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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقّدمة

على سيدنا هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، مث الصالة والسالم  احلمد
 وأصحابه الغر امليامني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. أما بعد،،، حممد، وعلى آلهوحبيبنا 

 يكن ملو  ،وأبعاده هضرورة معرفة كنه قتضيي وتنقيبه عن الشيء من املعلوم أن أدبيات البحثف
العرب يف دراساهتم اللغوية إىل الباحثون ؛ حيث انربى مبنأى عن تلك األدبياتالبحث اللغوي العريب 

ىل فهٍم عميق حلقيقتها، ية اليت تتألف منها، حىت توصلوا إحتليل لغتهم وتفكيكها إىل أجزائها األول
الباحثون املعاصرون  ما يطلق عليهوهذا  ثمثل  يف وحدات لغوية متنوعة، وإدراك جليٍّ ألبعادها اليت

 مْ  بعضهاإذا ض   باألصوات اللغوية اليت هذا التحليل تَبدأ  ؛ و "مستويات التحليل اللغويمصطلح "
 ضم ْ وانْ  تمع ، وهذه الكلمات إذا اجْ حتمل معىن معجمي   مستقلة   ة  لغوي   كلمة    إىل بعض صارت

حيوي معىن  مستقال  م ْسقاة   منها تركيب   وَّنَ تكَ  -حسب أنظمة الربط )النحوي(- ىها إىل األخر بعض  
 قد يرتبط املعىن بالظروف احمليطة به )السياق(.، أو من عناصر الرتكيب ومن النظام الربط النحوي

اللغوي عند ابن جين من خالل كتابه اخلصائص"  هذا البحث املعنون بـ"مستويات التحليلو 
للرتاث اللغوي  -مبنظار الدرس اللغوي املعاصربالوصف والتحليل -وقراءة جديدة  ،مسامهة  متواضعة

ها يف ل ج  للغوص  رجاَل علم اللغة  وتدعواق الذي ما زال تزخر بالعديد من الكنوز الدفينة، يالعريب العر 
 .من أجل الكشف عن كنهها وحقيقتهاالعميق؛ 

ذج وشاهد حي  لتلك الكنوز الدفينة اليت مؤلفات ابن جين وباألخص اخلصائص خري منو  ولعل  
كشف   اج إليها رجال علم اللغة احلديث؛ حيث استطاع هذا البحث بتوفيق من اهلل ومنة منهحيت

توصل إىل أن  الدراسات اللغوية العربية أدرك  أمهية حتليل ف ؛املضيء النقاب عن وجه هذا الرتاث
 اخلصائص ذلك لدى العال مة ابن جين يف كتابهعناصر اللغة إىل جزيئتها، واعتن  به، كما ظهر 

الذي  املنطقي؛ باإلضافة إىل املستوى الفكري ع مستويات التحليل اللغويعلى مجي الذي اشتمل
 البحث   فأثب والتعليل.  ضوابط االستنباطعليه  وب ن َي ْ ، العريب انطلق  منه أصول الدرس اللغوي

هذه املستويات اللغوية بشكل دقيق طريف ألف  نظر  ابن جين يف الربط بني جناح   تقريرَ  بذلك
 الباحثني املعاصرين يف الغرب والشرق.

 د. دوكوري ماسيري
 2102 ماليزيا-شاه علم
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 تمهيدية دراسات: األول الفصل
مدخال أساسيا هلذا البحث؛ حيث اشتمل على التقسيمات العلمية للبحث؛ حبيث  عد  هذا الفصل ي  

حماولة اإلجابة على جمموعة من  إىل اليت حفزت الباحثواإلشكاليات يعطي للقارئ تصورا أعمق للدوافع 
؛ فجاء تنظيم البحث على أقسام الدراسةحىت يصل إىل أهداف مرسومة تكون أجوبة  ألسئلة  ،التساؤالت

الدراسة،  تنظيميقصد منه املتبع يف البحوث اللغوية واإلنسانية لغوي العلمي النهج امل مراعيافريعات عليها؛ وت
 السابقة الدراسات عرض منهج
 الدراسة: إشكالية :أوال

تكمن إشكالية هذا البحث يف مدى ثمثيل نظريات علم اللغة احلديث للغة العربية وتراثها ومدى 
 العرب بعض الزمالء ا من الشكوى منري عندما تطبق على النماذج العربية؛ حيث مسع  كثمصداقية نتائجها 

صعوبة كان  يف من أعضاء هيئة التدريس الذين تعمقوا يف درسهم اللغوي على الرتاث اللغوي، وشكواهم  
واألمثلة فيها مباشرة من اللغات الغربية، ترمجْ   اليت فات العربية يف علم اللغة احلديث،املؤل أسلوب فهم

وحتليالهتا بعيدة  ، وبعض هذه املؤلفات عربية أصلية لكن صياغتهابعيدة عن حقائق اللغة العربية وطبيعتها
 بساط الرتاث اللغوي العريب. عن 

يف فهم  الطلبةمن صعوبة لدى بعض  -يف أثناء تدريسي يف الامعة-وكذلك ما الحظته 
، املقررة ومراجعها ال ت سعفهم نماذج التطبيقية املبثوثة يف ثنايا الكتبال ألن  نظريات علم اللغة احلديث؛ أهم   

وعن  من جهة، ؛ لبعدها عن االستعماالت العربية،استيعاب أبعاد النظرية اللسانية املعاصرةوال ثمكنهم من 
 .العلمي ةالذي عايشوها خالل حياهتم  الفصيحالرتاث اللغوي 

 الدراسة: أسئلة :ثانيا

على جانب  شكالية املشار إليها يف أعاله، اقتض  طبيعة األسئلة أن تكون مرتكز ةبناء على اإل
متمثال يف كتاب اخلصائص البن جين وبني نظرية علم اللغة  الكالسيكيةاملقارنة بني الدراسات اللغوية العربية 

 اليت تتمحور يف النقاط التايل: األسئلةاحلديث؛ ليكون ذلك ممسامهة  متواضعة يف اإلجابة عن بعض 
علم اللغة احلديث؟ وهل هنج  مصادرهل ميكن أن نستند إىل الرتاث اللغوي العريب كمصدر من 

ـ قابلة للتجزؤ م نظروا إىل لغتهم على أهنا كتلة غرياللغويون العرب حتليل بنية لغتهم إىل عناصر أولية، أو أهن
كن من واقع كتب الرتاث اللغوي العريب شرح بعض النظريات مي   أو أن  كل جزء ال يتناسق مع األخر؟ وهل

 اللغوية املعاصرة وتقريب فهمها للقارئ العريب؟ 
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 الدراسة: أهداف :ثالثا

 استهدف البحث ما يأيت: من منطلق هذه األسئلة
تأصيل املباحث اللغوية املعاصرة من كتب الرتاث اللغوي العريب، وحماولة قراءة الرتاث العريب  -0

أن  -باألدلة العلمية- واالستداللمبنظار جديد من دون املساس مباهيته وخصائصه وهويته؛ 
 واضح بشكل الغربيني فيها سبقوا اليت باملفاهيم والنظريات مليء اللساين العريب الرتاث

 ومنهجي؛ وعليه فإن القصور احلقيقي ليس يف هذا الرتاث، وإمنا يف اطالعنا على كنوزه
 الدفينة.

تقهقر البحوث اللغوية العربية املعاصرة، واليت ترجع يف احلقيقة  النقاب عن أسبابكشف  -2
 املفاهيموسوف ندرك بذلك عدم صحة  الرتاث اللغوي اإلسالمي؛على  إىل قصور االطالع

  .العرب القدامى جهوداليت توصل القصور إىل 
اللغوية العربية القدمية مل أن الدراسات  زعموا نالذيفنيد ملزاعم بعض الباحثني املعاصرين ت -3

معجمي ا؛ فكان  مستويات  اللفظة وتطور ،املعجمي الانب يف ت عَن باملستويات اللغوية، إال  
التحليل اللغوي من واقع كتاب اخلصائص، قامسة ظهر لتلك املزاعم اليت تعتمد على جمرد 

اجملال  هذا يف السنني مئات قبل نو ماملسل قدمه ما باحلجج أن   وإثباتاالتنقيص والظن، 
 جديد. علمي اكتشاف أنه على سنوات قبل مما قد مته الدراسات اللغوية العربية أفضل

تقريب مفهوم التحليل اللغوي إىل القارئ العريب؛ وذلك بدراسة تطبيقية من واقع أهم مؤلف  -4
قراءة  صعوبات اجملنية مناليف القضاء على تلك  -إن شاء اهلل-لغوي عريب، مما قد يساهم 

 مباحث التحليل اللغوي من مؤلفات علم اللغة احلديث.

 الدراسة: منهج :رابعا

حيث سيقوم الباحث باستقراء املسائل ؛ سلك املنهَج الوصفيَّ التحليليَّ اقتض  طبيعة البحث أن ي
 بعض  نع باقنلا فشكت ةيملعالعلمية من كتاب اخلصائص، مث يقوم بدراستها وحتليلها، ليصل إىل نتائج 

 .ل إليها أحباث علم اللغة احلديثتوصما  ءمة هذه الهود يف ضو وقيجمال البحث اللغوي  يف بعر لا دو هج
 خامًسا: تقسيمات الدراسة

بناء على املنهج املعتمد يف هذا البحث فقد استوحى الباحث منه تقسيمات البحث على النحو 
 التايل:
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 السابقة: الدراسات عرض : منهجسادسا
على عرض أهم الوانب اليت تعطي  -قدر االستطاعة، وحسب البيانات يف حوزته-الباحث  رصحيسوف 

 من حيث:ات السابقة للقارئ صورة واضحة عن الدراس
 عنوان الدراسة. -أ 
 .هدف الدراسة -ب 
 .منهج الدراسة -ج 
 .هبذا البحثعالقة الدراسة  -د 
 نتائج الدراسة. -ه 

 أراء حول الدراسة -و 
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  الصوتي بالمستوى المتعلقة الدراسات: األول المبحث 
 جني": ابن عند أوال: "الّصوتيات

 صحيفة، 21-09 يعادل مبا كلمة ،( 5135) وحيوي الرفاعي، قاسم الدين َبدر كتبه علمي   حبث
 منشور وهو. م0984ـ لـ املوافق ه،0414 عام العريب، الرتاث جملة يف 05 و 05: العددان يف نشر وقد
، وناقش عد ة موضوعات متعلقة باألصوات اللغوية عند (1)(اإلنرتني ) العنكبوتية الشبكة على اجمللة موقع يف

 ابن جين؛ وهي:

 هدف البحث:  -1

حيدد الباحث اهلدف املنشود من هذا البحث، بل دخل يف املوضوع مباشرة، ورمبا رأى الباحث أن  مل
 عنوان البحث كفيل ببيان الغرض الذي من أجله كتب هذه السطور.

 منهج البحث:  -2

مل يوضح الباحث كذلك املنهج الذي اختذه للوصول إىل النتائج العلمية، سواء املنهج املتعلق جبمع 
 ت الوصفية، أو املتعلق بتحليل تلك املعطيات، ولعل  مثة سقط يف النسخة اإللكرتونية اليت اغتنمتها.املعطيا

 عالقة بين هذه الدراسة وبحثي هذا: -3

البحث عد ة موضوعات ذات صلة مباشرة بإحدى املستويات البحث اللغوي عند ابن جين،  تناول
 لكنه من دون أن يرتبط حدوده بكتاب معني من كتب ابن جين؛ فتطرق إىل:

 "واألنف والفم واحللق الصدر"ذكر أربعَة جهاٍز للنطق، وهي: وأن ه جني،  ابن عند الصوتي الجهاز
 نادرا ؛ ألن ه ال إال يذكره تلك األجهزة، وأن ه مل يعط العناية لهاز الصدر، والمن دون أن يتطرق إىل وصف 

 الصوتية.  األعضاء لباقي األصوات، فلهذا مل يعد ه مكافئا   مدارج يضم
خبالف  التباس، لكل منعا   والحرف الصوت بين التفريق وأشار البحث إىل حرص ابن جين على

 واحليوان، اإلنسان بني مشرتكة   قسمة   ابن جين فقد رأى أن  الصوت سيبويه الذي مل يعرف احلرف، وأما
ال العكس؛ ومن  حرف، كل يف صوت من بد املخلوقات؛ وعليه فال سائر دون البشر به انفرد أمر واحلرف
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 (03ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 علم هبا يزودنا اليت النادرة املعلومات هنا أقر  البحث بوجود أوجه التشابه بني ما جاء به ابن جين وبني تلك
 . الثالث اليولوجي الطور هناية يف سنة مليون حبوايل الكالم اليت يقدرها نشأة حول األنثروبولوجيا

وأنَّه اعتمد يف دراسته  ،بين الصوت والموسيقا كما أقر  البحث كذلك أن  ابن جين عقد عالقة
 املنطوق ال املكتوب. على اللسان لألصوات

 تركيب يف كيفية األساسية القاعدة فأوردالحروف؛  تركيبوتطرق البحث كذلك إىل احلديث عن 
 هبا تتميز واليت اخلفاجي جين، وأردفه باملعايري اليت ذكرها الشهاب العربية لدى ابن الكلمة داخل احلروف
 وال مع الصاد، وال مع. مع القاف جتتمع: ال ومنها: حرف "اليم" اليت األجنبية اللفظة من العربية اللفظة
  .خمارجها قرب بسبب األصل عربية لفظة يف جتتمع ال والسني والذال ومنها الزاي  .كذلك الطاء

، مشريا إىل بعض آراء ابن جين يف: املضارعة واملشاهبة بني احلركات  وحروف درس الباحث  احلركات 
. امواإلمش واإلمالة، والتفخيم.. الكسرة بعد وترتيب احلركات بدءا بالفتحة مث الكسرة فالضمة. املد  

 اإلدغام. وظاهرة للحرف، قوة مصدر احلركة والتخلص من التقاء الساكنني، وكون .أو الروم واالختالس
"، فقد فص ل فيه تفصيال على خالف عادته يف ونصاعته الحرف قوةوأمَّا يف تناوله احلديث عن "

واملعاين، على  بالداللة الصوتيات   ربط جين عرض آراء ابن جين، بل قرََّر بأن  مفهوم قوة احلروف عند ابن
 له معىن. ليس  (Phoneme) الصوتية الوحدة عكس ما ذهب إليه املعاصرون يف أنَّ 

 نتيجة البحث -4
 الصفري يف اختياره حروف-( Racineعقد الباحث يف ختام حبثه مقارنة بني الشاعر الفرنسي راسني )

 الرتفع عن للتعبري الصفري حروف إىل الذي عمد بحرتيوبني ال -األفاعي املشهور؛ للتعبري عن فحيح بيته يف
 املعاين ينقل مغفال   هاتفيا   سلكا   تعدْ  "ملَ  واملنعة؛ وذلك كل ه من أجل االستدالل على أن  اللغة والعزة واإلباء
 هذه أو جين ابن يقول كما املصاقبة هذه. باحلياة تتفجر حىت الشاعر يعجنها الرخام من قطعة أصبح  إمنا

 احلياة جيعل الذي الفن سر هو ذلك. اإلبداع هذا قبل هلا وجود وال الشاعر إبداع من هي الصوتية املشاكلة
  .املوات" إعادة يف تنبض



 (04ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 آراء حول البحث: -5
رغم ما قد مه الباحث من جهود ملموسة يف دراسة الانب الصويت لدى ابن جين بشكل عام، إال أنَّه 

على هذه الظواهر الصوتية املتعلقة باحلركات، باستثناء ظاهرة اإلدغام اليت  -يف الغالب-لوحظ عدم تعليقه 
 .(2)، وتفسري املعاصرين هلا(1)عل ق عليها بذكر رأي النحاة فيها

امللحوظات املهمة على هذه الدراسة: عدم توثيق األقوال واآلراء؛ مما أبعد البحث عن اجملال  ومن
 التخصص العلمي، وكأنه مقالة تكتب يف الصحف اليومية أو نشرة أخبار.

بوصف رؤوس  -غالبا-عدم التعمق يف حتليل آراء الصوتية لدى ابن جين؛ بل اكتفى  -أيضا-ومنها 
 ابن جين بشكل خمتصر. القضايا الصوتية لدى

عدم مناقشته لكثري من اآلراء اليت يوردها عن ابن جين؛ سواء يف تأصيل تلك اآلراء مبا يتفق 
والنظريات اللغوية الكالسيكية، أو النظريات املعاصرة؛ مما جعل البحث يف صفحات ال ميكن فيه جمرد عرض 

 ناعة اإلعراب.اآلراء الصوتية يف كتاب اخلصائص فضال عنها يف كتاب سر ص

وأما ما يتعلق بنتائج البحث، فإن الباحث مل يتناوهلا يف أسلوب علمي  دقيق، بل جعله إنشائيا، مما 
أبعد البحث عن جمال علم اللغة الذي يدرس اللغة يف ذاهتا ومن أجل ذاهتا، وأدخل البحث يف جمال األدب 

س الصويت لدى العرب عام ة ولدى ابن جين والنقد، فلم نقف على أية توصية عملية يوصي هبا جتاه الدر 
 خاص ة.

 والمعاصرة": العربية اللغوية الدراسات َضوء في جني ابن عند ثانيا: "الّصوتيات
 :العددين نشره كذلك يفاملصري، و  الفتاح ( كلمة، كتبه عبد07358يقع هذا البحث يف حدود )

 على اجمللة موقع يف منشور وهو. م0984ـ لـ املوافق ه،0414 العريب، عام الرتاث جملة يف 05 و 05
 .(3)(اإلنرتني ) العنكبوتية الشبكة

                                                           
 .ضعيفة حروف يف تؤثر قوية حروف بوجود تتم وهو أن النحاة يرون أن  اإلدغام (1)
 حــىت اآلخــر يف أحــد مها أَثَـّــرَ  جمهــور، واآلخــر مهمــوس أحــدمها صــوتان اجتمــع فــإذا. العضــلي اجملهــود يف اقتصــاد يــرون أن ــه ملعاصــرينا أن  وهــو  (2)

 .ممكن جهد بأقل إخراجهما ليكون معا   مهموسني أو معا   جمهورين يصبحا
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 (05ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 هدف البحث:  -1
العرب يف جمال األصوات؛ وجتسدت تلك  بعض جهود بيان -كما ذكره املؤلف–استهدف البحث 

 دراسات بني احلقيقي موقعه املقارنات بعضَ  عن طريق إجراءوإثبات  الهود يف شخص ابن جين اللغوي،
 االستدالل به على اسبقيه العرب احلديث؛ من أجل الصويت الدرس إليه توصل وبني ما األقدمني العرب

 منهج البحث:  -2
مل يصرح الباحث بالطريقة اليت من خالهلا يرنوا يف الوصول إىل اهلدف املرسوم هلذا البحث؛ ولكن 

"؛ وذلك حني وصفي تحليلي مقارنميكننا استنباط املنهج من خالل حديثه عن اهلدف؛ وهو أنه منهج "
 نعرف أن استطعنا جلوناها فإذا العرب، عند بالصوتيات العناية ظواهر أبرز برصد نبدأ أن نرى قال: "وهلذا

 فيها نتبني الطول، بعض فيها وقفة بالصوتيات عنايته مظاهر عند نقف حني سبقه، مبن جين ابن تأثر مدى
 لنا مت فإذا املقارنة، أو الربط طريق عن املعاصرة اللغوية الدراسات من الصوتية دراساته موقع آخر طرف من
 ونتيجتها". دراستنا خالصة إىل انتهينا كله ذلك

 : عالقة بين هذه الدراسة وبحثي هذا -3
، وهي ذات صلة -رمحه اهلل-تطرق الباحث إىل دراسة موضوعات صوتية لدى العالمة ابن جين 

، واليت مشل  بداية علم جني ابن قبل العربية الصوتياتوثيقة باملستوى الصويت لبحثي هذا؛ حيث تناول: 
 ألصوات واألصالةعناية العرب بعلم ا الصويت، وأسباب الدرس اللغوية يف األصوات عند العرب، واالجتاهات

   .والسبق
؛ واليت مشل : عالقة بني اللغة والصوت، وأمهية جني ابن عند الصوتياتوتناول كذلك احلديث عن 

الكلمة،  بنية يف وتصنيفاهتا، واألصوات مفردة واألصوات  واحلرف، النطق والصوت األصوات، وجهاز علم
 والداللة. واألصوات

 النتيجة:  -4
 عض النقاط، اعتربها نتائج هلذا البحث، وهي:لقد أشار الباحث إىل ب

 وعاجل وجمتمعة، مفردة األصوات عاجل إنه مث أوال ، أصوات أهنا على اللغة ابن جين إىل نظر (0
 بالداللة. صلتها



 (05ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 نقال   قاله ما عنه نقل أنه حىت به، وتأثر الصوتية، أحباثه من كثريا   سيبويه ابن جين عن أخذ (2
 أوال ، أصوات أهنا فرأى اللغة، إىل جديدة بنظرة أتى ولكنه مع ذلك املواضع، بعض يف حرفيا  
 اللسانيات. علم يف اآلراء أحدث يوافق وهذا

 العرب. بني خاصا   كتابا   هلا وأفرد خاصا ، علما   األصوات جعل من أو ل ابن جين يعد   (3

جمال يف  جبديد يأتوا تبني  عدم صحة ما ذهب إليه بعض املعاصرين من أن العرب مل (4
 الكلمة. وبنية بالصرف عالقة علم األصوات يبحثوا مل العرب األصوات؛ وأن  

بشقيها علم   الصوتية العلوم أحدث تعد  ضمن الصوتية عند ابن جين املباحث أن تبني (5
 (.Phonology) وعلم وظائف األصوات (Phoneticاألصوات النطقي )

 الوصفي. املنهج على الصويت درسه يف جين ابن سار (5

الشخصية، واليت من خالهلا اكتشف  املالحظة هي الصويت الدرس يف جين ابن كان  طريقة (7
  .خصائص الصوت النطقية والصرفية والفونولوجية )صلة األصوات باملعىن( نظرية

 آراء حول البحث:  -5
 البحث قيم وامتاز بالدقة يف النقل والتوثيق. (0

 ية لدى ابن جين.امتاز كذلك بالتوسع والتعمق يف حتليل آراء الصوت (2

 ناقش الباحث رأي ابن جين بتوسع وشجاعة ودقة مقارنا هبا النتائج اليت توصل إليها. (3

لبعض النتائج اليت أشارت إليها البحوث  تقريراعرض الباحث نتائج علمية قي مة يعترب  (4
 والدراسات السابقة.

لكن يؤخذ على البحث عدم التسلسل الفكري يف عرض النتائج؛ مما أدى به إىل تكرير بعض  (5
باملعىن؛ كما وجدناه مثال يف التكرير احلاصل يف )نظرة عامة( بني الفقرة الثانية والفقرة  اآلراء

 بعة واخلامسة.الثالثة، وبني العبارة األخرية يف الفقرة األوىل والفقرة الثانية، وكذلك بني الفقرة الرا

 جني الخصائص ابن كتاب في داللية صوتية ثالثا: قضايا
صحيفة تقريبا، ألفه عمار املسيلي، وقد  35( كلمة ، مبا يعادل 5054حبث خمتصر كذلك حيوي )

 .(1) حصل  على نسخة الكرتونية منشورة على الشبكات العنكبوتية )اإلنرتني (

                                                           
 (.10/01/2102)آخر تاريخ الدخول:  topic-http://www.ta5atub.com/t1745ينظر: الرابط:  (1)
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 هدف البحث:  .1
 ا البحث. مل يوضح الباحث هدفه من هذ

 منهج البحث:  .2
 مل يشر الباحث كذلك إىل املنهج الذي سوف يتبعه يف هذه الدراسة.

 عالقة هذه الدراسة ببحثي هذا: .3
مجع بني مستويني من مستويات البحث اللغوي؛ تناول هذه الدراسة جمموعة نقاط ثمثل  يف 

و أ النطقي األصوات علم: مها األصوات؛فرعني أساسني يف علم  على )الصويت( و)الداليل(؛ ورك زت الدراسة
؛ ألن الباحث (1)(Phonology) الف ون ول وجياألصوات:  وظائف وعلم (،Phonetic) الف ون يتيك:السمعي؛ 
احلصول.  صعب بينهما والفصل شديدة بينهما واحدة؛ ألن العالقة مظلة جيب معالتهما حت  يعتقد أن ه

 خالل من جين ابن عند الصوتية الداللية الهودسة متخصصة يف ولعل  أهم نقاط التشابه كان  يف درا
 ."اخلصائص" كتابه

  :البحث نتائج .4
 من إليه اإلشارة سبق  ملا تقرير تعد   اليت املهمة النقاط بعض حبثه خاثمة يف الباحث ذكر

 حبث فهو البحث، لطبيعة وهذا جبديد، يأيت أن استطاع أجده ومل قبله، من ينياللغو  الباحثني قبل

                                                           
(: أي )علم األصوات(؛ وهو ذلك القسم الذي ي هدف منه الكشف عن أثر الصوت يف داللة phonetics" )الفونيتيك"(1)

وت اللغوي الصغرى، من أجل معرفة خصائصها النطقية، والفيزيائية، األلفاظ؛ وذلك عن طريق حتليل وحدات الص
(؛ أي )ع ْلم  وظائف األصوات(، وهو العلم الذي phonology"الف ون ول وجي" ) القسم الثاين:و  .معية، واآللية والتجريبيةوالس

ا (؛ وذلك من خالل ا  وصرفي  إىل دراسة أثر الصوت اللغوي يف تركيب الكالم )حنوي   -يف ضوء الصوت واإليقاع -يهدف 
رومان جاكوبسون،  استنتاج القواعد العامة اليت تضبط الظواهر الصوتية املتعلقة بالصوت اإلنساين، والقيم التعبريية هلا. ينظر:

 أد. صادق أبو سليمان،، و 94(، ص 4991، طاملركز الثقايف العريب )بريوت، ست محاضرات في الصوت والمعنى
(، ود. نعمان بوقرة، النظرية 53ص 99لعربية بالقاهرة جـ )جملة جممع اللغة ا عند القدماء والمحدثين السماع في اللغة

، وقاموس احملدث )قاموس 49ص ،(4001 ،4ط)منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق  اللسانية عند ابن حزم األندلسي
 عريب إنكليزي( حرف الفاء.
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 يف إليها املشار النقاط أهم من وكان ليها؛إ يسبق مل جديدة نتائج إىل الوصول منه يتوقع ال قد خمتصر
 :اخلاثمة

 .العريب الرتاث يف الداللية الدراسات عراقة (0
 .العربية الدراسات يف األصوات علم أصالة (2
 .املعىن حتديد يف الصوتية الدراسة أثر (3
 .الداليل املعىن إظهار يف والتنغيم للنرب التمييزية املالمح (4
 .اللغة تطوير أسباب من سبب وهو الصوتية الصيغ بتغري املعىن يتغري (5
 اللغات بقية عن االشتقاق بظاهرة العربية اللغة انفراد (5

 آراء حول البحث: .5

عدم وضوح العالقة بني الانب الصويت والداليل يف بعض املباحث اليت أوردها من كتاب  (0
( مل يوضح لنا ما الانب والمتحرك الساكن بابوعلى سبيل املثال يف: )اخلصائص؛ 

الداليل الذي يربط الصوت باملعىن عند االختالف بني الساكن واملتحرك أو عند اللجوء 
( وبني )هذا َبك ْر( بنقل  إىل أحدمها من دون اآلخر؛ فقد ال جيد السامع فرقا بني )هذا َبْكر 

بل اكتفى بسرد كالم ابن جين والذي ظاهره أن هذا التغيري بني حركة اإلعراب إىل الساكن 
م فلالحركات(  كمية في بابالساكن واملتحرك يكون ألسباب صوتية. وكذلك يف )

يتضح كذلك الانب الداليل  الذي يربط الصوت بالداللة يف حديث ابن جين عن اإلمالة 
 في َمْطل )وباب ويفركات(، لح في َمْطل بابوالتفخيم واإلمشام، واألمر نفسه يف )

 .الحروف(
يف -عدم إجراء حتليل أو تعليق على بعض األبواب اليت نقلها عن ابن جين؛ حيث اكتفى  (2

بنقل نص اخلصائص من دون أدىن تعليق كما يتضح ذلك يف األبواب  -غالب األحيان
 املشار إليها آنفا.

خمتصر جدا؛ حبيث يصعب معه دراسة متخصصة متعمقة عن نظريات األصوات  البحث (3
 عند ابن جين وعالقته بالداللة يف كتاب اخلصائص.

ا أو منشورا يف جملة  (4 مل أجد بيانا واضحا عن البحث؛ من حيث كونه حبثا علميًّا حمكم 
 علمي ة حمك مة، بل وجدته منشورا يف موقع إحدى املنتديات احلرَّة.
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وضوح مفهوم العاملية لدى الباحث عند مناقشة النظريات الصوتية بني ابن جين عدم  (5
والنظريات العاملية، فلم حيدد لنا مفهوم النظرية العاملية؛ هل هي مقابل النظريات العربية أو 
هي مقابل النظرية اللغوية الكالسيكية، فأحيانا يذكر بعض النظريات وينسبها إىل 

أهنا نظرية كالسيكية قدمية يف جمال البحث اللغوي حىت قبل العرب؛   النظريات العاملية؛ مع
 حماكاة اللغة إن تقول اليت "Onomatopoeiaكربطه نظرية احملكاة عند العرب بنظرية: "

  .الطبيعة ألصوات
واملراجع الذي لأ إليها الباحث يف صياغة أفكاره، وتأصيلها قليلة جدا، مما جعل   املصادر (5

واألدبيات، بعيدا عن التأصيل اللغوي  اإلنشائياتالته يغلب عليها طابع كثريا من حتلي
 الدقيق، واألسلوب العلمي الرصني.

 :(1)وإمنا بواسطة كتاب الدكتور الينبعاوي وهناك جمموعة حبوث مل أقف عليه مباشرة

  الحديث اللغة علم ضوء في األصوات دراسة في وجهوده جني رابًعا: ابن
 مشس. عني جامعة اآلداب كلية دكتوراه رسالة عويضة حممدمصطفى  للدكتور

 : جني ابن عند والصوتية اللهجية خامًسا: الدراسات
 .م0981 بغداد – الرشيد دار – واإلعالم الثقافة وزارة منشورات – النعيمي حسام. د

                                                           
، 0، )معهــد البحــوث العلميــة، جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة، طاء علووى آثووار ابوون جنووي فووي اللغووةأضووو ينظــر: د. غنــيم غــاب الينبعــاوي،  (1)

 .01-02م(، ص0111-ه0221
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 الصرفي والتركيبي بالمستوى المتعلقة الدراسات: الثاني المبحث
 أهم ما وقف   عليه يف هذا اجملال: ومن

 النحوي:  جني أوال: ابن
علمي ة قد مها الباحث للحصول على  رسالة السامرائي، وهو يف األصل صاحل فاضل لدكتورألَّفه ا
 م.٩١٩١ بغداد، عام يف دار النذير ( صفحة بواسطة358يف ) يف اللغة العربية، وطبع  درجة املاجستري

 هدف البحث:  .1
يوضح الباحث هدفه من هذا البحث بشكل صحيح، لكن استطعنا من خالل قراءة مقدمته، أن ه   مل

كان يهدف من وراء هذا البحث: استخالص منهج أيب الفتح النحوي عن طريق مجع نظرياته النحوية 
 املبثوثة يف ثنايا أم ات الكتب النحوية.

 منهج البحث:  .2
 يف هذه الدراسة. مل يوض ح الباحث املنهج الذي سوف يتبعه

 عالقة هذه الدراسة ببحثي هذا: .3
يتعلق  هذا البحث مبعالة جانب من جوانب مستوى الدرس اللغوي لدى ابن جين، لكن بشكل 
عام، من دون التقي د بكتاب معني من كتبه، ورمبا أخذ بعض نظريات ابن جين النحوية بواسطة كتب أخرى، 

الباحث ما هو حدود البحث؟، وما منهجه؟، بل بدأ دراسته  أو عن طريق عامل آخر؛ حيث مل يبني لنا
مبقد مة، تلوها مباشرة مثانية أبواب، ومن مث خاثمة؛ وقد تطرق إىل حديث مفص ل عن تاريخ النحو إىل عصر 
ابن جين، وتناول أصول االستدالل اللغوي عند ابن جين، وجهوده يف جمال أصول النحو، وأثر علم الكالم 

وم النحو، ونظرية العامل لدى ابن جين. وتناول منهج ابن جين العقلي يف مؤلفاته، مث تطرق والفقه يف عل
 أخريا إىل دراسة تطبيقية لنماذج من دراساته النحوية واإلعرابية، وآرائه اللغوية.

  :البحث نتائج .4
وهذه ذكر الباحث يف خامت البحث عشر نتائج، استخلصه بشكل عام من نظرة أيب الفتح النحوية؛ 

 النتائج يف جمملها تدور حول املوضوعات التالية التايل:
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يف أصول االستدالل النحوي؛ ذهب الباحث إىل أن ابن جين على مذهب سائر النحاة يف  (0
رد  طائفة من القراءات، وتضعيفها وختطئتها، وأنه ال يرى االستشهاد باحلديث إال  من باب 

ذهب البصريني يف االستشهاد باملتواتر من كالم االستئناس برأي مقر ر عنده، وأن ه على م
 العرب الفصيح من شعر أو نثر.

أنَّ كتاب اخلصائص من كتب أصول النحو؛ ألفه ابن جين لتثبي  دعائم هذه األصول على  (2
طريقة الفقهاء واملتكلمني، وأن ه يرى أن العرب كان  تلحظ بعض هذه األصول والعلل، وأن ه 

 بعض حتليالته يف أصول النحو. تأثر مبذهب االعتزال يف

 كوفيا وال بغداديا.  نأن  ابن جين كان بصريا املذهب، ومل يك (3

 أراء حول هذا الكتاب: .5
السامرائي من أوائل الدراسات املعاصرات اليت استهدف    يعد  هذا الكتاب الذي ألفه الدكتور فاضل

غم ما له من قيمة علمية قوية إال أين كشف النقاب عن جهود هذا العامل الليل ابن جين. وهذا الكتاب ر 
وجدت  فيه بعض امللحوظات اليت ال تقل ل من شأن الكتاب، وخاص ة إذا عرفنا أن  هذا الكتاب ال ميثل 
مرحلة نضج املؤلف؛ حيث ألَّفه كرسالة يف مرحلة املاجستري، وإال فلس  أهال أن أحكَم على هذا العامل 

 لقويَّة  بائنة  يف بساط الدرس اللغوي املعاصر؛ ولعل أهم  امللحوظات:الليل الذي مازالْ  َلَمسات ه  ا
استهدف البحث دراسة جهود ابن جين النحوي؛ كما دل  على ذلك عنوان الكتاب، لكن  (0

عند االطالع على الوانب اليت رك ز عليها الدكتور وجدنا أهن ا ثمحورت حول أصول النحو 
على ذلك نتائج اليت أوردها السامرائي، والذي بلغ أكثر من املسائل النحوية؛ وال أدل 

 01تتعلق بأصول النحو مباشرة، وكان  نتيجة رقم  9-0نتيجة، فنتيجة رقم:  02عددها 
حتدث فيها عن املدارس النحوية  00متعلقة ببعض قضايا يف أصول اللغة، ونتيجة رقم 

سريع إىل املسائل النحوية فقط أشار بشكل  02واملدرسة اليت اختارها ابن جين، ويف رقم 
من دون تفصيل؛ فقال: "نسب  إليه أراء حنوية ومها، ونب هنا عليها يف أماكنها" فكأن الدكتور 
السامرائي ال يرى قيمة  يف ذكر مقدار هذه اآلراء املنسوبة، هل هي كثرية أو قليلة، وكيف 

بن جين يف بعض ثم  هذه النسبة، هل هي عن طريق اخلطأ، أو قد تكون منسوبة إىل ا
 مؤلفاته املفقودة، وحنو ذلك من االحتماالت....
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 0أن ه بناء على احملاور اليت ركز عليها الدكتور السامرائي، واليت أشرت  إليه آنفا فوق فقرة رقم (2
أن  -واهلل أعلم-فإن عنوان الكتاب واسع، ال ي عربج بدقة عن هذه احملاور؛ وكان املفرتض 

لقا بأصول النحو، وهو فرع من علوم اللغة؛ حيث يفر ق يكون عنوان الكتاب متع
املتخصصون بينه وبني املسائل الفرعية يف النحو؛ فلو كان العنوان )أصول النحو عند ابن 
جين( لكان معربا قويا عن احملاور اليت ركز عليها الدكتور السامرائي، لكن قد ميكن الرد  على 

 ختار املفهوم العام للنحو.هذه امللحوظة بأن الدكتور السامرائي ا

ونتيجة  3-0أن ه يف عرضه نتائج البحث مل يراع الرتتيب العلمي كما كان يف نتيجة رقم:  (3
( ألن ه حديث عن أصول النحو بشكل نظري 4(، فكان املفرتض أن يقد م رقم )4رقم )

( حديث تطبيقي عن موقف ابن جين عن أصل واحد فقط؛ وهو 3-0عام، ونتيجة رقم )
( حديث عن األحاديث 2( حديث عن القراءات القرآنية، ورقم )0اع أو النقل؛ فرقم )السم

 ( حديث عن كالم العرب شعرا أو نثرا.3النبوية، ورقم )

أن ه يف عرضه نتائج البحث فر ق بني نتائج متشاهبة، كان بإمكانه إدراجها يف نتيجة واحدة  (4
(، فكلتامها حديث عن عقليته 9)(، ونتيجة رقم 8حسب رأيي املتواضع؛ كنتيجة رقم )
( بعد النظريات النقدية لوانب التعليل عند ابن 9التعليلية، إال  أنه أضاف يف الثاين رقم )

 جين.

أنه يف عرضه بعض النتائج مل يستند إال  على مثال واحد، ال ميكن اعتماده يف توضيح عقيدة  (5
عتزالية يف ادئ عقيدته االستخدام ابن جين مبشخص بعينه؛ فقد استدل الدكتور على ا

توجيه أصل من أصول النحو، وقد اكتفى الدكتور بذكر مثال واحد؛ وهو )احلكم يقف بني 
احلكمني(، وال أدري هل مثة أمثلة أخرى، أو أن  الدكتور يرى أن هذا املثال يكفي إلثبات 

 أثر عقيدته يف بعض حتليالته. 

 ضوء علم اللغة الحديث:  ثانيا: جهود ابن جني في الصرف، وتقويمها في
لغنيم غاب عبد الكرمي الينبعاوي، وهو خمطوطة رسالة علمية مقد مة لنيل درجة الدكتوراه يف علم 

 ( صحيفة.458اللغة، يف جامعة أم  القرى مبكة املكرمة، وتقع يف أربعمائة ومثانية ومخسني )
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 هدف البحث:  .1
بظفر حبظ  وافر من العناية لدى الباحثني احملدثني،  استهدف البحث  العنايَة بالانب الصريف الذي مل

 رغم كونه فرعا مهما من فروع علم اللغة احلديث.

 منهج البحث: .2
مل يذكر الباحث منهجه يف البحث سب ما هو معروف يف البحوث العلمية؛ فلم يبني  هل هو منهج 

ما يعرف اليوم حبدود البحث؛ وذلك وصفي أو حتليلي، أو تارخيي أو استقرائي، وإمنا تناول يف منهج حبثه 
حني قال: "وكان منهجي يف هذا البحث أن أقتصر على الانب الصريف عند ابن جين...وكان من منهجي 

 .(1)أيضا دراسة بعض املوضوعات اليت هي يف الواقع أقرب إىل ميدان األصوات منها إىل الصرف"

 عالقة البحث ببحثي هذا:  .3
تناول البحث مستوى واحدا من مستويات البحث اللغوي عند ابن جين، لكن كان  حدود الدراسة 
شاملة  لميع مؤلفات ابن جين؛ وظهر التعميم من خالل تقسيمات البحث؛ فقد جاءت يف ثالثة أبواب؛ 

بحث دراساته حيث تناول البحث يف الباب األول دراسة آثار ابن جين الصرفية، ويف الباب الثاين عاجل ال
الصرفية؛ وذلك من حيث األمساء واألفعال، والزيادة واإلبدال، واإلعالل واإلدغام. ويف الباب األخري أجرى 
الباحث تقييما للدراسات ابن جين الصرفية يف ضوء علم اللغة احلديث؛ فعاجل نشأة املصطلح الصريف 

 ف بعلم األصوات.واملصطلحات الصرفية لدى ابن جين واحملدثني، وصلة علم الصر 

 نتيجة البحث:  .4
أورد الباحث نتيجة حبثه يف الصفحة اخلامسة والثالثون بعد األربعمائة، وفيها تطرق إىل الديد يف 
حبثه؛ وكان أمهها: إحصاء واستقراء املباحث الصرفية عند ابن جين يف كتبه املختلفة، واليت عاجل غالبها يف  

ي(، وأثب  البحث كذلك أن  األبنية اليت عالها ابن جين مسبوق كتابيه: )املنصف(، و)التصريف امللوك
إليها، كما استطاع الباحث أن حيصر عدد األبنية اليت عالها ابن جين، واليت زعم بعض الباحثني أنه 

 استدراك على كتاب سيبويه.

                                                           
)خمطـوط رسـالة علميـة لنيـل درجـة جهوود ابون جنوي فوي الصورف وتقويمهوا فوي ضووء علوم اللغوة الحوديث، ينظر: د. غنيم غاب الينبعـاوي،  (1)

 .01-02(، م0110-ه0200معة أم القرى، مكة املكرمة، الدكتوراه يف اللغة العربية، جا
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د بالعالقة دعا الباحث إىل عدم اعتماد نظرية األصل والفرع يف أصل املشتقات، بل يرى أن االعتدا
بني الكلمات، واشرتاكها يف شيء معني هو األوىل، كما دعا إىل إعادة النظر يف مفهوم الزيادة وعدم قصرها 

 على حروف الزيادة املعروفة، كما ذهب بعض الباحثني إىل ذلك.

 أراء حول البحث:  .5
احث وفق يف عرض حبث علمي  قي م، امتاز بالتوثيق واملصداقية، وهو طريف يف موضوعه، كما أن الب

نتائجه؛ وذلك بالرتكيز على الديد الذي يعتقد أن ه توصل إليه من خالل سطور حبثه هذا. إال  أن ه ظهر يل 
( الذي 3أن ه كر ر بعض النتائج اليت كان بإمكانه أن يدرجهما يف واحد؛ التكرير احلاصل بني نتيجة رقم )

( واليت 7ها ابن جين يف كتبه مسبوق إليها..." وبني نتيجة رقم )أشار فيها إىل "إن  كثري ا من األبنية اليت عال
أشار إليها مبا نص ه: "إن كثريا من العلماء ممن سبق ابن جين قد عالوا موضوعات األبنية والزيادة، واإلبدال 

 واإلعالل...." فكان بإمكانه أن يضمهما يف نتيجة واحدة.
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 الداللي توىبالمس المتعلقة الدراسات: الثالث المبحث
 من أهم ما وقف   عليه:

 كتابه الخصائص": خالل جني من ابن عند الداللية أوال: "الجهود
الدرسون، وقد حصل  على نسخة إلكرتونية منه، لكين مل أقف من خالل  ناصر حبث كتبه سليمان

حات تلك النسخة على طبيعة البحث؛ هل هو حبث علمي حمك م، أو حبث نشر فقط يف املواقع الصف
. والانب املتعلق جبهود ابن جين الداللية يف اخلصائص خمتصر جدا؛ يقع يف (1)العنكبوتية )اإلنرتني (

 صفحة. 02 ( كلمة؛ أي مبا يعادل3325)
ومل أقف على هدف البحث، وال على املنهج؛ بل دخل يف موضوع البحث مباشرة من دون أن 

 املعهودة يف البحوث العلمية يف الشرق والغرب.يفتحه مبقدم ة أو ثمهيد، حسب األدبيات 
وقد ناقش البحث بعض القضايا الدجاللية لدى ابن جين يف كتابه اخلصائص فظهرت العالقة بينه وبني 
حبثي من ناحيتني، األوىل تناوله مستوى الداللة وهو من مستويات التحليل اللغوي عند ابن جين، واألمر 

يدان دراسته، لكننا جند أنَّ تناوله مسائل الداللة كان بشكل خمتصر جدا األخر: جعل كتاَب اخلصائص م
من دون أن يتطرق إىل تقييم تلك القضايا بالنظريات اللغوية املعاصرة؛ وثمثل  دراساته عن جهود ابن جين 

 الداللية يف اخلصائص يف ثالث نقاط مهم ة:

  :والمعنى اللفظ -1
تناول العالقَة اليت بني اللفظ واملعىن يف ثالث  اخلصائص كتابه وأشار فيه إىل أن  ابن جين يف

ببعضها، مث ذكر  احلروف بني العالقة مث واللفظ، اللفظ بني والعالقة واملعىن، اللفظ بني العالقة: عالقات
 اختالف على املعاين تالقي يف باب" تلك األبوات اليت ناقش فيها ابن جين هذه العالقات الثالث؛ وهي:

 . "املعاين أشباه األلفاظ إمساس" باب و ،"املعاين لتصاقب األلفاظ تصاقب" ويف باب" ملباينوا األصول

                                                           
 .10/00/2102( تاريخ آخر الدخول: /http://lahajat.maktoobblog.com/1361029ينظر: الرابط: ) (1)

http://lahajat.maktoobblog.com/1361029/
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 : للفعل الداللي التفريع -2
وفيه أشاَر إىل موقف ابن جين من الدالالت اللفظية اليت تأيت منها مجيع األفعال، واليت يراها ابن جين 

و)املعنوية(؛ ألن الفعل يدل على احلدث بلفظه، وعلى  و)الصناعية( )اللفظية( أهنا أقوى الدالالت الثالثة
 الزمن بالصناعة، وعلى الفاعل باملعىن.

 : والمجاز الحقيقة -3
واجملاز،  احلقيقة الذين خصصهما ابن جين للحديث عن مباحث وفيه أشار الباحث إىل البابني

  .باحلقيقة حلق ركث إذا اجملاز أن: يف وثانيهما واجملاز، احلقيقة بني الفرق  :يف وأوهلما
 جّني":  ابن عندَ  واألْصوات األلفاظ   ثانيا: "داللة  

 جرجيس أيوبالدكتور  ، باسم(1)حبث منشور إلكرتونيا يف صفحة مسماة بـ"معهد اللغة العربية"
صفحات، ويبدو أن ه حبث خمتصر أو خمتزل من   01( كلمة، أي مبا يعادل 05، ويقع يف حدود )العطية

 .(2)علميكتاب أو حبث 

 هدف البحث:  -1
مل يوضح الباحث بشكل صريح هدفه من البحث، لكن قد ميكن أن ندرك ذلك من خالل عنوان 
البحث ومن خالل بعض النصوص الواردة يف البحث أن استهدف البحث  الكشَف عن العالقة بني اللفظ 

 و األلفاظ، دراسة اللغة فقه يتناوهلا اليت املوضوعات أهم من واملعىن عند ابن جين؛ وذلك حني قال: "إن
 على داللته حيث من معنوي جانب و ، تأثريات و خمارج و صفات من فيه مبا صويت جانب ذات األلفاظ
 هذا ألمهية ونتيجة. باملعاين األلفاظ عالقة وهو أال ثالث، جانب يربز الانبني هذين بني و معني، معىن
 أو(  األلفاظ"، معاين ب"علم يعرف و اللغة، فقه فروع من فرعا   كان أن بعد مستقال   علما   أصبح الانب
 .الداللة" "علم

                                                           
 .10/00/2102، تاريخ الدخول: http://arabic.almenhaj.netينظر الرابط:  (1)
 .10/00/2102، تاريخ الدخول: http://arabic.almenhaj.net/text.php?linkid=10891ينظر الرابط:  (2)

http://arabic.almenhaj.net/
http://arabic.almenhaj.net/text.php?linkid=10891


 (27ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 منهج البحث:  -2
يوضح الباحث منهجه يف دراسة داللة ألفاظ لدى ابن جين، لكن جرت العادة يف مثل هذه  مل

الدراسة أن يكون منهج البحث فيه منهجا وصفيا استقرائيا، وقد يضيف إليه بعض الباحثني التحليل النقد، 
 إال أن باحثنا مل يوضح شيئا من ذلك.

 العالقة بين هذه الدراسة وبحثي هذا:  -3
قضايا لغوية متعلقة مبستوى الداللية، حيث ركز على داللة األصوات، وهذا البحث  حثتناول البا

وإن كان يف بعض زواياه جيمع بني املستويني الصويت والداليل، إال أن الباحث ركز على مستوى الداللة، 
لى األصوات واختذ األصوات ميدنا للكشف عن العالقة بني اللفظ واملعىن، واملعروف أن اللفظ ال ينحصر ع

فحسب، بل يتعداه إىل القالب الذي يهتم به املستوى الصريف  املورفولوجي ؛ وكان تناوله هذه الزاوية من 
لدى ابن  األلفاظ داللةخالل جهود ابن جين جعل هذا البحث يف شرك دراستنا هذا؛ حيث تناول ضوابط 

 يف احلركات الواقع، وأن  توايل يف احلدث ارتكر  يقابله اللفظ يف احلرف تكرار أن  : جين؛ واليت ثمثل  يف
 يف العني األفعال، وأن  تكرار ترتيب يقابل الكلمات يف احلروف ترتيب احلدث، وأن   يف تواليها يقابل األفعال
 األلفاظ حروف ت قار ب املبالغة، وأن  العرب على يدل العني و الالم تكرير احلدث، وأن   تكرار يقابل الفعل
 معانيه. تقارب  مىت

 آراء حول البحث: -4
إىل  -أسلفنا-مل خيرج الباحث دراساته هذه على قوالب البحوث العلمية املعروفة، فلم يتطرق كما 

املقد مة وال املنهج، ومل يذكر النتيجة املستوحاة من دراساته، وبالتايل ال ميكن أن نلحق هذه الدراسة يف هذا 
ا البحث خمافة أن تكون هذه الدراسة خمتزلة من حبث علمي الشكل بالبحوث العلمية، لكين ذكرته يف هذ

 حمكم .
  جني: البن الخصائص كتاب في داللية صوتية ثالثا: قضايا

حبث جيمع بني مستوى األصوات ومستوى الداللة؛ وهلذا فقد سبق احلديث عنه يف جمال املؤلفات 
 .(1)اليت اهتم  باألصوات

                                                           
 من هذا البحث. 22-20ينظر: ص (1)



 (28ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 بأصول اللغة المتعلقة الدراسات: الرابع المبحث
 الغربي":  اللغوي البحث في جني وأثره أوال: "ابن

 الثامن اجمللد يف بدمشق، اللغة العربية اجملمع جملة يف نشره احللي، سليمان حازم للدكتور علمي   حبث
 .391-353 الصفحة من/ الثاين الزء واألربعني

 هدف البحث:  -1
القارئ ذلك اهلدف عند قراءة عنوان مل يصرح الباحث هبدفه من هذا البحث، لكن قد يدرك 

البحث، وكذلك عند تتبع فقرات البحث، وجدت  ما قد ينبئ عن غرضه يف هذا البحث؛ حيث قال: " 
 أثرَ  - اهلل   رعاك يا - الثمرة، أل ريك قطف تنتظر وأن  إيلَّ  انتباهكَ  بشدج  القارئ عزيزي جنح    أنَّين أزعم  

 .(1)به؟" وتأثروا الغربيون عنه أخذ ومىت ؟ الغريب، وكيف اللغوي البحث يف جين بن الفتح أيب العبقري

 منهج البحث:  -2
مل يذكر الدكتور حازم احللي منهجه يف هذه الدراسة؛ هل هو منهج وصفي مقارن؟، أو وصفي 

 حتليلي.

 عالقة البحث ببحثي هذا -3
ملتواضع هذا يف نقطتني تكمن العالقة بني هذه الدراسة املقد مة من الدكتور حازم وبني حبثي ا

 أساسيتني:
 النقطة األوىل: كوهنما دراستني هتدفان إىل إبراز جهود ابن جين اللغوية.

 النقطة الثانية: كوهنما دراستني تربزان موقف علم اللغة احلديث من جهود ابن جين
ف إىل ولكن اختلف  الدراستان يف املنهج واحلدود؛ حيث كان  دراسة الدكتور حازم خمتصرا هتد

عرض سريع هلذه الهود، يف حني ثمحور دراسيت هذه على استقصاء جهوده اللغوية املتعلقة مبستويات 
 الدرس اللغوي. وكان حدود البحث مرتكزا على كتاب اخلصائص؛ من أجل الدقة واالستقراء.

                                                           
 .2/123 ،(واألربعني الثامن اجمللد ،دمشقب العربيةاللغة  اجملمع جملة) ،الغربي اللغوي البحث في وأثره جني ابن احللي، سليمان حازمد.  (1)



 (29ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 آراء حول البحث: -4
باملبادئ العام ة يف البحث العلمي، يعد حبث الدكتور حازم حبثا قيما يف بابه، التزم فيه الباحث 

واملتعلقة بالتوثيق واألمانة العلمية؛ كما أن ه استطاع أن يضع أصبعه على بعض املراجع الغربية اليت تكشف 
 النقاب عن جهود هذا العامل الفذ العال مة ابن جين.

ا استهدَف إبرازه يف أنَّ الباحث مل يعط مساحة  كافية  مل -واهلل أعلم-لكن ه يف الوق  نفسه وجدت  
الغريب"، حيث خصص له س  صفحات من أصل  اللغوي البحث يف جين ابن دراساته؛ وهو: "إبراز أثر

 05صفحة، يف حني وجدناه قد أطال النفس يف ترمجة ابن جين؛ حيث خصص هلا ما ال يقل عن  28
النقاط اليت أثر هبا ابن  صفحة. فكان األحرى أن يلخص ترمجة ابن جين وجهوده اللغة، ويتوسع يف عرض

جين على الدرس اللغوي الغريب؛ وذلك نظرا هلدفه من البحث، ونظرا إىل أن الشق األول قد قتل حبثا وطبخ 
 مث نضج.

كما أنه عرض جهود ابن جين املؤثرة على الغرب بأسلوب أديب رائع، لكين أرى أن ه لو عرض هذه 
اع؛ حيث يقر ب البحَث إىل بيئة علم اللغة، بدال من بيئة الهود يف فقرات مرق مة لكان أقوى يف اإلقن

 األدب، أو فقه اللغة.

 وداللته(": الخصائص )مصدره كتاب في جني ابن عند اللغوي ثانيا: "المصطلح
كلية   –حبث قام به الدكتور حممود عبد اهلل جفال عضو هيئة التدريس يف قسم اللغة العربية وآداهبا 

 58يف حدود  والسبعني( 0)يف جملة جممع العريب األردين العدد احلادي دنية، ومت نشرهاآلداب، الامعة األر 
 .(1)صحيفة

 هدف البحث:  -1
 مل يوضح الباحث اهلدف الذي ي رام  من وراء هذه الدراسة، لكن قد يظهر من عنوان البحث: "

مجع واستقصاء " أنه يهدف إىل مصدره وداللته املصطلح اللغوي عند ابن جين يف كتاب اخلصائص
املصطلحات اللغوية اليت استخدمها ابن جين يف كتابه اخلصائص، وشرحها، مع توضيح ممن أخذ تلك 

 املصطلحات.

                                                           
ــــــد اهلل جفــــــال، (1) ، وينظــــــر: الــــــرابط: 022-01(: صوالســــــبعني احلــــــادي العــــــدد) األردنووووووي العربووووووي مجمووووووع مجلووووووة ينظــــــر: د. حممــــــود عب

http://arabic.almenhaj.net/text.php?linkid=10891 :10/00/2102، تاريخ الدخول. 

http://arabic.almenhaj.net/text.php?linkid=10891
http://arabic.almenhaj.net/text.php?linkid=10891


 (31ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 منهج البحث:  -2
مل يوضح كذلك الباحث منهجه يف البحث، لكن عند االطالع على هذا البحث يبدو أنه راعى فيه 

 املنهج الوصفي التارخيي.

 عالقة البحث ببحثي هذا: -3

ون هذا البحث يناقش املصطلحات اللغوية يف كتاب اخلصائص ظهر الصلة اليت يربطه ببحثي هذ؛ ك
وسوف استفيد منه يف شرح املصطلحات اللغوية ومعرفة تاريخ استخدامها؛ ما جعل هذه الدراسة يف عداد 

 املراجع املهمة يف هذا البحث.

 نتيجة البحث: -4

الباحث جمموعة قي مة من النتائج توصل إليها خالل دراسته للمصطلحات اللغوية يف كتاب  ذكر
 اخلصائص؛ ولعل  أمه ها:
؛ الكالم واملنطقعلم و  ،الفقه واحلديثيف اختيار مصطلحاته بعلماء اللغة البصرين، وبتأثر ابن جين 

 فلم يعرج على املصطلحات الكوفية يف كتابه اخلصائص.

بني ثقافة الفقهاء  ثقافته العالية اليت مجع  ذلك بعض املصطلحات اللغوية من منطلقأنه ابتدع ك
 وثقافة املتكلمني إىل جانب الثقافة اللغوية.

أن البن جين الفضل يف تأسيس علم أصول النحو على طريقة الفقهاء أن الدراسات السابقة أثب  
 .والسيوطي يف )االقرتاح(مث   يف )ملع األدلة(،واملتكلمني، مث جاء بعده من العلماء كابن األنباري 

 آراء حول البحث: -5

استطاع من خالله تناول  يف دراسته هذه جمهود ا كبري ا، حممود عبد اهلل جفاللقد بذل الدكتور 
املصطلحات اللغوية اليت كان  بارزة يف كتاب اخلصائص، واليت كان  ذات مدلول اصطالحي يف علم اللغة 

 العربية.
و أنَّ الدكتور حممد جفال رتب تلك املصطلحات حسب حروف املعجم، أو حسب لكن ل

املستويات اللغوية، لكان  الفائدة أعم  وأمشل، ولع د  حبثه مرجعا أساس ا يف معاجم املصطلحات اللغوية. وأم ا 
طريقة عرضه لتك املصطلحات ال يسهل على القارئ الوقوف على املصطلحات عندما يهدف البحث 

 ا، فال يدري هل املصطلحات رتب  على أساس تسلسل عروضها يف الكتاب أو حسب أمهيتها؟عنه



 (30ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 الحديث": اللغة علم ضوء على( الخصائص) خالل من جني ابن فكر في ثالثا: قراءة 
صفحات حيث تكون  من  01حافظ، وهي تقع يف حدود  وليد جهود قام به األستاذ حممد

 [.http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=26714]( كلمة، ومت نشره يف الرابط: 4938)

 هدف البحث:  -1
ميكن أن ندرك من  مل يتطرق الباحث إىل بيان هدفه يف البحث، لكن من خالل االطالع على حمتواه

خالل األفكار املعروضة أن هدفه من هذا البحث هو تلمس موقف ابن جين بني التهم املوجهة إليه من قبل 
النحو؛ ولأ إىل  يف املنطق إلقحامه لديه نتيجة   اللغوية الرؤية اضطراب بعض الباحثني املعاصرين خبصوص
 علم اللغة كدارسة نقدية هلذه التهم

 منهج البحث: -2

يشر الباحث إىل منهجه، لكن من عادات الباحثني أن ينحو يف مثل هذا املوضوع منحى الوصف  مل
 والتاريخ.

 عالقة البحث ببحثي هذا: -3

حافظ وحبثي املتواضع يف أن كال منها يهدف إىل بيان  وليد األستاذ حممدتكمن العالقة بني حبث 
كتاب اخلصائص، لكن األستاذ حممد وليد ركز يف دور ابن جين يف النظريات اللغوية املعاصرة من واقع  

دراسته على الوانب الفكرية يف كتاب اخلصائص، وحبثي ينطلق من مستويات التحليل اللغوي يف الكتاب 
 نفسه؟

http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=26714


 (32ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 
 

 الفصل الثالث: عرض مستويات الدرس اللغوي في الخصائص
 اللغوية وجهوده جين ابنتوطئة  :األول املبحث
  الصويت املستوى :الثاين املبحث
 الصريف املستوى :الثالث املبحث
 الرتكييب املستوى :الرابع املبحث
 الداليل املستوى: اخلامس املبحث



 (33ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 (1)اللغوية وجهوده جني توطئة: ابن :األول المبحث

 أوال: حياته العلمية
ابن جين فيلسوف اللغة العربية بال منازع، َخلَّف وراءه جمموعة  من الكتب اللغوية  اليت ت عد  نرباسا  يعد  

استقى من معينه الباحثون اللغويون قدميا وما زال َيستقى منه املعاصرون؛ ومن هنا انكبْ  املؤلفات قدميا 
البحث اللغوي العريب، من أجل كشف وحديثا على ترمجة ذلك العامل الفذ ، الذي ذاع صيته يف أوساط 

 النقاب عن حياته العلمية، وجهوده اللغوية.

 ذلك يف وصنف والتصريف، بالنحو وأعلمهم األدب، أهل أحذق من"يقول عنه الياقوت احلموي 
 ومل التصريف، يف منه أكمل علومه من شيء يف يكن ومل املتأخرين، وأعجز املتقدمني، على هبا أبر   كتبا  
 .(2)"منه كالما   أدق التصريف يف أحد يتكلم

 ومن مث مجع ، (3)مبا يكفي، البن جين وحياته العلمية الشاملةَ  رتمجةَ ال تناول  كتب الرتاجمولقد 
 تلك فكان من أهم  هذه الرتاجم يف كتب التحقيقات املعاصرة اليت سبقتين مبا فيه الكفاية والغنية؛  أشتات
وأوسعها: مقدمة حممد علي النجار يف حتقيقه لكتاب اخلصائص؛ حيث قد م ترمجة مفصلة  املعاصرةاملؤلفات 

؛ وحسيب صحيفة، وتناول يف هذه الصفحات ثالثة جوانب 53عن ابن جين وحياته بشكل م َبسٍَّط يف 
 تلخيص النقاط املهم ة واليت ختدم هذا البحث.

                                                           
 01-0/0، دون سنة طبع( العلمية املكتبة )طبعة مقدمة تحقيق كتاب الخصائصينظر كل ما يأيت يف: النجار، حممد علي،  (1)
 .2/0030(: 010(: ترمجة رقم )0111، 0تح: د. إحسان عباس، )دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط األدباء معجم احلموي، ياقوت (2)
 ،الزموان أبنواء وأنبواء األعيوان وفيوات ه(،013بكـر )ت  أيب بن حممد بن خلكان، أبو العباس أمحد ينظر على سبيل املثال ال احلصر: ابن (3)

تـح: د. إحسـان  األدباء معجم م(،020احلموي )ت ، وياقوت ،1/202 :( دار صادر، بريوت، من دون سنة الطبع)تح: د. إحسان عباس، 
املكــي  اليمــين اليــافعي أســعد بــن اهلل ، وعبــد0010-2/0030(: 010(: ترمجــة رقــم )0111، 0عبــاس، )دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، ط

 ،1/112(: م0112-ه0202، 0دار الكتــــب العلمي ــــة، بــــريوت، ط) نصــــورتــــح: خليــــل املاليقظووووان،  وعبوووورة الجنووووان موووورآةه(، 203)ت
تــح: د. عمــر عبــد الســالم تــدمري )دار الكتــاب  ،اإلسووالم ووفيووات المروواهير واألعووالم توواري ه( 223)ت والــذهيب، مشــس الــدين حممــد أمحــد

ه(، 222اعيـل بـن عمـر بـن كثـري )ت، وابـن كثـري، أبـو الفـداء إمس220-22/221سـنة:  م(، وفيات0111-ه0201، 2العريب، بريوت، ط
 ،211-00/212 ،(م0113-ه0201، 0دار اهلجــر للطباعــة والنشــر، القــاهرة، ط)تــح: عبــد اهلل بــن عبــد احملســن الرتكــي  ،والنهايووة البدايووة

وحممد نعيم العرقسوسي )مؤسسـة الرسـالة،  ، تح: شعيب أرنؤوطالنبالء أعالم ه(، سري232الدين حممد بن أمحد بن عثمان )ت والذهيب، مشس
-ه0202مؤسســـــة الرســـــالة، بـــــريوت، ط) ،المووووو لفين معجووووومكحالـــــة،  رضـــــا وعمـــــر ،03-02/ 02: م(0131-ه0211، 0بـــــريوت، ط

تـح: عبـد القـادر األرنـاؤوط  ،الوذهب شوذراته(، 0112احلنبلـي، شـهاب الـدين عبـد احلـي بـن أمحـد )ت العماد ، وابن103/ 2(:  م0111
 .الرتاجم كتاب من ، وغريها210-2/212(:  م0131-ه0201، 0دار ابن كثري، دمشق، ط)ألرناؤوط ومحود ا
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 :(1)الجانب األّول: حياته االجتماعية
حممد علي النجار جوانب احلياة االجتماعية البن جين يف فقرات متصلة أحيانا،  تناول احملقق

واخلَلقية؛ وأسرته وأهم النقاط اليت ميكن  اخل ل قية وصفاته ونشأته، ومولده، ومنفصلة؛ وحتدث فيها عن: نسبه،
 بـ"أيب املكىنَّ  الفذ العامل بالعراق ذلك املوصل يف للهجرة، و ل دَ  ٠٢٣ عام أنه يفأن نشري إليها يف هذا املقام: 

أسرة رومية األصل، ال يعرف عنها الكثري، وال ي عرف نسبه بعد أبيه  جين، من بن عثمان الفتح"،
(Gennuosالذي كان مملوكا لسليمان ) طفولته نشأ وترعرع وقضى األزدي. ويف املوصل أمحد بن فهد بن 

 وعالء. وعاٍل، تزوج وأجنب ثالثة أطفال مس اهم بـ: علي، األوىل؛ فس مََّي بـ"املوصلي"، وفيها دروسه وتلقى
 وقد أشارت كتب الرتاجم الكثري إىل صفاته اخل لقية ألمهية ذلك يف حياته العلمية؛ فقد وصفوه بأنه

 والشرب اللهو عنه يعرف والقلم، ومل اللجسان   َعفَّ  جاد ا، صدوقا، وكان واثقا، خلوقا معتدال رجال كان
لكنة،  لسانه أعور ا، وقيل إن ه كان يف كان ت نقل إلينا صفات ه اخلَلقية إال القليل الذي يشري إىل أنه واجملون. ومل

وأنه كان مييل بشفتيه ويشري بيديه أثناء الكالم؛ وقد أرجع ذلك احملقق إىل ما يف خلقه من توكيد املعىن يف 
 نفس السامع وتسديده".

 :(2)والعقديةالجانب الثاني: حياته الفكرية 
وفيه تطرق احملقق حممد علي النجار إىل احلديث عن نقاط تكشف النقاب عن الوانب الفكرية 
والعقدية؛ منها: هل كان شعوبيا؟ وهل كان شيعي ا؟، وعن مذهبه الفقهي، والكالمي، والنحوي؛ وملخص ما 

العقيدة، وأن ه مل يكن  معتزيل املذهب، حنفي النحو، يف بصريا ميكن أن يقال يف هذا اجملال؛ أنه: كان
شعوبيا؛ بالرغم من افتخاره بنسبه الرومي، لكن ه أيضا ذكر جمد العرب وفصاحتها وحكمتها يف أكثر من 

 مواقف.
  -بناء على احلياة الدينية يف عصره-وأم ا مذهبه يف التشيع، فقد أك د احملقق أنَّه مل يكن شيعيا، لكنه 

لهم؛ جماراة  لسلطان آل بويه؛ وقد وأورد مناذج من مصانعته الشيعة كان جيامل الشيعة، وحيطب يف حب
 واألخذ بإخذهم.

                                                           
 .02-0/0، دون سنة طبع( العلمية املكتبة )طبعة مقدمة تحقيق كتاب الخصائصكل ما يأيت يف: النجار، حممد علي،  ينظر (1)
 22-0/10، دون سنة طبع( العلمية املكتبة )طبعة مقدمة تحقيق كتاب الخصائصينظر: النجار، حممد علي،  (2)
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 :(1)الجانب الثالث: عن حياته العلمية
 وعن صحبته ، األعراب العلماء من عنه أخذ ويف هذا الانب تطرق احملقق إىل احلديث عن من

ودفاعه عنه واحتجاجه بشعره يف املعاين. للمتنيب وحب ه له  وصحبته ، ه(377)تـ الفارسي علي أيب ألستاذه
 يف علوم العربية وثناء الناس عليه. وبالغته وفصاحته وحسن تصريف الكالم.  وحتدث كذلك عن مكانته

كما أنه تطرق إىل أثره فيمن بعده حيث كان املتوقع أن يكون له اتباع كثريون ميضون يف تطوير ما 
ليها، لكن مل يرزق هؤالء األتباع باستثناء ابن سيده، وابن سنان إبن جين من نظريات لغوية مل يسبق فتحه ا

هـ( الذين أغاروا على فوائد ابن جين وحبوثه اللغوية، وخاضوا يف 533هـ(، وابن األثري )تـ499اخلفاجي )تـ
 أعماق أفكاره وحتليالته العلمية وتعليالته.

يف اللغة رواية  ودراية . وحتدث كذلك  مث حتدث كذلك عن علمه باللغة، وأثب  أنه كان واسَع األفق
 وفاته وعن عليه، أخذوه وما عن شعره ومكانته يف الرواية، وخط ه وأسرته، من عاصرهم من ذوي السلطان،

 ه(392) عام بغداد يف
آخر  وي در س الطلبة إىل هبا العلم يف املوصل يَدرسأن ه ظل   -يف حياته العلمية-والدير بالذكر هنا 

 الَعَربي ة الثقاف ة فيه   وَسامَهَ ْ  واآلداب، العلوم وال فن ون   فيه  خنبة  فذ ة من العلماء يف ظهرَ  عٍصر حياته؛ يف
ي ة، فتلقى العلم على يد كوكبة من علماء اللغة املشهورين؛ من أمههم اإلسالم 
(2): 

 فأخذ عنه النحو. ،)ت؟؟؟ه( حممد املوصلي الشافعي بنأمحد األخفش  -0

األدب يف صباه؛ فأكثر األخذ عليه قرأ أشهر شيوخه، ، ه(377)ت الفارسيعلي و أب  -2
خترجيه وهنج له البحث، وفتق له سبل االستقصاء والتوسع يف  عنه، وهو الذي أحسن

 ، وصاحبه أربعني سنة.التفكري

 .من رواه اللغة واألدب ه(، وهو354( )تأبو بكر حممد بن احلسن) مسَ قْ ابن م   -3

، وممن روى ، وقد روى عنه يف بغداد)ت؟؟؟ه( ين صاحب )األغاين(أيب الفرج األصبها  -4
 عنه:

 .عن أيب حامت السجستاين أيب بكر حممد بن هارون الروياين  -5

                                                           
 .12-0/02: مقدمة تحقيق كتاب الخصائصينظر: النجار، حممد علي،  (1)
(: 0113 ،0، طبـريوت ،العلميـة الكتـب دار) منصـور علـي فـؤاد، حتقيـق وأنواعهوا اللغوة علووم فوي المزهرينظر: السيوطي، جالل الدين،  (2)
 ، 12-0/02: مقدمة تحقيق كتاب الخصائصوالنجار، حممد علي،  ،الدين مجال، والقفطي، 2/132



 (35ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

  .حممد بن سلمة عن أيب عباس املربد -5

 ثانيا: جهوده اللغوية
اليت خلَّفها، فقامْ  دراسات  ثَمَثَّلْ  جهود  ابن  جين اللغويَّة يف ذلك الكم  اهلائل  من املؤلَّفات الل غوية 

 كثرية  حوهلا؛ ومن أهم  تلكم الدراسات مقدمة النجار يف حتقيق كتاب اخلصائص؛ حيث خصص فيها تسعَ 
 .(1)وضائع خمطوط بنيما  تسعة وأربعني كتاب ا( 49)صفحاٍت تناول خالهلا 

قيجم يقع يف  "؛ وهو كتابأضواء على آثار ابن جني اللغوية" كتابومن تلك الدراسات كذلك  
 جامعة وآداهبا العربية اللغة بكلية املساعد األستاذ الينبعاوي غاب بن غنيم ( صفحات، ألفه الدكتور019)
والذي اشتهر بولعه وعنايته مبؤلفات ابن جين فكان  رسالته العلمية املاجستري  املكرمة، مبكة القرى أم

( أربعة عشرة كتابا على ما ذكره 04دراسته آلثار ابن جين زاد فيه ) ويف والدكتوراه خري شاهدا على ذلك.
 وعشرين ( أربعة24منها ) املطبوع عدد ( كتاب ا، فبلغ73النجار؛ فكان جمموع مؤلفات ابن جين بذلك )

 كتابا.  وثالثني ( تسعة39) فبلغ  الضائعة وأما مثانية كتب، (8) واملخطوط كتابا،
البقاعي عضو هيئة التدريس يف قسم اللغة العربية يف كلية  خري الدكتور حممد والدير باإلشارة هنا أن  

 :(2)اآلداب جبامعة امللك سعود قد أبدى س   ملحوظات على صنع الدكتور الينبعاوي هذا؛ وأمه ها
 املسائل كتاب ذلك: ومثال واملخطوط؛ املطبوع يف مرتني الكتب بعض أورد أنَّ الينبعاوي -0

 ورد الذي الفسر وكتاب املخطوط، يف 33 وبرقم املطبوع، يف 09 برقم ورد الذي اخلاطريات
 مازال  اليت القطعة إىل يشار أن األوىل كان وقد املخطوط، يف 32 وبرقم املطبوع، يف 00 برقم

للفارسي" يف  واملمدود املقصور املطبوع، وكذلك كتاب "شرح القسم عن احلديث عند خمطوطة
 املقصور بعنوان جين البن كتابا نفسه القسم يف وذكر ،50 برقم: قودةابن جين املف آثار قسم

 كتابان خمتلفان ومها يف احلقيقة كتاب واحد.  ، وظن أهنما71واملمدود برقم 

 األوىل ، وكان(3)املطبوعة مؤلفاته ضمن الفتح أبو رواها اليت الكتب ذكر الينبعاوي الدكتور أنَّ  -2
 به. واشتهر ألفه مما أهنا يظن ال حىت وحدها تفرد أن

                                                           
 .01-0/01 :مقدمة تحقيق كتاب الخصائصينظر: النجار، حممد علي،  (1)
(: الــــرابط: والنشــــر والطباعــــة للصــــحافة الزيــــرة مؤسســــة الزيــــرة، صــــحيفة، )جديوووود موووون هوووول جنووووي ابوووون، البقــــاعي خــــري حممــــدينظــــر: د.  (2)
[http://www.al-jazirah.com/2001/20010204/wo1.htm :تاريخ الدخول ]22/00/2102. 
ب من وكتاب العرجي، وديوان الدؤيل، األسود أيب وديوان طالب، أيب ديوان: وهي (3)  .الشعراء، من أمه إىل ن س 
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  .(1)الذي ثب  أن ه من مؤلفات ابن جين الزجر يذكر كتاب مل الينبعاوي الدكتور أن   -3

إىل آثار مطبوعة،  -بناء لطبيعة البحث-واملالحظ أن الدكتور الينبعاوي رت ب آثار ابن جين 
 اللغة األربعة: مستويات فمخطوطة، مث مفقودة، وطبيعة حبثي يقتضي أن أَقسجم تلك املؤلفات حسب

 أوال: مجال األصوات:
ا، مجع فيه ما ال جيمع يف عشرة كتاب من مثله، وهو كتاب  فلم أجده قد أفرد له مؤلف ا إال كتابا واحد 

يف القاهرة، عام  وأوالدهيف مطبعة شركة مصطفى البايب احلليب  "، طبع الزء األولسر صناعة اإلعراب"
وآخرون إىل آخر حرف الكاف. وأعاد الدكتور حسن هنداوي السقا  مصطفىه، وحققه أستاذ 0374

 م. 0985-ه 0415حتقيق الكتاب كامال يف جزأين، ونشرته دار القلم يف دمشق سنة 

 ثانيا: مجال الصرف:
 لقد تعددت مؤلفاته يف الصرف، واختلف  ما بني خمتصر ومفصل؛ ومما وقف  عليه:

يف  . صالح املنجد، ونشرته دار الكتاب الديداأللفاظ املهموزة، وقد نشر الكتاب بتحقيق د -0
م ضمن مؤلف احتوى على بعض املؤلفات الصغرية يف اللغة، ومساه املؤلف 0980بريوت عام 

. وكذلك بتحقيق د. عبد (2))ثالث رسائل يف اللغة، وقد حصل  على نسخة إلكرتونية منه
  م.0987هـ 0479الباقي اخلزرجي، ونشرته مكتبة دار الوفاء جبدة سنة 

عقود اهلمز وخواص أمثلة الفعل: ذكره الدكتور غنيم الينبعاوي، وأشار إىل أنَّه مت نشره من قبل  -2
أستاذ فارس وجيه الكيالين مع رسالتني أخريني البن جين، وأن ه طبع بعنوان )ثالث رسائل البن 

، لكن يبدو أن ه هو األلفاظ (3)م0923-ه0342جين(، يف املطبعة العربية مبصر عام 

                                                           
 يف احلروف هذه من كثري تفسري فكتب  نشطة، فيه وقتا حضرتين كن  وقديف قوله: " -حسب فهم النجار-وقد أشار إليه ابن جين نفسه  (1)

 خــري حممـديف مـا أشــار إليـه الــدكتور -، ويبــدوا 0/03 :مقدموة تحقيووق كتوواب الخصوائص". ينظـر: النجــار، حممـد علــي، الزجــر  يف ثابـ  كتـاب
أن هذا الكتاب كان تعليقا على كتاب  -(والنشر والطباعة للصحافة الزيرة مؤسسة الزيرة، صحيفة، )جديد من هل جني ابنيف حبثه:  البقاعي

[ تــــاريخ http://www.al-jazirah.com/2001/20010204/wo1.htm. ينظــــر: الــــرابط: ]الفــــرق كتــــاب صــــاحب اللغــــوي ثابــــ  أيب بــــن ثابــــ ل
 .22/00/2102الدخول: 

 .00/01/2102، وآخر دخول:  http://search.4shared.com/postDownload/r33YJoSI/htmlينظر: الرابط:  (2)
 . 03، صأضواء على آثار ابن جني في اللغةينظر: د. غنيم غاب الينبعاوي،  (3)

http://search.4shared.com/postDownload/r33YJoSI/html
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املهموزة، حيث وقف  على نسخة مسي  بـ"األلفاظ املهموزة وعقود اهلمز وخواص أمثلة الفعل" 
 وهو ما ذكرته آنفا.

، وطبع كذلك يف 0885عام  بأملانياالتصريف امللوكي: نشره املستشرق )هوبرغ(، يف )ليسبك(،  -3
ان احلموي، وطبعته مطبعة شركة التمدن م بعناية الشيخ حممد سعيد النعس0903مصر عام 

الصناعية. وطبع يف دمشق كذلك بتعليق أمحد اخلاين، وحمي الدين الراح، وطبعته دار املعارف 
 م.0971هـ 0391للطباعة سنة 

املقتضب يف اسم املفعول من الثالثي املعتل العني، طبع بعناية املستشرق )بروبيسرت( يف ليسبك  -4
. كما طبع (1)م بعناية األستاذ وجيه الكيالين0922يف القاهرة عام م . كما طبع 0914عام 

الكتاب بدمشق بتحقيق د. مازن املبارك، ومل أقف على هذه الطبعة وال تارخيها. كما طبع أيضا 
 م بتحقيق د. جابر حممد الرباجة.0987-ه0418بالقاهرة يف مطبعة األمانة يف عام 

رته مكتبة براهيم مصطفى ورفيقه، وطبعته ونشتاذ إاملنصف شرح تصريف املازين حققه األس -5
م والثالث 0914ه 0373ومطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر، الزء األول والثاين يف عام 

 .0951ه 0379يف عام 

 .(2)شرح املقصور واملمدود عن يعقوب ابن السكي  )ت_؟؟؟ه(، ويقع يف أربعمائة ورقة -5

 .(3)اب األلفاظ املهموزةمقدمات أبواب التصريف، ذكره حمقق كت -7

 ثالثا: مجال النحو:
 وأما يف جمال النحو فمن الكتب اليت وقف  عليها مباشرة أو بواسطة:

عقود اللمع: خمتصر يف النحو؛ يلخص القواعد األساسية يف النحو العريب، ويرى الدكتور حسن  -0
شاذيل يف مقدمة حتقيقه هلذا الكتاب: أن هذا االختصار وضعه ابن جين بعد كتابه )اللمع يف 
العربية(... نشر الدكتور هذا الكتاب يف كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود بالرياض اجمللد 

 .053-035م ص 0978- 0977امس عام اخل

                                                           
 .03(، صم0130 عامط  ،بريوت ،الديد الكتاب دارالبن جين ) األلفاظ المهموزةينظر: د. صالح املنجد مقدمة حتقيقه لكتاب  (1)
 ينظر: املصدر السابق نفسه. (2)
 .01ينظر: املصدر السابق، ص (3)
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تاب يعاجل حريف التثنية )األلف والياء( ويذكر آراء علماء املدرستني فيهما، كعلل التثنية، وهو   -2
وما يؤديانه من وظائف داللية. نشر الكتاب د. عبد القاهر املهريي، يف حوليات الامعة 

ر صبيح التميمي حتقيق الكتاب ...وأعاد الدكتو 55-37م 0955التونسية، العدد الثاين، سنة 
-ه0403معتمدا على النسخة املخطوطة املذكورة، ونشرته املكتبة الثقافية الدينية بالقاهرة سنة 

0992. 

األدلة طبع أكثر من مرة، ومن طبعات الكتاب اليت ظهرت: طبعة نشرهتا مكتبة العامل  ملع -3
، بتحقيق د. حسني حممد شرف، وطبعة أخرى لدار 0399الكتب بالقاهرة الطبعة األوىل عام 

الكتب الثقافية يف الكوي  )بدون تاريخ(، بتحقيق د. فائز فارس، وطبعة أخرى من مطبعة 
 تحقيق األستاذ حامد مؤمن.بم. 0982ه 0412العاين ببغداد عام 

م يف أوروبا، وطبع يف دمشق ونشرته 0904تشرق )ريتري( عام ناية املساملذكر واملؤنث؛ طبع بع -4
ه، وطبع بتحقيق د. طارق جنم عبد اهلل، ونشرته دار 0332جملة املقتبس يف جملدها الثاين عام 

 م.0985-ه0415البيان العريب جبدة سنة 

ه( إىل نسخة منه خبط ابن 0193وية على كتاب إيضاح الشعر. أشار البغدادي )تـتعليقات لغ -5
. وإليه أشار من قبل  (2). وقد حققه د. حممود حممد الطناحي(1)جين وتعليقاته، ونقل منه

املستشرق  األملاين كارل بركلمان يف معرض حديثه عن مؤلفات أيب علي الفارسي ؛ حيث قال: 
يذه ابن جين....وهو تفسريات ملواضع من الشعر، ومنه نسخة مبكتبة "كتاب الشعر رواه تلم

هذه التعليقات  إىلمل يشر . لكن الغريب يف األمر أن ابن جين نفسه (3)" 5455برلني برقم 
 يف بقية كتبه، وكذلك مل تذكرها كتب الرتاجم القدمية اليت حبوزتنا.

                                                           
م(: 0102-ه0132، 0: عبد السالم حممد هارون )دار الكتاب العريب للطباعـة والنشـر، القـاهرة، طتح، خزانة األدبينظر: البغدادي،  (1)
1/11 . 
 .21، صني في اللغةأضواء على آثار ابن جينظر: د. غنيم غاب الينبعاوي،  (2)
 .2/012)الطبعة العربية(:  تاري  األدب العربيينظر: بروكلمان، كارل،  (3)
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(، ومنها 775ما إبراهيم برتكيا برقم )[، وهي خمطوطة يف مكتبة دا52مسألة يف إعراب )إذا(] -5
( مع كتاب جمالس 232نسخة مصورة على ميكروفيلم مبعهد املخطوطات بالقاهرة برقم )

 .(1)العلماء للزجاجي

[ 54مسالة من كالم ابن جين؛ وهلا نسختان خمطوطتان األوىل يف مكتبة داما إبراهيم برتكيا ] -7
، ومنها نسخة مصورة على ميكروفيلم مبعهد ( مع كتاب جمالس العلماء للزجاجي775برقم )

 . (2)( لغة 232املخطوطات بالقاهرة برقم )

 التعاقب يف العربية؛ وهو يتناول احلديث عن أقسام البدل واملبدل منه، والعوض واملعوض عنه، -8
ويف كتابه )التنبيه على شرح  (3)يف كتابه )اإلجازة العلمية( وقد أشار إليه ابن جين نفسه

البغدادي يف خزانة و ، (6)وذكره الذهيب. (5)، ونقل منه يف اخلصائص(4)احلماسة(مشكالت 
 .(7)األدب

ه(، 244اخلطيب يف شرح املذكر واملؤنث؛ وهو شرح لكتاب املذكر واملؤنث البن السكي  )تـ -9
 .(8)وقد أشار إليه ابن جين نفسه يف إجازته

 رابعا: مجال الداللة:
 للداللة، لكنه تناول مباحثه بالتفصيل يف: امل يفرد ابن جين كتاب  

الذي هو ميدان حبثنا، وسيأيت ذكر  املباحث الداللية اليت وردت يف هذا الكتاب  اخلصائص  -0
 .(9)إضافة إىل بقية املستويات اللغوية

                                                           
 .10، صأضواء على آثار ابن جني في اللغةينظر: د. غنيم غاب الينبعاوي،  (1)
 .12، صاملصدر السابقينظر:  (2)
 .21ينظر: املصدر السابق، ص (3)
 .21ينظر: املصدر السابق، ص (4)
 .220، 03 /1ينظر: ابن جين، اخلصائص:  (5)
 . 02/03ينظر: سري أعالم النبالء:  (6)
 .2/003،الخزانةينظر: البغدادي،  (7)
 .21، صأضواء على آثار ابن جني في اللغةنقال من: د. غنيم غاب الينبعاوي،  (8)
 من هذا البحث. 00ينظر:  (9)
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احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، حققه األستاذ علي جندي ناصف  -2
م والثاين 0955األول سنة  للشؤون اإلسالمية بالقاهرة يف جزئنيوزميله، وطبعه اجمللس األعلى 

كتاب   إىل؛ ورجع يف ذلك (1)م، وتناول فيه الوانب الداللية املتعلقة باختالف القراءات0959
 .(2) اخلصائص يف أكثر من ثالثة وعشرين موضعا

املسائل اخلاطريات: وهي يف األصل جمموعة مسائل لغوية متنوعة، أمالها ابن جين على تالمذته  -3
من خاطره، ومت حتقيق الزء املتعلق بالوانب الداللية بواسطة األستاذ علي ذو القفار شاكر، 

م، حت  عنوان: "كتاب جمموع 0988-ه0418سنة  وطبعه دار الغرب اإلسالمي، يف بريوت
. لكن وقف  على حتقيق الزء الثاين من اخلاطريات، والذي مت بواسطة (3)يف علم البالغة"

األستاذ سعيد بن حممد القرين، يف رسالة علمية مقدمة لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية 
الدكتور عبد الرمحن بن سليمان  شرافبإم، 0997ه_0407وآداهبا يف جامعة أم القرى، عام 

 العثيمني.

إىل  اضطر  ابن جين، يف طريقه لتأصيل املباحث اللغوية يف كتابه اخلصائص، أن  والجدير بالذكر هنا:
إىل قواعد  -( بابا052من خالل مائة واثنني وستني )-لتطرق إىل حتليل مجيع مستويات اللغة؛ حىت وصَل ا

كلية، واليت قد ال تنحصر على اللغة العربية فحسب، بل يتعداها إىل نظريات تأصيلية، وأخرى استداللية  
عام ة حول لغات العامل. ولعلنا بعرض هذه األبواب مرت بة  حسب مستويات التحليل اللغوي، قد يضفي على 
جهود ابن جين املزيد من اإليضاح والتسهيل. ولكن مع ذلك مل يقتصر يف كتابه اخلصائص على هذه 

يات اللغة األربعة فحسب، بل تعداه إىل مسائل منطقية فلسفية للغة، واليت قد توضح طبيعة اللغة مستو 
وكنهها، وعالقة عناصرها ببعضها، وهبذا يكون ابن جين غري مقي د بالوانب الشكلية باللغة، بل أحلق هبا 

 جوانب منطق اللغة

                                                           
، داللـة 2/132، وداللـة )فعـَل( علـى )فعَّـل( 0/132، وداللـة )افعوعـل(: 0/131ينظر: على سبيل املثال ال احلصر: داللـة قـراءة )أسـاء(  (1)

 ، وحنو ذلك من املواضع املبثوثة يف الكتاب. 2/112، وجه داللة )مبصرة( على الشياع: 2/132احلركات على وجه التفرقة يف االستعمال: 
ــــــال ال احلصــــــر: احملتســــــب: ينظــــــر: ع (2) ، 002، 002، 022، 012، 021، 010، 11، 22، 01، 02، 01، 0/00لــــــى ســــــبيل املث

032 ،211 ،123 ،100 ،2/01 ،31 ،022 ،000 ،200 ،100 ،102. 
 .21، صأضواء على آثار ابن جني في اللغةينظر: د. غنيم غاب الينبعاوي،  (3)
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ٍ؛ ألن ه قدوجيدر اإلشارة إىل أنه ليس من السهل أحيانا إحلاق باٍب  ٍ مبستوى لغويٍّ معنيَّ جند فيه  معنيَّ
أكثر من مستوى لغوي؛ كما أن ه قد جند يف أكثر من فرع لغوي؛ من مسائَل تأصيلي ٍة استدالليٍَّة إىل قواعَد  

 كليَّة، وقواعد فرعية. 



 (43ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 المبحث الثاني: الموضوعات المتعلقة بالمستوى الفلسفي التاريخي )أصول اللغة(:
هبا تلك املوضوعات اليت تناوهلا ابن جين مرتبطة بالانب الفلسفي التارخيي للغة، من دون أن وي قصد 

تكون مرتبطة  استقالال  بإحدى املستويات اللغة األربعة؛ وإمنا أوردها كتوطئة وثمهيٍد ي نطلق منه لفهم حقيقة 
هذا املستوى عن أربعة أبواب؛ دارت حول: اللغة وكنهها وتارخيها؛ وهلذا مل يتجاوز عدد األبواب اليت َطَرَقْ  

 تعريف اللغة، ونشأهتا، ومراحل وضع اللغة العربية، والعالقة بني اللغة والدين.
 ويف أدناه قائمة للموضوعات اليت تطرق فيها إىل املستوى الفلسفي التارخيي:

 الصفحات الزء الباب رقم موضوع الباب عنوان الباب م
 54-55ص 1 2 (تعريف اللغة) أصول اللغة وما هي؟باب القول على اللغة   .0

باب القول على أصل اللغة إ إهلام هي   .2
 ؟أم اصطالح

 14-10ص 1 6 (نشأة اللغة) أصول اللغة

باب يف هذه اللغة أيف وق  واحد   .3
 10-44ص 2 61 (وضع اللغة) أصول اللغة وضع  أم تالحق تابع منها بفارط؟

باب فيما يؤمنه علم العربية من   .4
 433-413ص 3 151 (اللغة والفكر الدين) أصول اللغة االعتقادات الدينية 

 
 المبحث الثالث: الموضوعات المتعلقة بالمستوى الصوتي:

وحتليل الوانب املتعلقة بأصغر  يقصد باملستوى الصويت: تلك املباحث اللغوية اليت تتناول وصف
 وحدة يف عملية الكالم البشري )الصوت(. 

 .(1)"الرس"أيضا:  ، وهو مسوهسمع حباسة األذنت  والصوت عند العرب هو تلك املاد ة اليت 
وابن جين يف طريقه للتحليل اللغوي وتأصيل مباحثه من خالل كتابه اخلصائص مل يعط مسافة كبرية 

؛ 052بابا من أصل  00حيث مل يتجاوز عدد األبواب املستقلة يف جمال األصوات  للمباحث الصوتية؛
َيٍة واكتفاٍء بكتابه "سر صناعة اإلعراب" ، والذي (1)، الذي ألفه قبل كتاب اخلصائص(2)وذلك ملا رآه من غ نـْ

                                                           
 ، واللسان )ص/و/ت(2/020ينظر العني:  (1)
اســم الكتــاب ال يــدل علــى مضــمونه، ومل يشــر ابــن جــين إىل ســبب التســمية، وقــد ســبق احلــديث عنــه يف ص؟؟؟ يف هــذا البحــث، وينظــر: د. ( 2)

 .021ص جهود ابن جني في الصرف وتقويمها في ضوء علم اللغة الحديث،غنيم غاب الينبعاوي، 
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َهَجة ، واملت سمة يعد  أوََّل كتاٍب مستقٍل يف علم األصوات؛ حيث  حف َل بالعديد من املباحث الصوتية املَمنـْ
بالدقة يف وصف خمارج األصوات وصفاهتا، وأصنافها وخصائصها، فساهم بذلك يف تأصيل املباحث 

 الصوتية، ودفع عجلة تطويرها. 
 هامن وأم ا يف كتاب اخلصائص فقد حتدث عن الصوائ  )احلركات( وأنواعها وداللتها، وكيف يتولد 
فرعية؟ وحتدث كذلك عن الصوام  )احلروف(، والعالقة بني احلروف واحلركات، وعن  أخرى حركات

 .(2)اإلدغام، وعن نظام تركيب اللغة؛ كما سيأيت تفصيل ذلك
 وفي أدناه قائمة الموضوعات المتعلقة بالمستوى الصوتي

 الصفحات الجزء رقم الباب موضوع الباب عنوان الباب م

1 
 455-449 2 82 نظام تركيب األصوات تدافع الظاهر  باب يف

2 

باب يف مضارعة احلروف للحركات 
 544-543 2 88 العالقة بينهما-احلروف واحلركات واحلركات للحروف 

3 

 باب حمل احلركات من احلروف أم
 ؟عها أم قبلها أم بعدهام

 549-544 2 89 العالقة بينهما-احلروف واحلركات

 514-544 2 90 واحلركات( أقسام الصوت )احلروف واملتحرك باب الساكن  4

 444-440 3 133 احلركة )أنواع احلركات( باب يف كمية احلركات  5

 441-444 3 134 مد احلركات-احلركة باب يف مطل احلركات  6

 455-441 3 135 بني الصائ  والصام -احلروف باب يف مطل احلروف  7

 439-431 3 140 احلركة )داللتها( حرف اللني اجملهول  باب يف 8

 المبحث الرابع: الموضوعات المتعلقة بالجانب الصرفي:
تطرق ابن جين كذلك إىل املستوى الثاين من مستويات التحليل اللغوي بالدرس واملناقشة، لكن ه جعله 

 هو: "واحد؛ فقال يف تعريف النحو)النحو(؛ حيث مجع الصرف والنحو يف تعريف  مرتبطا باملستوى الثالث
 واإلضافة، والتكسري، والتحقري، والمع كالتثنية، وغريه؛ إعراب من تصرفه يف العرب كالم مس  انتحاء

                                                                                                                                                                             
 .1/10على ذلك ورود ذكر اسم كتاب "سر صناعة اإلعراب" يف كتاب اخلصائص )باب إجراء املتصل جمرى املنفصل(:  ويدل  ( 1)
 من هذا البحث )املوضوعات املتعلقة باملستوى الصويت(. 21ينظر ص ( 2)
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 مل وإن هبا فينطق الفصاحة، يف بأهلها العربية اللغة بأهل ليس من ليلحق ذلك؛ وغري... والرتكيب والنسب،
، وهذا ما جعل التفريَق بني بعض املباحث الصرفية (1)"إليه به رد عنها؛ بعضهم شذ وإن منهم، يكن

واملباحث النحوية مكمَن الصعوبة واحليلة؛ وعند حماولة الفك  بني الصرف والنحو، وجدناه أن ه تطرق إىل 
 ( بابا؛ كما يف الدول أدناه:27مسائل الصرف يف سبعة وعشرين )

رقم  موضوع الباب عنوان الباب م
 الباب

 الصفحات الجزء

0.  
 422-493 1 37 العوضالبدل و  باب يف فرق بني البدل والعوض 

2.  
 499-494 1 39 تداخل األحكام باب يف عكس التقدير 

3.  
 445-544 1 45 تداخل األوزان باب يف تالقي اللغة 

4.  
 543-591 1 52 تداخل اللغات باب يف تركب اللغات 

5.  

تداخل األصول الثالثية والرباعية  باب يف
 33-11 2 63 تداخل األصول واخلماسية 

5.  
 29-32 2 64 أصالة احلروف وزيادهتا يف املثلني كيف حاهلما يف األصلية والزيادة 

7.  

باب يف األصلني يتقاربان يف الرتكيب 
 44-29 2 65 القلب املكاين بالتقدمي والتأخري 

8.  

باب يف احلرفني املتقاربني يستعمل أحدمها 
 44-44 2 66 اإلبدال اللغوي مكان صاحبه 

9.  

باب يف قلب لفظ إىل لفظ بالصنعة 
 95-44 2 67 اإلعالل واإلبدال والتلطف ال باإلقدام والتعجرف 

01.  

االشتقاق الصغري )احتاد املشق  باب يف اتفاق املصاير على اختالف املصادر 
 املصدر(مع اختالف 

69 2 405-409 

00.  
 413-459 2 73 )أنواعه( دغاماإل باب يف اإلدغام األصغر 

02.  
 441-495 2 85 الزيادة واحلذف باب يف زيادة احلروف وحذفها 

03.  
 502-443 2 86 التعويض باب يف زيادة احلرف عوضا  من آخر حمذوف 
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 (45ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

رقم  موضوع الباب عنوان الباب م
 الباب

 الصفحات الجزء

04.  
 140-199 2 104 أصالة احلروف وزيادهتا باب يف غلبة الزائد لألصلي 

05.  

باب يف أن ما ال يكون لألمر وحده يكون له 
 141-140 2 105 اإلحلاق إذا ضام  غريه

05.  
 149-141 2 106 اإلعالل واإلبدال باب يف أضعف املعتلني 

07.  
 144-149 2 107 الغرض من علم التصريف باب يف الغرض يف مسائل التصريف 

08.  
 4-3 3 110 اجتماع إعاللني فاكثر باب يف حفظ املراتب 

09.  

يف التغيريين يعرتضان يف املثال الواحد بأيهما 
 ؟يبدأ

 49-4 3 111 اجتماع إعاللني فاكثر

21.  

باب يف أن سبب احلكم قد يكون لضده 
 على وجه

التصحيح مع وجود موجب 
 اإلعالل

117 3 34-32 

20.  
 440-444 3 132 (فك الصيغ) امليزان باب يف فك الصيغ 

22.  

يف إنابة احلركة عن احلرف واحلرف عن  باب
 452-455 3 136 العوض )دليل احملذوف( احلركة 

23.  
 414-452 3 137 اإلعالل واإلبدال باب يف هجوم احلركات على احلركات 

24.  
 419-414 3 138 اإلعالل واإلبدال باب يف شواذ اهلمز 

25.  
 431-419 3 139 اإلعالل واإلبدال باب يف حذف اهلمز وإبداله 

25.  
 449-443 3 145 األبنية اليت فات سيبويه باب القول على فوائ  الكتاب 

27.  
 444-449 3 146 نقد كتاب سيبويه ذكر األمثلة الفائتة للكتاب

 



 (47ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 المبحث الخامس: الموضوعات المتعلقة بالجانب النحوي التركيبي:
لقد شغل  املباحث النحوية الرتكييب يف كتاب اخلصائص أكرب حيزا من الصفحات؛ حيث مشل  ما 

(؛ وهو ما يعادل ثلثي الكتاب؛ وجاء ذلك نتيجة طبيعي ة للغرض 010ال يقل عن مائة باب وباب )
 لأز  مل كتاب هذا: "األساسي الذي من أجله ألف ابن جين هذا الكتاب، وهو: أصول النحو حيث قال 

 أجد أن وادًّا إليه، والروية الرأي منجذب عليه، الفكر عاكفَ  له، مالحظ ا الوق  وتقادم احلال فارط على
 صنف ما أشرف أنه فيه واعتقادي له، إعظامي مع هذا -أقيده: أي- بعمله أرتقه خلال   أو به، أصله مهمال  
 من الشريفة اللغة هذه أودعته ما على لألدلة وأمجعه والنظر القياس طريق يف وأذهبه العرب، علم يف

ا نر مل أنا وذلك والصنعة؛ اإلتقان عالئق من به ونيط  احلكمة، خصائص  تعرض البلدين علماء من أحد 
 . (1)"والفقه الكالم أصول مذهب على النحو أصول لعمل

النحو الكلية )اليت وقد تناول املباحث النحوية يف ثالثة أنواع: أصول النحو )األدلة اإلمجالية(، وقواعد 
إن شاء اهلل -ال ختص مسألة حنوية معينة(، وقواعد النحو الفرعية )اليت تتعلق باملسألة حنوية معي نة(؛ وستأيت 

 .(2)تفاصيل ذلك
 ويف أدناه سرد للمباحث النحوية، وموضوعاهتا مرتبة  حسب ورودها يف اخلصائص:

 الصفحات الجزء رقم الباب موضوع الباب عنوان الباب م

1 

باب القول على الفصل بني 
 الكالم والقول

الكالم -وأنواعهاالكلمة 
 والقول

1 1 3-55 

2 
 53-51 1 3 تعريف النحو باب القول على النحو

3 
 59-53 1 4 اإلعرابتعريف  باب القول على اإلعراب

4 
 10-59 1 5 البناءتعريف  باب القول على البناء

5 

العربية أكالمية  باب ذكر علل
 هي أم فقهية 

 99-14 1 7 )العلة( أصول النحو

6 

باب القول على االطراد 
 والشذوذ 

 400-99 1 8 (أصول النحو )القياس
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 (48ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 الصفحات الجزء رقم الباب موضوع الباب عنوان الباب م

7 

باب يف تقاود السماع وتقارع 
 409-400 1 9 أصول النحو )السماع االنتزاع 

8 
 443-409 1 10 أصول النحو )القياس باب يف مقاييس العربية 

9 

باب جواز القياس على ما يقل 
 ورفضه فيما هو أكثر منه 

 442-443 1 11 أصول النحو )القياس

10 
 455-449 1 12 أصول النحو )القياس باب يف تعارض السماع والقياس 

11 
 411-455 1 13 أصول النحو )االستحسان باب يف االستحسان 

12 

 باب يف ختصيص العلل 
-أصول النحو )العلة(

احلكم مع وجود اختالف 
 العلة

14 1 411-421 

13 

باب ذكر الفرق بني العلة املوجبة 
 وبني العلة اجملوزة 

أنواع -أصول النحو )العلة(
 العلة

15 1 421-422 

14 
 429-422 1 16 أصول النحو )العلة( باب يف تعارض العلل 

15 

باب يف أن العلة إذا مل تتعد مل 
 تصح  

 495-429 1 17 أصول النحو )العلة(

16 
 491-495 1 18 أصول النحو )العلة( باب يف العلة وعلة العلة 

17 
 444-491  19 أصول النحو )العلة( باب يف حكم املعلول بعلتني

18 

-أصول النحو )العلة( باب يف إدراج العلة واختصارها 
 اختصار العلة بالمع

20 1 444-445 

19 

 باب يف دور االعتالل. 
وجود -)العلة(أصول النحو 

 احلكم يف املشبه واملشبه به
21 1 441-441 

20 

باب يف الرد على من اعتقد 
فساد علل النحويني لضعفه هو 
 يف نفسه عن إحكام العلة 

دليل -أصول النحو )العلة(
 العلة

22 1 441-442 

21 

دليل -أصول النحو )العلة( باب يف االعتالل هلم بأفعاهلم
 العلة

23 1 442-444 

22 
 449-444 1 24 (أصول النحو )الرتجيحباب يف االحتجاج بقول 



 (49ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 الصفحات الجزء رقم الباب موضوع الباب عنوان الباب م
 املخالف 

23 

باب القول على إمجاع أهل 
 العربية مىت يكون حجة 

 491-449 1 25 أصول النحو )العلة(

24 

باب يف الزيادة يف صفة العلة 
 لضرب من االحتياط 

 499-491 1 26 أصول النحو )العلة(

25 
 499-499 1 27 (النحو )عدم النظريأصول  باب يف عدم النظري 

26 
 400-499 1 28 (أصول النحو )الرتجيح باب يف إسقاط الدليل 

27 

باب يف الدور والوقوف منه على 
 444-404 1 30 (أصول النحو )القياس أول رتبة 

28 

باب يف احلمل على أحسن 
 443-444 1 31 (أصول النحو )القياس األقبحني 

29 

يف محل الشيء على الشيء  باب
من غري الوجه الذي أعطى األول 

 ذلك احلكم 
 443-445 1 32 (أصول النحو )القياس

30 

باب يف أن العرب قد أرادت من 
العلل واألغراض ما نسبناه إليها 

 ومحلناه عليها 
 434-459 1 34 أصول النحو )العلة(

31 

يف احلمل على الظاهر وإن  باب
 432-434 1 35 أصول النحو )القياس أمكن أن يكون املراد غريه

32 

باب يف مراتب األشياء وتنزيلها 
 تقديرا  وحكما  ال زمانا  ووقتا  

قاعدة كلية: )األصالة 
 (والفرعية

36 1 432-423 

33 

باب يف االستغناء بالشيء عن 
 494-422 1 38 (قاعدة كلية: )االستغناء الشيء 

34 

باب يف الفرق بني تقدير 
 اإلعراب وتفسري املعىن 

قاعدة كلية: )احلذف 
 (والتقدير

40 1 499-441 

35 

باب يف أن احملذوف إذا دل  
الداللة عليه كان يف حكم 

قاعدة كلية: )احلذف 
 (والتقدير

41 1 441-495 



 (51ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 الصفحات الجزء رقم الباب موضوع الباب عنوان الباب م
 امللفوظ به 

36 

باب يف نقض املراتب إذا عرض 
 هناك عارض

 500-495 1 42 رتبة الفاعل واملفعول

37 

باب من غلبة الفروع على 
 األصول 

 544-500 1 43 (أصول النحو )القياس

38 

 باب يف هل جيوز لنا يف الشعر
 من الضرورة ما جاز للعرب أو ال 

قاعدة كلية: )الضرورات 
 (الشعرية

46 1 545-553 

39 

 قاعدة كلية: )االغتفار باب يف االعرتاض 
 (التوسعو 

47 1 553-514 

40 

باب يف التقديرين املختلفني 
 519-514 1 48 (قاعدة كلية: )التقدير ملعنيني خمتلفني 

41 
 539-519 1 49 (أصول النحو )القياس باب يف تدريج اللغة 

42 

باب يف أن ما قيس على كالم 
 590-539 1 50 (أصول النحو )القياس العرب فهو من كالم العرب 

43 

باب يف الفصيح جيتمع يف كالمه 
 591-590 1 51 (أصول النحو )السماع لغتان فصاعدا 

44 

باب فيما يرد عن العريب خمالفا  
 ملا عليه المهور 

 594-543 1 53 (أصول النحو )السماع

45 

باب يف امتناع العرب من الكالم 
 مبا جيوز يف القياس 

 100-594 1 54 (قاعدة كلية: )االستغناء

46 

باب يف امتناع العرب من الكالم 
 مبا جيوز يف القياس 

أصول النحو )العالقة بني 
 (السماع والقياس

54 1 594-100 

47 

باب يف ترك األخذ عن أهل 
 40-3 2 55 (أصول النحو )السماع املدر كما أخذ عن أهل الوبر 

48 

باب اختالف اللغات وكلها 
 44-40 2 56 (أصول النحو )السماع حجة 

49 

باب يف العريب الفصيح ينتقل 
 45-44 2 57 (أصول النحو )السماع لسانه 



 (50ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 الصفحات الجزء رقم الباب موضوع الباب عنوان الباب م

50 

باب يف العريب يسمع لغة غريه 
أيراعيها ويعتمدها ام يلغيها 

 ويطرح حكمها 
 49-41 2 58 (أصول النحو )السماع

51 

باب يف االمتناع من تركيب ما 
 44-49 2 59 (أصول النحو )السماع خيرج عن السماع 

52 

باب يف الشيء يسمع من العريب 
 44-44 2 60 (أصول النحو )السماع الفصيح ال يسمع من غريه 

53 
 15-10 2 62 (أصول النحو )القياس باب يف اللغة املأخوذة قياسا  

54 

 باب يف ترافع األحكام 
تعارض أصول النحو )
 األحكام(

70 2 404-445 

55 

يف تعليق األعالم على  باب
 املعاين دون األعيان 

 400-499 2 78 (األعالماملعارف )

56 

باب يف الشيء يرد مع نظريه 
 مورده مع نقيضه 

 440-404 2 79 (قاعدة كلية: )املشاهبة

57 

باب يف ورود الوفاق مع وجود 
 اخلالف 

قاعدة كلية: )ورود الوفاق مع 
 (وجود اخلالف

80 2 440-445 

58 

باب يف نقض العادة املعتاد 
 442-441 2 81 (قاعدة كلية: )السماع املألوف يف اللغة 

59 
 494-451 2 83 النقد الشعري باب يف التطوع مبا ال يلزم 

60 

باب يف التام يزاد عليه فيعود 
 ناقصا 

زيادة املبىن قاعدة كلية: )
 (والنقصان زيادة املعىن

84 2 494-495 

61 

يف مراجعة األصل األقرب  باب
 دون األبعد

قاعدة كلية: )األصالة 
 (والفرعية

91 2 514-513 

62 

باب يف مراجعة أصل واستئناف 
 فرع 

قاعدة كلية: )األصالة 
 (والفرعية

92 2 513-519 

63 

باب فيما يراجع من األصول مما 
 ال يراجع 

قاعدة كلية: )األصالة 
 (والفرعية

93 2 519-534 



 (52ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 الصفحات الجزء رقم الباب موضوع الباب عنوان الباب م

64 

باب يف مراعاهتم األصول 
 للضرورة تارة وإمهاهلم إياها أخرى 

قاعدة كلية: )األصالة 
 (والفرعية

94 2 534-531 

65 

باب يف محل األصول على 
 الفروع 

قاعدة كلية: )األصالة 
 (والفرعية

95 2 533-532 

66 

باب يف احلكم يقف بني 
 احلكمني 

اإلعراب والبناء )عالمات 
 اإلعراب(

96 2 532-539 

67 

 باب يف شجاعة العربية 
، كلية: )احلذف  قواعد
 (التضمني +املشاهبة 

97 2 20-114 

68 

باب يف إقرار األلفاظ على 
 أوضاعها 

قاعدة كلية: )األصالة 
 (والفرعية

100 2 134-122 

69 
 195-190 2 102 (أصول النحو ) العلة باب يف مالطفة الصنعة 

70 
 194-144 2 108 (أصول النحو ) الرتجيح باب يف اللفظ يرد حمتمال  

71 

باب فيما حيكم به القياس مما ال 
 199-195 2 109 (أصول النحو )القياس يسوغ به النطق 

72 

باب يف العدول عن الثقيل إىل 
ما هو أثقل منه لضرب من 

 االستخفاف 

قاعدة كلية: )اخلفة 
 ل(واالستثقا

112 3 44-40 

73 

باب يف إقالل احلفل مبا يلطف 
 من احلكم 

عند  العلة أصول النحو )دليل
 (العرب

113 3 40-45 

74 

باب يف إضافة االسم إىل 
 54-41 3 114 وأنواعه املعارف املسمى واملسمى إىل االسم 

75 

باب يف اختصاص األعالم مبا ال 
 51-54 3 115 التعريف وأنواعه يكون مثله يف األجناس 

76 
 34-51 3 116 الكلمة وأنواعها باب يف تسمية الفعل 

77 

باب يف اقتضاء املوضع لك لفظا 
 34-32 3 118 الشبيه باملضاف هو معك 

78 
 24-39 3 119أصول النحو )السرب باب يف احتمال القلب لظاهر 



 (53ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 الصفحات الجزء رقم الباب موضوع الباب عنوان الباب م
 (والتقسيم احلكم 

79 

أصول النحو )احلكم  باب يف أن احلكم للطارئ
 (النحوي

120 3 24-23 

80 

باب يف الشيء يرد فيوجب له 
يأيت  أنالقياس حكما وجيوز 

 السماع بضده
 29-22 3 121 ( أصول النحو )القياس

81 

باب يف االقتصار يف التقسيم 
على ما يقرب وحيسن ال على ما 

 يبعد ويقبح 

أصول النحو )السرب 
 (والتقسيم

122 3 29-90 

82 

باب يف خصوص ما يقنع فيه 
من أحكام صناعة  العموم
 اإلعراب 

أصول النحو )احلكم 
 اخلصوص والعموم( النحوي

123 3 90-94 

83 

أصول النحو )احلكم  باب يف تركيب املذاهب 
 (الرتجيح-اخلالف -النحوي

124 3 94-91 

84 

 األحكام) أصول النحو باب يف وجوب الائز 
 (النحوية

126 3 43-49 

85 

باب يف إجراء الالزم جمرى غري 
الالزم وإجراء غري الالزم جمرى 

 الالزم 
 95-49 3 127 بني التعدي واللزوم الفعل

86 

باب يف إجراء املتصل جمرى 
املنفصل وإجراء املنفصل جمرى 

 املتصل 
 92-95 3 128 (الضمائرأنواع املعارف )

87 

باب يف احتمال اللفظ الثقيل 
 ضرورة التمثيل

-كلية: )اخلفة والثقل   قاعدة
 العدول عن اخلفة(

129 3 92-99 

88 
 444-404 3 131 قاعدة كلية: )التبعية( باب يف االحتياط 

89 

باب يف بقاء احلكم مع زوال 
 421-439 3 141 أصول النحو )العلة( العلة 



 (54ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 الصفحات الجزء رقم الباب موضوع الباب عنوان الباب م

90 
 443-499 3 144 أصول النحو )اخلفة والثقل باب يف كثرة الثقيل وقلة اخلفيف

91 
 449-444 3 147 (الوارقاعدة كلية: ) باب يف الوار 

92 

باب يف نقض األصول وإنشاء 
 أصول غريها 

األصالة قاعدة كلية: )
 (والفرعية

148 3 449-454 

93 

باب يف االمتناع من نقض 
 410-454 3 149 قاعدة كلية: )العلة( الغرض 

94 

كلية: )نفي النفي   قاعدة باب يف الرتاجع عند التناهي 
 (ثباتإ

150 3 414-413 

95 

باب يف االستخالص من 
 495-490 3 156 (العلمأنواع املعارف ) األعالم معاين األوصاف 

96 
 444-495 3 157 (قاعدة كلية: )السماع باب يف أغالط العرب 

97 
 509-444 3 158 (قاعدة كلية: )السماع باب يف سقطات العلماء 

98 

صدق النقلة وثقة الرواة  باب يف
 545-509 3 159 (أصول النحو )السماع واحلملة

99 

باب يف المع بني األضعف 
 واألقوى يف عقد واحد 

احلمل على قاعدة كلية: )
 (اللفظ واملعىن

160 3 541-549 

100 

باب يف مجع األشباه من حيث 
 544-549 3 161 ( قاعدة كلية: )املشاهبة يغمض االشتباه 

101 

باب يف املستحيل وصحة قياس 
 514-544 3 162 (أصول النحو )القياس الفروع على فساد األصول 
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 المبحث السادس : الموضوعات المتعلقة بالجانب الداللي.
مل تنحصر املباحث الداللية لدى ابن جين يف كتابه اخلصائص على الوانب التقليدية املتمثلة يف 

واخلصوص، بل تعداها إىل عنصر  والعموم، واملشرتك، والتضاد، :الرتادف،كمباحث  ؛القالب املعجمي للفظ
: داللة األصوات )قوة اللفظ لقوة املعىن، -االثنني والعشرون-الصوت والرتكيب والسياق؛ فتناول  مباحثه 

 املقام(. أو احلال األكرب،(، وداللة الرتكيب )الداللة النحوية(، وداللة السياق )سياق و)االشتقاق
 ويف أدناه سرد للمباحث الداللية، وموضوعاهتا مرتبة  حسب ورودها يف اخلصائص:

رقم  موضوع الباب عنوان الباب م
 الصفحات الزء الباب

4.  

باب يف اللفظني على املعىن الواحد 
 404-400 1 29 داللة اللفظ )التضاد( يردان عن العامل متضادين 

4.  

من ادعى على  باب يف الرد على
 العرب عنايتها باأللفاظ وإغفاهلا املعاين 

داللة اللفظ )عالقة اللفظ 
 باملعىن(

33 1 443-459 

5.  
داللة اللفظ )عالقة اللفظ  باب يف إصالح اللفظ 

 باملعىن( 
44 1 544-544 

1.  

باب يف اتفاق اللفظني واختالف 
 405-95 2 68 اللفظ )املشرتك اللفظي( داللة املعنيني يف احلروف واحلركات والسكون 

3.  

باب يف تالقي املعاين على اختالف 
 455-445 2 71 (ادفرت ال) داللة اللفظ األصول واملباين 

 459-455 2 72 داللة الصوت )االشتقاق األكرب( باب يف االشتقاق األكرب   .2

9.  

باب يف تصاقب األلفاظ لتصاقب 
 434-413 2 74 واملعىن()الصوت  داللة األصوات املعاين 

 424-434 2 75 )الصوت واملعىن( داللة األصوات باب يف إمساس األلفاظ أشباه املعاين   .4

9.  

باب يف مشاهبة معاين اإلعراب معاين 
 494-424 2 76 الداللة )داللة الرتكيب( الشعر 

 492-494 2 77 داللة اللفظ )معاين احلروف( باب يف خلع األدلة   .40

44.  

يف استعمال احلروف بعضها  باب
 543-502 2 87 داللة اللفظ )معاين احلروف( مكان بعض 
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رقم  موضوع الباب عنوان الباب م
 الصفحات الزء الباب

44.  
داللة السياق واملقام )احلقيقة  باب يف فرق بني احلقيقة واجملاز 

 واجملاز(
98 2 114-119 

45.  
داللة السياق واملقام )احلقيقة  باب يف أن اجملاز إذا كثر حلق باحلقيقة 

 واجملاز(
99 2 119-139 

41.  

باب يف إيراد املعىن املراد بغري اللفظ 
 املعتاد 

داللة السياق واملقام )احلقيقة 
 واجملاز(

101 2 122-129 

 192-195 2 103 داللة السياق واملقام )التجريد( باب يف التجريد   .43

 45-93 3 125 )السلب( داللة اللفظ باب يف السلب   .42

49.  

باب يف الداللة اللفظية والصناعية 
 404-94 3 130 ها(نواع)أ داللة اللفظ واملعنوية

44.  

باب يف توجه اللفظ الواحد إىل معنيني 
 495-421 3 142 داللة اللفظ )املشرتك اللفظي( اثنني 

49.  

باب يف االكتفاء بالسبب من املسبب 
 499-495 3 143 داللة السياق واملقام )اجملاز( وباملسبب من السبب 

 420-433 3 152 داللة الرتكيب باب يف جتاذب املعاين واإلعراب   .40

 421-420 3 153 داللة السياق واملقام باب يف التفسري على املعىن دون اللفظ   .44

 429-421 3 154 )الصوت واملعىن( داللة األصوات باب يف قوة اللفظ لقوة املعىن   .44
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 الفصل الرابع: خاتمة البحث
  البحث هذا الديد يف: المبحث األول

 النتائج والتوصيات :الثانيالمبحث 



 (58ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 الرابع: خاتمة البحثالفصل 
 .ذكر يف الطرف أهم  النتائج اليت توصل إليه الباحثمن األدبيات املهمة يف البحوث العلمية أن ي  

الديدة  األمورَ  تلك النتائج ما يوضح   سبقَ أن يَ عاصر( امل)الرتاثي  املزدوجة واألجدر يف البحوث ذات الطبائع
: مبحث خاص بالديد يف هذا البحث، أساسيني مبحثني ؛ ومن هذا املنطلق فقد حوى هذايف البحث

 ومبحث آخر يتحدث عن النتائج والتوصيات.
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 البحث: هذا في الجديد: األول المبحث
 ةللغويجمموعة  من البحوث اللغوية والرسائل العلمية، اهتم  بعضها بدراسة الهود ا -آنفا-لقد رأينا 

حتليلية آلرائه من خالل كتابه اخلصائص، ومنها كذلك   بشكل وصفي، وأخرى اهتمْ  بدراسةالبن جين
 بعض البحوث واملؤلفات اليت حاول  تقييم تلك اآلراء يف ضوء علم اللغة احلديث.

 ثنايا وهذه البحوث يف جمملها قيمة، لكنها مجيعا ال تكفي الستنفاذ تلك الكنوز اللغوية املدخرات يف
صفحات كتاب اخلصائص البن جين، حىت وإن ألف  فيه مئات املؤلفات اللغوية املتخصصة، فسيجد 

مبنظار القارئ  املتفحص  لكتاب اخلصائص العديَد من املوضوعات اللغوية الطريفة، واليت حتتاج إىل قراءة 
 العصرنة اللغوية الديدة إن صح التعبري.
ستويات التحليل اللغوي عند ابن جين يف كتابه اخلصائص( نستطيع ومن خالل عنوان هذا البحث )م

 نلخص الديد الذي امتاز به هذا البحث على النحو اآليت:

 أوال: المنهج:
فإن هذا البحث ينهج يف دراسته لكتاب اخلصائص منهج الوصف والتحليل؛ حبيث يدرس  آراء ابن 

حسب املعطيات املنهجية العلمية املعاصرة، مع نقد تلك الين املتعلقة مبستويات الدرس اللغوي وحتليلها 
اآلراء نقدا علميا حسب النظريات اللغوية املعاصرة، يف حني جند أن بعض تلك البحوث السابقة اقتصرت 
على الناحية الوصفية، والكشف عن آراء ابن جين اللغوية يف بعض املستويات اللغوية من دون نقدها أو 

 .(1)يف ضوء توصل إليها النظريات اللغوية املعاصرةحتليلها أو تقييمها 

                                                           
 قاسـم الـدين وبَـدر (.م٩١٩١ ،0ط بغـداد، النـذير، دار) النحـوي جـين ابـن السـامرائي، صـاحل : فاضـلالكتب التالية ينظر: على سبيل املثال (1)

 صـوتية قضـايا املسيلي، عمار (م0132ـ لـ املوافق ه،0212 عام 00 و 00: العددان العريب، الرتاث جملة)  جين، ابن عند الص وتيات الرفاعي،
 ،(10/01/2102: الــدخول تــاريخ آخــر) http://www.ta5atub.com/t1745-topic: الــرابط يف ن شــر جــين، ابــن اخلصــائص كتــاب يف دالليــة
: الـــــــرابط يف نشـــــــره مت اخلصـــــــائص، كتابـــــــه خـــــــالل مـــــــن جـــــــين ابـــــــن عنـــــــد الدالليـــــــة الهـــــــود الدرســـــــون، ناصـــــــر ســـــــليمان النعيمـــــــي، حســـــــام. د
(http://lahajat.maktoobblog.com/1361029 )ـــــاريخ ـــــدخول آخـــــر ت ـــــة، جـــــرجيس ، ود. أيـــــوب 10/00/2102: ال  األلفـــــاظ   داللـــــة   العطي

، ابـــن عنـــدَ  واألْصــوات  تـــاريخ ،http://arabic.almenhaj.net: الـــرابط يف" العربيـــة اللغـــة معهــد"بــــ مســـماة صـــفحة يف إلكرتونيـــا منشــور حبـــث جـــين 
: والـــــرابط ،022-01ص(: والســـــبعني احلـــــادي العـــــدد) األردين العـــــريب جممـــــع جملـــــة جفـــــال، اهلل عبـــــد ، ود. حممـــــود10/00/2102: الـــــدخول

http://arabic.almenhaj.net/text.php?linkid=10891، 10/00/2102: الدخول تاريخ. 
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 ثانيا: الرمولية:
يهدف هذا البحث إىل دراسة مجيع مستويات التحليل اللغوي عند ابن جين، والرتكيز عليه عند 
العرض والدراسة، يف حني جند أن جل  هذه البحوث اقتصرت على مستوى واحد أو مستوين؛ وأقام  

على عرض ملستويات التحليل اللغوي حسب املنهجية العلمية اللغوية  ون الرتكيزبعضها دراسة شاملة من د
 .(1)املعاصرة

 ثالثا: التطبيق والتعمق:
ة ملستويات الدرس اللغوي يف كتاب اخلصائص؛ ليتمكن ي  يهدف هذا البحث إىل إجراء دراسة تطبيق

ة عن التشت  واالنفالت، يف حني جند أن من الوصول إىل فهم م عمٍَّق للنظريات اللغوية عند ابن جين، بعيد
إىل النظريات اللغوية العام ة  -يف غضون صفحات قليلة ال تتجاوز الثالثني-بعض تلك البحوث قد تطرق  

؛ مما أفقدها اإلحاطة بأصول التفكري اللغوي عند ابن جين،  عند ابن جين من دون الرتكيز على كتاب معني 
 .(2)ة ومناقشتها وتأصيلهاومنهجه يف عرض النظريات اللغوي
 رابعا: في إعادة الترتيب:

سوف يقوم هذا البحث بإعادة ترتيب كتاب اخلصائص؛ وذلك جبمع املتفرقات يف عقد واحد؛ حبيث 
تكون املوضوعات املتعلقة بكل مستوى على حدة، مما قد يسهل على القارئ فهم أبواب اخلصائص، ويزيل 

هم أساليب ابن جين واألغراض اليت يسعى إليها يف عنونة أبواب كتابه، عنه ذلك امللل الناتج عن صعوبة ف
يف البحوث واملؤلفات السابقة، اليت عرض  أفكار ابن جين  -حسب اطالعه–وهذا ما مل جيده الباحث 

                                                           
 نشـره مت واملعاصـرة، العربيـة اللغوية الدراسات َضوء يف جين ابن عند الص وتيات  املصري، الفتاح : عبداملؤلفات التالية ينظر: على سبيل املثال (1)
 غـــــاب ، ود. غنـــــيم 01/01/2102: الـــــدخول تـــــاريخ آخـــــر) ،http://awu-dam.org/trath/15-16/turath15-16-017.htm: اجمللـــــة موقــــع يف

 أم جامعـة العربيـة، اللغة يف الدكتوراه درجة لنيل علمية رسالة خمطوط) احلديث، اللغة علم ضوء يف وتقوميها الصرف يف جين ابن جهود الينبعاوي،
 العربيـــة اللغـــة اجملمـــع جملـــة) الغـــريب، اللغـــوي البحـــث يف وأثـــره جـــين ابـــن احللـــي، ســـليمان ، ود. حـــازم(م0110-ه0200 املكرمـــة، مكـــة القـــرى،
، الحووديث اللغووة علووم ضوووء علووى( الخصووائص) خووالل موون جنووي ابوون فكوور فووي ، قووراءةحــافظ وليــد ، وحممــد(واألربعــني الثــامن اجمللــد بدمشــق،

 ص؟؟؟ من هذا البحث.
 فوي دالليوة صووتية قضوايااملسـيلي،  ، و عمـارجنوي ابون عنود الّصوتياتالرفاعي،  قاسم الدين ينظر: على سبيل املثال املؤلفات التالية: َبدر (2)

. ، ودالخصائص كتابه خالل من جني ابن عند الداللية الجهودالدرسون،  ناصر النعيمي، وسليمان حسام. ودجني،  الخصائص ابن كتاب
 .جّني ابن عندَ  واألْصوات األلفاظ   ، داللة  العطية جرجيس أيوب
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سرد ا من دون تطرق إىل العنوان واملصطلحات اليت لأ إليها للتعبري عن نظرياته اللغوية. وسوف يدرك القارئ 
 .ند مقارنة خطة هذا البحث بالبحوث السابقة صحة هذه النقاط اآلنفة الذكرع
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 نتائج البحث والتوصيات:: الثاني المبحث
يف داخل صفحات كتاب اخلصائص، ومن خالل إعادة ترتيب  جوالتهحث يف خالل ااستطاع الب
بعضها تقريرا ملا سبق إليه يف  ، استطاع أن يصل إىل نتائج قد تكوناملستويات اللغوية املعاصرةأبوابه حسب 

املؤلفات العلمية املعاصرة، وقد تكون بعضها من وليدة هذا املشوار العلمي الطريف مع عامل جليل ال ميل  
الباحث من قراءة مؤلفاته، وال يكاد ينتهي من قراءة حمتوياهتا كلمة كلمة حىت يرى جديدا يف كل قراءة؛ 

 يد الباحثني من طلبة الدراسات العليا وغريهم.فينطلق منها إىل توصيات علمي ة يف
 أوال: نتائج البحث:

 وكان من أهم  النتائج اليت توصل إليه البحث؛ ما يأيت:
ما زال الرتاث اللغوي العريب حباجة ماس ة إىل قراءة جديدة بثوب العصر، ومناهجه؛ من دون أن  .0

 يكون هناك مساس يف هويتها وخصائصها.
لعريب يعد  مصدر ا مهم ا من مصادر علم اللغة احلديث؛ فلو سبق اطالع من قبل أن  الرتاث اللغوي ا .2

أعالم علم اللغة احلديث على هذا الرتاث لَتغريَّ كثري  من آرائهم ونظرياهتم، ولَتطَورْت نتائجهم 
وقراراهتم اللغوية؛ كما كان احلال عند نوام تشومسكي، الذي اطلع على الرتاث اللغوي العريب، 

 بعض نظرية النحو التحويلي كنظرية )البني ة التحتية والبنية السطحية(. قى منهواست

تبني من خالل إعادة صياغة أبواب ابن جين يف اخلصائص أنَّ السهولة يف فهم أسلوب املؤلفات  .3
املرتمجة يف علم اللغة احلديث، واملؤلفات العربية يف جمال علم اللغة تتحق ق حينما جترى هذه 

األمثلة املستخدمة يف بساط الرتاث اللغوي العريب، واملرتبطة بالواقع املعاصرة على النماذج و النظريات 
 املعاصر. 

عدم صحة مزاعم بعض الدراسني املعاصرين الذين رأوا أن  الدراسات اللغوية العربية القدمية مل ت عَن  .4
ه يف اخلصائص يكفي لدحض املعجمي، َفص ْنع  ابن جين وحد الانب يف باملستويات اللغوية، إال  

مما قد مته  اجملال أفضل هذا يف السنني مئات قبل املسلمون قدمه ويثب  أن  ما هذه املزاعم
 جديد. علمي اكتشاف أنه على سنوات قبل الدراسات اللغوية العربية



 (53ص ) عند ابن جني في الخصائص اللغوي التحليل مستويات

 التوصيات:ثانيا: 
مع كتب الرتاث بشكل عام، وكتاب  من خالل التجارب العلمية اليت خاض غمارها الباحث

كتاب اخلصائص، ثنايا  املتناثرة يف  اللغوية الفكرية ، ومن خالل واقع مجع املعطياتاخلصائص بشكل خاص
 ومن مث جتميعها يف عقد متشاهبة رأى الباحث التوصيات اآلتية:

 عاصر.املرتاثي الطابع الضرورة اهتمام املؤسسات العلمية البحثية بالبحوث العلمية ذات  -5

جيب أن هتدف البحوث اللغوية إىل تطبيق النظريات املعاصرة على املؤلفات الرتاثية من أجل  -5
تقومي تلك النظريات على ضوء كتب الرتاث، أو تقييم كتب الرتاث على ضوء النظريات 

 املعاصرة؛ وذلك كل ه بالوصف والتحليل واالستنتاج. 

دراسة مصطلحات علم عربية املعاصر إىل إعادة أن هتدف الدراسات اللغوية ال -أيضا-جيب  -7
لتقريب مفهومها إىل اللغة احلديث، واقرتاح مصطلحات نابعة من املصطلحات اللغوية الرتاثية؛ 

 القارئ العريب.
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 فهرس المراجع:
 بيانات الكتاب م

حبث منشور إلكرتونيا يف صفحة ، جّني ابن عندَ  واألْصوات األلفاظ   ، داللة  العطية جرجيس أيوب  .0
 .10/00/2102، تاريخ الدخول: http://arabic.almenhaj.netمسماة بـ"معهد اللغة العربية" يف الرابط: 

 00 و 00: العريب، العددان الرتاث جملة) ،جني ابن عند الّصوتياتالرفاعي،  قاسم الدين بَدر  .2
 م(.0132ـ لـ املوافق ه،0212 عام

 .)الطبعة العربية( تاري  األدب العربيبروكلمان، كارل،   .1
تح: عبد السالم حممد هارون )دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، خزانة األدب، البغدادي،   .2

 م(.0102-ه0132، 0القاهرة، ط
  م(0130ط الديد، بريوت، الكتاب )دار املنجد، صالح حتقيق املهموزة، ابن جين، األلفاظ  .0
للطباعة، دمشق،  املعارف )دار الراح، الدين وحمي اخلاين، أمحد امللوكي، تعليق ابن جين، التصريف  .0

 .م(0121 هـ0111 ،0ط
 العلمية، دون سنة طبع(. املكتبة )طبعة الخصائص ابن جين،  .2
 جندي علي األستاذ حتقيق: عنها، واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيني يف ابن جين، احملتسب  .3

 والثاين م0100 اإلسالمية، القاهرة، طبعة الزء األول للشؤون األعلى )اجمللس وزميله، ناصف
 .م(0101

-ه0210 سنة جدة العريب، البيان )دار اهلل، عبد جنم طارق حتقيق واملؤنث؛ ابن جين، املذكر  .1
 .م(0130

 املاجستري )مسودة رسالة القرين، حممد بن حتقيق سعيد الثاين، اخلاطريات، الزء ابن جين، املسائل  .01
 الرمحن عبد الدكتور بإشراف م(،0112_ه0202 عام القرى، أم جامعة وآداهبا، العربية اللغة يف
 .العثيمني سليمان بن

 الرباجة )مطبعة حممد جابر العني، حتقيق املعتل الثالثي من املفعول اسم يف ابن جين، املقتضب  .00
 م(.0132-ه0213 ،0ط القاهرة،األمانة، 

 مصطفى ومطبعة )مكتبة ورفيقه، مصطفى إبراهيم حتقيق املازين تصريف شرح ابن جين، املنصف  .02
 .(0101 ه0121 عام يف والثالث م0112 ه0121 عام يف 2وج 0ج مبصر، احلليب البايب

http://arabic.almenhaj.net/
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 بيانات الكتاب م

 بالرياض سعود امللك جامعة يف اآلداب )كلية شاذيل حسن اللمع، حتقيق الدكتور ابن جين، عقود  .01
 .(001-010 ص م0123- 0122 عام اخلامس اجمللد

 . م(0132 ه0212 عام بغداد العاين، مؤمن )مطبعة حامد األستاذ حتقيقاألدلة،  لمعابن جين،   .02
بدمشق،  اللغة العربية اجملمع ، )جملةالغربي اللغوي البحث في وأثره جني ابن احللي، سليمان حازم  .00

 واألربعني(. الثامن اجمللد
مت نشره يف  ،الخصائص كتابه خالل من جني ابن عند الداللية الجهودالدرسون،  ناصر سليمان  .00

  10/00/2102: الدخول آخر تاريخ( http://lahajat.maktoobblog.com/1361029: )الرابط
 تح: ،اإلسالم ووفيات المراهير واألعالم تاري ه( 223الذهيب، مشس الدين حممد أمحد)ت  .02

 م(،0111-ه0201، 2عمر عبد السالم تدمري )دار الكتاب العريب، بريوت، ط
، تح: شعيب أرنؤوط وحممد النبالء أعالم سيره(، 322الدين حممد بن أمحد )ت الذهيب، مشس  .03

 م(.0131-ه0211، 0نعيم العرقسوسي )مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
، املركز الثقايف العريب )بريوت، ست محاضرات في الصوت والمعنىرومان جاكوبسون،   .01

 .( 4991ط
 الكتب منصور )دار علي ، حتقيق فؤادوأنواعها اللغة علوم في المزهرالسيوطي، جالل الدين،   .21

 (.0113 ،0بريوت، ط العلمية،
)جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة  السماع في اللغة عند القدماء والمحدثين صادق أبو سليمان،  .20

 .(53ص 99جـ 
 ، متوالمعاصرة العربية اللغوية الدراسات َضوء في جني ابن عند الّصوتيات املصري، الفتاح عبد  .22

: الدخول تاريخ آخر) ،http://awu-dam.org/trath/15-16/turath15-16-017.htm: اجمللة موقع يف نشره
01/01/2102)  

تح: عبد  ،الذهب شذرات ،(ه0112ت) أمحد بن احلي عبد الدين شهاب احلنبلي، العماد ابن  .21
 .(م0131-ه0201، 0دار ابن كثري، دمشق، ط)القادر األرناؤوط ومحود األرناؤوط 

تح: خليل اليقظان،  وعبرة الجنان مرآةه(، 203املكي )ت اليمين اليافعي أسعد بن اهلل عبد  .22
 .(م0112-ه0202، 0دار الكتب العلمي ة، بريوت، ط) املنصور

http://awu-dam.org/trath/15-16/turath15-16-017.htm
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 بيانات الكتاب م

 وما فيهما، املدرستني علماء آراء ويذكر( والياء األلف) التثنية حريف يعاجل كتاب وهو التثنية، علل  .20
 العدد التونسية، الامعة حوليات يف املهريي، القاهر عبد الكتاب نشر. داللية وظائف من يؤديانه
 على معتمدا الكتاب حتقيق التميمي صبيح الدكتور وأعاد...00-12 م0100 سنة الثاين،
 .0112-ه0201 سنة بالقاهرة الدينية الثقافية املكتبة ونشرته املذكورة، املخطوطة النسخة

 أبناء وأنباء األعيان وفيات ه(،013بكر )ت  أيب بن حممد بن خلكان، أبو العباس أمحد ابن  .20
 .( دار صادر، بريوت، من دون سنة الطبع)تح: إحسان عباس،  ،الزمان

: ، ن شر يف الرابطجني الخصائص ابن كتاب في داللية صوتية قضايااملسيلي،  عمار  .22
http://www.ta5atub.com/t1745-topic (10/01/2102: الدخول تاريخ آخر ) 

  .(م0111-ه0202مؤسسة الرسالة، بريوت، ط) ،الم لفين معجمكحالة،  رضا عمر  .23
، )معهد البحوث العلمية، جامعة أم أضواء على آثار ابن جني في اللغةغنيم غاب الينبعاوي،   .21

 م(.0111-ه0221، 0القرى، مكة املكرمة، ط
جهود ابن جني في الصرف وتقويمها في ضوء علم اللغة الحديث، غنيم غاب الينبعاوي،   .11

طوط رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه يف اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، )خم
 .م(0110-ه0200

 (.م٩١٩١، 0بغداد، ط دار النذير،) النحوي جني ابنالسامرائي،  صاحل فاضل  .10
تح: عبد اهلل بن عبد  ،والنهاية البدايةه(، 222ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري )ت  .12

 .(م0113-ه0201، 0دار اهلجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط)احملسن الرتكي 
 والطباعة للصحافة الزيرة )مؤسسة ، صحيفة الزيرة،جديد من هل جني ابنالبقاعي،  خري حممد  .11

[ تاريخ http://www.al-jazirah.com/2001/20010204/wo1.htmوالنشر(: ونشر نسخة إلكرتونية يف الرابط: ]
 .22/00/2102الدخول: 

 اللغة علم ضوء على( الخصائص) خالل من جني ابن فكر في ، قراءةحافظ وليد حممد  .12
، وآخر تاريخ [http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=26714]، نشر يف الرابط: الحديث
 10/10/2102 تاريخ يف الدخول:

، 022-01والسبعني(: ص احلادي )العدد األردني العربي مجمع مجلة حممود عبد اهلل جفال،  .10

http://www.ta5atub.com/t1745-topic
http://www.ta5atub.com/t1745-topic
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 بيانات الكتاب م

 .10/00/2102، تاريخ الدخول: http://arabic.almenhaj.net/text.php?linkid=10891والرابط: 
 العلمية، دون سنة طبع(. املكتبة )طبعة مقدمة تحقيق كتاب الخصائصمد علي، النجار، حم  .10
 ،4ط)منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق  نعمان بوقرة، النظرية اللسانية عند ابن حزم األندلسي  .12

4001).  
، 0تح: إحسان عباس، )دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط األدباء معجم احلموي، ياقوت  .13

0111.) 
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