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التعريف باملجلة

تهتم املجلة بنشر البحوث األصيلة املبتكرة ذات الصلة بعلوم اللغة العربية وآدابها املختلفة؛ بهدف نشر
املعرفة املتخصصة ومعالجة القضايا واملشكالت املرتبطة بالظواهر اللغوية واألدبية ،وما يتصل بها من طرق
التفكير والتحليل ملستويات اللغة وظواهر األدب ونقده عند العرب قديمًا وحديثًا ،وصلة ذلك كلّه بمستجدات الحياة
والتفكير العلمي ،وفق رؤية عصرية

جادة .

أهداف املجلة:
تهدف املجلة إلى خدمة اللغة العربية وآدابها بتنشيط حركة البحث العلمي يف قضاياها ،من خالل إتاحة
الفرصة للمفكرين وللباحثين لنشر نتاجهم العلمي والبحثي ،الذي تتوفر فيه شروط البحث العلمي الرصين ،ومتابعة
ما يستجد من نتاج علمي يف اللغويات النظرية والتطبيقية ،واآلداب املقارنة ،وتشجيع الدراسات والبحوث األصيلة،
التي تراعي شروط البحث العلمي ،من حيث :أصالة الفكر ،ووضوح املنهجية ،ودقة التوثيق ،والجودة العالية ،وجدّية
الطرح.
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جميع اآلراء التي تتضمنها هذه املجلة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها
وال تعبر عن رأي املجلة وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها

قواعد النشر
أن يكون البحث أصيالً وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد ىلع القواعد العلمية واملنهجية املتعارف عليها

.1

يف كتابة البحوث األكاديمية.
يُرسل البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية ىلع بريد املجلة ،بحيث يكون مكتوبًا ىلع الحاسوب ىلع برنامج

.2

مايكروسوفت وورد بصيغة ) (docأو (.)docx
.3

يُكتب البحث ىلع ملف  A4بهوامش افتراضية 2سم من أىلع و 1.5سم من أسفل و 2.9سم من اليمين واليسار.

.4

يكون تباعد األسطر  1وخط الكتابة باللغة العربية ( )Sakkal Majallaوبخط  14للعناوين و  12للمتن.

.5

يكون خط الكتابة باللغة اإلنجليزية ( )Times New Romanوبخط  14للعناوين و  12للمتن.

.6

ال تزيد عدد صفحات البحث عن  30صفحة بما فيها امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع.

.7

يحتوي البحث ىلع ملخصين باللغتين العربية واإلنجليزية وبواقع  150كلمة ىلع صفحة مستقلة ،ىلع أن يتبع كل
ملخص بالكلمات املفتاحية التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات.

.8

يُراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.

.9

يلتزم الباحث بقواعد االقتباس والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتفظ املجلة بحقها يف رفض
البحث دون إبداء األسباب.
اعتماد منهجية واضحة يف كتابة البحث بحيث يحتوي ىلع العناصر املتسلسلة اآلتية:

.10

•

املقدمة :وتتضمن اإلطار النظري للبحث وتكون الدراسات السابقة ،مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها جزءًا
منها.

.11

•

أهمية الدراسة

•

محددات الدراسة(الزمانية ،املكانية ،واملوضوعية) إن وجدت.

•

التعريفات باملصطلحات.

•

إجراءات الدراسة.

•

النتائج ومناقشتها.

•

التوصيات.

•

املراجع.

يراعى يف كتابة املراجع االلتزام بتوثيق( (APAالتالي:
•

يُشار إلى املراجع يف املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين .مثـال :داودPetersen, 1991. ،2016 ،

•

توثق املصادر واملراجع يف قائمة واحدة يف نهاية البحث ،وترتب هجائيًا حسب اسماملؤلف ،باللغتين العربية
أواالنجليزية هكذا( :اسم العائلة ،أول حرف من االسم األول للمؤلف (سنة النشر) عنوان الكتاب ،رقم الطبعة مدينة
النشر :دار النشر .ص :من -الى) .مثال:
• العمري ،ن )1999( .تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط 1مصر:دار املعارف .ص.180-160
Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction Between

•

Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100
.12

إدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني ىلع الصفحة األولى من البحث باللغتين
العربية واإلنجليزية.

.13

إرسال جميع محتويات بحثك (متن البحث– املالحق أو األدوات) بصيغة الورد إلى البريد اإللكتروني التالي:
 editorjalls@Refaad.comأو من خالل التسليم اإللكتروني يف املجلة ،ولن يقبل أي ملف بصيغة PDF

.14

يُعرض البحث ىلع اثنين من املحكمين العلميين يف ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما ىلع البحث يعرض
ىلع محكم ثالث ويكون قراره هو املرجح يف قبول البحث أو رفضه.

.15

يلتزم الباحث /الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون ويف حالة عدم الرغبة يف تعديل بعض املالحظات
يقوم بكتابة رد علمي مبرر ليعرض ىلع هيئة التحرير ،ويف حالة اقتناعها برد الباحث ال يتم تعديل املالحظة ،وإن
لم يكن هناك رد علمي مبرر يلتزم الباحث بملحوظات املحكمين كما هي.

.16

يرسل الباحث /الباحثون بحثهم بعد التعديل يف ملف منفصل وملف آخر يحتوي ىلع التعديالت التي قام بها وأرقام
الصفحات ،وتبرير علمي للملحوظات التي لم تعدل.

.17

إرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وعدم التصرف يف البحث إلى حين الحصول ىلع رد نهائي من املجلة.

.18

يحصل الباحث ىلع خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من قرار املحكمين يف خالل شهر ىلع األكثر.

.19

تحتفظ املجلة بحقها يف إخراج البحث ،وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها يف التحرير والنشر.

.20

يستطيع الباحث الحصول ىلع نسخة من بحثه (ملف  )pdfمن خالل الدخول ىلع موقع املجلة اإللكتروني.

فهرس املحتويات

اسم البحث

#

رقم الصفحة

1

بَالغةُ الوصفِ يف حَديثِ أمّ مَعْبَد

140

2

االستغناء بصيغة (فَعْالء) عن صيغة (أَفْعل) يف باب الصّفة املشبّهة

155

3

خَاتِمَة (املِصباح املُنِير) ألحمد بن محمَّد الفيُّومي (ت 770هـ) -دِرَاسَة صَرْفِيَّة

168

4

التكلف اللغوي عند ابن جني 392ه يف كتاب الخصائص -مظاهره وأسبابه

184

افتتاحية العدد
بسم الله الرّحمن الرّحيم
والصّالةُ والسّالم ىلع خير األنام سيدنا محمّد وىلع آله وصحبه أجمعين ،أمّا بعد
فهذا هو العدد الثالث من املجلد الثالث من املجلة الدّوليّة للدّراسات اللّغويّة واألدبيّة العربيّة يأتي
مواصالً املشوار الذي اختطته املجلة يف خدمة اللّغة العربيّة وآدابها بثبات وجديّة ،وتواصل مسعاها
لتقديم البحوث الجادة والرّصينة ،وااللتزام باالهتمام بنشر البحوث اهتمامًا نوعيًّا بعد إخضاعها لبرنامج
التكشيف  ، iThenticateمما يشكل ضمانة للباحثين مؤلفين وقرّاء بجودة ما ينشر يف أعداد املجلة.
وتلتزم إدارة تحرير املجلة بمواصلة سياستها العامة ،وشروط التحكيم فيها ،وهو نهج يرتكز ىلع
أسس حديثة أصبحت مطلبًا يف مجالت النش ر العاملية بعد تقويم هذه السياسات من عددٍ من الخبراء
واألساتذة الفضالء ،مواصلة السعي يف سبيل تحقيق مكانة مرموقة عامليًا ،وهي بذلك تتطلع إلى
الباحثين من أهل الطموح والراغبين يف إنجاز بحوثٍ تأخذ مكانها يف مجاالت متخصصة بدراسة اللّغة
العربية واألدب العربي ،لإلسهام يف األعداد القادمة من املجلة.
وما زالت املجلة ملتزمة بتقديم أبحاث مميزة نوعيًا دون تأخير أو إطالة يف املراحل التي يخضع لها
البحث من التقويم األولي ،فالتحكيم ،فالتحرير ،فاملراجعة.
وال بدّ هنا من تسجيل الشكر والتقدير العظيمين لكل من أسهم يف إنجاح هذا العدد من األساتذة
املشرفين ىلع املجلة ،ومن األساتذة املحكمين ،واألساتذة الباحثين ،وسكرتيرة التحرير

والله من وراء من الْقصد

رئيس هيئة التّحرير

األبحاث

املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية
املجلد الثالث ،العدد الثالث154:140 ،

بحث رقم 1

أيلول ()2021

َبالغة الوصفِ يف حَديثِ أم َمعْ َبد
وليد محمود أبو ندى
أستاذ دكتور يف كلية اآلداب -قسم اللغة العربية
الجامعة اإلسالمية -غزة -فلسطين
wnada@iugaza.edu.ps

استالم البحث2021 /5/10 :

مراجعة البحث2021 /6/20 :

قبول البحث2021/8/7 :

DOI: https://doi.org/10.31559/JALLS2021.3.3.1

This file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية
International Journal for Arabic Linguistics and Literature
)Studies (JALLS
Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
)ISSN: 2663-5860(Online) 2663-5852(Print

www.refaad.com

َ ُ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ديث أم معبد
بالغة
الوصف في ح ِ
ِ
وليد محمود أبو ندى
أستاذ دكتور في كلية اآلداب -قسم اللغة العربية -الجامعة اإلسالمية -غزة -فلسطين
wnada@iugaza.edu.ps
استالم البحث 2021/5/10 :مراجعة البحث 2021/6/20 :قبول البحثDOI: https://doi.org/10.31559/JALLS2021.3.3.1 2021/8/7 :

امللخص:

إ
تداولت مصادر الحديث والسيرة وصف أم م إعبد الخزاعية للنبي عليه السالم ،حين نزل بخيمتيها ،في طريق هجرته من مكة إلى
إ
تناولت هذه
املدينة ،ووصفها للنبي -عليه السالم -من أجل األوصاف له وأكملها ،وهو أثر أدبي نفيس من حر الكالم العربي ،وقد
الدراسة كشفا لألسرار النظمية املنطوية في الوصف ،إذ أبرزت الدراسة طريقة العرب األوائل في نظم الكالم من جالل الفصاحة
إ
وحلو األلفاظ وبهاء التراكيب وقصد املعنى وجمال اإليقاع وحسن الج إرس ،ال سيما املوصوف أكمل الخلق نورا وبهاء جماال ،فاكتمل
الوصف بكمال موصوفه وبالغة واصفه.

ّ
فتاحية :بالغة؛ وصف؛ حديث نبوي؛ أم معبد.
الكلمات امل

املقدمة:
تداولت مصادر الحديث السيرة النبوية قصة أم معبد الخزاعية التي مر الرسول -صلى هللا عليه وسلم -بخيمتيها؛ مهاجرا من مكة
إلى املدينة ،وقد رواها جماعة من الحفاظ(  ،)1وتتباين روايات الحديث في ألفاظها ،وقد آثرنا أن نعتمد متن مستدرك الحاكم على
إ
الصحيحين في رواية القصة ،وصحح الحاكم هذا الحديث ،وقال عنه" :هذ ا حديث صحيح اإل إسناد ول إم يخرجاه"(.)2
وقد تضمنت القصة وصف األعرابية (أم معبد) للنبي عليه السالم ،وهذا الوصف أثر أدبي نفيس المرأة أعرابية شهدت أنوار
النبوة ،فتسلطت على نفسها ،وأخرجت أجمل وآنق ما في كالم األعراب من فصاحة ومالحة ،وقد ذكرت شروح غريب الحديث واملعاجم
بيانا وتجلية للغريب في وصفها ،دون أن نعثر على دراسة وافية لهذا الوصف النفيس ،فكانت هذه الدراسة خطوة في طريق استكناه
أسرار هذا الوصف وبيان جماليته ،وقد اشتملت الدراسة على خمسة مباحث ،إذ تناول املبحث األول شرح الوصف شرحا لغويا أدبيا،
وتناول املبحث الثاني فصاحة اللغة والتراكيب ،وجاء املبحث الثالث تفصيال في بالغة الوصف ،وتحدث املبحث الرابع عن جمال اإليقاع
في وصفها ،وكشف املبحث الخامس عن جوانب مشرقة في شخصية أم معبد-رض ي هللا عنها-؛ من كرمها وعفتها وصدقها وحالوة منطقها
وصدق لهجتها ،مما أعطى الوصف قيمة واعتبارا عند رواة األحاديث ،وتوارثته أجيال املسلمين بالرض ى والقبول.
وقد اتكأ الباحث على جملة من مناهج البحث؛ كاملنهج التاريخي في سرد قصة الهجرة ،واملنهج الوصفي التحليلي في تحليل كالم
األعرابية ونظمها ،واملنهج الجمالي في رصد جماليات اإليقاع والتراكيب ،واملنهج الذوقي البالغي في تذوق بالغة الوصف وبيان أسراره،
واملنهج النفس ي في استكناه شخصية أم معبد.

( )1منهم :ابن األثير في شرح الطوال الغرائب ،172 ،والسيوطي في الخصائص الكبرى ،466 /1 ،والهيثمي في املجمع  ،263 /9 ،278 /8 ،55 /6والزمخشري في الفائق ،94 /1 ،وابن كثير
في السيرة.257 /2 ،
( )2املستدرك على الصحيحين ،الحاكم النيسابوري.10 /3 ،
140
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ُ
َ
ديث ّ
أم َم ْع َبد
َبالغة
الوصف في ح ِ
ِ

وليد أبو ندى

ُ
املبحث األو ُلُ :
شرح وصف ّ
أم َم ْعبد
ِ

إ
إ
إ
ذكر الحاكم في املستدرك متن الحديث بقوله" :حدثنا أبو سعيد أ إحمد إبن محمد إبن ع إمرو األ إحمس ُّي بالكوفة ،ثنا الحس إين إبن حم إيد
إ
إ
إ
إ
إبن الربيع الخزاز ،حدثنا سل إيمان إبن الحكم إبن أ ُّيوب إبن سل إيمان إبن ثابت إبن بشار الخزاع ُّي ،ثنا أخي أ ُّيوب إبن الحكم ،وسالم إبن محمد
إ
الخزاع ُّي جميعا ،ع إن حزام إبن هشام ،ع إن أبيه هشام إبن حب إيش إبن خو إيلد صاحب رسول َّللا صلى هللا عل إيه وسلم ،أن رسول َّللا -صلى
إ
إ
إ
هللا عل إيه وسلم -خرج م إن مكة مهاجرا إلى املدينة ،وأبو بكر رض ي َّللا ع إنه ،وم إولى أبي بكر عامر إبن فه إيرة ،ودليلهما الل إيث ُّي ع إبد َّللا إبن
إ
إ
إ
إ
إ
أرإيقط م ُّروا على خ إيمت إي أم م إعبد الخزاعية ،وكانت إامرأة ب إرزة جلدة ت إحتبي بفناء الخ إيمة ،ثم ت إسقي وتطعم ،فسألوها ل إحما وت إمرا ليشتروا
إ
إ
م إنها ،فل إم يصيبوا ع إندها ش إيئا م إن ذلك ،وكان الق إوم م إرملين م إسنتين ،فنظر رسول َّللا -صلى هللا عل إيه وسلم -إلى شاة في ك إسر الخ إيمة،
إ
إ
إ
فقال :ما هذه الشاة يا أم م إعبد؟ ،قال إت :شاة خلفها الج إهد عن الغنم ،قال :ه إل بها م إن لبن؟ قال إت :هي أ إجهد م إن ذلك ،قال :أتأذنين لي أ إن
أ إحلبها؟ قال إت :بأبي أ إنت وأمي ،إ إن رأ إيت بها ح إلبا ف إ
احل إبها ،فدعا بها رسول َّللا صلى هللا عل إيه وسلم ،فمسح بيده ض إرعها ،وسمى َّللا تعالى،
إ
ودعا لها في شاتها ،فتفاج إت عل إيه ودر إت ،ف إ
اجتر إت ،فدعا بإناء ي إربض الر إهط فحلب فيه ثجا حتى عاله البهاء ،ثم سقاها حتى روي إت وسقى
إ
أ إ
صحابه حتى رو إوا وشرب آخره إم حتى أراضوا ،ثم حلب فيه الثانية على هدة حتى مأل اإلناء ،ثم غادره ع إندها ،ثم بايعها و إارتحلوا ع إنها،
إ
فقل ما لبث إت حتى جاءها ز إوجها أبو م إعبد ليسوق أ إعنزا عجافا يتساوكن هزاال م ُّخهن قليل ،فلما رأى أبو م إعبد اللبن أ إعجبه ،قال :م إن أ إين
إ
لك هذا يا أم م إعبد والشاء عازب حائل ،وال حلوب في الب إيت؟ قال إت :ال وَّللا إال أنه مر بنا رجل مبارك م إن حاله كذا وكذا ،قال :صفيه لي
إ
إ
إ إ
يا أم م إعبد ،قال إت :رأ إيت رجال ظاهر الوضاءة ،أ إبلج الو إجه ،حسن الخلق ،ل إم تع إبه ث إجلة ،ول إم ت إزر به ص إعلة ،وسيم قسيم ،في ع إين إيه دعج،
إ
إ
إ
إ
وفي أشفاره وطف ،وفي ص إوته صهل ،وفي عنقه سطع ،وفي ل إحيته كثاثة ،أز ُّج أقرن ،إ إن صمت فعل إيه الوقار ،وإ إن تكلم سماه وعاله البهاء،
إ
إ
أ إجمل الناس وأ إبهاه م إن بعيد ،وأ إحسنه وأ إجمله م إن قريب ،ح إلو إامل إنطق ف إ
صال ،ال ن إزر وال هذر ،كأن م إنطقه خرزات نظم ،يتحد إرن ،رإبعة
صن ب إين غ إ
ال ت إشنأه م إن طول ،وال ت إقتحمه ع إين م إن قصر ،غ إ
صن إين ،فهو أ إنضر الثالثة م إنظرا وأ إحسنه إم ق إدرا ،له رفقاء يح ُّفون به ،إ إن قال
سمعوا لق إوله ،وإ إن أمر تبادروا إلى أ إمره ،م إحفود م إحشود ال عابس وال مفند ،قال أبو م إعبد :هذا وَّللا صاحب قرإيش الذي ذكر لنا م إن
إ
أ إمره ما ذكر ،ولق إد هم إمت أ إن أ إ
صحبه ،وألفعلن إ إن وج إدت إلى ذلك سبيال.)3 ("..
ً
أوال :شرح الوصف:
إ
إ
إ إ
بدأت ُّأم معبد وصفها لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بقولها( :رأ إيت رجال ظاهر الوضاءة ،أ إبلج الو إجه ،حسن الخلق ،ل إم تع إبه
ث إجلة ،ول إم ت إزر به ص إعلة ،وسيم قسيم.)...
يفيد الفعل (رأيت) املسند إلى ضمير التكلم الرؤية البصرية التي تبلغ حد اليقين ،لم تقل سمعت أو أخبرني؛ بل جلت وصفها بقولها
(رأيت) ،وهذه الرؤية العينية واملشاهدة املحققة أكسبت وصفها الصدق ،حتى حفلت به الرواة وتلقته بالرضا واليقين ،وتوارثته القرون
جيال إثر جيل ،وقولها (رجال) على التنكير؛ أي رجال ال تعرفه؛ لذا لم تسمه ،ولم يخبر عليه السالم أم معبد عن حاله واسمه ومن معه،
وهم أبو بكر ومواله والدليل ،وهذا أدعى للصدق واإلنصاف في الوصف ،وأنها خالية الذهن عند وصفها له عليه الصالة والسالم ،أما
إ
قولها (ظاهر الوضاءة) فالوضاءة اسم وسمة من الفعل "ي إوضؤ وضاءة ،بالفتح واملد :صار وضيئا"( ،)4والوضاءة "الح إسن والنظافة،
والوضاءة :الح إسن والب إهجة"(.)5
إ
وهذا الحسن الوض يء سمة ظاهرة في خلقه عليه السالم ،وهذه الوضاءة إنما هي نور النبوة ،ال يخطئها من كان ذا فراسة أو فطرة
سليمة ،وحين نظر إليه عبد هللا بن سالم في وفد من الناس؛ قال شهادته فيه" :فج إئت في الناس؛ ألنظر ،فلما تبينت وجهه ،عرفت أن
إ
وجهه ليس بوجه كذاب"()6؛ لذا خص إت وجهه بفيض نوره ،فقالت( :أ إبلج الو إجه) ،وثنت بالوجه؛ ألنه عنوان املرء ومركز الجمال ،والبلج
الصبح"( ،)7وأ إبلج الو إجه" :أ إي م إشرق إ
"وضوح الش يء وإشراقه ،ومنه انبالج ُّ
الوجه م إسفره"(.)8

( )3املستدرك على الصحيحين.10/3،
( )4لسان العرب ،ابن منظور ،مادة (وضأ).
( )5لسان العرب ،مادة (وضأ).
( )6صحيح سنن ابن ماجة ،الرقم .3251
( )7معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،مادة (بلج).
( )8النهاية في غريب الحديث واألثر.151 /1 ،
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وجه نقي صادق ،يفيض نورا وبياضا كبياض الصبح ،الذي أ إبلج في ليل بهيم فأضاء املكان ،وعند الترمذي من حديث ع إن أبي
هرإيرة ،قال" :ما رأ إيت ش إيئا أ إحسن م إن رسول َّللا -صلى َّللا عل إيه وسلم -كأن الش إمس ت إجري في و إجهه .قال العلماء :شبه جريان الش إمس
إ
في فلكها بجريان الح إسن في و إجهه صلى َّللا عل إيه وسلم"( ،)9وهذا من دالئل النبوة وعالئم الصدق.
إ
إ
إ إ
وقولها (حسن الخلق)؛ والخلق بسكون وسطه ،وهذا إجمال في الوصف ،فقد وصفته بالتناسب واملالحة في خلقته ،ولم تذكر
خلقه ،وال أوصافه املعنوية ،وال ما يختص بالصورة الباطنة؛ ألنها صادقة ،لم تخالطه مخالطة تمكنها من وصف أخالقه على الحقيقة
والتفصيل ،وإنما ذكرت صورته الظاهرة بحسنها وجمالها ،وقولها( :ل إم تع إبه ث إجلة ،ول إم ت إزر به ص إعلة) ،تعليل لحسن صورته وجمال
إ
تقاسيمه ،والث إجل" :عظم البطن ،رجل أثجل و إامرأة ثجالء"( ،)10وزاد صاحب الجمهرة املعنى بقوله" :الث إجلة بالضم :عظم البطن
وسعته"( ،)11وقيد (الثجل) بسعة البطن واسترخائه وبروز الخاصرتين" :ثجل ،كفرح :عظم ب إطنه إ
واست إرخى ،أو خرج خاصرتاه"( ،)12وذكر
األصمعي "من البطون األهيف وهو الضامر ،ومنها األثجل وهو استرخاء أسفل البطن"( ،)13وكأن ثجل البطن عيب عند العرب ،فهي
تنفيه عنه ،فهو -عليه السالم -ليس بالبدين املتكرش ،وال املترهل الكسول ،أو املزمن الذي أقعده املرض فتكور بطنه واسترخى ،وهي
إ
تصف رجال في الثالثة والخمسين من عمره ،بهذه الرشاقة والقوام الحسن( ،)14وكانت العرب تعيب بالبطنة وعظم البطن ،وتمدح بضده،
ومنه قول الشاعر:
لقد كفن امل إنهال ت إ
حت ردائه فتى غير م إبطان العشيات ،أ إروعا()15
إ
إ
إ
وقولها (ول إم ت إزر به ص إعلة) ،والص إعلة" :صغر الرأس ،يقال :رجل ص إعل الرأس إذا كان صغير الرأس"( ،)16ولصغر رأسه كأنها تستوي
مع العنق فال يتميز عنه ،وهو مذموم وقبيح ،ولعل ج إرس الكلمة يش ي بش يء من هذا القبح ،يقول الخليل" :الصعل من النعام ما صغر
رأسه ،وكذلك الرجل الص إعل إذا صغر رأسه ،كأنه يستوي مع عنقه من غير قصر في العنق"( .)17
وقد مدحت أم معبد حسن استدارة رأسه ووفايته ،فهو ال يحقره صغر الرأس ،ودقة العنق ،فهو واف الرأس؛ ليس بصغيرها؛
فتقتحمه العيون ،أو تلتفت عنه ،وهذا من معايير الفروسية والسيادة عند العرب ،يقول شاعرهم:
وإنا أناس يمأل البيض هامنا ...ونحن حواريون حين نزاحف()18
وذكر الجاحظ أن "من تمام آلة السؤدد أن يكون السيد ثقيل السمع ،عظيم الرأس؛ ولذلك قال ابن سنان الجديدي لراشد بن
سلمة الهذلي :ما أنت بعظيم الرأس وال ثقيل السمع فتكون سيدا ،وال بأرسح فتكون فارسا"( .)19
وقولها (وسيم قسيم) هذا إجمال وبيان ،ولو شاءت أم معبد لفصلت ،لكنها أجملت وأشارت على طريقة العرب األوائل ،والوسامة
"الح إسن الوض يء الثابت"( ،)20وقيل "الوسامة :أثر الح إسن ،وقد وسم ،ككرم ،وسامة ووساما ،بفتحهما ،فهو وسيم"(.)21
ووسامته عليه السالم متفردة ،ذات حسن مض يء ،وهو الذي تنجذب إلى حسنه األرواح ،وتتعلق به النفوس ،والقسامة" :الح إسن،
ُّ
ورجل مقسم الو إجه :أ إي جميل كله ،كأن كل م إوضع م إنه أخذ ق إسما من الجمال"( ،)22وقد حارت األعرابية في وصفه ،فقالت ماذا أصف
من جماله؟ فهو غاية الحسن ،وقد أخذ كل عضو منه حظه من الوسامة والجمال.
إ
إ
إ
ُّ
وقولها" :في ع إين إيه دعج ،وفى أشفاره وطف ،وفى ص إوته صهل ،وفى عنقه سطع ،وفى لحيته كثافة ،أزج أقرن ،"..ثم تعلل وتفصل
هذه الوسامة والقسامة ،وتبدأ بالعينين وهما موضع الجمال ،والدعج" :شدة سواد العين مع سعتها .يقال :عين دعجاء"( ،)23فهو مع
( )9سنن الترمذي ،رقم.829
( )10جمهرة اللغة ،ابن دريد.415 /1 ،
( )11تاج اللغة وصحاح العربية ،الجوهري ،مادة (ثجل).
( )12القاموس املحيط ،الفيروز آبادي ،مادة (ثجل).
( )13خلق اإلنسان ،األصمعي.21 ،
( )14شاع داء استرخاء البطن وعظمه بين الجيل الحاضر ،وهو ما يطلق عليه العامة (الكرش) ،ولم يسلم من ذلك الشباب والفتيات ،وال الرجال وال النساء ،فاالقتداء بمحمد -صلى
هللا عليه وسلم -يوجب انتفاء الكرش ،وضمور البطن ،واستواؤه مع الصدر كما وصفته أم معبد.
( )15املفضليات.265 ،
( )16اللسان ،مادة (صعل).
( )17كتاب العين ،الفراهيدي.302 /1 ،
( )18ديوان مسكين الدارمي.75،
( )19البيان والتبيين ،الجاحظ.94،
( )20لسان العرب ،مادة (وسم).
( )21القاموس املحيط ،مادة (وسم).
( )22النهاية في غريب الحديث واألثر ،ابن األثير.63 /4 ،
( )23الصحاح ،مادة (دعج).
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وضاءته وإشراق وجهه واسع العينين ،نقي سوادهما وبياضهما على صفاء ،ثم وصفت أشفار عينيه بالطول واالسترخاء؛ ألن الوطف:
إ
إ
"كثرة شعر الحاجبين واألشفار ،واسترخاؤه"(  ،)24وهذا مستملح في الخلق ،قال األصمعي" :وفيها األشفار ،وهي حروف األجفان التي تلتقي
عند التغميض ،والواحد منها شفر ،والشعر الذي ينبت فيها الهدب ،والواحدة هدبة مخففة ،فإذا طالت األهداب قيل :رجل أهدب
وامرأة هدباء ،ورجل أوطف وامرأة وطفاء ،وهو مثل الهدب"(.)25
وقولها( :وفى ص إوته صهل)؛ والصوت أحد معايير الجمال عند العرب ،وصوت املرء جزء من معدنه وأخالقه ،وقد استرعى جمال
صوته األعرابية ،إذ الصهل "حدة الصوت مع بحح"( ،)26وفي رواية أخرى (وفي صوته صحل) ،وهذا رجحه صاحب التهذيب بقوله:
"الصحل صوت فيه بحة ،يقال :صحل صوته صحال فهو صحل الص إوت ،وفي صفة رسول هللا -صلى هللا عل إيه وسلم -حين وصف إته بها أ ُّم
م إعبد( :وفي صوته صحل) أرادت أن فيه كالبحة ،وهو أال يكون حادا ،وقال إابن شميل :إ
األصحل :دون األبح ،إنما الصحل :جشوء في
الص إوت إذا لم يكن صافيا ،ول إيس بالشديد ،ولكنه حسن"(.)27
وقولها (وفي عنقه سطع) ،جاء في معناه" :سطع الظليم ،أي :رفع رأسه ،ومد عنقه ،وظليم إ
أسطع :طويل العنق"( ،)28أي طويل
العنق عليه الصالة والسالم ،ونلمح في لفظ (سطع) غير الطول؛ اإلضاءة واللمعان ،والعنق والرقبة جزء كريم من اإلنسان ،ولعل القرآن
إ
إ
كاألغالل إ
واألوهاق ،وألنه
ضارع اإلنسان بالرقبة ،وتفسير هذا " ت إخصيص العنق لظهور ما عل إيه من زائن كالقالئد واألطواق ،إأو شائن
إ
إ
إ
الع إ
ضو الذي ي إبقى مكشوفا يظهر ما عل إيه ،وينسب إل إيه التق ُّدم والشرف ،ويعبر به عن الج إملة وسيد الق إوم"(.)29
وقولها (وفي ل إحيته كثاثة) ،وهذا من قولهم" :كثت الل إحية ،تكث كثثا ،وكثاثة ،وكثوثة ،وهي كثة ،وكثاء :كثرت أصولها وكثفت
وقصرت وجعدت فلم تنبسط"(  ،)30وقد فهم ابن األثير" :أنه كان كث اللحية؛ أراد كثرة أصولها وشعرها ،وأن تكون غير دقيقة ،وال طويلة،
وفيها كثافة"(.)31
وهذا أجمل للحية وأكمل ،وكانت العرب تعيب بخفة شعر اللحية ،حتى أطلقوا على خفيف شعر اللحية "رجل إ
أضرط :خفيف
الل إحية قليلها"(.)32
وقولها (أز ُّج أ إقرن) ،قال األصمعي" :الحاجبان :الشعر النابت على حروف الحجاجين( ،)33وفي الحاجبين القرن ،وهو أن يطول
الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما ،وفيهما الزجج ،وهو طول الحاجبين ،ودقتهما ،وسبوغهما إلى مؤخر العين ،وفي الحاجبين البلج؛ وهو أن
ينقطع الحاجبان فيكون ما بينهما نفيا من الشعر ،فذلك البلج ،وذلك املوضع يسمى بلجة ،والعرب تستحب البلج ،وتمدح به ،ويكرهون
الغمم ،يقال رجل أبلج وامرأة بلجاء"(.)34
ومما يتقدم من وصفها أنه طويل الحاجبين؛ مقرون الحاجبين ،أي (التقاء الحاجبين) ،وقد ورد وصفه بغير هذا ،وقد ناقش ابن
إ
األثير ذلك ،فقال" :في صفته عل إيه الصالة والسالم (سوابغ في غ إير قرن)؛ القرن -بالت إحريك -التقاء الحاجبين ،وهذا خالف ما روت أ ُّم
إ
إ
م إعبد ،فإنها قال إت في صفته( :أزج أقرن)؛ أ إي م إقرون الحاجب إين ،واألول الصحيح في صفته"(.)35
إ
إ
وقولها( :إ إن صمت فعل إيه الوقار ،وإ إن تكلم سماه وعاله البهاء) ،بعد أن وصفت حسن خلقه ووضاءة وجهه؛ أرادت أن تنصف
منطقه ،وحال صمته وكالمه ،فربما كان الرجل مظهرا بغير مخبر ،وبدأت بوصف صمته؛ ألن أصل حال املرء الصمت ،إ
فإن صمت فعليه
الوقار ،وهو" :الحلم والرزانة"( ،)36و"التعظيم والترزين"( ،)37أي أن العين تعظمه حال صمته ،وخشية أن يظن السامع أن الصمت
إ
ديدنه ،وأنه ربما كان عن عي ،قالت محترسة( :وإ إن تكلم سماه وعاله البهاء) فهو بهي "يمأل العين ر إوعه وح إسنه"(.)38
( )24العين.458 /7،
( )25خلق اإلنسان.20،

( )26القاموس املحيط ،مادة (صهل).
( )27تهذيب اللغة.21 /4 ،
( )28العين .320 /1
( )29روح املعاني ،األلوس ي.45/9 ،
( )30املحكم واملحيط األعظم.651 /6 ،
( )31النهاية في غريب الحديث.152/4،
( )32جمهرة اللغة.361 /2 ،
إ
إ
( )33الحجاج :العظم النابت عليه الحاجب والحجاج العظم امل إستدير ح إول العين( .اللسان :مادة حجج).
( )34خلق اإلنسان.30،
( )35النهاية في غريب الحديث.54 /4 ،
( )36مجمل اللغة ،البن فارس.933 ،
( )37الصحاح ،مادة (وقر).
( )38تهذيب اللغة.241 /6 ،
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وقولها( :أ إجمل الناس وأ إبهاه م إن بعيد) هذا من كمال جماله عليه السالم ،فهو بهي جميل من بعيد ،وإذا قرب منك ازداد جماال،
ولم ينقص حسنه؛ ألن بعض الناس بهي من بعيد ،فإذا اقترب تبدد هذا الحسن ،ثم عادت إلى وصف كالمه جريا على عادة العرب األوائل
إ
إ
في وصفهم ،إذ يتداخل الوصف ،ويطوون مرة ،وينشرون أخرى ،فهو (ح إلو إامل إنطق ف إ
صال ،ال ن إزر وال هذر ،كأن م إنطقه خرزات نظم).
ووصفته بحالوة منطقه الستغراق كالمه كله ،فال يخرج إال حلوا سائغا" ،وفي صفة كالمه ،صلى هللا عليه وسلم :ف إ
صل ال ن إزر وال
هذر ،أي :ليس بقليل فيد ُّل على عي ،وال بكثير فاسد"(.)39
وقد مدحت العرب بهذا ،قال ذو ُّ
الرمة:
إ
لها بشر مثل الحرير وم إنطق ...رخيم الحواش ي ال هراء وال ن إزر()40
ثم تفصل في جمال منطقه وحالوته ،وتحدر كلماته ،كأنها الخرزات النفيسات املنظومات ،وهذا كناية عن قلة كالمه ونفاسته،
فكالمه معدود منظوم ،قالت عائشة -رض ي هللا عنها" :-ما كان رسول َّللا -صلى هللا عل إيه وسلم -ي إسرد إ
سردك إم هذا ،ولكنه كان يتكلم
بكالم بين ف إ
صل ،ي إحفظه م إن جلس إل إيه"(.)41
وفي وصف أم معبد لكالمه سر لطيف ،أي أنه عليه السالم يضع كل كلمة موضعها من النظم ،وهي أعرابية قحة تشهد بفصاحة
منطقه ،وبالغة نظمه ،فكالمه منظوم مسبوك ،غير محلول ،وال مبدد فاسد ،وقد أجاد الجاحظ في وصف منطقه عليه السالم ":لم
ينط إق إال عن ميراث حكمة ،ولم يتكلم إال بكالم قد حف بالعصمة ،وشيد بالتأييد ،ويسر بالتوفيق ،وهو الكالم الذي ألقى َّللا عليه
املحبة ،وغشاه بالقبول ،وجمع له بين املهابة والحالوة ،وب إين حسن اإلفهام ،وقلة عدد الكالم ،مع استغنائه عن إعادته ،وقلة حاجة
ُّ
السامع إلى معاودته ،لم تسقط له كلمة ،وال زلت به قدم ،وال بار إت له حجة ،ولم يقم له خصم ،وال أفحمه خطيب ،بل يبذ الخطب
إ
الطوال بالكلم القصار ،وال يلتمس إسكات الخصم إال بما يعرفه الخصم ،وال ُّ
يحتج إال بالصدق ،وال يطلب الفلج إال بالحق ،وال يستعين
إ
بالخالبة ،وال يستعمل املواربة ،وال يهمز وال يلمز ،وال ي إبطئ وال ي إعجل ،وال ي إسهب وال ي إحصر ،ثم لم ي إسمع الناس بكالم قط أعم نفعا،
وال أقصد لفظا ،وال أعدل وزنا ،وال أجمل مذهبا ،وال أكرم مطلبا ،وال أحسن موقعا ،وال أسهل مخرجا ،وال أفصح معنى ،وال أبين في
فحوى ،من كالمه صلى هللا عليه وسلم"(.)42
إ
ثم وصفت حسن فرعه بقولها( :رإبعة ،ال تشنأه م إن طول ،وال ت إقتحمه ع إين م إن قصر) ،وقد شرحت أم معبد قولها (ربعة) قبل أن
إ
يشرحها أهل املعاجم ،والربعة "أي م إربوع الخلق ،ال طويل وال قصير"( ،)43وهذا أملح في وصف الرجال ،فالطول املفرط جالب شنأة
العين ،والقصر أدعى للتحقير ،وهذا من أملح ما وصفت العرب به أسيادها وأشرافها ،قالت الخنساء:
طويل النجاد رفيع العما ...د ساد عشيرته أمردا( )44
وقال املبرد معقبا على قولها" ،قولها :طويل النجاد ،النجاد :حمائل السيف ،تريد بطول نجاده طول قامته ،وهذا مما يمدح به
الشريف"(.)45
ثم ملا أتمت وصفه ،ومألت العين جماال وحالوة ومهابا؛ التفتت إلى أصحابه ،فأكملت مدحه عليه السالم بمدح صحبته (غصن
ب إين غصن إين ،فهو أ إنضر الثالثة م إنظرا ،وأ إحسنه إم ق إدرا) ،وال يكتمل جمال املرء إال بصحبته ،والصحبة دليل على باطن من يصاحب،
فقالت في نضارته ونضارة أصحابه غصن بين غصين ،ويستفاد من التشبيه بالنضارة اللين والحسن ،ثم وصفت وقار أصحابه له،
فقالت( :له رفقاء يح ُّفون به ،إ إن قال سمعوا لق إوله ،وإ إن أمر تبادروا إلى أ إمره)" ،وح ُّفوا حوله يحفو حفا ،أي أطافوا به واستداروا"(.)46
وهي تحمل معنى اإلحاطة والقرب والتكريم ،كأنها من الحافة واالحتفاء ،ثم بينت ما ذكرت على طريقتها في نظم الكالم ،فهو مطاع
موقر من أصحابه ،إإن قال أنصتوا لكالمه ،ال مشاغبة وال انشغال عن جوابه ،إ
وإن أمرهم بأمر تسابقوا إليه ،غير مقصرين وال مسوفين،
إ
وقولها (م إحفود م إحشود) بشرى وفأل حسن ،وتفرس في موضعه؛ أن أمر محمد -عليه السالم -ودعوته صائران إلى ح إفد وحشد وتمكين.

( )39القاموس املحيط ،مادة (هذر).
( )40ديوانه.197 ،
( )41الشمائل املحمدية ،الترمذي.114،
( )42البيان والتبيين.17،18 /2 ،
( )43الصحاح ،مادة (ربع).
( )44ديوانها.33،
( )45الكامل.1413/،3
( )46الصحاح ،مادة (حفف).
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واملحفود "الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ،ويسرعون في طاعته"( ،)47وذكر صاحب التهذيب "أرادت أن أ إ
صحابه يخدمونه
ويجتمعون عل إيه ،ويقال :احتشد القوم لفالن إذا أردت أنهم تجمعوا له وتأهبوا ،وعند فالن حشد من الناس أي جماعة قد احتشدوا
له ،وقال أبو ع إمرو :يقال للرجل إذا نزل بقوم وأكرموه وأحسنوا ضيافته قد حشدوا له ،وقال الفراء :حشدوا له وحفلوا له إذا اختلطوا
إ
له ،وبالغوا له في إلطافه وإكرامه"(  ،)48وهذا قليل من حفد صحابته له عليه السالم ،وحشدهم حوله ،وحول أمره ودعوته.
ثم عادت إلى وصف حاله وطالقته وبشره( :ال عابس وال مفند) ،وقد روي مفند بكسر النون وفتحها مع تشديدها ،والتفنيد بالكسر
له داللتان ،إذ يقال" :أفند الرجل ،إذا كبر حتى يتكلم بما ال يحتاج إل إيه ،وفندت الرجل تفنيدا ،إذا خطأته ورددت عل إيه ق إوله"( ،)49
وبالفتح :أي كالمه رزين رصين ،ال يفند جلساؤه كالمه ،وعد األصمعي أنهما بمعنى واحد ،إذ قال" :إذا كثر كالم الرجل من خرف فهو
امل إفند وامل إفند"( .)50
وهذا من أدب النبوة العالي ،فهو ليس بعابس ،وال لجوج صخوب ،بل منصت لهم ،موقر لحديثهم ،وهم موقرون له ،معظمون
لكالمه؛ لنفاسته ومنزلته عندهم.
إذا تأملت أوصاف األعرابية وجدتها عزيزة نفيسة مليحة ،مشرقة بأنوار النبوة وجمالها ومالحتها ،حتى نتذكر قول حسان رض ي هللا
عنه:
ُّ
وأجمل منك لم تر قط عيني ...وأجمل منك لم تلد النساء
خ إلقت مبرءا من كل عيب ...كأنك قد خ إ
لقت كما تشاء()51

املبحث الثاني :اللغة والتراكيب

هذا الوصف من كالم األعراب الخلص ،فاأللفاظ خالصة الفصاحة ،تكسوها املالحة ،فيها س إمت كالم األعراب ورونقه وجماله،
يقول الجاحظ" :إنه ليس في األرض كالم هو أمتع وال آنق ،وال ألذ في األسماع ،وال أشد اتصاال بالعقول السليمة ،وال أفتق للسان ،وال
أجود تقويما للبيان؛ من طول استماع حديث األعراب العقالء الفصحاء ،والعلماء البلغاء"(.)52
األلفاظ رشيقة أنيقة ،لج إرسها لذة في األسماع ،تجري على اللسان بغير كلفة وال تكلف ،وهي من خصائص الكالم الفصيح العالي،
ولذا عد كالمهم أشرف الكالم وأحسنه" :ونحن قائلون بعون هللا وتوفيقه في كالم األعراب خاصة؛ إذ كان أشرف الكالم حسبا ،وأكثره
رونقا ،وأحسنه ديباجا ،وأقله كلفة ،وأوضحه طريقة؛ وإذ كان مدار الكالم كله عليه ،ومنتسبه إليه"( .)53
وانطوى الوصف على عدد من األلفاظ الغريبة ،كغرابة لغة األعراب ،وهو أمر بدهي ألعرابية ال تسكن الحضر ،فقد شاع في
مفرداتها (ثجلة ،صعلة ،صهل ،أزج ،أقرن ،)...والغرابة في كالم األعراب مسوغة مستملحة ،يقول الجاحظ" :كما ال ينبغي أن يكون اللفظ
عاميا ،وساقطا سوقيا ،فكذلك ال ينبغي أن يكون غريبا وحشيا ،إال أن يكون املتكلم بدويا أعرابيا"( .)54
فأنت تجد الوصف حسن الحديث ،لطيف املداخل ،لم تعاظل في كالمها ،ولم يركب بعضه بعضا ،وهذا من معايب الكالم عند
العرب ،قال ابن األثير في املعاظلة املستكرهة" :نوع من التأليف يجب اجتنابه؛ ألنه عيب في الكالم فاحش ،وأصل املعاظلة في اللغة؛ من
تعاظلت الجرادتان :إذا ركبت إحداهما األخرى ،فسمى (تأليف) الكالم الذي تداخلت معانيه ،وركب بعضها فوق بعض ،املعاظلة،
مأخوذا من ذلك وهو اسم الئق بمسماه"(.)55
واأللفاظ بينة متميزة عن بعضها ،والتراكيب حسنة التقاسيم إلفهام السامع؛ ألن "املقصود من الكالم إنما هو اإليضاح واإلبانة
وإفهام املعنى ،فإذا ذهب هذا الوصف املقصود من الكالم ذهب املراد به"(.)56
إ
إ
إ
إ
والتراكيب -في جملتها -قصيرة مركزة (رأ إيت رجال ظاهر الوضاءة ،أ إبلج الو إجه ،حسن الخلق ،ل إم تع إبه ث إجلة ،ول إم ت إزر به ص إعلة ،وسيم
إ
إ
قسيم ،في ع إين إيه دعج ،وفي أشفاره وطف ،وفي ص إوته صهل ،وفي عنقه سطع ،وفي ل إحيته كثاثة ،أز ُّج أقرن ،)...هذا السياق املتحفز ،وهذه

( )47اللسان ،مادة (حفد).
( )48تهذيب اللغة.104 /4 ،
( )49جمهرة اللغة.290 /2 ،
( )50تاج العروس من جواهر القاموس ،الزبيدي.506 /8 ،
( )51ديوانه.441/1،
( )52البيان والتبيين.144 /1 ،
( )53العقد الفريد ،ابن عبد ربه.383/3 ،
( )54البيان والتبيين.144 /1 ،
( ) 55الجامع الكبير في صناعة املنظوم من الكالم واملنثور ،ابن األثير.230 ،

( )56صبح األعش

ى في صناعة اإلنشاء ،القلقشندي.289 /2 ،
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األنغام السريعة؛ يقتضيان تركيز العبارة أشد التركيز؛ ألن ذكر ما يدل عليه السياق ،والحال هذه ،عائق يعوق تدفق النغم ،ويحبس
اندفاع الروح ،ومشهد النبي الكريم مشهد مهيب المرأة عربية ،ذات فطرة صادقة ،نقية اللسان والنفس ،مما هز نفسها ،فتزاحمت فيها
الخواطر ،وتسابقت الكلمات ،وتلونت الصياغة بهذا النمط من التركيز والبيان ،وحشدت أروع الصفات في مدة زمنية قصيرة ،فكانت
حالوة الوصف تتسابق في نفسها وعلى لسانها ،إذ روعة الوصف صورة من انبثاق جمال النبوة وأنوارها في نفس أم م إعبد.
واألمر -ههنا -ليس تحليل كلمات وال عبارات ،وإنما مذاق جمال نبوي ،وشهود أنوار محمدية؛ تسلطت على نفس هذه األعرابية،
فأخرجت أجمل ما في نفسها ،وآنق ما في بيان األعراب.
وينتمي معجم األعرابية في وصفه عليه السالم إلى املعجم الجمالي (الوضاءة ،أبلج ،حسن ،أزج ،أقرن ،وسيم ،قسيم ،أبهاه،
وأجمله ،حلو ،غصن ،)...وقد غرفت األعرابية من غير تكلف وال غلو كغلو الشعراء من معجم العربية الجمالي ،لتصف حسنه وبهاءه
عليه السالم ،فتماسكت هذه اللبنات الجمالية لترسم صورة بديعة ملشهد النبي عليه السالم.
وانظر لعنايتها بمقاطع كالمها ،فهي معتدلة متساوية مليحة ،وقد جاء في خبر معاوية عناية سادة العرب وقرومهم بمقاطع الكالم،
إذ "قال معاوية :يا أشدق؛ ق إم عند قروم العرب وجحاجحها ،فسل لسانك ،وج إل في ميادين البالغة ،وليكن ُّ
التفقد ملقاطع الكالم منك
على بال ،فإني شهدت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أ إملى على علي بن أبى طالب -رض ى هللا عنه -كتابا ،وكان يتفقد مقاطع الكالم
كتفقد املصرم صريمته"(.)57
وهذا لفطنة العرب لفضل املقاطع في إكساب الكالم رونقا وحسنا ،و"للكالم بذلك طالوة ورونق ،وسببه االعتدال؛ ألنه املطلوب
في جميع األشياء ،وإذا كانت مقاطع الكالم معتدلة؛ وقعت من النفس موقع االستحسان ،وهذا ال مراء فيه لوضوحه"(.)58

َ
املبحث الثالث :بالغة الوصف
ً
َ
وإصابة الوصف:
أوال :الخبرية
إذا تأملت كالم األعرابية؛ وجدته يجري على نسق واحد من النمط الخبري ،فقد خال الوصف من اإلنشاء الطلبي ،وتتابعت الجمل
الخبرية ،آخذ بعضه بحجز بعض ،في سالسة وسيالن فكر ،وغزارة معنى ،وإيجاز لفظ ،وقد ذكرت أم معبد وصفا للنبي -عليه السالم-
بعد أن سألها أبو معبد ذلك ،بقوله( :صفيه يا أم معبد) ،وهو على يقين بصحة وصفها وإصابته ،فهو يريد االنتقال من املجهول املوحش
إلى العلم املؤنس بالوصف كأنه املعاينة ،كما يذكر الجرجاني "نقع على أن األنس الحاصل بانتقالك في الش يء عن الصفة والخبر إلى
العيان ورؤية البصر ،ليس له سبب سوى زوال الشك والرإيب"(.)59
فالوصف يقوم على جملة من الكالم الخبري؛ لتجلية أمر غامض طلبه السائل ،فال يجاب عنه إال بوصف خبري ،والخبر مرتكز
كالم العرب ومدار كالمهم؛ لكونه "أعظم شأنا وأعم فائدة؛ ألنه هو الذي يتصور بالصور الكثيرة ،وفيه تقع الصياغات العجيبة ،وبه
تقع غالبا املزايا التي بها التفاضل ،ويتوقف عليه فوائد اإلنشاء"(.)60
وبذا أفرغت األعرابية مقصودها ،وأبلغت حاجتها ،وأشفت غليل سائلها بالخبر ،فاألصل في الكالم الذي يتضمن خبرا أن يكون
مقصوده "إفادة السامع بمضمون الخبر"( ،)61وبه يحصل األنس واللذة بالعلم ،وهذا يضمنه الخبر ،فهو إعالم" ،والخبر هو العلم"( .)62
وقد جاء الخبر متلونا بين اإلثبات والنفي؛ لحاجة الكالم إلى ذلك ،بينما تجري هذه األعرابية على سجيتها في الكالم برونق حسن،
إ
إ
إ إ
فإنها قالت( :رأ إيت رجال ظاهر الوضاءة ،أ إبلج الو إجه ،حسن الخلق ،)...أتبعت إثباتها الصفات الحسنة بنفي ضدها؛ تأكيدا وتصديقا ملا
ذكرت (ل إم تع إبه ث إجلة ،ول إم ت إزر به ص إعلة) ،وهي تجري بهذا البيان الفصيح ،تتنقل من إثبات إلى نفي ،والعكس ،حتى تفي محمدا -عليه
السالم -بعض حقه.
إ
وقد أخذتها الدهشة من حسنه ونوره وبهائه ،فخشيت أن تقصر في وصف له ،فأتمت كالمها بهذا النفي املوجب لضده من اإلثبات،
فالنفي سلب ،فنفي املعايب سلب ،وهذا ليس بحسن إإن توقف الواصف عنده ،فال بد من اإلثبات الذي يمأل فراغ النفي ،ولذا تعاضد
أسلوبا اإلثبات والنفي في خلق صورة مليحة صادقة ،وهذا ما كانت تحرص عليه األعرابية أشد الحرص ،فاألعراب كانوا يتحرزون من
الخطأ املوهم أنه كذب ،فالصدق في الخبر ،واإلصابة في الوصف؛ هو وكد األعرابية وغايتها.
( )57كتاب الصناعتين ،العسكري.407،
( )58املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ابن األثير.272 /1 ،
( )59أسرار البالغة ،الجرجاني.125 ،
( )60األطول ،شروح التلخيص.190 /1،
( )61حاشية الدسوقي على شرح السعد.192 /1 ،
( )62الصاحبي في فقه اللغة ،ابن فارس.179 ،
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ً
ثانيا :التفصيل بعد اإلجمال:
هناك طريقتان من طرائق نظم الكالم عند العرب؛ أن تجمل كالما وتوجز فيه ،ثم تشرع في شرحه وتفسيره ،أو تفصل ثم ت إجمل،
إ إ
وهي طريقة أعرابية أصيلة ،أغفلها كثير من البالغيين ،وقد أجملت األعرابية ،فقالت( :حسن الخلق) ثم فصلت( ،ل إم تع إبه ث إجلة ،ول إم
إ
ت إزر به ص إعلة ،)..ثم أجملت (وسيم قسيم) ،ثم فصلت (في ع إين إيه دعج ،وفي أشفاره وطف ،وفي ص إوته صهل ،وفي عنقه سطع ،وفي ل إحيته
إ
إ
إ
كثاثة ،أز ُّج أقرن ،)...ثم فصلت (إ إن صمت فعل إيه الوقار ،وإ إن تكلم سماه وعاله البهاء ،أ إجمل الناس وأ إبهاه م إن بعيد ،وأ إحسنه وأ إجمله م إن
قريب )..ثم أجملت (ح إلو إامل إنطق) ثم فص إ
لت ،وهي تجري على هذا النسق الرائع من اإلجمال والتفصيل ،ملا يطلبه سياق الوصف وبالغة
الكالم؛ فإن هذا النمط من البالغة "يظهر املعنى في صورتين مختلفتين؛ إحداهما مجملة مبهمة ،واألخرى مفصلة موضحة ،وهذا من
شأنه إأن يزيد املعنى تمكنا من النفس ،فإن املعنى إذا ألقي على سبيل اإلجمال واإلبهام؛ تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل
ُّ
التفصيل واإليضاح ،فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك ،فإذا ألقي كذلك تمكن فيها أفضل تمكن ،وكان شعورها به أتم ،ولذتها بالعلم به
أكمل( .)63
ولإلجمال في مواضعه فوائد؛ "كون اللفظ أجمع للفوائد مما يساويه في األجزاء"( ،)64وكذا التفصيل في موطنه ،فال تفضيل مطلق
ألحدهما على اآلخر ،إذ "ال يقال :هو مجمل ،واملجمل ليس أبلغ من املفصل ،بل املفصل فيه زيادة؛ ألنا نقول :قد يكون اإلجمال أبلغ،
لتذهب نفس السامع كل مذهب ،وقد عرف بهذا أن لكل من هذا النوع والذي قبله قوة ليست لآلخر ،والتفصيل أوضح من اإلجمال"(.)65
فإن مشاهدة النبي -عليه السالم ،-وبغية وصفه؛ أمر ليس باليسير ،وحتى يحفظ ما تقول فقد أجملت أحسن إجمال ،وخشية
اللبس فصلت أحسن تفصيل ،فأوفت كل ذي شطر نصيبه من البيان والجمال ،قال الزمخشري" :كما يجب على البليغ في مظان اإلجمال
إ
أن ي إجمل ويوجز ،فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل إأن يفصل ويشبع"(.)66
ً
ثالثا :الفصل والوصل:
جرت األعراب في كالمها على سليقتها وذائقة منطقها ،وهي سليقة راسخة ،وذائقة جمالية ،تقتض ي لكل مقام مقاال ،وتبني عباراتها
بناء متسقا ،فتضع الكلمة موضعها ،وتعنى بمقاطع كالمها ،ومواضع الوصل والفصل فيه ،حتى صفت لهم هذه دون غيرهم ،يقول
إ
اعلم أن العلم بما ينبغي أن ي إ
الجرجاني " :إ
صنع في الجمل من عطف بعضها على بعض ،أو ترك العطف فيها ،واملجيء بها منثورة ،ت إستأنف
واحدة منها بعد أخرى؛ من أسرار البالغة ،ومما ال يتأتى لتمام الصواب فيه إال األعراب الخلص ،وإال ق إوم طبعوا على البالغة ،وأوتوا فنا
من املعرفة في ذوق الكالم هم بها أفراد"(  ،)67وقد بلغ من عنايتهم بهذا الفن أنهم جعلوه حدا للبالغة ،بقوله :ما البالغة إال "م إعرفة الفصل
من الوصل"(.)68
إن هذا باب نفيس من حر الكالم العربي الصميم ،وإذا تأملت وصف أم معبد األعرابية؛ وجدتها تخالف في نظمها بين الوصل
إ
إ
إ إ
والفصل ،مراعية حال النظم ،فقولها( :رأ إيت رجال ظاهر الوضاءة ،أ إبلج الو إجه ،حسن الخلق ،ل إم تع إبه ث إجلة ،ول إم ت إزر به ص إعلة ،وسيم
إ
إ
قسيم ،في ع إين إيه دعج ،وفي أشفاره وطف ،وفي ص إوته صهل ،وفي عنقه سطع ،وفي ل إحيته كثاثة ،أز ُّج أقرن).
فهي تتابع أربع جمل بغير حرف عطف ،كأنها مسبوكة في إهاب واحد من النظم ،فهذه األوصاف تتابع بغير عطف ،وقد خرج
الوصف حرا مرسال ،وهي ترجع إلى موصوف واحد ،ولو عطفت ألضعفت النظم ،وجردته من طالقته وقوة سبكه ،وهي جمل مثبتة،
"فأما الصفات فاألكثر أنه ال يعطف بعضها على بعض ،كقولك :مررت بزيد الكريم العاقل الفاضل ،وإنما قل العطف فيها؛ ألن الصفة
جارية مجرى املوصوف؛ ولهذا فإنه يمتنع عطفها على موصوفها"(.)69
وترك الوصل ال يعني عدم االتساق ،بل ربما جاء لكمال االتصال املعنوي ،وقد تقرر "أن الجملتين إذا كان لهما محل؛ فلهما طالب
لفظي يستدعيهما استدعاء واحدا ،وينصب إليهما انصبابا واحدا ،وإذا لم يكن لهما محل؛ فليس بينهما جامع لفظي ،والعطف ال بد له
من جامع ،فاحتجنا إلى النظر في الجامع املعنوي"( .)70
إ
ثم عطفت نفيا على نفي (ل إم تع إبه ث إجلة ،ول إم تزر به ص إعلة)؛ لحاجة النفي للعطف ،ثم أرسلت كالمها بغير عطف (وسيم قسيم،
في ع إين إيه دعج ،)..فقد شرعت في نظم جديد ،إثبات بعد نفي ،ثم ملا أرادت نظما خاصا من تقديم شبه املجرور؛ لتفيد اختصاصه
( )63املثل السائر.24/2،
( )2األطول (شرح التلخيص) .440 /1
( )65عروس األفراح ،السبكي.115 /2 ،
()66أنوار الربيع في أنواع البديع ،صدر الدين املدني.22/6،
( )67دالئل اإلعجاز ،الجرجاني.222 ،
( )68البيان والتبيين.88/1 ،
( )69الطراز ،العلوي.28/2 ،
( )70عروس األفراح ،السبكي.125 ،
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إ
وتفضله على غيره في هذه الصفات؛ عطفت وأشركت جملها معا في حكم واحد ،وهو االختصاص (في ع إين إيه دعج ،وفي أشفاره وطف ،وفي
ص إوته صهل ،وفي عنقه سطع ،وفي ل إحيته كثاثة ،)..فهو مقطع غاية في السبك والنظم ،يجري على نسق واحد.
إ
وملا أوفت النظم السابق؛ شرعت في نظم جديد بغير عطف؛ ليفيد الجدة واملغايرة( ،أز ُّج أقرن )..فهي جملة جديدة ،وبناء جديد،
وجب عدم ربطه بما سبق( ،إ إن صمت فعل إيه إالوقار ،وإ إن تكلم سماه وعاله إالبهاء)؛ هاتان جملتان متقابلتان ،إإن صمت إ
وإن تكلم ،وهما
بناء واحد ،ولوال الواو العاطفة ما فهم هذا الكمال في وصفه حين صمته وحين كالمه ،ثم تستأنف بغير واو ،ثم تعطف (أ إجمل الناس
وأ إبهاه م إن بعيد ،وأ إحسنه وأ إجمله م إن قريب ،)..وغاية ذلك رفع الوهم باستقالله بوصف دون آخر ،بل جمع له الوصفان في صعيد واحد،
ومن كالمها وبالغة أمثالها أخذ العرب قوانين البالغة ،يقول الجرجاني " :إ
واعلم أنه إذا كان املخبر عنه في الجملتين واحدا كقولنا( :هو
يقول ويفعل ،ويض ُّر وي إنفع ،ويس يء وي إحسن ،)...وأشباه ذلك؛ ازداد معنى الجمع في (الواو) قوة وظهورا ،وكان إ
األمر حينئذ صريحا؛ وذلك
أنك إذا قلت( :هو يض ُّر وينفع) ،كنت قد أفدت (بالواو) أنك أوجبت له الفعلين جميعا ،وجعلته يفعلهما معا ،ولو قلت( :ي ُّ
ضر ينفع) من
غير (واو) لم ي إ
جب ذلك ،بل قد يجوز أن يكون قولك (ينفع) ،رجوعا من قولك (يضر) ،وإبطاال له"(.)71
إ
ثم تشرع مستأنفة الوصف عن منطقه كعادتها ،تبدأ مستأنفة بغير واو( :ح إلو إامل إنطق ،ف إ
صال ،ال ن إزر وال هذر ،كأن م إنطقه خرزات
إ
نظم يتحد إرن) ،الجملة التالية بيان وإيضاح لألولى ،فال حاجة للعطف ،فهما كجملة واحدة ،ثم شرعت في التشبيه زيادة في اإليضاح
والبيان والتوكيد" ،كذلك يكون في الجمل ما تتصل من ذات نفسها بالتي قبلها ،وتستغني بربط معناها لها عن ح إرف عطف يربطها ،وهي
ُّ
كل جملة كانت مؤكدة للتي قبلها ومبينة لها"(.)72
وعلى هذه الشاكلة من الوصل والفصل في مقاطع الكالم يجرى وصفها لجمال النبوة وأنوارها ،ثم تصل بالفاء العاطفة في قولها:
صن ب إين غ إ
(غ إ
صن إين ،فهو أ إنضر الثالثة م إنظرا وأ إحسنه إم ق إدرا) ،كأن الفاء لالستدراك واالحتراس ،يقول سيبويه عن غرض الفاء العاطفة:
"هي ُّ
تضم الش يء إلى الش يء ،كما فعلت الواو ،غير أنها تجعـل ذلـك متسقا بعضه في إثر بعض"( ،)73ومذاق الفاء في كالمها املتقدم يش ي
باالحتراس واالستدراك ،وهو باب نفيس من أبواب البالغة والبيان.

املبحث الرابع :اإليقاع الصوتي

إ
ال تقف بالغة الكالم على داللته ومعانيه؛ بل يتصل ذلك بحسن الج إرس ،وحلو املقاطع ،وعذب النغمة ،وإذا تأملت وصف
األعرابية؛ وجدت ألفاظها رشيقة عذبة ،ومقاطع كالمها وفواصل عباراتها ،ذات نغم وج إرس عذب ،فأنت تجد العبارات متوازنة ،حسنة
إ
التقسيم ،عذبة الس إجع (ل إم تع إبه ث إجلة ،ول إم ت إزر به ص إعلة ،وسيم قسيم ،في ع إين إيه دعج ،وفي أشفاره وطف ،وفي ص إوته صهل ،وفي عنقه
إ
سطع ،وفي ل إحيته كثاثة ،أز ُّج أقرن.)..
والس إجع "تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد"( ،)74وهو عذب مستملح في كالم العرب" ،كثير التدوار ،عظيم االستعمال
في ألسنة البلغاء ،ويقع في الكالم املنثور"( ،)75وسر جماله أنه "له موسيقى تطرب لها األذن ،وتهش لها النفس ،فتقبل على السماع من
غير أن يداخلها ملل ،أو يخالطها فتور ،فيتمكن املعنى في األذهان ،ويقر في األفكار ،ويعز لدى العقول"(  ،)76ومن فوائده أن الكالم به
يكون منغما خفيفا ،يسهل حفظه ،وتحلو متابعته ،واألعرابية لم تبالغ في السجع ،ولم تتكلف جريا على طريقتهم في نظم الكالم ،وهو
إ
مذهب أقحاح العرب والبلغاء والفصحاء ،وإن أقللت من السجع؛ فقد أكثرت من توازن الفقرات (في ع إين إيه دعج ،وفي أشفاره وطف ،وفي
إ
إ
إ
ص إوته صهل ،وفي عنقه سطع ،وفي ل إحيته كثاثة ،أز ُّج أقرن ،إ إن صمت فعل إيه الوقار ،وإ إن تكلم سماه وعاله البهاء ،أ إجمل الناس وأ إبهاه م إن
بعيد)...
إ
تأمل توازن الفقرات في فواصلها (دعج ،وطف ،صهل) ،وهي جميعها على وزن (فعل) ،وهو وزن سهل ،ال ثقل فيه ،يجري على
اللسان بسالسة ،واملوازنة "أن تكون ألفاظ الفواصل من الكالم املنثور متساوية في الوزن"(.)77
إ
إ
وتأمل التناسب الصوتي في قولها (أز ُّج أقرن) ،وهي صيغة أفعل ،وانظر حسن النسق وحلو الطباق في قولها (أ إجمل الناس وأ إبهاه
م إن بعيد ،وأ إحسنه وأ إجمله م إن قريب) ،وتكرار كلمة (أجمل) وصيغة (أفعل) ،وما تحدثه من نغم وطالوة في الكالم ،واملوافقة الصوتية
في (قريب وبعيد) ،وهذه املوازنة اللفظية تحسنها املقابلة املعنوية ،وحرف اللين (الياء) يكسو الكلمات ج إرسا عذبا ،يسهل معه النطق،
( )71دالئل اإلعجاز.226 ،
( )72دالئل اإلعجاز.227 ،
( )73الكتاب ،سيبويه.217/4 ،
( )74عروس األفراح.299 /2 ،
( )75الطراز.12 /3 ،
( )76البالغة الصافية ،حسن عبد الرازق.195 ،
( )77املثل السائر.272 /1 ،
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ويحسن به نغم الكالم ،وهذه املوازنة سر من أسرار رونق الكالم وعذوبته ،و"للكالم بذلك طالوة ورونق ،وسببه االعتدال؛ ألنه مطلوب
في جميع األشياء ،وإذا كانت مقاطع الكالم معتدلة؛ وقعت من النفس موقع االستحسان ،وهذا ال مراء فيه لوضوحه"(.)78
إ
إ
وتأمل حالوة التجنيس في قولها( :وسيم قسيم ،وإ إن تكلم سماه وعاله البهاء ،أ إجمل الناس وأ إبهاه م إن بعيد ،ال ن إزر وال هذر) ،و"إنما
يحسن التجنيس إذا قل ،وأتى في الكالم ع إفوا من غير كد وال استكراه ،وال بعد ،وال ميل إلى جانب الركة"(.)79
وقد جاءت هذه املحسنات بغير كلفة ،جريا مع الطبع العربي األنيق؛ لذا كان "كالم املتقدمين الذين تركوا ف إ
ضل العناية بالسجع،
إ
ولزموا سجية الطبع؛ أمكن في العقول ،وأ إبعد من القلق ،وأوضح للمراد ،وأفضل عند ذوي التحصيل ،وأسلم من التفاوت ،وأكشف عن
األغراض ،وأ إنصر للجهة التي تنحو ن إحو العقل ،وأبعد من الت ُّ
عمل الذي هو ضرب من الخداع بالتزويق"(.)80
إ
إ
وتأمل حسن توظيفها لحروف اللين في بنية الكلمات ( رأ إيت ،ظاهر ،الوضاءة ،وسيم ،قسيم ،ع إين إيه أشفاره ،ص إوته ،ل إحيته ،كثاثة،
إ
إ
إ
 ،فعل إيه ،الوقار ،سماه ،وعاله ،البهاء ،الناس ،أ إبهاه ،بعيد ،قريب ،حلو ،خرزات ،طول ،رفقاء ،م إحفود ،م إحشود) ،وحرف اللين سهل
النطق ألنه " تتجافى عنه الشفتان"(،)81
مما ييسر نطقه ،ويجري به الصوت ،فالحروف الصامتة إذا ضمت مع بعضها بعضا ،كانت ثقيلة في السمع ،مكدودة في اللسان
فيأتي حرف اللين لغرض صوتي ،فهو "ال يكون لإللحاق إنما جيء به ملعنى وهو امتداد الصوت"( ،)82وهذا االمتداد يمنح الكالم سهولة
ووضوحا وسكينة في اإليقاع ،إذ "تمتاز حروف املد واللين (الصوائت) بميزة الوضوح السمعي وسهولة نطقها وهو ما جعلها أصواتا
موسيقية منتظمة قابلة للقياس خالية من الضوضاء لها القدرة على االستمرار بجريان الصوت بها ،وهي بهذا تختلف عن الحروف
الساكنة الصحيحة (الصوامت) التي هي عبارة عن ضوضاء ناتجة عن االحتكاك" (.)83
ولذا لحروف اللين معنى صوتي في تمييز حدود الحروف والكلمات وتبيين الكالم بعضه عن بعض ،يقول الزمخشري في مقارنة
الهمزة املجهورة بحروف اللين" :الهمزة حرف خفى؛ ألنه أدخل الحروف إلى الحلق ،وكلما سفل الحرف ،خفي ج إرسه ،وحروف املد واللين
إأبين منها؛ ألنها أقرب إلى الفم ،فالواو من الشفتين ،والياء من الفم ،واأللف وإن كان م إبدؤها الحلق إال أنها تمتد حتى تصل إلى الفم،
فتجد الفم والحلق منفتح إين غير معترض إين على الصوت بح إ
صر ،وبينها وبين حروف املد واللين مناسبة ،ولذلك ت إبدل منها عند
التخفيف"( .)84
واألعرابية بسليقتها الصافية اهتدت إلى هذا النغم املطرب في حروف اللين ،ليسهل عليها النطق ،وليطرب السامع بمقاطع كالمها،
وقد خلت عدد من الكلمات من حروف اللين وهي سمة في بداوة األلفاظ ،إ
وإن كان عسر النطق ليس ضربة الزب في كالم األعراب ،وإال ملا
كان كالمهم آنق الكالم وأبهاه كما ذكر الجاحظ في اقتباس متقدم.
واستثمر البلغاء واألدباء موسيقية العربية وأنها لغة موزونة ،فحفلوا بهذا اإليقاع املطرب ملا علموا من سره وقيمته في جمال النص
وروعته ،وهو سمة أساسية في كالم البلغاء العرب من الخطباء وأصحاب الرسائل ،لذا حرصوا على إيثار اإليقاع وتجويد النغم ،وقد
حباهم هللا من امللكة قدرا عظيما فنحوا بهذا اإليقاع والنغم املجرد إلى محض اإلتقان واإلحكام )85 (،لقيمة اإليقاع في تجويد النثر ،وخفة
مؤونته على األسماع والقلوب.
وأم معبد أرادت من السامع أن يشاركها مباشرة في إحساسها الباهر بالجمال النبوي فأفرغت هذا الوصف املتدفق مباشرة؛ لكي
يشهد املتلقي روعة التجربة وحالوة املشهد النبوي تتمثل أمامه عيانا بغير واسطة أو تكلف ،وهذا ال يتأتى لها إال بهذا اإلهاب الجليل
إ
إ
الجميل من اإليقاع العذب املطرب.

( )78املثل السائر.272 /1 ،
( )79نهاية األرب في فنون األدب ،النويري.98 /7 ،

( )80أسرار البالغة.8 ،
( )81الكتاب ،سيبويه.453 /4 ،
( )82الخصائص ،ابن جني.233 /1،
( )83ظاهرة املد في األداء القرآني دراسة صوتية ،يحيى مباركي.91،
( )84شرح املفصل ،ابن يعيش.219 /5 ،
( )85انظر ،املرشد إلى فهم أشعار العرب ،عبد هللا الطيب.28/3،
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ُ
املبحث الخامس :شخصية أ ِ ّم َم ْع َبد

إ
إ
هي "عاتكة ب إنت خالد ،وقيل خل إيد إبن م إنقذ إبن ربيعة إبن أ إ
صرم إبن ضبيس الخزاعية ،أ ُّم م إعبد صاحبة الخ إيمت إين"( ،)86وهي التي نزل
عليها رسول َّللا -صلى َّللا عل إيه وسلم -في خيمتها حين خرج من مكة إلى املدينة مهاجرا ،وذلك املوضع يدعى إلى اليوم بخيمة أم معبد( ،)87
هاجر إت إلى النبي -صلى هللا عليه وسلم -وأ إسلم إت ،عاشت أم معبد إلى أيام عثمان( ،)88وذكر بأنها توفيت في خالفة الفاروق عمر( ،)89وكان
زوجها أكثم بن أبي الجون الخزاعي ،وهو أبو معبد ،وحديثه معها مشهور ،وذلك املنزل يعرف اليوم بخيمة أم معبد(.)90
أسلمت أم معبد -رض ي هللا عنها -وأخوها حبيش بن األشعر ،واستشهد يوم الفتح ،وقيل :إن زوج أم معبد لحق برسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -وبايعه ،ورجع إلى بيته ،ولقيهما الزبير -رض ي هللا عنه -عائدا إلى مكة ،فكساها ثيابا بيضاء(.)91
وذكر أن الشاة التي مسح النبي -صلى َّللا عليه وسلم -ضرعها ،أنها عاشت إلى عام الرمادة ،قالت أم معبد" :كنا نحلبها صبوحا
وغبوقا ،وما في األرض لبن قليل وال كثير"( .)92
و ُّأم معبد أعرابية أسلمت وهاجرت ،وصحبت النبي عليه السالم ،وقد عرف األعراب بصدق اللهجة ،ونأيهم عن الكذب ،فهي
صادقة موثوقة فيما تروي.
إ
إ
إ
إ
كانت من األجواد ،تطعم وت إسقي من ُّ
يمر بها ،كريمة النفس ،سخية اليد (تحتبي وتقعد بفناء الخ إيمة ،ثم ت إسقي وتطعم) ،تجلس
مجلس الرجال ،واالحتباء طريقة العرب في الجلوس ،واحتباء الرجل "أن يجمع ظهره ورجليه بثوب"(.)93
إ
إ
و(كانت إامرأة جلدة ب إرزة) ،وجلدة أي شديدة متماسكة الخلق ،والجلد " الشدة والقوة في الخلق"( ،)94ويقال إامرأة ب إرزة "إذا كان إت
كهلة ،ال ت إحتجب إ
إ
احتجاب الشواب ،وهي مع ذلك عفيفة عاقلة ،ت إجلس للناس وتحدثهم ،من البروز وهو الظهور والخروج"(.)95
وفي اللسان زيادة وتفصيل نافعان ،يقال امرأة ب إرزة" :بارزة املحاسن ،قال ابن األعرابي :قال الزبيري :الب إرزة من النساء التي ليست
باملتزايلة التي تزايلك بوجهها ،تستره عنك وت إنك ُّب إلى األرض ،وامل إخرمقة التي ال تتكلم إن كلم إت ،وقيل :امرأة ب إرزة متجالة ت إبرز للقوم
إ
يجلسون إليها ،ويتحدثون عنها ،والب إرزة من النساء الجليلة التي تظهر للناس ،ويجلس إليها القوم ،وامرأة ب إرزة :موثوق برأيها وعفافها"(.)96
إ
فهي عفيفة رزينة عاقلة ،ليست بشابة ،تثق بنفسها ،ال مطمع فيها لسنها وعفتها ورزانتها ،ال تهاب مكاملة الرجال ،وقد حاورت النبي
عليه السالم -فبان حسن جوابها ،ورزانة عقلها ،ونهضت بحق األضياف في غياب زوجها ،وهي امرأة جمعت خير خالل املرأة العربية؛ منكرم وصدق وعفة ورجولة ورجاحة عقل وفصاحة منطق؛ ولذا اختارها هللا أن تصف رسوله -عليه السالم -بأفصح لفظ وآنق عبارة،
فهي حلوة املنطق ،لوصفها طالوة ،وعليه مالحة ،مع إصابة وصف ،وصدق لهجة ،وهذا سر من أسرار خلود وصفها وشهرته وتداوله،
وعناية الرواة به.
ويحكي وصفها ولغتها وألفاظها شخصيتها وخصائص نفسها ،فإن "األلفاظ تجري من السمع مجرى األشخاص من البصر،
فاأللفاظ الجزلة تتخيل في السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار ،واأللفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص ذي دماثة ولين أخالق ولطافة
مزاج"(  ،)97وقد عكس وصفها برصانة ألفاظه ومتين عباراته؛ شخصية رزينة حصيفة ،ودماثة الوصف وجماله تعكس ذوق أم معبد
الجمالي ،في انتقاء آنق األلفاظ وأملحها في وصف النبي عليه الصالة والسالم.

َ
الخاتمة والنتا ِئج:
• وثق الرواة واإلخباريون من كتاب السير قصة أم معبد ،وتعاورتها كتبهم ومصنفاتهم ،وانطوى وصف أم معبد على جماع أوصاف
النبي -عليه السالم -وأجملها وأبهاها وأحسنها ،وتميز وصفها باالعتدال؛ ليس بالطويل املسرف ،وال بالقصير املخل ،فكان حسن
التوسط واإليجاز.
( )86معرفة الصحابة ،أبو نعيم.280/5 ،
( )87انظر ،االستيعاب في معرفة األصحاب ،ابن عبد البر.431 /4،
( )88كتاب الطبقات الكبير ،الزهري.274/10،
( )89انظر ،الروضة الفيحاء في أعالم النساء.236،
( )90انظر ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ابن األثير .185 /6 ،
( )91انظر ،الروضة الفيحاء في أعالم النساء.236،
( )92كتاب الطبقات الكبير.274/10،
( )93غريب الحديث ،الخطابي.37 /3 ،
( )94املخصص ،ابن سيده ،ج(1السفر الثاني) .91
( )95النهاية في غريب الحديث.117 /1 ،

( )96اللسان ،مادة (برز).
( )97املثل السائر.18/1،

150
املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية -املجلد ،3العدد ،2021 -3ص154 -140 :

ُ
َ
ديث ّ
أم َم ْع َبد
َبالغة
الوصف في ح ِ
ِ

وليد أبو ندى

• لغة الوصف فصيحة أعرابية ،شاع فيها ش يء من الغرابة؛ ألن الوصف خرج من بيئة بدوية ،وقد عنيت أ ُّم معبد بانتقاء ألفاظها،
وإصابة وصفها ،فاختارت آنق الكلمات ،وأعذب العبارات ،فجاء وصفها صادقا مصيبا ألوصافه عليه السالم.
إ
تتكلف ،ولم إ
إ
تعاظل ،وإنما جرت على سليقتها العربية الفصيحة في ترك التعمل والتكلف ،وجرى وصفها على النمط
تبالغ ،ولم
• لم
الخبري ،وأحسنت في باب الوصل والفصل والتفصيل بعد اإلجمال.
• أقللت أم معبد من الس إجع وألوان البديع والصور البيانية ،وجاءت هذه املحسنات بغير كلفة ،جريا مع سجية الطبع العربي األنيق.
• عنيت أم معبد باملوازنة في مقاطع كالمها ،ملا للموازنة من قيمة في رونق الكالم وعذوبته في وصفها.
• اهتدت األعرابية بسليقتها الصافية إلى معنى حروف اللين في الكالم ،فانطوى كالمها في مفرداته على هذه الحروف ،إذ هي أيسر في
النطق ،وأبين في السمع ،وليس عسر النطق في كالم األعراب ضربة الزب ،بل منطقهم أكمل فصاحة وأطرب نغمة.
• جمعت أم معبد –رض ي هللا عنها -خير خالل املرأة العربية؛ من كرم وصدق وعفة ورجولة ورجاحة عقل وفصاحة منطق؛ ولذا
اختارها هللا أن تصف رسوله -عليه السالم -بأفصح لفظ وآنق عبارة ،فهي حلوة املنطق ،لوصفها طالوة ،وعليه مالحة ،مع إصابة
وصف ،وصدق لهجة ،وهذا سر من أسرار خلود وصفها ،وشهرته ،وتداوله ،وعناية الرواة به.
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بيروت ،الطبعة األولى.
 .19الخنساء ،تماضر ،ديوانها ،شرحه وضبطه :عمر الطباع ،دار األرقم ،بيروت.
 .20الدارمي ،مسكين ( .)2000ديوانه ،تحقيق :كارين صادر ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة األولى.
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 .21ابن دريد ،محمد بن الحسن :جمهرة اللغة ،دار صادر ،بيروت.
 .22ذو الرمة ،غيالن بن عقبة ( .)1998ديوانه ،تحقيق :عمر الطباع ،دار األرقم بن أبي األرقم ،بيروت ،الطبعة األولى.
 .23الزبيدي ،مرتض ى ( .)1965تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :عبد الستار أحمد فراج ،دار الهداية ،الكويت.
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 .29الطيب ،عبد هللا ( .)1991املرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،دار جامعة الخرطوم ،السودان ،الطبعة الثالثة.
 .30ابن عبدربه ،أحمد بن محمد ( .)1999العقد الفريد ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث ،دار إحياء التراث ،بيروت ،الطبعة الثالثة.
 .31عبد الرازق ،حسن إسماعيل ( .)2006البالغة الصافية في املعاني والبيان والبديع ،املكتبة األزهرية ،مصر.
 .32العسكري ،أبو هالل ( .)2006كتاب الصناعتين :الكتابة والشعر ،تحقيق :علي البجاوي ،محمد إبراهيم ،املكتبة العصرية ،بيروت،
الطبعة األولى.
 .33العلوي ،يحيى بن حمزة ( .)2010الطراز :املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،تحقيق :الشربيني شريدة ،دار الحديث،
القاهرة.
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الطباع ،مكتبة املعارف ،بيروت
 .35ابن فارس القزويني ،أحمد( .)1991معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الجيل ،بيروت.
 .36الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ( .)1988كتاب العين ،تحقيق :مهدي املخزومي ،إبراهيم السامرائي ،األعلمي للمطبوعات ،بيروت،
الطبعة األولى.
 .37الفيروز آبادي ،مجد الدين ( :)2008القاموس املحيط ،راجعه ،أنس الشامي ،زكريا أحمد ،دار الحديث ،القاهرة.
 .38القرطبي ،يوسف بن عبد هللا ( ،)1995االستيعاب في معرفة األصحاب ،تحقيق :عادل أحمد عبد املوجود ،علي محمد معوض،
دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .39القزويني ،ابن يعقوب املغربي ( .)1992شروح التخليص ،دار الهادي ،بيروت ،الطبعة الرابعة.
 .40القلقشندي ،أحمد بن علي ( .)1963صبح األعش ى في صناعة اإلنشاء ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،القاهرة.
 .41اللجمي ،نبيلة الرزاز( .)1995أصول قديمة في شعر جديد ،منشــورات وزارة الثقافة ،دمشق.
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 .48ابن يعيش ،يعيش ( .)2001شرح املفصل للزمخشري ،تقديم :إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى.

152
املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية -املجلد ،3العدد ،2021 -3ص154 -140 :

ُ
َ
ّ ديث
أم َم ْع َبد
َبالغة
ِ الوصف في ح
ِ

وليد أبو ندى

املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية
International Journal for Arabic Linguistics and Literature
Studies (JALLS)
www.refaad.com

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
ISSN: 2663-5860(Online) 2663-5852(Print)

Description rhetoric in Umm Ma'bad's language
Walid. M. N. Abu. Nada
Professor at the Faculty of Arts, Department of Arabic Language, Islamic University – Gaza, Palestine
wnada@iugaza.edu.ps
Received : 10/5/2021 Revised : 20/6/2021 Accepted : 7/8/2021 DOI : https://doi.org/10.31559/JALLS2021.3.3.1

Abstract: Hadith books and sources of the Prophet’s biography discussed Umm Ma'bad Al
Khuza'yya's
description of the Prophet (PBUH) when he was her guest during his migration from Mecca to
Medina. Umm Ma'bad's description of the Prophet is one of the finest descriptions and is considered
a significant literary genre in the literature of Arabic speech. The study highlighted the structural
mysteries included in the description pointing out the Arab's early attempts in the formation of
speech including its eloquence, nicely arranged structures and lexis, beauty of rhythm and the
musical composition of structures. Al Khuza'yya's work was thoroughly done, especially that the
person under description was Prophet Mohammed, the finest creature ever to be possessed with
such highly distinguished personal features.
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ّ
امللخص:

ً
َ
رفي املستعمل في ّ
ّإن النمط ّ
الصفة ّ
الص ّ
املشبهة يقض ي بأن تكون صيغة (ف ْعالء) رديفا لصيغة (أفعل) في األلوان  ،والعيوب،
ُ
ّ
ّ
والح ّلي ّ ،
واحد ،فهاتان
االختالفية– على حسب الرؤية
مما يش ي بالقيمة
األسلوبية الحديثة -التي تجمع بين املتناقضين في ِرْبق ٍ
َْ
ً
ّ
الصيغتان متالزمتان ال تنفك إحداهما من ُعرى األخرى ،إال ّأن ّثمة اختراقا يصيب هذا النمط ،فيستغنى فيه عن صيغة (أفعل)
َ
ّ
َ
ّ
ّ
حظ فيها لصيغة (أ ْفعل) على َح ْسب ما حفظته لنا ّ
والنحوية
اللغوية بشكل عام،
املدونة
وتبقى صيغة (ف ْعالء) َم ْنفردة بأوصاف ال
َ
ـرفية بشكل خاص؛ لذا ّ
والصـ ّ
فإن هذا البحث ينهض بتأصيل صيغة (ف ْعالء) ،والوقوف على أنظار القدامى واملحدثين ،ودواعي هذا
َْ
ّ
ّ
االختراق في األلفاظ املتفق عليها في ّ
ّ
والصرفية دون األلفاظ املختلف فيها التي ترد تارة منفردة بـ (فعالء) وفي أخرى
اللغوية
املدونة
َ
َْ
تأتي مشتركة بين (أفعل) و (ف ْعالء) .
َ
ّ
ّ
ّ
املسوغات؛ االستغناء.
الصرفي؛ صيغة ( ف ْعالء)؛
املفتاحية :النمط
الكلمات

املقدمة:

ْ ّ
َ
َْ
رفي َ(أ ْفعل) ومؤنثه َف ْعالء ف ـي باب ّ
يظهر النمط ّ
الص ّ
الصف ــة املشبه ــةِ ،إذ تتسلط صيغة (أفعل) على املذكر ،وصيغة ( ف ْعالء) على
َّّ ّ
ً
ً
ّ
ّ
ّ
التأنيث ،وهاتان الصيغتان متالزمتان تمثالن نمطا ّ
ّ
األسلوبي الحديث ،إال أن اطرادهما
اختالفية على َح ْسب النظر
لغويا يحمل قيمة
َ
ّ
ّ
ْ
َ
فثمة انحراف يتسلل إلى هذا ّ
خط مستقيم ّ
النمط ،إذ تنفصل (ف ْعالء) عن (أفعل) في استعماالت ّ
حتى النهايةّ ،
لغوية
ال يسير على
َْ
ْ
ّ
َ
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ْ
ْ
مخصوصة ،فيستغنى عن (أفعل) ،ولم ته ِمل املدونة اللغوية بشكل عام ،والنحوية والصرفية بشكل خاص اإلشارة إلى هذا االستغناء،
َ
ّ
إال َأ ّن تلك اإلشارة جاءت متناثرة في أثنائها دون َأ ْن تنتظم في سمط واحدّ ،
مما حدا بالباحث أ ْن يجمع أشتات هذه املسألة ؛ للتنبيه
على دواعيها ،وأنظار علماء العر ّبية فيها وتحديد املفردات التي دارت في فلكها.

َ
املبحث األول :صيغة ف ْعالء والتأصيل

َ
ّ
توفرت عليها حال التأصيل ِل ( َف ْعالء) على حسب ّ
نص الثمانيني ،إذ ذهب إلى ّأن أصل (ف ْعالء) املمدودة يرجع
ّثمة إشارة دقيقة
َ
ّ
ّ
التوسع ،والتكثير ألبنية التأنيث؛ لتمكين صاحب املنظوم ،واملنثور
الفني من اختيار
إلى صيغة (ف ْعلى) املقصورة على َح ْسب مقتض ى
ً
ّ
توسيعا ملا ضاق من األبنية  ،فأصل الصفة ( َح ْمراء ) بوزن َف ْعالء ( َح ْمرى) بوزن ( َف ْعلى) ّ ،
املتعدد من الصيغّ ،
ثم زيدت
ولعل في ذلك
ّ
اللغوي؛ لذا وقع اإلعالل بالقلب ،فقلبت األلف الثانية إلى همزة،
عليها ألف (حمراا) ،فالتقى سكنان ،وهو أمر مرفوض في االستعمال
َ
ْ ّ
َ ْ
َ
فأصبحت( :حمراء) ،هذا ّ
ْ
تصور القدماء ،قـال الثمانينـي " :وأصـل (حمـراء) (حمرى) على وزن (سكرى) فلما أرادوا أن يكثروا أبنية
ّ
ليتوسعوا بذلك في نظم الشعر ،والخطابةَّ ،
والسجع ،زادوا قبل
التأنيث ،ويجعلوا له صيغة ممدودة  ،كما جعلوا له صيغة مقصورة ؛
ً
ً
ْ
ألفا ّ
َ
ُ
للمد ،فصارت ألف التأنيث طرفا بعد ألف زائدة فاجتمعت ألفان ،فلم يخل أن تجمع بينهما ،أو
األلف التي في (حمراء)
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َ
(ف ْعالء) عن صيغة َ(أ ْفعل) في باب ّ
ّ
املشبهة
الصفة
االستغناء بصيغة

حسين الرفايعة

ّ
يختل معنى
يسقطوهما ،أو يسقطوا إحداهما ،أو يحركوا إحداهما وال يجـوز الجمع بين ألفين لسكونهـا ،وال يجـوز إسقاطهما؛ لئال
االسم . )1 ("...
َْ
َ
ْ
على َأ ّن هذا ّ
النظر عند القدامى ق ْد ّ
تجدد ذكره في أنظار املحدثين ،إذ لم يستبعد عبد الصبور شاهين أن تكون صيغة (فعالء)
ً
َ
ّ
صر ،وال يكون ذلك في ّ
اعتمادا منه َأ ّن املمدود َق ْد ُي ْق َ
إال ما ُحكم عليه ّ
ّ
بالسماع على ذلك ّ
مد املقصور
نص بالقول" :
محولة عن (ف ْعلى)
األلف املمدودة ،أو هي الفتحة الطويلة بعدها همزة :حمراء ،وعاشوراء ،قد تكون ناشئة عن املقصورة ،فمن املعلوم ّأن ّ
كل ممدود
ً
ً
ً ّ
وكل مقصور ال ّ
ّ
يجوز َق ْ
قياساّ ،
ّ
اللغوي "( . )2
مستمرة في االستعمال
يمد غالبا إال سماعا ،فالحركة بين الطرفين
ص ُره
فاملحدثون يوافقون القدامى في هذه املسألة بأن يرجع َ
الف ْرع َ(ف ْعالء) إلى األصل َ(ف ْعلى) دون َأ ْن ّ
يرد األصل إلى الفرع؛ ولكنهم
خالفوهم في مسلك التعليل ( ل ْفعالء) ويمكن تمثيل ذلك على ّ
النحو اآلتي:
ِ
>ḥamrā < ḥamrāā < ḥamrā

( األصل )

( الفرع )
↓
↓
ّ
ّ
التحول األخيرة مرحلة التحول الثانية
مرحلة
ّ
< رد الفرع إلى األصل < جائز

ḥamrā> < ḥamrāā < ḥamrā

الفرع

األصل
↓
ّ
 رد األصل إلى الفرع  غير جائز
فإن القدامى قد حملوا قول الشاعر في ّرد األصل إلى َ
لذا ّ
ّ
)
3
(
الف ْرع على الضرورة الشعرية (الوافر) :
َْ
ف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييال فق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ير ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدوم وال ن ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياء
س ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييغني ال ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي أ ن ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا ع ّ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
فاألصل (غ َنى)َ ،ف ُر َّد هذا األصل إلى َ
الف ْرع ( ِغناء) ليستقيم وزن البيت.
ِ
ّ
َ
ّ
ّ
ْ
ّ
يرتض علة القلب واإلبدال في (فعالء) التي ذهب إليها القدامى من
أما اختـالف مسلك التعليل ،فإن الدرس الصـ ـ ـوتي الحديث لم
ِ
ّ
ّ
املدية إلى همزة ،بل ّإن تشكل الصورة في بنية الكلمة – على حسب نظر املحدثين -خضع للنظام
التقاء الساكنين ،وقلب األلف
ّ
املقطعي ،فالعر ّبية في نسيج بنيتها تنفر من املقاطع املفتوحة ) (ḥamrāāوتلجأ إلى الصوت املنبور " هكذا بكل بساطة يفترضون القلب
ُ
البنائية يرفض مثل هذا التعليل؛ َأل ّن ّ
ّ
ّ
عملية تحقيقه في هذا األصل
لساني ،املقطع في رؤيته
واإلبدال ،وفي ك ِ ّل هذا وذاك رؤية وموقف
ّ
ولعل صوت الهمزة في االسم املمدود قد جيء به لغرض التسهيل وإراحة النفس ؛ ّ
املزعوم غير جائزةّ ...
ألن البناء فيه يتألف في اآلخر من
مقطع مفتوح  ،لذا ال ُب َّد من اإلتيان بصوت تتوافر فيه ميزة النبر يؤدي إلى إغالق املقطع املفتوح " (. ) 4
ّ َ
َ
َ
ً
أصال ل َ(ف ْعالن) ،فنظر انفرد به ابن ّ
مؤنثه (ف ْعلى) جاءت
السراج – في حدود علم الباحث( -ف َف ْعالن) الذي
ّأما مجيء (ف ْعالء)
ّ
ً َ
َ
ُ
فدالة على اللون ،أو العيب ،أو ُ
ّ
الح ّ
لي ،وما ذهب إليه ابن ّ
السراج
والخلو ،بينما (ف ْعلى) التي ت َع ُّد أصال ِل ( ف ْعالء)
داللته على االمتالء
َ
ّ َ
ً َ
ّ َ
ُ
ّ
َّ
ُّ
ّ
ّ
َ
ْ
ّ
ْ
بأن (ف ْعالء) تعد أصال ِل (فعلى) بقطع النظر عن الداللة ،وهو رأي مخالف ملا نصت عليه مدونة التصريفيين من أن (فعلى) أصل
يؤذن
َ
ّ ّ
ْ
ْ
َ
ِل( َف ْعالء) ،وقد استند ابن ّ
سراج في هذا الرأي إلى مبدأ (املقايسة) املشتمل على علة الشبه ،فقد شبه صيغة (فعالن) نحو :عطشان،
َ
ً
وأصله (عطشاء) بـ (صحراء) ،فالجمع في كليهما على (ف َعالى) فمورد ّاتحاد جمعهما ُي َع ُّد دليال على ذلك التأصيل جاء في املزهر " :وفي
السري ّ
ّ
الصحاح قال محمد بن ّ
السراج  :أصل (عطشان) ( :عطشاء) مثل( :صحراء) والنون بدل من ألف التأنيثّ ،يدل على ذلك ّأنه
َ
ً
ُجمع على َ
(عطاش ى) مثل  ( :صحارى ) وهذا أيضا على اضطراده "(.) 5
ِ
ويمكن تمثل ذلك على ّ
النحو اآلتي بالتحليل الصوتيّ:

 1الثمانيني ،عمر بن ثابت (422هـ ) ،شرح ّ
التصريف ،تح  :د .إبراهيم البعيمي ،مكتبة ّ
الرشد ،الرياض ،ط. 321 ،1999 ،1
ّ
الصوتي ّ
ّ
العربية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان. 124 ،1980 ،
للبنية
 2شاهين ،عبد الصبور ،املنهج
ّ 3
املقصور
واملمدود ،تح  :عبد العزيز امليمني ،دار املعارف بمصر. 28 ،
الفراء ،يحيى بن زياد207 ( ،هـ )
ّ
 4عبد الجليل ،عبد القادر ،علم الصرف الصوتي ،دار أزمنة ،األردن. 345 ،1998 ،
ّ
5
السيوطي  ،جالل الدين ،املزهر في علوم اللغة وأنواعها ،تح  :محمد أحمد جاد املولى ورفيقيه ،دار الفكر ،د .ت. 233/2 ،
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(ف ْعالء) عن صيغة َ(أ ْفعل) في باب ّ
ّ
املشبهة
الصفة
االستغناء بصيغة

حسين الرفايعة

َ َ
ْ
ْ
عطشاء < َعطاش ى
عطشان <
صفة < :
( الجمع )
األصل
الفرع
<aṭāšā < < ašā> < <aṭšān
ّ
ّ ّ
صحراء < َ
ص َحارى
علة التحويل بالشبه
اسم :
( الجمع على فعالى )
> ṡaḥ.ārā < ṡaḥrā
Fa<ālā

ّ
ُ
َ
ّ َْ
ولست أستبعد هذا ّ
طبق على األسماء دون ّ
النظر إذا ّ
ألن (أفعل) و (ف ْعالء) تجمعان على (ف ْعل) وال َحظ لهما في
الصفات؛
ّ
ّ
َ(ف َع َالى)ّ ،
ّ
(صنعاني)( ،) 6فنسبوا إلى
وأما األسماء ،فيمكن االستدالل على ذلك بما وقع في النسب الشاذ ،إذ نسبوا إلى (صنعاء) بقولهم :
َ
السراج إلى هذا ّ
وكل ذلك ال ّ
(الف ْرع) (صنعان) وتركوا األصل (صنعاء)ّ ،
يتحقق في باب الوصف ،ويبدو لي َأ ّن الذي دفع ابن ّ
النظر في
الثالثي جاء على صيغة َ(فعل) نحوَ :
التأصيل ل ( َف ْعالء ) َأ ّن ّ
ّ
(ح ِمر ،و َع ِطش) .
املجرد منهما
ِ
ومما ّ
أصل ِل ( َف ْعالء) ّأن األداء االستعمالي في ألسنة الناس اليوم قد جرى في فلك نظرية التيسير ّ
ّ
يعزز َأ ّن َ(ف ْعلى) ٌ
والسهولة التي
َ
َ
وتحل في مكانها صيغة َ(ف ْعلى) بصرف ّ
ّ
النظر عن (ف ْعالء) إن كانت في
أشار إليها القدامى واملحدثون ،إذ تكاد تختفي صيغة ( ف ْعالء)
االسم ،أو الوصف .
َ
ً
َ
َ
ّ
ّ
ْ
ّ
ٌ
ومن تمام هذه املسألة ما نص عليه ابن جني في الخصائص أن التنكير ضارب بجرانه على (فعالء) في الوصف ،مستثنيا من ذلك
َ
َْ
التعريف ،فباب َ(أ ْجمع َو َج ْمعاء) يدرج في حقل ّ
ألن التوكيد خاضع لسلطان ّ
وف ْعالء)؛ ّ
التعريف
ألفاظ التوكيد التي وردت على (أفعل
َ
َْ
جني دقيق املسلك ،جاء في باب تالقي اللغاتّ " :
َح ْم ًال له على ّنية اإلضافة إلى الضمير ،وهذا املدخل في نظر ابن ّ
ألن باب أفعل َوف ْعالء
َ
ّإنما هو للصفات ،وجميعها تجيء على هذا الوضع نكرات ،نحو :أحمر وحمراء ،و أصفر وصفراء ،وأسود وسوداء ،وأبلق وبلقاء ،وأخرق
ّ
فأما أجمع وجمعاء  ،فاسمان معرفتان ،وليسا بصفتينّ ،
َو َخ ْرقاء وهذا ّكله صفات نكراتّ ،
فإنما ذلك ّاتفاق وقع بين هذه الكلم املؤكد
بها " (.)7
َ
ّ
َ
ً
وإشارة ابن ّ
جني فيها نظر تأصيلي ّبين يضاف إلى ما ذكر سابقا؛ أل ّن التنكير أصل ،والتعريف ف ْرعّ ،أما الم (فعالء) ،فقد يعتريها
التغيير ،والتحويل ،فتقلب من (واو) إلى (ياء) إذا أريد بها االسم دون الوصف ،فقلبها إلى (ياء) يؤذن بأمن اللبس بين االسم والوصف؛
ً
ّ َ
ً
َ
ّ
وصفا ،والمها واو ّ
صحت الواو فيها ،قالوا :القنواء،
فأما (ف ْعالء) ،فإذا كان
ألن الم (ف ْعالء) في الوصف تبقى واوا  .قال الثمانيني" :
والعشواء ،والعثواء ّ ،
فأما ( العلياء ) في قول الشاعر:
ُ
أال يا بيت بالعلياء ()8
الع ْليا ،كما قالوا  :األفضل ُ
فليس بتأنيث األعلى كما قالوا :أحمر وحمراء؛ ّ
والف ْ
ألن تأنيث األعلى ُ
ضلى ،فقلبوا واو العلياء ياء كما
قلبوها في ّ
الدنيا " (. )9

ّ
املسو ات
املبحث الثاني:

ً
ً
ُ
ّ
ّ
اللغوية يصعب تفسيره ،بل ال ُب ّد من ّ
مسوغ يؤذن بهذا
اللغوي املعتاد ،ال ت َع ُّد انحرافا مفاجئا في املسيرة
ّإن مفارقة النمط
َ
ّ
االنحراف؛ ّ
ّ
ّ
والعشوائية ،وما ينبغي أللسنة العرب أ ْن تنح ـرف عـن نمطها دون مطلب َداللي يوجـ ـ ـه
املسوغ يقود إلى االعتباط
ألن انعدام
ذلك االنح ـراف ،فترك َ(أ ْفعل) واإلبقاء على َ(ف ْعالء) يؤذن بدواع دفعت إلى ذلك الخروج ،ويمكن ّ
تلمس هذه الدواعي من خالل أنظار
ٍ
التصر ّ
ّ
يفيين في ّ
املدونة التصر ّ
واللغويين ،ويمكن ّرد ذلك إلى:
يفية،

ّ 6
ّ
ّ
ّ
ّ
 7ابن جني ،أبو الفتح عثمان( ،ت392 :هـ ) الخصائص  ،تح  :محمد علي النجار  ،املكتبة التوفيقية  ،مصر ،ط. 409\1 ،2015 ،1
 8البيت لعمرو بن َق َعاس املر ّ
ادي ،وتمام البيت  ( :الوافر )
بيت ولوال ُح ُّب َأ ْهلك ما أتيتُ
َأ َال يا َب ْي ُت بالعلياء ُ
ِ
املرزوقي ،أحمد بن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ط. 220 ،1995 ،1
الجبوري ،دار الغرب
املرزوقي ،تح  :د .يحيى وهيب
محمد (421هـ ) أمالي
ينظر :
ّ
 9الثمانيني ،شرح التصريف. 537 ،
الصرف وعلم األصوات ،دار ّ
سقال ،ديزيرهّ ،
ّ
العربية ،بيروت ،لبنان ،ط. 105 ،1996 ،1
الصداقة
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املشبهة
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االستغناء بصيغة

حسين الرفايعة

 .1التخصيص
ّ
ّ
ّإن املقابل الضدي للتخصيص العموم أو التعميم ،وقد حد ابن فارس هذين املصطلحين بقوله " :والعام الذي يأتي على الجملة
ّ
ً
كل ّ
ّ
ماء (( ، )10وقال) :خالق ّ
شيئا ،وذلك كقولهّ -
جل ثناؤه) -وهللا َخ َل َق َّ
والخاص الذي يتخلل فيقع
كل ش ٍيء((، )11
ال يغادر منها
داب ٍة من ٍ
ِ
ْ
ّ
)
13
(
)
12
(
ّ
على ش يء دون أشياء ،وذلك كقوله -جل ثناؤه ) -وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي(" " .
ً
ّ
ّ
ّ
خاصة ّ
فثمة نعوت ُت ْخلع على ّ
املذكر؛ ّ
ألنها نعوت ّ
ّ
باملؤنث دون املذكر وعلى وجه الخصوص في املؤنث تأنيثا
املؤنث ال يشركه فيها
َ
اللغويّ ،
النظام ّ
حقيقي ًا ،فإذا كان ّ
فإن مطلب ّ
الداللة ّ
ّ
الن ّ
ّ
يرد ذلك على نحو ما يطالعنا في قولهم( :امرأة ث ْدياء)،
حوي يجيز االستعمال
اللية تمنع ذلك ،بل تدفعه؛ ّ
وال يقولون ( :رجل أثدى) ،فالنظام ّ
ولكن النافذة َّ
حوي يجيز هذا التركيب للمذكرّ ،
الن ّ
ّ
الد ّ
خصوصية
ألن
َ
اللي للمذكر َ(أ ْفعل) ،وتخصيص ّ
فالحس اللغوي عند العر ّبي ال يجيز الوجه ّ
االستعمال ّ
الد ّ
ّ
الداللة في هذا ّبين؛ أل ّن
متوجهة إلى التأنيث،
َّ
تخصص املوصوف " ومن املبادئ ّ
تفسر عالقة ّ
العامة التي ّ
اللية ّ
الد ّ
ّ
ّ
الصفة باملوصوف أنه ال يجوز أن يوصف األظهر باألخفى،
الصفة
َ
باألعم ،وهذا املبدأ ّ
مترتب على أ ّن الوظيفة ّ
األساسية ّ
ّ
الد ّ
ّ
للصفة هي تخصيص املوصوف وتمييزه " (. )14
اللية
واألخفى
َ
ّ
ْ
َ
ََ
ْ
ّ
ْ
ّ
ّ
ّ
وق ـ ـد نبه علـ ـ ـى هذا املسوغ أبو علي الفارس ّي ،إذ يقول " :وقد جاء (فعالء) ،ولم يستعمل (أفعل) في مذكره إما االمتناع معناها في
َ
ْ
َ
ّ
املسوغ
الخلقة ، )15( "...ومن هذه الخلقة قولهم" :امرأة ق ْرناءَ ،و َرْتقاء ،وضهياء ،ومتكاءَ ،وبظراءَ ،ون ْفساء" ( ، )16ويبدو للباحث أ ّن هذا
ِ
َ
َ
ّ
ّ
ْ
ْ
قد أخذ مساحة كبيرة من مسائل (فعالء) على نحو ما يطالعنا في مطلب (فعالء والداللة املعنوية).
َ
َْ
ّ
ّ
ّ
ْ
وملا كانت (الشفة) ال نظير لها في أعضاء الجسم ،إذ ال مذكر لها؛ لذا انعدم بناء (أفعل) واستغني بـ (فعالء)؛ لذا قالوا  :شفة
ظمياء(َ ، )17وِلثة ظمياء.
َ
 .2تحقيق أ ْمن اللبس
َ
املسوغ في املَ ْيز بين َم ْن يعقل ،وما ال يعقل في أوصاف ّ
املؤنث على َ(ف ْعالء) ،فقد ّ
يظهر هذا ّ
خصوا املرأة ِ(ب َف ْعالء) دون (ف َعلة) لرفع
َ
اللبس بينها وبين ما ال يعقل ،فقالوا امرأة حسناء ،ولم يقولواَ :ح َسنة؛ أل ّن النعت َ
مختص بما ال يعقل ،وقد ّ
ّ
تنبه إلى هذا
(ح َسنة)
َ
ّ
املسوغ أبو القاسم محمد بن سعيد املؤدبّ ،
ونص على ذلك بقوله " :ومنه ما يكون على وزن (ف َعل) نحوَ :ح َسن ،وجمعهِ :ح َسان،
َ
ً
فرقا بينها وبين نعوت سائر األشياء لعموم ُ
الح ْسن في ّ
كل ش يء ،أال ترى أ ّنهم قالوا لأليمان َح َسنة،
وامرأة حسناء ،وال يقالَ :ح َسنة
ّ
ّ
وللجنة َح َسنة ،ويدعو الداعي ،فيقول :رّبنا آتنا في ّ
الدنيا حسنة ،وفي اآلخرة حسنة ،وال يقال :امرأة جمالء كما قيل حسناء ،إال في
الشعر ،قال الشاعر فيما أنشده أبو األشهب:
َ
فه ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي جم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييالء َب ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ْدرس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا ع

بييييييي

ّ
َ
الخ ْل ي ي ي ي ي ي ي َ
ق جميع ي ي ي ي ي ي ييا بالجم ي ي ي ي ي ي ييال ()18
ت

 .3الحمل على النظير
َ
َ
ْ
ّ
يبدو لي أ ّن هذا املسوغ قد ظهر على استحياء ؛ لقلة سيرورته في صيغة (فعالء)  ،وحمل النظير عل ـى النظير يعني حم ـ ـ ـل الش يء
ُ
على شبهه فـ ـ ـي اللفظ دون املعن ـ ـ ـى( ،فعلياء) بوزن َ(ف ْعالء) ال مذكر لها على َ(أ ْفعل)؛ َأل ّن ّ
مؤنث األعلى ُ
(العليا) بوزن (فعلى) ،ومثل ذلك
ّ ّ
الشبه بين الوصف ّ
الداهية ّ
املؤنث (دهياء) واالسم املمدود (صحراء) جاء في التكملة " وقال أبو زيد ّ
الدهياء ،وداهية
ما انعقد على علة
َْ
ّ
ّ
ّ
ّ
دهياء  ....ولم يجئ لش يء من ذلك (أفعل) ،وكأنهم شبهوا الدهياء بالصح ـ ـ ـراء فقلبوا المها كما قلبوها في العلياء ،حيث لم يستعمل له
أفعل"( . )19

 10النور . )45( :
 11األنعام . ) 102 ( :
 12األحزاب . )50( :
ّ
 13ابن فارس ،أحمد ،الصاحبي في فقه اللغة ،تح  :السيد أحمد صقر ،مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه ،القاهرة. 209 ،
ً
الدين ،علم ّ
 14محسب ،محيي ّ
الداللة عند َ
العرب ( فخر الرازي أنموذجا ) ،دار الهدى للنشر والتوزيع  ،القاهرة.288 ،
 15الفارس ّي ،أبو ّ
علي ( ت  377 :هـ ) التكملة ،تح  :د .كاظم بحر املرجان ،عالم الكتب ،بيروت ،لبنان ،ط. 345 ،1999 ،2
ّ
ّ
ّ
ّ
 16الضامن ،حاتم صالح ،نصوص محققة في اللغة والنحو  ،منشورات وزارة التعليم العالي ،جامعة بغداد  ،211 ،1991 ،وانظر  :األزهري  ،محمد بن أحمد ( ت 370 :هـ ) تهذيب
ّ
العبيدي ،مادة  ( :قرن ،ورتق ،وضهي ،ومتك ،وبظر ،ونفس .
اللغة ،تح  :د .رشيد عبد الرحمن
 17الظمياء  :الذابلة مع سمرة ،انظر :أحمد بن فارس ،املقاييس ،تح :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر ،د .ت ،ط ،مادة ( :ظمي )
الهجري ) دقائق ّ
ّ 18
ّ
املؤدب  ،أبو القاسم بن ّ
التصريف ،تح  :د  .أحمد ناجي القيس ي ،ود .حاتم صالح الضامن ،ود .حسين تورال ،منشورات
محمد بن سعيد ( من علماء القرن الرابع
املجمع العلمي العراقي. 87 ،1987 ،
 19الفارس ّي ،التكملة. 345 ،
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َ
(ف ْعالء) عن صيغة َ(أ ْفعل) في باب ّ
ّ
املشبهة
الصفة
االستغناء بصيغة

حسين الرفايعة

َ .4ف ْعالء في امليزان ّ
الد ّ
اللي
ذهبت أنظار ّ
التصر ّ
يفيين إلى َأ ّن ما ينطبق على َ(أ ْفعل) ينطبق على َ(ف ْعالء) ،وإن انفصلت َ(ف ْعالء) عن نمطها التصر ّ
يفي  ،فإنها
َ
َْ
ّ َْ
ْ
والحلي ،كما هي الحال في (أفعل) ،قال سيبويه " :واعلم ّأن ّ
ّ
مؤنث كل أفعل صفة فعالء،
محافظة على بقائها في باب النعوت ،واأللوان
َْ
ّ
ّ
)
20
(
وهي تجري في املصدر والفعل مجرى (أفعل) "  ،ولم يقف سيبويه على تاريخية استعمال هذا النمط ،بل اكتفى بوصفه ،وأصبح
َ
ً
والتصريفيين الذين جاؤوا بعده ،على خالف ما وقف عليه ّ
فاشيا في ّ
ّ
النظر ّ
ّ
الص ّ
رفي الحديث الذي ذهب إلى أ ّن هذا
النحويين
مصنفات
ْ ً
َ
َْ
ّ
قرره براجشتراسر ،قالّ " :
ومما ّ
القدم في عر ّبيتنا بل هو نمط حديث على حسب ما ّ
يدل على
النمط (أفعل وف ْعالء) لم يكن ُمغرقا في ِ
ّ
َْ
العلة تبقى ساملة فيه ،نحـو :أبيض ،وما أحوجه إلى ذلك ،فلـو ّأن الوزن عتيق لكان األحـرى ْأن ّ
تعتل
حداثة وزن  :أفعل ّأن حروف
ً
بع ـض االعت ـالل تكون ) (> ahāgaمثال بدل أحوج " (. )21
َ
ً ًّ ً
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
الصرفية،
تجر عليه القواعد
ولست على يقين مما ذكره براجشتراسر؛ ألن ثمة ركاما لغويا َكثيرا قد حفظته املدونة اللغوية ،لم ِ
ّ
ً
تأثر بهذه الفكرة ،أو ّ
تبناها على حسب
وقد ّنبه عليه القدامى ،وجعلوا ذلك تنبيها على األصل ،ويبدو لي أ ّن إبراهيم السامرائي قد
َ
ً
ً
اللغويّ ،
ُ
ّ
لكأن العربية القديمة
وقلتّ :إن املسألة تثير كثيرا من املسائل ،وذلك أل ّنها تبرز شيئا من التاريخ
مقوالته الصريحة ،قال" :
ّ
كانت قد ّ
)
22
(
مرت بمرحلة تاريخية لم تكن فيها مسألة الجنس في التذكير والتأنيث واضحة تمام الوضوح"  ،وقال في موطن آخر " :وأكبر
ّ
يسجل فيها هذا الفرق بين ّ
ا ّ
لظن َأ ّن عالمة التأنيث لم تلحق هذه األلفاظ القليلة إال في حقبة الحقة لألحقاب األولى التي لم ّ
املؤنث
ّ
واملذكر" ( . )23
َ
ّ
َ
ّ ْ
ومهما يكن من أمرّ ،
ّ
يختص فيما ّ
عيب ،أو ُح ِل ّي ،وهذا محط
الصرفي (أفعل وف ْعالء)
فإن استعمال النمط
دل علىٍ :
لون ،أو ٍ
ٍ
ّاتفاق في ّ
ّ
املدونة التصريفية قديمها وحديثها ،وهذا االختصاص واالستئثار دفعا صيغتي التعجب واملفاضلة إلى الخروج من دائرة اللون،
ّ
والعيب ،وا ُ
لح ّلي مباشرة ،إال بعد االستئناس بصيغة مساعدة ،قال سيبويه في باب ما ال يجوز فيه ما أفعله " :وذلك ما كان أفعل ،وكان
ْ
ً
لونا ،أو ِخلقة ،أال ترى ّأنك ال تقول :ما أحمره ،وال ما أبيضه ،وال تقول في األعرج :ما أعرجه ،وال في األعش ى ما أعشاهِ ،إ ّنما تقول :ما
ّ
التعجب من العاهات ،واأللوان؛ ّ
أشد حمرته ،وما ّ
ّ
ألن أفعالهما في
أشد عشاه" (  ،)24وقد علل ابن عصفور لذلك بقوله " :ولذلك لم يجز
وسود؛ ّ
ّ
َ
ّ َ
ّ
َ
ّ
ّ
واسود " (. )25
احول،
ألنهما في معنى
األصل على وزن (افعل ) ،و (افعال) وهما أزيد من ثالثة ،ولذلك لم يعلوا ح ِول ،وع ِورِ ،
أ -أوصاف املرأة :
ُ
َ
ً
ْ
ْ
عاقل ،وقد ُح ِصر ذلك في املرأة ملا لها من حضور دائم في ذاكرة العربيّ،
وقد أدير نعت (فعالء) على موصوفه إن كان داال على ٍ
َ
ّ
ّ
ّ
املستحبة إال ّ أ ّنه ظهر على استحياء ،بينما كان القدح املعلى لألوصاف
املعنوية
وقد سار نعتها على سمتين ،أحدهما :يتعلق باألوصاف
َّ
ّ
َ
املستقبحة الظاهرّية ،إذ ّ
خصوا بها ف ْرج املرأة ،ويبدو للباحث أن الوقوف على الوصف املستقبح أو املستكره لقلة عديده ،بينما ترك
لع َّدت الذاكرة العربية ذاكرة ّ
املستحسن واملستملح لكثرته ،وغلبته ،ولو لم يكن لذلكُ ،
سلبية ،وقد ذكرت هذه النعوت في فصول
َْ ً ُُ ً
ّ
ُع ِقدت لهذه الغاية في ا ّ
ّ
وخلقا " (. )26
الثعالبي فـي "فصـل في نعوتهـ ـا املذمومـة خلقا
اللغوية ،عل ـى نحو ما يطالعنا به
ملدونة
ّ
واملستخلص من األوصاف الظاهر ّية املذمومة في املرأة قولهم :امرأة َر ْت َقاء ،والرتقاء ()27
املنضمة الفرج ،أي تالحم الشفرين
خ ْلقة ،وال يكاد الذكر يجوز فرجها ّ
لشدة انضمامه ،ومثل ذلك امرأة َخ ْلقاء ،جاء في لسان العربّ ،أنها املصمتة التي ال ّ
شق فيها ( ،)28
ِ
َ
ّ
ّ
ّ
ْ
ومما يجري في هذا املدار الداللي قولهم امرأة قرناء ،جاء في التهذيب القرناء من النساء التي في فرجها مانع يمنع سلوك الذكر فيه ،فهو
ش يء يمنع الوطء  ،وهو أحد عيوب املرأة في النكاح (. )29

20
21

سيبويه ،عمرو بن عثمان ( ،ت 180 :هـ ) الكتاب ،تح  :عبد السالم محمد هارون ،عالم الكتب ،ط.27/4 ،1983 ،3

ّ

براجشتراسر ،التطور الن ّ
ّ
العربية ،مكتبة الخانجي بالقاهرة ،ترجمة رمضان عبد التواب ،ط. 105 ،2003 ،4
حوي للغة

ّ
 22السامر ّ
العربية ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان ،ط. 1994،120 ،1
ائي ،إبراهيم ،من سعة
ّ
 23السامرائي ،من سعة العربية. 121 ،
 24سيبويه ،الكتاب. 97/4 ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 25ابن عصفور ،علي بن مؤمن ،املقرب ،تح  :عادل أحمد عبد املوجود وعلي محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،109 ،1998 ،1وانظر  :الزمخشري ،محمود
بن عمر ( ت 538 :هـ )  ،األنموذج في ّ
ّ
والخوارزمي القاسم بن الحسين ( ت 617 :هـ )  ،كتاب ترشيح
النحو ،تح  :د .حسني عبد الجليل يوسف ،مكتبة اآلداب بالقاهرة،159 ،
العلل في شرح الجمل ،تح  :عادل محسن سالم العميري ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة. 113 ،1998 ،
ّ
ّ
 26الثعالبي ،عبد امللك بن ّ
محمد ( ت 429 :هـ ) فقه اللغة ّ
العصرية ،بيروت ،لبنان ،ط. 109 ،2000 ،2
العربية ،تح :د .ياسين األيوبي ،املكتبة
وسر
 27الجوهري ،إسماعيلّ ،
حماد ( ت  393 :هـ ) الصحاح ،دار الحديث  ،القاهرة ،وانظر  :ابن منظور ،محمد بن مكرم ( ت 711 :هـ) لسان العرب ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
لبنان ،د .ت ،مادة  ( :رتق ) .
 28ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ( خلق ) .
 29األز ّ
هري ،محمد بن أحمد ( ت  370 :هـ ) تهذيب اللغة ،تح  :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،ط ،1مادة ( قرن ) .
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(ف ْعالء) عن صيغة َ(أ ْفعل) في باب ّ
ّ
املشبهة
الصفة
االستغناء بصيغة

حسين الرفايعة

ُ
وأما َ
الرتقاء ،ومنهم من ارتأى ّأن َ
ّ
(ع ْفالء) فاختلفوا في تحديدها ،فمنهم من َذهب إلى َأ ّنها ّ
الع َفل ش يء مستقذر يخرج من ق ُبل املرأة
ً
ً
الصحاح ( ّ ،)30أما الثعالبي ،فقد جعل داللة َ
وإلى الثاني ذهب صاحب ّ
الع ْفالء َّ
والرتقاء شيئا واحدا ،قال " :فإذا كانت ال يستطاع
جماعها فهي َرْتقاء َ
وع ْفالء "(ّ ،)31أما وصفها بـ (متكاء) " فهي التي لم ُت ْختن ،وهي البظراء ،والبظر املوضع الذي يختن من املرأة ،ويقطع
ُ
منها " ( ،)32وقد استعمل بعض هذه األوصاف ُس ّبة؛ لذلك قيل في ُّ
الس ّب  :يابن املتكاء ( ، )33ويقال :يابن امل ْع َبرة :شتم ،أي العفالء (،)34
َ
ْ
جاء في لسان العرب البن منظور " أ ّن رهم بنت الخزرج كانت امرأة جميلة ،وكانت ضرائرها إذا ساببنها يقلن لها يا عفالء " ( ،)35ومما
ُ
يجري على هذه ّ
السمت قولهم :امرأة لثياء ،إذا كان ق ُبلها يعرق ( ،)36وقالوا :امرأة ضهياء ،والضهياء املرأة التي ال تحيض ،وتذكر
ّ
َّ
ّ
اللغوية َأ ّن امرأة قابلت الحجاج ّ
تتوسل إليه أمر ابنها املحبوس " ِإني أنا الضهياء الذناء " (. )37
املعجمات
ً
ّ
ّ
)
38
(
ومن النعوت املذمومة التي خلعت على املرأة ،وأصابت عضوا من أعضائها (جداء) إذا كانت صغيرة الثدي "  ،ذكر صاحب
لسان العرب ّأن علي بن أبي طالب قال في صفة امرأة إ ّنها ّ
جداء ّ
قباء ،أي خميصة البطن (. )39
ِ
ّ
ّ
ّ
ومثل ذلك امرأة َ(م ْدشاء) إذا لم يكن في ذراعيها لحم ،وهو وصف غير مستحب في نظر العربي ،ويضاف إليه قولهم :امرأة زالء ،ال
عجيزة لها ( ، )40ومن رديف تلك األوصاف قولهم :امرأة سلتاء ،إذا لم تختضب ،وامرأة ّ
خناء إذا كانت منتنة الرائحة (  ،)41جاء في لسان
ّ
ّ
ّ
وسلم – ّ
املعنوية
السلتاء التي ال تختضب ،واملرهاء التي ال تكتحل (  ، )42ومـن األوصاف
العرب ،لعن – رسول هللا صلى هللا عليه
ّ
شرعي ،إذ ُع ّد
املذمومة التي التصقت باملرأة وصفهم لها بـ (خلباء) إذا كانت خرقاء( ،)43وترّتب على بعض األوصاف السابقة حكم
َ
ً
ّ ً
غا لفسخ ّ
النكاح ،خصوصا فيما يتعلق بانسداد فرج املرأة ،جاء في التهذيب أ ّن عمر بن الخطاب – رض ي هللا عنه – جعل للرجل
مسو
َ
َ
ُ
ّ
ْ
إذ وجد امرأته قرناء الخيار في مفارقتها من غير أن يوجب عليه املهر (  ، )44وذكر صاحب اللسان أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في
َ
(خ ْلقاء) ّ
َ
أولياءها فأعرفهم صداقها لزوجها (. )45
تزوجها رجل ،فكتب إليه :إن كانوا علموا بذلك يعني
امرأة
َ
ّ
َ
ْ
ْ
ّ
أما ما يستملح من أوصاف النساء التي وقف عليها أصحاب اللغة ،والصرف ،مما دار في فلك ( فعالء) ،فقولهم امرأة (عجزاء) إذا
كانت عجيزتها عظيمة ،ومثل ذلك (امرأة ثدياء) إذا كانت عظيمة األثداء ،جاء في جمهرة اللغة (امرأة ثدياء) وال يقال( :رجل أثدى) (،)46
ّ
ْ ّ
ّ
مستحبان في املرأة ،إذ يمثالن مزّية جمالية ،قد استهوت الشعراء ،واستوقفتهم ،فوظفوها في شعرهم؛ قال
ويبدو لي أ ّنهما وصفان
عنترة (( : )47الكامل)
َْ
َ ّ
ْ
َْ
ف ي ي ي ي ي ي ييي ال ي ي ي ي ي ي ييو رموقع ي ي ي ي ي ي ييا الش ي ي ي ي ي ي ييظاء األرف ي ي ي ي ي ي ييع
مدل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ية ج ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي اء تلح ي ي ي ي ي ي ي ي ي يم ا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا
وقال كعب بن زهير ) ( : )48البسيط )
َ ْيف ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياء مقبل ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية ج ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي اء م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدبرة

ال ي ْشي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يتك ق َ
ص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يرم هي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا وال ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييول

الجوهريّ ،
ّ
30
الصحاح ،مادة  ( :رتق ) .
ّ
 31الثعالبي ،فقه اللغة ّ
وسر العربية. 109 ،
 32الضامن ،نصوص ّ
محققة. 211 ،
 33ابن منظور ،لسان العرب ،مادة  ( :متك ) .
َ
ّ
 34الفيروز آبادي  ،مجدي الدين ،القاموس املحيط ،دار الكتب العلمية  ،بيروت ،لبنان ،مادة  ( :عفل ) .
 35ابن منظور ،لسان العرب ،مادة  ( :عفل ) .
 36ابن منظور ،لسان العرب ،مادة  ( :لثي )  .وانظر  :الفيروز آبادي  ،القاموس املحيط .
 37ابن منظور ،لسان العرب  ،مادة  ( :ضهي )  .وانظر  :الضامن ،نصوص ّ
محققة. 327 ،
ّ
ّ
 38الثعالبي ،فقه اللغة ّ
العربية . 109 ،وانظر  :الفيروز آبادي ،القاموس املحيط ،مادة  ( :جدد ) .
وسر
 39ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ( :جدد ) .
ّ
 40الثعالبي ،فقه اللغة ّ
العربية.109 ،
وسر
ّ
 41الثعالبي ،فقه اللغة ّ
وسر العربية. 109 ،
 42ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ( :سلت)  .وانظر  :الرازي ،ابن أبي حاتم (ت 327 :هـ )  ،كتاب العلل ،تح  :د .سعد بن عبد هللا الحميد  ،ود .خالد بن عبد الرحمن الجريس ي،
ّ
الوطنية ،ط ،2006 ،1رقم الحديث (. ) 19907
مكتبة امللك فهد
 43الجوهري ،الصحاح ،مادة ( :خلب) .وانظر  :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة  ( :خلب ) .
َ
 44األزهري  ،تهذيب اللغة ،مادة ( ق َرن ) .
 45ابن منظور ،لسان العرب ،مادة  ( :خلق ) .
 46ابن دريد ،محمد بن الحسن ( ،ت  321 :هـ) جمهرة اللغة ،تح  :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،مادة ( :ثدي ) .
 47ابن ّ
شداد ،عنترة ،ديوان عنترة ،تح  :محمد سعيد مولوي ،املكتب اإلسالمي. 266 ،
ّ
 48ابن كعب ،زهير ،ديوان زهير ،تح  :علي فاعور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان. 61 ،1997 ،
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َ
(ف ْعالء) عن صيغة َ(أ ْفعل) في باب ّ
ّ
املشبهة
الصفة
االستغناء بصيغة
وقال معن بن أوس( ( :)49الطويل)
ّ
ل َباخي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية ج ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي اء َج ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ٌّم عظام ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا

حسين الرفايعة
َ
َم ي ي ي ي ي ْم ف ي ي ي ي ييي نع ي ي ي ي يييم واتم ّ ي ي ي ي ي يل ه ي ي ي ي ييا الجس ي ي ي ي ييم

ّ َ
(الزالء) التي خرجت على هذا الوصف (عجزاء) تلجأ إلى ثوب ُّ
وقد حفظت لنا املعجمات َأ ّن املرأة ّ
لتظن أ ّنها
تشد به على عجيزتها؛
ّ ُ ّ
َ
ّ
ّ
جمالي ،قالوا عنها( :خ ْوثاء و َح ْوثاء) ،قال
(عظامة)( )50وإذا كانت املرأة جارية سمينة ،وهو وصف
ويسمى هذا األمر عندهن
عجزاء،
ُ
ّ
)
51
(
ْ
الشاعر أمية بن حرثان ( :الخفيف)
وهي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي ب ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يير ريي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييرة خو ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياء
َعلي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي َق القلي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي َ حبهي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا و وا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا
َ
أ ّمـا (ظميــاء) فهــو وصــف مسـ ّ
ـتحب يالمــس شــفة امل ـرأة ،إذ تضــرب إلــى لــون الســمرة ،وقــد تطلــق (ضــمياء) علــى (اللثــة)( ، )52وال نعــدم أ ْن
ً
نجــد وصــفا غي ــر حس ـ ّيُ ،خ ِل ـع عل ــى امل ـرأة ،فقــد ق ــالو " :ام ـرأة حس ــناء ،ولــم يقولــوا :رج ــل أحســن ،بــل ق ــالوا رجــل َح َس ـن ،ول ــم يقولــوا :ام ــرأة
حسنة " (. )53
ب -أوصاف الناقة:
ّ
من طريف ما نقل في هذه املسألة أن الثعالبي في باب اإلبل نقل عن ّ
املبرد قوله " :الناقة بمنزلة املرأة  ،والبعير بمنزلة اإلنسان "
ً
ً
ّ
ّ
ثنائيا حاضرًا في الذاكرة العر ّبيةْ ،إذ ُت ّ
عد ان رمزا من رموز الخصب والنماء ،فكما امتدحوا املرأة ،امتدحوا
( ،)54فاملرأة والناقة تشكالن
ّ
اختصت بها ال يشركها بها الجمل ،فقد قالوا( :ناقة َر ْوعاء) ،ولم يقولوا للذكر أروع ،أي حديدة الفؤاد،
الناقة ،فللناقة أوصاف
)
55
وتروعك بعتقها وصفتها (  ،وهو من نعوت املدح ،قال امرؤ القيس( :الكامل)
ْ
َ ْ
َر ْوع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياء َم سي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يم ا ر ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييم دام
تخي ي ي ي ي ي يد علي ي ي ي ي ي ييى ال ّعي ي ي ي ي ي يالت سي ي ي ي ي ي ييام رأس ي ي ي ي ي ي ي ا
وقال حميد بن ثور(( : )56الطويل)
َ َ َّ َ َ
َْ
َرأت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ب ْس ي ي ي ي ي ي ي ي يع ها ف ي ي ي ي ي ي ي ي يردت مخ ي ي ي ي ي ي ي ي ياف

إل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى ال ّ
ص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يدرروع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياء الف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي اد

َْ
الناقة ( َ
ومما يستحسن في ّ
السنام ،جاء في الصحاح  :ناقة قرواء طويلة ّ
الق ْرو ) ،وهو طول ّ
ّ
السنام  ،وال تقل  :جمل أق َرى (، )57
قال رؤبة بن العجاج (( : )58الرجز)
َ
ْ
ََ ّ
ْ
َ
ْ
َ
َم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يبورة ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ْر َ
واء رجي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياب فن ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يق
ت ش ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يطته ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يل مغ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يالة ال ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييو ن
َ
ويضاف إلى هذا قولهم  ( :ناقة َس ْج َ
واء ) إذا ُح ِل َبت َسكنت ،قال الشاعر (( : )59الطويل)
َ ّ
ّ
تغ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييادرب ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييال ّ ي اء ب ْر َسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يا مقطع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا
فم ي ي ي ي ي ي ييا َبرح ي ي ي ي ي ي ييم َ ي ي ي ي ي ي ي ْج َو َاء َح ي ي ي ي ي ي ي يى أ م ي ي ي ي ي ي ييا
َ
إذا كــان هــذا الوجــه املشــرق فــي ّ
الناقــة ،ف ـ ّـإنهم لــم يتناســوا اإلشــارة إلــى أوصــافها القبيحــة ،م ّم ـا جــاء مــن عيوبهــا علــى صــيغة ( ف ْع ـالء)
قولهم( :ناقة َح ْنواء) ،وهو احديداب في َظ ْهرها ،و (ناقة ّ
ّ
ّ
الكسائي (( : )60الرجز)
اللحياني عن
جداء) إذا كانت قليلة اللبن ،أنشد
 49أوس ،معن بن ،ديوان معن بن أوس ،تح  :د .نوري حمودي القيس ي ،و د .حاتم الضامن ،مطبعة دار الجاحظ ،بغداد. 35 ،
 50ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ( :عجز) .
 51ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ( :خوث) .
 52الضامن ،نصوص ّ
محققة . 341 ،
 53املؤدب  ،أبو القاسم بن محمد ،دقائق ّ
التصريف ،تح  :د .أحمد ناجي ورفيقيه ،مطبعة املجمع العلمي العراقي ،87 ،1987 ،وانظر  :الفارس ي  ،كتاب التكملة. 345 ،
ّ
 54الثعالبي ،فقه اللغة ّ
العربية. 54 ،
وسر
ّ
 55امرؤ القيس ،جندح بن حجر ،الديوان ،تح  :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف. 116 ،1984 ،
 56ابن منظور  ،لسان العرب ،مادة ( :روع) ويروى  :أتني بحبليها ّ
فصدت مخافة وفي َ
الح ْبل ُ
الفؤاد فروق  ،انظر  :ديوان حميد بن ثور ،صنفه عبد العزيز امليمني ،مطبعة دار
روعاء
ر
ِ
ّ
املصرية. 35 ،1951 ،
الكتب
ََ
ّ
57
الجوهري ،الصحاح ،مادة ( :قرو) /،وابن منظور ،لسان العرب ،مادة ( :قرو)  ،والفيروز آبادي ،القاموس املحيط ،مادة ( :قرو) .
 58مجموع أشعار العرب ،تح  :وليم بن الورد  ،دار ابن قتيبة للطباعة والنشر ،الكويت ،د.ت  ،ط . 104 ،انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب ،مادة ( :قرو)  ،وانظر  :ابن دريد ،جمهرة
اللغة  ،مادة ( :قرو)
ّ
النميري ،ديوان الراعي النميري ،شرح د .واضح الصمد ،دار الجيل ،بيروت ،ط ،273 ،1995 ،1انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب ،مادة (سجو) .
 59ينسب إلى الراعي
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َ
(ف ْعالء) عن صيغة َ(أ ْفعل) في باب ّ
ّ
املشبهة
الصفة
االستغناء بصيغة
ّ ْ َ ْ
َ
ي ي ي ي ي ي ي ييا خي ي ي ي ي ي ي يال ي ي ي ي ي ي ي ييال قلي ي ي ي ي ي ي يم إ أعطيت ي ي ي ي ي ي ي ي

حسين الرفايعة
ّيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يا

ّيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يا َو َح ْني ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي َ
واء العن ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يق

(الع َجن) قالوا ( :ناقة عجناء) وهو َأ ْن يرتفع الخ ْلف ،ويكثر لحم ّ
ومن عيوب ّ
الضرع َ
الضرع فال يستمكن منه الحالب ( ، )61وقالوا
ِ
ْ
ْ
َ
( :ناقة سلياء) ( )62إذا انقطع سالها ،و (ناقة جعماء) ( ،)63إذا كانت ّ
مسنة( ،وناقة َرفقاء) ،وهو ْأن ُيش َّد إحليل ِحلفها ،وهو من عيوب
اإلناث (. )64
ج -أوصاف النخلة:
ّ
ْ
َ
جاء في نعت النخلة التي تحمل سنة ،وتتأخر أخرى ،قولهم( :نخلة سنهاء) ذكر ذلك أبو حاتم السجستاني في (باب النخلة)،
وأنشد قول سويد بن ّ
الصامت (( : )65الطويل)
فليسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييم بس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي هاء وال ر َجب ّي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ية

ول ي ي ي ي ي ي يين عرا ي ي ي ي ي ي ييا في ي ي ي ي ي ييي السي ي ي ي ي ي يينين الج ي ي ي ي ي ي ييوا

ومثل ذلك قول الشاعر(: )66
َ
َ ّ
ي ي ي ي ي ي يأني َو َر ْحل ي ي ي ي ي ي ييي ف ْوق ي ي ي ي ي ي ييا عي ي ي ي ي ي ي ي

ي ي ي ي ي ي ييا ر

على ل ْينة َس ْوقاء َت ْهفو فنونها

ُ
ّ
الغليظة ّ
والشجرة ّ
الس ُ
الس ِاق .
وقاء :
د -أوصاف األرض :
ُ
َ
َ
ّ
ّ
ْ
)
67
(
ّ
ذهب املعجم العربي إلى أن األرض أنثى ال مذكر لها ؛ لذا جرى عليها وصف على الصيغة (فعالء) ،فقد استحسن العرب
ً
َ
(س ْبتاء)ْ ،
األرض ّ
خلوا من الشجر ،فهي َ
الن ّ
دية ،فقالوا( :أرض َث ْرياء) ،فإذا ّ
فإن أصابها
تضامت األشجار فيها ،فهي (ك ْرساء) ،فإن جاءت
الي َبس فهي َ(و ْعساء) ،فإن بعدت عن املاء  ،فهي ّ
َ
(لياء) (. )68
َ
ْ
ومما يلحق بهذه املسألة أ ْن وصفوا ّ
ّ
السحابة املمطرة بهدوء بقولهم ( :ديمة َهطالء ) ،جاء في التكملة  " :ديمة هطالء ،ولم نعلمهم
قالوا  :مطر أهطل " ( ،)69وأنشد املعجم على ذلك بيت امرئ القيس (( : )70الرمل)
َ
َ
ْ
َ
َ بي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يق األ َ
رض ت َحي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يرى َوتي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ْ
در
د م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية َ ط ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يالء ف ه ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا َو ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
ه -أوصاف الحرب ومتعلقاتها
َ
َْ
ْ
من أوصاف الحرب ما جاء على (فعالء) نحو قولهم( :كتيبة شهباء ،وجأواء ،وخرساء) وهي نعوت مدح على نحو ما ذهب إليه أبو
َ
ّ
األنباري " يقال كتيبة ش ْهباء ،إذا كان عليها بياض الحديد وصفاؤه ،وجأواء إذا كان عليها صدأ الحديد وسواده ،وخرساء ،إذا لم
بكر
)
71
(
يسمع لها صوت من كثرة الحديد " .

 60ابن منظور ،لسان العرب ،مادة َ ( :ح َنو ) .
ّ
61
األصمعي ،كتاب اإلبل ،145 ،وانظر  :ابن قتيبة ،كتاب الجراثيم. 193/2 ،
ّ
62
األصمعي ،كتاب اإلبل. 145 ،
ّ
 63األصمعي ،كتاب اإلبل. 145 ،
 64ابن قتيبة ،كتاب الجراثيم . 231 /2 ،
 65الضامن  ،نصوص ّ
محققة . 160 ،
 66نصوص ّ
محققة  ،ص. 160
ّ
67
الجوهري  ،الصحاح  ،مادة  ( :أرض) ،ابن منظور  ،لسان العرب ،مادة  ( :أرض ) .
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 68ابن دريد ،جمهرة اللغة ،وابن فارس ،مقاييس اللغة ،مادة ( :ثري ،ك َرس ،سبت ،وع َ
س ،لوي ).
 69الفارس ي ،التكملة. 345 ،
امرؤ
والفيروز
القيس بعناية ابن دريد  ،جمهرة اللغة ،تح  :عبد الرحمن املصطاوي ،دار
آبادي ،القاموس املحيط ،مادة  ( :هطل )  ،وانظر  :ديوان
 70ابن منظور ،لسان العرب،
املعرفة ،بيروت ،ط. 102 ،2004 ،2
ّ
املذكر ّ
ّ
واملؤنث ،تح  :دّ .
محمد عبد الخالق عضيمة ،لجنة إحياء التراث ،القاهرة. 262 ،1981 ،
األنباري  ،أبو بكر ،كتاب
 71ابن
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َ
(ف ْعالء) عن صيغة َ(أ ْفعل) في باب ّ
ّ
املشبهة
الصفة
االستغناء بصيغة

حسين الرفايعة

َْ
َ
ّ
الدرع والقوس ،وكالهما ّ
ومن مستلزمات الحرب ّ
مؤنث ال مذكر له؛ لذا فوصفهما يكون على صيغة (ف ْعالء) دون (أفعل) ،فإذا
ّ
كانت ّ
النسج ،قالوا فيهاَ ( :ج ْدالء و َح ْدباء) ،فإن كانت خشنة امللم ـ ـس – وهو أمر يمتدح – قالـ ـوا ّ :
(قضاء)
الدرع مجدولة ،ومحكمة
قال الحطيئة (( )72البسيط)
ّ
َ
َ ْ َ َ
الء م ْح مي ي ي ي ي ي ي يية مي ي ي ي ي ي ي يين ن ْ ي ي ي ي ي ي ي ي سي ي ي ي ي ي ي ييالم
ج ي ي ي ي ي ي ي يد
فيي ي ي ي ي ي ي ييه الجيي ي ي ي ي ي ي يياد وفيي ي ي ي ي ي ي ييه ي ي ي ي ي ي ي يل س ي ي ي ي ي ي ي ييابغة
وقال كعب بن مالك (( : )73الكامل)
َ
ّ
خ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ْدباء َ ْحف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياد م ن ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يد

ص ي ي ي ي ي ي ي ي ييافي الحد ي ي ي ي ي ي ي ي ييدة ص ي ي ي ي ي ي ي ي ييارم

وقال النابغة (( : )74الطويل)
و ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييل َ
ص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يموت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ّرة تبع ّي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ية

َ
َ
ون ْ ي ي ي ي ي ي ي ي ي س ي ي ي ي ي ي ي ي يل ْيم ي ي ي ي ي ي ي ي يل ق ّ ي ي ي ي ي ي ي ي ي َاء ا ي ي ي ي ي ي ي ي ييل

َ

َر ْو ي ي ي ي ي ي ي ي ييق

َ
َ
َ
ّ
اإلسكافي  " :وك ِبدها ما بين طرفي ال ِعالقة "
َو ُم ِدحت القوس إذا كانت غليظة تقي الفارس وتحميه ،بقولهم  ( :ق ْوس ك ْبداء ) ،قال

(. )75
َ
ّأما الثوب الخشن ،فقالوا فيهُ :
(ح ّلة َش ْوكاء) ،ولم يقولوا  :ثوب أ ْشوك ،وقد اعتذر األصمعي من معرفة (شوكاء) ّ ،
وفسرها أبو
ّ
عبيدة بمعنى (الخشنة ،وهي ّ
ّ
األصمعي :ال أدري ما ُي ْعنى بها ،وقال أبو
مما يستطاب ويمتدح ،جاء في التكملة " وقالواُ :حلة شوكاء ،قال
ّ
ّ
الهذلي (( : )77الوافر)
الج ّدة " (  ، )76جاء في الصحاح قول املتنخل
عبيدة  :يراد بها خشونة ِ
ْ
ْ
َ
ْ
وبع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي الق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييوم ف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي ح ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ن ورا
وأ سي ي ي ي ي ي ي ي ييو الحلي ي ي ي ي ي ي ي ية الش ي ي ي ي ي ي ي ي يو اء خ ي ي ي ي ي ي ي ي يدني
ْ َْ ً
َ
َ
حا ْإن كانت فاشية ّ
متفرقة؛ لذا وصفـوها بـ (ش ْعواء) فقالوا( :غارة شعواء) ،أنشد ابن
ومن متعلقات الحـ ـرب (الغارة) ،وتغ ـدو مد
ابي (ّ : )78
األعر ّ
(الرجز)
ّ
َ
ْ
ش ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ْعواء الل عي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية باملي َس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يم
مي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا و ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا رّبتمي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييارة
الر ّ
وقال ابن قيس ّ
قيات (( : )79الخفيف)
ّ
َ
يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ْومي علي ي ي ي ي ي ي ييى الف ي ي ي ي ي ي ي يرا ومل ي ي ي ي ي ي ي يا

َ َ
َ
ّ
َ ْ
ام ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يارة ش ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ْعواء
تش ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي َمل الش ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي

عبروا عنها بقولهم ( :ليلة َ
ومما ُت ْحمد فيه الغارة إذا كانت في ليلة مضيئة ،وقد ّ
ّ
ض ْحياء ،ولم يقولواٌ :
نهار أضحى) (. )80

اإلسكافي  ،محمد بن عبد هللا ،مبادئ اللغة ،تح :د .يحيى عبانبة ،و د .عبد القادر عبد الجليل ،وزارة الثقافة ،األردن ،ط ،191 ،1997 ،1ورواية ّ
الرماح وفيه ُّ
ّ
الديوان  :فيه ّ
72
كل
ّ
ّ
ْ
َ
ّ
ّ
سابغة جدالء من صنع سالم  ،ينظر الديوان ،تح  :د .مفيد محمد قمحية ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط. 174 ،1993 ،1
ٍ
ّ
األنصاري ،كعبّ ،
ّ
الديوان ،تح  :سامي مكي العاني ،منشورات مكتبة النهضة ،بغداد ،245 ،وانظر  :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة َ ( :ج َدل و َخ َدب ) .
 73ابن مالك
 74ابن منظور ،لسان العرب ،مادة  ( :قضض ) ،ورواية ّ
الديوان،
ُ
ص ُم َ ْ َ ُ
عية َو َن ْس ُج ُس َل ْيم ُك َّل َق ّ
ضَ
ّ
ّ
اء ذائل  .ينظر  :ديوان النابغة الذبياني ،تح  :كرم البستاني ،دار صادر ،بيروت ،لبنان95 ،2963 ،
وك ُّل َ ٍ
وت نثل ٍة ت َّب ّ ٍ
ٍ
ّ
 75اإلسكافي ،مبادئ اللغة. 184 ،
 76الفارس ّي  ،كتاب التكملة. 345 ،
ّ
َُ
ّ
ّ
ّ
املصرية ،ط. 22/2 ،1995 ،2
الهذليين ،دار الكتب
اط  ،ينظر ديوان
 77الجوهري ،الصحاح ،مادة  ( :حلل ) ورواية الديوان للشطر الثاني  :وبعض الخير في حز ٍن ور ِ
َ
َ
 78ابن منظور ،لسان العرب  ،مادة  ( :شعو ) .
ّ
 79ابن ّ
ّ
قيس ّ
الرقيات ،عبد هللا  ،الديوان  ،تح  :د .عمر فاروق الطباع ،شركة األرقم بن أبي األرقم ،بيروت ،لبنان. 31 ،
ّ
 80الجوهري ،الصحاح  ،مادة  ( :ضحو ) ،وابن فارس ،مقاييس اللغة ،مادة  ( :ضحو ) .
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حسين الرفايعة

املبحث الثالث :تا ج الدراسة

ّ ّ
ومما توفرت عليه تا ج ه الدراسة:
َ
ّ
ّ
َ
للمذكر ،سواء أكان في وصف من يعقل أم ما ال يعقلّ ،
ّ
وأن
الظاهرية التي الحظ فيها
 .1أ ّن صيغة (ف ْعالء) قد استأثرت بالعيوب
َ
ّ
الح ّلي قد ظهرت على استحياء؛ َأل ّنها أكثر من ْأن يحاط بها؛ ّ
أوصاف ُ
ألن القليل يحفظ والكثير يترك للقياس املطرد ،دون أ ْن
ً ًّ
العقلية العر ّبية بذكرها للعيوب دون األوصاف املستحسنة؛ ّ
ّ
ألن األشياء ُت َماز بضدها .
سلبيا على
يكون ذلك مأخذا
ً
ً
ّ
ّ
ّ
الخصب والنماء؛ لذا
 .2أن ثالوث املوصوف (املرأة ،والناقة ،والطبيعة) شكل هاجسا قويا شغل ذاكرة العر ّبي ملا له من داللة ِ
َ
استأثرت نعوتها بمسائل صيغة (ف ْعالء) .
َ
ْ ً
ّ
 .3أ ّن تلك األوصاف ُح ِفظت في مفردات دون توظيف لها في مادة املنظوم إال ما ندر ،على ّأن لغة التنزيل جاءت ِخلوا منها؛ لذا لم
استعمالي في ألسنة ّ
ّ
َي ُعد لها حضور
الناس اليوم ،إذ بقيت حبيسة املعجمات.
َ
َ
ْ
غويَ ،
والتطور الل ّ
ّ
وض ْعف استعمال أفعل لم يكن لها أثر ّبين في شواهد صيغة ف ْعالء.
ّ .4أن أثر اللهجات،
َ
َ
َ
ْ
ً
ّ
ّ
العربي.
استقصائية وإحصائية في مدار املعجم
 .5أ ّن صيغة ف ْعالء دون أفعل يمكن أ ْن ُت ْفرد لها دراسة
َ
ّ ّ َْ
َ .6أ ّن اهتمام أصحاب ّ
الصرفي قد ّ
النظر ّ
رفي (أفعل و ف ْعالء) دون اهتمام كبير باختالف أوصاف ذلك
توجه إلى تحليل النمط الص
اللغوي على جمع تلك األوصاف املخصوصة َ
انصب اهتمام أصحاب ّ
ّ
ّ
(بف ْعالء) في صورة فصول منفردة
النظر
االختراق ،بينما
بذكر دون تحليل.

املراجع:

 .1األز ّ
ّ
العربي ،بيروت ،لبنان ،ط. 11
هري محمد بن أحمد .تهذيب اللغة .تح  :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث
ّ
العلمية ،بيروت ،لبنان .
 .2األستراباذي ،جمال الدين .شرح الشافية .تح  :محمد نور الحسن ورفاقه ،دار الكتب
ّ
اإلسكافي ،محمد بن عبد هللا ( .)1997مبادئ اللغة .تح  :د .يحيى عبانبة ،وعبد القادر الخليل ،وزارة الثقافة ،األردن ،ط.1
.3
ّ
األصمعي ،عبد امللك بن قريب ( .)2003كتاب اإلبل .تح  :د .حاتم صالح الضامن ،دار البشائر ،اإلمارات.
.4
ّ
 .5امرؤ القيس ( .)2004الديوان .تح  :عبد الرحمن املصطاوي ،دار املعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط.2
ّ
ّ
املذكر واملؤنث .تح  :دّ .
محمد عبد الخالق عضيمة ،لجنة إحياء التراث ،القاهرة.
األنباري ،أبو بكر ( .)1981كتاب
 .6ابن
ّ
 .7ابن أوس ،معن (د.ت) .الديوان .تح  :د .نوري حمود القيس ي ،ود .حاتم الضامن ،مطبعة دار الجاحظ ،بغداد.
 .8براجشتسراسر( .)2003التطور ّالن ّ
حوي للغة العر ّبية .ترجمة د .رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط.4
ّ
 .9البكوش ،الطيب (ّ .)1992التصريف العر ّبي من خالل علم األصوات الحديث .املطبعة العر ّبية ،تونس ،ط.3
 .10التونس ي ،محمد خليفة ( .)1985أضواء على لغتنا ّ
السمحة ،كتاب العر ّبي .الكتاب التاسع.
 .11الثعالبي ،عبد امللك بن ّ
محمد ( .)2000فقه اللغة ّ
ّ
األيوبي ،املكتبة العصرّية ،بيروت ،لبنان ،ط.2
وسر العر ّبية .تح  :د .ياسين
 .12الثمانيني ( .)1999عمر بن ثابت ،شرح ّالتصريف .تح  :د .إبراهيم البعيمي ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط.1
محمد محيي ّ
 .13ابن جعفر ،قدامة (د.ت) .جواهر األلفاظ .تحّ :
الدين عبد الحميد.
محمد علي ّ
 .14ابن جني ،عثمان ( .)2015الخصائص .تح ّ :
النجار ،املكتبة التوفيقية ،مصر ،ط.1
ّ
حماد (د.ت)ّ .
الجوهري ،إسماعيل بن ّ
الصحاح ،دار الحديث ،القاهرة.
.15
ّ
ّ
 .16الحطيئة ،جرول بن أوس ( .)1993الديوان .تح  :د .مفيد محمد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط.1
ّ
الخوارزمي ،صدر األفاضل القاسم بن الحسن ( .)1998كتاب ترشيح العلل في شرح الجمل .تح :عادل محسن العميري ،جامعة
.17
أم القرى ،ط.1
ّ
ّ
 .18ابن دريد ،محمد بن الحسن (د.ت) .جمهرة اللغة .تح  :إبراهيم شمس الدين  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
 .19الذبياني ،النابغة (ّ .)1963الديوان .تح :كرم البستاني ،دار صادر  ،بيروت ،لبنان.
 .20الرازي ،ابن أبي حاتم ( .)2006كتاب العلل .تح  :د .سعد بن عبد هللا الحميد ،ود .خالد عبد الرحمن الجريس ي ،مكتبة امللك فهد
ّ
الوطنية ،ط.1
ّ
الزمخشري ،محمود بن عمر (1417ه) .شرح الفصيح .تح :إبراهيم بن عبد هللا الغامدي ،جامعة أم القرى.
.21
ّ
ّ
 .22الزمخشري ،محمود بن عمر (د.ت) .األنموذج في النحو .تح  :د .حسين عبد الجليل يوسف ،مكتبة اآلداب ،القاهرة.
 .23السامرائي ،إبراهيم ( .)1994من سعة العر ّبية .دار الجيل ،بيروت ،لبنان ،ط.1
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 .24السامرائي ،فاضل صالح ( .)1980معاني األبنية في العر ّبية .منشورات جامعة بغداد.
 .25سقال ،ديزيره (ّ .)1996
الصرف وعلم األصوات .دار الصداقة العر ّبية ،بيروت ،لبنان ،ط.1
 .26سيبويه ،عمرو بن عثمان ( .)1983الكتاب .تح  :عبد السالم ّ
محمد هارون ،عالم الكتب ،ط.3
السيوطي ،جالل ّ
ّ
الدين (د.ت) .املزهر في علوم اللغة .تح  :محمد أحمد جاد املولى ورفيقيه ،دار الفكر.
.27
ّ
ّ
الصوتي للبنية العربية .مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان.
 .28شاهين ،عبد الصبور ( .)1980املنهج
الصوتية في بناء الكلمة .عالم الكتب الحديثة ،إربد ،األردنّ.
ّ
 .29الشايب ،فوزي ( .)2004أثر القوانين
ّ
 .30الضامن ،حاتم صالح ( .)1991نصوص محققة في اللغة .وزارة التعليم العالي ،جامعة بغداد.
الصرف ّ
 .31عبد الجليل ،عبد القادر ( .)1998علم ّ
الص ّ
وتي .دار أزمنة ،األردن.
ّ
محمد ّ
املقرب .تح  :عادل أحمد عبد املوجود وعلي ّ
 .32ابن عصفور ،علي بن مؤمن (ّ .)1998
العلمية ،بيروت،
معوض ،دار الكتب
لبنان ،ط.1
ّ
 .33ابن فارس ،أحمد (د.ت) .الصاحبي في فقه اللغة .تح  :السيد أحمد صقر ،مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه ،القاهرة.
 .34ابن فارس ،أحمد (د.ت) .مقاييس اللغة .تح  :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر.
 .35الفارس ّي ،أبو ّ
علي ( .)1999كتاب التكملة .تح  :د .كاظم بحر املرجان ،عالم الكتب ،بيروت ،لبنان ،ط.2
ّ .36
الفراء ،يحيى بن زياد ،املقصور واملمدود .تح  :عبد العزيز امليمني ،دار املعارف ،ط. 3
 .37الفيروز أبادي ،مجد ّ
ّ
العلمية ،بيروت ،لبنان.
الدين (د.ت) .القاموس املحيط .دار الكتب
 .38ابن قتيبة ،عبد هللا بن مسلم ( .)1997كتاب الجراثيم .تح :محمد جاسم الحميدي ،وزارة الثقافة ،دمشق.
قيات ،عبد هللا (د.ت)ّ .الديوان .تح  :د .عمر فاروق ّ
الر ّ
 .39ابن قيس ّ
الطباع ،شركة األرقم بن أبي األرقم ،بيروت ،لبنان.
ّ .40
املؤدب ،أبو القاسم بن ّ
ّ
العلمي العراقي.
محمد ( .)1987دقائق ّالتصريف .تح  :د .أحمد ناجي القيس ي ورفيقيه ،مطبعة املجمع
ّ
ّ
األنصاري ،كعب (د.ت)ّ .الديوان .تح  :سامي مكي العاني ،منشورات مكتبة النهضة ،بغداد.
 .41ابن مالك
ً
ّ
ّ
ّ
 .42محسب ،محيي الدين (د.ت) .علم الداللة عند العرب ( فخر الدين الرازي أنموذجا ) .دار الهدى ،القاهرة.
 .43ابن منظورّ ،
محمد بن مكرم (د.ت) .لسان العرب .دار إحياء التراث العر ّبي ،بيروت ،لبنان.
ّ .44
ّ
ّ
واللغويين واستعماالتها العر ّبية .مطبعة السعادة ،القاهرة.
النحويين
النماس ،مصطفى أحمد ( .)1983صيغة أفعل بين
ّ
الر ّ
النميريّ ،
اعي ( .)1995الديوان .شرح  .د .واضح الصمد  ،دار الجيل ،بيروت ،ط.1
.45

165
املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية  -املجلد ،3العدد ،2021 - 3ص167- 155 :

حسين الرفايعة

َ
ّ (ف ْعالء) عن صيغة َ(أ ْفعل) في باب
ّ
املشبهة
الصفة
االستغناء بصيغة

املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية
International Journal for Arabic Linguistics and Literature
Studies (JALLS)
www.refaad.com

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
ISSN: 2663-5860(Online) 2663-5852(Print)

Dispensing with the formula of ) āl<af<( – it's a formula of from the
formula of ) <la<fa( in section of the qualifying adjective
Hussein Abbas Mahmoud Alrafaiah
Prof at Department of Arabic Language and Literature, Al- Hussein Bin Talal University, Jordan
drhussen948@yahoo.com
Received : 19/5/2021 Revised : 13/7/2021 Accepted : 16/8/2021 DOI : https://doi.org/10.31559/JALLS2021.3.3.2

Abstract: The morphological pattern used in the qualifying adjective requiring that the formula of
)āl<af<( to be a synonym of )<la<fa( in terms of colors, defectives, and ornaments, which calumniate
the differential value- according to the modern stylistic- that bring together the opposites in on
concept , so these two formulas correlate, one of them is not mutually exclusive, but there is a
breakthrough for this pattern, dispenses with a formula )<la<fa( , and the formula(āl<af<) remains
stand-alone with descriptions no portion for formula )<la<fa( according to what the linguistic blog
kept for us in general, ad morphological and syntactical particularly, so this research aims to
establish the formula )āl<af<(, identify the opinions of ancients and modernists , and the reasons of
this breakthrough in the agreed pronunciations in linguistic and morphological blog without the
different pronunciations in it , which is shown sometimes separately as )āl<af<( and at other times
combined between )<la<fa( and )āl<af<( .
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الجانب الصرفي لشخصية الفيومي من خالل خاتمة كتابه املصباح املنير ،وإبرازها
ُ
أسلوب التفكير الصرفي لديه.
عن طريق استخالص بعض املسائل الصرفية التي َّيت ِّض ُح من خاللها
وأظهرت الدراسة ميل الفيومي آلراء البصريين في كثير من املسائل الصرفية التي تناولها ،كما أظهرت الدراسة إفادة
الفيومي من خالل تناوله للمسائل الصرفية في خاتمة كتابه من املادة املنقولة واملسموعة كغيره من علماء عصره ،كما أظهرت
كثيرا ،ويظهر ذلك ًّ
الدراسة اهتمام الفيومي بالضبط ً
جليا في تناوله للمصادر ولحركة عين الفعل.
وقد جاءت هذه الدراسة في مبحثين ،ومقدمة ،وتمهيد ،وخاتمة ،تناول املبحث األول نظرة عامة على خاتمة كتابه (املصباح
املنير) مع ذكر مصادره ومنهجه في الكتاب ،في حين تناول املبحث الثاني أبرز املسائل َّ
الصرفية التي عالجها الفيومي ،كضبط عين
الفعل الثالثي ،واملصادر ،واسم الفاعل والصيغ الدالة عليه ،ودللة الجمع على القلة والكثرة ،والنسبة والتفضيل ،وانتهت
ً
معتمد ا في كل ذلك على املنهجين الوصفي والتحليلي ملناسبتهما
الدراسة بخاتمة اشتملت على النتائج التي توصل لها الباحث،
موضوع الدراسة.
الكلمات املفتاحية :الفيومي؛ خاتمة املصباح املنير؛ النسب؛ املصدر.

قدمة:
امل ِ

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن والهّ ،أما بعد:
َّ َ
َّ
َّ
َ
ّ
ٌ
افعي ،فقد ألف حجة اإلسالم
فإن هذا الكتاب اللغوي قد جاء في األصل لشرح األلفاظ التي اشتمل عليها كتاب في الفقه الش ِّ
ً
ُ
الشافعي س َّماه (الوجيز في فقه الشافعي)َّ ،
ّ
ثم جا َء الرافعي عبد الكريم بن
اإلمام أبو حامد الغزالي (ت  505هـ) كتابا في فروع الفقه
ِّ
َ
فشرح الكت َ
وسمى هذا الشر َح (فتح العزيز في شرح الوجيز) أو ما ُعر َف بالشرح الكبيرَّ ،
اب املذكورَّ ،
َّ
ثم
محمد بن عبد الكريم (ت  623هـ)
ِّ
َ
ثم َ
جاء فيه من غريب اللغة ومشكل األلفاظَّ ،
فجمع ما َ
َ
َ
قام بشرح هذا األلفاظ
فنظر في كتاب الشرح الكبير للرافعي
جاء الفيومي
ً
َ
يادات حتى َ
تابا َّ
مطوًل(الخربوطلي2012 ،م ،ص  ،)17-14وقد َّ
قر َر
صار العم ُل ك
وبيان معانيها وذكر الشواهد عليها ،ث َّم أضاف عليها ز ٍ
ً
محمد أشرف املرسلين وخاتم النبيين " :فإني كن ُت ج ُ
معت كتابا
الفيومي ذلك في مقدمة كتابه فقال بعد حمد هللا والصالة والسالم على َّ ٍ
ُ
ُ
يادات من لغة غيره ،ومن األلفاظ املشتبهات
في غريب (شرح الوجيز) لإلمام الرافعي ،وأوسعت فيه من تصاريف الكلمة ،وأضفت إليه ز ٍ
ُ
حاجة األديب املاهر َ
غير أنه افترقت باملادة الواحدة
واملتماثالت  ،ومن إعراب الشواهد ،وبيان معانيها ... ،وغير ذلك مما تدعو إليه
َ َّ َ َ
ً
َ
رحابهَ ،
ُ
شعابه ،وامتدحت بين يدي الشادي ُ
ُ
فكان جديرا بأن َ
تنبهر دون غايته ركابه ،فجر إلى مل ٍل ينطوي
فوع َرت على السالك
أبوابهِّ ،
ََ
على خلل (" ...الفيومي1998 ،م ،ص.)17
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فو ِّعرت على السالك ُ
أحس بضخامة املادة اللغوية التي جمعها في هذا الكتاب َ
ويبدو َّأن الفيومي َّ
شعابه كما يقول ،وامتدحت بين
ً
ً ً
ُ
َّ
كتب بعدد حروف العربية ،ورَّت َبه ترتيبا فنيا على النهج املعروف بدءا من كتاب
يدي الشادي رحابه؛ فاختصره الفيومي وقسمه إلى ٍ
ُ
فجاء في شكل معجم ّ
ويقصر تطاوله بنظم منتثرهَّ ،
ليسهل تناوله ب ّ
َ
وانتهاء بكتاب الياء َ
ً
َ
يحتاج
وقي َد ما
ضم منتشره،
لغوي صغير؛
األلف
ٍ
ٍ
َّ
بألفاظ مشهورة البناء ،وسماه (املصباح املنير في غريب الشرح الكبير).
إلى تقييده
ٍ
أهمية البحث وهدفه:
ً
ً
ً
ً
َ
ُ
َّ
ّ
صرفي دراسة وصفية وتحليلية مصحوبة بطرح أبرز
منظور
الهتمام في هذا البحث نحو دراسة خاتمة هذا الكتاب من
توج َه
ٍ
ٍ
بأمهات كتب الصرف.
القضايا الصرفية ،وربطها
ِّ
ُ
ُ
البحث من وراء هذا التحليل إلى تسليط الضوء على الجانب الصرفي لشخصية الفيومي الذي َح َوت خاتمة كتابه عظيمَ
ويهدف
ً
َ
لجوانب شتى من علوم الصرف حافلة بآراء العلماء.
الفائدة
الدراسات ذات الص لة:
ً
ً
ً
لم أجد بحثا أو كتابا تناول خاتمة الفيومي في كتابه املصباح بالبحث أو الدراسة ،إل أن هناك عددا من األبحاث التي حامت
حول ِّح َمى املصباح املنير بطرق مختلفة ،فمنهم من اتجه إلى دراسة منهج الفيومي في معجمه ،ومنهم من درس الكتاب دراسة معجمية،
وأهم هذه الدراسات:
• دراسة كريم ( )2017بعنوان :منهج الفيومي املصباح املنير في غريب الشرح الكبير ،احتوت الدراسة على تمهيد ذكر فيه نبذة
عن الفيومي مولده ونسبه وعصره ومؤلفاته ،كما ذكر في املبحث األول تعري ًفا باملصباح املنير ودواعي تأليفه ،وذكر في املبحث
الثاني منهج الفيومي في معجمه ومصادر الجمع لديه ،وقد أفدت من هذه الدراسة في بيان منهج الفيومي في كتابه.
• دراسة البدوي ( )2012بعنوان :نظرة في املصباح املنير للفيومي ،ويعد البحث -كما ذكر مؤلفه في مقدمته -محاولة إلعادة
قراءة معجم املصباح املنير ،وذكر أسباب التأليف ودواعيه ،ثم ذكر منهج الفيومي في معجمه ،ولم يلتق بحثي هذا مع هذه
يف به دون الخوض في مسائله الصرفية.
الدراسة؛ ألنها ل تعدو أن تكون نظرة عامة على املعجم وتعر ٍ
• دراسة غجاتي ( )2008بعنوان :معجم املصباح املنير ومكانته في املكتبة اللغوية العربية ،ذكر املؤلف في هذا البحث قصة
تأليف املصباح املنير ،كما ذكر املؤلف منهجه في املصباح املنير ،وأبرز املميزات التي تميز بها هذا املعجم عن غيره من املعاجم،
وختم بحثه بذكر طبعات هذا الكتاب ،وهذه الدراسة قريبة جدا من دراسة ناصر البدوي التي سبق ذكرها.
• دراسة عبد الجواد ( )2004بعنوان :منهج الصناعة امل عجمية عند الفيومي في املصباح املنير ،قسم بحثه إلى مقدمة ذكر
فيها أهمية معجم املصباح املنير ،واألسباب التي جعلته بهذه األهمية ،ويمكن إجمالها فيما يلي :دقة الضبط في املعجم ،ولغة
املعجم السهلة البسيطة ،وكثرة املصطلحات في املعجم ،والتفريق بين الدللة اللغوية والدللة الفقهية ،وقد احتوى البحث على
أربعة أقسام :القسم األول :اإلطار العام لهذا املعجم ،والقسم الثاني :طريقة الفيومي في ترتيب مداخله ،والقسم الثالث :ما
ت شتمل عليه هذه املداخل من جوانب لغوية ومصطلحات وألفاظ معربة ولهجات ،والقسم الرابع :مدى إفادتنا من منهج
الفيومي في صنع املعاجم املعاصرة ،وقد التقت الدراسة مع بحثي هذا في القسم الثالث لديه حيث تناول بعض املسائل الصرفية
الواردة في املعجم ،أما بحثي هذا فقد ارتكز على املسائل الصرفية التي وردت في خاتمة املصباح املنير.
• دراسة نبهان ( )2003بعنوان :املعجم الفقهي اللغوي :املغرب واملصباح نموذجا ،ذكر الباحث في املقدمة نبذة عن التأليف في
املعاجم اللغوية ،ثم عقد املقارنة بين كتابي املغرب في ترتيب املعرب للمطرزي ،وهو كتاب خاص بكتب الفقه الحنبلي ويعتبر
ً
ً
ً
معجما لغويا فقهيا ،وكتاب املصباح املنير للفيومي ،وقد بنى املقارنة من ناحية املنهج املتبع وأسباب التأليف في كل ،فهو في
األصل دراسة تقابلية بين معجمين؛ لذا لم تلتق هذه الدراسة مع بحثي هذا كونها دراسة تقابلية ل وصفية وتحليلية.
ً
وبعد الطالع على الدراسات السابقة نالحظ إجمال أنها اهتمت بدراسة أسلوب الفيومي ومنهجه في معجمه ،أو أنها اهتمت
بالدراسة املعجمية ،وهذا ما فرقت به هذه الدراسة التي ركزت على الجانب الصرفي من خالل خاتمة املصباح املنير.
منهج البحث:
اعتمد البحث على املنهجين الوصفي والتحليلي ،وقد رتبت املسائل الصرفية كما وردت في الخاتمة ،كما اكتفيت بإشارات موجزة
في ترجمة الفيومي.
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خطة البحث:
اشتمل البحث على:
مقدمة :ذكرت بها نبذة عن معجم املصباح املنير ،كما ذكرت أهمية البحث وأهدافه ومنهجه.
ّ
للمصنف (الفيومي).
تمهيد :عرضت فيه ترجمة
ِّ
ٌ
املبحث األول :نظرة عامة على خاتمة كتابه (املصباح املنير) ،ومنهجه في عرض مادته ،ومصادره في جمع مادة معجمه.
املبحث الثاني :أبرز املسائل َّ
الصرفية التي عالجها الفيومي في خاتمته.
َ
ثم تال ذلك فهرس املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات ،وأدعو هللا أن َ
ينفع بهذا العمل.

َ َ ُ َ ُّ
ومي:
تمهيد :ت ْرجمة الفي ِ

ً
ً
َّ َ
ً
ابا َس َّماه :املصباح املنير في غريب الشرح الكبير ،وهو ُ
كثير الفائدة
"كان الفيومي فاضال ،عارفا باللغة وا ِّلف ْقه ،وألف في ذلك كت
َح َس ُن اإليراد" (الفيومي1998 ،م ،ص.)184/1
َ
الح َموي أبو العباس ،املقرئ اللغوي املصري ،نشأ في َ
محمد بن على َ
َ
الفيومي َ
َ
الفيومي هو أحمد بن َّ
وليس
الفيوم (فيوم مصر)،
الجواد عندما نسبه إلى فيوم العراق ل إلى فيوم مصر في مقدمة طبعة (املصباح املنير) ،ولم يقل به ٌ
كما َو ِّه َم الدكتور خضر َّ
أحد غيره،
َ
ونسبه إلى فيوم العراق( .إبراهيم2002 ،م ،ص.)5
ُ
ً
عرف بالتحديد َ
تشغف بالعلم ،وقد اه َّ
ول ُي َ
تم منذ نعومة أظفاره بالفقه والعربية،
وقت مولده ،وقد نشأ نشأة دينية في أسر ٍة
ُ
َ
َ
ُ
املقام في مصر ،وإنما ار َ
وقطن مدينة (حماة)
تحل عنها،
وتتلمذ على يد أبي حيان األندلس ّ ِّي أثناء إقامته في مصر ،ولكن لم َيطل به
َ
ُ
اشتهر ،وملا أنشأ السلطا ُن امللك َّ
املؤيد عماد الدين إسماعيل صاحب حماة (جامع الدهشة) بظاهر حماة في
بالشام ،وهناك ذاع صيته و ِّ
ندب الفيومي إلى الخطابة فيهَ ،
َ
شعبان سنة  727هـ َ
وجمع إلى جانب علمه بالفقه َ
علمه بالعربية،
وكان رحمه هللا من العلماء العاملين،
ُ
ُ
يذهب مذه َب الشافعيةَّ ،
يخطب بجامع الدهشة حتى توفي بحماة سنة  770هـ .
وظل
وكا َن
اشته َر َ
ُ
ُ
فيذكر البغدادي في مقدمة (خزانة األدب) َّأن من بين مراجعه :املصباح لخطيب
الفيومي باسم خطيب الدهشة،
وقد ِّ
َ
َّ َ
فهم من هذا َّأن َ
خمسة كتب فقط هي(:ديوان ُخ َطب) ،و(شرح َع ُروض ابن الحاجب)ُ ،وي َ
ابن الحاجب صاحب
الدهشة ،وقد خلف لنا
ٍ
ً
َّ َ
َّ
َ
الكافية في النحو والشافية في ال َّ
ونسب بروكلمان للفيومي
وتصدى الفيومي لشرحه ،و(املصباح املنير)،
صرف ألف كتابا في العروض
كتابين آخرين هما :نثر الجمان في تراجم األعيان ،ومختصر معالم التنزيل( .الفيومي1998 ،م ،ص( ،)184/1كحالة1993 ،م،
( ،)132/1بروكلمان1977 ،م ،ص.)89

املبحث األول :خاتمة (املصباح املنير) ومصادره ومنهجه:
أوال :خاتمة (املصباح املنير):
َ ُ َ
َ
ً
ً
ُ
َّ
ّ
غرب) إل أن خاتمة الفيومي أكثر شمول وتفصيال،
َّذي َل الفيومي كتابه
ٍ
بخاتمة نحوي ٍة صرفية اقتفى فيها أثر (املط ِّرزي) في (امل ِّ
ً ً
وإليك عرضا عاما لفصول هذه الخاتمة:
َّ
الجر َب َحسب َّ
ّ
السماع.
• فصل الثالثي الالزم قد يتعد ى بالهمزة ،أو التضعيف ،أو حرف ِّ
• فصل الفعل الثالثي إن َ
كان على َ
(فعل) بفتح العين بفتح العين فمضارعه إما ( َي ُ
فعل) ّ
بضم العين أو َ(يف ِّعل) بكسر العين ،وإن
ِّ
ً
َ
ُ
مكسور العين فاملضارع بالفتح ،وإن َ
َ
َ
كان على َ(ف ُع َل) ّ
بضم العين فهو لزم ،ول يكون مضارعه إل مضموما.
كان على (ف ِّع َل)
ِّ
َ
• فصل إذا كا َن الف ُ
عل املاض ي على (ف َّع َل) بالتشديد فمصدره (التفعيل).
• ُي َبنى من (أفعل) على صيغة املفعول ُ(م ْف َعل) للمصدر والزمان واملكان ،يقال(:هذا ُم ْخ َرج) أي إخراجه وموضع إخراجه وزمانه،
ُ َ
وم َ
نط َل ُقه ُ
ست َ
خر ُجه).
ويبنى من الخماس ّ ِّي والسداس ّ ِّي على صيغة اس م املفعول للمصدر والزمان واملكان نحو(:هذا م
ً
ْ
(أف َع َل) تأتي على َ
(إفعال) بكسر الهمزة فرقا بين املصدر والجمع.
• فصل املصادر من
ٌ
َّ
َ
ٌ
َّ
• فصل الثالثي املجرد ليس ملصدره قياس ينتهي إليه ،بل أبنيته موقوفة على السماع.
َ
ُ َ
(س ٌّن وأسنانَ ،ون ْه ٌر وأنهار).
• فصل إذا ج ِّمع الس ُم الثالثي على (أفعال) فهمزته مفتوحة نحوِّ :
َ
َ
َ
ً
َ
ً
مكانا فتح َت امليم ،فـ (املَ ْقطع) ٌ
اسم للموضع الذي ُيقطع فيه ،وإن جعلته أداة كسرت امليم ،فـ (ا ِّملقطع)
• فصل إذا ُج ِّع َل (امل ْف َع َل)
َ
مكسور األول نحو( :ا ِّمل َخ َّدة ،وا ِّمل َروحة وا ِّمل َ
ُ
كنسة).
ما ُيقطع به ،فكل اسم آلة هو
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ُ
ُ َ
ً
ُ
ُ
َ
َ
رفض ُوي َلقى نحوُ :
و(ف َع َالة) با ّ
(الفتات ،والنخالة ،والنخاعة) ،و(ف َعال)
لضم كثيرا فيما هو فضلة ،وفيما ي
فصل مجيء (ف َعال)،
ِّ
َّ
َ
َّ
في األصوات كالص َراخ ،وشذ بالفتح (الغ َواث) ،وشذ بالكسر (ال ِّغناء).
َّ
فصل الجمع قسمان :جمع ِّقلة ،وجمع كثرة.
ُ
فصل إذا ُج ِّم َعت (ف ْعلة) بض ِّ ّم الفاء وسكون العين باأللف والتاء.
نحو(:ع ُسر) ،وإن َ
ُ
ثالثي على ُ(ف ْعل) ّ
اسم ّ
كان بضمتين فبنو تميم
بضم الفاء وسكون العين فبنو أسد يضمون العين
فصل كل ٍ
ِّ
ٍ
ُْ
ً
ُ ّ
ْ
ُ
ْ
ُ
سكنون تخفيفا نحو(:عنق ،ورسل ،وكتب).
ي ِّ
ُ
فصل مجيء اسم املفعول بمعنى املصدر نحو(:امل َ
شترى ،واملعقول ،واملنقول) بمعنى :الشراء ،والعقل ،والنقل) ،ويأتي اسم
َ
ُ ُ
َ
ابن (املف َعل) منه بفتح
املصدر والزمان واملكان من الفعل املزيد كاسم مفعوله ،يقول ابن بابشاذ :كل ٍ
فعل أشكل عليك مصدره ف ِّ
ّ
الرباعي.
امليم في الثالثي وضمها في
ِّ
ّ
ٌ
ّ
فصل م ُ
وس ِّكيت لكثير السكوت،
جيء ( ِّف ِّّعيل) بكسر الفاء والعين وهي مشددة للمبالغة في الصفة
نحو(:ز ِّهيد لكثير الزهدِّ ،
ِّ
وص ِّّديق لكثير الصدق).
ِّ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ٌ
ّ
فصل (الفعول) بض ِّم الفاء من أبنية املصادر ل يشركها فيها اسم مفرد ،وشذ مجيء مصدر على (فعول) بالفتح نحو(:القبول،
و(الو ُ
ضوء) بالضم مصدر ،وبالفتح ما ُي َت َّ
َ
والو ُلوغ)ُ ،
وضأ به.
َّ
نحو(:الت ْ
فصل مجيء املصدر من َ(ف َعل) ّ
ض َراب) ،ولم يجئ بالكسر إل ( ِّتبيان ،و ِّتلقاء ،و ِّتنضال)،
ثالثي على َ(ت ْف َعال) بفتح التاء
ٍ
ً
ً
َ َ ُ َ ً
َ ً
ً
َ
ُ
ُ
زل ِّنزال).
نحو(:قاتل ِّقتال ،ونا
السم على ( ِّف َعال) كثيرا
فاعلة مطردا ،ويأتي
ويجيء املصدر من (فاعل) م
َ
َ
فصل إذا َ
ٌ
كان ال ُ
مصدر وبالكسر اسم زمان ومكان...
فعل الثالثي على (ف َعلَ ،يف ِّعل) وهو سالم ،فـ (امل ْف َعل) منه بالفتح

• فصل األعضاء من حيث التذكير والتأنيث ثالثة أقسام:
َْ
َّ
َّ
ْ
َّ
 .1األولُ :يذكر ول ُيؤنث نحو(:الروح ،والوجه ،والرأس ،والحلق ،والشعر ،والفم والحاجب والصدغ ،والصدر ،والخد ،واألنف،
والفؤاد).
ُ َّ
َ
ُ
ّ
والرجل،
 .2الثاني :يؤنث ول يذكر نحو(:العين ،والكف ،واألذن ،والكبد ،والسماء ،واإلصبع والع ِّقب والساق ،والفخذ ،واليدِّ ،
والقدم).
ٌ
ُ َّ
ُ
 .3الثالث :ما يذكر ويؤنث ،فـ (العنق) مؤنثة في الحجاز مذكر في غيرهم ،و(العاتق) ،و(القفا) األغلب فيه التذكير( ،املعي) األكثر
ُ
ُ
و(الع ُ
َ
َ
و(الع ُجز) ،و(النفس) إن أ ِّر َيد بها الروح فمؤنثة ،وإن أ ِّر َيد
ضد)،
فيه التذكير ،والتأنيث لدللته على الجمع ،و(اإلبط)،
بها اإلنسان نفسه فمذكر
• فصل تذكير العدد وتأنيثه.
يكونُ
ُ
جمع
واألرحل والبغال فإنه مؤنث ،وكل ما ُج ِّم َع على التكسير يجوز تذكيره
جمع لغير الناس كاإلبل
وتأنيثه ،وكل ٍ
• فصل كل ٍ
َ
َّ
ٌ
جمع في آخره تاء فهو مؤنث .تذكير (الزيدون قاموا)؛ ألن لفظ الواحد موجود في
بينه وبين واحده الهاء فإنه يذكر ويؤنث ،وكل ٍ
َ
الجمع بخالف املك َّسر فيج ُ
َّ
وز التأنيث باعتبار الجماعة؛ ألن لفظ الواحد غير موجود في الجمع.
نحو(:م ُقولَ ،
َ
ٌ
مفعول جاء بالنقص ،وهو حذف واو مفعول
وم ُخون) ،ولم يجئ منه
•  -فصل الفعل الثالثي معتل العين بالواو ،وله
ُ َّ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
بالتمام مع النقص سوى َ(م ُدوفَ ،
ُ
َّ
وم ْد ُووف ،ومصون ،ومصوون) ،فإن كان معتل العين بالياء فالنقص فيه مط ِّرد ،وجاء التمام
ْ
ً ً
ومك ُيول ،و َمبيع َ
نحو(:م ِّكيل َ
َ
وم ْب ُيوع).
فيه أيضا كثيرا في لغة بين تميم لخفة الياء
ِّ
• فصل النسبة.

• فصل أسماء الخيل في السباق.
ُ
ُ
َ
َ
َ ََ
َ ُ َ
َ َ
ُ
اهر
• فصل إذا أس ِّن َد
الفعل إلى ٍ
مؤنث حقيقي ُوجبت العالمة ،فإن فصل بين الفعل والسم فاصل سهل الحذف ،وإذا أس ِّند إلى ظ ٍ
مؤنث غير حقيقي لم تجب العالمة ،وإن أسن َد إلى الضمير َ
وج َبت العالمة.
ِّ
• فصل َ
(أفعل) التفضيل.
ثانيا :مصادره في جمع مادة معجمه:
است َّ
َ
َ
مد الفيومي مادة معجمه من املصادر العربية األصيلة ،وإلى هذا أشار بقوله " :هذا ما وقع عليه الختيار من اختصار
ُ َّ ً
فا ما َ
ُ
ومخ َ
بين ُم َط َّول ُ
َّ
تصر ،فمن ذلك (التهذيب) للزهري  ...و(املجمل) لبن فارس،
وكنت جمع ُت أصله من نحو سبعين مصن
املطول،
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ّ
وكتاب ُ(م َت َخ َّير األلفاظ) له ،و(إصالح املنطق) لبن ِّ ّ
األنباري  ...وكتاب (املصادر) ألبي
السكيت  ...وكتاب (املقصور واملمدود) ألبي بكر بن
ِّ
ّ
ابي ،و(ال ّ
ّ
ص َحاح) للجوهري ،و(الفصيح) لثعلب،
زيد سعيد بن أوس
ِّ
ِّ
األنصاري  ...و(أدب الكاتب) لبن قتيبة ،و(ديوان األدب) للفار ِّ
ُ َّ
ُ
َّ
غرب) للمط ِّرزي،
و(املقصور واملمدود) ألبي إسحاق الزجاج ،وكتاب (األفعال) لبن القوطية ،وكتاب (أساس البالغة) للزمخشري ،و(امل ِّ
َ
املعربات) لبن الجواليقي  ...و(س ْف ُر السعادة َ
و( َّ
وسفير اإلفادة) لعلم الدين ال َّسخاوي  ..و(غريب الحديث) لبن قتيبة ،و(النهاية) لبن
ِّ
األثير ..و(غريب اللغة) ألبي عبيد القاسم بن َس َّالم ،وكتاب (مختصر العين) ألبي بكر َّ
محمد الزبيدي  ،" ...وغير ذلك من كتب التفسير
والنحو ودواوين األشعار عن األئمة املشهورين املأخوذ بأقوالهم واملوقوف عند نصوصهم وآرائهم مثل ابن األعرابي ،وابن جني وغيرهما.
َ
ُ
كما َ
اقتصرت في هذا
رسم لنا الفيومي الهدف من صناعة معجمه ،و َح َّد َد الفئات املعنية بكتابه فقال في نهاية خاتمته " :وقد
َ ّ َ ٌّ
َّ
ً
ُ
َ
مسالك التعليم للمبتدئ ،والتقريب على امل ِّ ّ
لكل حظ حتى
الفرع أيضا على ما يتعل ُق بألفاظ الفقهاء ،وسلكت في كثي ٍر منه
توسط ليكون ٍ
في كتابته" (الفيومي1998 ،م.)272/2 ،
ثالثا :منهجه في عرض مادته:
َْ
َ
ُ
َ
خطوات دقيقة يمكن إجمالها فيما يلي(:زكي1987 ،م ،ص( ،)66كريم2017 ،م ،ص-16
سار الفيومي في تصنيف معجمه وفق
ٍ
)25
ً
ً
ً
ً
ّ
َّ
َّ َ
كل باب كتابا ُمرِّتبا املواد اللغوية فيه ترتيبا ألفبائيا ،ومما يالحظ في هذا َّ
َ َّ
الصدد أن عدد حروف
• قسم معجمه إلى أبواب ،وسمى َّ ٍ
ً
َ ً
ً
ٌ
َ
الهجاء عنده تسعة وعشرون حرفا وذلك ألنه عقد بابا خاصا للحرف املركب (ل) ،وموقعه بين بابي الواو والياء.
ً
ُ
َ
مة غير مشهورة ،وكثيرا ما ينص على
لفظ مشهور للدللة على وزن كل ٍ
• عنايته بضبط مواده ،ومن سمات هذا الضبط التمثي ُل ب ٍ
(الس َحر) بفتحتين :قبيل الصبح ،وبضمتين لغةَّ ،
نوع الضبط فيقولَّ :
والس ُحور بالضم :فعل الفاعل...
ً
ً
• إير ُاده كثيرا من الروايات املختلفة نقال عن اللغويين وأصحاب املعاجم ،وحذفه الشواهد إل في القليل النادر ،وإن ذكرها عزاها
•
•
•
•
•

ألصحابها.
َ
واألخبار املتصلة باأللفاظ.
التز ُامه باإليجاز في شرح األلفاظ ،وفي سبيل ذلك يحذف األعالم،
ُ
اهتمامه باملعاني الشرعية ،واملصطلحات الفقهية.
عن ُ
ايته بالنواحي ا َّ
لصرفية والشتقاقية بإيجاز.
ً
ُ
استشهاده كثيرا بآيات القرآن الكريم ،واألحاديث النبوية الشريفة.
ُ
ُ
معجم ٌّ
ٌ
لغوي صغير.
يسمح به
عنايته بتعريف الحيوان والنبات في نطاق ما

َ
الق َ
ضايا َّ
الص ْر ِفية
ألهم
املبحث الثاني :دراسة ِ
أوال :ضبط عين الفعل الثالثي املجرد:
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ّ
بضم العين أو (يف ِّعل) بكسر العين
قال الفيومي " :فصل الفعل الثالثي إن كان على (فعل) بفتح العين فمضارعه إما (يفعل) ِّ
ً
َ
حلقية ُفت َحت ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ َ ُ َ ََ َ
َ
حو(:س َعى ،يسعى ،منع يمنع) "(الفيومي،
عين مضارعه ن
رجع) ،فإن كانت عين الفعل أو لمه
ِّ
نحو(:قعد ،يقعد ،ورجع ،ي ِّ
1998م.)263/2 ،
ً
ٌ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
َ
األصل فيما عينه أو لمه حرف حلقي أن تض َّم أو تكسر عين مضارعه َ
وقد َّ
وذكر من ذلك أفعال كثيرة حلقية
قر َر سيبويه أن
ً
ً
ً
العين أو الالم ،وجعل ما يقل من هذا وما يكثر متدرجا حسب حروف الحلق سفول وارتفاعا ،فأقل ذلك مع الهمزة ،وأكثره مع الغين
ً
والخاء(سيبويه2012 ،م ،)102/4 ،كما َ
ذكر أيضا أنه لم يثبت عن العرب مفتوح العين في الفعل املاض ي واملضارع إل َأبى ،يأ َبى
َ َ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
(سيبويه2012 ،م ، )105/4 ،وأثبت آخرون أفعال أخرى قالوا َّإن الفتح ُس ِّم َع فيها شذوذا وهي(:ركن يركن ،وهلك يهلك ،وقلى يقلى،
َّ
َّ
تح في ( َأبىَ ،
وعل َل بعضهم الف َ
َ
َ
َ
ّ
يأبى)
بعض هذه األفعال على تداخل اللغات لسماع غير الفتح فيها،
يخرج
وجبى يجبى) على أن بعضهم ِّ
ً
ألفا على تقدير فتح العين َّ
بأنهم ملا علموا َّأن َ
سوغوا فتحها (الجاربردي2013 ،م.)54/1 ،
الياء تنقلب
َ
ُ
َ
قياس مضارع (ف َعل) املفتوح العين ضم عين مضارعه أو كسرها بال قيد ،أما فتحها فهو مق َّي ٌد بأن
وخالصة األبواب الثالثة َّأن
ً
َ
ً
َ
قيا؛ لذا قالوا َّإن َّ
كل فت ٍح في مضارع (ف َعل) هو ألجل حرف الحلق ،ولوله لكان ِّت العين إما مضمومة أو مكسورة
يكون ثانيه أو ثالثه حل
ُ
َ
أفعال حلقية العين أو الالم ،وليست من هذا الباب ،بل هي إما من الباب األول نحو(َ :أ َخذَ ،ي ُ
ٌ
أخذَ ،وبلغَ ،يبلغ) ،أو من
هذا ،وقد وردت
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
رجع ،ونزع ،ي ِّنزغ) ،ومن هذه األمثلة تعرف أنه ليس كلما كانت عين (فعل) أو لمه حلقية كانت عين مضارعه
الباب الثاني نحو(:رجع ،ي ِّ
ً
مفتوحة .
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َ
َ
ً
َّ
أيضا " :وإن َ
َ
ٌ
َ
أفعال فجاءت
ويشرب ،وشذ من ذلك
مكسور العين فاملضارع بالفتح نحو :يعلم،
كان على (ف ِّع َل)
وقال الفيومي
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
حسب ،ويي ِّبس ،ويي ِّئس ،وين ِّعم" (الفيومي1998 ،م.)263/2 ،
بالفتح على القياس ،وبالكسر شذوذا ،وهي :ي ِّ
كل ما ُكس َرت فيه عين ماضيه ،مهما كانَ
ُ َ َ َ َ
َُ
ّ
ٌ
ِّ
ويعد باب (ف ِّعل ،يفعل) بكسر العين في ماض ي الفعل وفتحها في مضارعه مقيس في ِّ
َ َ َ
معنى الفعل ،ومهما كانت حروفه ،وحالته من ا ّ
لتعدي واللزوم؛ ولهذا السبب ُي َعد هذا الباب أقيس األبواب ،ومن أمثلته (:ع ِّلم ،يعلم،
ِّ
َ
َ
ٌ
و(ف َ
فضل) فهو من تداخل اللغتين؛ إذ ورد َ(فضلَ ،ي َ
ضل َي ُ
ظمأ) ،أما َ(فضلَ ،ي ُ
وظ ِّمئَ ،ي َ
و َفرحَ ،ي َ
فضل) فركبت منها لغة
فضل)،
فرح،
ِّ
ِّ
ِّ
ثالثة.
ُ َ
َّ
َ
َ
َ
ٌ
أما باب (ف ِّعل ،يف ِّعل) بكسر العين فيهما ،فقليل نادر ،وقد ذكر بعضهم أن ما ورد في العربية مكسور العين في ماضيه ومضارعه
ثمانية أفعال هيَ :ورم َيرم َولي َيلي َورث َيرثَ ،ومق َيمقَ ،وثق َيثقَ ،ورع َيرعَ ،وري َّ
الزند َي ِّريَ ،و ِّفق أمره َي ِّفق (ابن عنترة2017 ،م،)69/2 ،
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
يقول سيبويه في هذا النوع الذي يتفق فيه ماضيه ومضارعه في كسر العين " :وقد بنوا ف ِّعل على يف ِّعل في أحرف كما قالوا :فعل يفعل
ُ
فلزموا الضمة ،وكذلك فعلوا بالكسر فش ِّّب َه به  ...والفتح في هذه األفعال جيد ،وهو أقيس" (سيبويه2012 ،م ،)38/4 ،وقد ُس ِّم َع
َ َ
ً
ً
َ
ً
ً
مثال َ
غيظاَ ،وب ِّئ َ
سَ ،يب ِّئس ،ويبأس:
(:ح ِّسبَ ،يح ِّسبَ ،وو ِّغر صدره َي ِّغر و َي ْوغر :توقد
الكسر مشروكا مع الفتح في اثني عشر فعال منها
اش َّ
تد فقره) .
بعض الباحثين َّأن هذه الكلمات ينبغي أن ُت َ
ُ
فر َد لها ٌ
ورد على سبيل الشذوذ والستثناء من قاعدة الباب الرابع ل أن ُي َ
ويرى
باب
ُ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
مستقل؛ ألن كسر العين في الصيغتين خالف األصل؛ ِّإذ األصل لزوم املخالفة بين صيغتي املاض ي واملضارع (مبدأ املخالفة) ،ول يعدل
َ
ً
ُ
أيضا " :وإن َ
كان على (ف ُع َل) بض ِّ ّم العين فهو لزم ،ول يكون مضارعه إل
عن األصل إل لعلة (الغامدي2016 ،م ،ص ،)10وقال
ُ
ً
ُ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ٌ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
مثل(:ش ُر َفَ ،ي ُ
عد ي ك ِّسر ،وقيل :س ِّفه زيد رأيه ،واألص ُل:
مضموما وأكث ُر ما يكون في الغرائز
شرف ،وس ِّفه ،يسفه ،فإن ض ِّمن معنى الت ِّ
َس ِّف َه ر ُ
أي زيد" (الفيومي1998 ،م.)264/2 ،
ُ
ُ ٌّ
جهة أخرى ،فجهة شذوذه في ُتجا ِّنس حركتي العين في ماض ي الفعل ومضارعه ،وهو خالف
وهذا
الباب شاذ من جهة ،قياس ٌّي من ٍ
ّ
ُ
َّ
ّ
ضم العين في ماض ي الفعل ومضارعه وعدم تخلفه ،ثم إن في هذا الباب سمتين خاصتين به ل تتخلفان،
األصل وجهة قياسيته في ِّ
اطراد ِّ
ّ
َّ
ّ
السمتان الخاصتان هما بمثابة ال ِّعلة
إحداهما :كون أفعاله ِّكلها لزمة ،واألخرى :دللة أفعاله على الصفات الخلقية الثابتة ،وهاتان ِّ
التي ألجلها اتفقت حركتا العين في ماض ي الفعل ومضارعه (الغامدي2016 ،م ،ص.)11
ثانياَ :
صادراأل َ
ض َو ابط َم َ
َّ
َّ
الثالثية:
الثالثية وغير
فعال
ِ
َّ َ
صريح َّ
ٌ
ُي َّ
والنظر ،وميمي ،كاملغفرة
ومؤول ،والصر ُيح أصلي ،كا َلف ْه ِّم
عرف املصدر بأنه السم الدال على مجرد الحدث ،وهو نوعان:
واملرحمة ،وصن ّ
اعي ،كالكمية ،والكيفية ،ومن الضوابط التي ذكرها الفيومي للفعال الثالثية وغير الثالثية ما يلي:
ً
ََّ
ً
ََّ
َ
كان الفع ُل املاض ي على (ف َّع َل) بالتشديد فمصدره (التفعيل) إن ك َ
• فصل إذا َ
َ
صحيح الالم نحو(:كلم تكليما ،وسلم تسليما)،
ان
َ
َّ
وإن َ
َ
كان َّ
نحو(:س َّمى تسمية ،وذكى تذكية) ،وظاهر كالم سيبويه أن تفعله لزم في املهموز الالم كما
معتل الالم فمصدره (ا َّلت ْف ِّعلة)
ً
ً
وتهنيئا وتهنئة (الرض ي1417 ،هـ.)164/1 ،
تخطيئا وتخطئة،
في الناقص ،نحو:
ْ
َّ
َ
َ
كما ذكر الفيومي أن املصادر من (أفع َل) تأتي على (إفعال) بكسر الهمزة؛ للتفريق بين املصدر املكسور الهمزة ،والجمع املفتوح
ً
ً
إكراما مصدر أ َ
كر َم ،وأعمال ،وأقفال جمع عمل وقفل ،وإذا أردت جمع املصدر قلت :إكرامات ،وواحدها إكرامة ،وقد
الهمزة ،نحو:
ً
َ
ُ
ٌ
جمع الرض ي إكراما على أكاريم وخص إكرامات بجمع إكرامة (الرض ي1417 ،هـ ،)187/1 ،وأما املعتل العين فالهاء ِّعوض من املحذوف
ً
نحو(:اإلقامة ،واإلضاعة) ،فإقامة على العوض وإقاما بغير عوض (ابن سيده2000 ،م )593/6 ،وذكر الفيومي َّأن من العرب من
َ
ُ
عالى(:وإقام الصالة) وك ٌّل َح َسن ،ومن العلماء من قال إنما ُح ِّذفت الهاء لالزدواج (الفيومي1998 ،م،
َيحذف الهاء ،وعليه قوله ت
ِّ
ً
ً
ُ
ض نباتا) على ثالثة أقوال (الفيومي1998 ،م:)265/2 ،
 .)265/2كما ذكر الفيومي الخالف في (نباتا) من قوله( :وهللا أنبتكم من األر ِّ
ً
صدر ملطاوع محذوف تقديرهَ :
• األول :قيل هو م ٌ
فن َبتم نباتا ،حيث إن سيبويه قد ذكر أنه إذا قال أنبته فكأنه قال قد نبت
ٍ
(سيبويه2012 ،م.)81/4 ،
َ
ََ َ ً
ً
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
الرباعي لقرب املعنى ،ألنه إذا أن َبتهم فقد ن َبتوا ونباتا مصدر ن َبت فكأنه قال نبتم نباتا (ابن
موضع املصدر
• الثاني :قيل ُو ِّض َع
ِّ
سيده2000 ،م.)315/4 ،
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
• الثالث :قيل هو ٌ
وأجاب
أصاب صوابا،
فاسم املصدر (فعال) نحو:
اسم للمصدر ،يقول األزهري :كل مصدر يكون لـ (أفع َل)
َّ َ َ َ ً
ً
َ
السم ُمق َ
ُ
ام املصدر كما في عذب عذ ابا (األزهري2001 ،م.)224/2 ،
جوابا ،أقيم
ٌ
موقوفة على َّ
السماع ،ولي َ
ٌ
َّ
قياس (الفيومي1998 ،م ،)265/2 ،وذكر
س ملصدره
املجرد
كما ذكر الفيومي َّأن أبنية الثالثي
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الفا ابي حكاية عن الفراء َّأن باب َف َع َل بالفتح يفعل بالضم أو الكسر إذا لم يسمع له مصدر فاجعل مصدره على َ
الف ْع ُل ألهل الحجاز،
ر
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
وعلى الفعول ألهل نجد ،ويكون الفعل للمتعدي والفعول لالزم ،وقد يشتركان نحو :عبرت النهر عبرا وعبورا وسكت سكتا وسكوتا ،وربما
جاء املصدر على بناء السم بضم الفاء وكسرها نحو ُ
الغسل وال ِّعلم (الفارابي2003 ،م" )139/2 ،وعلى هذا فإذا طالعتنا املعاجم
َ
ُ
بمصادر عدة للفعل الواحد نسبنا ما كان على وزن ف ُعول لتميم ونجد ،وما كان على وزن ف ْعل للحجاز" (الجندي1983 ،م،)476/2 ،
لذا فإ َّن "اختالف الصيغ املصدرية يرجع إلى اختالف لهجي" (املنصور1984 ،م ،ص.)356
ثالثا :اسم الفاعل والصيغ الدالة عليه:
ُ
َ
ْ
َّ
اج ِّب" :ما
قال األزهري في تعريف اسم الفاعل " :ما دل على الحدث والحدوث وفاعله" (األزهري2000 ،م ،)65/2 ،وقال ابن الح ِّ
ُ
ْ
قوله" :ملَن قام به" أخرج ْ َ ْ
قام به َبم ْع َنى ُ ُ
ول؛ ألنه ٌ
اش ُت َّق ِّمن ِّف ْعل ملَن َ
واقع عليه ،ل
وث" (ابن الحاجب1409 ،ه ،)47/3 ،ف
الحد ِّ
اس َم املف ُع ِّ
ٍ ِّ
ُ
َّ َ َُ َ
وقولهُ ُ َ ْ َ :
وت ،وقد وقع الخالف بين املدرستين في اسميته ،فجعله
قائم به،
الصفة املش َّب َهة؛ ألنها دالة على الث ُب ِّ
"بمعنى الحدو ِّث" أخرج ِّ
ً
البصريون اسما ول عمل له إل بشروط ،أما الكوفيون فجعلوه من األفعال ،ول شروط لعمله ،مطلقين عليه الفعل الدائم (ابن يعيش،
2001م ،)4/7 ،وأما املحدثون ومنهم فاضل السامرائي فيجعلونه في منزلة بين الفعل والصفة املشبهة ،فالفعل بأصله يدل على
ّ
الحدوث ،واسم الفاعل أدوم من الفعل لكنه أقل من الصفة املشبهة (السامرائي1428 ،ه ،ص ،)41ومعلوم أن السم يفيد الثبوت،
والفعل يفيد التجدد والحدوث ،ولعل سبب ذلك يعزى إلى الرتباط الزمني املوجود في الفعل ،واسم الفاعل يدل في أصله على معنى
الحدوث ،وارتباط الحدوث باسم الفاعل مخرج للصفة املشبهة التي تدل على الثبوت (ابن الحاجب1409 ،ه ،)527/2 ،وقد يدل اسم
الفاعل على الثبوت ،وشرط هذه الدللة أن تكون هي املعنى الصريح لصيغته اللفظية ،أو أن توجد قرينة توجه املعنى إلى الثبوت
والدوام ،كإضافة اسم الفاعل لفاعله ،فتقول :راجح العقل ،ورابط الجأش ،أو أن ينصب مفعول على التشبيه باملفعول به أو على
ً
التمييز ،لذا فاسم الفاعل قد يأتي دال على الحدوث وقد يفيد الثبوت ،والجمهور يذهب إلى دللته املطلقة على الحدوث ،ويرى بعض
الباحثين أن دللة الثبوت أمر طارئ فيه ،كما أن التركيب والسياق هو الفيصل في تحديد نوع الدللة (الساقي1970 ،م ،ص ،)80لذا
فالدللة الغالبة عليه من غير وجوده في سياق معين هو دللته على الحدوث ،لكنه كذلك قد يدل على الثبوت من غير سياق ً
أيضا كما
في صفات املولى الخالق البارئ (موقدة2004 ،م ،ص ،)151ومن املتقدمين من ُ
ُ
ويجعل ما
يمنع مجيئه من مضموم العين على (فاعل)،
َ
َ
ورد منه على (فاعل) من تداخل اللغات نحو(:ط ُه َرت املرأة فهي طاهر) ،واللغة األخرى (ط َه َرت) بالفتح (الفيومي1998 ،م.)366/2 ،
وذكر الفيومي أن اسم الفاعل يأتي على غير صيغته ،وأهم هذه الصيغ:
ُ ََ
• (ف َعلة):
ُ َ
نحو(:ح َطمةُ ،
ُ
وض َحكة) (الفيومي1998 ،م )366/2 ،وتأتي هذه
ذكر الفيومي َّأن اسم الفاعل يأتي على (ف َعلة) بفتح العين
مصدرا من الفعل الالزم من باب ف ِّعل بكسر عينه ،وتأتي صيغة مبالغة ،واسم ذات ،كما أن ُك ّل " ُف َع َل ٍة" ّ
ً
بضم الفاء وفتح العين
الصيغة
َْ ُ َ ْ ٌ ُ ْ ٌ َُ ٌ
َ ْ ُ ْ َ ٌ ُ َ َّ َ
ّ
تدل على معنى الفاعلية (السيوطي1998 ،م ،)154/2 ،كما في قولهم :الحرب خدعة ،مثلثة فالحرب خدعة وخدعة وخدعة ،والفتح
َ
َ
ْ
ً
َ ْ ً
ُ ٌ
ٌ
َ
فزَّلت َ
عة َ
قد ُمه ومن قال ُخ ْدعة أراد هي ُت ْخ َد ُع كما يقال :رجل ل ْعنة ،أيُ :يل َعن كثيرا
أفصح ،فمن قال خ ْدعة فمعناه من ُخ ِّدع فيها خد
َ
َ َ
ومن قال ُخ َدعة أراد أنها َت ْخ َد ُع أهلها (ابن منظور1414 ،ه ،مادة خدع).
َ
• (ف ِعيل):
ً
َ
َ
َّ
ومر َ
َ ٌ َ
َ َ
َ َ
ض فهو مريض)،
ذكر الفيومي أن اسم الفاعل يأتي من (ف ِّعل) بالكسر على (ف ِّع ٍل ،وف ِّعيل) كثيرا نحو(:ت ِّعب فهو ت ِّعبِّ ،
فعل الالزم فيما َد َّل على َس ْيرَ ،
(الفيومي1998 ،م )366/2 ،تأتي صيغة فعيل مصد ًرا من َ
كرحل رحيال ،كما تأتي صفة مشبهة باسم
الفاعل كبخيل وكريم األول :من ِّبخل بالكسر ،والثاني :من ُ
كرم بالضم ،وتأتي كذلك صيغة مبالغة كرحيم وسميع ،كما تأتي مرادا بها
اسم املفعول ،وتأتي بمعنى اسم الفاعل ،كما تأتي اسما ثالثيا مجردا كقضيب ،وهذه الصيغة مجردة عن سياقها قد ُيحمل معناها على
جميع ما سبق ،ودللة هذه الصيغة على الفاعلية مقترن بدللة أخرى وهي معنى املبالغة أو الثبوت ،لذا فإن التفريق في املعنى بين
ً
الحدوث والثبوت له أثر كبير في اشتراك معنى الفاعلية بين صيغتي فاعل وفعيل ،فإذا أراد العرب الحدوث استخدموا (فاعال) ،وإذا
ً
ّ
أرادوا الثبوت استخدموا (فعيال) (حسان1985 ،م ،ص ،)64وتشتق صيغة (فعيل) من مصادر األفعال الثالثية الالزمة املضمومة
ً
شبهة باسم الفاعل ّ
غالباّ ،
للدللة على الصفة امل ّ
لتدل على الثبوت والدوام( ،األزهري2000 ،م ،ص )274كقوله تعالى:
العين
(البقرة ،)117 :أيُ :م ْب ِّد ُع ّ
السماوات واألرض ،وفي
الح َكم َ
أسماء ّّللا تعالى َ
والح ُ
كيم وهما بمعنى الحاكم وهو القاض ي ،والحكيم َف ِّع ٌ
فاعل أو هو الذي ُي ْح ِّك ُم األشياء ُوي ْت ِّق ُنها فهو
يل بمعنى ٍ
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َف ِّع ٌ
يل بمعنى ُم ْف ِّع ٍل (ابن األثير1979 ،م ،)1023/1 ،كما تدل صيغة فعيل على املبالغة في الصفة ،كما في قوله تعالى:
(مريم )20 :وهو فعيل بمعنى فاعل ولم تلحقه التاء؛ ألنه للمبالغة ،أو
فعول من البغي قلبت واوه ياء وأدغمت ثم كسرت الغين ً
اتباعا (البيضاوي1418 ،ه ،)9/1 ،وترد فعيل بمعنى اسم الفاعل واسم
ً
(التين )3 :فقد ذكر الرازي أن األمين بمعنى اآلمن ،وقد تكون بمعنى
املفعول كثيرا ،من ذلك قوله تعالى:
ً
املأمون (الرازي1981 ،م ،)212/32 ،وقالوا أن األصل فعيل بمعنى فاعل لكونه أكثر من فعيل بمعنى مفعول ،وقد وضعوا فرقا بينهما
بطريقة الجمع ،فالذي بمعنى فاعل يجمع جمع سالمة كما في رحيم ورحيمون ول يجمع الذي بمعنى مفعول جمع السالمة ً
تفريقا بينهما
(الرض ي1417 ،هـ.)148/2 ،
َْ
• (أف َعل):
نحو(:شاب فهو أشيبَ ،
ذكر الفيومي َّأن اسم الفاعل يأتي من َ(ف َعل) بالفتح على َ
َ
وفاح الوادي فهو أفيح) (الفيومي،
(أفعل)
ً
ً
ً
1998م )366/2 ،وتأتي هذه الصيغة صفة مشبهة ،واسما ثالثيا مزيدا بحرف ،كما تكون صيغة أفعل للتفضيل كما في أنا أجمل منك
ًّ
خطا ،أو ملعنى التعجب بشروط كما في :ما أجمل السماء ،وقد تكون بمعنى فاعل كما في قوله:
ْ
ً
ً
فاعل ،أي :أنا ٌ
عالم بكم (الحلبي،
(البقرة ،)30 :فيمكن أن تكون أعلم فعال مضارعا أو أف َعل بمعنى ِّ
1986م ،)123/1 ،ومنه قول ال َّش ْن َف َرى( :الشنفرى1998 ،م ،ص)176
ُ َ
َ
ُ
َأق ْي ُموا بني ُأمي ُ
ص ُدو َر َم ِط ِيك ْم فإني إلى ق ْو ٍم ِس َو اك ْم أل ْم َي ُل
ِ
َُ
َُ
ُ َْ ً
ّ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
فلتك ْم وإهمالك ْم يوجب مفارقتي لكلم ،فكلمة (أميل) أفعل بمعنى فاعل ،وليس املعنى أنى أكثر ميال منكم
واملعنىَّ :أن غ
(العكبري1984 ،م.)28/1 ،
َ
• (ف ْعل):

َ
ً
ً
تأتي هذه الصيغة مصدرا لفعل متعد غير دال على حرفة أو صناعة كعدل عدل ،ولفعل لزم من باب ف َعل معتل العين كقال
ً
ً
ً
ً
قول ،كما تأتي هذه الصيغة صفة مشبهة كسبط وضخم .األول :من سبط بالكسر ،والثاني :من ضخم بالضم ،.واسما ثالثيا مجردا
كسيف ،وقد يأتي املصدر بمعنى الفاعل كما أشار سيبويه إلى أن املصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل ،كقولهم :يوم غم ،ورجل نوم ،إنما
تريد الغائم والنائم (سيبويه2012 ،م ،)43/4 ،ومن ذلك قوله تعالى:
َ
ً
َ ٌ
َ ٌَ َ
(امللك ،)30 :أ ْي :غائرا ،والوصف باملصدر يفيد املبالغة (سيبويه2012 ،م ،)43/4 ،تقول" :ل ْيلة غ ٌّم" تريد "غ َّامة"
(األخفش األوسط1990 ،م ،)33/4 ،ومن ذلك قوله تعالى:
ُ
ويجوز أن يكونا مصدرين في موضع الحال أي :باغين ّ
الب ْغي َ
(يونس ،)90 :يجوز أن يكونا مفعولين ِّم ْن أجلهما أي  :ألجل َ
متعدين
والع ْد ِّو،
ِّ
ِّ
(الحلبي1986 ،م ،)2366/1 ،فاحتمالية كون الصيغة بين الفاعلية واملصدرية أدت إلى تعدد األوجه اإلعرابية.
ً
ً
وشذ أيضا مجيء غير الثالثي على فاعل كأورس الشجر إذا اخضر ورقه فهو وارس وجاء مورس قليال (الصبان1997 ،م،
 ،)1161/1وقالت العرب :ورس ويفع ،فجاء وارس ويافع على هذا الثالثي ،واستغنى به عن اسم فاعل من الرباعي ألنه بمعناه
(األندلس ي1989 ،م ،)17/11 ،وقد ذكر الفيومي أن مجيء لغة أخرى أدى ملثل هذا ،فيكون استعما ُل اسم الفاعل معها من باب تداخل
ٌ
اللغتين نحوَ (:
َ
أيف َع ال ُ
وأشار بعضهم إلى أنه لي َ
س باسم الفاعل ،بل هو نسبة إضافية بمعنى :ذو الش يء
غالم فهو يافع فإنه من َي َف َع)،
(الفيومي1998 ،م.)266/2 ،

رابعا :جموع العربية:
أورد الفيومي في الفصل السادس أقسام الجمع ،وذكر بأنه قسمان قلة وكثرة (الفيومي1998 ،م )266/2 ،فأما القلة فذكر بأنها
َ
َ
(أفعلَ ،
والخامس ُ
خمسة أبنية هيُ :
ُ
جمع السالمة مذكره ومؤنثه ،أما جمع السالمة بنوعيه فذكر الختالف
وأفعال ،وأف ِّعلة ،و ِّف ْعلة)،
ً
ً
فيه ،فأما سيبويه عده نوعا خامسا من جموع القلة (سيبويه2012 ،م ،)601/3 ،وبعضهم ذكر بأنه من جموع الكثرة  ،ولم أجد من
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خالل نظري من قال بهذا القول ،وذهب بعضهم إلى أنه مشترك بين القليل والكثير ،وإلى هذا ذهب الرض ي حيث ذكر أن الراجح عند
أكثر النحاة أنهما ملطلق الجمع من غير نظر إلى القلة أو الكثرة؛ فيصلحان لكل منهما (الرض ي1417 ،هـ ،)191/2 ،وذكر الفيومي بأن
َْ
ًّ
َّ َ
َّ َ
ْ َْ
مستدل بما قاله ابن األنباري ُ ":كل ْ َ َّ
ْ
ات
هذا املذهب أصح من حيث السماع،
ف َوالت ِّاء ف ُه َو َج ْم ُع ِّقل ٍة ن ْح ُو ال ِّهند ِّ
اس ٍم ُمؤن ٍث ُيج َم ُع ِّباأل ِّل ِّ
َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ
َ َّ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ
َ
ان ِّللك ِّث ِّير" ،وبما قاله ابن خروف ":جمعا السالم ِّة مشت ِّرك ِّان بي ِّن الق ِّل ِّيل" (الفيومي1998 ،م.)266/2 ،
ات وربما ك
والزينب ِّ
وبناء على هذا العرض السريع ملا أورده الفيومي في دللة الجمع السالم على القليل أو الكثير يمكن أن نجمل آراء العلماء في هذه
املسألة على النحو التالي:
يرى سيبويه َّأن جمعي السالم كجموع القلة التي للتكسير ينحصر مدلولها من الثالثة إلى العشرة ،قال الرض ي" :وممن قال بأنَّ
َ
الجمع باأللف والتاء للقلة سيبويه قال إ َّنه أل ْدنى العدد" (الرض ي1417 ،هـ ،)397/3 ،ونقل عبداللطيف الزبيري اختالف أهل البصرة
والكوفة في ذلك ،فذهب البصريون إلى َّأن "األلف والتاء في املجموع بهما يقعان للقليل والكثير ،والقليل العشرة فما دونها والكثير ما فوق
األصح" (الزبيدي ،2007 ،ص ،)90وذكر ابن يعيشَّ :
ّ
ذلك ،وقال الكوفيون :بل هما ّ
"أن تكسير الصفة
ألقل العدد فقط ،وهذا هو
ِّ
ٌ
ُ
جرى
تجري
والنون
م الفعل" (ابن يعيش2001 ،م ،)396/2 ،وذكر أبو حيان:
 ،وإنما ضعف تكسيرها ألنها
ضعيف ،والقياس جمعها بالواو
َّ
"إن جموع القلة إذا َأضيفت أو تع َّرفت باأللف والالم غير العهدية َّ
عمت وصارت ل تخص القليل" (األندلس ي1420 ،ه ،)187/7 ،وقال
فريد السليم" :وذهب ابن خروف والطبرس ي والصيمري -من نحويي القرن الرابع الهجري -والرض ي والفيومي إلى َّأن جمعي السالمة مشتركان
بين القلة والكثرة" (الزامل1427 ،ه ،ص ،)248كما ذكر الدكتور فاضل السامرائيَّ :
"أن األصل في الجمع السالم أنه يفيد القلة ،غير أن
فإن هذا الجمع يدل على القلة في الجوامد ،وأما في الصفات َّ
هذا القول ليس على إطالقه ،وإنما يحتاج إلى تفصيلَّ ،
فإن دللته على القلة
ْ
َّ
ً
َ ُْ
ُ
ً ُ ّ
ْ َّ
وتكسيرها
الف ْع ّلية،
قربها من ِّ
ليست مطردة ،بل نستطيع أن نقول :إن األصل فيه أن يدل على الحدث ،فجمع الصفات جمعا سالـما ي ِّ
سمية" (السامرائي1428 ،ه ،ص ،)126والحقيقة أن الجمع السالم ل ّ
الفعلية إلى ال ّ
ّ
يتقيد بالدللة على القلة ،بل إنه قد يدل
ُي ْب ِّع ُدها من
ويؤيد ذلك كتاب املولى َّ -
على القلة أو الكثرة وذلك حسب السياقّ ،
عز َّ
وجل -فقد استعمل ذلك في الدللتين في سياقات مختلفة ،قال
تعالى:
(البقرة ،)203 :فالجمع (معدودات) هنا ٌّ
دال على القلة؛ ألنها أيام
التشريق ،وقال تعالى:
(سبأ ،)37 :فالجمع (غرفات) يدل على الكثرة.
• حكم حركة عين جمع املؤنث السالم
ْ
ً
بضم الفاء وسكون العين باأللف والتاء فإن كانت صفة فالعين ساكنة في الجمع نح ُ
و(:حلواتُ ،
إذا ُج ِّم َعت ُ(ف ْع َلة) ّ
وم َّرات) ،وإن
ِّ
ُ ْ
ً
ُ ّ
ُ
ُ
ً ُ َ
ُ
ُ
ْ
ُ
سكن فيقول(:خطوات ،وغرفات) جريا على لفظ املفرد،
كانت اسما فتضم العين لالتباع نحو(:غرفات ،وحجرات) ،ومن العرب من ي ِّ
ُ َّ ُ َ
ُ
َ
ٌ
َّ
ُ
ُ
ٌ
وشذ من ذلك( :امر ٌأة َّ
ونساء حرائر ،وشجرة ُم َّرة وش َج ٌر
حرة
وسنن)،
وإن جمعت بغير ألف وتاء فبابها (ف َعل) نحو(:غ ْرفة وغ َرف ،وسنة
َ
ُ َّ
َ
َّ
وظاللُ ،ورفقة و ِّرفاق) (الفيومي1998 ،م.)266/2 ،
مرائر) فجاء الجم ُع على (ف َعائل) كما شذ مجيئها على ( ِّف َعال) نحو(:ظلة ِّ
َ َ
َ
ً
ُ َّ
وص ْعبات)ُ ،وت َ
َ
فتح في السم نحوَ :
نحو(:ض ْخماتَ ،
(س َجداتَ ،وركعات) إذا كانت
أما (ف ْعلة) بالفتح فتسكن في الصفة أيضا
ُ
َ
نحو(:ع ْوراتَ ،وب ْيضات) ،وبه قرأ السبعة لثقل الحركة على حرف العلة ،وإن اعت َّل لمها
ساملة ،فإن اعتلت عينها فالسكون على األشهر
ً
فالفتح أيضا على قياس الباب ،وبه جاء القرآن ،قال تعالى:
ً
ُ َّ
سكن ا ُ
وظباء ،وقصعة و ِّق َ
تخفيفاَ ،
صع) ،أما املضاعف
لعين
(مريم ،)59 :وقد ت
وكثر فيها ( ِّف َعال) نحو( :ظبية ِّ
َْ
َّ
َ
َ
َ
لفظ واحده نحو(َ :م َّرة َ
ُ
في َ
َّ
َّ
َّ
َّ
ومرات ،وعمة وعمات) ،وشذ من ذلك (ضرة وضرائر) .و( ِّفعلة) بالكسر بابها ( ِّفعل) في الكثير
جمع على ِّ
ً
ُ َّ
نحو(:س َدر) ،و( ِّف ْعالت) أو ( ِّف َعالت) في القليل ،وإذا ُجم َع باأللف والتاء ُف ِّت َحت العين ،وفي لغة ُت َ
كسر لالتباع ،وفي لغة ت َسكن تخفيفا
ِّ
ِّ
َ
ْ
ْ
وسدرات أو ِّسدرات) (الفيومي1998 ،م.)266/2 ،
(سدرةِّ ،
نحوِّ :
خامسا :بين املصدرواسم الزمان واسم املكان:
ً
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
الفعل الثالثي على (فعل ،يف ِّعل) وهو سالم ،فـ (املفعل) منه بالفتح م ٌ
ُ
صدر للتخفيف
ذكر الفيومي فصال أورد فيه أنه " إذا كان
َّ
َ
ص َر ًفا) ،وبالكسر اسم زمان ومكان نحو(:هذا َم ْ
نحو(:ص َرف َم ْ
ص ِّرفه) أي زمان صرفه ومكان صرفه ،وشذ مجيء املصدر بالكسر
َ َّ َ َ ً َ ً
ً
َ
َ
َ
ْ
(املَ ْرجع ،وامل ْعذرة ،واملغفرة ،وامل ْعرفة) .وإن َ
كان الف ُ
عل من ذوات التضعيف فاملصدر بالفتح والكسر معا نحو(:فر مفرا ،وم ِّفرا) ،وإن
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
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اسة َ
الفيومي (ت 770هـ) -د َر َ
محمد ُّ
َخا ِت َمة (ا ِملصباح املُ ِنير) ألحمد بن َّ
ص ْر ِف َّية
ِ

عمرالحربي

ً
ً
َ
َ
َ
َّ
َّ
معتل الالم
نحو(:و َع َد َم ْو ِّعدا أي َو ْعدا ،وهذا َم ْو ِّعده) ،وإن كا َن
معتل الفاء بالواو فـ (فامل ْف ِّعل) بالكسر للمصدر واملكان والزمان
كان
َ
َ
َ
َّ
وامل ْحمية) ،وإن َ
كان مضارعه
بالياء فـ (امل ْف َعل) بالفتح للمصدر واملكان والزمان نحو(َ :ر َمى َم ْر ِّم ّي ،وهذا مرماه) ،وشذ بالكسر (امل ْع ِّصية،
ِّ
َ
ُ ً
ً
َ
ً
َ
َّ
مضموم أو مفتوح فـ (امل ْف َعل) بالفتح مطلقا نحو( :ق َع َد َم ْق َعدا أي ق ُعودا وهذا َم ْق َعده ،وشذ من ذلك (املسجد ،واملر ِّفق ،وامل ِّنبت،
َ
َ
واملحشر ،واملَنسك ،واملَشرق ،واملَغرب ،واملَطلع ،واملَسقط ،واملَسكن ،واملَظنة) ،وإن َ
ُ
الفعل على (ف ِّع َل) بالكسر سالم الفاء فـ
كان
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ َ َْ ً
َ
عا ،وهذا َم ْط َمعه ،وإن َ
َّ
معتل الفاء بالواو فإن سقطت في املستقبل نحوَ (:ي َهب،
كان
(امل ْف َعل) بالفتح للمصدر والسم نحو(:ط ِّمع مطم
ً
َ
َ
نحو(:ي ْو َجلَ ،وي ْو َجع) فبعضهم يفتح وبعضهم يكسر.
َوي َقع) فـ (امل ْف ِّعل) مكسور مطلقا ،وإن ثبتت في املستقبل
ْ ً
َ
َ
ْ
َ
وإن َ
ُ
الفعل على (ف ُع َل) بالضم فـ (امل ْف َعل) بالفتح للمصدر والسم نحو(:ش ُرف َمش َرفا ،وهذا َمش َرفه ،قال ابن عصفور:
كان
َْ َ
ّ ّ
ثالثي صحيح مضارعه غير مكسور"( .الفيومي1998 ،م)268-267/2 ،
ينقاس (املفعل) اسم مصدر وزمان ومكان من ك ِّل ٍ
ٌ
شركاء في الوزنّ ،
ويفرق بينها بالقرينة ،فاذا
لذا فاملصدر امليمي واسم املفعول واسما الزمان واملكان مما هو فوق الثالث ّي املجرد
قلت :جئتك منسكب املطر ،فاملعنى جئتك وقت انسكابه ،وإذا قلت :أنتظرك في مرتقى الجبل ،فاملعنى في املكان الذي يرتقي فيه إليه،
وإذا قلت :هذا األمر منتظر ،فاملعنى أن الناس ينتظرونه ،فهو اسم مفعول ،وإذا قلت :أعتقد معتقد السلف ،فمعتقد مصدر ميمي
بمعنى العتقاد (الصبان1992 ،م ،ص.)261
الن ْس َبة:
سادساِ :
َ
الثالثي الصحيح والرباعي والخماس ي:
النس ُب إلى املفرد
•
ِ
يكونَ
َ
ٌّ
ٌّ
ّ
مكسور العين فيجب تخفيف
لثالثي املفرد أقررته على بنائه فتقول(:بكري وعمري) إل أن
إذا نسبت إلى السم الصحيح ا
ِّ
الكسرة بقلبها فتحة سواء أكانت فاؤه مضمومة مثلُ :دئل ُ
وم َل ِّك ّي ،وذلك هرباً
ؤلي ،أم مكسورة مثل :إبل وإ َبل ّي ،أم مفتوحة مثلَ :م ِّلك َ
ود ّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َ
ّ
باعي أو خماس ي أقررته على بنائه وزدته
من الثقل الناتج عن كسرتين بعدهما ياء مشددة (الفيومي1998 ،م ،)269/2 ،وإذا نسبت إلى ر ٍ
ً
ً
ُ
َ
َ
ّ
ٌّ
ٌّ
غرب،
اعي مكسورة مثل ِّ
تغلب ،وي ِّثرب ،وم ِّ
ياء النسب فتقول :أحمدي ،وسفرجلي نسبة إلى (أحمد ،وسفرجل) ،فإن كانت عين الرب ِّ
ومشرق ،ق َ
وم ّ َ
ّ َ
َ
لتّ ِّ :
شر ّقي بكسر ثالثه ،هذا هو القياس وذلك أن الكسرة سقط حكمها لغلبة كثرة الحروف لها
غربي ،وم ِّ
تغلبي ،وي ِّثربيِّ ،
ِّ
(ابن جني2007 ،م.)204/1 ،
َّ
• الن َس ُب إلى ما حذف أحد أصوله:
َّ
أ .الن َس ُب إلى محذوف الالم:
َ
َّ
َ
لالم َ
وع َد ُم َر ِّ ّدها ِّع ْن َد َم ْن ل ْم َي ُر َّدها في التثنية أو الجمع ،ووجب الرد ِّع ْن َد َم ْن َي ُردها
إذا نسب إلى الثالثي محذوف الالم جاز رد ا ِّ
ً
وي َ
ويَ ،
وغ َد ّ
ّ
أخوي ،وأبو ّي ،و َذ َو ّ
وغد؛ ألنهم قالوا في التثنية أخوان،
وع َم ّ ،
فيهما ،فتقول:
وي نسبة إلى أخ ،وأب ،وذو بمعنى صاحبٍ ،
شئت رددته ،وإن َ
كان املنسو ُب إليه لم ُي َر َّد إليه ما ُحذ َف منه بالتثنية فأنت بالخيار إن َ
وأبوان ،فإن َ
يدي ،ويدويّ
شئت حذفته فتقولّ :
ِّ
َ
ودموي نسب ًة إلى َيدَ ،
ّ
َ
ود ّ
ودم؛ ألنهم قالواَ :ي َدان ودمان (الفيومي1998 ،م.)270/2 ،
مي،
َّ
ب .الن ُ
سب إلى محذوف األول:
إن كان الحرف األصلي املحذوف هو فاء الكلمة وجب إرجاعه بشرط اعتالل الالم؛ نحو :شية والنسب إليها :وشوي ،بكسر الواو
األولى وفتح الشين تليها الواو الثانية املكسورة عند النسب ،فإن كانت الالم صحيحة لم يجز رد املحذوف؛ فيقال في عدة :عدي ،وإذا
ً
نسبة إلى ص َفة ،وع َدة ،فإن َ
نس َ
بت إلى محذوف األول سليم اآلخر لم َّ
معتل اآلخر َ
وع ّ
كان َّ
ترد إليه املحذوف فتقولِّ :ص ّ
وجب الرد
دي
ِّ ٍ ِّ
في ِّ
ً
نسبة إلى شية وحر ،وفي (لغة) ُل ِّغ ّيُ ،ول َغ ّ
فتقول :و َش ّ
ُ
وي  ،وإذا نسبت إلى مضاعف الثاني لم تفكه
وح َرو ّي بكسر الواو وفتح الشين
ويِّ ،
ِّ
فتقول(:رّب ّي) ،ول تقولَ (:رَب ّبي) ،ن َّ
ص عليه سيبويه (حسن2002 ،م( ،)737/4 ،الفيومي1998 ،م.)270/2 ،
َّ ِّ
ج .النس ُب إلى املقصور:
َ
َ
ّ
ً
(فتو ّي
وعصوي) ،وإن
إذا نسبت إلى املقصور فإن كانت ألفه ثالثة مثل (فتى وعصا) قلبت واوا بغض النظر عن أصلها فنقولِّ :
ً
ً
ساكنا جاز
كانت رابعة فينظر إلى الحرف الثاني فإن كان متحركا وجب حذف األلف ،فتقول في بنما وكندا :بنمي وكندي ،وإن كان الثاني
َ
ً
وح ّ
ويُ ،
واوا أو قلبها و ًاوا وزيادة ألف قبل الواو ،فتقولُ :ح ْب َل ّي ،و ُح ْب َل ّ
في الكلمة ثالثة أوجه :حذف األلف أو قلبها ً
بالوي نسبة إلى ُح ْبلى،
والحذف هو األفضل واألجود ملنهاج القياس كما ّ
عبر سيبويه واملبرد وابن جني وغيرهم (سيبويه2012 ،م( ،)352/3 ،املبرد1994 ،م،
 ،)147/3وإن كانت األلف خامسة فأكثر وجب حذفها في النسب نحو  :فرنسا فرنس ي (ابن السراج2009 ،م( ،)74/3 ،الفيومي،
1998م.)270/2 ،
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اسة َ
الفيومي (ت 770هـ) -د َر َ
محمد ُّ
َخا ِت َمة (ا ِملصباح املُ ِنير) ألحمد بن َّ
ص ْر ِف َّية
ِ

عمرالحربي

َّ
الن ُ
سب إلى املنقوص:
د.
ً
َ
ّ
ّ
فيقال(:قاض ي ،وقاض ِّوي) (الفيومي1998 ،م)270/2 ،
ذكر الفيومي أن النسب إلى املنقوص بجواز حذف الياء أو قلبها واوا
ِّ
وتفصيل ذلك:
ً
ً
َ ََ
َ
ٌ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ْ
• إن كانت الياء ثالثة قبلها كسرة ،نحو" :ع ٍم"" ،وش ٍج" ،فإنك تب ِّدل من الكسرة فتحة ،كما فعلت في "ن ِّم ٍر" ،و"ش ِّقرة"؛ ل ِّثقل
َ
لتحركها وانفتاح ما قبلها ،فيصير في حكم التقدير َ
"ش ًجا"ّ ،
ثم ِّتقلب ا َ
َتوالي الكسرا َت مع ياء اإلضافةّ ،
لياء أ ًلفا؛ ّ
ثم
"ع ًما" ،و
َ
َ
و"ر ًحى" ،فقلتَ :
و"ش َجوي" ،كما فعلت في َ
واوا ،كقولكَ :
و"ر َح ّ
ص ّ
"ع َ
"ع َم ّ
أللف ً
"ع ً
وي" َ
صا"َ ،
وي (سيبويه2012 ،م،
وي"،
تقلب ا
.)340/3
ُ
• ّ
و"رام" "قاض ٌّي" ،و"ر ٌّ
امي ،وكان األصل
فأما إذا كانت رابعة؛ فمذهب سيبويه حذف الياء للتقاء الساكنين ،تقول في
"قاض"ٍ ،
ٍ
ّأن تقول" :قاضي ٌّي" ،و"رامي ٌّي"َ ،
و"ي ْر ِّمي ٌّي" ،استثقلوا الكسرة على الياء املكسور ما قبلها فحذفوهاّ ،
ثم حذفوا الياء لسكونها
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ّ
زوي ،ومعطويّ،
ّ
ً
ُ
قاضوي ،وغا ّ
وسكون الياء األولى من يائي النسب ،ولك أن تقلب الياء واوا ،وتفتح الحرف الذي قبلها ،فتقول:
ّ
وقد جاء الوجهان في الشعر ،قالوا :ح ّ
وحانوي .كقوله( :يعفر1989 ،م ،ص )60-95
اني
كأن ريقتها بعد الكرى اغتبقت … صرفا تخيرها الحاني خرطوما
وقال اآلخر( :األعش ى2008 ،م ،ص)240
فكيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا دراهيم عند الحانوي وال نقد
َّ
الن ُ
سب إلى املمدود:
ه.
ً
ً
ُ
أصلية َ
َ
(قراء)؛ ألنَّ
نسبة إلى َّ
كق َّراء سلمت تقول(:ق َّرائي)ّ
إذا نسبت إلى ممدود فالحكم في ذلك حكم التثنية ،فإن كانت الهمزة
ً
ً
َ
ُ
ً
َّ
ّ
التثنية (ق َّراءان) .وإن كانت بدل من ألف التأنيث ق ِّل َبت واوا ،فتقول(:صحراوي) نسبة إلى (صحراء)؛ ألن التثنية (صحراوان) ،وإن كانت
َ
ً
ً
ً
ً
نسبة إلى (كساء)؛ َّ
ألن التثنية
منقلبة عن أصل أو زائدة لإللحاق جاز فيها أن تسلم ،وأن ُتقل َب واوا فتقول( :كسا ٌّئي) و (كساو ٌّي)
كساءان ،وكساوان (الفيومي1998 ،م.)270/2 ،
ُ َ
َّ
الن ُ
سب إلى (ف َعيلة):
و.
ًّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
إذا نسبت إلى وزن (فعيلة) تحذف تاء التأنيث أول ثم تحذف الياء وتنقله من "ف ِّع ٍل" مكسور العين إلى "فع ٍل" مفتوح العين،
ً
َ
نسبة إلى ُ
ُ
(ج َهينةُ ،
فتقول(:ج ََه ٌّيُ ،
نسبت إلى ما هو مضاعف إلى مثل (جليلة) ،و(طويلة) لم تحذف الياء؛ ألنك لو
وم َزينة)  ،وإذا
وم َز ٌّني)
َ ٌّ َ
َ َ ٌّ َ
ً
وط َو ٌّلي) ،و َ
َ
يلي ،وط ِّويلي (الفيومي1998 ،م( ،)271/2 ،ابن
كان مستثقال فك التضعيف ،والصوا ُب أن تقول:جل
حذفت قلت(:جللي،
يعيش2001 ،م.)445/3 ،
َّ
َّ
الن ُ
سب إلى املركب:
ز.
ً
َّ ٌّ َ َ ٌّ ُ
ً
َ َّ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
ٌّ
إذا نسبت إلى مركب فإن كان املركب جملة فعلية أو تركيب مزج نسبت إلى صدر الجملة ،وقلت( :تأب ِّطي ،وبر ِّقي ،وكن ِّتي) نسبة إلى
َّ َ
ّ ّ
النسب إلى ا ُ
لعجز أو ّ
ط شرًا ،و َب َر َق ُ
الصدر؛ فلك أن
نحره ،وكن ُت) وهذا اختيار الفيوي (الفيومي1998 ،م ،)270/2 ،وأجاز الجرمي
(تأب
َ
ّ
ٌّّ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
ْ
ٌّ
َّ
تقول في (تأبط ًّ
شرا) :تأب ِّط ٌي ،أو ش ّ ِّري ،وفي (بعلبك) :بع ِّل ٌّي ،أو ِّبكي ،وهناك ثالثة أوجه أخرى ذكرها النحاة في النسب إلى املركب املزجي:
بكي) ،وقد أجازه جماعة؛ منهم أبو حاتم ا ّ
صدر والعجز كليهما؛ ُ
• األ ّول :أن ُينسب إلى ال ّ
ّ
ّ
(بعلي ّ
جستاني.
لس
فيقال:
ّ ّ
ّ
ّ
• الثاني :أن ُينسب إلى جميع املركب من غير حذف إذا خف اللفظ؛ نحو( :بعلبك ّي).
َ َ
ّ
ّ
ّ
املركب ٌ
ّ
ضرمي) .والوجهان األخيران شاذان (الرض ي1417 ،هـ،
اسم على وزن (ف ْعلل) ُوينسب إليه؛ نحو( :ح
• الثالث :أن يبنى من
( ،)71/2ابن يعيش2001 ،م.)189/4 ،
ً
ً
ُ
ُ ًّ
َّ
مضافا إليه ْ
ُ
ُ
فإن كان صدره معرفا بعجزه ،أو كان كنية؛ حذف صدره ،ونسب إلى عجزه؛ كقولك في (ابن
وإن كا َن املرك ُب مضافا و
ُ
ّ
الزبير)ُ :زَب ْير ّي .وإن كان املضاف غير ّ
معرف بالعجز حذف عجزه ،ونسب إلى صدره؛ كقولك في (امرئ القيس)ْ :ام ِّر ّئي و َم َر ّئي ،وإن خيف
ِّ
َ ْ
ْ
س م ْن حذف العجز؛ ُنسب إليهُ ،
وحذف ّ
الصدر ،كقولهم في عبد األشهل :أش َه ِّل ّي (الفيومي1998 ،م.)271/2 ،
لب ٌ ِّ
سابعاَ :
(أفعل) التفضيل:
ًّ
تأتي هذه الصيغة صفة مشبهة ،واسما ثالثيا مزيد ا بحرف ،كما تكون صيغة أفعل للتفضيل كما في أنا أجمل منك خطا ،أو ملعنى
َ
التعجب بشروط كما في ما أجمل السماء ،وقد تكون بمعنى فاعل ،ومن ذلك قول َّ
الش ْن َف َرى األ ْز ِّد ّي( :الشنفرى1998 ،م ،ص )178
َ
َ
ُ
ُ
َأق ْي ُموا بني ُأمي ُ
ص ُد َور َم ِط ِيك ْم فإني إلى ق ْو ٍم ِس َو اك ْم أل ْم َي ُل
ِ
َُ
َُ
ُ ً
ّ
ُ
يوجب مفارقتي لكلم ،فكلمة ( ْأم َي ُل) أفعل بمعنى فاعلَ ،
أكثر َم ْيال منكم (العكبري،
وليس املعنى أنى
غفلتك ْم وإهمالك ْم
واملعنىَّ :أن
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1984م ،)28/1 ،لذا فقولهم(:زي ٌد أعلى من عمرو ،وهو أفض ُل القوم ،وأقض ى القضاة) ونحوه له معنيان ،أحدهما  :أن ُيراد به تفضيل
َ
مشارك فيه (الفيومي1998 ،م.)272/2 ،
األول على الثاني ،والثاني :أن يكون بمعنى اسم الفاعل فينفرد بذلك الوصف من غير
ٍ
َ
ثامنا :مجيء املصدرمن الفعل الثالثي على " تفعال:
ذكر الفيومي في الفصل التاسع مجيء املصدر من الفعل الثالثي على َتفعال نحو :تضراب ،ولم يجئ بالكسر إل تلقاء ،وتبيان،
وتنضال (الفيومي1998 ،م ،)272/2 ،وقد تطرق أبو حيان التوحيدي في كتابه اإلمتاع واملؤانسة ملسألة الفرق بين تفعال – بكسر
ً
التاء – وتفعال – بفتحها ،حيث طرح الوزير أبو العارض السؤال على أبي حيان قائال :ما تحفظ في تفعال -بالكسر  -وتفعال  -بالفتح -
ً
مصدرا منها كان بالفتح ،أي :ما كان له فعل فهو بالفتح ،وعليه فتجوال وترحال
فقد اشتبها؟ ويجيب أبو حيان بما خالصته :ما كان
ً
وتكرار وترحاب  ...تنطق بفتح التاء ألنها مصادر ألفعال ،وما كان اسما لش يء كان بالكسر مثل :تمساح ،وتمثال (أبو حيان1424 ،ه،
 ،)199/1وقد ذكر سيبويه َّأن تفعال بالكسر ل يكون إل في السم نحو :تجفاف وتمثال وتلقاء وتبيانَّ ،
وأن تفعال بالفتح ل يكون إل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
مصدرا ،وليس له وصف ،نحو :الترداد والتقتال (سيبويه2012 ،م.)256/4 ،

الخاتمة:

ً
ً
ً
منظور لغوي دراسة تحليلية مصحوبة بطرح أبرز قضايا اللغة التي
حاول هذا البحث دراسة خاتمة كتاب املصباح املنير من
ٍ
تند ُرج َ
تحت مستويا ِّت التحليل اللغوي ال َّ
بأمهات كتب اللغة ،والنحو ،والصرف ،واملعاجم ،واإلعراب.
صرفي ،مع إيضاحها وربطها
ِّ
ّ
اللغوي لشخصية الفيومي الذي َح َوت خاتمة كتابه
وهدفت الدراسة من وراء هذا التحليل إلى تسليط الضوء على الجانب
ِّ
ً
ً
َ
عظيم الفائدة لجوان َب شتى من علوم اللغة حافلة بآراء العلماء ،فهو ُي َعد محاولة لرسم املالمح اللغوية العامة عند الفيومي ،وإبرازها
عن طريق استخالص بعض املسائل اللغوية التي َّيت ِّض ُح من خاللها أسلو ُب التفكير اللغوي لديه .واقتضت عادة البحوث العلمية أن
تختم بما خرج به الباحث من نتائج ،ويمكن أن توجز فيما يلي:
• تبدو شخصية الفيومي واضحة من خالل تناوله للمسائل اللغوية في خاتمة كتابه حيث أفاد من املادة املنقولة واملسموعة كغيره
من نحاة عصره.
• مال الفيومي في تناوله للمسائل اللغوية آلراء البصريين.
• أورد الفيومي في كثير من املسائل النحوية والصرفية مجموعة آراء دون نسبتها ألصحابها.
كثيرا يظهر ذلك ًّ
• اهت م الفيومي بالضبط ً
جليا في تناوله للمصادر ولحركة عين الفعل.

املصادر واملراجع:
• القرآن الكريم
ً
أول :الكتب العلمية:
 .1إبراهيم ،رجب عبد الجواد ( .)2002معجم املصطلحات اإلسالمية في املصباح املنير .دار اآلفاق العربية.
 .2ابن األثير ،املبارك بن محمد ( .)1979النهاية في غريب الحديث واألثر .تحقيق :طاهر أحمد الزاوي  -محمود محمد الطناحي ،الناشر :املكتبة
العلمية – بيروت.
 .3األخفش األوسط ،أبو الحسن ( .)1990معاني القرآن .تحقيق :الدكتورة هدى محمود الطبعة :األولى ،القاهرة ،الناشر :مكتبة الخانجي.
 .4األزهري ،خالد بن عبد هللا بن أبي بكر ( .)2000شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ،الطبعة األولى،
بيروت ،الناشر :دار الكتب العلمية.
 .5األزهري ،محمد بن أحمد ( .)2001تهذيب اللغة .املحقق :محمد عوض مرعب ،الطبعة األولى ،بيروت ،الناشر :دار إحياء التراث العربي.
ُ
 .6األ ْش ُموني ،علي بن محمد بن عيس ى ( .)1998شرح األشموني على ألفية ابن مالك .الطبعة األولى ،بيروت ،الناشر :دار الكتب العلمية.
 .7األنباري ،أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري ( .)1999أسرار العربية .الطبعة :األولى ،الناشر :دار األرقم بن أبي األرقم.
 .8األنباري ،محمد بن عبيدهللا ( .)2003اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين .تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،الطبعة:
األولى ،الناشر :املكتبة العصرية.
 .9األندلس ي ،محمد بن يوسف ( .)1998ارتشاف الضرب من لسان العرب .مكتبة الخانجي بالقاهرة.
 .10األندلس ي ،محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان (1420ه) .البحر املحيط في التفسير .املحقق :صدقي محمد جميل ،الناشر :دار
الفكر – بيروت.
 .11األندلس ي ،محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ( .)1989التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل .املحقق :د .حسن هنداوي الناشر :دار
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القلم  -دمشق.
 .12بروكلمان ،كارل ( .)1977تاريخ األدب العربي .دار املعارف.
 .13البيضاوي ،عبد هللا بن عمر بن محمد (1418ه) .أنوار التنزيل وأسرار التأويل .املحقق :محمد عبد الرحمن املرعشلي ،الطبعة :األولى،
بيروت ،الناشر :دار إحياء التراث العربي.
 .14التوحيدي أبو حيان علي بن محمد (1424ه) .اإلمتاع واملؤانسة .الطبعة :األولى ،بيروت ،الناشر :املكتبة العنصرية.
 .15الجندي ،أحمد علم الدين ( .)1983اللهجات العربية في التراث ،الدار العربية للكتاب.
 .16ابن جني ،أبو الفتح عثمان بن جني ( .)2007اللمع في العربية .املحقق :فائز فارس ،الطبعة  ،2الناشر :دار الكتب الكويت.
 .17الجاربردي ،أحمد بن حسين ( .)2013شرح الجاربردي على الشافية في الصرف .تحقيق :الدكتور جميل عبد هللا عويضة.
 .18ابن الحاجب ،أبو عمرو عثمان بن أبي بكر ( .)1982اإليضاح في شرح املفصل .تحقيق :إبراهيم محمد عبد هللا ،الناشر :وزارة األوقاف –
العراق.
 .19حسان ،تمام ( .)1985اللغة العربية معناها ومبناها .الهيئة املصرية للكتاب ،القاهرة.
 .20حسن ،عباس ( .)2002النحو الوافي .الطبعة الخامسة عشرة ،الناشر :دار املعارف.
املكنون
 .تحقيق :د .أحمد محمد الخراط ،الطبعة
علوم الكتاب
 .21الحلبي ،أحمد بن يوسف املعروف بالسمين الحلبي ( .)1986الدر املصون في ِّ
األولى ،دمشق ،دار القلم.
 .22الحلبي ،محمد بن يوسف بن أحمد ،املعروف بناظر الجيش (1428ه) .شرح التسهيل املسمى «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد».
دراسة وتحقيق :أ .د .علي محمد فاخر وآخرون ،الطبعة األولى ،القاهرة ،الناشر :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.
 .23الحمالوي ،أحمد ( .)2013شذا العرف في فن الصرف .دار الكيان.
 .24الرازي :اإلمام محمد فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر ( .)1981تفسير الفخر الرازي املشتهر بالتفسير ومفاتيح الغيب ،الطبعة
األولى ،بيروت ،دار الفكـر.
 .25الرض ي ،رض ي الدين محمد بن الحسن (1417ه) .شرح شافية ابن الحاجب .تحقيق :حسن بن محمد بن إبراهيم ،رقم الطبعة ،1 :الناشر:
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
 .26الرماني ،أبو الحسن علي بن عيس ى بن علي ( .)1984رسالتان في اللغة .تحقيق :إبراهيم السامرائي ،دار الفكر عمان.
 .27الزامل ،فريد بن عبد العزيز (1427ه) .الخالف التصريفي وأثره الدللي في القرآن الكريم .الطبعة األولى ،دار ابن الجوزي.
 .28الزبيدي ،عبد اللطيف بن أبي بكر ( .)2007ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة .تحقيق :طارق الجنابي ،دار السالم.
 .29زكي ،قاسم رياض ( .)1987املعجم العربي :بحوث في املادة واملنهج والتطبيق .دار املعرفة بيروت.
 .30الساقي ،فاضل مصطفى ( .)1970اسم الفاعل بين السمية والفعلية .الناشر :بغداد املجمع العلمي العراقي.
 .31السامرائي ،فاضل صالح (1428ه) .معاني األبنية في العربية .الطبعة الثانية ،الناشر :دار عمار.
 .32السبتي ،عبيد هللا بن أحمد بن عبيد هللا ( .)1986البسيط في شرح جمل الزجاجي .املحقق :د .عياد بن عيد الثبيتي ،الناشر :دار الغرب
اإلسالمي.
 .33ابن السراج ،أبو بكر محمد بن السراج ( .)2009األصول في النحو .مكتبة الثقافة الطبعة األولى.
 .34سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنبر ( .)1988الكتاب .املحقق :عبد السالم هارون ،الناشر الخانجي.
 .35ابن سيده ،علي بن إسماعيل ( .)2000املحكم واملحيط األعظم .املحقق :عبد الحميد هنداوي ،الطبعة :األولى ،بيروت ،الناشر :دار الكتب
العلمية.
 .36ابن سيده ،علي بن إسماعيل ( .)1996املخصص .املحقق :خليل إبراهيم جفال ،الطبعة :األولى ،بيروت ،الناشر :إحياء التراث العربي.
 .37السيرافي ،الحسن بن عبد هللا ( .)2008شرح كتاب سيبويه .املحقق :أحمد حسن ،الطبعة :األولى ،بيروت ،الناشر :دار الكتب العلمية.
 .38السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ( .)1998املزهر في علوم اللغة وأنواعها .تحقيق :فؤاد علي منصور ،الطبعة :األولى ،بيروت ،الناشر :دار
الكتب العلمية.
 .39السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( .)1999همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .نحقيق :عبد الحميد هنداوي ،الناشر :املكتبة
التوفيقية.
 .40الشنفرى ،عمرو بن مالك ( .)1998ديوان الشنفرى  ،جمعه وحققه وشرحه :د .إميل بديع يعقوب .الناشر :دار الكتاب العربي.
 .41الصبان ،محمد بن علي الشافعي ( .)1997حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك .الطبعة األولى ،بيروت ،الناشر :دار الكتب
العلمية.
 .42عظيمة ،محمد عبد الخالق (1404ه) .دراسات ألسلوب القرآن الكريم .تصدير :محمود محمد شاكر ،دار الحديث ،القاهرة.
 .43العكبري ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا ( .)1984إعراب لمية الشنفرى .ت :محمد أديب عبد الواحد جمران ،الطبعة :األولى،
بيروت ،الناشر :املكتب اإلسالمي.
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 .44ابن عنترة ،يوسف بن محمد ( .)2017الحلية فيما لكل فعل من تصريف وبنية .تحقيق مصطفى ابن حمزة ،الناشر :جامعة طرابلس -كلية
اللغات.
 .45الغامدي ،محمد سعيد صالح ربيع ( .)2016عين الفعل الثالثي في العربية أحكامها الصرفية ودورها في بناء الكلمة .دار النشر مجلة بحوث
كلية اآلداب -جامعة املنوفية.
 .46الغالييني ،مصطفى بن محمد سليم ( .)1993جامع الدروس العربية .الطبعة الثامنة والعشرون ،بيروت ،الناشر :املكتبة العصرية.
 .47الفارابي ،إسحاق بن إبراهيم بن الحسين ( .)2003معجم ديوان األدب .تحقيق :دكتور أحمد مختار عمر مراجعة :دكتور إبراهيم أنيس،
طبعة ،1:مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ،القاهرة.
 .48الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي ( .)1998املصباح املنير في غريب الشرح الكبير .الطبعة الثانية ،الناشر :دار املعارف – القاهرة.
 .49كحالة ،عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني ( .)1993معجم املؤلفين .دار إحياء التراث العربي بيروت.
 .50الكردي :عثمان بن عمر بن الحاجب (1409ه) .أمالي ابن الحاجب .دراسة وتحقيق :د .فخر صالح ،الناشر :دار عمار  -األردن ،دار الجيل –
بيروت.
 .51ابن مالك ،محمد بن عبد هللا ( .)1967تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد .املحقق :محمد كامل بركات الناشر :دار الكتاب العربي.
عيون
السود،
 .52ابن مالك ،محمد ابن اإلمام جمال الدين محمد بن مالك ( .)2000شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك .املحقق :محمد باسل
الطبعة األولى ،الناشر :دار الكتب العلمية.
 .53املبرد ،محمد بن يزيد ( .)1994املقتضب .املحقق :محمد عبد الخالق الطبعة  ،1الناشر :عالم الكتب – .بيروت.
 .54املنصور ،وسمية عبد املحسن ( .)1984أبنية املصدر في الشعر الجاهلي ،كلية اآلداب ،جامعة الكويت.
 .55املنصور ،وسمية (1425ه) .صيغ الجموع في القرآن الكريم .الطبعة األولى ،الرياض ،مكتبة الرشيد.
 .56ابن منظور ،محمد بن مكرم (1414ه) .لسان العرب .الطبعة الثالثة ،بيروت ،الناشر :دار صادر.
 .57ابن يعيش ،يعيش بن علي بن يعيش ( .)2001شرح املفصل للزمخشري .قدم له :الدكتور إميل بديع يعقوب ،الطبعة األولى ،بيروت ،الناشر:
دار الكتب العلمية.

ثانيا :الرسائل العلمية واألبحاث:
.1
.2
.3
.4

الخربوطليَّ ،
محمد عيد ( .)2012الفيومي صاحب املصباح املنير ،مجلة الباحثون :العدد (.)63
الصبان ،محمد بن علي ( .)1992رسالة في املصدر امليمي واسمي الزمان واملكان .مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :العدد .7
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Abstract: The study aimed to highlight the visual aspect of Viomi's personality through the
epilogue of his illuminated lamp book, and to highlight it by drawing out some of the verbal issues
from which his visual thinking was evident. The study showed the Viomi tendency to view
opticians in many of the visual issues that he dealt with.
This study was presented in two papers, an introduction, a preface, and an epilogue. The first
researcher took an overview of the conclusion of his book. (The illuminated lamp) with its
sources and syllabus mentioned in the book, while the second researcher addressed the most
prominent verbal issues addressed by the Viomian, such as the seizure of the triple act's eye, the
sources, the name of the actor and the formulae, the meaning of the combination of the few and
the many, the ratio and preference, and the study concluded with the results of the researcher,
relying all on the two approaches.

Keywords: The Viomian; The epilogue of the illuminated lamp; relative to the source.
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امللخص:
منزلة ابن جني العلمية وبراعته اللغوية نطقت بها شهادات املتقدمين واملتأخرين ،وأشار إليها املحققون ،فمكانته العلمية
محل إجماع ،ال نزاع حولها وال خالف ،ومن هنا جاءت طبيعة هذه الدراسة مختلفة عن غيرها من الدراسات التي تناولت ابن
جني في كونها تتوجه إللقاء الضوء على مأخذ من املآخذ التي أخذت عليه ،وجانب من جوانب النقد اللغوي الذي وجه إليه ،ذلك
هو التكلف الطفيف الذي وسم به عند بعض العلماء قديما وحديثا.
وقد اتجهت الدراسة لرصد ذلك التكلف من خالل الوقوف على مظاهره ،ومحاولة الكشف عن أسبابه ،وكان االعتماد في
تحديد ذلك على التمعن والتدبر في نصوص ابن جني وطريقة تحليله لألمثلة ،وعرضه للنظريات ،وحكمه عليها ،وإطالة النظر
في طرائق تفكيره ،وأسس تنظيره ،للوصول إلى ما وراء ذلك التفكير من علة أو تبرير ،وتتبع املواطن التي ظهر فيها ابن جني متكلفا
أو مبالغا في الرأي ،ودراستها دراسة موضوعية ،ال تغض من شأن جهوده وتكشف في الوقت نفسه عن جانب من شخصيته ربما
انعكس على طرحه اللغوي وتبرر موقفا اتخذ تجاهه في بعض القضايا.
وقد أبرزت الدراسة التكلف االشتقاقي بوصفه مظهرا من أكثر مظاهر التكلف حضورا؛ وقد كان ولوع ابن جني باالشتقاق
سببا في التزامه واالحتكام إليه ،كما رصدت مظاهر أخرى ،من أهمها :محاولة ربط ترتيب حروف اللفظ بمعناه وبالحدث َّ
املعبر
عنه ،استنادا على مبدأ القيمة التعبيرية للحرف ،والربط بين معاني أصول املترادفات وإن تباعدت معانيها ،وتأصيل بعض
األلفاظ الدخيلة.
أما أكثر أسباب التكلف فتعزى إلى أن ابن جني كان يحاول أن يقلل دائما من مساحة التباين في اللغة ،مع ما تميز به من
عقلية تحليلية تعليلية وشخصيته فذة مبدعة ،فهو يحلل املسألة إلى أقص ى ما تتحمله ويشرح دقائقها وعللها ويميل إلى االبتكار
واإلبداع في ثقة واعتداد ،يصحبه إعجاب شديد بلغة العرب ،ورغبة في بيان حكمتهم.
الكلمات املفتاحية :التكلف اللغوي؛ ابن جني؛ االشتقاق؛ مناسبة األلفاظ للمعاني.

املقدمة:

ُع ِرف أبو الفتح عثمان بن جني بأنه من أساطين التراث العربي وكبار أئمة العربية؛ وقد بلغ هذا اإلمام منزلة في علوم العربية فيها
َّ
ُ
القليل من علماء العربية؛ وال غرو فقد قدم دراسات لغوية عميقة ،وخلف إسهامات علمية
من الجاللة وعلو القدر ما لم يبلغه إال
رصينة ،وطرائف لغوية عجيبة تنم عن فطنة الرجل ودقة نظره وعلو قدره ،تشهد بذلك كتبه وعلى رأسها الخصائص ،فبلغ منزلة لم
يكد يبلغها أحد غيره.
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وعلى الرغم من أن منزلة ابن جني العلمية وبراعته اللغوية كانت محل إجماع بين العلماء ،ال غبار عليها ،وال خالف حولها ،نطقت
بها شهادات املتقدمين واملتأخرين ،وأشارت لها كتب الباحثين ،إال أنه لم يسلم من النقد الذي وجه إليه ووصفه بالتكلف أحيانا السيما
في كتابه "الخصائص"؛ مما استوقفتني كثيرا أثناء قراءتي ملا كتب عنه ،فتطلعت النفس إلعداد هذه الدراسة ،ثم حثها إلى وحداها إلى
اإلتمام دواع أخر ،من أهمها :ما في املوضوع من أصالة تظهر عمق الفكر والنظر لدى علمائنا األوائل من ناحية ،وما تتضمنه من إلقاء
الضوء على موقف املحدثين تجاه هذه القضية من ناحية أخرى ،كما لم أجد فيما بحثت دراسة تتناول هذا امللمح اللغوي عند ابن جني،
وتهدف إلى الكشف عنه.
لذا كان هذا امللمح يحتاج إلى رصد دقيق من أجل تحليل ظواهره و تجلية األسباب الخاصة املرتبطة به ،ومن هنا جاءت طبيعة
هذه الدراسة مختلفة عن غيرها من الدراسات التي تناولت ابن جني في أن االهتمام جاء منصبا على مأخذ من املآخذ التي أخذت عليه،
وجانب من جوانب النقد اللغوي الذي وجه إليه ،ذلك هو التكلف الطفيف ،أو طيف التكلف الذي وسم به ابن جني عند بعض العلماء
قديما وحديثا ،إذ اتخذ تحليل ابن جني أحيانا مسارا يغلب عليه املغاالة والبعد عن الحد املقبول في الربط بين الدالالت أو أصول
املفردات ،وفي هذا املسار وإن كانت قدرته اللغوية ومعرفته بالعربية في أعلى درجاتها إال أنه قد ُّ
ُّ
تغض ِمن
تند منه بعض الهنات التي ال
منزلته ،وال تنال من قدره ووفرة علمه.
واقتضت طبيعة البحث أن َّ
يتكون من املباحث اآلتية:
التمهيد :جاء الحديث فيه عن أمور تتصل بالبحث وعنوانه ،وهي ":إشارات اللغويين إلى التكلف عند ابن جني " و" مفهوم التكلف" ـ
املبحث األول :مظاهر التكلف اللغوي عند ابن جني
املبحث الثاني :أسباب التكلف اللغوي عند ابن جني
أما منهج هذ البحث فهو املنهج الوصفي القائم على التحليل والتعليل.

التمهيد:
اشتهر ابن جني في مجال اللغة أكثر من النحو ،عمد إلى إبراز خصائص اللغة وأصولها ،وبرع في تفسير الظواهر اللغوية والتعمق
في تعليلها ،فجاءت دراسته وجهوده تتسم بالريادة والعمق ،وبلغ من العلم مرتبة لم يبلغها أحد قبله ،ال سيما وقد عانى أبناء عصره من
الضعف العلمي واللغوي ،وتوفي سنة392هـ1 .
وقد حاز ابن جني على مكانة علمية رفيعة شهد له بها أهل عصره وزمانه وكثير من أهل اللغة والنحو والقائمين على دراسته في
العصور الالحقة وحتى يومنا هذا ،فقد قال عنه الثعالبي " :هو القطب في لسان العرب وإليه انتهت الرياسة في األدب" 2وهو من اهتدى
إلى قضية االشتقاق األكبر بعمق فكره ونظره ،وكان له الفضل في تقعيدها وبيان مناسبة بعض املعاني لبعض االصوات رغم تقلب
أصولها ،3و"يعتبر أبو الفتح ابن جني بعد الخليل بن أحمد ثاني عبقري نظر إلى اللغة نظرة شاملة"  ،4وكان أوحد زمانه في علم العربية5.
كما أظهر ابن جني براعة في التعليل ومقدرة لغوية فذة في معالجة القضايا اللغوية بصورة منطقية خاضعة للتصور العقلي ،قد
ُ
ال تخطر على بال املتكلم الذي يستعمل اللغة ،أو قارئ كتبه ،وعلى الرغم من مكانة ابن جني العلمية وجهوده اللغوية إال أنه أخذ عليه
بعض ّ
الهنات اليسيرة ،فقد وصم عند بعض اللغويين القدامى  6واملحدثين 7بالتكلف والتعسف.
ا
أول :إشارات اللغويين إلى التكلف عند ابن جني:
• إشارات املتقدمين:
ُْ َ
8
صرح ابن عصفور 669هـ برفضه لالشتقاق الكبير ملا فيه من تكلف ابن جني ،أما السيوطي 911هـ فقد وصفه بالتحيل ":وال ينكر
َ
يكون بين التراكيب ّ
التحيل على ذلك في جميع ّ
املتحدة ّ
ُّ
َ
ٌ
مواد
جنس ألنواع موضوعاتها ،ولكن
مشتر ٌك بينها هو
املادة معنى
مع ذلك أن

ّ
ّ
بتصرف
" 1ابن جني" ،www.marefa.org ،اطلع عليه بتاريخ .2019-11-23
 2يتيمة الدهر77/3،
ّ
ّ
بتصرف
العلمية ،ص .5
 3صارة أضوالي  ،ابن جني وحياته
 4محمد املختار ،تاريخ النحو العربي في املشرق واملغرب ،ص194
 5الحموي ،معجم األدباء232/7 :
 6املزهر347/1،
 7وافي ،فقه اللغة ،ص ،138أنيس ،من أسرار اللغة ،ص  ،68فقه اللغة وخصائص العربية ،ص ،106دراسات في فقه اللغة ،ص194
 8ينظر :املمتع40/1،
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ْ
ُ
ُ ْ
يبة غير غامضة على البديهة فلذلك إن االشتقاقات البعيدة
التركيبات
كطلب لعنقاء ُمغرب ولم تحمل األوضاع البشرّية إال على فهوم قر ٍ
ٍ
ُ
9
جدا ال يقبلها املحققون" .
• إشارات املحدثين:
أما بالنسبة آلراء املحدثين فإنهم يتفقون على قدم سبقه ،وجالء عبقريته في علوم العربيةّ ،
فجل البحوث اللغوية الحديثة تعتمد
على آرائه في اللغة ،واألصوات ،والتصريف ،فقد كان نسيج وحده في صناعة التصريف ،ويعد بحق فيلسوف العربية ،وأكبر أئمة النحو
بعد الخليل وسيبويه ،وقد َّبوأه األستاذ أحمد أمين زعامة مدرسة القياس ،إال أن البستاني وصفه باإلغراق فقال ":هو على دقته في
ومفض إليه.
البحث وإغراقه في التعليل والتحليل سائغ األسلوب"10واإلغراق سبيل إلى التكلف
ٍ
ووصف إبراهيم أنيس موقف ابن جني من الرابطة العقلية املنطقية بين األصوات واملدلوالت باملغاالة وربما بالغ حين شبه بعض
نظرياته بأحالم اليقظة ،حين قال " :لقد غالى ابن جني في هذا ومعه الثعالبي صاحب فقه اللغة إذ جعل مجرد االشتراك في أصلين فقط
من األصول الثالثية دليال على االشتراك في معنى عام لبعض الكلمات ..إلى غير ذلك من تخيالت وتأمالت تشبه أحالم اليقظة عند رجل
اشتد ولعه باللغة العربية فتصور فيها ما ليس فيه ا ،وأضفى عليها من مظاهر السحر ما ال يصح في األذهان وال تتصف به لغة من لغات
البشر"11
وعبر صبحي الصالح عن ولوعه باالشتقاق الكبير" أو األكبر كما يسميه بقوله" :إن النظرة األولى إلى صنيع ابن جني في هذه التقاليب
ال تخطئ التكلف البعيد الذي وقع فيه ،وهو يلتمس الطريق نحو الرابط السحري العجيب الذي َي ُر ُّد هذه التقاليب جميعا إلى أصل
واحد ،وإمام منقاد"12
َّ
وأكد فكرة التكلف علي وافي حين قال " :وقد بالغ بعضهم في هذا النوع من االشتقاقَ ،
فزعم أنه يط ِرد في معظم املواد ،والحق أنه
ُّ
ُّ
والتعسف أو الخروج باللفظ
ال يبدو في صورة واضحة إال في طائفة يسيرة من املواد ،ومحاولة تطبيقه في غيرها يقتض ي كثيرا من التكلف
عن مدلوله األصلي أو التشبث بمالبسات ضعيفة واهية" 13
وإلى الطريق نفسه ذهب محمد املبارك إذ نقل عن السابقين أن ابن جني ومن تابعه في تقاليبه قد تكلفوا وتعسفوا في إثبات هذا
النوع من االشتقاق 14 .وعلى الرغم من كل ما سطره عبد الغفار هالل عن عبقري اللغويين ابن جني إال أنه اعترف بمبالغته في بعض
املواضع فقال ":فال شك أن في رأي ابن جني غلوا وتطرفا"15
ا
ثانيا :مفهوم التكلف:
يظهر مما سبق أن أكثر كلمة كانت تستعمل لوصف مبالغة ابن جني في إثبات فكرته هي كلمة" تكلف" وهو السر وراء اختيارها هنا
ُ
تحديد املقصود من التكلف
للتعبير عن هذا امللمح الفكري عند ابن جني ،و يجدر بنا قبل الولوج في توصيف مظاهره والبحث عن أسبابه
ّ
ّ
ّ
ّ
يتكلفه ،وهو مأخوذ من ّ
مادة (ك ل ف) ،التي تدور حول معنى
اللغوي هنا وتأطير معناه ،فالتكلف في اللغة مصدر قولهم :تكلف الش يء
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
الش يء ،أن يفعله اإلنسان بإظهار كلف مع ّ
مشقة تناله
والتعلق به ،تقول :كلف باألمر يكلف كلفا (تعلق به وأولع)...وتكلف
اإليالع بالش يء
ّ ّ
بمشقة أو ّ
ّ
تصنع أو ّ
تشبع ،17وقيل هو :أن يحمل املرء على أن يكلف باألمر كلفه
فالتكلف :اسم ملا يفعل
في تعاطيه ،16أما في االصطالح
باألشياء التي يدعو إليها طبعه"18
َ
ومن ث َّم يمكن القول بأ ن التكلف املقصود هنا هو :املغاالة واملبالغة في التحليل الداللي أو الربط االشتقاقي مما يفض ي إلى حصول
املشقة ،ويظهر فيه ش يء من التصنع.
والتكلف بهذا املعنى الذي تتوجه إليه الدراسة لم يكن طابعا سائدا وال صفة دائمة عند ابن جني ،ولكنه كان ملمحا موجودا يبرز
تارة ويختفي تارات  ،قد يلجأ إليه أبو الفتح لتحقيق أغراض علمية ،فيأتي بشواهد لغوية ،ويفسر تفسيرات بعيدة ،إلثبات فكرته،
 9املزهر164/2:ـ165
 10دارة املعارف420/2،
 11من أسرار اللغة ،ص67
 12دراسات في فقه اللغة ،ص 194
13

فقه اللغة ،ص 141

 14فقه اللغة ،ص106
 15عبقري اللغويين ،ص875
 16مقاييس اللغة ( ،)136 /5ولسان العرب ()307 /9
 17املفردات ،ص439.
 18املناوي ،التوقيف ،ص107
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والتدليل على صحة نظريته ،وليس لبيان قوة ساعده ،أو إبراز مقدرته اللغوية ،فقد كان يتحلى بقدر كبير من الثقة بالنفس ،واالستقالل
الفكري والتفرد العلمي.

املبحث األول:مظاهر التكلف اللغوي عند ابن جني

ُ
املقصود هنا باملظاهر صور التكلف التي بناء على وجودها أ ِخذ على ابن جني هذا املأخذ ،وقد كان االعتماد في تحديدها على التمعن
والتدبر في نصوص ابن جني وطريقة تحليله لألمثلة ،وحكمه عليها ،وعرضه آلرائه ،وتتبع املواطن التي ظهر فيها ابن جني مبالغا ،أو متكلفا
كما وصفه بعضهم.
ا
أول :التكلف الشتقاقي:
ُي ُّ
عد موضوع االشتقاق من أغزر املوضوعات اهتماما وأوفرها رعاية في الدرس اللغوي؛ إذ ال يكاد يخلو َّ
ُّ
مدون
تخصص ي في اللغة
من مبحث في (االشتقاق)
ُ
ّ
وقد حظي باهتمام فائق من ابن جني ،حيث عني به وفصل القول فيه ،واستحدث بعض أنواعه كاالشتقاق األكبر كما سماه" :
َ
عقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا تجتمع التراكيب الستة وما
وأما االشتقاق األكبر فهو أن تأخذ أصال من األصول الثالثية فت ِ
ُ
يتصرف من كل واحد منها عليه ،وان تباعد ش ٌ
يء من ذلك عنه ُر َّد ِبلطف الصنعة والتأويل اليه ،كما يفعل االشتقاقيون ذلك في التركيب
الواحد" 19
ّ
لكن هذا النوع من االشتقاق ما كانت نتائجه وأحكامه لتنطبق على جميع املواد واألصول ،فليس من املسلم به وجود رابط معنوي
مشترك لجميع تقليبات املادة الواحدة ،ومما أخذ على ابن جني هنا تكلفه أحيانا في تلمس رابط معنوي مشترك لجميع الجذور الناتجة
عن تقليب املادة الواحدة ،فيما سماه "االشتقاق األكبر"  20فهناك بعض املسائل التي حاول ربطها وأسرف في تأويلها ،ولعل هذا املظهر
من التكلف كان سببا في أكثر النقد الذي وجه إلى ابن جني ،يقول صادق أبو سليمان في ذلك " :على أن أكثر النقد الذي تعرض له هذا
االشتقاق يرجع إلى تعسف ابن جني في تلمس رابط معنوي مشترك لجميع الجذور الناتجة عن تقاليب املادة الواحدة ".21
وقد شعر بهذه الصعوبة التي تواجهه خالل تطبيق نظريته ،واستعصاء ربط بعض املعاني ،فقال" :هذا أعوص مذهبا ،وأحزن
مضطربا ،وذلك أنا عقدنا تقاليب الكالم الستة على القوة والشدة "22
َّ
وعبر ابن جني عن تكلفه في رد املعاني املتباعدة بـ (بالتأويل إليه ،وعطف باملالطفة عليه) فيقول ":فإن شذ ش يء من شعب هذه
األصول عن عقده ظاهرا ُر َّد بالتأويل إليه ،وعطف باملالطفة عليه ،بل إذا كان هذا قد يعرض في األصل الواحد حتى يحتاج فيه إلى ما
ّ
بالتأول له "23
قلناه ،كان فيما انتشرت أصوله بالتقديم والتأخير أولى باحتمال وأجدر
وال تخلو كلمة "التأويل" من اعتراف غير صريح بافتعال الربط ،وتكلف إيجاده ،وهو إن اختفى في بعض املواضع برز في مواضع أخرى،
من ذلك ما قاله في ربط مواد (ل م س)" :وال ُب َّد مع اللمس من إمرار اليد وتحريكها على امللموس ،ولو كان هناك حائل الستوقفت به عنه.
(النساء )43 :أي :جامعتم ،وذلك أنه ال ُب َّد هناك من حركات واعتمال ،وهذا واضح،
ومنه املالمسة قال تعالى:
مرا سهال ضعيفا ،والنون أخت الالم ،وسترى نحو ذلك" 24
مرت ًّ
فأما "ل س م " فمهمل ،وعلى أنهم قد قالوا :نسمت الريح إذا َّ

حاول ابن جني أن يجمع تقليبات مادة (س ل م) على معنى واحد وهو اإلصحاب واملالينة ،وحين تعسر عليه إخضاع مادة (ل س
م) لذاك املعنى تكلف بإبدال الالم نونا ،وإحساس ابن جني اللغوي لم يفته وجود هذا العسر ،لكنه واجهه أحيانا بهذا التكلف على الرغم
من اعترافه بصعوبة ما يدعو إليه.
وقد ّ
أقر غنيمي هالل بمبالغة ابن جني في هذا النوع من االشتقاق ،ووصفه بأنه مرتفع يطل على اللغة ،فقال" :مع ما يبدو في رأي
ابن جني من املبالغة أرى على حد تعبير الدكتور املبارك ضرورة ولوج هذا الباب ،واستشراف آفاق العربية البعيدة من هذا املرتفع" 25

 19الخصائص136/2:
 20وهو" االشتقاق الكبير" عند غيره
 21أنواع االشتقاق في العربية ،ص 140
 22السابق نفسه
 23الخصائص139/2:
 24السابق 140/2:
 25عبقري اللغويين ،849 ،وينظر :املبارك ،فقه اللغة وخصائص العربية ،ص88
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وقد وقع ابن جني في هذا النوع من التكلف في بعض املسائل في باب آخر وهو " :تالقي املعاني على اختالف األصول واملباني" حيث
أرجع لفظ "الطفيلي" إلى معنى :اللين ،واالنجذاب ،وترك الشدة واالعتياص  ،26وغير ذلك ....مثال" :الطفل" هو من لفظ":طفلت الشمس
للغروب" أي :مالت إليه ،وانجذبت نحوه ،ومنه" :فالن طفيلي" ،وذلك أنه يميل إلى الطعام ،وعلى هذا قالوا له :غالم ألنه من الغلمة وهي:
اللين ،وضعفة العصمة ،وكذلك قالوا" :جارية" فهي" :فاعلة" من :جرى املاء ،وغيره...وذلك أن الطفل والصبي والغالم والجارية ليس لهم
عصمة الشيوخ ،وال جسأة الكهول"27
واألقرب للصواب أن "الطفيلي" كلمة تولدت من النسبة إلى اسم العلم املشهور "طفيل" الذي كان يأتي الوالئم من غير أن ُيدعى
إليها ،وكان ّأول من البس هذا العمل في األمصارُ ،
فضرب به املثل في التطفل ،هذا ما ذكر في أكثر كتب اللغة  ،28وليس كما تكلف ابن جني
في بيان حقيقة معنى اشتقاق الطفيلي.
ومما يدخل في هذا الباب الربط الذي تكلفه ابن جني بين لفظ (الكالم) ومعنى األصل اللغوي وهو الشدة ،إذ جعل الكالم سببا
للشر "وهذه مبالغة في التعليل"  29وقال في ذلك" :ومنه الكالم وذلك أنه سبب لكل شر "وشدة" في أكثر األمر...ومنه قول أبي بكر -رض ي
هللا عنه -في لسانه" :هذا أوردني املوارد" 30
ويعلق السامرائي على ربط ابن جني لتقليبات (ك ل م) بأنه ":تكلف ظاهر إذ يمكن أن يعلل بعكس هذا األمر تماما"31
ا
ثانيا :خلق مناسبة لترتيب الحروف أو تجاورها:
يعمق ابن جني نظرته فيرى أن ترتيب أصوات اللفظ ليس عشوائيا وإنما يرتبط بالكيفية التي يتم بها الفعل أو الحدث ،وكأن اللغة
تتجاوب وأدق تفصيالت عاملها الخارجي املتصلة به ،32فالحرف األول يدل على املرحلة األولى من الحدث ،والحرف الثاني يدل على املرحلة
الثانية وهكذا "ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظهر والحكمة أعلى وأصنع ،وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها
باألحداث َّ
املعبر عنها بها تر َ
تيبها وتقديم ما يضاهي ّأول الحدث وتأخير ما يضاهي آخره وتوسيط ما يضاهي أوسطه َس ْوقا للحروف على
َ
س ْمت املعنى املقصود والغرض املطلوب "33
من ذلك ما قاله في (بحث) مشيرا إلى ترتيب األحرف على سمت املعاني ":بحث فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف على األرض،
والحاء َ
لص َحلها 34تشبه مخالب األسد وبراثن الذئب ونحوهما إذا غارت في األرض ،والثاء للنفث ،والبث للتراب وهذا أمر تراه محسوسا
أي شك يعرض على مثله .وقد ذكرت هذا في موضع آخر من كتبي ألمر دعا إليه هناكَّ ،
فأي شبهة تبقى بعده ،أم ّ
محصالّ ،
فأما هذا
ٍ
املوضع فإنه أهله ،وحقيق به ألنه موضوع له وألمثاله " 35
ويتحدث عن ّ
(شد) سوقا للحروف على ترتيب املعاني وسمتها ،فيقول " ومن ذلك قولهمَّ :
شد الحبل ونحوه ،فالشين بما فيها من
التفش ي تشبه بالصوت أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد ،ثم يليه إحكام ّ
الشد والجذب وتأريب العقد ،فيعبر عنه بالدال التي
وأدل على املعنى الذي أريد بها .ويقالَّ :
شد وهو يشدَّ ،
هي أقوى من الشين ،والسيما وهي مدغمة ،فهو أقوى لصنعتها ّ
فأما الشدة في األمر
فإنها مستعارة من ّ
شد الحبل ونحوه لضرب من االتساع واملبالغة ،على حد ما نقول فيما يشبه بغيره لتقوية أمره املراد به"36
ويقيم ابن جني فكرة محاكاة ترتيب األحداث أو ارتباط ترتيب حروف اللفظ بمعناه وحدثه على مبدأ القيمة التعبيرية للحرف ،وما
يمكن أن يحمله الصوت من دالالت وإيحاءات ،ويربط ذلك بالحدث َّ
املعبر عنه ،والتسليم بهذه الرؤية ربما يقود للتناقض مع نظرية
االشتقاق الكبير التي نادى بها ابن جني ،وأقامها على مبدأ جمع تقاليب املادة على اختالف ترتيب حروفها على معنى واحد مشترك بينها؛
ألن اعتماد الترتيب بوصفه داال على املعنى ومؤشر عليه يبنى عليه أن اختالف الترتيب يؤدي إلى اختالف املعنى وتغيير مساره ،وهو أمر
يثقل كاهل اللغة.

 26ينظر :الخصائص120/2 ،
 27الخصائص121/2:
 28ينظر مادة0طفل :لسان العرب ( )402 /10ـ القاموس املحيط ()7/4ـ تاج العروس 436 /15
 29السامرائي ،ابن جني اللغوي ،ص207
 30الخصائص15/1:
 31ابن جني اللغوي ،ص208

 32سائدة العيص ،الوجهة االجتماعية عند ابن جني في الخصائص ،ص( 89بتصرف)
 33السابق164/2:
 34الصحل :البحة في الصوت.
 35الخصائص163/ 2:
 36السابق165/2:
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التكلف اللغوي عند ابن جني 392ه في كتاب الخصائص -مظاهره وأسبابه

أماني الداود

ومهما يكن من أمر فإن فلسفة ابن جني اللغوية في هذا املوضع تتأثر باملنطق الذي يتعذر جريانه على اللغة في كثير من األحيان،
كما أن تحميل الحرف قيمة تعبيرية يقود إلى التناقض الختالف دالالت الحرف باختالف مواقعها من الكالم فال يمكن أن تتسق دالالت
حرف مع كل األلفاظ التي وقع فيها.
وقد أحس ابن جني بش يء من هذا؛ لذا أعقب حديثه بهذا التعليق ":إن أنت رأيت شيئا من هذا النحو ال ينقاد لك فيما رسمناه،
وال يتابعك على ما أوردناه ،فأحد أمرين :إما أن تكون لم تنعم النظر فيه فيقعد بك فكرك عنه ،أو ألن لهذه اللغة أصوال وأوائل قد تخفى
عنا وتقصر أسبابها دوننا "كما قال سيبويه ":أو َّ
ألن األول وصل إليه علم لم يصل إلى اآلخر"37
ا
ثالثا :تكلف الربط بين معاني أصول املترادفات وإن تباعدت بمعنى واحد يجمعها:
عبر ابن جني عن الترادف بقوله :تالقي املعاني على اختالف األصول واملباني ،وخصص له بابا في الخصائص ،عنوانه( :تالقي املعاني
على اختالف األصول واملباني) قال في أوله ":هذا فصل من العر ِّبية حسن كثير املنفعة ،قوي الداللة على شرف هذه اللغة ،وذلك أن تجد
للمعنى الواحد أسماء كثيرة ،فتبحث عن أصل كل اسم منها فتجده مفض ي املعنى إلى معنى صاحبه"38
ّ
وقد تكلف ابن جني الربط بين معاني أصول بعض املترادفات وإن كانت متباعدة ،واعتمل ربطها بمعنى واحد يجمعها ،ومثل ابن
جني لهذا االتجاه بأمثلة متنوعة من املترادفات اجتهد في الربط بين أصول مفرداتها وإن بدا بعضها مقبوال في ظاهره إال أن منها ما بدا
متكلفا بعيدا مشعرا بافتعال الربط ،وتكلف الوصل ،وأظهر مثال بدا فيه ذلك ربطه بين املسك والصوار ،حيث قال " :ومن ذلك قولهم
للقطعة من املسك" :الصوار" قال األعش ى:
إذا تقوم يضوع املسك أصورة  ...والعنبرالورد من أردانها شمل
فقيل له" :صوار" ألنه "فعال" من صاره يصوره إذا عطفه وثناه ،قال هللا سبحانه:
(البقرة .)260 :وإنما قيل له ذلك ألنه يجذب حاسة من ّ
يشمه إليه ...وكذا تجد أيضا معنى املسك ،وذلك أنه " ِف ْعل" من أمسكت
الش يء كأنه لطيب رائحته يمسك الحاسة عليه وال يعدل بها صاحبها عنه .ومنه عندي قولهم للجلد" :املسك" هو فعل من هذا املوضع،
أال ترى أنه يمسك ما تحته من جسم...فقولهم إذا :مسك يالقي معناه معنى الصوار ،وإن كانا من أصلين مختلفين ،وبناءين متباينين:
أحدهما "م س ك " واآلخر "ص ور" 39
وبالرجوع إلى معاجم اللغة نجد أنها تذهب إلى أن الصوار هو "وعاء املسك" 40وذكرت بعضها أنه "ريح املسك" 41ال املسك نفسه
كما ذهب ابن جني ،مما يعني أنه ال يوجد ترادف بين الكلمتين في األصل ،كما ذهب بعض اللغويين إلى أن املسك معربة عن الفارسية،42
والصوار فارسية أيضا  ،43وهو األرجح واألقرب للصواب.
وتقوم فكرة ابن جني هنا أو فرضيته على اعتبار أن الكلمات املترادفة في أصل وضعها كانت ذات معاني متقاربة ثم تطورت اللغة،
وتعددت املفردات ،وكأنه يشير من طرف خفي إلى أن تقارب املعاني حاصل حتى وإن تباعدت الحروف واختلفت ،فالصبي والطفل والغالم
والجارية كلمات أصولها مختلفة ومع ذلك فكلها ـ حسب رأي ابن جني ـ تدل على معنى عام هو اللين وامليل واالنجذاب.
وكأن ابن جني أراد أن يحل إشكالية الخالف حول وجود الترادف في اللغة أو عدم وجوده ،فرأى أن جمع أصول املترادفات املعنوية
برابط معنوي ينفي عن اللغة فكرة الفوض ى وكل ما ينافي الشرف والحكمة.
ّ
ثم يختم الباب بعبارة تؤكد فكرته وتدفع عنها كل شك ووهم في صحتها وتسجل إعجابه بها ،إذ وصفها بأوصاف تدل على السحر
ّ
ّ
والجمال ":فالتأتي والتلطف في جميع  44هذه األشياء وضمها ومالءمة ذات بينها هو "خاص اللغة" وسرها ،وطالوتها الرائقة وجوهرها،
فأما حفظها ساذجة وقمشها محطوبة هرجة ،فنعوذ باهلل منه ،ونرغب بما آتاناه سبحانه عنه".45

 37الخصائص166/2:
 38الخصائص115/2:
 39السابق119/2:ـ120
 40ينظر :الصحاح (صور)716/2
ّ َ ُ َ ُّ َ ُ َّ َ ُ َّ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ ُّ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ٌ َ
ص َو َرة ،ف ِار ِس ٌّي"
الصوار والصوار :الق ِليل ِمن ِاملس ِك ،و ِقيل :ال ِقطعة ِمنه ،والجمع أ
 41جاء في لسان
العرب":الصوار والصوار :الرا ِئحة الط ِيبة .و ِ
ِ
 42ينظر :الطوس ي ،شفاء الغليل ،ص  ،182الجواليقي ،املعرب ،ص325
 43لسان العرب (صور)476/4
 44لعلها "جمع" وهو أدق وأنسب للسياق
 45الخصائص127/2 :
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التكلف اللغوي عند ابن جني 392ه في كتاب الخصائص -مظاهره وأسبابه

أماني الداود

ا
رابعا :الربط الدللي بين كلمتين مع اختالف الحرفين والثالثة:
تقوم فلسفة ابن جني على أن التقارب الصوتي في األصول بين لفظين يؤدي إلى تقارب معانيها أو أن تقارب املعاني في لفظين يقود
إلى تقارب حروفها صوتيا وهو ما عبر عنه بقوله" :وهو أن تتقارب الحروف لتقارب املعاني" 46وهذا باب واسعُ ،ع ِرف عند اللغويين بـ
"االشتقاق األكبر"  47أو (اإلبدال اللغوي) .48
ولم يقف حديث ابن جني في االشتقاق األكبر عند األلفاظ التي يقتصر فيها االختالف على الصوت الواحد كما في ّ
(أز) ّ
و(هز) ،وإنما
تجاوزه ّ
الدعاء التقارب بين ألفاظ اختلفت كل أصولها الثالثة ،فيقول ":وتجاوزوا ذلك إلى أن ضارعوا باألصول الثالثة :الفاء والعين
والالم .فقالوا :عصر الش يء ،وقالوا :أزله إذا حبسه ،والعصر ضرب من الحبس ،وذاك من "ع ص ر " وهذا من "أزل" والعين أخت الهمزة،
ّ
الشد ،فاملعنيان متقاربان ،والهمزة أخت العين ،والزاي أخت
والصاد أخت الزاي ،والراء أخت الالم ،وقالوا :األزم :املنع ،والعصب:
الصاد ،وامليم أخت الباء ،وذاك من "أزم" وهذا من "ع ص ب "49
أصول ثالثة صحيحةَّ :
ٌ
فاألولٌ :
دهر وحين ،والثاني:
وبالنظر إلى هاتين املادتين في مقاييس اللغة نجد أن "(عصر) العين والصاد والراء
َ ُّ
َّ
ٌ
ض ْغط ش يء َّ
َ
وامتساك به"" 50وأما الهمزة والزاء والالم فأصالن الضيق والكذب"51
حتى َيتحلب ،والثالث ت َعل ٌق بش يء
ويظهر من نصوص ابن جني في التقريب أنه كان يعتمد على ما بين املعاني أو األحداث من مكونات مشتركة ،وهو أمر طبعي ،تفرضه
طبيعة األحداث ،كما ذهب إلى أن العصر ضرب من الحبس ،يقول ابن جني" :وتجاوزوا ذلك" والذي يظهر أن ابن جني هو الذي أخذه
اإلعجاب بفكرته بعيدا ،فبالغ في تطبيقها وتكلف الربط الداللي بين ألفاظ ال يجمعها إال تقارب مخارج أصواتها.
ّ
ومما مثل به على هذا الضرب من التقارب ما بين السلب والصرف" :وقالوا :السلب والصرف ،وإذا سلب الش يء فقد صرف عن
وجهه ،فذاك من "س ل ب " ،وهذا من "ص ر ف" ،والسين أخت الصاد ،والالم أخت الراء ،والباء أخت الفاء" وهذا القول يقتض ي أن
زنم تقاربهما في املعنى لتقارب األصوات مخرجيا (زنم)!!
عبر ابن جني عن الخيط الجامع بين اللفظين بقوله ":وإذا سلب الش يء فقد صرف عن وجهه" وعند التدقيق نجد أنه قد يصرف
عن وجهه وقد ال يصرف ،أي أن الربط بين السلب والصرف والعالقة بينهما أمر محتمل وظني قد يحدث أو ال يحدث ،وهذا تأويل يغلب
عليه الطابع الفلسفي ،ويؤكد ذلك البعد بين املعنيين ما جاء في املقاييس " :السين والالم والباء أصل واحد ،وهو أخذ الش يء بخفة..
َّ
والسلوب من النوق :التي يسلب ولدها والجمع سلب ...وأما السلب وهو لحاء الشجر فمن الباب أيضا ،ألنه تقشر عن الشجر ،فكأنما
قد سلبته" 52
"الصاد والراء والفاء معظم بابه يدل على رجع الش يء...ومعنى الصرف عندنا أنه ش يء صرف إلى ش يء ،كأن الدينار صرف إلى ...
صرف الكالم :تزيينه والزيادة فيه ،وإنما سمي بذلك ألنه إذا ...زين صرف األسماع إلى استماعه .ويقال لحدث الدهر :صرف53.
كان ابن جني يبني محاولة الربط والتقريب على فكرة أخوة الحروف وتقارب مخارجها ،وهذا التقارب ال يعني تقارب املعنى دائما،
فقد يحدث ولكن ال يعمم ،والتزم في شرح األمثلة االتكاء على نقطة وهذا الحرف أخت للحرف ،وتكرارها في كل مرة ،وكأنها السبب وراء
ذلك التقارب أو اإليمان به.
وقد يحدث تكلف التقارب الداللي بين أكثر من كلمة كما مثل بـ :جلف وجنف وجرف ،فذهب إلى أن ":الراء أخت الالم والعمالن
ْ
متقاربان .وعليه قالوا فيهاَ :
الج ْرفة وهي من "ج ر ف " وهي أخت جلفت لقلم إذا أخذت ُجلفته ،وهذا من "ج ل ف "؛ وقريب منه الجنف
وهو امليل ،وإذا َج َلفت الش يء أو جرفته فقد أملته َّ
عما كان عليه ،وهذا من "ج ن ف "54
وهذا الرأي الذي يقوم على "مضارعة الحرفين والثالثة ال يمكن االطمئنان إليه ألنه يقيد حرية اللغة ويحملها من شطط التأويل
ما ال تطيق ،وإن تقارب األلفاظ لتقارب املعاني إن أمكن تطبيقه على أمثلة معينة فال أظن أنه يمكن تعميمه بحيث يصبح قاعدة مطردة
" 55
 46السايق148/2:
 47الحاتمي ،املفتاح ،ص ،7عبد هللا أمين ،تاريخ آداب العرب223/1،
48

وافي ،علم اللغة ،ص196ـ ،الصالح ،دراسات في فقه اللغة335،ـ ،336النادري ،فقه اللغة ،ص224

 49الخصائص154 /2:
 50مقاييس اللغة340/4 :
 51السابق96/1،
 52مقاييس اللغة92/3:
 53مقاييس اللغة343/3:
 54الخصائص149/2:
 55أنواع االشتقاق ،ص144
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أماني الداود

ا
خامسا :الحكم على ألفاظ دخيلة بأنها عربية أصيلة:
على الرغم من تبحر ابن جني في علم الصرف إال أن هناك مأخذ ا يؤخذ عليه وهو الحكم على ألفاظ معربة بأنها عربية من خالل
رد اشتقاقاتها إلى أصول عربية ،ومحاولة ريط معناها بأصل عربي ،رغم ذهاب غيره إلى أنها ألفاظ أعجمية ،دخلت من لغات أخرى ،ومن
أمثلة ذلك ما يأتي:
ّ
• النبراس :وهو معرب معناه املصباح  ،56وقد أصله ابن جني ،وأدرجه ابن جني تحت زيادة النون ،فقال فيه " :وأما نون نبراس فقد
َذهب  57إلى زيادتها ،واشتق له من معنى البرس ،وهو القطن ،ألن ّ
النبراس :املصباح ،والفتيلة أبدا في غالب األمر في قطن" 58ورفض
َ
ُّ ُ
ابن عصفور تأويله ذاكّ :
قال ُ
ص ُ
ون َأ ْ
باح  ،كما في ّ
بالك ْسرِ ْ :امل ْ
ص ِل َّيةَ ،
ال ِمن ْ
الن ْب َر ُ
ابن ِج ِ ّنى :هو ِن ْف َع ٌ
س وهو
الصحاح ،و الن
اس ،
ِ
ِ
البر ِ
َِ
ُ ْ ُ ُّ ون َ ٌ َ َّ ُ ُ ْ ُ ور َّ ْ َ ٌ َ ٌ
يف"59
القطن والن زا ِئدة ...ورده ابن عصف ٍ بأنه اش ِتقاق ض ِع
• اإلبريز :وهو معرب معناه الذهب الخالص  ،60وابن جني يرى أنه مشتق " االبريز إفعيل من برز يبرز" 61وهو معرب أصله يوناني .62
• الرطل معرب من اآلرامية  63ويراد به اثنتا عشرة أوقية ،في حين ذهب ابن جني إلى أصالته ،فقال ":ومثل األول قولهم :غالم رطل،
وجارية رطلة للينها ،وهو من قولهم :رطل شعره إذا أطاله فاسترخى ،ومنه عندي :الرطل الذي يوزن به .وذلك أن الغرض في األوزان
أن تميل أبدا إلى أن يعادلها املوزون بها .ولهذا قيل لها :مثاقيل" 64
يالحظ على األمثلة السابقة كيف ظهر ابن جني في مظهر املتكلف ،حيث حرص على هذا التأصيل ،وافتعل التأويل ،في حين أنه
بدا بعيد ا غير مسوغ ،وظهر معه حمل اللفظ على وجه غير متقبل.
ا
سادسا :العتقاد بأن املناسبة بين أصوات األلفاظ ومعانيها ذاتية مطردة:
ُأغرم ابن جني بتلك الصلة بين األلفاظ ومعانيهاُ ،
وعني بالربط بينها "ربطا وثيقا يكاد يشبه الصلة الطبيعية أو الذاتية"  65وقدم
أمثلة لهذه الظاهرة وخواطر طريفة ومالحظات مفيدة ،فكان بحق هو" رائد اللغويين القدامى الذين الحظوا هذه الظاهرة وقرروها" ،66
وعرض طائفة من أمثلة هذه املناسبة في (باب إمساس األلفاظ أشباه املعاني) ،وقال عنه" :اعلم أن هذا موضع شريف لطيف ،وقد َّنبه
عليه الخليل وسيبويه ،وتلقته الجماعة بالقبول له واالعتراف بصحته" 67ويقول السيوطي عن هذه املناسبة :وأما أهل اللغة والعربية
فقد كادوا يطبقون على ثبوت املناسبة بين األلفاظ واملعاني.68
واملناسبة بين اللفظ واملعنى حقيقة لغوية ال سبيل إلى إنكارها ،موجودة في طائفة من ألفاظ اللغة ،ولكن ابن جني يذهب إلى
اطرادها في اللغة ،وإن حصل خفاء هذه املناسبة وعدم الوصول إليها ،فإن ذلك ال يخل باطراد املناسبة بين اللفظ ومعناه ،بل يرجع إلى
أمور خفية في اللغة أو قصور في الباحث عنها  " :إذا رأيت شيئا من هذا النحو ال ينقاد لك فأحد أمرينّ :إما أنك لم تنعم النظر فيه جيدا،
ّ
وإما ألن لهذه اللغة أصوال وأوائل قد تخفى علينا ،وتقصر أسبابها دوننا" 69ويؤكد على أن األمر موجود وواقع في اللغة وإنما يحتاج إلى
تهيئة الفكر الستقباله واالستعداد للظفر بأمثاله" :فهذا ونحوه أمر إذا أنت أتيته من بابه ،وأصلحت فكرك لتناوله وتأمله ،أعطاك
مقادته وأركبك ذروته وجال عليك بهجاته ومحاسنه ،وإن أنت تناكرته وقلت :هذا أمر منتشر ،ومذهب صعب موعر ،حرمت نفسك
لذته ،وسددت عليها باب الحظوة به"70

 56ينظر :تفسير األلفاظ الدخيلة ،ص ،73املعرب ،ص 340

 57هكذا جاءت بفتح الذال في الكتاب.
 58سر صناعة اإلعراب181/1،
 59الزبيدي ،تاج العروس (نبرس )253/9
 60الجواليقي ،املعرب ،ص23
 61الخصائص125/2:
 62تفسير األلفاظ الدخيلة ،ص1
 63تفسير األلفاظ الدخيلة ،ص31
 64السابق122/2:
 65إبراهيم أنيس ،داللة األلفاظ ،ص 60
 66دراسات في فقه اللغة ،ص159
 67الخصائص154/2 ،
 68املزهر31/1،
 69الخصائص513 /1 ،
 70السابق164/2 ،
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وافتراض وجود املناسبة في ألفاظ اللغة كلها أمر مبالغ فيه ،ألن في اللغة كثيرا من األلفاظ املوضوعة للمعنويات كالحلم والعقل
وأسماء األجناس كالثعلب وغيرها ال تظهر فيها هذه املناسبة بين األصوات واملعاني؛ ألن اللغة في أصل وضعها كانت لألصوات
واملحسوسات ،وفي هذا الصدد يقول عبد الغفار هالل "والواقع أن ابن جني ومن تابعه مبالغون في هذا الرأي ،فاملناسبة ال تتضح في كل
ألفاظ اللغة ،فقد بين أستاذنا الدكتور نجا أن األمثلة الكثيرة كفيلة بتحقيق هذه املناسبة ،إال أنها تبدو واضحة في األلفاظ املوضوعة
لألشياء املحسة ،أو األصوات ،أما ما ّ
دل على أسماء األجناس ونحوها فإن هذه املناسبة ال تظهر ،فقد يسمى الش يء بما ال صلة له به"71
وهذا ما حدا به إلى أن يعقب على موقفه من تلك القضية بقوله ":فال شك أن في رأي ابن جني غلوا وتطرفا".72
ا
سابعا :تلمس األلفاظ العامة للتعبيرعن الروابط املعنوية:
َ
كان ابن جني يتخير للروابط التي يهتدي إليها ألفاظا ًّ
عامة ،بل شديدة العموم ،كالقوة ،والشدة ،واللين ،و املصاحبة؛ ومن ث َّم فإن
" النظرة األولى إلى صنيع ابن جني في هذه التقاليب ال تخطئ التكلف البعيد الذي وقع فيه وهو يلتمس الطريق نحو الرابط السحري
العجيب الذي َي ُر ُّد هذه التقاليب جميعا إلى أصل واحد ،وإمام منقاد ،ولكن الرابط الذي اهتدى إليه ابن جني ليس ًّ
عاما وحسب ،بل هو
شديد العموم؛ وبلغت شدة عمومه َح َّد اإلبهام والغموض ،فهل ترى أعجب من أن تفسر هذه التقاليب كلها ،وجميع الصور املتفرعة
ّ
عنها ،رغم ما ٍ ّ
خاص ،بهاتين الكلمتين العامتين املوغلتين في العموم" :القوة والشدة؟ "73
دقيق وإيحاء
ٍ
لكل منها من مفهوم ٍ
وهكذا رافق ذلك التكلف ش يء من العموم ،يسوغه ،ويكتس ي به ،فيظهر مقبوال سائغا ،تتحمله اللغة ،وال يرفضه العقل.
ا
ثامنا :تعميم نتائج أفكاره ونظرياته على املواد واألصول:
إن تعميم الفكرة على اللغة كلهاَّ ،
وعدها قاعدة مطردة هو جزء من فكرة املبالغة ،فقد تكون الفكرة مستساغة في بعض األمثلة
إال أن إدعاء وجودها في اللغة كلها ،والقول بإمكانية تطبيقها على ألفاظها كلها ،فيه إحراج للغة التي قد ال تقبل فكرته ،وال تواءم طبيعتها،
واقتض ى ذلك كله التجوز في التعبير ،والوقوع في التعميم ،كما حدث في القول بأن تقارب األلفاظ أو الجذور يؤدي إلى تقارب معانيها في
جذرين أو لفظين.
وقد يقول قائل إن ابن جني لم يزعم بإمكانية تطبيقها على اللغة كلها ،وهذا صحيح لكنه ما يلبث أن يؤكد على أن ذلك يحتاج
فقط إلمعان الن ظر واملالطفة ،والتعمق في أسرار اللغة ودقائقها ،حتى تنقاد لطالبها وتسلمه مفاتحها ،يقول فندريس عن علم االشتقاق:
"ومع ذلك فهناك شرط ال بد منه ،ذلك أن االشتقاق ال يعتبر عمله منتهيا عندما ينجح بقوة الصبر في أن يقرر تاريخ بضع كلمات قد
أخذت على انفراد ،اشتقاق األلفاظ منفردة ال فائدة منه في حد ذاته ،فالحالة الخاصة ،مهما ثبتت علميا ليست إال ملهاة يتسلى بها إذا
لم يستخرج منها مبدأ عام يستطاع تطبيقه على حاالت أخرى ،ونحن نعلم أنه يوجد من بين االشتقاقات حاالت كثيرة ال تؤدي إلى نتائج
عامة" .74

املبحث الثاني :أسباب التكلف اللغوي عند ابن جني
إن "من طبيعة العقل البشري أن يتساءل عن األسباب الكامنة وراء أية ظاهرة مهما يكن نوعها ،فيبحث عن تفسيرها بإخضاعها
ألحكام يراها منطقية"( )75فالبحث عن األسباب الخفية وراء ما هو ظاهر ملحوظ  ،والسؤال عن العلل يعد جزءا من طريقة التفكير
البشري ،وجانبا من الفطرة اإلنسانية التي تتطلع دائما إلى معرفة األسباب ،لذا كان حريا أن ُي َ
بحث عن األسباب التي كانت وراء وجود
ّ
هنات من التكلف عند ابن جني ،وقد كان أهم ما يعتمد عليه في الكشف عن ذلك هو التدبر ،والتأمل في نصوص ابن جني ،وإطالة النظر
في طرائق تفكيره ،وأسس تنظيره ،للوصول إلى ما وراء ذلك التفكير من علة أو تبرير ،ويمكن عرض أهم األسباب التي أدت إلى تكلف ابن
جني ومبالغته من وجهة نظر الباحث وفق العناصر اآلتية:

 71عبقري اللغويين ،ص875

 72السابق نفسه.
 73دراسات في فقه اللغة201 ،
 74اللغة ،ص 249
 75بلقاسم بلعرج ،ظاهرة تعليل األلفاظ ،مجلة الدراسات اللغوية1 ،
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ا
أول :أسباب منهجية:
• فكرة ارتباط أصوات األلفاظ بمعانيها
إن تبني ابن جني لهذا املبدأ جعله مسؤوال عن أهم آراء ابن جني ،ورافدا رئيسا للتكلف في الوقت نفسه ،فاملتأمل آلراء ابن جني
اللغوية التي تفرد بها يدرك أن فكرة ارتباط أصوات األلفاظ بمعانيها هي الفكرة الرئيسة التي تفرعت منها األفكار األخرى ،إذ يرى أن "
جزء في االصطالح الذي أنشأ املعنى اللغوي للفظه " ألنه يعتقد أن " :كثيرا من هذه اللغة ْ
جرس اللفظ له حسابه في الداللة ،وله ٌ
وجدته
مضاهيا بأجراس حروفه أصوات األفعال التي ّ
عبر بها عنها " والشك أن إيمان ابن جني بهذه الفكرة و شدة ولعه باختصاص كل حرف من
حروف اللغة أيا كان موقعه بمعنى خاص به جعله يسرف في محاولة الربط الداللي والتكلف االشتقاقي؛ ألنه التزم مبدأ ،مفاده أن الحروف
تحمل قيما تعبيرية أو معنوية ،وعليه فإن اختلف ترتيبها أو تقاربت مخارجها فإن معانيها ستكون متقاربة طاملا جمعتها أحرف مشتركة
وأصوات متقاربة واقتناع ابن جني بهذه الفكرة ورغبته في إقناع القارئ بها يكاد يكون هو السبب الرئيس أو الدافع األكبر للوقوع في
التكلف ،وربما كان هذا مؤسسا على إيمان ابن جني بالنظرية الصوتية لنشوء األلفاظ .
ومن شدة ولع ابن جني بفكرة الداللة الصوتية ذهابه إلى أن بعض األلفاظ التي تختلف بصوتين أو ثالثة متقاربة املعنى إذا كانت
األصوات املختلفة متقاربة من حيث املخرج أو الصفة ،يقول إبراهيم أنيس حول هذه الفكرة" :وهكذا نرى أن ابن جني كان ممن يؤمنون
إيمانا قويا بوجود الرابطة العقلية املنطقية بين األصوات واملدلوالت أو ما يسميه بعض املحدثين بالرمزية الصوتية ،بل لقد غالى ابن
جني في هذا ومعه الثعالبي صاحب فقه اللغة إذ جعل مجرد االشتراك في أصلين فقط من األصول الثالثية دليال على االشتراك في معنى
عام لبعض الكلمات76 "..
وكانت هذه الفكرة بمثابة الشريان الذي يمتد في موضوعات الكتاب ونظرياته ويغذيهاّ ،
وعبر عنها بجالء حين قال" :فأما مقابلة
األلفاظ بما يشاكل أصواتها من األحداث ،فباب عظيم واسع ،ونهج متلئب عند عارفيه مأموم ،وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات
الحروف على سمت األحداث َّ
املعبر بها عنها ،فيعدلونها بها ويحتذونها عليها ،وذلك أكثر مما نقدره ،وأضعاف ما نستشعره"77
• ميل ابن جني إلى التعليل
يميل ابن جني إلى التعليل في كثير من املسائل اللغوية؛ إذ "إن أبا الفتح ذو عقلية تعليلية فهو مولع بذكر العلل وتوجيهها ،وكان
مسرفا في ذلك يحاول بكل ما أوتي من قوة فكر وحدة ذهن استخالص العلة ،وإن كانت بعيدة" 78وتميز ابن جني بأنه " كان ذا عقلية
تحليلية ،فهو يحلل املسألة إلى أقص ى ما تتحمله" 79فتجده يميل إلى التعليل والشرح والبسط في كثير من املسائل ،حتى إن من املسائل
ما لم يذكر في باب واحد ،وإنما يذكر في أماكن متفرقة في الكتاب ،ويشير إلى ذلك.
هذه املعالجة التي كان يقوم بها ابن جني كانت تقوم على األسلوب السهل ،وعلى العبارة السهلة الواضحة .كما أن ابن جني كان على
علم ومعرفة كاملة بقواعد اللغة العربية الصحيحة ،وبذلك أمتع القارئ والباحث من خالل أسلوبه ،ومن خالل تفكيره ،وتعبيره،
ومعالجته لهذه القضايا؛ ألن" عنده تعليالت في غاية الدقة وبعد النظر" 80وهي في مجملها واضحة كل الوضوح ال تعقيد فيها ،تتسم
باملوضوعية ،والقرب مـن واقع اللغة إال فيما ندر.
وقد ذهب الزجاجي إلى أن علل النحو على ثالثة أضرب ":علل تعليمية ،وعلل قياسية ،وعلل جدلية نظرية"  81أما ابن جني فقد
قسم العلل على أساس من سالمة الحس والذوق اللغوي .فعلل النحو عنده على ضربين :أحدهما واجب ال بد منه ،ألن النفس ال تطيق
في معناه غيره ،واآلخر ما يمكن تحمله ،إال أنه على تجشم واستكراه له" 82أما العلل األخرى فهي عنده" :شرح وتفسير وتتميم للعلة ...
ّ
تكلف متكلف جوابا عن هذا تصاعدت عدة العلل ،وأدى ذاك إلى هجنة القول وضعفة القائل به" 83
فإن
وهكذا كانت العلل ثالثة أنواع منها ما هو ضروري لتحقيق غاية تعليمية ،وهي التوصل إلى معرفة كالم العرب ،ومنها ما تقتضيه
الضرورة اللغوية لقياس الكلمات على نظائرها عند طلب القاعدة ملجاراة كالم العرب ،مما يكفل للعربية االستمرار والتطور ،ومنها ما
يتصل بالجدل والنظر وإظهار البراعة في البحث واالستقصاء ،ويدل على تمكنه من زمام اللغة ،وتمكنه من أساليب البحث وطرائق
 76من أسرار اللغة ،ص67
 77الخصائص154/2 ،
 78ابن جني النحوي ،ص 207
 79السابق ،ص 212
 80ابن جني النحوي ،ص 208
 81الزجاجي ،اإليضاح في علل النحو ،ص 64
 82الخصاص137/1:
 83السابق229/1:
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النقاش ،ولعل هذا النوع األخير هو ما حذا بابن جني نحو هذا النوع من التكلف؛ ألنه يندفع للوقوع في علل تبدو فيما ندر واهية " فتراه
يحاول ربط العلة باملعلول بأوهى خيط الستخراج العلة ،ويغرق في ذلك ،ففي االشتقاق األكبر مثال نراه يحاول ربط املعنى بكل تأويل" 84
وإن كان البحث عن العلة غاية سعى إليها علماء اللغة فقد انبثقت عن إيمان راسخ لديهم بوجودها في أذهان املتكلمين بها ،وأن
مهمة العلماء هي الكشف عنها ،والوصول إليها ،ال اختراعها وابتداعها لذا يقول ابن جني ":فإن أنت رأيت شيئا من هذا النحو ال ينقاد لك
فيما رسمناه ،وال يتابعك على ما أوردناه ،فأحد أمرين إما أن تكون لم تنعم النظر فيه فيقعد بك فكرك عنه ،أو ألن لهذه اللغة أصوال
وأوائل قد تخفى عنا وتقصر أسبابها دوننا كما قال سيبويه :أو ألن األول وصل إليه علم لم يصل إلى اآلخر"()85
• تعلق ابن جني بالشتقاق وولوعه به
وقد تعلق ابن جني باالشتقاق في كثير من املواضع واحتكم إليه في توضيح بعض املشاكل ،لكي يحدد أصل اللفظين ،ويميز بين
األصل والفرع وأيهما اشتق من اآلخر.
ومن ذلك التعلق إرجاعه كلمة "الجعشوش" إلى "الجعسوس" ":ومعناه :القصير ،اللئيم ،ويقال" :هم من جعاسيس الناس ،وال
يقال" :من جعاشيش الناس" -أي :بالشين -يقال بالسين ،وال يقال بالشين .وكثرة التصرف هذه مؤذنة بأن "السين" هي األصل ،و"الشين"
بدل منها" ،86وابن جني يزيد هذه املسألة بيانا متكئا على االشتقاق فيقول" :واالشتقاق يعضد كون "السين" غير معجمة هي األصل ،وكأنه
ُ
"فعلول" ،وذلك أنه شبه الساقط املهين من الرجال بش يء آخر" 87
اشتق من "الجعسس" صفة على
ّ
88
ويؤكد ذلك التعلق تأصيله لطائفة من "األلفاظ الدخيلة كاملسك والصوار واالبريز والرطل والنبراس...ظانا أنها عربية" وقد أرجع
السامرائي حكم ابن جني على بعض األلفاظ املعربة بأنها أصيلة إلى إغفال االطالع على اللغات األخرى؛ ووصفها السامرائي بالتأويالت
البعيدة ،فقال" :ولكن بإغفالهم هذه املسألة دخلوا في تعليالت بعيدة عن واقع اللغة وتخريجات وتأويالت في غاية البعد " 89
• صعوبة النظرية وتعقيدها
أسهمت غرابة الفكرة التي يدعو إليها وصعوبة تطبيقها على اللغة ،واحتياجها أحيانا إلى ش يء من التكلف واالحتيال في وجود طيف
من التكلف يستشعره القارئ ،ولكن براعة ابن جني ورسوخ قدمه في اللغة يجعل القارئ إما يتجاوزه أو يستسيغه ويقتنع به ،وقد أشار
ابن جني إلى هذه الفكرة إشارات متفرقة وبطرق مختلفة ،الذي يعبر عنه أحيانا ب ـ "إنعام النظر ومالطفته" ويقول في موضع آخر معقبا
على االشتقاق األكبر معترفا بصعوبة تطبيقه وتعميمه  " :واعلم َّأنا ال ّندعي أن هذا مستمر في جميع اللغة ،كما ال ّندعي لالشتقاق األصغر
أنه في جميع اللغة ،بل إذا كان ذلك الذي هو في القسمة سدس هذا أو خمسه متعذرا صعبا ،كان تطبيق هذا وإحاطته أصعب مذهبا
ّ
وأعز ملتمسا بل لو َّ
صح من هذا النحو ،وهذه الصنعة املادة الواحدة تتقلب على ضروب التقلب كان غريبا معجبا ،فكيف به وهو يكاد
يساوق االشتقاق األصغر ويجاريه إلى املدى األبعد" 90وتارة يعبر عن تلك الصعوبة بالغرابة " :وستراه فتجده طريقا غريبا ومسلكا من هذه
اللغة الشريفة عجيبا "  91ويعترف في موضع آخر ب أن طرائقه "حزنة املذاهب ،والتورد لها وعر املسلك"92
وهكذا كان التقليب سببا في دخول مضيق التكلف ،حيث" تكلف األئمة من الجهد ،في تقليب األصل الواحد على وجوهه كيف
ُ
شكلت ،ما ألجأهم إلى مضايق ومآزق ال مخرج منها وال محيص" 93
هذا وقد غلب على مباحث ابن جني َ
ُّ
والتعمق في التحليل ،واس ِتنباط املبادئ واألصول ِمن
طاب ُع االس ِتقصاء والغوص في التفاصيل،
ِ
الجزئيات.
ا
ثانيا :أسباب شخصية:
كان البن جني سمات تميز شخصيته عن غيره من العلماء ،ولعلها أسهمت بصورة مباشرة ،أو غير مباشرة في وجود هذا الطيف
من التكلف ،أو لنقل تغذيته ،ومن أهم هذه السمات:
 84السامرائي ،ص 207
 85الخصائص.164/2 ،
 86الخصائص86/2 ،
 87السابق86/2 ،
 88ابن جني النحوي ،ص212
 89السابق ،ص120
 90الخصائص140 /2:ـ 141
 91الخصائص5/1 :
 92السابق12/1،
93

الزعبالوي ،دراسات في النحو ،ص 554
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• الثقة بالنفس واإلعجاب بالرأي
شخصية ابن جني التي تميل إلى اإلبداع ،وتبحث عن التميز وترفض التقليد ،فهو شخصية فذة تميل إلى أن تشق لنفسها طريقا
فريدا ومبتكرا له طابع الجودة واإلبداع ،يظهر ذلك ًّ
جليا من العنوان الذي اختاره لكتابه "الخصائص" حيث لم يسمه بــ" فقه اللغة"
وإنما اختار له اسما مبتكرا جديدا يختلف مع من قبله وال يخالفه ،ومما يعكس هذا الجانب من شخصيته ما نظمه من قصيدة طويلة
مفتخرا فيها بعلمه ،فقال:
ُ
َ َ
َ
َ
صبح بال نس ٍب ف ِع ِلمي في الورى نس ِبي
فإن أ ِ
على ِأني ُ
أؤول إلى

ُ
سادة ن ُج ِب
قروم
ٍ
ٍ

َُ
َّ
ُ
الخطب
الدهرذو
أرم
قياصرة إذا نطقوا
ِ
ِ
ا
ُ َ
َُ
َ
ول َك دعا ُّ
دعاء ن ِبي
النبي لهم كفى شرفا
أ
يؤكد ذلك توسع ابن جني في قضية االشتقاق األكبر ،واالشتقاق الكبير ،الذي كان يستعين به أبو علي الفارس ي ،ويستروح له عند
الضرورة ،ورغم أن الفارس ي كان يستأنس به ،إال أنه لم ّ
يسمه ،فجاء ابن جني بجرأته العلمية وطاقته اإلبداعية ليسمه يطلق عليه هذا
َّ
االسم ،ويمثل له ،ثم وجدناه يتلطف في رد الكلمات التي تتحد في مكوناتها الصوتية وإن اختلف ترتيبها إلى معنى واحد يجمع بينها ،ولم
يزعم أن ذلك مطرد في جميع اللغة.
ّ
َّ
َ
َ
استمد فكرة االشتقاق الكبير ِمن أستاذه أبي علي ،وهو مع حرصه على ِاتباع من سبقه من األئمة العلماء ،وتبجيله لهم
ورغم أنه
ُ
َّ
َّ
ُ
ُ
َّ
إال أنه ال ُيبالي أن يخالفهم إذا تهدى لرأي لم يقولوا به ،واستوى له دليله ،واستقرت عنده حجته ،لذا وصفه أحمد أمين بقوله " :ابن
ّ
والصرفية ،وإذا َّ
َّ
وم ِ ّ
جني تلميذ أبي عليُ ،
َّ
عبرنا في النحو والصرف تعبيرنا في الفقه قلناَّ :إنه مجتهد فيهما ،له آراء
النحوية
وسع مبادئه
ِ
ُم َ
بتكرة ،واتجاهات انفرد بها"94
وإن كان يميل ابن جني إلى االبتكار والتجديد فإنه كان يمتلك العدة التي تمكنه من حيث االطالع الواسع على تراث األسالف من
العلماء ،وكذلك الذوق اللغوي الرفيع والسليم لديه ،لذا وجدناه يبسط القول في القضايا التي حام حولها بعض العلماء السابقين،
ويبتكر من املباحث ما لم يسبقه به أحد ،وفي ذلك يقول ابن جني" :اعلم أن هذا موضع شريف لطيف ،وقد ّنبه عليه الخليل وسيبويه،
وتلقته الجماعة بالقبول له ،واالعتراف بصحته .ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة ،على سمت ما حداه ،ومنهاج ما مثاله" .95
وقد لخص ابن جني مذهب في التجديد حين قال" :ومن وجد مقاال قال به وإن لم يسبق إليه غيره ،فكيف به إذا تبع العلماء فيه
وتالهم على تمثيل معانيه" 96
• اإليمان العميق والقناعة التامة بأفكاره التي يدعو إليها
حمل ابن جني إيمانا عميقا وقناعة تامة بوجود هذه األفكار في اللغة يوضح ذلك ما قاله في التعقيب على أمثلة إمساس األلفاظ
أشباه املعاني" :هذا ونحوه أمر إذا أنت أتيته من بابه ،وأصلحت فكرك لتناوله وتأمله ،أعطاك مقادته وأركبك ذروته وجال عليك بهجاته
ومحاسنه ،وإن أنت تناكرته وقلت :هذا أمر منتشر ،ومذهب صعب موعر ،حرمت نفسك لذته ،وسددت عليها باب الحظوة به" 97
وكأنه يشير إلى أثر الجانب النفس ي من حيث اإليمان بالفكرة أو رفضها ،أو اإليحاء بوجودها ،فأنت إن وضعت قناعة في ذهنك
وتصورا مسبقا بأن هذا الش يء موجود في اللغة فستنقاد إليك حباله وجهاته ،وإن رفضت فكرة فلن تراها ولن تشعر بها.
وإن كان ذلك كذلك فأولى الناس بحصول هذا هو ابن جني نفسه ،إذ إن إيمانه بفكرته واعتقاده بها دفعه إلى رؤية آثارها في اللغة،
وإمكانية تطبيقها على اللغة ،وانسجامها معها.
وكأن كالمه يحمل إشارة إلى أن القضية ليست حقيقة وواقعا في اللغة بقدر ماهي تصور واعتقاد يلقى على اللغة.
ّ
وإذا انضم تصوره لألمر إلى ثقته بنفسه جعله يمض ي في تعليله مؤمنا مستبعدا الشك في أمثلتهّ ":
فأي شبهة تبقى بعده ،أم أي شك
ُُ
باد في كتبه ،فهو يميل إلى
يعرض على مثله" أضف إلى ذلك " ما في خلقه وسجيته من توكيد املعنى في نفس السامع وتسديده ،وهذا أمر ٍ
اإلطناب والتكرار والتوسل إلى اإلقناع بكل ما في وسعه " 98
 94ظهر اإلسالم185 /1 :
 95الخصائص154 /2،
 96السابق157/2 ،
 97السابق164/2 :
 98الخصائص ،13/1،مقدمة املحقق
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• إعجابه الشديد باللغة العربية
كان ابن جني معجبا بالعربية وقد سجل ذلك اإلعجاب صراحة في غير موضع من كتابه مما جعله يرى فيها شيئا يشبه السحر أو
يفوقه ومن ثم تجده ال يقف عند حد وإنما يطلق لفكره العنان في إثبات هذا الحسن والجمال ،وكشف دواعيه ،ووصفها بأوصاف
الكمال ،مثل :الشريفة ،اللطيفة ،الكريمة ،الحكيمة ،من ذلك قوله " :فهذا ونحوه من خصائص هذه اللغة الشريفة اللطيفة ،وإنما
يسمع الناس هذه األلفاظ فتكون الفائدة عندهم منها إنما هي علم معنياتها ،فأما كيف ،ومن أين ،فهو ما نحن عليه ،وأحج به أن يكون
عند كثير منهم نيفا ال يحتاج إليه ،وفضال غيره أولى منه" 99
ُ
رسمت لك منه رسما فاحتذهّ ،
وتقيله تحظ به ،وتكثر إعظام هذه اللغة
وفي السياق نفسه قال تعقيبا على االشتقاق األكبر " :قد
الكريمة من أجله ،نعم ،وتسترفده في بعض الحاجة إليه فيعينك ويأخذ بيديك" 100
ّ
وصرح بإعجابه بهذه اللغة وصنيع العرب فيها ،فقال " :فأعجب للطف صنع الباري سبحانه في أن طبع الناس على هذا وأمكنهم
من ترتيبه وتنزيله وهداهم للتواضع عليه وتقريره " 101

وربما كانت غاية ابن جني الجلية في بيان حكمة العرب في لغتهم والرد على من أراد اإلطاحة بعللهم أو أدعى ضعفها ،قادته دون أن
يشعر للوقوع في هنة التكلف في بعض املواضع ،وقد خصص بابا في الدفاع عن علل النحويين "102وكان يرد على من نفى حكمة تصرف
العرب في كالمهم وذهب إلى أنها أمور ال منطق وراءها ":في هذا حكم بإبطال ما دلت الداللة عليه من حكمة العرب التي تشهد بها العقول،
وتتناصر إليها أغراض ذوي التحصيل ،فما ورد على وجه يقبله القياس ،وتقتاد إليه دواعي النظر واإلنصاف ،حمل عليها ونسبت الصنعة
ّ
فيه إليها .وما تجاوز ذلك فخفي لم توءس النفس منه ،ووكل إلى مصادقة النظر فيه وكان األحرى به أن يتهم اإلنسان نظره ،وال يخف إلى
ادعاء النقض فيما قد َّ
ثبت هللا أطنابه ،وأحصف بالحكمة أسبابه ،ولو لم يتنبه على ذلك"103
وهكذا حذا به حبه للغة العربية وإخالصه لها وإيمانه بحكمة العرب في كالمها إلى استعمال كل الوسائل لسد جميع الثغرات،
وإظهار مواطن الجمال ،واستخالص أحكامها العامة والفرعية لدفع كل االحتماالت.
ا
ثالثا :طبيعة املرحلة العلمية والفترة الزمنية:
األريحية التي توفرت البن جني مكنته من مزيد من التأمل والتدبر في مكنونات اللغة ،وطبيعة املرحلة التي تلت التأسيس ،حيث
أصبح املجال مفتوحا لإلضافة وافتراض الفرضيات ،ووضع االحتماالت ،بعد تمكن األصول؛ ولذلك يقول" :وإنما أفض ى بنا إليه طرف
من القول أحببنا استيفاءه تأنسا به ،وليكون هذا الكتاب ذاهبا في جهات النظر ،إذ ليس غرضنا فيه الرفع والنصب والجر والجزم؛ ألن
هذا األمر قد فرغ منه في أكثر الكتب املصنفة فيه منه؛ وإنما هذا الكتاب مبني على إثارة معادن املعاني ،وتقرير حال األوضاع واملباني،
وكيف سرت أحكامها في األنحاء والحواش ي" .104
ولو أن املرحلة كانت للتأسيس ووضع األصول والجمع والوضع ما وجد ابن جني متسعا للتعمق ،والتبحر ،ومن ثم الوقوع في
التكلف ،ساعده على ذلك االطالع الواسع على تراث األسالف من العلماء ،وكذلك الذوق اللغوي الرفيع والسليم لدى ابن جني .فقد
وجدناه يبسط القول في القضايا التي حام حولها بعض العلماء السابقين ،ويبتكر من املباحث ما لم يسبقه به أحد ،مثل :باب إمساس
األلفاظ أشباه املعاني ،يقول ابن جني" :اعلم أن هذا موضع شريف لطيف ،وقد ّنبه عليه الخليل وسيبويه ،وتلقته الجماعة بالقبول
له ،واالعتراف بصحته .ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة ،على سمت ما حداه ،ومنهاج ما مثاله" .105
وربما جاء بعد ابن جني من تكلف في االشتقاق الكبير تكلفا ال يطاق ،فخرجوا به على مدلول اللفظ األصلي الذي أصله ابن جني،
َّ
وتعس ُفوا في التعليل والتفسير؛ يقول حمزة األصبهاني "" :كان الزجاج يزعم أن كل لفظتين اتفقتا ببعض الحروف ،وإن نقصت حروف
الر ْحل مشتق من َّ
إحداهما عن حروف األخرى ،فإن إحداهما مشتقة من األخرى؛ فتقولَّ :
الرحيل ،والثور إنما سمي ثورا ألنه يثير األرض،
والثوب إنما سمي ثوبا ألنه ثاب "أي رجع" لباسا بعد أن كان غزال ،حسيبه هللا! "106

 99السايق123/2 :
 100السابق141/2:
 101السابق119/2:
 102عنوانه "باب في الرد على من أعتقد فساد علل النحويين بضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة ،الخصائص185/1،
 103الخصائص154/2 ،
 104السابق33/1 ،
 105السابق154/2:

 106السيوطي ،املزهر3/1 ،
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الخاتمة:
رغم براعة ابن جني في التعليل والتحليل ومقدرته اللغوية الفذة في معالجة القضايا اللغوية بصورة منطقية خاضعة للتصور
العقلي إال أنه لم يسلم من وصف بعض اللغويين القدامى واملحدثين له باملبالغة في بعض القضايا ،ولعل أكثر كلمة كانت تستعمل
لوصف مبالغة ابن جني في إثبات فكرته هي كلمة" تكلف" وقد سلطت الدراسة الضوء على هذا املأخذ في كتاب "الخصائص"؛ لرصد
مظاهره ،والكشف عن أسبابه ،ويمكن القول إنها أسفرت عن نتائج ،من أهمها اآلتي:
• أبرزت الدراسة التكلف االشتقاقي بوصفه مظهرا من أكثر مظاهر التكلف حضورا؛ وقد كان ولوع ابن جني باالشتقاق سببا في
التزامه واالحتكام إليه ،مما دفعه للمبالغة في بعض املسائل التي تكلف في ربطها وأسرف في تأويلها ،السيما محاولة إيجاد رابط
معنوي مشترك لجميع الجذور الناتجة عن تقليب املادة الواحدة ،فيما سماه "االشتقاق األكبر".
• مما تعزى له أكثر أسباب التكلف وترد إليه أن ابن جني كان يحاول أن يقلل دائما من مساحة التباين في اللغة ،وكأن التباين بين
دالالت األلفاظ عيب في اللغة ومنقصة منها ،معتقدا أن هذا التالقي الداللي نظام ملتزم ،وأمام متبع ومقصود عند أهل اللغة.
• أظهرت الدراسة أن تبني ابن جني ملبدأ ارتباط أصوات األلفاظ بمعانيها كان مسؤوال عن أهم آراء ابن جني ،ورافدا رئيسا للتكلف
َ
في الوقت نفسه ،ومن ث ّم فإن بعض مواضع التكلف التي تفرد بها ابن جني كانت فكرة ارتباط أصوات األلفاظ بمعانيها وراءها.
• من مظاهر التكلف التي رصدتها الدراسة محاولة ربط ترتيب حروف اللفظ بمعناه وبالحدث َّ
املعبر عنه ،استنادا على مبدأ القيمة
التعبيرية للحرف ،وهو مظهر يقود التسليم بمبادئه إلى التناقض مع نظرية االشتقاق الكبير التي نادى بها ابن جني ،وأقامها على
مبدأ جمع تقاليب املادة على اختالف ترتيب حروفها على معنى واحد مشترك بينها؛ ألن اعتماد الترتيب بوصفه داال على املعنى
ومؤشر عليه يبنى عليه أن اختالف الترتيب يؤدي إلى اختالف املعنى وتغيير مساره ،وبذا قاد تكلف ابن جني إلى تناقضه من طرف
خفي.
• أسهمت عقلية ابن جني التحليلية التعليلية من ناحية وشخصيته الفذة املبدعة من ناحية أخرى في إيجاد قدر من التكلف ،فهو
يحلل املسألة إلى أقص ى ما تتحمله ويشرح دقائقها وعللها ويميل إلى االبتكار واإلبداع في ثقة واعتداد.
• كان إعجاب ابن جني باللغة وصنيع العرب ،وسعيه الحثيث إلى بيان حكمة العرب في لغتهم والرد على من أراد اإلطاحة بعللهم أو
أدعى ضعفها من أسباب الوقوع في مضيق التكلف.
وأخيرا فإن هذا امللمح الفكري عند ابن جني لم يكن طابعا سائدا وال صفة دائمة عنده ،ولكنه كان ملمحا محدودا يبرز تارة ويختفي
أخرى ،قد يلجأ إليه ابن جني لتحقيق أغراض علمية كإثبات فكرة ،أو التدليل على صحة نظرية.

املراجع:
ا
أول :املراجع العربية:
 .1األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمد املعروف بالراغب األصفهاني (1412ه) .تح :صفوان الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية
 دمشق بيروت. .2أمين ،احمد ( .)2013ظهر اإلسالم .مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،مصر.
 .3أنيس ،ابراهيم ( .)1976من أسرار اللغة .ط ،3مكتبة االنجلو املصرية ،القاهرة ،مصر1966 ،ـ /داللة األلفاظ ،مكتبة االنجلو
املصرية،ط،3القاهرة.
 .4البستاني ،بطرس ( .)1883دائرة املعارف .طبعة بيروت.
 .5بستاني ،يوسف توما ( .)1932تفسير األلفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه .ط ،1مكتبة العرب ،القاهرة ،مصر،
1932م.
 .6بلعرج ،بلقاسم بن أحمد ( .)2002ظاهرة تعليل األلفاظ .مجلة الدراسات اللغوية :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية،
.)2(4
 .7الثعالبي ،عبد امللك (1403ه) .يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر .ت :مفيد محمد قميحة ،ط ،1دار الكتب العلمية.
 .8ابن جني ،أبو الفتح عثمان (1421ه) .سر صناعة اإلعراب .ت :حسن هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
 .9الخصائص ،ط ،4الهيئة املصرية العامة للكتاب.
 .10الجواليقي ،أبي منصور موهوب بن أحمد (1410ه) .املعرب من الكالم األعجمي .ط ،1دار القلم ،دمشق ،سوريا.
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 .11الجوهري ،أبو نصر إسماعيل بن حماد (1407ه) .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .ت :احمد عبد الغفور عطار ،ط ،4دار العلم
للماليين ،بيروت ،لبنان.
ّ
ّ
 .12الزبيديّ ،
محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ( .)1984تاج العروس من جواهر القاموس .تح :مصطفى حجازي وآخرين ،دار
الهداية
 .13الزجاجي ،أبو القاسم (1406ه) .اإليضاح في علل النحو .ط ،5دار النفائس ،بيروت ،لبنان.
 .14الزعبالوي ،صالح الدين ( .)2010دراسات في النحو .موقع اتحاد كتاب العرب.
 .15سليمان ،صادق ( .)1993أنواع االشتقاق في العربية بين القدماء واملحدثين (دراسة لغوية نقدية) .مجلة جامعة بيت لحم :فلسطين،
 .16السامرائي ،فاضل صالح (1389ه) .ابن جنى النحوي .ط ،1دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع ،بغداد ،العراق .
 .17السيوطي ،جالل الدين (1418ه) .املزهر في علوم اللغة وأنواعها .ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
 .18الصالح ،صبحي ( .)2009دراسات في فقه اللغة .ط ،3دار العلم للماليين ،بيروت ،لبنان.
 .19اضوالي ،صارة (1437ه) .ابن جني وحياته العلمية .األلوكة ،ط.1
 .20الطوس ي ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (1390ه) .شفاء الغليل في بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل .ط ،1مطبعة اإلرشاد،
بغداد ،العراق.
 .21العثيمين ،محمد بن صالح بن محمد (1422ه) .الشرح املمتع على زاد املستقنع .ط ،1دار ابن الجوزي للنشر.
 .22العيص ،سائدة عمر ( .)2007الوجهة االجتماعية عند ابن جني في الخصائص .ط ،1دار الفالح للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .23ابن فارس ،أبى الحسين أحمد بن زكريل (1399ه) .معجم مقاييس اللغة .ت :عبد السالم هارون ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت ،لبنان.
 .24فندريس ،جوزيف ( .)1950اللغة .تر :عبد الحميد الدواخلي ،محمد القصاص الناشر :مكتبة األنجلو املصرية.
 .25الفيروزآبادى ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (1426ه) .القاموس املحيط .ط ،8مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت ،لبنان.
 .26املبارك ،محمد ( .)1972فقه اللغة وخصائص العربية .دار الفكر للنشر ،بيروت ،لبنان.
 .27ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( .)1994لسان العرب (711هـ) .ط ،3بيروت ،دار الفكر.
 .28املناوي ،عبد الرؤوف ( .)1990التوقيف على مهمات التعاريف .تح :عبد الحميد حمدان ،ط ،1عالم الكتب.
 .29هالل ،عبد الغفار حامد محمد ( .)2006عبقري اللغويين أبو الفتح عثمان ابن جني .رابطة األدب الحديث ،القاهرة ،مصر.
 .30وافي ،على عبد الواحد ( .)2004فقه اللغة .ط ،3نهضة مصر للطباعة والنشر ،القاهرة.
 .31وافي ،علي عبد الواحد ( .)2004علم اللغة .ط ،9نهضة مصرللطباعة والنشر ،القاهرة.
 .32ولد اباه ،محمد املختار ( .)2008تاريخ النحو العربي في املشرق واملغرب .ط ،2دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
ا
ثانيا :املو اقع اإللكترونية:
www.marefa.org .1
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Abstract: Ibn Jinni’s scientific status and linguistic preciosity were uttered by the testimonies of
the earlier and later generations, and the investigators referred to it, his scientific status is
unanimous, and there is no dispute or controversy over it, Hence, the nature of this study is
different from other studies that dealt with Ibn Jinni aiming to shed light on one of the issues that
were taken on him, and one aspect of the linguistic criticism that was directed at him is the slight
preciosity with which he was marked by some scholars, ancient and modern.
The study tended to monitor that preciosity by examining its demonstrations as it emerged in Ibn
Jinni, and trying to reveal the reasons that led Ibn Jinni to it, or led to his presence in his linguistic
presentation and scientific thought, the reliance in determining these demonstrations and
reasons were based on contemplation and explanation on the texts of Ibn Jinni and the
approaches of his analysis examples, his presentation of theories, his judgment on them, and
prolonged consideration of his thought approaches, and the foundations of his theorizing, in
order to reach beyond that thought of the reason or justification, and It is being followed in which
Ibn Jinni appeared affected or excessive in opinion, and studied it an objective study, which does
not disregard his efforts and at the same time reveals an aspect of his personality that may be
reflected in his linguistic presentation and justify a position taken towards him in some cases.
The study highlighted derivational affectation as one of the most present aspects of affectation.
Ibn Jinni's obsession with derivation was a reason for his commitment and appeal to it, and other
aspects were observed, the most important of which are:
Attempting to link the order of the pronunciation letters with its meaning and expressed event,
based on the principle of the expressive value of the letter, and the link between the meanings of
the origins of synonyms, even if their meanings diverged, and rooting of some extraneous words.
As for the most common reasons, it is attributed to the fact that Ibn Jinni was always trying to
reduce the area of variation in the language, with what was distinguished by his analytical and
explanatory mentality and his unique and creative personality.
He fully analyzes the issue that it can bear, and explains its subtleties and causes, and tends to
innovate and create with confidence and pride, accompanied by strong admiration for the Arabic
language, and a desire to express their wisdom.

Keywords: Ibn Jinni; Linguistic preciosity; Derivation; Matching words with meanings.
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