حديث األعراب
يف مصنفات ابن جني (392هـ)
جمع ودراسة
د .فاطمة بنت حممد طاهر حامد
�أ�ستاذ النحو وال�صرف امل�شارك بجامعة �أم القرى
ق�سم اللغة والنحو وال�صرف
كلية اللغة العربية و�آدابها

د .فاطمةحممد طاهر حامد

مستخلص البحث

-

 -مو�ضوع هذا البحث هو درا�سة حديث الأعراب يف م�صنفات ابن جني وعر�ض امل�سائل التي وردت يفحديثهم .ويهدف هذا البحث �إىل تناول حديث االعراب بالدرا�سة والتحليل باعتباره من م�صادر ال�سماع
العربي .وقد وجاء هذا البحث على النحو الآتي:
 -املقدمة� :شملت مو�ضوع البحث وم�شكلته وحدوده و�أهدافه ومنهجه وخطة البحث. -ثم التمهيد وهو يف مبحثني: -املبحث الأول :ترجمة وجيزة لأبي الفتح ابن جني -واملبحث الثاين :التعريف بالأعراب وعالقة اللغويني بهم -ثم ف�صول البحث وهي على النحو الآتي: -الف�صل الأول :امل�سائل النحوية -الف�صل الثاين :امل�سائل ال�صرفية -الف�صل الثالث :امل�سائل اللغوية -اخلامتة وفيها تلخي�ص موجز للبحث و�أهم النتائج التي تو�صل لها البحث .ومنها:�أن حديث الأعراب يف�ضي �إىل نوع من ال�سماع مل يهمله علماء اللغة العربية.ابن جني يروي كثري ًا من الأعراب الذين مل تف�سد لغتهم وهو يتتبع حديثهم وكالمهم.بع�ض الأعراب يرجتل يف اللغة �ألفاظ ًا جديدة.مذهب ابن جني من القراءات القر�آنية ال يختلف كثري ًا عن مذهب نحاة الب�صرة.تتفاوت درجة ف�صاحة الأعراب ممن �سكنوا بالبادية ،فكلما كان الأعرابي �أل�صق بحياة البادية كانت لغته�صحيحة ف�صيحة.
وقد يخطئ بع�ض الأعراب؛ لأنهم لي�ست لهم �أ�صول يراجعونها ،و�إمنا تهجم بهم طباعهم على ما ينطقونبه ،ورمبا ا�ستهواهم ال�شيء فزاغوا به عن الق�صد.
عني ابن جني باال�شتقاق يف كالم العرب وهو يرد الكلمات �إىل �أ�صولها.ابن جني يهتم بتعليل كالم الأعراب ،فهو دقيق املالحظة لكالمهم دقيق التحليل حلديثهم.اهتم ابن جني بالإعالل والإبدال م�ستد ًال بكالم الأعراب. -وتو�صي هذه الدرا�سة بتتبع حديث الأعراب يف كتب اللغة والنحو؛ لتكون رافد ًا من روافد ال�سماع العربيلتقعيد القواعد العربية على لغة نا�صعة من البيان.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على خري �أنبياء اهلل �أجمعني� ،صالة و�سالم ًا دائمني �إىل
يوم الدين ،وبعد:
فمو�ضوع هذا البحث هو درا�سة «حديث الأعراب يف م�صنفات ابن جني 392هـ» (جمع ودرا�سة)
وعر�ض امل�سائل التي وردت يف حديثهم .ويهدف هذا البحث �إىل تناول حديث الأعراب بالدرا�سة والتحليل
باعتباره من م�صادر ال�سماع العربي عند �أئمة اللغة والنحو ،فهو يدخل يف حديث العرب ،ومن ثم ف�إن له
�أهمية كربى باعتباره م�صدر ًا من م�صادر ال�سماع.
ويتناول هذا البحث امل�سائل النحوية وال�صرفية واللغوية يف حديث الأعراب يف م�صنفات ابن جني
خا�صة ملا له من تعليالت لغوية وحتليل علمي ر�صني ،ويجيب هذا البحث عن الت�سا�ؤالت الآتية:
ما �أهمية حديث الأعراب يف تقعيد القواعد النحوية وال�صرفية واللغوية.
هل للأعراب قواعد يعتمدون عليها �أم �أنهم مفطورون على هذه اللغة ،و�أنهم يتكلمون ب�سليقتهم .هل
الأعراب يخطئون يف حديثهم �أم �أنهم ال يخطئون البتة يف �أقوالهم؟
وقد تناول كثري من الباحثني ابن جني وم�ؤلفاته بالدرا�سة والتحقيق ،ومن الكتب ،التي تناولت حياته
و�سريته العلمية كتاب ابن جني النحوي للدكتور فا�ضل ال�سامرائي و�أبو الفتح بن جني ،مقاالت مت�سل�سلة يف
جملة املجمع العلمي العربي ،املجلد الرابع والع�شرون ،املجلد الثالثون ،ابن جني� ،أبو الفتح عثمان ،جملة
املقتطف ،املجلد  ،111اجلزء� ،3سنة  ،1947بقلم عبد اهلل �أمني� .أما الكتب التي تناولت حديث الأعراب
فمنها كتاب العقد الفريد البن عبد ربه؛ حيث �أفرد لكالم الأعراب ف�ص ًال كام ًال بعنوان الع�سجدة يف كالم
الأعراب تناول فيه قولهم يف الدعاء ،والرقائق ،واال�ستطعام واملواعظ والزهد واملدح والذم و ...والإعراب
�...إلخ ،وعر�ض حديثهم وكالمهم ،وجند يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ بع�ضا من حديثهم حيث عر�ض
لكالمهم يف كتابه .وتتناول هذه الدرا�سة حديثهم يف م�صنفات ابن جني خا�صة وتعليقه على كالمهم.
وقد جاء هذا البحث على النحو الآتي:
املقدمة� :شملت املقدمة مو�ضوع البحث و�أهدافه وحدوده ومنهجه وخطة البحث .ثم التمهيد ،وقد
جاء يف مبحثني:
املبحث الأول ترجمة وجيزة لأبي الفتح ابن جني.
واملبحث الثاين يف احلديث عن الأعراب وعالقة اللغويني بهم والأخذ عنهم وف�صاحة كالمهم.
ثم ف�صول البحث وهي على النحو الآتي :الف�صل الأول :امل�سائل النحوية ،الف�صل الثاين :امل�سائل
ال�صرفية ،الف�صل الثالث :امل�سائل اللغوية.
ثم اخلامتة وفيها تلخي�ص موجز للبحث و�أهم النتائج التي تو�صل لها.
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التمهيد
أو ًال :ترجمة ابن جني:
هو �إمام العربية �أبو الفتح عثمان بن جني املو�صلي ،كان �أبوه مملوك ًا رومي ًا ل�سليمان بن فهد
املو�صلي .ولد باملو�صل قبل الثالثني وثالثمائة ،وهو من �أحذق �أهل الأدب و�أعلمهم بالنحو والت�صريف،
وعلمه بالت�صريف �أقوى و�أكمل من علمه بالنحو ،و�سببه �أنه كان يقر�أ النحو بجامع املو�صل ،فمر به �أبو علي
الفار�سي ف�س�أله يف م�س�ألة يف الت�صريف ،فق�صر فيها فقال له �أبو علي :زببت قبل �أن حت�صرم فلزمه من
يومئذ مدة �أربعني �سنة ،وملا مات �أبو علي ت�صدر ابن جني مكانه ببغداد(((.
ومن �أ�شهر �أ�ساتذته �أبو علي الفار�سي((( ،وبندار بن عبد احلميد الكرخي((( ،وابن دريد �أبو بكر
حممد بن احل�سن((( ،و�أبو العبا�س �أحمد بن حممد املو�صلي الأخف�ش الثاين((( ،و�أبو الفرج الأ�صفهاين على
ابن احل�سني((( ،وغريهم.
ومن تالمذته عمر بن ثابت الثمانيني((( ،و�أبو احل�سن ال�سم�سمي((( ،وعلي بن زيد القا�شاين(((،
وثابت بن حممد اجلرجاين الأندل�سي(.((1
�صحب �أبو الفتح ال�شاعر املتنبي وقت ًا طوي ًال ،وكان املتنبي يقول :ابن جني �أعرف ب�شعري مني(((1ويقول:
هذا رجل ال يعرف قدره كثري من النا�س( .((1وقد �شرح �أبو الفتح ديوان املتنبي �شرح ًا كبري ًا �سماه الف�سر،
و�شرح ًا �صغري ًا يف تف�سري معاين هذا الديوان.
(((1ينظر ترجمته يف معجم الأدباء  ،1585/4لياقوت احلموي ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،ط ،1بريوت دار الغرب الإ�سالمي
1414هـ 1993 -م .وبغية الوعاة  ،132/2جلالل الدين ال�سيوطي ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم بريوت ،لبنان ،املكتبة
الع�صرية 1384هـ 1964 -م.
((( ترجمته يف بغية الوعاة .496/1
((( ال�سابق .476/1
((( ال�سابق .76/1
((( ال�سابق .389/1
((( معجم الأدباء  ،52/2و�إنباه الرواة على �أنباه النحاة  .251/2للقفطي ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار الكتب امل�صرية
1371هـ 1952 -م.
((( ينظر بغية الوعاة .217/2
((( ال�سابق .178/2
((( ال�سابق .167/2
( ((1ال�سابق .482/1
(� ((1شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب 141/3البن العماد احلنبلي ن�شره املقد�سي 1350هـ.
( ((1بغية الوعاة .132/2
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له م�صنفات كثرية تدل على ف�ضله وعلمه اجلم �أ�شهرها اخل�صائ�ص يف النحو ،و�سر �صناعة
االعراب ،املحت�سب يف �إعراب ال�شواذ� ،شرح الف�صيح ،اللمع يف النحو وغريها.
تويف  يف بغداد يف يوم اجلمعة لليلتني بقيتا من �صفر �سنة اثنتني وت�سعني وثالثمائة يف خالفة
القادر((((.)13
ثاني ًا :احلديث عن األعراب:
الأعراب هم �ساكنو البادية من العرب الذين ال يقيمون يف الأم�صار وال يدخلونها �إال حلاجة،
وواحدهم �أعرابي .ولي�س الأعراب جمع ًا لعرب ،كما �أن الأنباط جمع ًا ،لنبط و�إمنا العرب ا�سم جن�س،
والن�سب �إىل الأعراب �أعرابي(((.
قال �سيبويه« :وتقول يف الأعراب� :أعرابي لأنه لي�س له واحد على هذا املعنى� .أال ترى �أنك تقول:
العرب؛ فال تكون على هذا املعنى؟ فهذا يقويه»(((.
عربي �إِذا َكانَ ن�سبه ِف ا ْل َع َرب َثابت ًا َو ِ�إن مل يكن ف�صيح ًاَ .وجمعه ال َع َرب؛ َك َما
قال الأزهري« :رجل ّ
ويهوديَ ،و ْالمع ِب َح ْذف َياء ال ِّن ْ�س َبةَ ْ :ال ُجو�س َوا ْل َي ُهودَ .ورجل ُم ْع ِرب ِ�إذا َكانَ ف�صيح ًا
جمو�سي
ُي َقال :رجل
ّ
ّ
عجمي ال ّن َ�سب»(((.
َو�إِن َكانَ
ّ
وبينهما خ�صو�ص وعموم فكل �أعرابي عربي ،ولي�س كل عربي �أعرابي .وهناك وجه �آخر يف الفرق بني
العربي والأعرابي ،فكل من يرحتل لأجل الكلأ ويتتبع م�ساقط الغيث �سواء �أكان عربي ًا �أم كان من املوايل
أعرابي ِب ْالألف ِ�إذا َكانَ بدو ّي ًا َ�صاحب ُ ْ
نعة وانتواء وارتياد للكلأ وتت ّبع
فهو �أعرابي قال ابن منظورَ «:ورجل � ّ
الَ ْع َراب والأعاريب»(((.
أعرابي على ْ أ
مل�ساقط ا ْل َغ ْيثَ ،و َ�س َواء �أ َكانَ من ا ْل َع َرب �أَم من مواليهمَ .ويجمع ال ّ
عربي َف ِرح ِب َذ َ
أعرابي
اك وهَ ّ�ش َلهُ.
والعربي ِ�إذا قيل َلهَُ :يا � ّ
ّ
أعرابي ِ�إذا قيل َل ُه َيا ّ
قال الأزهري« :وال ّ
غ�ضب َلهَُ .فمن نزل ا ْل َبا ِد َية �أَو جاور البادين َ
وظ َعنَ َ
بظعنهم وانتوى بانتوائهم فهم �أَ ْع َرابَ ،ومن نزل ِب َلد
ِ
(((
(((
(((
(((
(((

معجم الأدباء  ،1585/4وبغية الوعاة .132/2
ل�سان ا لعرب البن منظور (ع ر ب) ل�سان العرب البن منظور حممد بن مكرم ،حتقيق� :أمني عبد الوهاب ،حممد العبيدي ،ط،2
بريوت لبنان ،دار �إحياء الرتاث العربي 1418هـ1997-م.
كتاب �سيبويه � .379/3أبو ب�شر عمرو بن عثمان بن قنرب ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ،ط  ،2بريوت ،دار الكتب العلمية،
1402هـ 1982 -م.
تهذيب اللغة للأزهري كتاب العني باب الثالثي ال�صحيح مادة (ع ر ب) ،حتقيق :حممد عو�ض مرعب ،ط ،1بريوت ،دار �إحياء
الرتاث العربي2001 ،م.
ل�سان العرب (ع ر ب).
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ما ينتمي ِ�إ َل ا ْل َع َرب فهم عرب َو ِ�إن مل َي ُكو ُنوا ف�صحاء”(((.
ال ِّريف وا�ستوطن املدن وال ُق َرى ا ْل َع َرب َّية َو َغريهَ ا ِ َّ
أعرابي ُر َمبا حتامل على ا ْل َع َرب ِ َبا يت�أ ّوله ِف هَ ِذه
وقالَ ”:وا َّل ِذي َل يفرق َبني ا ْل َع َرب والأعراب
والعربي وال ّ
ّ
اب �أَ َ�ش ُّد ُك ْف ًرا َو ِن َفا ًقا﴾ [ التوبة:
ْآ
ال َية ﴿ ،ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ [ ﴾...احلجرات﴿ ]14:الأَ ْع َر ُ
الَ ْن َ�صار� :أَ ْع َراب� ،إِ َّ َنا هم عرب؛
َ ]97وهُ َو َل ُ َي ّيز َبني ا ْل َع َرب والأعرابَ .و َل يجوز �أَن ُي َقال للمهاجرين َو ْ أ
لأَنهم ا�ستوطنوا ال ُق َرى ا ْل َع َرب َّية َو َ�سك ُنوا املُدُن�َ ،س َواء ِم ْن ُهم النا�شئ بال َب ْدوَّ ،ثم ا�ستوطن ا ْلقرى والنا�شئ
ورعوا م�ساقط
ِ َب َّكة َّثم هَ اجر �إِ َل ْ َال ِدي َنةَ .ف�إِن حلقت طائف ٌة ِم ْن ُهم ِب�أَ ْهل ال َب ْدو بعد هجرتهم واقتَنوا َن َعم ًا َ
ا�ض َرة �أَو مهاجرة قيل :قد تع ّربوا �أَي َ�صا ُروا �أعراب ًا َب ْعدَ َما َكا ُنوا َع َرب ًاَ ... .و َلو َ�أن قوم ًا
ا ْل َغ ْيث َب ْعدَ َما َكا ُنوا َح ِ
الَ ْع َراب ا َّلذين ي�سكنون ا ْل َبا ِد َية َح َ�ض ُروا ال ُق َرى ا ْل َع َرب َّية َو َغريهَ ا وتَناء ْوا َم َعهم ِفي َها ُ�س ُّموا عربا َومل
من ْ أ
عربي ال ِّل َ�سان ِ�إذا َكانَ ف�صيح ًا .قلتَ :ويكون التع ّرب َ�أن يرجع ِ�إ َل ا ْل َبا ِد َية َب ْعدَ َما
ي�س ُّموا �أعراب ًاَ .و ُي َقال :رجل ّ
َكانَ ُمقيما َ
فيلحق بالأعرابَ .ويكون التع ّرب املُقام ِف ا ْل َبا ِد َيةَ .و ِم ْنه َقول َّ
ال�ش ِاعر:
باحل َ�ضر َ
عالج و َز ُرو ِد
تع َّرب �آ َبا ِئي فه َّال وقاهم من ْ َال ْوت َر ْم َال ٍ
ي ُقول� :أَ َق َام �آ َبا ِئي بالبادية َومل يح�ضروا ال ُق َرى»((( .
وقد ُذكر الأعراب يف القر�آن الكرمي ،قال اهلل ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ﴾[ ،الأحزاب ]20:ويفهم من هذه الآية الكرمية �أنّ الأعرابي هو من �سكن البادية ،وكان بعيدً ا

عن املدينة واحلا�ضرة.

وجاء يف القر�آن الكرمي ذكر الأعراب يف معر�ض الذم واملدح ،قال تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ [ التوبة.]97 :

وا�ستثنى منهم الذين �آمنوا باهلل واليوم الآخر وح�سن �إ�سالمهم بل وينفقون �أموالهم يف �سبيل اهلل.
قال تعاىل﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ [ التوبة.]99 :
وميتاز الأعراب ب�سالمة اللغة وف�صاحة الل�سان ونقاء العبارة فهم ال يلحنون يف كالمهم؛ لأنهم مل
يخالطوا الأعاجم ومل يت�أ�شبوا بهم ،بل هم على فطرتهم ال�سليمة و�سليقتهم ال�صافية ،ولهذا كانت قري�ش
تبعث الغلمان �إىل البوادي ليتعلموا العربية الف�صيحة.
((( تهذيب اللغة كتاب العني باب الثالثي ال�صحيح مادة (ع ر ب).
((( ال�سابق .
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وقد كان علماء النحو ك�أبي عمرو واخلليل والأ�صمعي و�أبي زيد والك�سائي وغريهم يرحلون �إىل البادية
في�أخذون اللغة من �أفواه الأعراب� .س�أل الك�سائي اخلليل بن �أحمد من �أين �أخذت علمك ؟ فقال :من بوادي
احلجاز وتهامة وجند ،فخرج الك�سائي �إىل البوادي ورجع وقد �أنفد خم�س ع�شرة قنينة حربا يف الكتابة عن
العرب �سوى ما حفظ ،وروي �أنه �أخذ عن �أعراب احلطمية وقرى ال�سواد(((.
وكان من �أ�س�س املدر�سة الب�صرية الأخذ عن الأعراب الف�صحاء املوثوق بف�صاحتهم ،الذين مل
يختلطوا بالقبائل غري الف�صيحة ،فهم ي�أخذون اللغة عن الف�صحاء من �أرباب اللغة ممن �سلمت �سليقتهم
من الوهن وال�ضعف« ،ف�أخذوا عن القبائل البعيدة من �أطراف اجلزيرة والباقية يف �سرتها من جفاة
الأعراب و�أهل الطبائع املتوقحة ،وحتاموا �سكان الأطراف احل�ضريني املخالطني لغري العرب»(((.
فالقبائل التي ا�شتهرت بالف�صاحة هي التي �أخذ عنها الب�صريون ،ف�أخذوا عن �أعراب البادية
بالرحلة �إليهم� ،أو ب�س�ؤال من وفد من الأعراب �إليهم ،وامتنعوا عن الأخذ من القبائل التي ت�أثرت لغتها
بالأقاليم املجاورة ،روي عن الن�ضر بن �شميل �أنه �أقام بالبادية زمن ًا طوي ًال ،ف�أخذ عن ف�صحاء الأعراب
ك�أبي خرية و�أبي الدقي�ش وغريهما(((.
ونحاة الب�صرة يرون �أن العربي كلما كان �أل�صق بحياة البادية ف�إن لغته تكون ف�صيحة �صحيحة،
وكلما ابتعد عن البادية ،وعا�ش يف املدينة �ضعفت لغته ووهنت �سليقته.
ويذكر �أن الك�سائي وهو زعيم الكوفيني كان ي�أن�س �إىل كالم الأعراب ببغداد وهم من خمتلف القبائل،
وكان ي�ست�شهد بكالمهم ومنهم �أعراب احلليمات الذين قدموا بغداد و�ضربوا خيامهم يف قطربل  .قال �أبو
حممد اليزيدي يف ذلك(((:
كنا نقي�س النحو فيما م�ضى على ل�سان العرب الأول
فجاء �أقــوام يقي�س ـ ــونه على لغى �أ�شياخ قطربل
فكلهم يعمل يف نق�ض ما به ن�صاب احلق ال ي�أتلي
�إن الك�سائي و�أ�صحابه يرقون بالنحو �إىل الأ�سفل
وقال �أبو زيد«:قدم علينا الك�سائي الب�صرة فلقي عي�سى واخلليل وغريهما و�أخذ عنهم نحو ًا كثري ًا،
ثم �سار �إىل بغداد فلقي �أعراب احلليمات ف�أخذ عنهم الف�ساد من اخلط�أ واللحن ف�أف�سد ما كان �أخذه
بالب�صرة»(((.
((( ينظر معجم الأدباء .88/4
((( ن�ش�أة النحو وتاريخ �أ�شهر النحاة 112ملحمد طنطاوي ط1389 ،2هـ1996-م.
((( معجم الأدباء .563/5
((( �أخبار النحويني الب�صريني لل�سريايف  .37حتقيق :طه الزيني وحممد عبد املنعم خفاجي ،م�صطفى البابي احللبي ،الطبعة
1373هـ 1966 -م.
((( ال�سابق وانظر ن�ش�أة النحو .109
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وبغ�ض النظر عن �صحة هذا القول �أو خطئه ،فهذا القول ي�ؤيد �أن علماء العربية كانوا ي�أخذون اللغة
من �أفواه الأعراب ويحتجون ب�أقوالهم و�أحاديثهم.
وكان الكوفيون ال يكتفون مبا ي�أخذون عن ف�صحاء الأعراب� ،إذ كانوا ي�أخذون عمن �سكن من العرب
يف حوا�ضر العراق ،وكثري منهم كان الب�صريون ال ي�أخذون عنهم وال عن قبائلهم املقيمة يف مواطنها
الأ�صلية ،وقد حمل الب�صريون على الكوفيني حمالت �شعواء حني وجدوهم يتو�سعون يف الرواية على هذه
ال�شاكلة وخ�صوا الك�سائي بكثري من هذه احلمالت قائلني �إنه كان ي�سمع ال�شاذ ،الذي ال يجوز من اخلط�أ
واللحن وال�ضرورات فيجعل ذلك �أ�ص ًال ويقي�س عليه .وقالوا �إنه لقي ع�شرية من بني عبد القي�س ت�سمى
احلطمة كانت نازلة ببغداد ،ف�أخذ عنها مما ات�ضح �أثره يف مناظرته امل�شهورة مع �سيبويه .ففي مناظرة
�سيبويه والك�سائي يف قولهم «كنت �أظن �أن العقرب �أ�شد ل�سعة من الزنبور ف�إذا هو هي� ،أو ف�إذا هو �إياها»،
وعندما اختلفا قال يحيى بن خالد :قد اختلفتما و�أنتما رئي�سا بلديكما ،فمن ذا يحكم بينكما؟ فقال
الك�سائي :هذه العرب ببابك ،قد جمعتهم من كل �أوب ،ووفدت عليك من كل �صقع ،وهم ف�صحاء النا�س،
وقد قنع بهم �أهل امل�صرين ،و�سمع �أهل الكوفة و�أهل الب�صرة منهم ،فيح�ضرون وي�س�ألون .فقال يحيى
وجعفر :لقد �أن�صفت .و�أمر ب�إح�ضارهم ،فدخلوا وفيهم �أبو فقع�س ،و�أبو زياد ،و�أبو اجلراح ،و�أبو ثروان،
ف�سئلوا عن امل�س�ألة التي جرت بني الك�سائي و�سيبويه ،فتابعوا الك�سائي وقالوا بقوله(((.
وقد اقتفى الكوفيون �سبيل الك�سائي ،ف�أخذوا �شعر الأعراب الذين اختلطوا باملتح�ضرين والن
جفا�ؤهم ،و�ضعفت �سليقتهم ،ومن �أجل ذلك كان الب�صريون يغمزون الكوفيني على ذلك ،قال الريا�شي:
«نحن ن�أخذ اللغة عن حر�شة ال�ضباب و�أكلة الريابيع ،وه�ؤالء �أخذوا اللغة عن �أهل ال�سواد �أ�صحاب الكواميخ
و�أكلة ال�شواريز»(((.
وكالم الريا�شي هذا يدل على حر�ص الب�صريني على الأخذ عن الأعراب الف�صحاء ،فهم ال يلتفتون
�إىل كل قول حتى يت�أكدوا من �صحته ونقائه وف�صاحته.
قال ابن جني يف اخل�صائ�ص« :باب يف ترك الأخذ عن �أهل املدر كما �أخذ عن �أهل الوبر ،علة امتناع
ذلك ما عر�ض للغات احلا�ضرة و�أهل املدر من االختالل والف�ساد واخلطل .ولو علم �أن �أهل مدينة باقون
على ف�صاحتهم ،ومل يعرت�ض �شيء من الف�ساد للغتهم ،لوجب الأخذ عنهم كما ي�ؤخذ عن �أهل الوبر.
وكذلك �أي�ض ًا لو ف�شا يف �أهل الوبر ما �شاع يف لغة �أهل املدر من ا�ضطراب الأل�سنة وخبالها ،وانتقا�ض عادة
((( ينظر الإن�صاف يف م�سائل اخلالف  702/2لأبي الربكات الأنباري ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكر.
((( الفهر�ست  86البن الندمي بريوت ،دار املعرفة1398 ،هـ1978-م.
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الف�صاحة وانت�شارها ،لوجب رف�ض لغتها وترك تل ِّقي ما يرد عنها ،وعلى ذلك العمل يف وقتنا هذا؛ لأنا ال
نكاد نعدم ما يف�سد ذلك ،ويقدح فيه ،وينال ويغ�ض منه»(((.
فالأعراب يتفاوتون يف الف�صاحة والبيان ،وهم لي�سوا على درجة واحدة من الف�صاحة ،ولكنهم دون
�شك �أف�صح من �أهل احلا�ضرة ممن اختلطوا بغري العرب و�ضعفت �سليقتهم ووهنت لغتهم .لذلك �أخذ
معظم اللغة عنهم ومل ي�ؤخذ من غريهم.
قال ابن خلدون« :ثم �إنه ملا ف�سدت هذه امللكة مل�ضر مبخالطتهم الأعاجم و�سبب ف�سادها �أن النا�شئ
من اجليل �صار ي�سمع يف العبارة عن املقا�صد كيفيات �أخرى غري الكيفيات التي كانت للعرب فيعرب عن
مق�صوده لكرثة املخالطني للعرب من غريهم وي�سمع كيفيات العرب ،فاختلط عليه الأمر و�أخذ من هذه
وهذه فا�ستحدث ملكة وكانت ناق�صة عن الأوىل ،وهذا معنى ف�ساد الل�سان العربي ،ولهذا كانت لغة قري�ش
�أف�صح اللغات العربية و�أ�صرحها ل ُبعدهم عن بالد العجم من جميع جهاتهم ،ثم من اكتنفهم من ثقيف
وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني �أ�سد وبني متيم .و�أما من بعد عنهم من ربيعة وخلم وجذام
وغ�سان و�إياد وق�ضاعة وعرب اليمن املجاورين لأمم الفر�س والروم واحلب�شة ،فلم تكن لغتهم تامة امللكة
مبخالطة الأعاجم وعلى ن�سبة ُبعدهم عن قري�ش كان االحتجاج بلغاتهم يف ال�صحة والف�ساد عند �أهل
ال�صناعة العربية»((( .
و�أما حديث الأعراب فهو على درجة كبرية من اجلمال والف�صاحة والبيان ،فهم يتحدثون بلغة �سليمة
خالية من اخلط�أ واللحن ،وهم �أعرف مبوا�ضع الكالم ومواقعه .قال اجلاحظ« :لي�س يف الأر�ض كال ٌم هو
� ْأمتَع ،وال �أ ْن َفع ،وال �آنقُ  ،وال �أل ّذ يف الأ�سماع ،وال �أ�شد اتّ�صا ًال بالعقول ال�سليمة ،وال �أ ْفتَق ِلل�سان ،وال �أجود
تقومي ًا للبيان ،من ُط ِول ا�ستماع حديث الأعراب العقال ِء الف�صحاء والعلماء البلغاء»((( .
ال�شعر وف�ضيلته�« :أي حكمة تكون �أبلغ� ،أو �أح�سن� ،أو �أغرب� ،أو
وقال ابنُ املقفع ،وقد جرى ِذ ْك ُر
ِ
ُ
ي�ستوح�ش من الكالم ،و َيفْزَ ع من الب�شر ،و َي�أ ِوي
�أعجب ،من غالم بدوي مل ي َر رِيف ًا ،ومل ي�شبع من طعام؛
�إىل ال َقف ِْر والريابيع َ
باجلان؛ ف�إذا قال ال�شعر و�صف ما مل َي َره ،ومل يغذ
أن�س
ِ
والظباء ،وقد خالط ال ِغي َالن ،و� َ
به ،ومل يعرفه ،ثم يذكر حما�سن الأخالق وم�ساويها ،وميدح ويهجو ،ويذ ّم ويعاتب ،وي�شبب ويقول ما ُيكتب
عنه ،ويروى له ،ويبقى عليه” (((.
(((
(((
(((
(((

اخل�صائ�ص 5/2البن جني �أبو الفتح عثمان ،حتقيق :حممد علي النجار ،بريوت ـ لبنان ،دار الهدى.
مقدمة ابن خلدون  555عبد الرحمن بن حممد ،ت�شكيل ر�شيد عطية ،وتدقيق :عبد اهلل الب�ستاين ط ،4مكتبة لبنان 1990م.
البيان والتبيني .81/1للجاحظ �أبو عثمان عمرو بن بحر ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية .
�ضحى الإ�سالم 77لأحمد �أمني حتقيق :حممد فتحي �أبو بكر ،تقدمي :د� .صالح ف�ضل ،الدار امل�صرية اللبنانية.
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

507

حديث الأعراب يف م�صنفات ابن جني (ّ٣٩٢هـ) «جمع ودرا�سة»

وانظر �إىل قول الأعرابي وهو يرثي ابنه الذي قتله �أخوه و�إىل عذوبة منطقه(((:
�أقول للنف�س ت�أ�س ـ ـ ــا ًء وتعزية

�إحـ ـ ـ ــدى يدي �أ�صابتني ومل ترد

فقدم �إليه ليقتاد منه ،ف�ألقى ال�سيف يف يده ،وقال ال�شعر وبعده:
كالهما خلف من فقد �صاحبه هذا �أخي حني �أدعوه وذا ولدي
والأعرابي �إذا قويت ف�صاحته و�سمت طبيعته ت�صرف وارجتل ما مل ي�سبقه �أحد قبله به؛ فقد حكي
عن ر�ؤبة و�أبيه �أنهما كانا يرجتالن �ألفاظا مل ي�سمعاها وال �سبقا �إليها(((.
ال�سا ِر َق ُة
ال�سار ُِق َو َّ
وكذلك هم يف معرفة �صواب الكالم من خطئه ،قال الأ�صمعي كنت �أقر�أَ « :و َّ
الل ُ
واهلل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم» ((( وكان بجانبي �أعرابي فقال :كالم من
َفا ْق َط ُعوا �أَ ْي ِد َي ُه َما َجزَ ا ًء ِ َبا َك َ�س َبا َن َك ًال ِّمنَ َّ ِ
هذا؟ فقلت كالم اهلل .قال� :أعد ،ف�أعدت فقال :لي�س هذا كالم اهلل ،فانتبهت فقر�أت« :وال�سارقَ ...و َّ ُ
الل
َغ ُف ْو ٌر َر ِح ْي ٌم » فقال� :أ�صبت ،فقلت� :أتقر�أ القر�آن؟ قال :ال .قلت فمن �أين علمت؟ فقال :عز فحكم فقطع،
ولو غفر ورحم ملا قطع.
وكذلك كان النا�س يتلذذون من �سماع حديث الأعراب خلفة روحهم وعذوبة نطقهم وب�ساطتهم(((.
وها نحن يف هذا البحث نعر�ض حلديثهم يف م�صنفات ابن جني وتعليقه على قولهم.
الف�صل الأول :امل�سائل النحوية :وفيه املباحث الآتية:
املبحث الأول :القر�آن الكرمي والقراءات القر�آنية ،وفيه امل�سائل الآتية:
رفع ر�سوله يف قوله تعاىل ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ﴾

قال ابن جني«:وروي من حديث علي مع الأعرابي الذي �أقر�أه املقرئ ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ﴾ [التوبة ]3 :حتى قال الأعرابي :برئت من ر�سول اهلل ،ف�أنكر ذلك علي  ،ور�سم

لأبي الأ�سود من عمل النحو ما ر�سمه ما ال يجهل مو�ضعه ،فكان ما يروى من �أغالط النا�س من ذاك �إىل
�أن �شاع ،وا�ستمر ف�ساد هذا ال�ش�أن م�شهور ًا ظاهر ًا ،فينبغي �أن ي�ستوح�ش من الأخذ من كل �أحد� ،إال �أن
((( ينظر احلما�سة 105/1ب�شرح التربيزي يحيى بن علي بن حممد ال�شيبا ّ
ين �أبو زكريا ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد،
القاهرة ،مطبعة حجازي1385 ،هـ.
((( اخل�صائ�ص.25/2
((( �سورة املائدة� ،آية (.)38
((( �ضحى الإ�سالم .299
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تقوى لغته وت�شيع ف�صاحته .وقد قال الف َّراء يف بع�ض كالمه �إال �أن ت�سمع �شيئ ًا من بدوي ف�صيح فتقوله»(((.
ورويت هذه احلكاية عن �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب  ،قال �أبو بكر الأنباري يف كتابه �إي�ضاح
الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل « :وحدثني بع�ض �أ�صحابنا قال :قال �أبو عبد اهلل حممد بن يحيى القطعي
قال :حدثني حممد بن عي�سى عن يزيد قال :حدثني �أبو توبة الربيع بن نافع احللبي قال :حدثنا عي�سى
ابن يون�س عن ابن جريج عن ابن �أبي مليكة قال :قدم �أعرابي يف زمان عمر فقال :من يقرئني مما �أنزل
اهلل على حممد؟ قال :ف�أقر�أه رجل «براءة» فقال�(( :أنَّ َ
اهلل َب ِري ٌء من امل�شرك َني و َر ُ�سو ِل ِه)) باجلر ،فقال
الأعرابي� :أو قد برئ اهلل من ر�سوله� ،إن يكن اهلل برئ من ر�سوله ف�أنا �أبر�أ منه؟ فبلغ عمر مقالة الأعرابي
فدعاه فقال :يا �أعرابي �أترب�أ من ر�سول اهلل؟ فقال :يا �أمري امل�ؤمنني �إين قدمت املدينة وال علم يل بالقر�آن
ف�س�ألت :من يقرئني ؟ ف�أقر�أين هذا �سورة براءة فقال�(( :أنَّ َ
اهلل َب ِري ٌء من امل�شرك َني و َر ُ�سو ِل ِه)) فقلت:
�أو قد برئ اهلل من ر�سوله� ،إن يكن اهلل برئ من ر�سوله ف�أنا �أبر�أ منه .قال عمر :لي�س هكذا يا �أعرابي.
قال :فكيف هي يا �أمري امل�ؤمنني فقال� :أن اهلل بريء من امل�شركني ور�سوله .فقال الأعرابي :و�أنا واهلل �أبر�أ
ممن برئ اهلل ور�سوله منه .ف�أمر عمر بن اخلطاب � أال يقرئ القر�آن �إال عامل باللغة ،و�أمر �أبا الأ�سود
فو�ضع النحو»(((.
ومن هنا قال العلماء� :إن عمر بن اخلطاب  هو �أول من �أمر �أبا الأ�سود الد�ؤيل بو�ضع قواعد
النحو .وبع�ض العلماء قال ب�أن علي بن �أبي طالب  هو �أول من �أ�شار على �أبي الأ�سود �أن ي�ضع القواعد يف
اللغة ،وال م�شاحة يف ذلك ،فاللغة قد و�ضعت �أ�صولها ب�أمر �أحد اخلليفتني الرا�شدين عمر بن اخلطاب�،أو
علي بن �أبي طالب .
�أما ما يتعلق بهذه الآية وهو جر كلمة «ور�سو ِله» ،ف�إن املعنى يختلف كلي ًا �إذا كانت الكلمة جمرورة،
وال�صواب القراءة بالرفع ﴿ﭺ﴾ مرفوعة على اعتبارين ،فهي �إما مبتد�أ وخربه حمذوف ،والتقدير:
ور�سوله بريء ،و�إما معطوفة على ا�سم �إن بالرفع.
قال �أبو حيان الأندل�سي« :و�أما قراءة اجلمهور بالرفع فعلى االبتداء ،واخلرب حمذوف� ،أي ور�سوله
بريء منهم ،وحذف لداللة ما قبله عليه ،وجوزوا فيه �أن يكون معطوف ًا على ال�ضمري امل�ستكن يف بريء،
وح�سنه كونه ف�صل بقوله من امل�شركني بني متحمله واملعطوف»(((.
((( اخل�صائ�ص.8 /2
((( �إي�ضاح الوقف واالبتداء  36/1البن الأنباري حممد بن القا�سم بن حممد �أبو بكر ،حتقيق :حميي الدين عبد الرحمن رم�ضان،
دم�شق ،مطبوعات جممع اللغة العربية1390 ،هـ 1971 -م.
((( البحر املحيط لأبي  .6 /5لأبي حيان االندل�سي حممد بن يو�سف بن علي �أثري الدين ،ط  ،2بريوت-لبنان ،دار �إحياء الرتاث
العربي1411 ،هـ 1990 -م.
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وقال ابن احلاجب« :ور�سو ُله» بالرفع ،معطوف على ا�سم �أن باعتبار املحل ،و�إنْ كانت مفتوحة؛ لأنها
يف حكم املك�سورة .وهذا مو�ضع مل ينبه عليه النحويون ،ف�إنهم �إذا قالوا :يعطف على ا�سم �إن املك�سورة دون
غريها �أوهموا �أنه ال يجوز العطف على املفتوحة .واملفتوحة تنق�سم ق�سمني :ق�سم يجوز العطف على ا�سمها
بالرفع ،وق�سم ال يجوز .فالق�سم الذي يجوز :هو �أن تكون يف حكم املك�سورة كقولك :علمت �أن زيد ًا قائم
وعمرو ،لأنه يف معنى� :إن زيد ًا قائم وعمرو فكما جاز العطف ثم جازها هنا»(((.
قال �أبو حيان يف البحر املحيط «قر�أ ابن �أبي �إ�سحاق وعي�سى بن عمر ،وزيد بن علي« :ور�سو َله»
بالن�صب عطف ًا على لفظ ا�سم �أن .و�أجاز الزخم�شري �أن ينت�صب على �أنه مفعول معه»(((.
و�أما القراءة باجلر ف�شاذة «وخرجت على العطف على اجلوار ،كما �أنهم نعتوا و�أكدوا على اجلوار،
وقيل هي واو الق�سم وال وجه لها»(((.
العذاب األليم
قراءة إنكم لذائقوا
َ
الَ ِل َيم)) [�ص ]38 :بالن�صب� .أخربنا �أبو
اب ْ أ
قال �أبو الفتح«:وقر�أ بع�ض الأعراب�ِ (( :إ َّن ُك ْم َل َذا ِئ ُقو ا ْل َع َذ َ
علي عن �أبي بكر عن �أبي العبا�س قال� :سمعت عمارة يقر�أَ « :و َل ال َّل ْي ُل َ�سا ِبقُ ال َّن َها َر» [ ي�س ،]40:فقلت له:
ما �أردت؟ فقال� :أردت �ساب ٌق النها َر ،فقلت له فهال قلته ,فقال :لو قلته لكان �أوزن ،يريد �أقوى و�أقي�س»(((.
وجاء يف معجم الأدباء بعد �أن وردت هذه احلكاية«:ففي هذه احلكاية من فقه العربية ثالثة �أ�شياء:
�أحدها� :أنهم قد يراعون من معانيهم ما نن�سبه �إليهم ونحمله عليهم ،والثاين� :أنهم قد ينطقون بال�شيء
ن�ص �أبو العبا�س عليه وا�ستو�ضح ما عنده قال�« :أردت كذا» وهو خالف
ويف �أنف�سهم غريه� ،أال ترى �أنه ملا ّ
ما لفظ به ،والثالث� :أنهم قد ينطقون بال�شيء غريه �أقوى منه ا�ستالنة وتخفيف ًا� ،أال تراه كيف قال :لو قلته
لكان �أوزن� ،أي �أقوى و�أعرب» (((.
(((
(((
(((
(((
(((

الأمايل النحوية 81/1البن احلاجب �أبو عمرو عثمان بن عمر ،حتقيق هادي ح�سن حمودي ط ،2بريوت ،عامل املعرفة ،مكتبة
النه�ضة العربية1405 ،هـ 1985-م.
البحر املحيط» . 367 /5
ال�سابق . 367 /5
املحت�سب يف تبيني وجوه �شواذ القراءات  81 /2البن جني �أبو الفتح عثمان ،حتقيق :عبد احلليم النجار ،وعلي النجدي نا�صف،
وعبد الفتاح �شلبي ،القاهرة املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،جلنة �إحياء الرتاث الإ�سالمي 1386هـ.
معجم الأدباء .1596/4
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احلمد ُل
قراءة
ُ
قال �أبو الفتح«:قراءة �أهل البادية َ
(احل ْم ُد ُل) [الفاحتة ]2 :م�ضمومة الدال والالم ،ورواها يل
(((
احلمد ِل مك�سورتان» .
بع�ض �أ�صحابنا قراءة لإبراهيم بن �أبي عبلة
ِ
ويراد بقراءة �أهل البادية ما يقر�ؤه بع�ضهم ب�سليقته دون مراعاة للرواية يف القراءة(((.
قال �أبو حيان«:واجلمهور قر�ؤوا ب�ضم دال احلمد واتبع �إبراهيم بن �أبي عبلة ميمه الم اجلر ل�ضمة
الدال ،كما �أتبع احل�سن وزيد بن علي ك�سرة الدال لك�سرة الالم ،وهي �أغرب؛ لأن فيه �إتباع حركة معرب
حلركة غري �إعراب ،والأول بالعك�س ،ويف قراءة احل�سن احتمال �أن يكون الإتباع يف مرفوع �أو من�صوب،
ويكون الإعراب �إذ ذاك على التقدير بن مقدار منع من ظهوره �شغل الكلمة بحركة الإتباع كما يف املحكي
واملدغم»(((.
قم الليل
قراءة ُ
قال �أبو الفتح« :ومن ذلك قراءة �أبي ال�سمالُ «:ق ُم ال َّل ْي َل» [املزمل ]2:وروح عن �أبي اليقظان قال:
�سمعت �أعرابيا من بلعنرب يقر�أ كذلك»((( .قال �أبو الفتح معل ًال جواز ذلك �أن الغر�ض يف هذه احلركة �إمنا
التبلغ بها هربا من اجتماع ال�ساكنني ،فب�أي احلركات حركت �أحدهما فقد وقع الغر�ض ،ولعمري �أن الك�سر
�أكرث ،ف�أما �أال يجوز غريه فال.
قال �أبو حيان«:وقر�أ اجلمهور ﴿ :ﭔ ﭕ ﴾ بك�سر امليم على �أ�صل التقاء ال�ساكنني  .و�أبو ال�سمال :
ب�ضمها اتباعا للحركة من القاف .وقرئ :بفتحها طلب ًا للتخفيف»(((.

(((
(((
(((
(((
(((

املحت�سب .37 /1
ال�سابق ينظر حا�شية املحقق.
البحر املحيط .18/1
املحت�سب .335 /2
البحر املحيط .360/8
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املبحث الثاني
املسائل املتعلقة بالتذكير والتأنيث والعامل واملعمول
تأنيث املذكر
ورد يف كالم العرب ت�أنيث املذكر يف منثور الكالم دون �ضرورة ال�شعر ،فقد «حكى �أبو حامت عن
الأ�صمعي قال :قال �أبو عمرو بن العالء� :سمعت �أعرابي ًا مياني ًا يقول :فالن لغوب جاءته كتابي فاحتقرها،
فقلت له :ما اللغوب فقال :الأحمق»((( .وجاء يف املحت�سب قوله« :حكى الأ�صمعي عن �أبي عمرو قال� :سمعت
رج ًال من اليمن يقول :فالن لغوب ،جاءته كتابي فاحتقرها ،قال فقلت له� :أتقول جاءته كتابي؟ فقال نعم،
�ألي�س ب�صحيفة؟ فال تعجب �إ ّال من هذا الأعرابي اجلايف وهو يعلل هذا التعليل يف ت�أنيث املذكر ،ولي�س يف
�شعر منظوم فيحتمل ذلك له� ،إمنا هو يف كالم منثور ... ،وال�شواهد كثرية لكن الطريق التي نحن عليها
خمت�صرة قليلة ق�صرية»(((.
وقال معلقا على قول الأعرابي«:وهذا من �أعرابي جاف هو الذي نبه �أ�صحابنا على انتزاع العلل.
وكذلك ما يجري جمراه فاعرفه»(((.
وقال يف اخل�صائ�ص بعد �أن �أورد ق�صة الأعرابي�« :أفرتاك تريد من �أبي عمرو وطبقته وقد نظروا،
وتدربوا ،وقا�سوا ،وت�صرفوا �أن ي�سمعوا �أعرابي ًا جافي ًا غف ًال ،يعلل هذا املو�ضع بهذه العلة ،ويحتج لت�أنيث
املذكر مبا ذكره فال يهتاجواهم ملثله ،وال ي�سلكوا فيه طريقته ،فيقولوا :فعلوا كذا لكذا ،و�صنعوا كذا لكذا،
وقد �شرع لهم العربي ذلك ،ووقفهم على �سمته و�أمه»(((.
وورد كذلك يف اخل�صائ�ص« :وتذكري امل�ؤنث وا�سع جد ًا؛ لأنه رد فرع �إىل �أ�صل .لكن ت�أنيث املذكر
ال�س َّيا َر ِة» [يو�سف]10 :
�أذهب يف التناكر والإغراب .و�أما ت�أنيث املذكر ،فكقراءة من قر�أَ « :ت ْل َت ِق ْط ُه َب ْع ُ�ض َّ
وكقولهم :ما جاءت حاجتك ،وكقولهم :ذهبت بع�ض �أ�صابعه� ،أنث ذلك ملا كان بع�ض ال�سيارة �سيارة يف
املعنى  .و�أن�شدوا:
اخلوف والأعدا ُء منْ ِّ
ُ
انب
باحل َجا ِز تل َّف َع ْت به
أتهج ُر بيتًا ِ
كل َج ِ
� ُ
(((
(((
(((
(((

ال َف ْ�سر (�شرح ابن جني الكبري على ديوان املتنبي )  .394/3البن جني ،حتقيق :د .ر�ضا رجب ،ط  ،1دم�شق ،دار الينابيع،
 2004م.
املحت�سب البن جني .238 /1
املحت�سب .186/2
اخل�صائ�ص .249/1وينظر �سر �صناعة الإعراب  .12/ 1البن جني �أبو الفتح عثمان ،حتقيق :ح�سن هنداوي ،ط  ،1دم�شق،
دار القلم 1405 ،هـ1985-م.
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ذهب باخلوف �إىل املخافة .وقال لبيد:
َ
فم�ضى وق َّد َمها وكا َن ْت عاد ًة م ْنه �إذا ِهي َع َّردَت �إقدا ُمها
�إن �شئت قلت� :أنث الإقدام ملا كان يف معنى التقدمة .و�إن �شئت قلت :ذهب �إىل ت�أنيث العادة كما ذهب
�إىل ت�أنيث احلاجة يف قوله«:ما جاءت حاجتك» وقال:
ْ
الراكب املزجي مطيتَه
ي�أ ُّيها
أ�سد ما هذه ال�صوتُ
�سائل بني � ٍ
ُ
ذهب �إىل ت�أنيث اال�ستغاثة» .ثم �أورد حكاية الأ�صمعي عن �أبي عمرو مع الأعرابي وقال«:وهذا يف النرث
كما ترى وقد علله.(((»...
هذا بع�ض ما رواه الأعرابي يف ت�أنيث املذكر ،وقد اهتدى �أبو عمرو بن العالء �إىل هذا التعليل بعد �أن
ا�ستمع �إىل هذا الأعرابي وقد �أنث املذكر قائ ًال� :ألي�س ب�صحيفة ،لذلك قال :جاءته كتابي فاحتقرها وهو يف
�سعة الكالم ولي�س م�ضطر ًا ب�شعر ،و�إمنا قال ذلك يف منثور الكالم .وهنا علل الأعرابي �أن الكتاب �صحيفة
لذلك �أنث لها الفعل ،وهذا ومثله ما نبه اللغويني �إىل التعليل وا�ستخراج العلل.
وانظر �إىل تعليق �أبي الفتح وهو يذكر هذا الأعرابي اجلايف الذي يتكلم بهذا الكالم على �سجيته
وفطرته دون النظر �إىل قواعد الكالم و�صنعة الإعراب كيف اهتدى �إىل هذا التعليل ولي�س هو م�ضطر
ب�شعر منظوم و�إمنا قاله يف كالم منثور.
نصب عرقاة بالفتحة
قال ابن جني« :واخلرب املرفوع يف ذلك ،وهو �س�ؤال �أبي خرية عن قولهم :ا�ست�أ�صل اهلل عرقاتهم،
فن�صب �أبو خرية التاء من عرقاتهم ،فقال له �أبو عمرو :هيهات �أبا خرية ،الن جلدك ،وذلك �أن �أبا عمرو
ا�ست�ضعف الن�صب بعد ما كان �سمعها منه باجلر ،قال :ثم رواها فيما بعد �أبو عمرو بالن�صب واجلر ،ف�إما
�أن يكون �سمع الن�صب من غري �أبي خرية ممن ير�ضى عربيته ،و�إما �أن يكون قوي يف نف�سه ما �سمعه من
�أبي خرية من ن�صبها .ويجوز �أي�ض ًا �أن يكون قد �أقام ال�ضعف يف نف�سه ،فحكى الن�صب على اعتقاده �ضعفه،
وذلك �أن الأعرابي قد ينطق بالكلمة يعتقد �أن غريها �أقوى يف نف�سه منها� ،أال ترى �أن �أبا العبا�س حكى عن
ُعمارة �أنه كان يقر�أ« :وال ا َّل ْي ُل َ�سا ِبقُ ال َّن َها َر» [ي�س  ]:40بالن�صب؛ قال �أبو العبا�س :فقلت له ما �أردت؟ فقال:
�ساب ٌق النهار ،فقلت له فهال قلته؟ فقال :لو كنت قلته لكان �أوزن� ،أي �أقوى»(((.
((( اخل�صائ�ص.٤١٥ /2
((( اخل�صائ�ص.384 /1
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وقال يف مو�ضع �آخر«:واملحفوظ يف هذا قول �أبي عمرو لأبي خرية وقد قال :ا�ست�أ�صل اهلل عرقاتهم
بن�صب التاء :هيهات �أبا خرية الن جلدك ،ثم رواها �أبو عمرو فيما بعد .و�أجاز �أي�ض ًا �أبو خرية حفرت
�إراتك جمع �إرة  ...و�أ�صحابنا ال يرون فتح هذه التاء يف مو�ضع الن�صب .و�أما عرقاتهم فواحدة ك�سعالة»(((.
وقال �أي�ض ًا ...« :هيهات �أبا خرية الن جلدك ،فلي�س لأحد �أن يقول :كما ف�سدت لغته يف هذا ينبغي �أن �أتوقف
عنها يف غريه ملا حذرنا قبل وو�صفنا .فهذا هو القيا�س وعليه يجب �أن يكون العمل»(((.
وجاء يف ل�سان العرب«:العرقاة :الأ�صل الذي يذهب يف الأر�ض �سف ًال وت�شعب منه العروق .وقال
بع�ضهم� :أعرقة وعرقات ،فجمع بالتاء ،وعرقاة كل �شيء وعرقاته� :أ�صله وما يقوم عليه ،ويقال يف الدعاء
عليه :ا�ست�أ�صل اهلل عرقاته ين�صبون التاء; لأنهم يجعلونها واحدة م�ؤنثة ...ومن قال :عرقاته من �أجراه
جمرى �سعالة ،وقد يكون «عرقاتهم» جمع عرق وعرقة ،كما قال بع�ضهم :ر�أيت بناتك� ،شبهوها بهاء
الت�أنيث التي يف قناتهم وفتاتهم; لأنها للت�أنيث كما �أن هذه له ،والذي �سمع من العرب الف�صحاء :عرقاتهم
بالك�سر قال الليث :العرقاة من ال�شجر �أرومه الأو�سط ،ومنه تت�شعب العروق وهو على تقدير فعالة،
قال الأزهري  :ومن ك�سر التاء يف مو�ضع الن�صب وجعلها جمع عرقة فقد �أخط�أ»(((.
وقد �أورد ابن جني هذه امل�س�ألة يف باب العربي ينتقل ل�سانه كما ح�صل يف ل�سان �أبي خرية فقد كان
يقولِ :عرقا ِتهم بالك�سر ،ثم انتقل ل�سانه �إىل الفتح فقالِ :عرقاتَهم.
قال ابن جني يف هذا الباب« :اعلم �أن املعمول عليه يف نحو هذا �أن تنظر حال ما انتقل �إليه ل�سانه.
ف�إن كان �إمنا انتقل من لغته �إىل لغة �أخرى مثلها ف�صيحة وجب �أن ي�ؤخذ بلغته التي انتقل �إليها كما ي�ؤخذ
بها قبل انتقال ل�سانه �إليها ،حتى ك�أنه �إمنا ح�ضر غائب من �أهل اللغة التي �صار �إليها �أو نطق �ساكت من
�أهلها .ف�إن كانت اللغة التي انتقل ل�سانه �إليها فا�سدة مل ي�ؤخذ بها وي�ؤخذ بالأوىل حتى ك�أنه مل يزل من
�أهلها»(((.
ف�أبو عمرو ا�ست�ضعف الن�صب يف عرقاة بعد �أن كان �سمعها من �أبي خرية باجلر ،ثم رواها �أبو خرية
بالن�صب ،مما دعا �أبو عمرو �إىل ا�ستنكار ذلك منه .وعلق ابن جني على فعل �أبي عمرو عندما رواها
بالن�صب ب�أن العربي قد ينتقل ل�سانه من لغة �إىل لغة �أخرى� .أو �أنه �سمعها من غري �أبي خرية بالن�صب
فا�ستح�سنها� ،أو �أنه قد قالها مع اعتقاده �أن غريها �أقوى منها.
(((
(((
(((
(((

ال�سابق .304/3
ال�سابق .13/2
ل�سان العرب ( ع ر ق).
اخل�صائ�ص.12/2
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النصب بـ «حاشا»
حا�شا يف اال�ستثناء تكون حرف جر وتكون فع ًال ،مثل عدا وخال فيقال :قام القوم حا�شا زيد وحا�شا
زيدا .قال ابن جني«:وحكى �أبو عثمان املازين عن �أبي زيد قال� :سمعت �أعرابي ًا يقول :اللهم اغفر يل وملن
�سمع حا�شى ال�شيطان و�أبا الإ�صبغ ،فن�صب بحا�شى .وهذا دليل الفعلية ،فعليه وقعت بعده الم اجلر»(((.
فحا�شا هنا فعل بداللة انت�صاب اال�سم بعدها وهو ال�شيطان و�أبا الإ�صبغ بالعطف عليه ،فحا�شا تكون
حرف جر فيجر اال�سم بعدها ،وتكون فع ًال ما�ضي ًا فينت�صب اال�سم بعدها ،كما يف هذا القول الذي رواه
الأعرابي.
ولهذا القول رواية �أخرى« :اللهم اغفر يل وملن ي�سمع ،حا�شا ال�شيطان و�أبا الإ�صبع»(((.
ومما انت�صب فيه اال�سم بعد حا�شا قول الفرزدق:
حا�شا قري�ش ًا ف�إن اهلل ف�ضلهم

على الربية بالإ�سالم والدين

ويف هذا البيت �شاهد على فعلية حا�شا النت�صاب اال�سم بعدها وهو قري�ش ًا.
حذف الفعل للداللة عليه
يحذف الفعل لداللة ما قبله عليه ،قال ابن جني «و�سمعت �سنة خم�س وخم�سني غالم ًا حدث من ُعقيل
ومعه �سيف يف يده ،فقال له بع�ض احلا�ضرين وكنا م�صحرين :يا �أعرابي �سيفك هذا يقطع البطيخ؟ فقال:
�أي واهلل
وغوارب الرجال ،فن�صب الغوارب على ذلك� ،أي ويقطع غوارب الرجال»(((.
َ
وهنا كان جواب الأعرابي بن�صب املفعول به دون ذكر الفعل؛ لأنه دل عليه دليل وهو جواب ل�س�ؤال.
وقد �أردفه بالق�سم فحذف الفعل و�أتى باملفعول به وهو غوارب الرجال ،والتقدير ويقطع غوارب الرجال،
طام
ال�سنام وال ُعنق ،وهو الذي ُي ْل َقى عليه ِخ ُ
ومعنى غوارب :جمع غارب وهو الكاهل ،وهو من البعري ما بني َّ
البعري �إذا �أُر�سل لريعى حيث �شا َء .
((( املحت�سب .342 /1
((( ينظر �شرح ابن عقيل� .شرح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك  565 /1عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بهاء الدين �أبو
حممد ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،بريوت ،املكتبة الع�صرية 1422هـ2001-م.
((( املحت�سب .210 /1
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اختالف جهتي الكالم
قال ابن جني«:و�س�ألت ال�شجري يوما فقلت :يا �أبا عبد اهلل ،كيف تقول �ضربت �أخاك؟ فقال :كذلك.
فقلت� :أفتقول �ضربت �أخوك؟ فقال :ال �أقول �أخوك �أبدا .قلت :فكيف تقول �ضربني �أخوك؟ قال :كذاك.
فقلت �أل�ست زعمت �أنك ال تقول� :أخوك �أبد ًا؟ فقال� :أي�ش ذا! اختلفت جهتا الكالم .فهل هذا يف معناه �إال
كقولنا نحن� :صار املفعول فاع ًال ،و�إن مل يكن بهذا اللفظ البتة ف�إنه هو ال حمالة»(((.
وقريب من هذا ما ذكره ياقوت احلموي عن ابن جني حيث قال« :وعلى نحو ذلك فح�ضرين قدمي ًا
باملو�صل �أعرابي عقيلي يقال له حممد بن الع�ساف ال�شجري ،وقلما ر�أيت بدوي ًا �أف�صح منه ،فقلت له
يوم ًا� ،شغف ًا بف�صاحته والتذاذ ًا مبطاولته وجري ًا على العادة معه يف �إيقاظ طبعه واقتداح زند فطنته:
كيف تقول�« :أكرم �أخوك �أباك»  .فقال كذاك ،فقلت له� :أفتقول «�أكرم �أخوك �أبوك» فقال :ال �أقول «�أبوك»
�أبد ًا؛ قلت فكيف تقول�« :أكرمني �أبوك» فقال :كذاك ،قلت �أل�ست تزعم �أنك ال تقول «�أبوك» �أبد ًا؟ فقال:
�أي�ش هذا ،اختلفت جهتا الكالم .فهل قوله «اختلفت جهتا الكالم» �إال كقولنا نحن «هو الآن فاعل وكان يف
الأول مفعو ًال» فانظر �إىل قيام معاين هذا الأمر يف �أنف�سهم و�إن مل تطع به عبارتهم»((( .فالأعراب يعرفون
بالفطرة ما يعرفه النحاة بال�صناعة.

((( اخل�صائ�ص.250 /1
((( معجم الأدباء .1595/4
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املبحث الثالث
مسائل متفرقة وفيه
استعمال يف موضع الباء
قال �أبو الفتح«:و�أما قول بع�ض الأعراب:
نلوذ يف � ٍّأم لنا ما تغت�صب

من الغمام ترتدي وتنتقب

ف�إنه يريد ب�أم� :سلمى �أحد جبلي طيء .و�سماها �أما العت�صامهم بها و�أويهم �إليها .وا�ستعمل «يف»
مو�ضع الباء �أي نلوذ بها؛ لأنهم �إذا الذوا بها فهم فيها ال حمالة؛ �إذ ال يلوذون ويع�صمون بها �إال وهم فيها،
لأنهم �إن كانوا بعداء عنها فلي�سوا الئذين بها ،فك�أنه قال :ن�سمك فيها ونتوقل فيها .فلأجل ذلك ا�ستعمل
يف مكان الباء .فق�س على هذا ف�إنك لن تعدم �إ�صابة ب�إذن اهلل ور�شدا»(((.
وهنا ف�إن الأعرابي �أتى بحرف اجلر «يف» يف مو�ضع الباء فقال نلوذ يف �أم لنا ومل يقل نلوذ ب�أم لنا
والأ�صل يف هذا الفعل «نلوذ» التعدي بالباء ،فنقول الذ به ،وال نقول الذ فيه ،وقد خرجه ابن جني على �أنهم
�إذا الذوا بها ف�إنهم يكونون فيها فهي حميطة بهم من جميع اجلوانب لذلك �أتى بحرف اجلر يف.
فك التضعيف لضرورة الشعر
قال �أبو الفتح«:ومنه قول زهري:
ب�شرقي �سلمى فيد �أو ر َك ُك
ثم ا�ستمروا وقالوا �إن م�شربكم ماء
ِّ
قال �أبو عثمان :قال الأ�صمعي� :س�ألت �أعرابي ًا  -ونحن يف املو�ضع الذي ذكره زهري  -يعني هذا
البيت؛ فقلت له هل تعرف رككا؟ فقال :قد كان هنا ماء ي�سمى رك ًا .قال الأ�صمعي :فعلمت �أن زهري ًا احتاج
�إليه فحركه .(((»...وقال �أبو الفتح بعد �أن �أورد م�س�ألة الأ�صمعي للأعرابي�« :أتعرف رككا هذا؟ فقال :قد
رك ٌ
كان ها هنا ماء ي�سمى ر ًّكا ،فعلمت �أن زهري ًا احتاج �إليه فحركه ،وقد يجوز �أن يكونا لغتنيٌّ :
وركك،
كالق�ص والق�ص�صْ ،
والن�شز وال َّن َ�شز ،وقد كان يجب على الأ�صمعي �أال ي�سرع �إىل �أنه �ضرورة»(((.
((( اخل�صائ�ص.315 /2
((( املحت�سب .87/1
((( ال�سابق  ،27 /2وينظر املبهج يف تف�سري �أ�سماء �شعراء ديوان احلما�سة  195البن جني �أبو الفتح عثمان ،حتقيق :مروان العطية،
و�شيخ الزايد ،ط ،1دم�شق دار الهجرة للطباعة والن�شر والتوزيع1408 ،هـ1988 ،م.
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فال�شاعر هنا قد يكون ا�ضطر �إىل فك الت�ضعيف يف ال�شعر كما قال الأ�صمعي بعد �س�ؤاله الأعرابي،
ويجوز على مذهب �أبي الفتح �أن يكون كال من رك وركك �أ�صل �أو لغة.
التحذير من ضمير الغائب
قال �أبو الفتح :قال �سيبويه«:حدثني من ال �أتهم عن اخلليل� :أنه �سمع �أعرابي ًا يقول� :إذا بلغ الرجل
ال�ستني ف�إياه و�إيا ال�شواب»(((.
وال�شاهد قوله« :ف�إيا ُه» حيث حذر ب�ضمري الغيبة ،وهذا �شاذ .فالتحذير بـ «�إيا» يكون للمخاطب
واملتكلم والغائب ،واملخاطب هو الكثري الوارد ،واملتكلم �شاذ ،والغائب �أ�شذ .والتقدير فليحذر تالقي نف�سه
و�أنف�س ال�شواب ،وفيه �شذوذان :جميء التحذير فيه للغائب و�إ�ضافة «�إيا» �إىل ظاهر وهو «ال�شواب»(((.
وال�شواب �أي :الن�ساء ال�شابات ،يقول� :إذا بلغ هذا ال�سن فليحذر ال�شواب.
حذف حرف النداء يف الشعر
قال �أبو الفتح�« :أن�شدين �أعرابي:
عجبتُ لعطا ٍر �أتانا ي�سو ُم َنا

البنف�سج
بد�سكر ِة املُ ّر ِان دهنَ
ِ

فقلت له :عطا ُر هال �أتيتَنا

عرفج
بنو ِر اخلزامى �أو بخو�ص ِة ِ

�أراد :يا عطار»((( .وحذف حرف النداء �سائغ يف اال�ستعمال ،وقد حذفه الأعرابي لظهور املعنى،
والتقدير :فقلت له يا عطار.
توكيد الفعل اخسأ
قال �أبو الفتح«:وكما حكي عن �أبي مهدية و�أف�صح به �أنه قال يف �صالته :اخ�س�أنان عني» ((( .قال
الأ�صمعي معلق ًا على كالم �أبي مهدية �أظنه يعني ال�شياطني.
(((
(((
(((
(((

�سر �صناعة الإعراب .313 /1
�شرح الأ�شموين لألفية ابن مالك � 87 /3أبو احل�سن نور الدين علي بن حممد ،حتقيق :عبد احلميد ال�سيد ،املكتبة الأزهرية
للرتاث.
الف�سر .247/2
ال�سابق .635/3
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من حروف النداء
قال �أبو الفتح�« :أي حرف نداء مبعنى يا ،وفيها لغات :يقال :يا زيد .وهيا زيد .و�أي زيد .و�أزيد ،وزيد،
ونادى �أعرابي �أمه :هائي �أمه»((( .وقال« :وحكى الكوفيون �أن �أعرابي ًا نادى �أمه فقال :هائي �أمة :ولي�س
مبعروف عندنا»(((.
فهذا الأعرابي نادى �أمه بقوله هائي وهو حرف مل يذكره النحاة من �أهل الب�صرة ،و�إمنا رواه
الكوفيون.

((( ال�سابق . 579/2
((( الف�سر .87/3
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الفصل الثاني
املس ـ ـ ــائل الصرفيـ ـ ـ ـ ــة
وفيه املباحث اآلتية:

املبحث األول
املسائل املتعلقة باالشتقاق

اشتقاق اسم الفاعل من َم َلك
قال ابن جني يف باب �أغالط العرب«:كان �أبو علي  يرى وجه ذلك ،ويقول� :إمنا دخل هذا النحو
يف كالمهم لأنهم لي�س لهم �أ�صول يراجعونها ،وال قوانني يعت�صمون بها .و�إمنا تهجم بهم طباعهم على ما
ينطقون به؛ فرمبا ا�ستهواهم ال�شيء فزاغوا به عن الق�صد .هذا معنى قوله و�إن مل يكن �صريح لفظه .فمن
ذلك ما �أن�شده �أحمد بن يحيى:
غدا ٌ
مالك يرمي ن�سا ِئي ك� َّأنــا

غر�ضان
مالك
ن�سائي ل�س ْه َمي ٍ
ِ

ُ
موت بالق�ضا ِء دهاين
رب فاترك يل جهين َة �أع�صرا
فمالك ٍ
فيا ِّ
هذا رجل مات ن�سا�ؤه �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،فتظلم من ملك املوت  وحقيقة لفظه غلط وف�ساد .وذلك �أن
هذا الأعرابي ملا �سمعهم يقولون :ملك املوت ،وكرث ذلك يف الكالم� ،سبق �إليه �أن هذه اللفظة مركبة من
ظاهر لفظها ،ف�صارت عنده ك�أنها َف َعل؛ لأن ملكا يف اللفظ على �صورة فلك ،فبنى منها فاع ًال ،فقال :مالك
موت ،وغدا مالك ،ف�صار يف ظاهر لفظه ك�أنه فاعل ،و�إمنا مالك هنا على احلقيقة والتح�صيل مافل ،كما
�أن ملكا على التحقيق مفل ،و�أ�صله ملأك ،ف�ألزمت همزته التخفيف ف�صار ملك ًا .والالم فيه فاء ،والهمزة
عني ،والكاف الم ،هذا �أ�صل تركيبه ،وهو «لأ ك» ،عليه ت�صرفه ،وجميء الفعل منه يف الأمر الأكرث قال:
�ألكني �إليها وخري الر�سو

ل �أعلمهم بنواحي اخلرب

و�أ�صله� :ألئكني ،فخففت همزته .وقال:
�ألكني �إليها عمرك اهلل يا فتى

ب�آية ما جاءت �إلينا تهاديا

وقال:
�ألكني �إىل قومي ال�سالم ر�سالة ب�آية ما كانوا �ضعافا وال عزال
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وقال يون�س� :ألك ي�ألك .ف�إذا كان ذلك فقول لبيد:
ب�ألوك فبذلنا ما �س�أل
�إمنا هو عفول قدمت عينه على فائه .وعلى �أنه قد جاء عنهم �ألك ي�ألك من الر�سالة �إال �أنه قليل.
وعلى ما قلنا فقوله:
�أبلغ �أبا دختنو�س م�ألكة غري الذي قد يقال ملكذب
�إمنا هي معفلة .و�أ�صلها ملئكة فقلب ،على ما م�ضى .وقد ذكرنا هذا املو�ضع يف �شرح ت�صريف �أبي
عثمان  ف�إن قلت :فمن �أين لهذا الأعرابي – مع جفائه وغلظ طبعه – معرفة الت�صريف ،حتى بنى من
ظاهر لفظ َم َلك فاع ًال ،فقال« :مالك»(((.
والأعرابي ا�شتق من لفظ «ملك املوت» ا�سم فاعل بلفظ مالك ،وقد تبادر �إىل ذهنه �أن �أ�صل هذه
الكلمة هكذا كفلك ،فبنى منها فاعال فقال مالك موت.
ثم ت�ساءل �أبو الفتح قائ ًال« :قيل :هبه ال يعرف الت�صريف� ،أتراه ال يح�سن بطبعه وقوة نف�سه ولطف
ح�سه هذا القدر! هذا ما ال يجب �أن يعتقده عارف بهم� ،أو �آلف ملذاهبهم؛ لأنه و�إن مل يعلم حقيقة ت�صريفه
بال�صنعة ف�إنه يجده بالقوة� ،أال ترى �أن �أعرابي ًا بايع �أن ي�شرب علبة لنب وال يتنحنح ،فلما �شرب بع�ضها كظه
الأمر فقال :كب�ش �أملح .فقيل له :ما هذا! تنحنحت .فقال :من تنحنح ،فال �أفلح� .أفال تراه كيف ا�ستعان
بال�ص َويت الالحق لها يف الوقف ... ،فكذلك الآخر ملا
ببحة احلاء وا�سرتوح �إىل م�سكة النف�س بها :وعللها ُ
�سمع ملكا وطال ذلك عليه �أح�س من ملك يف اللفظ ما يح�سه من حلك .فكما �أنه يقال� :أ�سود حالك قال
هنا من لفظة ملك :مالك ،و�إن مل يدر �أن مثال ملك فعل �أو مفل ،وال �أن مالك ًا هنا فاعل �أو مافل .ولو بنى
من ملك على حقيقة ال�صنعة فاعل لقيل :الئك ،كبائك ،وحائك .و�إمنا مكنت القول يف هذا املو�ضع ليقوى
يف نف�سك قوة ح�س ه�ؤالء القوم ،و�أنهم قد يالحظون باملنة والطباع ما ال نالحظه نحن عن طول املباحثة
وال�سماع ،ف�إن احلاجة �إىل مثله ظاهرة»((( .وقال يف مو�ضع �آخر«:كما �أنهم ملا ا�ستمر ا�ستعمالهم «امللك»
بتخفيف الهمزة �صار ك�أن ملكا على فعل ،فلما �صار اللفظ بهم �إىل هذا بنى ال�شاعر على ظاهر �أمره فاع ًال
منه ،فقال حني ماتت ن�سا�ؤه بع�ضهن �إثر بع�ض:
غدا ٌ
مالك غر�ضان
مالك يرمي ن�سائي ك�أمنا ن�سائي ل�س ْهمي ٍ
يعني ملك املوت؛ �أال تراه بعد هذا:
ُ
موت بالق�ضا ِء دهاين
أع�صرا
فمالك ٍ
عمر يل جهيم َة � ُ
فيارب ِّ
((( اخل�صائ�ص.273/3
((( ال�سابق .273/3
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وهذا �ضرب من تدريج اللغة .وقد تقدم الباب الذي ذكرنا فيه طريقه يف كالمهم فلي�ضمم هذا �إليه
ف�إنه كثري جدا...ف�أما وزن «مالك» على احلقيقة فلي�س فاعال لكنه «مافل» �أال ترى �أن �أ�صل «ملك» ملأك:
َمف َعل من ت�صريف �ألكني �إليها عمرك اهلل ،و�أ�صله �ألئكني فخففت همزته ،ف�صار �ألكني ،كما �صار «ملأك»
بعد التخفيف �إىل ملك ،ووزن ملك «مفل» .(((»..
اشتقاق الفعل من منجنيق:
قال ابن جني« :و�أخربنا �أبو حامت عن �أبي عبيدة -و�أح�سب �أن �أبا عثمان �أي�ض ًا �أخربنا به عن التوزي
عن �أبي عبيدة -قال� :س�ألت �أعرابي ًا عن حروب كانت بينهم ,فقال« :كانت بيننا حروب ُعون ،تُفق�أ فيها
العيون مرة ،ثم ُننق ،و�أخرى ُن َ
ر�شق» .قال :فقوله« :جننق» دال على �أن امليم زائدة ،ولو كانت �أ�صلية
لقال«ُ :نج َنق» على �أن املنجنيق �أعجمي معرب ,فهذا قول ابن دريد كما تراه .والقول عندي� :أن امليم من
نف�س احلرف كما ذهب �إليه �أبو عثمان ,والنون زائدة لقولهم« :جمانيق» و�سقوط النون يف اجلمع ,فجرت
لذلك جمرى الياء يف َع ْي َ�ض ُموز �إذا قلتَ :ع َ�ضاميز .ف�أما قوله :تارةُ :
«ن َنق» وما حكاه الف َّراء من قولهم:
«ج َن ُقوهم باملجانيق» فالقول فيه عندي �أنه م�شتق من املنجنيق �إال �أن فيه �ضرب ًا من التخليط ,وكان قيا�سه:
َ
َ
َ
«م َنقوهم ،وت ْجنق» ،ولكنهم �إذا ا�شتقوا من الأعجمي خلطوا فيه؛ لأنه لي�س من كالمهم فاجرتءوا عليه
َ ْ
فغريوه ،وذلك �أن امليم و�إن كانت هنا �أ�ص ًال ,ف�إنها قد تكون يف غري هذه الكلمة زائدة ،ف�شبهت بالزائد
فحذفت عند ا�شتقاقهم الفعل�.أعجمي معرب ,فهذا قول ابن دريد كما تراه» (((.
وبي �أن الفعل الذي �أتى به الأعرابي جمرد من حروف الزيادة وهي امليم عنده ،وقد �أتى بهذا
ٌّ
الفعل من لفظ املنجنيق وهي كلمة مع َّربة فقال جننق من جنق يجنق .ومنجنيق منفعيل عنده .و�أما حرف
الزيادة عند ابن جني فهو النون ل�سقوطها يف اجلمع ،و�أ�صل الفعل عنده جمنق ميجنق ،واجلمع جمانيق.
وهي عند �سيبويه فنعليل قال �سيبويه«:و�أما منجنيق فامليم منه من نف�س احلرف ،لأنك �إن جعلت
النون فيه من نف�س احلرف ،فالزيادة ال تلحق بنات الأربعة �أو ال� ،إال الأ�سماء من �أفعالها نحو :مدحرج.
و�إن كانت النون زائدة فال تزاد امليم معها ،لأنه ال يلتقي يف الأ�سماء وال يف ال�صفات التي لي�ست على الأفعال
املزيدة يف �أولها حرفان زائدان متواليان .ولو مل يكن يف هذا �إال �أن الهمزة التي هي نظريتها مل تقع بعدها
الزيادة لكانت حجة .ف�إمنا منجنيق مبنزلة عنرتي�س ومنجنون مبنزلة عرطليل .فهذا ثبت .ويقوي ذلك
جمانيق ومناجني»(((.
((( اخل�صائ�ص.78/2
((( املن�صف �شرح ابن جني لكتاب الت�صريف للمازين ،147لأبي الفتح عثمان ،حتقيق� :إبراهيم م�صطفى ،وعبد اهلل �أمني ط،1
م�صر ،مطبعة م�صطفى البابي1373 ،هـ.1954-
((( كتاب �سيبويه .309/4
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املبحث الثاني
املسائل املتعلقة باإلعالل واإلبدال واللهجات
وفيه قلب الواو ياء
قال ابن جني »:و�أخربنا �أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن �أحمد القرمي�سيني ،عن �أبي بكر حممد بن هارون
الروياين ،عن �أبي حامت �سهل بن حممد ال�سج�ستاين ،يف كتابه الكبري يف القراءات قال :قر�أ علي �أعرابي
«ط ْي َبى َل ُه ْم َو ُح ْ�سنَ َم� ٍآب» [الرعد ]29:فقلت :طوبى ،فقال :طيبى ،فقلت :طوبى ،فقال :طيبى؛
باحلرمِ :
فلما طال علي قلت :طوطو ،قال :طي طي� .أفال ترى �إىل هذا الأعرابي ،و�أنت تعتقده جافيا كزّا ،ال دمث ًا وال
طيع ًا ،كيف نبا طبعه عن ثقل الواو �إىل الياء فلم ي�ؤثر فيه التلقني ،وال ثنى طبعه عن التما�س اخلفة هز وال
مترين ،وما ظنك به �إذا خلي مع �سومه ،وت�ساند �إىل �سليقته وجنره»(((.
وقال يف مو�ضع �آخر بعد �أن �أورد هذه احلكاية�« :أفال ترى �إىل ا�ستع�صام هذا الأعرابي بلغته وتركه
متابعة �أبي حامت»((( .وقال كذلك�« :أما ترى �إىل هذه النحيزة ما �أبقاها و�أ�شد حمافظة هذا البدوي عليها
حتى �إذا ا�ستكره على تركها ف�أبى �إال �إخالد ًا �إليها»(((.
والأعرابي هنا �أبدل الواو ياء وذلك �سائغ يف حروف العلة ،ولعله ا�ستثقل الواو؛ لذلك جل�أ �إىل نظريتها
الياء .وقد جاء يف ل�سان العرب« :والطوبى :جماعة الطيبة ،عن كراع قال :وال نظري له �إال الكو�سى يف جمع
كي�سة ،وال�ضوقى يف جمع �ضيقة .قال ابن �سيده  :وعندي يف كل ذلك �أنه ت�أنيث الأطيب والأ�ضيق والأكي�س،
لأن فعلى لي�ست من �أبنية اجلموع .وقال كراع  :ومل يقولوا الطيبى ،كما قالوا :الكي�سى يف الكو�سى ،وال�ضيقى
يف ال�ضوقى .والطوبى :الطيب ،عن ال�سريايف  .وطوبى فعلى من الطيب :ك�أن �أ�صله طيبى ،فقلبوا الياء واوا
لل�ضمة قبلها»((( .ومعنى هذا �أن الأعرابي جاء بها على الأ�صل فقال :طيبى بك�سر الطاء لأجل الياء وهو
�أ�صل مرتوك.
إبدال السني صاد
قال �أبو الفتح:ومن ذلك ما يروى عن النبي ﴿ :ﮪ ﮫ﴾ [ق ]10:وبا�صقات ،قال
�أبو الفتح :الأ�صل ال�سني ،و�إمنا ال�صاد بدل منها؛ ال�ستعالء القاف ،ف�أبدلت ال�سني �صاد لتقرب من القاف
((( اخل�صائ�ص. 75/1
((( ال�سابق .384/1
((( معجم الأدباء .1595/4
((( ل�سان العرب ( ط ي ب).
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ال�صقر .وروينا عن الأ�صمعي قال:
ال�سقر َّ
ملا يف ال�صاد من اال�ستعالء ،ونحوه قولهم يف �س َقر �ص َقر ويف َّ
ال�سقْر ،فقال �أحدهما بال�صاد ،وقال الآخر بال�سني فرتا�ضيا ب�أول من يقدم
اختلف رجالن من العرب يف َّ
عليهما ،ف�إذا راكب ف�أخرباه ورجعا �إليه ،فقال :لي�س كما قلت وال كما قلت� ،إمنا هو الزقر .وهذا �أي�ض ًا
تقريب احلرف من احلرف ،وذلك �أن ال�سني مهمو�سة والقاف جمهورة ،ف�أبدلت ال�سني زايا ،وهي جمهورة،
والزاي �أخت ال�سني ،كما �أن ال�صاد �أختها ،وهذا التقريب للحرف من احلرف باب طويل منقاد ،وهو يف
ف�صل الإدغام ،وما �أ�صنعه و�ألطفه و�أظرفه»(((.
وقال �أبو الفتح« :ونحو من هذا التقريب يف ال�صوت قولهم يف �سبقت� :صبقت ،ويف �سقت� :صقت،
ويف �سملق� :صملق ،ويف �سويق� :صويق ،وذلك �أن القاف حرف م�ستعل ،وال�سني غري م�ستعل �إال �أنها �أخت
ال�صاد امل�ستعلية ،فقربوا ال�سني من القاف ب�أن قلبوها �إىل �أقرب احلروف �إىل القاف من خمرج ال�سني
وهو ال�صاد»(((.
قلب الياء واو ًا
قال �أبو الفتح«:عن الف َّراء قال :يقال م�صيبة وم�صابة وم�صوبة وزعم الك�سائي �أنه �سمع �أعرابي ًا
يقول :جرب اهلل م�صوبتك»(((.
وهنا قال الأعرابي م�صوبة يف م�صيبة فقلب الياء واو وهي �ساكنة وما قبلها م�ضموم.
إبدال الياء جيم ًا
قال �أبو الفتح«:قر�أت على �أبي علي ،عن �أبي بكر ،عن بع�ض �أ�صحاب يعقوب بن ال�سكيت ،عن يعقوب
قال :قال الأ�صمعي :حدثني خلف قال� :أن�شدين رجل من �أهل البادية وقر�أتها عليه يف الكتاب:
عمي ٌ
علج
عويف و�أبو ِّ
ِّ
وبالغدا ِة فلقَ الرب ِّ
جن
قوله:

بالع�شج
اللحم
ِ
املطعمان َ
ِّ

يريد �أبو علي وبالع�شي والربين وبال�صي�صية وهي قرن البقرة»((( .وقال �أبو الفتح ...« :وروينا �أي�ض ًا
جتج
كنت َ
رب �إنْ َ
يا ِّ
قبلت ِح ْ

(((
(((
(((
(((
(((

وبال�صي�صج
تقل ُع بالو ِد
ِّ

يزال �شاح ٌج ي� َ
فال ُ
أتيك ِب ْج» (((.

املحت�سب  ،282 /2وانظر املحت�سب .169 /2
�سر �صناعة الإعراب .186/1
الف�سر .416 /1
�سر �صناعة الإعراب .175/1
املحت�سب .75 /1
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وهنا �أبدل الأعرابي الياء جيم ًا فقال يف علي علج ،والع�شي ع�شج ،والربين الربجن وال�صي�صي
ال�صي�صج .وفيما رواه كذلك من قول ال�شاعر حجتج ،و�أ�صلها حجتي ،وبج و�أ�صلها بي.
إبدال اجليم ياء
ال�شجر :جمع �شجرة ،ويقال لها �أي�ض ًا� :شرية .قال ابن جني«:قال �أبو الف�ضل الريا�شي� :سمعت �أبا زيد
يقول :كنا عند املف�ضل وعنده �أعراب ،فقلت لهم :تقولون �شرية ،فقالوها ،فقلت لهم ي�صغروها ف�صغروها
�شيرية ،و�أن�شد الأ�صمعي:
�أوفى بكل فاره و�أمره حت�سبه و�سط ال�سراب �شرية»(((.
ويف مو�ضع �آخر كذلك قال ...«:و�إمنا كانت الياء عندنا يف �شرية �أ�صال غري بدل من اجليم لأمرين:
�أحدهما :ثبات الياء يف ت�صغريها يف قولهم �شيرية ولو كانت بد ًال من اجليم لكانوا خلقاء �إذا حقروا
اال�سم �أن يردوها �إىل اجليم ليدلوا على الأ�صل.
والآخر� :أن �شني �شجرة مفتوحة ،و�شني �شرية مك�سورة ،والبدل ال تغري فيه احلركات� ،إمنا يوقع حرف
موقع حرف ،وعلى ذلك عامة البدل يف كالمهم� ،أال ترى �أن من يقول �إ َّيل في�أتي به على الأ�صل� ،إذا �أبدل
الياء جيما قال � َّإجل فلم يعر�ض ل�شيء من اال�سم �سواها ومل ُيزل �شيئ ًا عما كان عليه من �أحوال حركته.
هذا هو الظاهر من حال �شرية»(((.
وقال �أبو الفتح ...« :و�إذا كانت الياء فا�شية يف هذا احلرف كما ترى ،فيجب �أن جتعل �أ�ص ًال ي�ساوي
اجليم ،وال جتعل بد ًال من اجليم كما جتعل اجليم بدال من الياء يف قولهم :رجل فقيمج� ،أي فقيمي وعرباجن
�أي عرباين»(((.
فاجليم يف �شجرة �أبدلت �إىل ياء فقالوا فيها �شرية ،وقالوا يف ت�صغريها �شيرية ،ويرى ابن جني �أن
الياء �أ�صل ولي�ست بد ًال من اجليم لت�صغريها على �شيرية فلو كانت الياء بد ًال من اجليم لردت �إليها يف
الت�صغري .ولأن �شني �شجرة مفتوحة و�شني �شرية مك�سورة ،فكلتاهما �أ�صل منف�صل عن الآخر؛ لأن البدل
ال تغري فيه احلركات.
((( الف�سر .663/1
((( �سر �صناعة الإعراب .764 /2
((( املحت�سب .74 /1
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إبدال الباء تاء
قال �أبو الفتح«:ف�أما قول الأعرابي من بني عوف بن �سعد:
�سمول
�صفق ُة ذي
ٍ
ذعالت ِ

مب�ستقيل
بي ُع امرئٍ لي�س
ِ

وهو يريد الذعالب ،فينبغي �أن يكونا لغتني ،وغري بعيد �أن تبدل �أي�ض ًا التاء من الباء� ،إذ قد �أبدلت
من الواو ،وهي �شريكة الباء يف ال�شفة .والوجه �أن تكون التاء بد ًال من الباء؛ لأن الباء �أكرث ا�ستعما ًال ،وملا
ذكرناه �أي�ض ًا من �إبدالهم التاء من الواو»(((.
الذغلب والذعلبة الناقة ال�سريعة �شبهت بالذعلبة وهي النعامة ل�سرعتها ،وجمعها ذعاليب� .أما
ذعلت ف�إن التاء فيها مبدلة من الباء لكرثة ا�ستعمال الباء على ما ذكره ابن جني.

((( �سر �صناعة الإعراب .157/1
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املبحث الثالث
اجلمع واإلفراد
مفرد مطايب
قال �أبو الفتح« :وحكى الك�سائي �أنه �س�أل بع�ض العرب عن �أحد مطايب اجلزور فقال :مطيب ،و�ضحك
الأعرابي من نف�سه كيف تكلف لهم ذلك من كالمه .فهذا �ضرب من القيا�س ركبه الأعرابي ،حتى دعاه �إىل
(((
ال�ضحك من نف�سه ،يف تعاطيه �إياه»
قال ابن منظور يف ل�سان العرب«:ومطايب اللحم وغريه :خياره ،و�أطيبه ال يفرد وال واحد له من
لفظه ،وهو من باب حما�سن ومالمح ،وقيل :واحدها مطاب ،ومطابة ،وقال ابن الأعرابي :هي من مطايب
الرطب و�أطايب اجلزور»(((.
وقال يعقوب بن ال�سكيت«:وتقول �أط َعمنا من �أطايب اجلزور وال تقل :من مطايب»(((.
وقد جعل الأعرابي مطيب مفرد ًا ملطايب ،ويرى بع�ض علماء اللغة �أن مطايب ال مفرد لها من لفظها
وبع�ضهم يرى �أن واحدها مطاب ومطابة ،وهنا زاد الأعرابي بقوله هذا كلمة �أخرى هي مطيب ،فتزداد
كلمات العربية كرثة ووفرة وثراء.
جمع عثمان
قال ابن جني« :و�س�ألته يوما فقلت له :كيف جتمع «دكانا»؟ فقال :دكاكني ،قلت :ف�سرحانا؟ قال
�سراحني ،قلت :فقرطانا؟ فقال :قراطني ،قلت :فعثمان؟ قال :عثمانون .فقلت له :هال قلت �أي�ض ًا عثامني؟
قال� :أي�ش عثامني! �أر�أيت �إن�سان ًا يتكلم مبا لي�س من لغته ،واهلل ال �أقولها �أبد ًا»(((.
يقول ابن جني فيما نقله عنه ياقوت«:هال قلت عثامني كما قلت �سراحني وقراطني؟ ف�أباها البتة
وقال� :أي�ش ذا� ،أر�أيت �إن�سان ًا يتكلم مبا لي�س من لغته ،واهلل ال �أقولها �أبد ًا ،ا�ستوح�ش من تك�سري العلم �إكبار ًا
له ،ال �سيما وفيه الألف والنون اللتان بابهما فعالن الذي ال يجوز فيه فعالني نحو �سكران وغ�ضبان»(((.
((( اخل�صائ�ص.369/1
((( ل�سان العرب (ط ي ب).
(((	�إ�صالح املنطق 303البن ال�سكيت �أبو يو�سف يعقوب بن �إ�سحاق ،حتقيق� :أحمد �شاكر وعبد ال�سالم هارون ،ط ،4القاهرة ،دار
املعارف د .ت .
((( اخل�صائ�ص.242 /1
((( معجم الأدباء .1597/4
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وهنا جمع عثمان على جمع املذكر ال�سامل ،فقال عثمانون ،ومل يقل عثامني كما �أراد ابن جني قيا�س ًا
على دكاكني ،و�سراحني ،وقراطني ،وهي جمع تك�سري ،وهنا �سلم مفرده وزيد يف �آخره الواو والنون؛ لأنه
ملذكر عاقل خال من تاء الت�أنيث والرتكيب.
جمع طويل
قال �أبو الفتح«:و�صف �أعرابي قوما فقال :لهم �أيد طيال و�أعني جنال»(((.
والطول :نقي�ض الق�صر يف النا�س وغريهم من احليوان واملوات« .ويقال لل�شيء الطويل :طال يطول
طوال ،فهو طويل وطوال  ...و�أ�صل طال فعل ا�ستد ً
الال باال�سم منه �إذا جاء على فعيل نحو طويل ،حمال على
�شرف فهو �شريف وكرم فهو كرمي ،وجمعهما طوال  ...وحكى اللغويون طيال ،وال يوجبه القيا�س لأن الواو
قد �صحت يف الواحد فحكمها �أن ت�صح يف اجلمع»(((.
قال �أبو الفتح« :قولهم يف جمع «طويلِ :ط َوال» والكلمة جمع ,وبعد الواو منها �ألف ,وقبلها ك�سرة،
«ط َيال»
والواو مع ذلك �صحيحة؛ لأنها كانت يف الواحد قوية باحلركة ,فثبتت يف اجلمع ،وقد جاء يف ال�شعر ِ
يف جمع َ
«ط ِويل» ,قال ال�شاعر:
تبني يل �أن القماءة ذلة

و�أن �أعزّاء الرجال ِط َيالها

و�إمنا �شبهه بـ «ثياب» ولي�س مثله»(((.
فقوله طيالها �أ�صله طوالها ،بالواو لكونه جمع طويل ،فقلب الواو ياء النك�سار ما قبلها ،وكان القيا�س
�أال يقلبها يف اجلمع ياء لكونها مل تنقلب يف املفرد ،لكنه قلبها يف هذه الكلمة �شذوذ ًا.
وقول الأعرابية �أعني جنال� :أي �أعني وا�سعة.

((( الف�سر .75 /1
((( ل�سان العرب ( ط و ل).
((( املن�صف .324

528

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

د .فاطمةحممد طاهر حامد

املبحث الثالث
مسائل متفرقة
فتح احلرف احللقي
قال �أبو الفتح«:و�سمعت ال�شجري �أبا عبد اهلل غري دفعة يفتح احلرف احللقي يف نحو «يعدو» و»هو
حمموم» ومل �أ�سمعها من غريه من عقيل ،فقد كان يرد علينا منهم من ي�ؤن�س به وال يبعد عن الأخذ بلغته.
وما �أظن ال�شجري �إال ا�ستهواه كرثة ما جاء عنهم من حتريك احلرف احللقي بالفتح �إذا انفتح ما قبله يف
اال�سم على مذهب البغداديني»(((.
وقد �أورد �أبو الفتح هذه الق�صة يف املحت�سب عند الكالم على قوله تعاىل ﴿:ﯖ ﯗ ﯘ﴾
[�آل عمران ]140 :قال«:و�سمعت ال�شجري يقول يف بع�ض كالمه� :أنا حمموم ،بفتح احلاء .وقال مرة وقد
ر�سم له الطبيب �أن مي�ص التفاح ويرمي بثفله فقال� :إين لأبغي م�صه وعليته تغذو»(((.
واحلروف احللقية هي الهمزة والهاء والعني واحلاء والغني واخلاء ،و�أبو الفتح �سمع ال�شجري يفتح
حرف العني يف يعدو واحلاء من حمموم والغني من تغذو؛ لأن ما قبله مفتوح .ومل ي�سمعها من �أحد غريه.
فعل ِف َّعال
مصدر َّ
قال ابن جني ..«:و�أي�ض ًا ف�إن الياء �أ�شبه بالواو من احلرف ال�صحيح يف باب قيدودة وكينونة ،و�أي�ض ًا
فقد جعلت تاء التفعيل عو�ض ًا من عني الف َّعال .وذلك قولهم :قطعته تقطيع ًا ،وك�سرته تك�سري ًا� ،أال ترى �أن
وك�سار ،بداللة قول اهلل �سبحانه﴿:ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [النب�أ ]28 :وحكى الف َّراء فقال:
الأ�صل قط ّاع ّ
�س�ألني �أعرابي فقال� :أحالق �أحب �إليك �أم ق�صار؟ فكما �أن التاء الزائدة يف التفعيل عو�ض من العني،
فكذلك ينبغي �أن تكون الياء يف قيدودة عو�ضا من العني ال الدال»(((.
ق�صار َّ
وحلق ومل ي� ِأت ب�صيغة
وهنا �أتى الأعرابي مب�صدر الفعل امل�ضعف العني من ق�صر وحلق فقال َّ
التق�صري والتحليق وهي ال�صيغة القيا�سية التي ا�ستعملها �أكرث العرب ،بجعل تاء التفعيل عو�ض ًا من عني
الف ّعال .وقيل هي لغة ميانية ،وقيل هي ا�سم م�صدر.
((( اخل�صائ�ص .9/2
((( املحت�سب .167/1
((( اخل�صائ�ص.290 /2
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اجلمهور«ك َّذا َبا» ب�شد الذال م�صدر ك ّذب وهي لغة لبع�ض العرب ميانية ،يقولون
قال �أبو حيان«:وقر�أ
ِ
يف م�صدر فعل ف َّعا ًال ،وبع�ضهم يجعل م�صدره على تفعيل نحو تكذيب ،ومن تلك اللغة قول ال�شاعر:
لقد َ
طال ما ثبطتني عنْ �صحابتي وعن حاج ٍة ِق َّ�ضا�ؤها منْ �شفا ِئيا
ومن كالم �أحدهم وهو ي�ستفتي :احللق �أحب �إليك �أم الق�صار .يريد التق�صري يعني يف احلج»(((.
مصدر و ّد
قال �أبو الفتح«:وقال �أبو زيد :تقول الأعراب :وددت ودادا وودادة»(((.
م�صدر ود وهو فعل م�ضعف ثالثي ودادا وودادة كما ذكر الأعراب.
أصل جاه
يقالُ :جهتُ فالن ًا مبا كره ف�أَنا �أَ ُجوهه �إذا ا�ستقبلته به؛ قاله الف َّراء ،وك�أَن �أَ�صله من ال َو ْجه ف ُق ِل َب،
وكذلك اجلا ُه و�أَ�صله ال َو ْج ُه((( .قال �أبو الفتح« :وذهب الف َّراء يف اجلاه �إىل �أنه مقلوب من الوجه .وروينا عن
الفراء �أنه قال� :سمعت �أعرابية من غطفان وزجرها ابنها فقلت لها :ردِّي عليه ،فقالت� :أخاف �أن يجوهني
ب�أكرث من هذا .قال وهو من الوجه� ،أرادت يواجهني»(((.
وقال يف مو�ضع �آخر«:ومثل قوله «فاحدهن» يف �أنه مقلوب من «وحد» قول الأعرابية �أخاف �أن
يجوهني ،وهو مقلوب من الوجه»(((.
ف�أ�صل جاه وهي «عفل» وجه على وزن «فعل» و�أتت الإعرابية بالفعل منه فقالت يجوهني مبعنى
يواجهني من املواجهة.
إيراد املعنى املراد بغير اللفظ املعتاد
قال �أبو الفتح« :اعلم �أن هذا مو�ضع قد ا�ستعملته العرب ،واتبعتها فيه العلماء .وال�سبب يف هذا
االت�ساع �أن املعنى املراد مفاد من املو�ضعني جميع ًا ،فلما �آذنا به و�أديا �إليه �ساحموا �أنف�سهم يف العبارة
عنه� ،إذ املعاين عندهم �أ�شرف من الألفاظ .و�سنفرد لذلك باب ًا .فمن ذلك ما حكاه �أبو احل�سن� :أنه �س�أل
(((
(((
(((
(((
(((

البحر املحيط .415/8
الف�سر .951/1
ل�سان العرب ( و ج ه).
اخل�صائ�ص .76 /2
اخل�صائ�ص.79/2
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�أعرابي ًا عن حتقري احلبارى ،فقال ُحربور .وهذا جواب من ق�صد الغر�ض ومل يحفل باللفظ؛ �إذ مل يفهم
غر�ض �أبي احل�سن ،فجاء باحلربور؛ لأنه فرخ احلبارى .وذلك �أن هذا الأعرابي تلقى �س�ؤال �أبي احل�سن
مبا هو الغر�ض عند الكافة يف مثله ،ومل يحفل ب�صناعة الإعراب التي �إمنا هي لفظية ولقوم خم�صو�صني،
ومن بني �أهل الدنيا �أجمعني .ونحو من ذلك �أين �س�ألت ال�شجري ،فقلت :كيف جتمع املحرجنم؟ فقال:
و�أي�ش فرقه حتى �أجمعه .و�س�ألته يوما فقلت :كيف حتقر الدمكمك؟ فقال� :شخيت ،فجاء باملعنى الذي
يعرفه هو ،ومل يراع مذهب ال�صناعة» (((.
ويف مو�ضع �آخر قال« :وحكى �أبو احل�سن �أو غريه قال� :س�ألت �أعرابي ًا ،كيف ت�صغري حبارى؟ فقال:
حربور ،فهذا حتقري على املعنى ال على طريق ال�صنعة»(((.
فالأعرابي هنا عندما �سئل عن ت�صغري حباري �أتى مبعنى الت�صغري دون لفظه فقال حربور وهو ا�سم
لفرخ احلبارى ولي�س حتقري ًا حلبارى ،ومل يتلق هذا ال�س�ؤال على املعنى الذي �أراده �أبو احل�سن بل �صغره
على اللفظ الذي �أراده.
والألف يف حبارى لي�ست للت�أنيث وال للإحلاق ،و�إمنا بني اال�سم عليها ف�صارت ك�أنها من نف�س
الكلمة ال تن�صرف يف معرفة وال نكرة �أي ال تنون .واحلربير واحلربور واحلرببر واحلرببور واليحبور :ولد
احلبارى(((.
وعندما �سئل ال�شجري عن جمع حمرجنم ا�ستنكر قائ ًال وما الذي فرقه حتى �أجمعه! فلم ي�أت مبراد
�سائله من م�صانعة اللغة عند اللغويني ،و�إمنا حتدث على �سليقته ،ف�إن معنى حرجم جمع واملحرجنم
املجتمع .ويف معجم الأدباء وردت هذه احلكاية �أي�ضا قال ابن جني« :ف�س�ألته يوما يا �أبا عبد اهلل كيف جتمع
ي�صحح ،فيقول حمرجنمات،
حمرجنما؟ وكان غر�ضي من ذلك �أن �أعلم ما يقوله �أيك�سر فيقول حراجم �أم ّ
فذهب هو مذهب ًا غري ذين فقال :و�أي�ش ف ّرقه حتى �أجمعه ،و�صدق ،وذلك �أنّ املحرجنم هو املجتمع،
حم�س ملا �أريده منه ،واجلماعة معي على غاية اال�ستغراب لف�صاحته ،قلت
يقولها مار ًا على �شكيمته غري ّ
له :فدع هذا� ،إذا �أنت مررت بابل حمرجنمة ،و�أخرى حمرجنمة ،و�أخرى حمرجنمة ،تقول مررت بابل
ماذا؟ فقال ،وقد �أح�س املو�ضع :يا هذا هكذا �أقول :مررت بابل حمرجنمات ،و�أقام على ال�صحيح البتة
ا�ستيحا�ش ًا من تك�سري ذوات الأربعة مل�صاقبتها ذوات اخلم�سة التي ال �سبيل �إىل تك�سريها ال �سيما �إذا كان
فيها زيادة ،والزيادة قد تعت ّد يف كثري من املوا�ضع اعتداد الأ�صول ،حتى �إنها لتلزم لزومها نحو كوكب
وحو�شب و�ضيون وهزنربان ودودرى وقرنفل ،وهذا مو�ضع يحتاج �إىل �إ�صغاء �إليه و�إرعاء عليه ،والوقت
((( اخل�صائ�ص.466 /2
((( املبهج يف تف�سري �أ�سماء �شعراء ديوان احلما�سة .186
((( ل�سان العرب( .ح ب ر).
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

531

حديث الأعراب يف م�صنفات ابن جني (ّ٣٩٢هـ) «جمع ودرا�سة»

لتالحمه وتقارب �أجزائه مانع منه ،ويعني اهلل فيما يليه على املعتقد املنوي فيه بقدرته»(((.
وكذلك عندما �سئل عن ت�صغري الدمكمك وهو مبعنى ال�شديد القوي فقال� :شخيت :مبعنى ال�ضامر
الهزيل ف�أتى باملعنى ومل ي� ِأت باللفظ املراد من ت�صغري دمكمك.
تصغير علباء
قال ابن جني ...« :وهذا مو�ضع متعب م�ؤ ،ي�شوب النف�س وي�شري اللب�س� ،إال �أن هذا ك�أنه متعذر وال
يكاد يقع مثله .وذلك �أن الأعرابي الف�صيح �إذا عدل به عن لغته الف�صيحة �إىل �أخرى �سقيمة عافها ومل
يبه�أ بها� .س�ألت مرة ال�شجري �أبا عبد اهلل ومعه ابن عم له دونه يف ف�صاحته ،وكان ا�سمه غ�صنا ،فقلت
لهما :كيف حتقران حمراء؟ ،فقاال حمرياء .قلت :ف�سوداء؟ قاال� :سويداء .وواليت من ذلك �أحرفا وهما
يجيئان بال�صواب ،ثم د�س�ست يف ذلك «علباء» فقال غ�صن :عليباء وتبعه ال�شجري .فلما هم بفتح الباء
تراجع كاملذعور ،ثم قال�:آه! عليبي ،ورام ال�ضمة يف الياء .فكانت تلك عادة له� ،إال �أنهم �أ�شد ا�ستنكار ًا،
الزيغ الإعراب منهم خلالف اللغة؛ لأن بع�ضهم قد ينطق بح�ضرته بكثري من اللغات فال ينكرها»(((.
ويف معجم الأدباء «وكاد ال�شجري يقولها معه ،فلما هم بفتح الباء ا�سرتجع م�ستنكر ًا ،فقال� :آه
أ�شم ال�ضمة دائما للحركة يف الوقف وتلك عادة له»(((.
«عليبي» و� ّ
وهنا �أراد �أبو الفتح �أن يخترب ال�شجري وابن عمه غ�صن حتى ي�صغرا علباء على عليباء ،ولكن
ال�شجري تنبه �إىل ذلك ف�صغرها على عليبي و�أتى بحركة الإ�شمام بال�ضم عند الوقف.

((( معجم الأدباء .1597/4
((( اخل�صائ�ص.26 /2
((( معجم الأدباء .1597/4
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الفصل الثالث
املسـ ـ ـ ـ ـ ــائل اللغـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وفيه املباحث اآلتية:
املبحث األول
معانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي املفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردات
معنى شزب
قال �أبو الفتح« :وقال بع�ضهم :يقال� :شزب و�ش�سب و�ش�سف مبعنى� ،أي �ضمر ،وف�صل الأ�صمعي،
فقال :ال�شازب :الذي فيه �ضمور و�إن مل يكن مهزوال ،وال�شا�سب وال�شا�سف :الذي قد يب�س .قال :و�سمعت
�أعرابي ًا يقول:
ما كان ذنب بغي�ض ال �أبا لكم

يف بائ�س جاء يحدوا �أينقا �شزبا

�إمنا قال� :أعنزا �ش�سبا ولي�ست الزاي وال ال�سني بد ًال �إحداهما من الأخرى لت�صرف الفعلني فيهما
جميع ًا»(((.
و�أبو الفتح يرى �أن كال من �ش�سف و�شزب و�ش�سب �أ�صل ولي�س فيها �إبدال لت�صرف الأفعال فيها.
معنى االطراد
قال �أبو الفتح�«:أن�شدين بع�ض �أ�صحابنا لأعرابي:
َ
مالك ال تذك ُر �أو تزو ُر
مت�شي ك َما َّ
يطر ُد الغدي ُر» (((.

بي�ضا َء ب َني حاجبيها نو ُر

قال ابن منظور«:واطرد ال�شيء :تبع بع�ضه بع�ض ًا وجرى .واطرد الأمر :ا�ستقام .واطردت الأ�شياء �إذا
تبع بع�ضها بع�ض ًا .واطرد الكالم �إذا تتابع  .واطرد املاء �إذا تتابع �سيالنه»(((( .)113واطراد الغدير :تتابع
مائه.
((( �سر �صناعة الإعراب .195/1
((( اخل�صائ�ص.96/1
((( ل�سان العرب (ط ر د).
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معنى داءة:
قال �أبو الفتح« :ونحو من ذلك ما �أن�شده �أبو زيد من قول ال�شاعر:
خالت خويل ُة � ِّأن ٌ
هالك ود�أ
ْ
قيل� :إنه واو عطف �أي �إين هالك وداء من قولهم :رجل داء �أي د ٍو ،ثم قلب .وحدثنا عن ابن �سالم
ُكحل به العيون الداءة .و�أجاز �أي�ض ًا يف قول ه  :ود�أ �أن يكون
�أن �أعرابي ًا قال للكحال :كحلني باملكحال الذي ت َ
فع ًال من قوله:
وللأر�ض كم من �صالح قد تود�أت عليه فوارته بلماع ٍة قفر
�أي غطته وثقلت عليه. فكذلك يكون قوله: �إين هالك كد ًا وثق ًال ،وكان يعتمد التف�سري الأول ويقو ل: �إذا
كانت الواو للعطف كان املعنى �أبلغ و�أقوى و�أعلى؛ ك�أنه ذهب �إىل ما يراه �أ�صحابنا من قولهم يف الت�شهد :
التحيات هلل وال�صلوات هلل والطيبات. قالوا: لأنه �إذا عطف كان �أقوى له و�أكرث ملعناه من �أن يجعل الثاين
مكرر ًا على الأول بد ًال �أو و�صف ًا»(((.
ويف نوادر �أبي زيد«:ود�أ هالكا على وزن ودعا»((( واملعنى عند �أبي زيد ود�أ �أي هالك ًا ،فك�أن الثاين
مكررا على الأول هالك هالك ًا .ومعنى قول الأعرابي كحلني باملكحال الذي تكحل به العيون الداءة� :أي
امل�صابة بالداء ،وهو ي�ستعمل ا�سم الآلة املكحال على وزن مفعال.
معنى زوذ
قال �أبو الفتح�« :إال �أن �أهل اجلفاء وقوة الف�صاحة يتناكرون خالف اللغة تناكرهم زيغ الإعراب،
�أال ترى �أن �أبا مهدية �سمع رجال من العجم يقول ل�صاحبه زوذ ،ف�س�أل �أبو مهدية عنها ،فقيل له :يقول له
�أعجل ،فقال �أبو مهدية :فهال قال له :حيهلك ،فقيل له :ما كان اهلل ليجمع لهم �إىل العجمية العربية»(((.
ومعنى حيهلك هلم وتعال .وقد �أنكر هذا الأعرابي الف�صيح ما �سمعه من هذا الرجل الذي تكلم بلغته
ومل يفهم مراده فدله على هذا املراد بلغته التي يعرفها.
((( اخل�صائ�ص.171/3
((( النوادر يف اللغة ،لأبي زيد الأن�صاري.106 ،
((( اخل�صائ�ص.27/2
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معنى أعرقت
قال �أبو الفتح«:وقال :قال يل �أعرابي� :إذا وردت ال�شغور فقد �أعرقت ،يريد �أتيت العراق»((( ،ومعنى
�أعرقت دخلت العراق ،كما �أن �أجندت مبعنى دخلت جند ،و�أ�ش�أمت دخلت ال�شام.
معنى الرديان
قال �أبو الفتح«:قال الأ�صمعي� :س�ألت املنتجع بن نبهان :ما الرديان؟ فقال :عدو احلمار بني �أريه
ومتمعكه .وقال �أبو ثروان يف �أحجية له:
ما ذو ثالث �آذان

ي�سبق اخليل بالرديان»(((.

قال ابن منظور« :وقيل :الرديان التقريب ،وقيل :الرديان عدو الفر�س»(((.
و�أرت الدابة مربطها ومعلفها �أريا :لزمته ،واملتمعك هو املكان الذي تتمرغ فيه الدابة(((.
معنى الشنب
قال �أبو الفتح »:قال الأ�صمعي� :س�ألت �أعرابي ًا من بني عدي عن قول:
�شنبا اللثات �شموع
فقال :ال�شنب ها هنا :برد الأ�سنان ،و�أن�شد الأ�صمعي:
أ�شنب
َيا ِب�أَبي �أنت وفوك ال ُ
الزرنب
ك�أمنـ ـ ـ ــا ذر عليـ ـ ــه
ُ
مطيب»(((.
�أو زجنبي ٌل عات ٌق
ُ
وال�شنب :ماء ورقة يجري على الثغر وقيل :رقة وبرد وعذوبة يف الأ�سنان ،وقيل :ال�شنب نقط بي�ض يف
الأ�سنان ،وقيل :هو حدة الأنياب كالغرب تراها كاملئ�شار(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الف�سر .166/1
ال�سابق.
ل�سان العرب ( ق ر ب).
ال�سابق (ا ر ى ،م ع ك).
(الف�سر .305 /1
ل�سان العرب ( �ش ن ب).
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معنى القرب والطلق
قال �أبو الفتح«:وقال الأ�صمعي� :س�ألت �أعرابي ًا ،ما ال َق َرب فقال� :سري الليل لورد الغد ،فقلت وما
الطلق ؟ قال� :سري اليوم لورد الغب»(((.
طلب املا ِء لي ًال؛ وقيل :هو �أَن ال يكون بينك وبني املا ِء �إِال ليلة .وقال ثعلب:
ويف ل�سان العرب« :وال َق َر ُبُ :
َّ َ (((
َطلب فيه املا َء هو ال َق َر ُب ،والثاين الطلقُ » .
ِ�إذا كان بني ا ِلإبل وبني املا ِء يومان ،ف�أَ َّو ُل يوم ت ُ
معنى الوآة
وقال الأ�صمعي :قيل لأعرابي :ما الو�آة ؟ فقال :هي واهلل التي ،و�ضم كفيه و�شدهما وخمز ي�ؤي �إىل
ال�شدة»((( .وهنا ف�سر الأعرابي هذه الكلمة بو�صفها والو�أي من الدواب :ال�سريع ال�شديد ،جمع :و�آة .وك�أنه
هنا يف�سر الو�آة بال�شده لذلك �ضم كفية و�شدهما.
معنى حيود اجلبل
وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال :قلت لأعرابية :ما حيود اجلبل قالت :ريوده ،قلت وما ريوده قالت:
واحلر َفة جمع َح ْرف»((( .والريود جمع ريد وهو احلرف الناتئ من اجلبل.
ِحر َفتهِ ،
معنى زبن وضيق
قال �أبو الفتح«:ومثله ما �أخربنا به �أبو بكر حممد بن احل�سن بن يحيى �أنه �أن�شد:
ومو�ضع زبن ال �أريد مبيته ك�أين به من �شدة الروع �آن�س
قال �أبو العبا�س :فقال له �شيخ عنده :لي�س كذا �أن�شدتنا يا �أبا عبد اهلل فقال :كيف �أن�شدتك فقال:
ومو�ضع �ضيق فقال :يا �سبحان اهلل! ت�صحبنا منذ كذا وكذا ومل تدر �أن زبنا و�ضيقا واحد»(((.
فهذا الأعرابي روى هذا البيت بروايتني ويف كل رواية ا�ستخدم كلمة هي مبعنى الأخرى ،ومل يقيد
نف�سه باللفظ ،الحتاد املعنى ،وعندما قيل له �إنك �أن�شدته بقولك ومو�ضع �ضيق �س�أل م�ستنكر ًا على ال�سائل
�أنه ال يعلم �أن معنى الكلمتني واحد.
((( الف�سر.318 /1
((( ل�سان العرب (ق ر ب).
((( الف�سر .159/2
((( ال�سابق .567/2
((( الف�سر .490/3
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معنى هو ابن بجدتها
قال �أبو الفتح »:يقال هو ابن بجدة ذلك الأمر وهو عامل ببجدة �أمرك �أي بدخلته� ،أخربنا �أبو بكر
حممد بن احل�سن عن �أحمد بن يحيى قال :قال �أبو احل�سن املدائني بعث يزيد بن املهلب �سريع ًا موىل
عمرو ابن حريب �إىل �سليمان بن عبد امللك ،قال �سريع وكنت ال �أرتق بني كلمتني فعلمت �أنه �سي�س�ألني عن
املطر ،فدعوت �أعرابي ًا ،ف�أعطيته درهما وقلت له :كيف تقول �إذا �سئلت عن املطر؟ فكتبت ما قال وجعلته
بيني وبني القربو�س حتى حفظته ،فلما قدمت قر�أ كتابي ثم قال :كيف كان املطر؟ قلت يا �أمري امل�ؤمنني:
البى ومل �أرد وادي ًا دار ّيا ،فقال �سليمان :هذا كالم ل�ست ب�أبي عذره ،قلت بلى ،قال:
َحمِ د الرثى وا�ست�أ�صل َ
(((
�أ�صدقني ف�صدقته ،ف�ضحك حتى فح�ص برجله ،ثم قال :لقيته واهلل ابن بجدتها �أي عامل ًا بها» .
وهنا و�صف الأعرابي الغيث وما �سال منه حتى ارتوت الأر�ض من كرثة املطر ،وعلم �سليمان �أن هذا
القول ال يقوله �إال من �صفا ذهنه ،وخل�صت قريحته ،وال ي�أتي �إال من �أعرابي عامل ب�أحوال املطر.

((( الف�سر .272/3
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املبحث الثاني
فع ـ ـ ـ ـ ـ ــل وأفعـ ـ ـ ـ ـ ــل وفيـ ـ ـ ـ ـ ــه
فعل وأفعل من أبرق وأرعد
قال �أبو الفتح«:يقال :برقت ال�سماء ورعدت ،و�أبرقنا نحن و�أرعدنا� :إذا دخلنا يف الربق والرعد ،وال
أبرقت و�أرعدتُ و�أبرقتُ �إذا �أوعدت وتهددت ،و�أباه الأ�صمعي �أي�ض ًا ،وقال :ال �أقول �إال رعدت
يقال � ْ
أرعدت و� ْ
وبرقت ،قال �أبو حامت للأ�صمعي� :أتقول� :أرعدت و�أبرقت؟ فقال :ال� ،إال �أن ترى الربق وت�سمع الرعد فتقول:
�أرعدنا و�أبرقنا .قلت له� :أفتقول يل يف التهديد� :إنك لرتعد يل وتربق؟ قال:ال .قلت فقد قال الكميت:
�أرعد و�أبرق يا يزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فما وعيدك يل ب�ضائر
فقال :الكميت جرمقاين من �أهل املو�صل ،فك�أنه مل يره �شيئ ًا ،ف�أخربت �أبا زيد بذلك ف�أجازه .ووقف
علينا �أعرابي حمرم �أي مل يدخل الأم�صار ،ف�أردنا �س�ؤاله فقال �أبو زيد :دعوين �أ�س�أله ف�إين �أرفق به فقال:
كيف تقول� :إنك لتربق يل وترعد؟ فقال� :أيف اجلخيف؟ يعني التهدد ،فقال :نعم .قال� :أتربق يل وترعد؟
قال :ف�أخربت بذلك الأ�صمعي ومل يلتفت �إليه و�أن�شدين:
�إذا جاورت من ذات عرق ثنية فقل لأبي قابو�س ما �شئت فارعد
ثم قال الأ�صمعي :هذا كالم العرب .ومعنى البيت� :إنك تقتل �أعداءك وحتيي �أولياءك ،فك�أنك �سحاب
تربق وترعد ول�ست يف احلقيقة �سحابا»(((.
ففي الوعيد والتهديد يقال� :أبرق ،و�أرعد ،ويف غريه يقال :برق ،ورعد.
فعل وأفعل من غمى وأغمى
قال �أبو الفتح« :وقال الريا�شي� :سمعت �أبا زيد يقول :قال املنتجع� :أغمى على املري�ض ،وقال �أبو خرية:
غمي عليه .ف�أر�سلوا �إىل �أم �أبي خرية فقالت :غمي على املري�ض .فقال لها املنتجع:
�أف�سدك ابنك .وكان ورا َّق ًا»(((.
ويف ل�سان العرب «غمي على املري�ض و�أغمي عليه :غ�شي عليه ثم �أفاق((( .ويف التهذيب�« :أغمي على
فالن �إذا ظن �أنه مات ثم يرجع حي ًا»((( فا�ستعمل اللفظان غمي ،و�أغمي عليه.
(((
(((
(((
(((

الف�سر  .1180/1وينظر اخل�صائ�ص.294/3
اخل�صائ�ص.305/3
ل�سان العرب ( غ م ى).
التهذيب كتاب الغني مادة ( غ م ي).
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املبحث الثالث
من حديث األعراب وفصاحتهم
وفيه املسائل اآلتية:
 .1قال �أبو الفتح« :و�أخربنا حممد بن احل�سن عن �أبي احل�سن �أحمد بن �سليمان املعيدي عن ابن �أخت
�أبي الوزير ،عن ابن الأعرابي قال :وقف �أعرابي فقال :يا �أهل الغ�ضارة ،حتقب ال�سحاب وانق�شع
الرباب ،وا�ست�أ�سدت الذئاب ،ورزم الثمد وباد الولد ،وكنت كثري العفاة� ،صخب ال�سقاة ،عظيم الدالة،
حي حالل ،وعدد ومال ،فتفرقنا �أيدي �سب�أ بعد فقد الآباء
ال �أت�ضاءل للزمان ،وال �أحفل باحلدثانٌ ،
وعرقي
حمى وقومي �أ�سىُ ،
والأبناء .وكنت ح�سن ال�شارة ،خ�صيب الدارة� ،سليم اجلارة ،وكان حملي ً
َجدى ،فق�ضى اهلل وال رجعان ملا ق�ضىَ ،
املال و�شتات الرجال ،وتغري احلال ،ف�أغيثوا من �شخ�صه
�سواق ِ
(((
�شاهده ،ول�سانه وافده ،وفقره �سائقه وقائده” .
والغ�ضارة :النعمة وال�سعة يف العي�ش .حقب وحتقب :احتب�س .الثمد :قلت يجتمع فيه ماء ال�سماء
في�شرب به النا�س �شهرين يف ال�صيف .رزم :انقطع ما�ؤه .ا�سى :القدوة .عرقي جد ًا� :أي عطائي وا�سع .
�سواق املال� :ضياعه وزواله.
وهنا يحدث هذا الأعرابي عن حاله كيف كان و�إىل �أي �شيء �صار فقد افتقر بعد غناه فقد كان كثري
العفاة؛ �أي :كثري الأ�ضياف وطالب املعروف ،وقيل :هم الذين يعفونك؛ �أي :ي�أتونك يطلبون ما عندك.
وفالن تعفوه الأ�ضياف ،وتعتفيه الأ�ضياف .وهو كثري العفاة .وكثري العافية ،وكثري العفى� .صخب ال�سقاة
لكرثة الواردين عليه ال�ست�ضافتهم و�سقياهم ،وكان ال يهتم بالزمان وال يبايل بتعاقب الليل والنهار لكرثة
ماله وحالله .وحتول حاله من النعيم �إىل ال�شقاء بعد �أن فقد الأهل والولد .وقد كان ح�سن ال�شارة وهي
احل�سن والهيئة واللبا�س ،كثري الدارة وهي كل �أر�ض وا�سعة بني جبال ،وجمعها دور ودارات :قال� أبو حنيفة:
وهي تعد من بطون الأر�ض املنبتة :وقال الأ�صمعي :هي اجلوبة الوا�سعة حتفها اجلبال .فهذا ما �آل �إليه
حاله من الغنى �إىل الفقر(((.
 .2قال �أبو الفتح�«:أخربنا» �أبو بكر حممد بن علي عن �أبي بكر حممد بن احل�سن عن عبد الرحمن عن
عمه الأ�صمعي قال� :سمعت �أعرابي ًا ذكر رج ًال فقال :هذا ابن ال ُوجوه الوا�ضحات ال�صباح ،وال�صدور
الرحيبات الف�ساح ،والأل�سنة الذلق الف�صاح ،والأن�ساب الكرمية ال�صراح»(((.
((( ال�سابق .280 /1
((( ينظر ل�سان العرب (د و ر).
((( الف�سر .721/1
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وال ُوجوه ال�صباح :اجلميلة قال ابن منظور« :ورجل �صبيح و�صباح بال�ضم :جميل ،واجلمع �صباح وافق
الذين يقولون فعال الذين يقولون فعيل العتقابهما كثري ًا ،والأنثى فيهما بالهاء ،واجلمع �صباح وافق
مذكره يف التك�سري التفاقهما يف الو�صفية»((( .والأل�سنة الذلق مبعنى حدة الل�سان ،وال�صراح املح�ض
اخلال�ص من كل �شيء.
 .3قال �أبو الفتح« :و�أخربنا حممد بن احل�سن عن �أحمد بن يحيى قال :قال �أعرابي :لي�س احليا بال�سجية
أذناب �أعا�ص ِري الريح ،ولكن حمل ليلة م�سيل رواقها ،منقطع نطاقها ،تبيت �آذان �صنانها تنطق
تتبع � َ
(((
حتى ال�صباح»  .واحليا :اخل�صب واملطر ،واملحل :نقي�ض اخل�صب ،والرواق :املطر والوبل.
 .4قال �أبو الفتح�«:أخربنا حممد بن علي عن حممد بن احل�سن عن �أبي حامت عن الأ�صمعي قالت� :سمعت
�أعرابية ترق�ص ابنها وهي تقول:
مكا �أب ّي ًا»(((.
�إذا اخل�صوم اجتمعت ُح ِب ّي ًا ُو ِجدت �ألوى َ ِ
حبي ًا :دني ًا وروي حثي ًا :وهو الرتاب .والألوى� :شديد اخل�صومة ،واملحك :املتمادي يف اللجاجة عند
امل�ساومة والغ�ضب ونحو ذلك� ،أبي ًا :ممتنع ًا(((.
 .5قال �أبو الفتح« :قال الأ�صمعي :قلت لأعرابي :ما الناقة القرواح؟ فقال :التي ك�أنها مت�شي على
�أرماح»((( .ويف ل�سان العرب«:وناقة قرواح :طويلة القوائم»(((.
وهنا �شبه الأعرابي الناقة بقوائمها الطوال بالأرماح جمع رمح وهو ال�سالح املعروف ،واحد الرماح.
 .6قال �أبو الفتح�« :أخربنا �أحمد بن حممد �أبو �سهيل قال :حدثنا حممد بن يون�س قال :حدثنا الأ�صمعي
قال� :سمعت �أعرابي ًا يقول :عدة الكرمي نقد وتعجيل ،وعدة اللئيم مطل وتعليل»((( .وعدة م�صدر وعد
فحذفت عينه وعو�ض عنها التاء ،مبعنى �أن وعد الكرمي ال ت�أخري فيه ووعد اللئيم مطل وت�سويف
وت�أخري.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ل�سان العرب ( �ص ب ح).
الف�سر .716 /2
ال�سابق .172/3
ل�سان العرب ( ل و ي).
الف�سر. 264/3
ل�سان العرب ( ق ر ح).
الف�سر .972/1
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 .7قال �أبو الفتح« :وو�صف �أعرابي امر�أة فقال :ما ي�صيب ثوبها منها �إال طرف حلمتيها وزانقيها واليتيها
وم�شا�شتا منكبيها(((» الزناق حتت احلنك ،وامل�شا�ش :العظم ال مخ فيه(((.
 .8قال �أبو الفتح«:قر�أت على �أبي بكر حممد بن احل�سن عن �أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال :قيل
لأعرابية :ما �أح�سن �شيء فقالت :غادية يف �إثر �سارية يف نبخاء قاوية(((.
والغادية :ال�سحابة التي تن�ش�أ غدوة ،وال�سارية من ال�سحاب التي جتيء لي ًال ،ويف مكان �آخر ال�سارية
ال�سحابة التي ت�سري لي ًال ،وجمعها ال�سواري :ابن �سيده  :وال�سارية :ال�سحابة التي بني الغادية
والرائحة .والنبخاء :النفخاء من الأر�ض :مثل النبخاء ،وهي �أر�ض مرتفعة مكرمة لي�س فيها رمل وال
حجارة تنبت قلي ًال من ال�شجر .والقاوية :التي لي�س بها �أحد(((.
 .9قال �أبو الفتح« :و�أن�شدين املتنبي لبع�ض بادية بني �أ�سد:
�أيا رب ال جتعل بربكة تر ُف ـ ٍـع

مني ـ ــة من يدعوك كل �صباح

ولكن ب�أمواه الدنا فاجعلنهـا

�إىل موثب الفيوم �أو ب ُر َم ـ ــاح

ويروى :بقارات الدنا ،وبركة ترفع ب�أعلى ال�شام»(((.
و�أمواه جمع ماء ،والأعرابي يدعو ربه ب�أن ال يجعل منيته ِببكة ترفع ويدعوه �أن يجعل منيته بالفيوم
�أو برماح حيث يكرث املاء.

(((
(((
(((
(((
(((

الف�سر .284/2
ل�سان العرب ( ز ن ق ،م �ش �ش).
الف�سر .182/1
ينظر الل�سان ( غ د ا� ،س ر ا ،ن ب خ ،ق و ى) وينظر جمال�س ثعلب  .284 /1حتقيق :عبد ال�سالم هارون ط ،4م�صر ،دار
املعارف1400 ،هـ1980-م.
الف�سر .167 /1
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املبحث الرابع
مسـ ـ ـ ـ ـ ــائل متفرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وهي :تداخل اللغات
قال �أبو الفتح« :وكلما كرثت الألفاظ على املعنى الواحد كان ذلك �أوىل ب�أن تكون لغات جماعات،
اجتمعت لإن�سان واحد من هنا ومن هنا ،رويت عن الأ�صمعي قال :اختلف رجالن يف ال�صقر ،فقال �أحدهما
ال�صقر بال�صاد ،وقال الآخر :ال�سقر بال�سني ،فرتا�ضيا ب�أول وارد عليهما فحكيا له ما هما فيه .فقال :ال
�أقول كما قلتما� ،إمنا هو الزقر� .أفال ترى �إىل كل واحد من الثالثة ،كيف �أفاد يف هذه احلال �إىل لغته لغتني
�أخريني معها .وهكذا تتداخل اللغات»(((.
فكلمة �صقر رويت بثالث لغات :ال�صقر وال�سقر والزقر ومن هنا تكرث اللغة وتتزايد ،فهذه كلمة لها
معنى واحد وا�ستعملت بثالثة �أحرف خمتلفة ،وهذه الأحرف متقاربة املخارج ،ومن �صفاتها ال�صفري،
وهي :ال�صاد ،وال�سني ،والزاي.
التك ـ ـ ــرار
قال �أبو الفتح«:ونحو من هذه احلكاية ما يروى عن �أبي مهدية من �أنه كان �إذا �أراد الأذان قال :اهلل
�أكرب مرتني� ،أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل مرتني كذلك �إىل �آخر الأذان ،ينطق من ذلك باملرة الواحدة ،ويقول
يف �إثرها :مرتني كما ترى ،فيقال له :لي�س هكذا الأذان� ،إمنا هو كذا فيقول :املعنى واحد ،وقد علمتم �أن
التكرار عي»(((.
وقال« :ونحو هذا ما �أخربنا به �أبو �صالح عن �أبي عبد اهلل حممد بن العبا�س اليزيدي قال :حدثنا
�أحمد بن يحيى قال :كان �أبو مهدية يب�سط قطعة بوري على �سماد ،فيقول :اهلل �أكرب مرتني �أ�شهد �أال �إله
�إال اهلل مرتني حتى يفرغ من الأذان ،فيقال له لي�س كذا الأذان ،فيقول قد جئت باملعنى والتكرار عي»(((.
وقول �أبو مهدية وهو من الأعراب هنا يدل على حبه للإيجاز واالخت�صار ،فمن قول العرب البالغة
الإيجاز ،ويرى �أن التكرار نوع من احل�صر والعي يف الكالم.
((( اخل�صائ�ص.374 /1
((( املحت�سب .396 /1
((( الف�سر .489/3
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االسترواح باحلاء
وردت حكاية الأعرابي الذي بايـ ــع �أن ي�ش ـ ــرب علبـ ــة لنب وال يتنحنح يف م�س�ألة اال�شتقاق من ملك،
وقد �أوردها �أبو الفتح مـ ـ ــرة �أخرى فق ــال« :وقـ ــد �أبدلت العـ ــني من احلاء يف بع ــ�ض املوا�ضــع ،قر�أ
«عتَّى ِح ْ ٍي» [يو�سف ]35 :يريد حتى حني» ولوال بحة يف احلاء لكانت عين ًا ،كما �أنه لوال �إطباق
بع�ضهمَ :
يف ال�صاد لكانت �سين ًا ،ولوال �إطباق يف الطاء لكانت دا ًال ،ولوال �إطباق يف الظاء لكانت ذا ًال ،ولأجل البحة
التي يف احلاء ما يكررها ال�شارق يف تنحنحه ،وحكي �أن رج ًال من العرب بايع �أن ي�شرب علبة لنب وال
يتنحنح ،ف�شرب بع�ضه ،فلما كظه الأمر قال :كب�ش �أملح ،فقيل له ما هذا؟ تنحنحت .فقال :من تنحنح فال
�أفلح ،فكرر احلاء م�سرتوح ًا �إليها ملا فيها من البحة التي يجري معها النف�س ،ولي�ست كالعني التي حت�صر
النف�س ،وذلك لأن احلاء مهمو�سة وم�ضارعة باحللقية والهم�س للهاء اخلفية ،ولي�ست فيها ن�صاعة العني
وال جهرها(((.
وقد علق على قول هذا الأعرابي بقوله�«:أفال تراه كيف ا�ستعان ببحة احلاء ،وا�سرتوح �إىل م�سكة
بال�ص َويت الالحق لها يف الوقف ،ونحن نعلم �أن هذا الأعرابي ال يعلم �أن يف الكالم �شيئ ًا
النف�س بها :وعللها ُ
يقال له حاء ف�ض ًال عن �أن يعلم �أنها من احلروف املهمو�سة ،و�أن ال�صوت يلحقها يف حال �سكونها والوقف
عليها ،ما ال يلحقها يف حال حركتها �أو �إدراجها يف حال �سكونها ،يف نحو بحر ودحر� ،إال �أنه و�إن مل يح�سن
�شيئ ًا من هذه الأو�صاف �صنعة وال علم ًا ،ف�إنه يجدها طبع ًا ووهم ًا»(((.
حكاية احلال
قال �أبو الفتح«:وحكى بع�ضهم يف رجل �أقبل فقيل :هاهو ذا قد جاء ،فقال الأعرابي :نعم الهاهوذا
هو ،فجعل اجلملة كاجلزء الواحد ،ف�أدخل عليه الألف والالم وهذا من قبيح ما يحكى عنهم .وقال �أعرابي
من بني �سعد ،وقد �س�أل امر�أة ،فقالت بوركت فقال:
رب عجوز عرم�س زبون �سريعة الرد على امل�سكني
حت�سب �أن بوركا يكفيني �إذا غدوت با�سطا مييني
فجعل بوركا ا�سم ًا ،وهو دون ما ذكرناه»(((.
((( �سر �صناعة الإعراب .241 /1
((( اخل�صائ�ص.274/3
((( الف�سر .536 /3
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فهذا الأعرابي حكى القول الذي �سمعه و�أدخل علية الألف والالم التي للعهد وجعل اجلملة كالكلمة
الواحدة  .و�أما الأعرابي الآخر فقد جعل الفعل كاال�سم ،و�أدخل عليه التنوين ،وهذا من غريب ما �أثر
عنهم.
الدعاء على الشيء احلسن
قال �أبو الفتح«:وقلت لأعرابي من بني عقيل ف�صيح ،وقد نظر �إىل ثور ح�سن فقال :خ ّفه اهلل ،فقلت
�أدعوت عليه ؟ فقال� :إنا �إذا ا�ستح�سنا �شيئ ًا دعونا عليه»(((.

((( الف�سر .919/1
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اخلامتــــة
تناول هذا البحث ترجمة موجزة لأبي الفتح ابن جني وتطرق �إىل تعريف الأعراب ،حيث ال يطلق على
قبائل بعينها �إمنا يطلق على العرب الذين ي�سكنون البادية ،وال يدخلون املدن والأم�صار �إال حلاجة لهم.
والتـ�أمل يف حديث االعراب وكالمهم يف�ضي بنا �إىل نوع من ال�سماع مل يهمله علماء اللغة العربية ،فمن
م�صادر االحتجاج باللغة عندهم ال�سماع من القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف وكالم العرب �شعره ونرثه،
وحديث الأعراب رافد مهم من روافد ال�سماع عند النحاة ،وقد كان يف حمط �أنظارهم خللوه من اللحن
واخلط�أ .فقد د�أب النحاة �إىل الرحلة �إىل البوادي لال�ستماع للأعراب والأخذ عنهم� ،أو مب�شافهة الأعراب
الذين يقدمون �إىل املدينة.
وحديث الأعراب ميتاز بالف�صاحة ،والبيان ،والإيجاز ،وهم يتحدثون بلغة ف�صيحة �سليمة من اخلط�أ
لأنهم يتحدثون بفطرتهم التي فطروا عليها ،ومل يت�أثروا بلغة �أهل املدن والأم�صار الذين النت لغتهم
و�ضعفت �سليقتهم .وتتفاوت درجة ف�صاحة الأعراب ممن �سكنوا بالبادية ،فكلما كان الأعرابي �أل�صق
بحياة البادية كلما كانت لغته �صحيحة ف�صيحة.
وبع�ض الأعراب ممن �سكنوا املدن ت�أثرت لغتهم ودب فيها ال�ضعف ،يدل على ذلك ما رواه ابن جني
من قول �أبي عمرو لأبي خرية ،هيهات �أبا خرية الن جلدك حني روى عرقاة مرة بالك�سر ،ومرة بالفتح.
وقد كان اللحن متف�شي ًا يف ع�صر ابن جني حتى عم احلوا�ضر ،وبد�أ ي�سري �إىل البادية ومواطن
الف�صاحة �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،فكان ابن جني ينقل حديث الأعراب �أو ي�أخذ كالمهم عمن �أخذ عنهم كالأ�صمعي
و�أبي عمرو وغريهم.
وابن جني يروي كثري ًا من الأعراب الذين مل تف�سد لغتهم ،وقد اتبع يف ذلك �سلفه من اللغويني ،وكان
ال ي�أخذ عن بدوي �إال بعد �أن ميتحنه ويتثبت من �أمره و�صدق نحيزته ،ولهذا عقد باب ًا يف اخل�صائ�ص «باب
ترك الأخذ عن �أهل املدر كما �أخذ عن �أهل الوبر»(((.
ومن �أ�شهر االعراب الذين �أخذ عنهم ابن جني �أبو عبد اهلل حممد بن الع�ساف العقيلي اجلوثي
التميمي ،ويذكره �أحيان ًا با�سم ال�شجري .وقد كان ابن جني ي�شافههم ،وي�س�ألهم وي�ست�أن�س بكالمهم ويخترب
ف�صاحتهم.
((( اخل�صائ�ص مقدمة املحقق .15/1
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

545

حديث الأعراب يف م�صنفات ابن جني (ّ٣٩٢هـ) «جمع ودرا�سة»

وكان بع�ض الأعراب يرجتل يف اللغة �ألفاظ ًا جديدة مثل الأعرابي الذي نادى �أمه بقوله :هائي �أمة.
ومن �أفرد مطايب بقوله :مطيب.
وعلل ابن جني وقوع الأغالط يف حديث بع�ض الأعراب بتعليل �شيخه الفار�سي ،وهو �أنهم لي�ست لهم
�أ�صول يراجعونها وال قوانني يعت�صمون بها ،و�إمنا تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به ،ورمبا ا�ستهواهم
ال�شيء فزاغوا عن الق�صد ،ومن الأغالط التي يذكرها «مالك موت» وذلك با�شتقاق ا�سم الفاعل من ملك
املوت وال�صواب �أنها من «ملأك».
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املراجع
-

ابن جني النحوي ،ت�أليف ال�سامرائي فا�ضل �صالح ،ط 1الأردن ،دار عمار1426 ،هـ2006-م.�أخبار النحويني الب�صريني ،لل�سريايف �أبو �سعيد احل�سن بن عبد اهلل املرزبان ،حتقيق طه الزيني وحممدعبد املنعم خفاجي ،م�صطفى البابي احللبي ،الطبعة 1373هـ 1966-م.
�إ�صالح املنطق البن ال�سكيت �أبو يو�سف يعقوب بن �إ�سحاق ،حتقيق �أحمد �شاكر وعبد ال�سالم هارون،ط ،4القاهرة ،دار املعارف د  .ت .
الإن�صاف يف م�سائل اخلالف ،لأبي الربكات الأنباري عبد الرحمن بن �أبي الوفاء حممد بن عبيد اهللابن حممد ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكر .د.م ،د.ت.
الأمايل النحوية البن احلاجب �أبو عمرو عثمان بن عمر ،حتقيق :هادي ح�سن حمودي ط ،2بريوت ،عاملاملعرفة ،مكتبة النه�ضة العربية1405 ،هـ1985-م.
�أنباه الرواة على �أنباه النحاة ،للقفطي ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار الكتب امل�صرية1371هـ1952-م.
�إي�ضاح الوقف واالبتداء ،البن الأنباري حممد بن القا�سم بن حممد �أبو بكر ،حتقيق :حميي الدين عبدالرحمن رم�ضان ،دم�شق ،مطبوعات جممع اللغة العربية1390 ،هـ1971-م.
البحر املحيط لأبي حيان االندل�سي حممد بن يو�سف بن علي �أثري الدين ،ط  ،2بريوت-لبنان ،دار �إحياءالرتاث العربي1411 ،هـ1990-م.
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة لل�سيوطي جالل الدين عبدالرحمن ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل�إبراهيم ،بريوت لبنان ،املكتبة الع�صرية 1384هـ 1964-م.
البيان والتبيني للجاحظ �أبو عثمان عمرو بن بحر ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،د .ت.تهذيب اللغة ،للأزهري �أبو من�صور حممد بن �أحمد بن الأزهر ،حتقيق :حممد عو�ض مرعب ،ط،1بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي2001 ،م.
اخل�صائ�ص ،البن جني ابو الفتح عثمان ،حتقيق :حممد علي النجار ،بريوت ـ لبنان ،دار الهدى د .ت.�سر �صناعة الإعراب ،البن جني �أبو الفتح عثمان ،حتقيق :ح�سن هنداوي ،ط  ،1دم�شق ،دار القلم. 1405،.هـ1985-م.
�شرح الأ�شموين لألفية ابن مالك� ،أبو احل�سن نور الدين علي بن حممد ،حتقيق :عبد احلميد ال�سيد،املكتبة الأزهرية للرتاث.
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�شرح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بهاء الدين �أبو حممد ،حتقيقحممد حميي الدين عبد احلميد ،بريوت ،املكتبة الع�صرية 1422ه2001-م.
�شرح احلما�سة للتربيزي ،يحيى بن علي بن حممد ال�شيبا ّين �أبو زكريا ،حتقيق حممد حميي الدين
عبداحلميد ،د.ط القاهرة ،مطبعة حجازي1385 ،هـ.
�ضحى اال�سالم لأمني �أحمد ،حتقيق حممد فتحي �أبو بكر تقدمي د� .صالح ف�ضل ،الدار امل�صريةاللبنانية ،د.ت.
ال َف ْ�سر ( �شرح ابن جني الكبري على ديوان املتنبي ) ،البن جني �أبو الفتح عثمان حتقيق د .ر�ضا رجب،ط  ،1دم�شق ،دار الينابيع 2004 ،م.
الفهر�ست البن الندمي� ،أبو الفرج حممد بن �إ�سحاق ،د.ط بريوت ،دار املعرفة1398 ،هـ1978-م.كتاب �سيبويه� ،أبو ب�شر عمرو بن عثمان بن قنرب ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،ط  ،2بريوت ،دار الكتبالعلمية1402 ،هـ1982-م.
ل�سان العرب البن منظور حممد بن مكرم بن علي �أبو الف�ضل جمال الدين ،حتقيق �أمني عبد الوهاب،حممد العبيدي ،ط ،2بريوت لبنان ،دار �إحياء الرتاث العربي 1418هـ1997-م.
املبهج يف تف�سري �أ�سماء �شعراء ديوان احلما�سة ،البن جني ابو الفتح عثمان ،حتقيق مروان العطية،و�شيخ الزايد ،ط ،1دم�شق دار الهجرة للطباعة والن�شر والتوزيع1408 ،هـ1988 ،م.
جمال�س ثعلب �أبو العبا�س �أحمد بن يحيى ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ط ،4م�صر ،دار املعارف،1400هـ1980-م.
املحت�سب يف تبيني ُوجوه �شواذ القراءات ،البن جني �أبو الفتح عثمان ،حتقيق :عبد احلليم النجار ،وعليالنجدي نا�صف ،وعبد الفتاح �شلبي ،القاهرة املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،جلنة �إحياء الرتاث
الإ�سالمي 1386هـ.
معجم الأدباء ،لياقوت احلموي �شهاب الدين �أبو عبد اهلل ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،ط ،1بريوت دارالغرب الإ�سالمي1414 ،هـ1993-م.
مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن حممد� ،أبو زيد ،ت�شكيل ر�شيد عطية ،وتدقيق :عبد اهلل الب�ستاينط ،4مكتبة لبنان1990 ،م.
املن�صف �شرح ابن جني لكتاب الت�صريف للمازين� ،أبو الفتح عثمان ،حتقيق� :إبراهيم م�صطفى ،وعبداهلل �أمني ط ،1م�صر ،مطبعة م�صطفى البابي1373 ،هـ.1954-
ن�ش�أة اللغة وتاريخ �أ�شهر النحاة ،ت�أليف الطنطاوي حممد ،ط ،2د.م ،د .ن 1389هـ1996-م.النوادر يف اللغة ،لأبي زيد الأن�صاري �سعيد بن �أو�س بن ثابت اخلزرجي ط ،2دار الكتاب العربي ،د .م،1387هـ1967-م.
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