
 

 الدراساُت اللغويُة 
هـ( 013)ت/عند أبي الحسن الهنائي 

غريب كالم  منفي كتابه المنتخب 
 العرب

 
 

 

 أطروحة تقدَّمت بها
 عفاف يعقوب يوسف الياس هندي

 
 

الى مجمس كمية اآلداب في الجامعة المستنصرية 
وهي جزء من متطمبات نيل درجة دكتوراه فمسفة في 

 المغة العربية وآدابها 
 

 
 

 
 

 بإشراف
 الدكتورة نهاد فليح حسن العانياالستاذ 

 

 
 

 م4001           هـ6241



 امللخص
زخرت المكتبة العربية بطائفة قيمة من الكنوز، حفظت الثروة المغوية من  

الضياع، ولعل المعاجم العربية توضع في المقدمة من ىذه الكنوز، وأنيا كذلك ؛ لما 
قامت بو من حراسة الفاظ واساليب المغة، وصيانة ماضمتو من تراث حضاري 

وجدوا الفسيح من االلفاظ التي تدور حول مشعب فروع المعرفة، ولعل المغويين ، قد 
موضوع واحد، فاتجيوا إلى ىذه الناحية ، ومنيم كراع النمل ؛ لسيولة تأتييا، وامكان 
حصرىا فجمعوا االلفاظ التي تتصل باالنسان والحيوان والنبات واالماكن كالدارات ، 

موضوعات، فبرزت معاجم ال كما كتبوا في المعرب والدخيل واالعجمي وغير ذلك ،
أو المعاجم المبوبة، التي ىي وسيمة اصيمة يرضاىا العمم لتسجيل المظاىر المغوية 
وحفظيا، حتى يناح الوقوف عمى ما أنتج االنسان في الحياة ، ولوال ىذا لضاعت 
ىذه الثروة التي نحرص عمييا ، وعمى دراستيا والتي يعكف العمماء عمى تيسير 

لم يزل ذلك دأبيم فيما أفردوه من التأليف في معاجم تفيميا، والغوص عن درارييا، و 
الموضوعات حقبة بعد حقبة، وجياًل بعد جيل ، حتى وصل األمر إلى كراع النمل 
فوضع كتابو المنتخب من غريب كالم العرب، والدراسة التي تقدميا ىذه االطروحة 
تسيم في ىذا المجال ، وتضع بعض الصوى عمى الطريق، وتحاول ان تكشف 
الحجب التي تحول كثيرًا ، تيييًا وخشية، دون االنتفاع بما فييا من خير كثير ، 
والمعنيون بالمغة والمتصدون لمزاولة فنونيا، اليستغنون عن الرجوع إلى الدراسات 
المغوية في المنتخب، والتردد عمى صفحاتو، فيوجيون انظارىم وجيات تقرب بينيم 

ت ىذه الدراسة عمى ستة فصول وتمييد وبين ماضييم العريق، ومن ثم اشتمم
وخاتمة، ومقدمة مبينة لمنيج الدراسة، وجعمت التمييد خاصًا بالغريب والنادر لغًة 
واصطالحًا، ومبينة سبب تقصد كراع النمل ضبط االلفاظ الغريبة والنادرة، التي 
جاءت من أخالط من الناس، واختياره تسمية كتابو المنتخب؛ العتماده عمى نخب 

 صحاب الغريب ممن سبقوه في التأليف.ا



وجعمت فصول الرسالة ستة فصول ، ىي : معاجم الموضوعات، وتناولت،  
فييا مبحثين ىما : نشأة المعاجم وتطورىا ، وكتاب المنتخب ، مادتو ، ومنيجو ، 

 ومصادره ، وشواىده، والتصنيف الداللي فيو.
مخارج االصوات واالشباع والدراسة الصوتية: اشتممت عمى مبحثين ، ىما :  

 الصوتي ، واالتباع واالبدال الصوتيان في المنتخب.
والدراسة الصرفية: تناولت فييا ثالثة مباحث ، ىي : حروف الزيادة : أنواعيا  

، ومواضعيا، ومعانييا، ثم تال ذلك الظواىر الصرفية المتعددة في المنتخب، من 
القمب المكاني وتداخل الصيغ في لغات العرب في أبنية االسماء واالفعال، و 

االستعمال ، نحو تحول صيغة الفاعل إلى المفعول، وتحول صيغة المفعول إلى 
الفاعل، وتحول صيغة المفرد إلى المثنى والمجموع، ثم تناولت نوادر االبنية 

 الصرفية.
والدراسة النحوية كانت في مبحثين : االول تناولت فيو : ظواىر الحذف ،  
، واضافة الشيء إلى نفسو، ونعتو ، ومرادفو، وأثرىا في الداللة النحوية، أما والزيادة 

االخر ، فقد خصصتو لدراسة ظاىرة التضمين، في الفعل والحروف ، واثرىا في 
 الداللة النحوية.

والظواىر المغوية : تناولت فييا العديد من الموضوعات ، ىي : االشتقاق ،  
 والمعرب والدخيل.االشتراك المفظي ، التضاد ، 

والبالغة وأسرار النظم في التراكيب : كانت في مبحثين : االول يدور في فمك  
البالغة، التي ىي من عموم العربية، وسنن العرب في كالميم، وفي التركيب 

، واالعراب، مع بيان أثر التكرير  واالسنادالنحوي، واثره البالغي في قمب المعنى، 
اول المباحث البيانية ، نحو : المجاز في االضافة، والقمب في في البالغة واالخر يتن

 طرفي التشبيو، والنقل االستعاري، والكناية ) معنى المعنى(.
اما الخاتمة فقد اوضحت فييا أىم النتائج التي توصمت الييا، فقد وجدت أن  

العربية  كراع النمل كان واسع الثقافة، متعدد المعرفة، اىتم بالمعاجم ، وعموم المغة
من صوت ، وصرف ونحو، وظواىر داللية، وبالغة، وقصر نفسو عمييا، ولكن من 
يتصفح كتاب المنتخب يجد أن كراع النمل حاول ترتيب أبوابو، فجمع ماتشابو منيا 
وماتضاد إال أن أبوابو تبقى عمومًا غير مرتبة، تحمل كثيرًا من االضطراب. وأرى أن 



فد من زاد عمميا ؛ فيي تؤلف تمعجمات المعاني يسمن يدأب عمى السير في قراءة 
مادة ألىل العموم ، ربما أغفميا المختصون في عصرنا، الساعون في توفير 
المصطمح وغيره، الجادون في التعريب ، وأقترح قيام لجنة من االساتذة والعمماء 

باتية الفضالء بوضع معجم بعد استقراء المدلوالت المتصمة بالمواد الجغرافية والن
واالماكن الموجودة في معاجم المعاني ؛ لنستفيد من الفاظيا في ترجمة مئات 

، فاستعمال الموروث العربي خير بيا المصطمحات التي جاءت الحضارة المعاصرة
 من نقل االلفاظ من المغات االخرى .

وىنالك قضايا أخرى يمكن أن تكون مرتكزات البحاث قادمة ينيض بيا  
مون بالدرس المغوي خدمًة لمغتنا الشريفة الكريمة؛ سعيًا إلى تعميم الباحثون الميت

 الفصاحة والسالمة المغوية.
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