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 الفكر اللغوي وأثره في الدرس البالغي عند ابن جني

       :مستخلص ال

يسعى البحث إلى الكشف عن الفكر اللغووي عنود ابون جنوي وأثوره فوي الودرس 

البالغي في كتابه الخصائص، وقد قامت الدراسة على اختيار بابين األول : الورد علوى 

موون ادعووى علووى العوورب عنايتظووا األلفووال وإغفالظووا المعووااي،  والاووااي:  صوواق  األلفووال 

لق وايا واألدوا  التوي  و وال بالغوة لتصاق  المعوااي،  وسولا البحوث ال ووى علوى ا

ابن جنوي،  ماوث ثنائيوة اللفول والمعنوى وموقفوه منظوا،  ورده علوى مون قود م عنصورعلى 

آخوور،  إ ووافة إلووى  حليليووه األدبووي الوو ي خوورة بووه موون معياريووة اللغووة ،  كوو ل  عنايتووه 

طرأ بالداللة الصوو ية والصورفية ،  ماوث اقتوراب األأوول أو  قليبا ظوا المختلفوة،  ومواي

األأووا ،  أي وا أثور ذلو  فوي إثوراى المعواج  ،   بعد ذل  من  غيير في المعوااي لتغيور

وأخيوورا  قووارب بوواب  التصوواق  موون أبووواب أخوورا  كشووف عوون فكوور ابوون جنووي اللغوووي 

 وأثره المبكر في الدرس البالغي.

Abstract: 

 The research seeks to reveal the linguistic thought of 

Ibn Jinni and its impact on the rhetorical lesson in his book Al-

Khasat, and the study was based on the selection of two chapters: 

the first: the response to those who claimed that the Arabs care 

about words and neglect the meanings, and the second: the 

coincidence of words to match the meanings, and the research 

shed light on issues and tools Which illustrates the eloquence of 

Ibn Jinni, such as the duality of pronunciation and meaning and 

his position on it, and his response to those who presented one 

element over another, in addition to his literary analysis that 

came out of the language standard, as well as his attention to the 

phonetic and morphological significance, such as the approach 

of the assets or their various permutations, and the change that 

occurs after that in The meanings of changing the sounds, also 

the impact of this in enriching dictionaries, and finally the 

convergence of the chapter of Ashab from other chapters 

revealing the thought of Ibn Jinni and its early impact on the 

rhetorical lesson 
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 :تمهيد

ابوون جنووي عووال  لغوووي واحوووي بووارع ، أوونف المؤلفووا  وعقوود األبووواب فووي عوودد      

مختلف من العلوم ، وخلف إرثا علميوا فوي التورال العربوي،  عورص علوى بيوا  من لوة 

اللغة الرفيعة مما عدا به إلى البحث في مسال  كايرة  برز عنايتوه باللغوة علوى مسوتوا 

ي مون العلمواى األوائوث الو ي سوعى إلوى  حليوث اللفل أوعلى مستوا التركيو   وابون جنو

األبيا  الشعرية  بعيدا عن معيارية اللغة المعروفة ، ومن ذل  اهتمام ابن جني بق وية 

اللفل والمعنى أو اهتمامه بالداللة الصو ية والصورفية وموا  حدثوه مون  غيورا  للمعنوى 

فه و فصيله عون عودد وأثر ذل  على المتلقي عيث أوالها جث رعايته  جلى ذل  في  ألي

وا لظو ا الحقوث المعرفوي فوي  من الق ايا في كتابه " الخصائص" التوي كااوت ركنوا رئيسل

كافوة الدراسوا  العربيووة بواختالا ا جاها ظوا اذكوور علوى سوبيث الماووال :  القوي المعووااي 

على اختالا األأول والمبااي، واالشتقاق األكبر، ، وإمساس األلفوال أشوباه المعوااي، 

أللفال لتصاق  المعااي ، والرد على من ادعى علوى العورب عنوايتظ  بواللفل و صاق  ا

 وإغفالظا المعااي، وسيكو  مدار ه ه الدراسة عن البابين األخيرين.

وال  عتبر مؤلفا  ابن جني من المصادر البالغية المعتمدة ول  يؤلف كتابا خاأوا بظوا، 

اشتملت علوى مالعاوا  بالغيوة  لكن ال يخفى بأ  بع ا من أمظا  كت  اللغة المبكرة

،  ذل  أ  العناية باللغوة وعلومظوا لو   سوتقث عون بع وظا إال فوي مراعوث متوأخرة،  وال 

غرابة أ  اجد فوي مؤلفوا  ابون جنوي اللغويوة موا يقتورب مون  البالغوة فقود كوا  شوارعا 

 لديوا  المتنبي.

بالغوة ويسعى البحث إلى بيا  الدور ال ي أسسه ابن جنوي مبكورا فوي ميودا  ال

وإ  لوو  يصوورا بظووا، لكنظووا أفوواد  الوودرس البالغووي وأثوور  العربيووة بأسووالي  وأاامووة 

مبكرة  دل على ا ساع أفق ابن جني واستخدامه ألدوا ه اللغوية في سبيث العناية باللغوة 

 وإلظار معاايظا باألسالي  والطرق المختلفة.

  :ال وإغفالظا المعاايالمبحث األول: الرد على من ادعى على العرب عنايتظا باأللف

فكرة التأليف بين اللفل والمعنى وعدم الفصوث بينظموا واعتبارهموا شوياا واعودا قود اوادا 

به كاير من علماى العرب القدامى، وفي طليعة هؤالى ابون رشويق بقولوه: "اللفول جسو ، 

وروعووه المعنووى، وار باطووه بووه كار بوواط الووروا بالجسوو ، ي ووعف ب ووعفه، ويقوووا 

بقو ه"
(1(

. 

اشأ  ق ية اللفل والمعنى في ثراثنا اتيجوة للق وايا الفلسوفية والطوائوف الم هبيوة وموا 

دار بين العلماى من آراى عدة أاتجت ق ية اللفل والمعنى، كق وية المحكو  والمتشوابه، 

وق ية قدم القرآ  أو عدوثه، وكواه مخلوق وغير مخلوق، وعول قراىة القورآ  بغيور 

هيمنوت  ".غير ذل  من المسائث التوي اشوتد الخوالا عولظوا العربية أو عدم جوازها إلى

                                           
(1 )

 124، ص1العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ة
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على  فكير اللغويين والنحاة وشغلت الفقظواى والمتكلموين، واسوتأثر  باهتموام البالغيوين 

والمشتغلين بالنقد، اقد الشعر والنار، دع عن  المفسرين والشوراا الو ين  شوكث العالقوة 

البين اللفل والمعنى مو وع اهتمامظ  العلني الصري
(2)

. 

فإذا كا  القرآ  الكري  هو الونص المحووري فوي الاقافوة العربيوة اةسوالمية، فوإ  ثنائيوة 

اللفل والمعنوى  عود أبورز مبحوث  نازعتوه علووم هو ه الاقافوة ،وألهميوة هو ه الانائيوة فوي 

الاقافوة العربيووة اةسووالمية، فقوود كااووت محوا اهتمووام البوواعاين والدارسووين علووى اخووتالا 

ومعوووارفظ ، فتعووودد  عولظوووا الناريوووا  و  ووواربت عولظوووا اآلراى، واختلفوووت بياوووا ظ  

المناهج والمصطلحا  من عقوث آلخور،  مموا جعوث مون هو ه الانائيوة إرثوا مشوتركا بوين 

الجميووف فووي الاقافووة اةسووالمية وقوود عوواز اللغويووو  سووبق األوليووة فووي الحووديث عوون هوو ه 

لوف أبوابوا كايورة متنواثرة فوي كتبوه الق ية، فسيبويه أشار إليظا فوي كتابوه، وابون جنوي أ

السيما )الخصائص( وسيكو  الحديث هنا في ق وية أبااوت عون جو ى مون آرائوه عوول 

 ه ا الحقث، وال ي يدلنا على اهتمامه بق ية داللة األلفال ومعاايظا.

وقد  ناول الترال العربي ه ه الق ية من  وقت مبكر،  ولعث أحيفة بشر بون المعتمور 

البالغيوة التوي عالجوت ق وية اللفول والمعنوى وعودد  أوأوافا لكوث  أقدم النصوص من

منظمووا "وإيووال والتوووعر، فووإ  التوووعر يسوولم  إلووى التعقيوود، والتعقيوود هووو الوو ي يسووتظل  

معااي  ويشين ألفال ، ومن أراغ معنى كريما فليلتمس لفاوا كريموا، فوإ  عوق المعنوى 

دهما ويظجنظمووا...فكن فووي الشووريف للفوول الشووريف، وموون عقظمووا أ   صووواظما كمووا يفسوو

ثالل منازل، فإ  أولى الاالل أ  يكو  لفا  رشيقا ع با وفخما سظال، ويكو  معنوال 

لاهرا مكشوفا، وقريبا معروفا، إما عند الخاأة إ  كنت للخاأوة قصود ، وإموا عنود 

العامة إ  كنت للعامة أرد "
(3)

. 

وال يغي  فوي هو ه المقدموة المووج ة أ  او كر المقولوة الشوظيرة للجواعل كوأول بالغوي  

والمعووااي مطروعووة فووي الطريووق يعرفظووا العجمووي والعربووي،  والتووي أثووار  الجوودل"

والبدوي والقروي وإاما الشأ  فوي إقاموة الووز  و خيور اللفول وسوظولة المخورة، وفوي 

ة، و وورب موون النسووج، وجوونس موون أووحة الطبووف وجووودة السووب ، فإامووا الشووعر أووناع

التصوير
 (4)

. 

                                           
(2 )

محمد عابد الجابري: اللفل والمعنى في البيا  العربي، فصول، المجلد السادس، العدد األول، 

 21، ص1985
(3 )

البيا  والتبيين أبي عاما  عمرو بن بحر الجاعل ،  حقيق وشرا  عبد السالم محمد هارو ، 

 .136، ص1ة:      1998-1418. 7مكتبة الخااجي ،القاهرة ، ط 
(4 )

 1965 1385، 2، ط 132-131ص  3أبي عاما  عمرو بن بحر الجاعل، الحيوا   الج ى 

 ا و حقيق عبد السالم هارو مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأالده بمصر، شر
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وكا  ل  دراسا  البالغيين لق ية اللفل والمعنى دالليوا  ودور غالبوا فوي فلو  الحقيقوة  

وال شوو  أ  ااريووة الوونا  عنوود عبوود القوواهر …والمجوواز واألموور والنظووي واالسووتفظام

  الجرجااي عجر ال اوية لظ ه الانائية.

هوو ا وقوود شووغلت ثنائيووة اللفوول والمعنووى وطبيعووة الصوولة بينظمووا اللغووويين واألدبوواى قووديما  

وعدياا، وقود اشوتد  المعوارل النقديوة واألدبيوة لظو ه الانائيوة بوين النقواد واألدبواى، عوول 

أيظما أشرا اللفول أم المعنوى   فمونظ  مون أعلوى مون شوأ  اللفول علوى عسواب المعنوى، 

منظ  من و ف معايير للجودة بين اللفل والمعنى، وكوث هو ا ومنظ  من أعلى المعنى، و

ل ألهميوة هو ه الانائيوة، اجود أ   أدا لحركة واسعة أثْور  سواعتنا األدبيوة والنقديوة، أي وا

الق ووية  لواووت و شووكلت بموو اه  أأووحاب اللسوواايا  الحدياووة، كاألسوولوبية والبنيويووة 

د ابون جنوي اللغووي وا صوالظا مبحوث هو ه الدراسوة عنو وسويكو والتداولية والسيمائية، 

 بالدرس البالغي.

 :ثنائية اللفظ والمعنى عند ابن جني

يعتبر ابن جني من أبرز من اهت  بق ية اللفول والمعنوى مون اللغوويين، وقود عقود أبوابوا 

باب في الررد علرى  رن ادعرى علرى العررب  ":عدة في شأاظا سأ ناول الباب الاااي وهو

 المعاني."عنايتها باأللفاظ وإغفالها 
يو ال ابن جنوي رأيوه فوي ق وية اللفول والمعنوى ااريوا و طبيقوا فظوو يورا أ  األلفوال 

خدم للمعااي والمخدوم أشرا من الخادم، وقد أكد ه ا الكالم في أكار مون مو وف فوي 

كتابه الخصائص وه ا دليث على شرا المعنى عنده، فيقول: " فالمعنى إذلا هو المكورم 

مبت ل الخادم"، ويقول أي وا": "األلفوال خودم للمعوااي والمخودوم المخدوم، واللفل هو ال

أشرا من الخادم"  -ال ش -
(5)

. 

إصرال  وفي مقابوث ذلو  اجوده يوولي أللفوال أي وا اهتماموا ورعايوة، فظوو يعقود بابوا فوي 

ويورد بعض األمالة والشواهد في ه ا الباب التوي  ؤكود العنايوة بواللفل واالهتموام  اللفظ

به عنده، فقد قدم لظ ا الباب بقوله" إعل  أاه لما كاات األلفال للمعااي أزمة وعليظوا أدلوة 

ا مون  ا أوالحل وإليظا موألة، وعلى المراد منظا محصلة عنيت العرب بظا فأولتظا أدرل

 اقيفظووا وإأووالعظا"
(6)

، إ  عنايتووه باأللفووال امتوودادا لعنايتووه بووالمعنى، وقوود  نوواول هوو ا 

 المو وع من شقين وعبر بظا.

 :أوال: الجانب النظري في هذا الباب

يقول: "العرب كما  عنى بألفالظا فتصلحظا و ظ بظا و راعيظا و العل أعكامظا بالشعر 

 ارة وبالخط   ارة أخرا، وباألسجاع التي  لت مظا و تكلف استمرارها، فوإ  المعوااي 

أقوا عندها وأكرم عليظا وأفخ  قدرا في افوسظا. فأول ذل  عنايتظا بألفالظا، فإاظوا لموا 

                                           
(5 )

 222، ص1الخصائص:ة
(6 )

 313،ص1المصدر السابق: ة
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وطريقظوا إلووى إلظووار أغرا وظا ومراميظووا، أأوولحوها ور بوهووا كااوت عنوووا  معاايظووا 

وبالغوا في  حبيرها و حسينظا ليكو  ذل  أوقف لظما فوي السومف وأذهو  بظوا فوي الداللوة 

 على القصد، أال  را أ  

الماث إذا كا  مسجوعا ل َّ سامعه فحفاه، فإذا عفاه كا  جديرا باستعماله ولوو لو  يكون 

وال أاقت لمستمعه. ...وك ل  الشعر النفس إليه أعفول وإليوه  مسجوعا ل   أاس النفس به

أسرع
(7)

. 

فابن جني هنوا يحواول افوي لواهرة  قودي  اللفول علوى المعنوى والتقليوث مون شوأاه ويعلوق 

د.عبدالحكي  را ي في استظالله عما ذكره ابن جني في ه ا الشأ  مؤكدا أ  ابن جنوي 

اللفول والمعنوى" وهو ا مون شوأاه أ  يلغوى  قد قام بإزالوة التنواقض  ماموا بوين العنصورين

األثر المتر   على أيغة التف يث للمعنى  في عديث ابن جنوي ) أقووا ، أكورم، أفخو  

(إذ ال مكا  للمفا لة إال عنود اال وطرار إلوى االختيوار أو التف ويث وهوو طبقوا لتوجوه 

عديث ابن جني غير مطلوب ألانا بصدد طرفين يع د كث منظموا اآلخور" 
(8)

برأيوه ، و

هنا يؤكد أ  األلفال خادمة للمعااي، وأ  الغاية القصوا إدرال الداللة للمعنوى فنار وه 

هنوا شواملة للتركيوو  عاموة، يسوعى ابوون جنوي مون خاللظووا إلوى إثبوا  العالقووة بوين اللفوول 

والمعنى بصيغ متعددة يصور كث منظما اآلخر، ويعبر عنوه كموا أاوه أشوار إلوى العالقوة 

هي عالقة لظا بعد افسي بين الماث والسجف و
(9)

. 

وفي إشارة ابن جني إلى السجف ملمحا آخر ي اا إلوى ق وية اللفول والمعنوى فوي هو ا 

الباب والتي  عد ق ايا  المس الدرس البالغي و ؤثر فيوه، أل  المبودع يسوتخدم السوجف 

مون بوأفه أداة  عبيرية يوجه  أثيره احو التعابير المختلفة، فإمكااا  اللغة وموا  حويوه 

 التكرار الصو ي  كو  وسيلة فنية للعملية اةبداعية.

وقد بين أعد الباعاين أ  السجف ال ي ذكره ابن جنوي فوي هو ا البواب يعود أسولوبا بالغيوا 

بديعيا لموا يمالوه مون  وأثير وخدموة للسوياق التركيبوي للفول والمعنوى  وموا  حدثوه  كورار 

مون إيحواىا  و شوكيث أوور األأوا  من أثر فوي ذهون المتلقوي وموا يصودره السوجف 

جديدة " فالبديف بقيمه الصو ية المتنوعة لويس  نميطوا خارجيوا للكوالم،  بوث هوو عنصور 

أسوواس فووي  كوووين العبووارة اةبداعيووة،  والتووي هووي وعوودة ال ينفصووث فيظووا الشووكث عوون 

الم وومو ،  فالمجووال الشووكلي للاووواهر البديعيووة،  إامووا هووو إ ووافة جوهريووة للداللووة 

                                           
(7 )

 216.215ص  1الخصائص ة  
(8 )

 د. عبدالحكي  را ي10، ص 1الفكر البالغي في كتاب الخصائص ، ة  
(9 )

ا  المؤسسة العربية للدراس 83ينار ،األماال العربية القديمة دراسة أسلوبية ، د. أمااي داود ص 

 والنشر األرد 
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أدية المعنى فظ ه المحسنا  اةيقاعيوة  كشوف لنوا الجموال الحسوي السومعي السياقية في  

غير المكتمث لدا المبدع"
(10)

. 

ويعلق باعث آخر على اهتمام ابون جنوي بالسوجف فوي هو ا البواب بوأ  ابون جنوي " أدرل 

هنا أهمية الوسائث السمعية واللفاية، والسيما السجف بوأفه مؤثرا أو يا، في  حقيق 

المقصودة واالاتباه عليظا، مما أكد ه الدراسا  الصو ية الحدياة"الداللة 
(11)

. 

 :ثانيا: الجانب التطبيقي

يستشووظد ابوون جنووي علووى ثنائيووة اللفوول والمعنووى بأبيووا   بوودو للوهلووة األولووى موون الناعيووة 

اللفاية على درجة عالية من ال خرفة والتأاق والجموال، وقود يناون أاظوا  تفوق عنود هو ا 

الحد من الحسن الشكلي اللفاي ألاه ال يوجد  حت ذل  معنى شوريف، ولكون ابون جنوي 

ي التحسوين اللفاوي فيظوا علوى دقوة فوي التعبيور عون يابت مون خوالل  حليلوه كيوف ينطوو

المعنى واالستعمال الموجه لخدمتوه والداللوة عليوه. واستشوظاده بونص محودد ليورد علوى 

سابقيه ومعاأريه من النقاد أماال ابون قتيبوة ، وابون طباطبوا ، وأبوي هوالل العسوكري،  

عسون لفاظوا ووهون وغيره  ال ين يرو  بأ  البيتوين الشوعريين هنوا مموا … والباقالاي

معناها. إ  ه ين البيتين المشظورين من الشواهد الشائعة في كتو  البالغوة وقود ا خو   

معيارا لعرض آراى موقفين متناق ين بين أاصار المعنى أو اللفل ،  اما ابون جنوي فقود 

  :استشظد بظما على أ   مي  اللفل هو السبيث إلى  مي  المعنى 

 جٍة  ...  ومسال باألركاِ  من هو ماسالن ولما ق  ينا من منى كــث عا

 أخ اا بأطــراِا األعاديِث بيننا ...  وسالت بأعناِق المطي األباطـالن 
(12)

 

  :فقد عرض ابن جني أوالل دعوا معار يه بقوله

فقد  را إلى علو ه ا اللفل ومائه، وأقاله و المال أاحائه، ومعنواه موف هو ا موا  حسوه "

ن الحووج ركبنووا الطريووق راجعووين، و حوودثنا علووى لظووور و ووراه: إامووا هووو: لمووا فرغنووا موو

اةبووث، ولظوو ا ااووائر كايوورة شووريفة األلفووال رفيعتظووا مشووروفة المعووااي خفي ووتظا" 
(13)

 .

وأبي هالل العسكري يعتبرهموا مموا يودخث فوي الجيود بمعناهموا ال بلفاظموا " إ  الكوالم 

، وجورا موف الرائوف إذا كا  لفاة ع با وسلسا سظال ومعناه وسطا دخث في جملة الجيود

النادر وليس  حت ه ه األلفال كبير معنى وهي رائعة معجبة"
(14)

. 

                                           
(10 )

قراىة أخرا في الجظود البالغية عند ابن جني، مجلة الدراسا  العربية جامعة المنيا ، كلية درا  

 519، د. بديف أعمد الع ام ، ص 2011، يناير 2،مج،  23العلوم، عدد 
(11 )

، 68ابن جني بالغيا في كتابه الخصائص، مجلة اآلداب ، جامعة بغداد، كلية اآلداب، عدد  

 61، أ. د، فائ  طه عمر،ص 2005
(12 )

 .65. 64ص  1ينار الشعر والشعراى ابن قتيبة ة  
(13 )

 12ـ 11،ص1ينار الخصائص: ة
(14 )

الصناعتين  ألبي هالل الحسن  بن عبدهللا العسكري ، حقيق علي محمد البجاوي ، ومحمد أبو  

 65،دار الفكر العربي، ص 2الف ث إبراهي ، ط 
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ث  يأ ي الرد م ادا من ابن جني على ه ه اآلراى المتمالة ألف لية اللفل بقوله: " قيوث: 

ه ا المو ف قد سبق إلى التعلق به من ل  ينع  النار فيوه، وال رأا موا أراه القووم منوه، 

وإاما ذل  لجفاى طبف النالر، وخفاى غرض النواطق. وذلو  أ  فوي قولوه " كوث عاجوة" 

نسووي  والرقووة، وذوو األهووواى والِمقووة مووا ال يفيووده غيووره ، وال "مووا" يفيوود منووه أهووث ال

يشاركظ  فيه من ليس منظ  أال  را أ  من عوائج "منى" أشياى كايرة غير موا الاواهر 

عليه والمعتاد فيه سواها؛ أل  منظا التالقوي، ومنظوا التشواكي، ومنظوا التخلوي، إلوى غيور 

اف عون هو ا المو وف الو ي أوموأ إليوه ذل  مما هو  ال له ومعقود الكو  بوه. وكأاوه أوا

 وعقد غر ه عليه بقوله في آخر البيت:

* ومسال باألركا  من هو ماسال* أي إاما كاات عوائجنوا التوي ق ويناها، وآرابنوا التوي 

أا يناها، من ه ا النحو ال ي هو مسال األركا  وما هو العق به وجار في القربوة مون 

ور إلووى مووا يحتملووه أول البيووت موون التعووريض هللا مجووراه أي لوو  يتعوود هوو ا القوودر الموو ك

وأمووا البيووت الاووااي فووإ  فيووه: *أخوو اا بووأطراا األعاديووث  الجوواري مجوورا التصووريال، 

 بيننا*

وفي ه ا ما أذكره، لتراه فتعج  ممن عج  منه وو ف من معناه. وذل  أاوه لوو قوال:  

و لووه ميعووة أخوو اا فووي أعاديانووا، واحووو ذلوو  لكووا  فيووه معنووى يكبووره أهووث النسووي ، و عنوو

وا سف في محاورا ظ  علو قدر الحديث بوين  الما ي الصلي . وذل  أاظ  قد شاع عنظ 

األليفين والفكاهة بجمف شمث المتواألين" 
(15)

  

وهنوا يتسوف محويا ابون جنوي النقودي ليشومث التركيو  أو الصوورة الكاملوة للونص، ومون 

ه العلميوة وأسوبقيته فوي خالل ه ا النص  اظر مالمال ابن جني البالغيوة و فجور إمكااا و

 أسويس أهوو  الناريووا  العربيووة والتوي أخوو   عيوو ا كبيوورا فوي الدراسووا  قووديما وعوودياا 

 وهي ق ية اللفل والمعنى.

ويعلق د .عبدالحكي  را ي على موقوف ابون جنوي السوابق بأاوه أهو  مون اوص الجواعل 

المعروا لعدة أسباب :منظوا لجدار وه وأاوه لو  يسوتوا عقوه فوي الدراسوة، وكو ل  ألاوه 

عمث التوجيه الصحيال لمراد الجاعل وألاه يماوث اختيوار عبودالقاهر فوي الورد علوى مون 

المعنىقال بأ  للفل م ايا خاأة ينفرد بظا عن 
(16)

. 

وقد وقوف عبود القواهر الجرجوااي عنود هو ه األبيوا  متوأثرا مون كوالم ابون جنوي السوابق  

الوو ي يقووول فيووه: " أال  وورا أاووه يريوود بأطرافظووا مووا يتعاطوواه المحبووو  ويتفاو ووه ذوو 

 الصبابة المتيمو  من التعريض والتلويال واةيماى دو  التصريال.

                                           
(15 )

 220ـ219ص،1الخصائص:ة
(16 )

 1ة 14الفكر البالغي في كتاب الخصائص ص
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وفة التوي يخوتص  بظوا ويقول عبد القواهر الجرجوااي: "ثو  دل  ب لفاوة األطوراا علوى الص 

ووفر، موون التصوورا فووي فنووو  القوووِل وشووجو  الحووديث، أو مووا هووو عووادة  فوواق فووي السَّ الر ِ

ْم  واةيماى فين، من اةشارة والتلويال والرَّ المتار ِ
(17)

. 

الجرجوااي مون فكور ابون جنوي  وليست ه ه المرة الوعيودة التوي اسوتامر فيظوا عبودالقاهر

اللغوووي فووأثره وا ووحا وجليووا فووي فكوور عبوود القوواهر الجرجووااي، ياظوور ذلوو  فووي قووول 

عبودالقاهر الجرجوااي فوي األسورار: " أ  المعوااي ال   وِدين فوي كوث مو وف لموا ي ْجوو بظا 

فةن فووي عكمظووا، وكااووت المعووااي هووي  وود من المعووااي والمنصوورَّ التجنوويس إليووه، إذ األلفووال خ 

ا، المستحقَّة  طاعتظاالما لكة سياستظ 
(18)

. 

وقوود شوودد عبوودالحكي  را ووي علووى أسووبقية ابوون جنووي فووي ق ووية اللفوول والمعنووى علووى 

عبدالقاهر     " وال ألن أانا بحاجة إلى  أكيد الصلة بين العبار ين،  وموا  سوتتبعه هو ه 

 وفوي هو ه 392بسوابق هوو ابون جنوي    471الصلة من  أثر العق هوو عبودالقاهر   

"-ق ووية اللفوول والمعنووى–الق ووية المحوريووة موون ق ووايا الناريووة األدبيووة العربيووة 
19
 

ويدعو باعث آخر إلى  تبف العالقة بين ابون جنوي فوي خصائصوه وبوين آراى عبودالقاهر 

ليستكشووفوا أسووباب  بعووض الناريووا  المظمووة ماووث ق ووية الوونا  " دور ابوون جنووي الوو ي 

الحاياة لترسيخ ه ا اةاكار"الينكر في اارية النا ،  رغ  المحاوال  
(20)

 . 

والمظ  لدا ه ا البحث، الكشف عن رأي ابن جني في عنايتوه للمعنوى وأ  عنايوة اللفول 

ليس إال خدمة للمعنى ولعلو مكااتوه عنود العورب ،  ومون جظوة أخورا فقود  بوين للبحوث 

  رورة دراسة 

الجرجوااي ،  وذلو  لكشوف طورق التفكيور لودا كوث  أه  الق ايا بين اجنوي وعبودالقاهر

منظمووا وكيووف  طووور  واشووأ  بعووض األدوا  الناريووة فووي  راثنووا بعيوودا عوون  أكيوود 

األسووبقية أو  غليوو  العاطفووة  التووي  نحوواز لحسوواب الشخصووية أكاوور موون الجااوو  العلمووي 

دية ولعث ماذكره  د. عبدالحكي  را ي مون العبوارة التاليوة عفو  الباعوث هنوا إلوى مقصو

العلوو  بعيوودا عوون أي  عصوو  " وقوود قلووت وقتظووا إ   ووأثر عبوودالقاهر بووابن جنووي " اتيجووة 

ال قبث النقاش" وأاا اعت ر عما قد يكو  عدة في العبارة"
21
 

ويتفووق الباعووث مووف الوورأي الوو ي يؤكوود أ  الفائوودة موون  تبووف هوو ين البيتووين بووين ابوون جنووي 

ي البالغية التوي  خورة مون معيوارة وعبدالقاهر هو أهمية المعنى و أكيدا لنارة ابن جن

                                           
(17 )

 23أسرار البالغة: ص
(18 )

 .8،ص1أسرار البالغة: ة
(19 )

 16، ص 1الفكر البالغي في كتاب الخصائص ة  
(20 )

، محمد سعيد 2018ابن جني واارية النا  ، ج ور ، النادي الاقافي األدبي بجدة، أغسطس  

 27محفول، ص 
(21 )

وقد  حدل في ه ا التقدي  الدكتور عبدالحكي  را ي عن  أثير ابن جني   18الخصائص ، ص  

 20- 19على عبدالقاهر  ص 
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النحووواة المتعوووارا عليظوووا وإثبوووا  رفيتوووه الفنيوووة فوووي التعووواطي موووف النصووووص األدبيوووة 

والتبصر فيظا بعين واسعة   من للمعنى واللفل مكااتظموا دو  االاحيواز إلوى إعودهما" 

بودو " فإ  الغاية من التحليلين إقاموة الودليث علوى مكااوة المعنوى. علوى أ  كوالم كليظموا ي

دائرا في اطاق ثنائية اللفل والمعنى وما ينج  عنظا من مقاراة عقيمة. لكون او ه  إلوى 

أ   فكيوور كووث موون أوواع  الخصووائص ومصوونف دالئووث اةعجوواز ،  يرجووف إلووى القووول 

بعالقة جدلية بين اللفل والمعنى فال يمكن أ  يسمو أعدهما بدو  سمو اآلخر"
(22)

. 

 : صاق  المعاايالمبحث الاااي:  صاق  األلفال  لت

بعد ااتظاى ابن جنوي فوي بابوه السوابق " فوي الورد علوى مون ادعوى علوى العورب عنايتظوا 

باأللفووال وإغفووال المعنووى" والوو ي اسووتطاع البحووث موون خاللووه أ  يسوولا ال وووى علووى 

ملمحووين مظمووين اسووتخدمظا ابوون جنووي لخدمووة اللغووة فووي جاابظووا الفنووي إ  أووال التعبيوور،  

نى واهتمامه بالسجف ،  وه ا يؤكد أاه  ناول الباب من المناور وهما ثنائية اللفل والمع

اللغووووي الصووومي  أوووو ا وداللوووة كموووا   وووال مووون شووورعه للبيوووتن السوووابقين ، ومرجحوووا 

 لجوهرية المعنى وأ  المعنى خادم له. 

وفي ه ا الباب " صواق  األلفوال لتصواق  المعوااي" يكموث ابون جنوي اهتماموه بوالمعنى 

الصووو  والصوويغ الصوورفية للمعنووى،  ويسووعى البحووث لتتبووف أهوو  وذلوو  بكيفيووة اسووتجابة 

المالمال البالغية التي جاى  في ه ا البواب واةشوارة لظوا،  دو  بيوا  ف وث بواب علوى 

آخوور بووث كشووف ملمووال بالغووي دو  األبووواب الوا ووحة بالغتظووا فووي كتابووه الخصووائص،  

حووو وا األداة،  ماوووث عدياوووه عووون شوووجاعة العربيوووة والمجووواز والحقيقيوووة،  والتشوووبيه الم

وغيرها الكاير من العناوين التي اشتمث عليظا كتابه الخصوائص، وهو ا البحوث محاولوة 

 الكتشاا فكر ابن جني البالغي من خالل مبحاي الدراسة.

التصوواق  فووي اللغووة: موون أووق  ومعنوواه القوورب 
(23)

، وفووي الحووديث الشووريف :" الجووار 

أعق بصقبه"
(24)

  

ويبدأ ابن جني ه ا الباب بقوله: " ه ا غور من العربية ال ينتصف منوه وال يكواد يحواط 

ا عنه" به، وأكار كالم العرب عليه وإ  كا  غفالل مسظوًّ
(25)

. 

                                           
(22 )

ابن جني وبالغة العربية، عوليا  الجامعة التواسية، جامعة منوبة ، كلية اآلداب والفنو ، العدد  

 14، عبدالقادر المظيري، ص 1996، 40
(23 )

بدالرعمن الخليث بن أعمد الفراهيدي ،  حقيق د. مظدي المخ ومي و د. كتاب العين ألبي ع 

 68، ص 5إبراهي  السامرائي، ة
(24 )

 6978-6977رق  الحديث  28-27،ص 9أحيال البخاري ، ة
(25 )

 145،ص 2الخصائص ، ة



 2021( يوليو  19العدد )    - اخلامساجمللد                      اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 

 

201 
3 

ومفظوووم هوو ا البوواب عنوود ابوون جنووي أاووه يوورا أ   قووارب مخووارة الحووروا أو  قووارب 

ؤديظووا، وبمعنووى آخوور أ  األأوووا  فووي األلفووال إامووا هووو سووب  لتقووارب المعووااي التووي  

 المعااي المتقاربة يل مظا 

ألفال وأأوا  متقاربة
(26)

وه ه المالعاة  ن  عن دقة وعمق رفية ابن جنوي ويو كر   

لكن من وراى ه ا  رب غيره، وهو أ   تقارب الحوروا لتقوارب :»مفظوم ه ا الباب 

«المعااي ، وه ا باب واسف
((27

 

 فووابن جنووي يوورا أ   قووارب األلفووال هووو سووب  لتقووارب المعووااي التووي  ؤديظووا ، إذ  

فالغرض مون هو ا البواب هوو الكشوف عون  قوارب عوروا اللفول موف عوروا لفول آخور 

لتقووارب معنييظمووا، بمعنووى أ  الحووروا مووا  قاربووت فووي األلفووال إال موون أجووث  قووارب 

 .المعنى

التي  كشف لنا هو ا البواب،  وسيقتصور  ويو ال ابن جني الق ية بعدد كبير من األمالة

البحووث علووى بع ووظا التووي  بووين الطريووق الوو ي ااتظجووه فووي  قسوويمه لظوو ا البوواب،  والتووي 

التووي أوردهووا فيووه  أبااووت عوون  ميوو ه فووي استكشوواا المعووااي موون خووالل اةجووراىا 

والتقسوويما  قولووه:" وموون التصوواق  الوو ي يقووف فووي الحوورا الواعوود: مووا جوواى  فووي قولووه 

اأ أي:  و عجظ  و قلقظو ،  عالى"  ُزهنْ  أ زًّ وافِِرين    وؤن ْلن ا الشَّي اِطين  ع ل ى اْلك  }أ ل ْ    ر  أ اَّا أ ْرس 

ا، والظمو ة أخوت الظواى، فتقوارب اللفاوا  لتقوارب المعنيوين،  ه  هو ًّ فظ ا فوي معنوى  ظو  

وا ه ا المعنى بالظم ة ألاظا أقوا من   وكأاظ  خص 

؛ ألاو  قود  ظو  موا ال بوال لوه كالجوو ع الظواى، وهو ا المعنوى أعاو  فو ي النفووس مون الظو  ِ

وساق الشجرة"
(28)

الصوو ي  لقد آمن ابن جنوي بالداللوة الصوو ية وموا يحدثوه التصواق  

موون التشووكيث الوو هني للمتلقووي لعوودد موون المعووااي " ويعوود ابوون جنووي رائوود دراسووة الداللووة 

الصو ية قبث أ  يتوسف فيظا عل  اللغة الحديث  فقود اكتشوف ابون جنوي وجوود أولة بوين 

األأوا  وبين ما  رم  إليه"
(29)

ويؤكد باعث آخر اهتمام ابن جني بالداللوة الصوو ية  

جني بفكرة الداللة الصو ية أ  جعوث بعوض األلفوال التوي  تفوق  "وكا  من شدة ولف ابن

بصو ين و ختلف بصو  ثالث متقاربوة المعنوى إذا كوا  الصوو ا  المختلفوا  متقواربين 

موون عيووث المخوورة الصووو ي أو الصووفة الصووو ية لكليظمووا ،  فقوود أطلووق عليظووا  صوواق  

األلفال لتصاق  المعااي"
30

 

                                           
(26 )

 .210الداللة اللغوية عند العرب ص  
(27 )

 146ص 2الخصائص ة 
(28 )

 146، 2الخصائص ، ة،  
(29 )

. محمود عكاشة .التحليث اللغوي في  وى عل  الداللة دراسة في الداللة الصو ية والصرفية د 

 .20،دار النشر للجامعا  ص 2011والنحوية والمعجمية 
(30 )

االشتقاق عند ابن جني دراسة  حليلية ، مجلة مرك  دراسا  الكوفة ، جامعة الكوفة ، سيروا   

 230ص  2011، 13هاش ، عدد 
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ماد ه األألية، أو ج ره: )الظمو ة والو اي( الظمو ة و ينار ابن جني إلى )األز( فيرا 

 ماث فاى الكلمة، وال اي  ماوث عينظوا و المظوا ، ثو  يناور إلوى موادة) الظو ( فيجوددها: ) 

الظوواى والوو اي( الظوواى فووي موقووف فوواى الكلمووة، والوو اي فووي موقووف العووين والووالم  أي ووا. 

ن. ثو  يكشوف لنوا المناسوبة ويقول: والظم ة أخت الظاى فتقوارب اللفاوا  لتقوارب المعنيوي

بين كث لفل من ه ين اللفاوين، ومعنواه فيقوول: وكوأاظ  خصووا هو ا المعنوى بوالظم ة: " 

 ؤزه   أزا"  ألاظا أقوا من الظاى ) ظو ه  هو ا ( موف أ  الظمو ة أخوت الظواى مخرجوا، 

 .إال أاظا أقوا منظا، فالظم ة أو  مجظور أقوا من الظاى المظموس

عسف، والعين أخت الظم ة، كما أ  األسف يعسوف الونفس وينوال ومن الباب األسف وال

ومنووه :الغ ووْرب والغوورا، فووالغرب الوودلو العايمووة،  .منظووا، والظموو ة أقوووا موون العووين

والغرا ألاه يغرا من الماى بظوا، فو ال مون )غ ر ب(،  وهو ا مون )غ ر ا(، والبواى 

 أخت الفاى.

ثو  ينتقوث ابون جنوي إلووى أمالوة أخورا ليو وال أ  االخوتالا قوود يتسوف فوال يقتصور علووى 

عرا ومن التصاق  ال ي يقف بوين عورفين قوولظ :  "جلوف وجورم"، فظو ا للقشور وهو ا 

 للقطف وهما متقاربا  معنلى ومتقاربا  لفالا؛ ف ال من )ة ل ا( ،  وه ا من )ة ر م(

    :شاعرومنه: قولظ : السحيث والصظيث، قال ال

كأ  سحيله في كث فجٍر ... على أعساِى يمؤوٍد دعاى
(31)

 

وذال من )س ا ل(، وه ا من )ص هـ ل(، والصواد أخوت السوين، كموا أ  الظواى أخوت 

 .الحاى

مايقف في ثالثة أعرا: لكن الخالا هنا لويس بواسوف، وذلو  راجوف إلوى  و ن التصاقب

من ه ا ال رب إلى الرابا "الصو ي الجرس ليشكث قاسوما  افتقار اللفاين المتصاقبين

محسوسا مشتركا بين اللفاين يستشعر التصاق  لمجرد سماعه"
(32)

. 

يقول ابن جني:" اع ، و جاوزوا ذل  إلى أ   ارعوا باألأوول الاالثوة: الفواى والعوين 

ن والالم....وقالوا: السل  والصرا، وإذا سل  الشيى فقد أرا عون وجظوه، فو ال مو

)س ل ب( ، وه ا من )ص ر ا( ،والسوين أخوت الصواد،  والوالم أخوت الوراى، والبواى 

أخووت الفوواى
(33)

ومنووه قووولظ : وقووالوا: الغوودر كمووا قووالوا: الختووث، والمعنيووا  متقاربووا ،  

واللفاووا  متراسووال ، فوو ال موون )غ د ر( ، وهوو ا موون )ن   ل( فووالغين أخووت الخوواى، 

 .والدال أخت التاى، والراى أخت الالم.

                                           
(31 )

 149، 2الخصائص ة  
(32 )

الداللة الصو ية عند ابن جني من خالل كتابه الخصائص د. بوزيد ساسي ،جامعة قالما مجلة  

 113ص 2009,9عوليا  الترال، عدد
(33 )

 150، 2الخصائص ة 
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: التقوودي  والتووأخير فووي عووروا الكلمووة،  أو مووا يسوومى بتقليبووا   وذكررر ابررن جنرري أي ررا

الموووادة         " واسوووتعملوا  ركيووو  )ة ب ل( و )ة ب  (  و )ة ب ر( لتقاربظوووا فوووي 

مو ووف واعوود وهووو االلتاووام والتماسوو ، منووه الجبووث لشوود  ه وقو ووه، وجووبن إذا استمسوو  

ف، ومنه جبر  العا   ".واحوه، أي: قويتهو وقَّف و جمَّ
34

 

 ت ووال جليووا القيمووة البالغيووة لظوو ا البوواب موون خووالل العالقووا  والوودالال  الصوورفية  

والصووو ية، علووى أ  اهتمووام ابوون جنووي فووي التصوواق  بالداللووة الصووو ية أكاوور موون موون 

غيرها، عيث أ  جميوف اتوائج األأووا  المختلفوة والمتقاربوة فوي اللفاوة المفوردة  خودم 

التصاق  على  وليد معا  متعددة أللفال متقاربة ،  وهو ا يؤكود عنايوة المعنى فقد سعى 

ابن جني بالمعنى كما فعث في المبحث األول في ه ا البحث،  وستتبف الدراسة في بواب 

التصوواق  بعووض الق ووايا التووي يايرهووا مووف ق ووايا أخوورا  كشووف عوون فكوور ابوون جنووي 

 اللغوي وأثره في الدرس البالغي. 

أ  ابون جنوي  يعود رائودا فوي  ناولوه للعالقوة بوين اللفول والمعنوى وخالأة موا سوبق هوو 

 ناوال يبحث  العالقة بين الدال والمدلول عن طريق الداللة الصو ية والصورفية والو ي 

يتماووث فووي كيفيووة اسووتجابة الصووو  والصوويغة الصوورفية للمعنووى " يعوود  قووارب األلفووال 

الحقث البالغي عيث أأبال إمكاايوة لتقارب المعااي أعد المفظوما  اللغوية التي دخلت 

أسلوبية ينتفف بظا الشعراى في  عبيرا ظ 
(35)

، إ  ما ذهو  إليوه ابون جنوي فوي هو ا البواب 

ينطلق من افتراض، يقوم على ما  ؤشر عليه بعض األأوا  من معوا ، وعليوه، فوإ  

داللووة الصووو  علووى معنووى محوودد، يجعووث  لوو  الداللووة  وودور مووف الصووو  أينمووا عووث، 

لطوورا عوون موقعووه فووي اللفوول، بووث إ   لوو  الداللووة  قتصوور علووى الصووو ، وبغووض  ا

وعـــــده، بث هي  متـــــــــد لتشمـــــــث األأوا  القريبوة مون الصوو ؛ سوواى أكااوت 

القرابة مخرجيوة، كموا فوي الظمو ة والظواى، والميــــوـ  والبواى، أو كااوت قرابوة الناوائر، 

ي مفخموة مظموسوة؛ وسوواى فوي ذلو  كوث موا كما في الصواد والو اي؛ إذ الصواد هوي زا

يمكن الوقوا عليه من قرابا  بين األأوا  
(36)

. 

أخيوورا يشووير البحووث إلووى  مووا ذكووره عبوودالحكي  را ووي فووي معوورض عدياووه عوون     

التصاق  "أ  ابن جني يطور فكرة الدور ال ي يؤديه الصو  المفورد فوي داللوة الكلموة 

                                           
(34 )

 149، 2الخصائص ة 
(35 )

 86م ص2007،إفريقيا الشرق، 1البالغة واألأول ، محمد مشبال ،ة
(36 )

ول دراسة في الفكر اللغوي عند ابن جني .دمحمد أعمد أبو عيد مجلة   الدال والمدل 

International Journal of Semat  .  الناشر  2، ع  1، مج  2013المجلة سما،University 

of Bahrain : Scientefic Publishing Center, 2013  291ص 
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وإذا اقتصور  األأووا  علوى مجورد التقوارب  ، فإذا ا حد  األأوا  ا حد  الداللة،

اقتصر  الداللة أي ا على التقارب -ال التماثث -
(37)

. 

 أثر التصاق  في إثراى المعج  :

ومن األمالة التي سوبق ذكرهوا فوي البحوث )العسوف( و)واألسوف( واقوف علوى دالال ظوا 

ومعاايظا الكايرة وكيف  نبه ابون جنوي للمعوااي الدقيقوة بينظموا وقود  تبوف د . بودر الكلبوي 

كايرا من كلما  ابن جني في ه ا الباب واستقصى معاايظا،  وب ل  اجد أثر هو ا البواب 

أمالووة هوو ه البوواب التووي ذكرهووا ابوون جنووي عديوودة ولكوون هوو ا فووي إثووراى المعجوو  العربووي و

الماال يو ال بجالى هدفه فمون ذلو   صواق  اللفاوين لتصواق  العوين" العسوف: السوير 

علووى غيوور هوودا ، وركوووب األموور موون غيوور  وودبر، وركوووب  مفووازة  موون غيوور قصوود 

،والعسوويف : األجيوور ، وعسووف البعيوور يعسووف عسووفا وعسوووفا : إذا كووا  فووي عشوورجة 

مو  ،واألسف :الح   في عوال ،والغ و  فوي عوال ، فوإذا جواىل أمرممواهو دواو  ال

فأات أسف ، أي غ وبا ، وإ  جواىل ممون هوو فوقو  فأاوت أسوف ، أي عو ين ، وفوي 

قوله  عالى "فلما ىآسفواا ااتقمنا منظ  " أي أغ بواا واألسيف السريف البكواى والحو   

ة واألسووافة :األرض قليلووة النبووا  ، واألسوويف :العبوود ، ألاووه مقظووور عوو ين ، واألسوويف

وإساا : اسو  أون  كوا  لقوريي وفوي الجمظورة العسوف : أأوله خبطو  الطريوق علوى 

غيوور هدايووة ،ثوو  كاوور عتووى قيووث عسووف فووال  فالاووا إذا للمووه وعسووف السوولطا  وعسووف 

البعيووور: إذا ا لوووت عنجر وووه عنووود الموووو  ، والعسووويف األجيووور ....واألسووويف واألسوووف 

:السريف الح   والكآبة واألسيف العبد وفي الصوحاا األخو  علوى الغ با  ، واألسيف 

غيوور الطريووق ... واألسوويف العبوود ،و قاربووت الكلمتووا  األسووف والعسووف لتقاربظمووا فووي 

الداللة على األجير والعبد ،والح ين والغ با "
(38)

 

أ   قوارب  التصواق  فمن خالل ه ا الماال والبسا فيه فقود افتورض ابون جنوي فوي بواب

كبير مون الوعودا  المعجميوة العربيوة فوي مسوتوا ألفالظوا يعوود إلوى داوو معاايظوا عدد 

داوا شديدا كما في هو ا التقوارب بوين العسوف واألسوف وكو ل  قياسوا علوـى غيرهوا مون 

الكلما  الواردة في الباب، وهو ا يابوت ويؤكود اهتموام ابون جنوي لق وية اللفول والمعنوى 

ور علموي مبكور فوي زمنوه عتوى اآل  وقود ومعالجتظا من مناوور لغووي قوائ  علوى  صو

أطلق الدكتور عبدالحي العباس
(39)

معجو   لصوياغة على ه ا الباب " مشروع ابن جني 

                                           
(37 )

 .7، ص  3الفكر البالغي في كتاب الخصائص ، ة  
(38 )

ال  بناى المعيار الداللي في الداللة المعجمية دراسة وأفية  حليلية د. بدر بن عائد الكلبي محاو

   140/ 139دار الجنا  للنشر والتوزيف ص  
(39 )

ينار موقف األستاذ الباعث عبدالحي العباس أستاذ التعلي  العالي بجامعة القرويين كلية اللغة 

 العربية بمراكي

http://alabbass.blogspot.com/2017/01/blog-post.html#more 
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ثنائي" وهك ا يالعل أ  ابن جني قد ا بف المنظج افسه في وأف ثنائيا  وقوف اسوتبدال 

أأوووا ظا فووي مو ووعين اثنووين؛ ففووي )سووحث ـ أووظث( اجوود السووين والصوواد، وهمووا موون 

اعد، قد وقعتا موقف فاى الكلمة بحسو  المحوور االسوتبدالي. بينموا وقعوت الظواى أنف و

وود بووين  والحوواى فووي عووين الكلمووة. أمووا الم الكلمووة فقوود بقووي هووو افسووه باعتبوواره مووا يوع 

الانائيا . وهك ا،  منال السمة الممي ة بينظما االستقالل ال ا ي لكث وعدة معجمية األمور 

 قيق في المعنى الخاص.ال ي ينعكس على االختالا الد

إ  ابن جنوي كوا  يخ وف إلوى سوعة المعجو  العربوي محترموا مبودأ التصواق  بوين ثالثوة 

وهووو، بظوو ا الخ وووع قوود اعتوورم أي ووا المعووايير العلميووة وال وووابا  وعوودا  معجوو 

المنظجية التي بنى عليظا مو وعه. ومون ثو  فالاواهر أ  المشوترل بوين هو ه الوعودا  

ةزالة"؛ إذ )الجرا( هوو األخو  الكبيور كموا جواى فوي لسوا  المعجمية هو  رب من "ا

العرب في عين أ  )الجلوف( هوو أخو  قشورة الجلود أو غيوره، أموا )الجنوف( فظوو الميوث. 

ابون جنوي موا يكشوف عون المشوترل بوين هو ه الوعودا  المعجميوة بنووع مون  وفي اص 

خو   جلفتوه، الجرفة، وهي من )ة ر ا( وهي أخوت جلفوت القلو ، إذا أ»التوسف فقال: 

وه ا من )ة ل ا(، وقري  منه الجنف وهو الميوث، وإذا جلفوت الشويى أو جرفتوه فقود 

 (. ا أملته عما كا  عليه، وه ا من )ة  

إذا ااراووا إلووى األأوووا  المختلفووة فووي هوو ه النموواذة علووى مسووتوا المحووور االسووتبدالي 

التصووواق  يتأسوووس علوووى مفظووووم الخصوووائص المميووو ة فوووي الووودرس وجوووداا أ  مفظووووم 

الصو ي، إذال فتال ابن جني االفاق مبكرا لدراسة أثر العامث الصو ي في  وسوف المعجو  

وهكووو ا بوووين ابووون جنوووي ماظووورا آخووورا مووون ماووواهر الداللوووة الصوووو ية باالعتمووواد علوووى 

 التقسيما  الانائية لصفا  األأوا    كما  بين مما سبق ذكره.

 شتقاق والتصاقب:اال

لوويس لوأوووا  دالال  فووي ذا ظووا، فمظمووة األأوووا  أ   شووكث الوعوودا  الدالليووة موون 

خوووالل  ركيووو  الكلموووة مفوووردة أوال ثووو  فوووي مسوووتوا  ركيووو  الجملوووة،  ختلوووف و تغيووور 

باالشتقاق والتصريف وفي باب التصواق   ناولظموا ابون جنوي وإ  كااوت إشوارا  ألاوه 

ابه الخصائص ماوث )االشوتقاق الكبيور( ولكون اوتملس قيموة أفرد لظا أبوابا مستقلة في كت

،  لما بين البوابين ه ا الباب بالتفصيث والشرا لبيا  أهميته من خالل مفظوم  التصاق  

من  قوارب ماوث  قليو  األأوول ماوث : كلو  وكموث وملو  ،  فتقوارب الحوروا لتقوارب 

 المعااي وب ل  يقترب التصاق  من االشتقاق.

أهمية بالغة في اللغِة العربيِة وقد أشار له ابن جني في أكار من مو وف  إ  االشتقاق له

فووي كتابووه الخصووائص وبوووب لووه فصوووال خاأووة موون ذلوو  قولووه "فالتصووريف اامووا هووو 

لمعرفة اافوس الكلو  الاابتوة، والنحوو إاموا هوو لمعرفوة أعوالوه المتنقلوة، أال  ورا أاو  إذا 

، ورأيووت بكوورال، وموورر  ببكوور، فإاوو  إامووا خالفووت بووين عركووا  عووروا  قلووت قووام ب ْكووري

اةعووراب الخووتالا العامووث ولوو   عوورض لبوواقي الكلمووة وإذا كووا  كوو ل  فقوود كووا  موون 

https://www.blogger.com/null
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الواج  على من أراد معرفه النحو أ  يبدأ بمعرفوة التصوريف أل  معرفوة ذا  الشويى 

الاابتة ينبغي أ  يكو  أأال لمعرفوة عالتوه المتنقلوة، إال أ  هو ا ال ورب مون العلو  لموا 

كا  عويصا أعبا بدا قبله بمعرفة النحو ث  جيى به بعد ليكو  االر يواض فوي النحوو 

موطاا للدخول فيه، ومعينا على معرفة أغرا ه ومعاايه وعلى  صرا الحال"
(40)

  

وقد بين ابون السوراة الغورض مون االشوتقاق بقولوه: "إ  بوه ا سوف الكوالم، و سولا علوى 

القوووافي والسووجف فووي الخطوو  و صوورا فووي دقيووق المعووااي وقوود بووا  بعووض ذلوو ، ولووو 

جمد  المصادر. وار فف االشتقاق في كث الكالم لو  يوجود فوي الكوالم أوفة لموأووا 

وكار ظا"  وال فعث لفاعث على سائر اللغا  بظ ه التصاريف
(41)

. 

 ولالشتقاق فوائد كثيرة في المجال اللغوي  نها:

االشتقاق يقوم على التوليد بمعنوى  وليود لفول مون آخور وينوتج هو ا التوليود زيوادة فوي  -1

 الاروة اللغوية، فاالشتقاق إذال، عامث هام من عوامث  نمية اللغة وزيادة ثرو ظا اللغوية.

ل لموا يطورأ علوى سواعة االشتقاق أي وا يموداا بمودلوال   -2 جديودة لمسوميا  كايورة  بعوا

الحيوواة المتغيوورة موون آ  آلخوور، "ولظوو ا كووا  االشووتقاق فووي اللغووة العربيووة وسوويلة رائعووة 

لتوليد االلفال للداللوة علوى المعوااي الجديودة ولو  ينقطوف سوبث االلفوال الجديودة فوي اللغوة 

ر الحديث لظر عدد كبيور العربية، ففي أدر اةسالم وفي العصور التالية، وفي العص

موون األلفووال ألداى المعووااي الجديوودة للداللووة علووى أفكووار أو أشووياى ماديووة، وذلوو  بطريووق 

اشتقاق لفل جديد من مادة قديمة كالجظاد، وال كاة، والعامث...."
(42)

. 

" ماث ه ه الداللة فيموا  ؤديوه ال يوادا  الصورفية مون معوا  م وافا إليظوا معنوى الجو ر 

يتبين أ  لظ ه القوال  الصرفية دورا في  قودي  جو ى مون المعنوى، وقود المعجمي وهك ا 

يحدل في بعض األعيوا  أ   ختلوف هو ه القوالو  الصورفية دو  أ  يكوو  هو ا مف ويا 

إلى اختالا في المعنى، ومن ذل  مجيى أيغة "
(43)

 

كما كا  ابن جني من أكاور اللغوويين اهتماموا بالصولة بوين اللفول والمودلول ، أو العالقوة 

بووين اللفوول والمعنووى ، فعقوود لظوو ه المسووألة أبوابووا عديوودة منظووا  صوواق  األلفووال لتصوواق  

المعااي "فأخ  على عا قوه البسوا فوي الق وية متلمسوا هو ه الصولة فيموا يعورض لوه مون 

                                           
(40 )

 .490-489/ 2الخصائص: 
(41 )

االشتقاق/ ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد: د. : مكتبة الخااجي بمصر،  حقيق: عبد السالم 

 .40محمد هارو . ص 
(42 )

م. 1986فقه اللغة/ د. عبد الحسين المبارل، المطبعة جامعة البصرة في المكتبة الوطنية، بغداد، 

 .55ص
(43 )

الج ائر الناشر: د. عـدلـي الـظــواري، السنة  -عود الند مـجـلـة ثـقـافـيـة فصلية ،مليكة سعدي 

 61الاااية عشر، العدد 
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فووي التصووريف أورثتووه دقووة الناوور فووي األأوووا   لووواهر أووو ية معتموودا علووى قوووة

وجرس الحروا طبف في ذهنه دالال  خاأة أياها وكارة  عامله بظا ومعظا"
(44)

 

"وقد  نبه علماى العربية قديما إلى فكرة االشتقاق من  بدىوا يبحاو  في اللغة ، وربطوو 

ااعيوة األأوالة بين األلفال ذا الـأأوا  المماثلة والمعوااي المتشوابظة ، وا  وحت لظو  

وال يادة في مادة الكلمة .."
(45)

 

وخالأووة ما قوودم  ابووت براعووة ابوون جنووي فووي اسووتخدام األأوووا  فووي عمليووة االشووتقاق 

والتصريف واستجابتظما له ، ك ل  التقدي  والتأخير في الكلموة وموا  حدثوه مون  غيورا  

تقاق وهوي في المعنوى ،  وقود رسو  ابون جنوي دائورة كبورا يودور فيظوا التصواق  واالشو

 أكيد العالقة بين الدال والمدلول الطبيعية " فظو  ارة يبحث عون األثور الوداللي لصوو  

محدد من أأوا  الكلمة،  و ارة يبحث عن الاوالل الدالليوة التوي يلقيظوا شوكث أورفي 

ما،  وهو ثالاا يبحث عن المعنوى الواعود فوي التقلبيوا  المختلفوة  للجو ر اللغووي الواعود 

االعتبار ما يطرأ على الجو ر ذا وه مون زيوادا  فوي المعنوى أو  بوديال   مف األخ  بعين

لصو  مكا  آخر،  وما يقود إليه ذل  كله من  غير في المعنى".
46
 

ويتبادر سؤال في البحث في هو ا الجااو  ،  هوث يعود التصواق  اشوتقاقا عنود ابون جنوي  

يما وعوودياا ، أل  فووي مرعلووة البحووث وجوود  التباسووا كبيوورا بووين مصووطلال التصوواق  قوود

ك ل  بين التصاق  واةبودال اللغووي ، األمور الو ي أعودل أودور أعكوام مختلفوة علوى 

ابن جني فمن عد التصواق  مون االشوتقاق ا ظو  ابون جنوي بوالتكلف فوي هو ا البواب ومون 

 فصله عن االشتقاق فحك  بالم ية واالبتكار البن جني .

خث فوي بواب التصواق  عيوث يقوول:" ل ا يقرر الودكتور النعيموي أ  هو ا االشوتقاق ال يود

األولى إخراة ما أطلق عليه االشتقاق األكبور مون بواب التصواق ، ويمكون أ  يقوال: إ  

ما ينرا من معنوى جوامف أعيااوا فوي األأوول المتفقوة فوي الحوروا المختلفوة فوي الونا  

بع ه آ  من اوع من االشتقاق كا  قد استعمث اتيجة قرب المعنى ثو  بعود شوياا فشوياا 

يث دخله  قدي  و أخير في الحروا، وبع ه آ  من الموافقة المح ة، وال  را أاوه ع

يمكن اآل  أ  يحك  على أية لفاة بأاظا جاى  بسب  التقدي  والتأخير فوي االشوتقاق، أو 

بأاظا جاى  من الموافقة بث كالهما ممكن فيموا ينعورض فوي هو ا البواب ، والو ي اسوعى 

شتقاق األكبر داخث في باب التصاق  ".إليه عدم إعطاى اليد في أ  اال
(47)

  

                                           
(44 )

، مجلة دراسا  في اللغة ، دار 67العالقة بين الصو  والمدلول ، عبدالكري  مجاهد ، ص 

 1986 1الشؤو  الاقافية والعلمية ، بغداد ، ط
(45 )

 62ص  1978مكتبة األاجلو المصرية 6من أسرار اللغة، د إبراهي  أايس ط 
(46 )

 291الدال والمدلول دراسة في الفكر اللغوي عند ابن جني .دمحمد أعمد أبو عيد ص  
(47 )

الدراسا  اللظجية والصو ية عند ابن جني د .عسام  سعيد النعمي ، دار الرشيد للنشر ، العراق ، 

 280ص 1980
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فظو يلغي  ل  العالقة بين الحرا وداللته المعنويوة؛ لعودم ا فواق جميوف التراكيو  الدالوة 

على ذا  المعنى على الحروا ذا ظوا أو ااائرهوا، وافوى أ   نودرة هو ه األمالوة  حوت 

 .سمة التصاق  أو التقارب بين اللفل والمعنى

وي كر السامرائي بأ  ابن جني كا  مسرفا في التعليوث ويفصوث فوي  قليبوا  اللفاوة )ل 

ل م ( التي ذكرها ابن جني في باب التصاق  ومافيظا من  أويال   نطووي علوى  كلوف 

لووواهر        " يقوووول فوووي إعووودا  قلبوووا  )ل م ل(:)م ل ل( منوووه: باووور مكوووول إذا قوووثَّ 

ة األمور علوى جمتظوا بالمواى، فوإذا قوث  مافهوا كوره مافها...والتقافهما أ  البار مو ووع

موردها، وجفا جاابظا، و ل  شدة لاهرة(، فيمكن أ  ينعل ث األمر بعكس ذلو  فيقوال: إ  

)م ل ل( موون ال ووعف والخووواى فووالبار إذا قووث  مافهووا جفووت وأأووبحت خاليووة معطلووة، 

ل( الدالوة  وال عف من الخواى كأاه عكوس الممتلوىى، وكو ل  األمور فوي  قلبوا  )س م

على اةأحاب والمالينة فويمكن  عليلظوا بوالعكس إذ يمكون أ   ودل علوى الشودة والابوا  

في المخاطر والصعاب "
(48)

 

أما في الجظة األخرا فمن الباعاين  من يفرق بين التصاق  واالشتقاق وبين التصواق  

 واةبدال.

ا القودماى بينظموا، وسوموهما  األسواس "فكرة التصاق  قائمة فوي علوى اةبودال وقود سوو 

معلا االشتقاق األكبر، وهنال فرق بين اةبدال والتصاق  ف الل عن أ  هنال فارقلا بوين 

" .التصاق  واالشتقاق
(49)

 

ويبين باعث آخر سب  اةشكال الو ي دعوى بعوض البواعاين إلوى القوول بتوافوق اةبودال 

مف االشتقاق االكبر " هو ذكر ابن جنوي ألمالوة االشوتقاق األكبور  ومن بواب التصواق  

وال ي ذكر فيه أمالة عن اةبدال اللغوي أي ا، فحس  هؤالى أ  المو وع واعد على 

مالة االشتقاق األكبور فوي اطواق هو ا البواب إال للداللوة عين أاظما متباينا  ،  وماذكره أل

على  وعد المعنى مف وجوود التقليبوا  لوأوول فظو ا أشوبه فوي ااوره باسوتبدال عورا 

مكا  آخر في لفاه ا فق فيه عرفا  واختلف عرا"
50
 

وعلوى الورغ  مون التكلوف  وختاما فإ  ابن اجني يعد أول من  حدل عون هو ه الق وية  

 ظوو  بظووا والتووي  حتوواة دراسووة دقيقووة لمعرفووة  طووور مفظوووم االشووتقاق والصووعوبة التووي ا

والتصوواق  منوو  عظوود  ابوون جنووي عتووى اآل  ،  ولموواذا أدخلوووا التصوواق  فووي االشووتقاق  

                                           
(48 )

 -207ه ، دار الن ير للطباعة والنشر ص 1389ابن جني النحوي د.فا ث أالال السامرائي   

208 
(49 )

 القل  واةبدال والتصاق  د. سيد مصطفى أبو طال   

رابا المو وع: 

http://www.alukah.net/literature_language/0/112511/#ixzz51WyIluHl 
(50 )

 230سيروا  هاش ، ص  االشتقاق عند ابن جني دراسة  حليلية، 

http://www.alukah.net/literature_language/0/112363/
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ولماذا خصه ابون جنوي ببواب منفصوث  أخيورأل ،  إ  التصواق  مون لوواهر لغوة العورب 

ما طال  ب ل  ابن جني فوي وإاما عري بالباعاين أ  يكشفوا عنه ويبحاوا عن مكنواه ك

خا مة باب التصاق " وه ا النحو من الصنعة موجوود فوي أكاور الكوالم وفورش اللغوة ، 

 وإاما بقي من يايره ويبحث عن مكنواه ،  بوث مون إذا أو وال لوه وكشوفت عنوده عقيقتوه

طاع طبعه لظا فوعاها و قبلظا"
51
 

عنايتوه بالصويغ الصورفية  أخيرا فقد اهت  ابن جني بالمعنى واللفل معا وذل  عن طريق

 والوعدة الداللية والتقلبيا  الصو ية وما حدثه بعد ذل  من  غيرا  في المعنى .

  

                                           
(51 )

 152، ص  2الخصائص ، ة 
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 الخاتمة:

سعت الدراسة إلى قراىة مختلفوة لجظوود ابون جنوي البالغيوة والبحوث فوي أامواط  فكيوره 

و وداخث التي  قارب أو  الموس الودرس البالغوي،  موف األخو  فوي االعتبوار  قودم الو من 

كاير من العلوم وعدم فصلظا إال في عصور متأخرة ،  وهي دليث على وعي ابن جنوي 

المبكوور فووي  سووليا ال وووى علووى عوودد منظووا كمووا عوواول هوو ا البحووث  لمووس مالمووال  لوو  

 الق ايا واةشارة إليظا.

فقد اار ابن جني في ه ين البابين من الناعية البالغية والنقدية  وا  ال ذل  جليوا فوي  

الجته للبيتين المشظورين وخروجه من معيارية اللغوويين إلوى رعابوة األدب وا سواع مع

الرفية الفنية،   وبيا  موقفه من ثنائية اللفول والمعنوى وعنايتوه بظموا موف إبوراز المعنوى 

ل فوي هو ين  وجعله مخودوما مون اللفول  دو   حيو  لعنصور علوى آخور، وقود  نواول أي وا

ناعيووة الصوورفية والنحويووة، كتقليبووا  األأووول ،وموون البووابين عووددا موون الق ووايا موون ال

األمالة التي ذكرها على هو ا  قودي  بعوض عوروا المعوااي فوي أول الكلموا  كحوروا 

الم ووارعة لتكووو  عالمووة علووى  مكوون المعنووى، ومووا أعدثووه بوواب التصوواق  موون إثووراى 

لظوا ابون  للمعج  العربي عن طريق استجابة االشتقاق والمعج  لوداة الصو ية التي  نبه

جنووي مبكوورا وألظوور  مووا اخووتص بووه هوو ا البوواب فيمووا طرعووه موون ماووال وآراى شووملت 

الالعق والسابق علما وعلماى، فكا  كالمه كالوسا من القوالدة، ومون الوا وال أ   ابون 

جنووي عوواول أ  يووربا بووين الصووو  والمعنووى ،  معتموودال علووى  قووارب األلفووال و ماثلظووا  

ل  المعنووى الوو ي يتوافووق معظووا وبينووت هوو ه الورقووة  لوو ل  جمووف بووين الكلمووا   مسووتخدما

 وووورورة دراسووووة التصوووواق  ومفظومووووه بووووين القوووودي  والحووووديث والفوووورق بينووووه وبووووين 

المصطلحا  القريبة منه كاةبدال واالشتقاق .ومن خالل موا سوبق  و  محاولوة الوقووا 

علووى جظووود ابوون جنووي فووي ق ووية اللفوول والمعنووى، يتبووين بأاووه قوود أفوواد مفوواهي  البالغووة 

الحدياة، وأ  اار ه للغة ل   كن ااورة ج ئيوة بوث كااوت ااورة شومولية للسوياق كوامال، 

وذل  بالنار إلى  ركيبة اللفاة أو يا وأرفيا وعالقتظا في التركي  مف بقيوة األلفوال 

 .األخرا، والمعنى النا ج من ه ا السياق من خالل ه ه العالقا 
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