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ُ
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خالصة البحث
رب العالميف  ,والصالة والسالـ عمى محمد وعمى آلو الطيبيف الطاىريف  ,وبعد :
الحمد هلل ّ
تأمؿ  ,ووقفة طويمة عندىا
فالدراسة الصرفية – قديماً وحديثاً – عمى وفؽ المنيج التيسير ّ
ي تحتاج إلى كثير ّ

ي في كثير
 ,فالباحث في العربية – نحوىا وصرفيا وأَصواتيا ػ بحاجة إلى
التحرر مف بعض قيود المنيج المعيار ّ
ّ
المغوية ,لتيسير األَمر عمى الدارسيف
مف الظواىر
ّ
ِ
اء َتب ُّ
الفينة واألخرى مف بعض عمماء المغة  ,لكنيا بمرور الزمف
ث بيف
األوؿ ال تَ ْعدو كونيا آر ً
فكانت المحاوالت َ
تحولت إلى مصنفات ومختصرات وشروح ىدفيا التيسير .
ّ
ٍ
جممة مف آراء ابف
ىذا البحث ( التيسير الصرفي عند ابف جني في كتابو المحتسب ) يسمّط الضوء عمى
مقسماً عمى مبحثيف ,
جني في كتابو المحتسب يركف فييا إلى التيسير في األَخذ بالقراءات الشوا ّذ  ,فجاء البحث ّ

حمؿ األوؿ منيما عنواف ( التيسير الصرفي  ,نشأتو ودواعيو ) وقد ّبيف جممة مف محاوالت التيسير لدى عمماء
الصرفي في فكر ابف جني ,
عاصرهُ أَو لحقو  ,وكذلؾ عالج المبحث التيسير
ممف سبؽ ابف جني أَو
العربية ّ ,
َ
ّ
ثـ عقد مقارنة بيف آراء ابف جني ومحاوالت
ونظرتو إلى شوا ّذ القراءات فضالً عمى القراءات السبعية  ,ومف ّ

مجمع المغة العربية في التيسير  ,أما المبحث الثاني فقد ناقش صو اًر مف مصاديؽ التيسير في كتاب المحتسب ,
توصؿ إلييا ٍ ,ومف ثـ قائمة بالمصادر والمراجع .
ثـ انتيى البحث الى النتائج التي ّ
والحمد هلل أوالً وآخ اًر .

الحمقي بالفتح إذا انفتح ما قبمو في االسـ عمى مذىب
ي ّإال استيواه كثرةُ ما جاء عنيـ مف تحريؾ الحرؼ
رّ
ّ
قياسا لكف مثؿ ( َي َعدو وىو َم َحموـ ) لـ يرو عنيـ فيما
البغدادييف  ,وىذا قد قاسو الكوفيوف وا ْف ّ
كنا نحف ال نراه ً
(ٔ)
ِ
تأمؿ حاؿ مورده وكيؼ موقعو مف الفصاحة فاحكـ عميو ولو ))
عممت ّ .
فإياؾ أَف تُخمد إلى كؿ ما تسمعو بؿ ّ

.

يمس ْسكـ قَ َرٌح ))(ٕ) بفتح القاؼ والراء (( :قَ ْرح و قََرح ,
وقاؿ في المحتسب حينما
ّ
احتج لقراءة ْ (( :
إف َ
حمقياً ُيفتح ما قبميا كما تفتح
الحمَبُ ,يق أر بيما جميعاً  ,ثـ ال أ ُ
ُبعد مف بعد أَف تكوف الحاء لكونيا حرفاً ّ
كالح ْمبو َ
َ
اجعا إلى حرؼ الحمؽ  ,لكنيا لغات  ,وأَنا أَرى في رأي
إف ىذا عند أَصحابنا ليس أ ًا
نفسيا  ,ولعمري ّ
َمر ر ً
ُ
ّْ
في بيف ابف جني ومجمع المغة العربية
البغدادييف في أف حرؼ الحمؽ يؤثر ىنا مف الفتح أ ًا
َثر ثالثاً  :التيسير الصر ُّ
:

)ٔ) الخصائص . ٔٓ , ٜ/ٕ:
)ٕ) آؿ عمراف . ٔٗٓ :

قبؿ الكالـ عف منيج ابف جني في التيسير وتوجيات المجمع المغوي ,كاف حريِّا عمى الباحث أف يتبنى
تعريفًا لمتيسير الصرفي؛إذ ىو التخفيؼ مف القواعد الصرفية الصارمة التي نيج سبيميا قدماء
البنائي في الكممة المراعي لمقتضيات العصر المغوية مف دوف اإلخالؿ باألسس العامة لتمؾ القواعد .ومف

يتتبع ق اررات مجمع المغة في القاىرة يجد أنيا األقرب مف بيف المجامع المغوية إلى فحوى التعريؼ المذكور آنفًا
مقرونا بابف جني.
ميدانا
والسيما عناية المجمع بقضايا المصطمح وتعريب العموـ؛ومف أجؿ ذلؾ اختاره البحث
ً
ً
وعودا إلى ابف جني فمع ّؿ َّ
مرد تساىمو في األَخذ بالقراءات الشاذة والتعامؿ معيا ىو تساىمو في الميجات –
ً

حجة ,
بابا بعنوان  :باب اختالؼ المغات وكميا ّ
المغات عند السابقيف – إذ عقد ابف جني في كتابو الخصائص ً
بأي ليجة مف ليجات العرب  ,وىذا يعني جواز استعماليا ,
والظاىر مف عنواف الباب أَّنو كاف يبيح االحتجاج ّ
(ٖ)
تصرفت
نص عمى ذلؾ في أثناء كالمو في ىذا الباب حينما قاؿ  (( :وكيؼ
بؿ جواز القياس عمييا  ,وقد ّ
ّ
الحاؿ فالناطؽ عمى قياس لغة مف لغات العرب مصيب غير مخطئ واف كاف غير ما جاء بو خي اًر منو))(ٗ).

َف لغة
َف سعة القياس تبيح ليـ ذلؾ وال تحظره عمييـ  ,أَال ترى أ ّ
وكذلؾ تراه في الباب نفسو يقوؿ (( :اعمـ أ ّ
ألف لكؿ واحد مف القوميف
التميمييف في ترؾ إعماؿ ( ما ) يقبميا القياس ولغة الحجازييف في إعماليا كذلؾ ّ ,
َحؽ بذلؾ
ترد إحدى المغتيف بصاحبتيا  ,ألنيا ليست أ ّ
وي ْخمَ ُد إلى مثمو  .وليس لؾ أَف ّ
ضرًبا مف القياس ُيؤخذ بو ُ
فتقوييا عمى أختيا  ,وتعتمد أَف أَقوى القياسيف أَقبؿ ليا
مف َرِسيمتيا  ,لكف غاية مالؾ في ذلؾ أَف ّ
تتخير إحداىما ّ
رد إحداىما باألُخرى فال ))(٘) .
فأما ّ
و ّ
أشد أ ُْن ًسا بيا ّ .
يجر إلى عناية مجمع المغة العربية بو  ,إذ ّإنو – القياس – ُي َع ّد مف األسس الميمة
والحديث عف القياس ّ
ثير  ,فبنى ق اررات كثيرة عمى قبوؿ القياس
التي قامت عمييا ق اررات المجمع  ,وقد ُعني المجمع بيذا األَصؿ ك ًا
مما اختمفوا فيو  ,فجاء قرابة تسعيف
في صيغ وتراكيب أَوقفيا كثير مف العمماء المتقدميف عمى السماع  ,أو كانت ّ
مد القياس  ,ومف التعبيرات التي جاءت مستعممة في تمؾ الق اررات  ,ما يأتي (( :
قرًا
ار ذىب فييا المجمع إلى ّ

()ٙ
قياسا
ُيقاس مف فَ َعؿ الالزـ مفتوح العيف مصدر عمى وزف فُعاؿ لمداللة عمى المرض))  ,و (( تصاغ مفعمة ً
مف اسماء األعياف ))( )ٚو (( يجوز قياس ما لـ يرد عف العرب عمى ما ورد عنيـ مف لحوؽ التاء السـ المكاف
()ٜ

()ٛ
َف تعدية الفعؿ الثالثي الالزـ باليمزة قياسية))
)) و(( يرى المجمع أ ّ
ويراد منيما القياس .

 .وجاء التعبير بػ( يجوز ) أَو ( إجازة )
(ٓٔ)

المرة بالمصادر الثالثية المزيدة ))
ومف أَمثمتو  (( :يجوز إلحاؽ تاء الوحدة أَو ّ
و(( ترى المجنة إجازة دخوؿ األلؼ والالـ عمى كؿ وبعض ))(ٔٔ).

)ٖ) ينظر  :ابف جني عالـ العربية . ٔٓ٘ :
)ٗ) الخصائص . ٕٔ/ٕ :
)٘) الخصائص . ٔٓ/ٕ :

) )ٙالق اررات النحوية والتصريفية لمجمع المغة العربية بالقاىرة  ,جمعاً ودراسةً وتقويماً إلى نياية الدورة الحادية والستيف عاـ ٘ٔٗٔىػ  ٜٜٔ٘ /ـ -:
. ٖٜ

) )ٚنفسو . ٗٔٚ:

) )ٛنفسو . ٕٗٔ :
) )ٜنفسو . ٔٓٙ :

)ٓٔ) نفسو . ٕٗٓ :

)ٔٔ ) الق اررات النحوية والتصريفية لمجمع المغة العربية . ٙ٘:

مد القياس
أف الرابط بيف ابف جني في ىذا األَساس –القياس – ىو ّ
والشؾ في ّ
نفسو سعة القياس(ٖٔ) – بتعبير ابف جني –

(ٕٔ)

– بتعبير المجمع – وىو

(ٗٔ)
يعبروف بالقميؿ
َما األَساس اآلخر الذي اعتمده المجمع فيو االعتداد بالقميؿ المسموع
 ,فالنحويوف ّ
أّ
(٘ٔ)
مرد ذلؾ إلى كوف
يعي ْف أحد منيـ كمية القميؿ والكثير
 ,ولعؿ ّ
ويريدوف بو ما يقابؿ الكثير  ,لكف لـ ّ

المصطمحات المستعممة في الداللة عمى كثرة المنقوؿ وقمتو في المسألة وىي  :المطّرد و الشائع والغالب والكثير

والقميؿ والشاذ والنادر  ,مصطمحات تقديرية تختمؼ باختالؼ المسموع مف الباب أَو المسألة المدروسة  ,فالثالثة

()ٔٙ
يعد قميالً .
مف االربعة كثير  ,وىي مف العشرة قميؿ
أف ما خالؼ الكثير في مسألة ما ّ
 .والذي ال شؾ فيو ّ
يعد قميالً  ,مف ذلؾ إق ارره حكاية إعراب األعالـ الجغرافية التي جاءت
والمجمع بنى بعض ق ارراتو عمى مسموع ّ

محكية عمى صيغة
عمى صيغة المثنى في حالتيا التي اشتيرت بيا  ,وبالبحث لـ يوجد إال كممة واحدة جاءت
ّ
المثنى بالياء والنوف وىي كممة ( البحريف )( . )ٔٚوكذا إجازة دخوؿ األلؼ والالـ عمى العدد المضاؼ دوف

المضاؼ إليو  ,نحو  :الخمسة كتب  ,وىذه المسألة لـ يستدؿ ليا بغير حديثيف مؤوليف  ,ومثمو أ َّ
َف المجمع

المؤنث  ,نحو :فالنة وكيؿ فالف وشاىده  ,فأوجب أَف
أَوجب إلحاؽ التاء ألَلقاب المناصب واألعماؿ في وصؼ
ّ

يقاؿ  :وكيمة فالف وشاىدتو  ,ومثمو فالنة عميدة الكمّية وأُساتذة فييا  ,مع أَّنو لـ يسمع إلحاؽ التاء في مثمو إال
()ٔٛ

في شاىديف أَو ثالثة  ,والكثير عف العرب عدـ إلحاقيا لو

ّْر أَكثر مف المجمع  ,ويمكف إثبات ذلؾ بما أَورده
ميس ًا
ولعؿ ابف جني في ىذا األَصؿ – السماع – ُي َع ُّد َ
النعيمي مف تساؤالت كاف مف ضمنيا  :متى يقبؿ ابف جني ما يرد مف األلفاظ مخالفًا لمغة
الدكتور حساـ
ّ

الجميور ولمقياس ؟ وما عمّتو ؟ وقد أجاب عف ىذا التساؤؿ حينما أباف موقؼ ابف جني فيما ال نظير لو وفيما
()ٜٔ

 ,فال

مما لـ يكف لو نظير عندىـ
خالؼ لغة الجميور  ,إذ ّ
إف ابف جني لـ يحكـ بشذوذ ما ورد عف العرب ّ
ِّ
فأما إذا لـ يرد عف العرب ما يخالفو وال كاف لو
يكوف الكالـ شاذا إال إذا ورد عف العرب كثير غيره عمى خالفو ّ ,
ِّ (ٕٓ)
أما ما يخالؼ لغة الجميور فقد كاف ابف جني ينظر في حالو وحاؿ
يعد شاذا
عندىـ نظير فال يجوز أَف ّ
ّ ,
ِ
ممف ُع ِرؼ بفصاحتو في غير األمر الذي خالؼ فيو  ,وكاف ما
َمف ُسمع منو مخالفًا لمغة الجميور فإف كاف ّ

فإف األولى أَف يقبؿ منو ما أَورده وال
مما يقبمو القياس  ,واف كاف االستعماؿ لـ ْ
يرد بو إال مف جيتو ىو ّ
انفرد بو ّ
الظف بو(ٕٔ)  ,وعمّؿ ابف جني حسف الظف بأحد أَمريف :
يتّيـ بالخروج عف الفصاحة في ذلؾ ويحسف ّ

بعد العيد بيا فمـ يبؽ منيا أَثر
أَحدىما  :أنو مف الجائز أَف يكوف ذلؾ المفظ قد وقع إليو مف ليجة قديمة ُ
يتصرؼ ويرتجؿ ما لـ
َف األعرابي يمكف أَف
معموـ  ,واآلخر  :أَف يكوف ً
شيئا ارتجمو  ,فقد ذىب ابف جني إلى أ ّ
ّ

)ٕٔ) ينظر  :نفسو . ٙٙٗ:

)ٖٔ) ينظر  :الخصائص . ٔٓ/ٕ :

)ٗٔ) ينظر  :المرجع السابؽ . ٙٙ٘ ,ٙٙٗ:

)٘ٔ) ينظر  :اصوؿ التفكير النحوي .د .عمي ابو المكارـ . ٕٜٙ , ٕٙٛ:
) )ٔٙينظر  :المزىر . ٕٖٗ/ٔ:

) )ٔٚينظر  :شرح الرضي عمى الكافية . ٕٚٔ/ٖ:

) )ٔٛينظر  :الق اررات النحوية والتصريفية . ٙٙ٘ :

) )ٜٔينظر  :الدراسات الميجية والتصريفية عند ابف جني , ٕٕ٘:وابف جني عالـ العربية . ٖٔٔ :
)ٕٓ) ينظر  :المنصؼ . ٗٙ , ٗ٘/ٕ :
)ٕٔ) ينظر  :الخصائص . ٖٛ٘/ٔ :

يسبقو أَحد إليو إذا قويت فصاحتو  ,والقاعدة التي وضعيا فيما ورد عف الفصيح غير مخالؼ لمقياس ىي :لـ
يقطع عمى الفصيح يسمع منو ما يخالؼ لغة الجميور بالخطأ

(ٕٕ)

.

َف ابف
َف التساىؿ في القياس عمى المسموع القميؿ ّ
يعد رابطًا بيف ابف جني والمجمع  ,عمى أ ّ
ويمكف لحاظ أ ّ
جني ذىب إلى أبعد مف ذلؾ حينما أباح القياس عمى المرتجؿ غير المسموع الذي ال نظير لو وا ْف خالؼ
الجميور  ,في حاؿ صدوره عف األعرابي الفصيح .

َما األَساس اآلخر الذي اعتمده المجمع في التيسير فيو مراعاة حاجة الكتاب والمتكمميف  (( ,إذ ُعني
أّ
المجمع بحؿ مشكالت الكتاب والمتكمميف ومترجمي العموـ األَجنبية إلى المغة العربية  ,فوضع ليـ اصطالحات

وأَسماء عربية تقوـ مقاـ الكممات األعجمية  ,وقَبِ َؿ أَلفاظًا مفردة ومركبة تدور عمى أَلسنة أَىؿ العموـ المختمفة ,
بابا مف أَبواب المغة العربية تدخؿ منو  ,وىو بيذا يراعي حاجات أولئؾ الكاتبيف والمتكمميف إلى تمؾ
وفتح ليـ ً
وسع مف باب القياس في بعض الصيغ
األلفاظ أَو التراكيب المحدثة  ,ومف مراعاتو لحاجات
المتخصصيف أَّنو ّ
ّ

(م ْف َعمَة ) مف أَسماء األعياف الثالثي ة األصوؿ لممكاف الذي تكثر فيو  ,نحو :مأسدة  ,ومقثأة  ,ومذأبة ,
كصياغة َ
واجازتو صياغة مصدر عمى وزف (فُعاؿ) و(فَ َعؿ) لمداللة عمى المرض سواء ورد لو فعؿ أَـ لـ يرد  ,واجازتو
النسب إلى المثنى لمحاجة إليو في بعض المصطمحات العممية  .ومف مراعاتو لحاجات الكتاب والمتكمميف قبولو

دخوؿ ( اؿ) عمى (غير)  ,واجازتو التفضيؿ في األلواف والعيوب مف غير واسطة  ,كأف يقاؿ  :ىذا أَسود مف
(ٖٕ)

ىذا  ,وفالف أعور مف فالف ))...

.

ونقؿ ابف جني في كتاب الخصائص عف أَبي الحسف األَخفش ذىابو إلى أَف اختالؼ لغات العرب إنما أَتاىا
ضع منيا و ِ
مف ِقبؿ أَف أَوؿ ما و ِ
بعد
ثـ أَحدثوا مف ُ
ضع عمى خالؼ  ,واف كاف كمو مسوقًا عمى ّ
َ ّ
صحة وقياس ّ ,
ُ
ُ
(ٕٗ)
أَشياء كثيرة لمحاجة إلييا  ,غير أَنيا عمى قياس ما كاف و ِ
 ,وقد ّأيد ابف جني رأي
ضع في األَصؿ مختمفًا
ُ
األَخفش بقولو  (( :وال يبعد عندي ما قالو مف موضعيف  ,أحدىما  :سعة القياس واذا كاف كذلؾ جازت فيو أَوجو

تقدـ
ال وجياف اثناف  ,واآلخر  :أَّنو كاف يجوز أَف يبدأ األَوؿ بالقياس الذي عدؿ إليو الثاني فال عميؾ أيُّيما ّ
(ٕ٘)

.

تأخر))...
و ّأييما ّ
مؤي ًدا  ,و
فالحاجة إلى األَلفاظ والتراكيب المستحدثة ىي الجامع بيف قوؿ األَخفش الذي أورده ابف جني ّ
المجمع .
َف مف اإلجحاؼ أَف نقصر آراء ابف جني في التيسير في كتابو المحتسب  ,إذ ّإنو – كما
وخالصة القوؿ أ ّ
ميس ًار في طائفة مف آرائو في كتابيو الخصائص والمنصؼ فضالً عمى المحتسب .
مر -كاف ّ
ّ
ميس ًار في جممة مف آرائو
يشجع الباحث في أَف يتمسَّؾ بما ْ
وىذا ما ّ
عن َ
وف بو البحث في كوف ابف جني كاف ّ
الصرفية .

منحصر في كتابو المحتسب  ,كانت مصاديؽ التيسير الصرفي
ًا
ولما كاف ميداف البحث في تيسير ابف جني
ّ
غير خارجة عف كتابو المذكور  ,ومف ثـ  ,سيعرض المبحث الثاني جممة مف ىذه المصاديؽ مع توضيح مجمؿ

لكؿ مسألة  ,يكشؼ عف موضع التيسير في تمؾ المسألة .

المبحث الثاني

)ٕٕ) ينظر  :نفسو . ٕٔ/ٕ:

)ٖٕ) الق اررات النحوية والتصريفية . ٙٙٚ , ٙٙٙ:
)ٕٗ) ينظر  :الخصائص . ٕٜ/ٕ:
)ٕ٘) المصدر نفسو .

طائفة مف مصاديؽ التيسير الصرفي في المحتسب
المسألة األولى  (( :قراءة الحسف ( :األَنجيؿ) بفتح اليمزة  (,آؿ عمراف ) ٖ :

ونور ضريحو ) ونحف نعمـ أّنو
أما فتحة }األَنجيؿ{ فغريب  ,ولكنو الشيخ أبو سعيد ( ّ
 ,..و ّ
نضر اهلل وجيو ّ
مر بنا حرؼ لـ نسمعو إال مف رجؿ مف العرب لوجب عمينا تسميمو لو  ,إذا أُونِ َست فصاحتو  ,وأَف ْنبيأ
لو ّ
ِ
وثقتو ؟! ومعاذ اهلل أَف يكوف
وتحريو
الظف باإلماـ في فصاحتو
}نأنس{ بو ,ونتحمى بالمذاكرة بإعرابو  ,فكيؼ
ّ
ّ
(
الس ّكينة ) ,
عمف قبمو  ,وبعد فقد حكى أَبو زيد في ( ّْ
ذلؾ ً
شيئا جنح فيو إلى رأيو دوف أف يكوف أخذه ّ
الس ّكينة) ,بفتح السيف وتشديد الكاؼ  ,فيذا فَعّْيمة واف لـ يكف ليا نظير  ,و( إفعيؿ) أَخو ( ِفعّْيؿ )  ,وأَحسبني
َّ

سمعت في ( بِرطيؿ ) َ ( ,ب ْرطيؿ )  ,فيذا فَ ْعميؿ بفتح الفاء  ,وأفعيموفَ ْعميؿ وِفعّْيؿ يكاد يكوف مثاالً واحداً))(.)ٕٙ
نافيا
مما ال نظير لو في كالـ العرب ً ,
افتتح ابف جي كالمو في ىذه المسألة ّ
بأف ( أَنجيؿ ) بفتح اليمزة ّ
يعده ِّ
شاذا –
كونو أعجميِّا  ,إذ ىو مف كالـ العرب ّ ,
وعده غر ًيبا ّ ,
ينكرهُ  ,ولـ َّ ُ
لكنو مع تصريحو بأنو غريب لـ ْ
كما ىو عادة النحوييف فيما خالؼ الجميور ولـ يكف لو نظير في كالميـ – وىو بذلؾ يؤكد ما ذىب إليو في
ممف ُع ِرؼ
كتابو الخصائص  ,مف كونو ينظر في حالو وحاؿ َمف ُس ِم َع منو مخالفًا لمغة الجميور ْ
فإف كاف ّ
فإف األولى قبولو
مما يقبمو القياس  ,واف كاف االستعماؿ لـ يرد بو إال مف جيتو ىو ّ ,
بفصاحتو وكاف ما انفرد بو ّ
()ٕٚ

.

منو وعدـ اتّيامو
مصرؼ  :وىذا َم ْم ٌح أَجاج (الفرقاف . ) ٖ٘ :
المسألة الثانية  (( :قراءة طمحة بف
َّ
قاؿ أَبو الفتح  :قاؿ أبو حاتـ  :ىذا منكر في القراءة  ,فقولو  :ىو منكر في القراءة يجوز يريد بو ّأنو لـ
يسم ْع في المغة  ,واف كاف ُس ِمع فقميؿ وخبيث  ,ويجوز أَف يكوف ذىب فيو إلى أَّنو أَراد مالح  ,فحذؼ األلؼ
َ
ِ
ماء م ْم ٌح  ,....وقد أَجاز ابف
َف ( ً
تخفيفًا  ,..وعمى أ ّ
مالحا ) ليست فصيحة صريحة  ,ألف األَقوى في ذلؾ ٌ
ِ
مالح
يج بمال ٍح  ,....وفيما قرئ عمى أَحمد بف يحيىفاعترؼ
بصحتو َ :س َم ٌ
ؾ ٌ
ّ
األعرابي مالح  ,وأَنشد  :وأَّني ال أَع ُ
ومميح  ,وىذا أَفصح الكالـ واأل َّوؿ يقاؿ))(.)ٕٛ
ؾ ممموٌح
نما يقاؿ  :سم ٌ
ٌ
وماء ٌ
ٌ ,
مالح  ,وا ّ
ميس ًار في قولو  :يجوز أَف يكوف ذىب إلى أَّنو أَراد ( مالح ) فحذؼ األلؼ
في ىذه القراءة ظير ابف جني ّ
يبد َو ِ
اف ّأنيما
تخفيفًا  ,وقد دعـ إجازتو بما ورد مف مسموع العرب واجازة ابف األعرابي  ,وأَحمد بف يحيى المذيف ُ
يعتد بفصاحتيا عند ابف جني  ,وتجويزه ىذه القراءة بالتخفيؼ  ,مع اعترافو بأنيا ليست فصيحة صريحة
ممف ّ
ّ
دليؿ ٍ
كاؼ عمى تيسيره .

المسألة الثالثة (( -:قراءة أَبي رجاء وعيسى الثقفي ِ (( :ع ْف ِرَيةٌ ))
( النمؿ ) ٖٜ :
ِ
ِ
ِ
تع ْف َرت الرجؿ:
إتباعا  ,اذا كاف خبيثًا ً
قاؿ أَبو الفتح  :ىو الع ْفريت  ,يقاؿ  :رج ٌؿ ع ْفرَيةٌ ن ْفرَيةٌ ً
داىيا  ,وقالوا َ
ِ
المثُؿ الغريبة في الفعؿ قوليـ :
َف وزنو تَفَ ْعَم َ
إذا صار ع ْفريتًا  ,أي خبيثًا  ,وىذا مثاؿ غريب  ,أل ّ
ت  ,ونحوه مف ُ
يرَنأ الرج ُؿ لحيتو  :إذا صبغيا باليرّن ِ
الحناء َ .في ْرَنأ عمى ما ترى َي ْف َع َؿ  ,ومضارعو ُيَي ْرنئُ ُيَي ْف ِع ُؿ  ,واسـ
اء  ,وىو ّ
َ ُ
َْ
َُ
()ٕٜ
الفاعؿ ُمَي ْرنئٌ  ,وىو ُمَي ْف ِعؿ )) .

) )ٕٙالمحتسب . ٔ٘ٗ , ٕٔ٘/ٔ:

) )ٕٚينظر  :الخصائص . ٖٛ٘/ٔ:

) )ٕٛالمحتسب . ٕٔ٘ , ٕٔٗ/ٕ :
) )ٕٜنفسو . ٔٗٔ/ٕ :

ت  ,ويبدو أَّنو أَراد مف المثاؿ
لـ ينكر ابف جني ىذا المثاؿ  ,واف ّ
عده مف المثؿ الغريبة  ,إذ إف فعمو  :تَ َع ْف َر َ
وعده مف المثؿ الغريبة كذلؾ  ,وىو قوليـ  :يرنأ  ,تيسير لفظ ِ
(ع ْف ِرَيةٌ ) عمى سامعيا  ,بإيراد لفظ
الذي اختاره ّ ,
َْ
أغرب منو يعسر عمى الناطؽ لفظو .

رض ))
المسألة الرابعة  (( :روى الواقدي عف سميماف عف أبي جعفر (( :وآثاروا األَ َ
(الروـ )ٜ:ممدودة.

لحنا
َف لو وجيًا ما  ,وليس ً
قاؿ ابف مجاىد  :ليس ىذا بشيء  .قاؿ أبو الفتح  :ظاىره لعمري منكر  ,إال أ ّ
مقطوعا بو  ,وذلؾ ّأنو أَراد  :وأثاروا األَرض  ,أي  :شقَّقوىا لمغرس والزراعة  ,وىو  :أ ْف َعموا مف قوؿ اهلل سبحانو
ً
(( آثاروا ))
(( :ال ذلو ٌؿ تُث ُير األَرض )) (البقرة )ٚٔ:إال أَّنو أَشبع فتحة اليمزة فأنشأ عنيا ألفًا  ,فصارت
وقد ذكرنا ذلؾ وشواىده في نحو قوؿ ابف ىرمة :

بم ْنتزاح
حيف تُْرمى
فأنت مف الغوائؿ َ
ذـ الرجاؿ ُ
ومف ّ
بم ْنتََزح ُ ,م ْنفَعؿ مف النازح  ,فأشبع الزاي  ,فأنشأَ عنيا ألفًا )) .
يريد ُ :
لـ يخطّئ ابف جني ىذه القراءة  ,ولـ َّ
أف ابف ُمجاىد أَنكرىا  ,فترى
لحنا
يعدىا ً
مقطوعا بو عمى الرغـ مف ّ
ً
مستندا في ذلؾ إلى القميؿ المسموع عف
ابف جني قد التمس وجيًا ما وىو إشباع فتحة اليمزة في ( أثاروا ) ,
ً
(ٖٓ)

العرب .

المسألة الخامسة  (( :قراءة الحسف – بخالؼ  (( : -تَ ْسعٌ وتَ ْسعوف نعجةً )) ( ص ) ٕٖ :
ِ
الب ْزر والبِ ْزر  ,و َّ
الن ْفط ,
قاؿ أَبو الفتح  :قد كثر عنيـ مجيء الفَ ْعؿ والف ْعؿ عمى المعنى الواحد  ,نحو َ
الس ْكر  ,والح ْبر و ِ
و ّْ
(
الح ْبر  ,والس َّْبر والس ّْْبر  ,فالينكر – عمى ذلؾ ( -التَّ ْسعُ ) بمعنى
الن ْفط ,و َّ
الس ْكر و ّْ
َ
العشرة  ,بفتح الفاء ))
التّْ ْسع ) السيما وىي تجاور َ
مما ُس ِم َع عف
مجوًاز ىذه القراءة  ,إذ قاس مف جيتيف إحداىما  :إيراد ألفاظ ّ
وس َ
َّع ابف جني في القياس ّ
العرب بػ ( الفَعؿ ) و ( ِ
الع ْشرة ) بفتح الفاء والشؾ في
الف ْعؿ ) عمى
ْ
معنى واحد  ,واألخرى  :مجاورة ( التَّ ْسع ) ( َ
ً
مسوغا في إجازة ىذه القراءة.
َف تكمّفو ىذا منح
(العشرة) فيو تكمّ ٌ
ً
ؼ ّبيف  ,عمى أ ّ
أّ
َف قياسو عمى َ
ِ
بكسر النوف .
المسألة السادسة  (( :قراءة الحسف واألَعرج  (( :ن ْع َجةٌ )) (صْ )ٕٖ:
اء  ,وقد اعتقبت فَ ْعمَة وِف ْعمَة عمى المعنى الواحد  ,قالوا لمعقاب  :لَ ْقوة
قاؿ أَبو الفتح  :ىذا أيضاً كالذي قبمو سو ً
لمشجعاء  ,والميَنة و ِ
ِ
الم ْيَنة لمخدمة  ,ولو نظائر ,
وقوـ َش ْج َعة وش ْج َعة ُّ َ
َْ
وِل ْق َوة ٌ ,
(ٕٖ)
فكذلؾ تكوف (( َّ
الن ْع َجة )) و (( ّْ
يمرْر بنا الكسر إال في ىذه القراءة ))
الن ْعجة ))  ,ولـ ُ
(ٖٔ)

.

مما ورد مف مسموع
ىذه القراءة تشبو سابقتيا  ( :تَ ْس َعة ) مف جية أّف ابف جني أَجازىا حينما قاسيا بغيرىا ّ
العرب في اعتقاب ( فَ ْعمة ) و ( ِف ْعمة ) عمى المعنى الواحد مع اف الكسر في ىذه المفظة غير وارد إال في ىذه
قياسا مف مسموع العرب .
القراءة  ,وىو عمى الرغـ مف ذلؾ لـ يضعفيا  ,بؿ التمس ليا ً

الخاتمة

بعد ىذه الجولة السريعة في مفردات المنيج التيسيري عند ابف جني في كتابو المحتسب خمص البحث الى

جممة مف النتائج  ,يمكف بيانيا باآلتي ذكره :

)ٖٓ) المحتسب . ٖٔٙ/ٕ :
)ٖٔ) نفسو . ٕٖٔ/ٕ:

)ٕٖ) المحتسب . ٕٖٕ/ٕ:

عتد بفصاحتيا,
ٔ -أورد البحث روايات عف عمماء في عصر االستشياد كانوا يجوبوف القبائؿ العربية التي ُي ّ
َف العرب كانت تميؿ إلى الخفّة واليسر في كالميا  .وكانوا ال يشغموف أنفسيـ بدقائؽ
وأَثبتت تمؾ الروايات أ ّ
جزئية متعمقة بالدخوؿ في البنية العميقة لمصيغة الصرفية  ,ومف ذلؾ رواية أبي زيد األَنصاري عف حركة
َف العرب لـ تكف تعبأ بذلؾ ّّ .
فكؿ ينطؽ بما َي ُس َر عميو
مضارع الفعؿ الثالثي المفتوح العيف التي أ ّكد فييا أ ّ
مف دوف معيار ثابت .

ٕ -منيج التيسير عند ابف جني واضح في كتابو المحتسب بالمقارنة مع كتابيو الخصائص والمنصؼ  ,وع از
يضعؼ قراءة مف شوا ّذ القراءات فضالً عمى غير الشوا ّذ ,لما
أف ابف جني يكاد ال
البحث سبب ذلؾ إلى ّ
ّ
سوغت لو مخالفة بعض آرائو الصرفية التي أَوردىا في كتابو الخصائص
ُع ِرؼ عنو مف احتراـ لمقراءات ّ ,

فضالً عمى مخالفة مذىبو النحوي .

مصنفاتو األُخر ما
إف في
إف ما ّ
ّ
َف كتاب المحتسب قد انفرد بآراء ابف جني التيسيرية  ,إذ ّ
تقدـ ال يعني أ ّ
ّٖ -
َف الميجات والقراءات
يتعرض لميجات – المغات عنده – ومعموـ أ ّ
يصب في ىذا المنيج  ,والسيما حينما ّ
الشوا ّذ بينيما وشائج بيّْنة .

أف كتابو
ّٗ -
يرجح البحث أَف تساىؿ ابف جني في الميجات نابع مف تساىمو في القراءات  ,ال العكس  ,مع ّ
الخصائص الذي تكمـ فيو عمى ا لميجات ىو أسبؽ مف كتاب المحتسب في التأليؼ  .ولعؿ لتممذتو ألبي
َثر في ذلؾ .
عمي الفارسي الذي ُعني بالقراءات أ ًا
ّ
فإف فييا ما ال
ي ّ ,
٘ -وأخي اًر يقترح البحث إعادة دراسة مصنفات ابف جني كافة عمى وفؽ المنيج التيسير ّ
ٍ
المصنؼ في سعة القياس واألَخذ بالمسموع القميؿ  ,واألَخذ بما ال نظير لو
أسس اعتمدىا
ُيستياف بو مف
ّ
اعتمادا عمى فصاحة المتكمـ  ,وىذه األسس ىي عينيا التي
في كالـ العرب  ,واف خالؼ الجميور ,
ً

اعتمدىا مجمع المغة العربية في اتخاذ ق ارراتو التيسيرّية .

المصادر والمراجع

-

القرآف الكريـ .

ابف جني عالـ العربية  :د.حساـ النعيمي  ,دار الشؤوف الثقافية  ,طٔ  ,بغداد ٜٜٔٓ ,ـ .
أصوؿ التفكير النحوي  :د  .عمي أَبو المكارـ  ,منشورات الجامعة الميبية  ,د.طٜٖٔٚ,ـ .

-

البحث الصرفي في الدراسات المغوية العربية الحديثة  :أَطروحة دكتوراه  ,نسريف عبد اهلل العمواني  ,إشراؼ  :د  .ىاشـ

-

الخصائص  :أبو الفتح عثماف بف جني (ت ٕ ٖٜىػ)  ,تحقيؽ محمد عمي النجار  ,عالـ الكتب – بيروت  ,لبناف .

-

الدراسات الميجية والصوتية عند ابف جني  :دٓ حساـ النعيمي  ,دار الرشيد لمنشر  ,منشورات و ازرة الثقافة واإلعالـ –

-

القرطبي (ت ٕ ٜ٘ىػ) ,تحقيؽ  .د شوقي ضيؼ  ,طٖ ,دار المعارؼ – القاىرة ( ,د.ت)
الرد عمى النحاة  :ابف مضاء
ّ
ّ
.

طو شالش  ,جامعة بغداد ٕٖٓٓ ,ـ .
(د.ط) ( ,د.ت) .

الجميورية العراقية ٓ ٜٔٛـ .

-

الرضي عمى الكافية  :تصحيح وتعميؽ  :يوسؼ حسف عمر ,طٕ  ,منشورات جامعة قاريوس – بنغازي  ٜٜٔٙ,ـ
شرح
ّ
.

العربية وعمـ المغة البنيوي  ,دراسة في الفكر المغوي العربي الحديث  :د  .حممي خميؿ ,دار المعرفة الجامعية ,

االسكندرية ( ,د.ط) ( ,د.ت) .

-

في أَصوؿ المغة  :جٗ  ,الق اررات التي صدرت في الدورات مف الثامنة واألَربعيف إلى الثامنة والستيف  :تقديـ ومراجعة :

-

وتقويما ,إلى نياية الدورة الحادية والستيف ,
جمعا ودراسةً
الق اررات النحوية والتصريفية لمجمع المغة العربية بالقاىرة ً ,
ً
عاـ ٜٜ٘ٔـ  .خالد بف سعود بف فارس العصيمي  ,دار التدمرية ( ,د.ط) ( ,د.ت) .

د  .أَحمد مختار عمر  ,طٔ ٕٔٗٗ ,ىػ ٕٖٓٓ/ـ.

-

المحتسب في تبييف وجوه شوا ّذ القراءات واإليضاح عنيا  :أبو الفتح عثماف بف جني ,تحقيؽ  :عمي النجدي ناصؼ  ,د
 .عبد الحميـ النجار  ,د  .عبد الفتاح إِسماعيؿ  ,القاىرة ( ,د.ط) ٜٜٔٗ ,ـ

-

المزىر في عموـ المغة وأَنواعيا  :جالؿ الديف السيوطي ( ت ٔٔ ٜىػ )  ,تحقيؽ  :فؤاد عمي منصور  ,طٔ  ,دار

-

المنص ؼ  :ابو الفتح عثماف بف جني  .تحقيؽ  :إبراىيـ مصطفى  ,عبد اهلل أميف  ,طٔ ,دار إحياء التراث القديـ –

الكتب العممية – بيروت ٜٜٔٛ ,ـ .
القاىرة  ٜٔ٘ٗ ,ـ .

