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Abstract  
An Introduction to a Grammarian’s multiple perspectives; 
 An example from Ibn Jenni 
By Hussain BuAbbas 

The multiplicity of opinions is a well founded phenomenon in Arabic 

grammar. This research suggests that methods could be extracted from the 

applied side of grammar which could lead to what this grammarian chooses 

regarding this topic. However, from a theoretical level, several perspectives 

have been approved.  

This falls within the implementation since it is a context affected by 

the intellectual establishment consciously from the author’s side with 

intention or without intention from his side.  

I have selected Ibn Jenni as an example for that since he discusses the 

concept of language creation and its origins, where he alluded to two well-

known quotes: it is a Godly inspiration, and it is a term widely adopted 

amongst its people, and he did not select either one of those terms.   

On the other hand, I found that, in applied grammar, he offers an 

abundant explanation of some language changes in the concept of 

progression. And progression refers to the situation where the speaker 

changes the image of the word or its composition over several stages and 

not at once.  

And I found that utilizing this method proof that, in the topic of 

language origins, he selects the second quote, because it is that quote that 

coincides with the progression method that he adopts in explaining the 

language change in his books. 

This research consists of an introduction and four sections: then the 

conclusion and its highlights 

 الهوامش
                                                           

فإإ  ثرإر  3ٙٙٔوهو غير صحيح، فإذا كانت جمعية باريس اللغوية حظرت مناقشة هذا الموضوع سنة  ( ٔ)
ذلإإق قإإل فا  فإإو العخإإول اهريإإرا وظ إإرت لراسإإات مرعلةإإة فيإإ  عخإإلأ لإإلا فرضإإيات  انظإإر  ثولنإإلر، لغإإات 

 وما بعلها، وموقع ويكيبيليا، ملر   ثص  اللغة  ٕ٘الةرلوس، ص
 ٖٓلواحل، نشأا اللغة لنل اإلنسا  والطة ، صوافو، ل  للو لبل ا ( ٕ)
، ثفلع  م   الطباطبائو، رسائ  فو اإلنشاء وااللعبار، ٙٔث3ٕ، ٙٔث3ٔثرسطو، المنطق، كعاب العبارا  ( ٖ)

  3ٓٔص
اكعةيإت بإإذكر بعإإة ثللإإة المخالإإة، لو  االسعرسإإا  باسعخصإائ ا، ولإإأ ثذكإإر رلول بعضإإ أ للإإ  بعإإة   ( ٗ)

 مصالر العو فو الحواشو وذلق مذكور فو ثكرر ال
 ٙٔ/ٔ، ولنإ  فإو السإيوطو، المفهإر فإو للإوأ اللغإة 3ٔٔ/ٔفو الرافي، المحصو  فو ثصو  الةخإ   ( ٘)

قوٌ  َيخُرب م  العوقيف وليس ب   هن  يسكت ل  ثولية اللغة ويلعةت إل  لالقة اهلةاظ بمعاني ا  هنإ  يإذهب 
و قو  منسوب إل  لبال بإ  سإليما  الصإيمري المععفلإو  وهإذا إل  ثّ  اهلةاظ عل  لل  معاني ا بذواع ا، وه

يوافق قو  باحث معاصٍر اسم  لالأ سبيط النيلو ثقاأ لل  ذلق نظريع  العو سّماها اللغإة الموحإلا العإو يإرل 
ب ا العباطية العالقة بي  اللةظ ومعناه، ويذهب إل  ثّ  المةرلا فو ثو  ثمرها كانت لالقع ا بالمعن  مخصولا 

بررا  ه  الةونيمات العو ععكو  من ا بعرعيب معي  ذي صلة بإالمعن ، غيإر ثّ  ذلإق غإاب بإالعغيرات العإو م
مرت ب ا اللغات نعيجة رغبة المعكلمي  فو االرعصار وعنويع الكلمات فإو الععبيإر لإ  المعنإ  الواحإل، فنإع  

يإلر  نظريعإ  ثكرإر عةصإيالا ممإا  ععلل معانو المةإرلا فغإاب المعنإ  اهو  الإذي عظ إر فيإ  الخصإلية  ،وهإو
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، وكذلق كعاب   الح  الخصلي للغة فو ٗٔٔ-3ٔذكرت هنا، وقل لرض ا فو كعب للا، ثول ا  اللغة الموحلا 

 مواج ة االلعباطية 
، 3٘ٔ/ٕ، والإإرافي، عةسإإير الإإرافي 3ٔٔ/ٔ، والإإرافي، المحصإإو  3ٔٔالغفالإإو، المسعصإإة ، ص ( ٙ)

، والحلإإو، ابإإ  المط إإر، ٙٔ/ٔ، والسإإيوطو، المفهإإر ٖٔالنحإإو ص والسإإيوطو، االقعإإرا  فإإو للإإأ ثصإإو 
  3٘مبالئ الوصو  إل  للأ اهصو  ص

، ٙٔٔ/ٔ، والواحإلي، العةسإير الوسإيط ٕٖٗ/ٕ، والواحلي، العةسإير البسإيط ٔٔٔ/٘الجاحظ، الحيوا   ( 3)
، ثمإإالو ، والشإإريف المرعضإإ ٓٔٔ/ٔ، والفجإإا ، معإإانو الخإإرر  وإلرابإإ  ٗٔوابإإ  فإإارس، الصإإاحبو ص

، وبعضإ أ ٕٙٔ/ٔ، والفمرشإري، الكشإاف ٕٗٙ/3، واب  سيله، المحكأ والمحيط اهلظإأ 3ٓ/ٕالمرعض  
لرة لألمر فو عةسيره رية البخرا اآلعية  ولك  الخائلي  بالعوقيف ليسوا لل  قو  واحل فإو العةصإي ، فمإن أ 

ل  ثن  للم  ما يحعإا  إليإ  فإو حياعإ  م  يذهب إل  ث  هللا للّأ رلأ ك  شوء وك  اللغات، ومن أ م  يذهب إ
 وما فو فمان ، رأ علر  اهمر فيم  بعله، ومن أ م  يخو  غير ذلق 

ا  3ٕ/ٔ  وقل ثورل السيوطو فو المفهر ٕٕ، والروأ  ٖٕ، والنجأ  ٖٔلل  العرعيب  سورا البخرا  ( 3) ررارا
 ل  بعة الصحابة والعابعي  عجري فو مساق هذا الخو  

، والغفالإإإو، ٕٔ، وابإإإ  سإإينا، العبإإإارا مإإإ  منطإإق الشإإإةاء صٔٔالةإإارابو، شإإإر  كعإإاب العبإإإارا ص ( 3)
، والحلإو، مبإالئ الوصإو  ٙٔ/ٔ، والسيوطو، المفهإر 3ٖٔ/ٔ، والرافي، المحصو  3ٔٔالمسعصة  ص

ل  ثبو الةعح ب  برها  ثّ  االصطال  مذهب المععفلة، وهإذا  ٕٓ/ٔ  وقل نخ  السيوطو فو المفهر 3٘ص
ال يصح لل  إطالق   ه  بعض أ عوقف، وبعض أ الفُأ قول  ال يعسق مع االصطال  كما مر فو قو  لبإال 

ا   ب  سليما ، وسألرة ل ذا قريبا
  ٗسورا إبراهيأ   ( ٓٔ)
، وقل ارعلط في  نص الةارابو بألةاظ صاحب 3ٕٔ-3ٔٔالطباطبائو، رسائ  فو االلعبار واإلنشاء ص ( ٔٔ)

 ، وهو ثطو  مما ذكرت 3ٖٔ-ٖ٘ٔرابو فو كعاب الحروف صالرسائ ، وكالأ الةا
، ولنإ  فإو السإيوطو، 3ٗ-3ٗ/ٔانظر مخالة ث َّ اهصإ  ثصإواُت الطبيعإة فإو ابإ  جنإو، الرصإائص  ( ٕٔ)

، ووجلها ععةق مع مراح  االرعخاء ٓٗ، وم  المحلري  َذَكرها ل  للو وافو فو نشأا اللغة صٗٔ/ٔالمفهر 
ع مإا نعرفإإ  لإ  رصإائص لغإإات اهمإأ البلائيإة، فإإو حإي  ثّ  السإبفواري فإإو اللغإوي لنإل الطةإ  وكإإذلق مإ

يرى فو ذلق ععسةاا سواء كانت اهصوات بإلثت بلاللإة وضإعية بإالعكرار ثو نشإأت  ٘ٙٔ/ٔمواهب الرحم  
 بالةطرا 

  ٙٔ/ٔ، والسيوطو، المفهر 3ٕٔ/ٔالرافي، المحصو   ( ٖٔ)
  33ٔ/ٔالرافي، المحصو   ( ٗٔ)
  ٖٓ/ٔاب  حفأ، اإلحكاأ فو ثصو  اهحكاأ  ( ٘ٔ)
 الرافي، المحصو ، والسيوطو، المفهر  ( ٙٔ)
  3ٕٔالغفالو، المسعصة  ص ( 3ٔ)
  ٙٔ/ٔالسيوطو، المفهر  ( 3ٔ)
  ٔٗ/ٔاب  جنو، الرصائص  ( 3ٔ)
   والمكرور  المغلوب فو الكررا 3ٗ/ٔالسابق  ( ٕٓ)
  ٗ٘/ٔالسابق  ( ٕٔ)
  3ٗ/ٔالسابق  ( ٕٕ)
  3ٖٕ/ٔ  وكذلق فع  بعةصي  فو ٖٓ/ٕبق السا ( ٖٕ)
  ٔٔٔ/٘الجاحظ، الحيوا   ( ٕٗ)
  وبعإل ٗ-ٔ، وانظإر السإيوطو، المفهإر، والطباطبإائو، مةإاعيح اهصإو  ص3٘ٔ/ٕالرافي، عةسإيره  ( ٕ٘)

، ولعل إا ذالإت بإي  المععفلإة 3ٙٔ/٘بالمواضعة كما فو كعاب  المغنو  ٘ٔٗذلق قا  الخاضو لبل الجبار ت 
 المععفلة ل  ثبو الةعح ب  برها  ثّ  االصطال  قو   ٕٓ/ٔمما يةّسر حكاية السيوطو فو المفهر 

، واب  جنو، العنبي  3ٕٗ/ٕ، واب  جنو، الرصائص ٕٕٙ/ٕانظر مرالا  ثبوللو، الحجة للخراء السبعة  ( ٕٙ)
  3ٕٓ، واب  مالق، شر  الععريف بضروري العصريف صٙ٘لل  شر  مشكالت الحماسة ص

  3ٖٗ/ٕاب  جنو، الرصائص  ( 3ٕ)
  3٘ٔ-3٘ٔ/ٕسيبوي ، الكعاب  ( 3ٕ)
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 ٖ٘٘/ٖ  وانظر فو سيبوي ، الكعاب ٘ٙ/٘، والعخلير فو السيرافو، شر  كعاب سيبوي  3ٖٕ/ٔالسابق  ( 3ٕ)

، ٕٗٙل  الرلي  فو )شاٍق(، وبيان  فو ثبو للإو، العكملإة ص 33ٖ/ٗما قال  سيبوي  فو )جاٍء( وما نخل  فو
  3ٕٖواب  لصةور، الممعع الكبير ص

  ٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٕسيبوي  ، الكعاب  ( ٖٓ)
  3ٓ/ٕ  وانظر مراالا ررر فو 3٘/ٕسابق ال ( ٖٔ)
  ٕٗسورا الروأ   ( ٕٖ)
  ٙ٘اب  جنو، العنبي  لل  شر  مشكالت الحماسة ص ( ٖٖ)
  ٓٙسورا الةرقا    ( ٖٗ)
  3ٗٗ/3، ولنإإ  فإإو السإإمي  الحلبإإو، الإإلر المصإإو  33ٓالعكبإإري، العبيإإا  فإإو إلإإراب الخإإرر  ص ( ٖ٘)

  ٘ٗالحماسة صوانظر  اب  جنو، العنبي  لل  شر  مشكالت 
ثّررت الةراء ل  اهرةش لل  الرغأ م  عخلأ الةإراء فإو الوفإاا  هن إأ ذكإروا ثسإبخية كعإاب اهرةإش  ( ٖٙ)

  ٗٔ/ٖللي  فو العأليف  انظر الخةطو، إنباه الرواا 
  3ٔسورا البخرا   ( 3ٖ)
  ٘ٔ/ٔالةراء، معانو الخرر   ( 3ٖ)
  ٕٕٓ/ٗالفجا ، معانو الخرر  وإلراب   ( 3ٖ)
  3ٗٗاب  لرسعوي ، عصحيح الةصيح وشرح  ص ( ٓٗ)
  ٙٗٔ/ٕٔالسيرافو، شر  كعاب سيبوي   ( ٔٗ)
  ٗٗ/ٕثبوللو، الحجة للخراءات السبع   ( ٕٗ)
، وانظر ثمرلإة ثرإرى للعإلري  3ٕٙ/ٔ، وكذلق قا  فو ثبوللو، الحجة ٕٖٗ-ٖٕٖثبوللو، الشعر ص ( ٖٗ)

  ٖٕ٘/ٖ، ٕٕٙ، 3ٗ/ٕفو اهرير 
، والسإإمي ، الإإلر ٔٔ/ٗ، وثبوحيإإا ، البحإإر المحإإيط 3/ٔانظإإر ابإإ  الشإإجري، ثمإإالو ابإإ  الشإإجري  ( ٗٗ)

، 3ٖٙ/ٙ، وابإإ  هشإإاأ، مغنإإو اللبيإإب 3ٖٔ/ٖ، والفركشإإو، البرهإإا  فإإو للإإوأ الخإإرر  ٗٓٗ/ٗالمصإإو  
، وليكنخإوف، شإر  مإرا  اهروا  فإو للإأ ٕٗٔ(، اقعطاف اهفاهر والعخاط الجواهر ص333والرلينو )ت

  3ٓٔلصرف صا
  ٕ٘ٔالحخائق العاريرية وثررها فو النظأ اللغوية الوصةية، صل  ثيوب، ثيوب،  ( ٘ٗ)
  ٓٗٔالسابق ص ( ٙٗ)
  3ٔٔ، 3ٙ، 3ٖ، وانظر ثمرلة ثررى في  صٕ٘برجشعراسر، العطور النحوي للغة العربية ص ( 3ٗ)
وانظإإر ثمرلإإة ثرإإرى فيإإ    3ٗٔالحخإإائق العاريريإإة وثررهإإا فإإو الإإنظأ اللغويإإة صل  ثيإإوب، ثيإإوب،  ( 3ٗ)

  3ٗٔ، 3ٖٔص
  3ٙٔ-3ٔٔالعطور اللغوي صل  رمضا ، لبل العواب،  ( 3ٗ)
ل     وانظإر ثمرلإة اهرإرى فإو  وافإو،ٔٙ-3٘بحوث ومخاالت فو اللغة صل  رمضا ، لبل العواب،  ( ٓ٘)

 وما بعلها  3ٗاللغة والمجعمع ص للو،
  3ٔ/ٕاب  جنو، الرصائص  ( ٔ٘)
  ٕٕٓ/ٕالسابق  ( ٕ٘)
 3ٔ-3ٓ/ٕالسابق  ( ٖ٘)
  3ٙاب  جنو، المب   فو عةسير ثسماء شعراء الحماسة ص ( ٗ٘)
  33ٔوقريب من  كذلق ما فو  اب  جنو، سر صنالة اإللراب ص ( ٘٘)
  ٕٖ٘/ٔاب  جنو، الرصائص  ( ٙ٘)
  3ٓ/ٕالسابق  ( 3٘)
  3ٔاب  جنو، العماأ فو عةسير ثشعار هذي  ص ( 3٘)
  ٕٗٔ/ٔاب  جنو، الرصائص  ( 3٘)
  ٕٖ٘/ٔالسابق  ( ٓٙ)
  3ٗٗ/ٕالسابق  ( ٔٙ)
  ٕٕٔ/ٕالسابق  ( ٕٙ)
  3ٗٗ-3ٖٗ/ٕالسابق  ( ٖٙ)
  ٔٙ-3٘سلةت اإلشارا إل  فع  ل  رمضا  لبل العواب فو بحوث مخاالت فو اللغة ص ( ٗٙ)
   وفي  مرا  ررر ٕٕٔ/ٔاب  جنو، المحعسب فو عبيي  وجوه شواذ الخراءات واإليضا  لن ا  ( ٘ٙ)
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إ  ب إا  شر  محخق ( ٙٙ) ى وسحب   موضعا ، الواليا  جمع الَولَّية وهإو البرذلإة يكنَّ العنبي  ثلةاظ البيت  قرَّ

 ل  الضعةاء، المباس   المحارب المعنكر 
، وقإإل ثلإإلت عرعيإإب كإإالأ ابإإ  جنإإو ليعضإإح ٕٙابإإ  جنإإو، العنبيإإ  للإإ  شإإر  مشإإكالت الحماسإإة ص ( 3ٙ)

 العلر  في  
  33ٕ-33ٕ/ٕاب  جنو، الرصائص  ( 3ٙ)
  ٖٖ٘/ٔالسابق  ( 3ٙ)
  ٖٖسورا سبأ   ( 3ٓ)
 ، والكالأ ملرص ٗ٘-ٕ٘اب  جنو، العنبي  لل  شر  مشكالت الحماسة ص ( 3ٔ)
  ٖٙ٘/ٔاب  جنو، الرصائص  ( 3ٕ)
  ٖٙ/ٖ السابق ( 3ٖ)
  3ٖ٘/ٔالسابق  ( 3ٗ)
  ٖٕٔ، 3ٗسورا البخرا فو موضعي    ( 3٘)
، ومرل  فو اآلية فإو ابإ  جنإو، الرصإائص ٘ٗ-ٗٗاب  جنو، العنبي  لل  شر  مشكالت الحماسة ص ( 3ٙ)
ٕ/ٗ3٘  
نسب ابُ  الشجري هذا إل  الكسائو، وال َيبعل ثّ  ثحلهما ثرذه م  اآلرإر  انظإر ابإ  الشإجري، ثمإالو  ( 33)

  ٙ/ٔاب  الشجري 
  33ٔ/ٕاب  جنو، الرصائص  ( 33)
  ونخلُ  ل  ثبو للو يوافق نخ  اب  جنو لن  فإو سإر صإنالة اإللإراب 3ٗ/ٖ الرضو، شر  الشافية ( 33)

  ٗٙٗص
  ٙ٘/ٔثبوللو، الحجة للخراء السبعة  ( 3ٓ)
  ٕ٘ٔ/ٔاب  جنو، المنصف  ( 3ٔ)
  33ٖ/ٔالصبا ، حاشية الصبا  لل  شر  اهشمونو  ( 3ٕ)
  3ٓٗ/ٕاب  جنو، الرصائص  ( 3ٖ)
  3ٕٖالعصريف صاب  لصةور، الممعع الكبير فو  ( 3ٗ)
  3ٖ/ٖالرضو، شر  الشافية  ( 3٘)
  ٙ٘ٔليكنخوف، شر  مرا  اهروا  ص ( 3ٙ)
  3ٓٔاب  مالق، إيجاف الععريف فو للأ العصريف ص ( 33)
  ٖٕٔٔاب  مالق، شر  الكافية الشافية ص ( 33)
  ٖٕٔٔ، واب  مالق، شر  الكافية الشافية ص3ٓٔاب  مالق، إيجاف الععريف فو للأ العصريف ص ( 33)
 ، وفي ا ثمرلة ثررى 3ٖ/ٖالرضو، شر  الشافية  ( 3ٓ)
، وابإ  جنإو، الرصإإائص ٔٔٔانظإر مإرالا  ابإ  جنإو، مرعإإار عإذكرا ثبإو للإو الةارسإإو وع إذيب ا ص ( 3ٔ)
، واهنبإإاري، اإلنصإإاف فإإو مسإإائ  الرإإالف ٗٙٗ، وابإإ  جنإإو، سإإر الصإإنالة ص3ٓٗ/ٕ، 3ٖٖ، ٓٙٔ/ٔ
 ، وغير ذلق كرير 3ٓ3ص
  ٖٕٔٔشر  الكافية الشافية ص اب  مالق، ( 3ٕ)
، وانظر السابق، واب  مالق، إيجاف الععريف فو للأ 3ٗٙاهنباري، اإلنصاف فو مسائ  الرالف ص  ( 3ٖ)

  3ٓٔالعصريف ص
  ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٕالسيرافو، شر  كعاب سيبوي   ( 3ٗ)
  ٖٔٗاب  جنو، مرعار عذكرا ثبو للو الةارسو وع ذيب ا ص ( 3٘)
  "ولفمإْت كراهيإة ث  3ٖٕ/ٔ  وانظإر قإو  سإيبوي  فإو الكعإاب ٕٕٓعضإلي صثبوللو، اإليضا  ال ( 3ٙ)

  ُٖٗٙيجِحةوا ب ا"  وانظر مراالا ررر فو  لةيةو، ظاهرا العرةيف فو النحو العربو ص
ب  ثحيانا يصعب مع صإاحب الكعإاب الواحإل الكبيإر كسإيبوي ، انظإر عجربإة اهسإعاذ محمإل لبإلالرالق  ( 33)

  ٔٔلضيمة مع  فو كعاب  )ف ارس كعاب سيبوي  ولراسة ل ( ص
  3ٕ٘-ٕٙ٘/ٔاب  جنو، الرصائص  ( 33)
  ٕٗٙ-ٕٕٙ/ٔالسابق  ( 33)
  33ٔ-3ٙٔاب  جنو، سر الصنالة ص ( ٓٓٔ)
  و)لإلا( فعإ  يععإلى ٖٖٔاب  جنو، العماأ فو عةسإير ثشإعار هإذي  ممإا ثغةلإ  ثبوسإعيل السإكري ص ( ٔٓٔ)

 بنةس  وبالحرف ل ، والمعن   عَرَك  
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  "وإ  كانإت ٕ٘ٗ/ٔ، وقولإ  لإ  اللغإة فإو ٖٖ/ٕ  وانظإر ثيضإا فيإ  3ٖ٘/ٔاب  جنو، الرصإائص  ( ٕٓٔ)

ا اصطلحوا للي     وكذا ينبغو ث  ُيععخل ذلق من أ  " شيئا

 المصادر والمراجع:
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