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بدراسة  ابلاحث  إيلهما  ه  وتوجَّ الكريم،  القرآن  ألفاظ  من  لفظتني  ابلحث  اختار 
اإلنسان  لفظيت  ورود  تمهيٌد عن  ادلراسة  زاوية داليلة رصفية. وسبق هذه  من  مفصلة 
وانلاس يف القرآن الكريم، وادلراسات السابقة. ثم يأيت املبحث األول: اإلنسان، وتضمن 
سبعة مطالب، اكنت عن اللفظة يف اللغة عموماً، ويف لغات العرب، ثم استعمال اللفظة 
ث عن اشتقاقها ووزنها وتصغريها وما ورد يف مجعها. وأما املبحث اثلاين:  لألنث، ثم حتدَّ
انلاس، فقد تضمن ستة مطالب، تتحدث عن معناها اللغوي واشتقاقها ووزنها وحكم 
األلف والالم فيها، ثم عن تصغريها والصناعة املعجمية اليت تدور حوهلا، ثم تأيت اخلاتمة 

وقائمة املصادر واملراجع.

أستاذ مساعد يف جامعة الطائف.  )*(
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الُمقّدمة

ٍد وىلع آهل وصحبه  احلمد هلل ربِّ العاملني، وصّل اهلل وسلّم ىلع عبده ورسوهل حممَّ
أمجعني، وبعد.

يف  اهلل-  -رمحهم  األئّمة  بذل  وقد  وأرشفها،  العلوم،  أجّل  من  العربّية  علم  فإّن 
 من فروعها إال ألّفوا فيه، بل 

ً
خدمتها أنفس أوقاتهم، ووقفوا هلا حياتهم، فلم يدعوا فراع

ألّفوا يف مسائل ُمفردة، ويف ألفاٍظ ُمفردة.
قه 

ْ
َخل نت كتٌب يف  به، فقد دوِّ اإلنسان وما أحاط  العناية هو  به اغية  ُعنُوا  ومّما 

ق 
ْ
)َخل فرِدت يف 

ُ
أ اليت  الكتب  زاد عدد  يؤنَّث، حىت  وما  أجزائه  من  ر  يُذكَّ وما  وُخلُقه، 

اإلنسان( ىلع اثلالثني ُمؤلَّفاً.
األئّمة، وليس يف دراسة  أوئلك  ملؤلَّفات  ِصلًة  راسة  ادلِّ أن تكون هذه  أردُت  ذلا 
أجزاء اإلنسان كما صنعوا؛ وإنَّما يف دراسة لفظة »اإلنسان« دراسًة لغوّية رصفّية؛ إذ لم 

أقف ىلع مؤلَّف فيها، وإنّما يه أشتاٌت يف كتبهم.
ثّم رأيت أنَّه من تمام العمل دراسة لفظة »انلاس«؛ للوشيجة بينهما، ويلكون يف هذا  

ابلحث -إن شاء اهلل- َغناٌء لدلارسني وابلاحثني.
ُذِكر فيها أهمّية هذا املوضوع، وأهدافه،  وقد قامت خّطة هذا العمل ىلع ُمقّدمة 
ر »اإلنسان« و»انلاس« يف القرآن، تال ذلك اإلشارة إىل 

ْ
وخّطته، ثّم تمهيد أرشُت فيه إىل ِذك

ادّلراسات السابقة، ويتلو اتلمهيَد مبحثان، ويف لّك مبحث مطالب عّدة، ثّم خاتمة، تالها 
فهرس املصادر، واملوضواعت، وفيما ييل تفصيلها:

املبحث األّول: »اإلنسان«
وفيه سبعة مطالب:

املطلب األّول: »اإلنسان« يف اللغة.
املطلب اثلَّاين: اللُّغات يف »اإلنسان«.
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املطلب اثلَّالث: »إنسانة« لألنث.

املطلب الرَّابع: اشتقاقه.

املطلب اخلامس: َوْزنه.

املطلب السادس: تصغريه.

املطلب السابع: مَجْعه.

املبحث اثلاين: »انلاس«

وفيه سّتة مطالب:

املطلب األّول: املعىن اللُّغوّي للّناس.

املطلب اثلاين: اشتقاقه.

املطلب اثلَّالث: وزنُه.

املطلب الّرابع: األلف والالم فيه.

املطلب اخلامس: تصغريه.

املطلب السادس: انلَّاس والصناعة املعجمية.

هذا، واهلَل أسأل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به.
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اتلمهيد
وفيه ثالث نقاط:

1- »اإلنسان« يف القرآن الكريم:
القرآن الكريم يف أكرث من مئة وثمانية وعرشين  ُر لفظ »اإلنسان« يف 

ْ
ِذك ر  تكرَّ

موضعاً، وقد تنوَّعت دالالته، منها:
﴾ ]النساء: 28[، وقوهل تعاىل:. 1  جنْس اإلنسان يف مثل قول اهلل تعاىل: ﴿

﴾ ]اتلني: 4[. ﴾ ]األنبياء: 37[، وقوهل تعاىل: ﴿ ﴿
الاكفر، وذلك يف حنو قوهل تعاىل: ﴿. 2

﴾ ]اإلرساء: 100[. قال الزّجاج: يعين باإلنسان هاهنا الاكفِر خاصة كما 
﴾ ]العاديات: 6[)1(. وكقوهل تعاىل: ﴿ ﴿ : قال - عزَّ وجلَّ

قوهل: عليه  ويدل  الاكفُِر،  معناه  الزّجاج:  قال   .]66 ]مريم:   ﴾
﴿ تعاىل:  وقوهل   .)2(]56 ]الكهف:   ﴾ ﴿

﴾ ]احلج: 66[. قال ابُن اعشور: اإِلنَساُن 
املرْشك)3(.

﴾ ]املؤمنون: 12[، ثم قال: ﴿. 3 آدم، كقوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]املؤمنون: 13[. فهذا لودله؛ ألنَّ آدم لم خيلَق من نطفة)4(. 

قيل: . 4  .]77 ]يس:   ﴾ ﴿ بعينه،  شخص 
يب بن خلف، وقيل: أريد به العايص بن وائل، وقيل: أبو جهل؛ ويف 

ُ
أريد باإلنسان أ

ذلك روايات بأسانيد)5(.

ينظر: معاين القرآن وإعرابه للزّجاج:261/3.  )1(
ينظر: معاين القرآن وإعرابه للزّجاج: 296/3.  )2(

ينظر: اتلحرير واتلنوير: 317/17.  )3(
الربهان يف علوم القرآن للزركيش:33/4.  )4(

اجلامع ألحاكم القرآن: 57/15، و اتلحرير:73/23.  )5(
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2- »انلّاس« يف القرآن الكريم
موضعاً،  وستني  مئتني  من  أكرث  يف  الكريم  القرآن  يف  »انّلاس«  لفظ  ذكر  تكّرر 

بدالالٍت خمتلفة، منها:
1 .﴿ تعاىل:  كقوهل  انّلاس،  مجيع 

﴾ ]ابلقرة: 21[.
2 . ﴾ األمم السابقة، حنُو قوهل تعاىل: ﴿

]ابلقرة: 143[.

صنف من انلاس وهم املنافقون، كقوهل جّل وعّز: ﴿. 3
﴾ ]ابلقرة: 8[.

تعاىل: ﴿. 4 فيه قوهل  نزل   )1(-    - بعينه، وذلك كصهيب  شخص 
من  ذلك  وغري   .]207 ]ابلقرة:   ﴾

ادلالالت، فليس املقام مقام بسٍط، وإنّما إشارة ومدخل بني يدي هذه ادّلراسة.

3- ادّلراسات السابقة
َه مجيعه، 

ْ
لم أقف - بعد تتّبع - ىلع دراسٍة حديثة تناولت بعض أجزاء هذا املوضوع بَل

ولّك ما وجدته كتابني لعاملنِي وأديبني هلما من الشهرة واحلضور ما ال خيىف، أّوهلما عّباس 
ابن حممود العّقاد وقد وسم كتابه بـ)اإلنسان يف القرآن الكريم(، واثلانية ادلكتورة اعئشة 
بنت عبد الرمحن )بنت الشاطئ(، وقد جاء كتابها بعنوان )مقاٌل يف اإلنسان دراسٌة قرآنّية(. 
وخيّيل ملن نظر نظرًة عجل لعنوان الكتابني والعنوان اذلي وُِسم به هذا ابلحث أنّه قطرٌة 

من حبرهما، ودائٌر يف فلكهما، ولكن ليس األمر كذلك. وبيان هذا يف انلقاط اتلايلة:

أّوالً: التشابه بني الكتابني:
تشابه هذان الكتابان يف بعض األمور، منها:

مفردة »اإلنسان« محلها كال العنوانني. •

ينظر: اجلامع ألحاكم القرآن: 20/3.  )1(
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القرآن الكريم ماّدٌة للكيهما. •
تقاربت عدد الصفحات؛ إْذ كتاب العّقاد يف ثماٍن وثمانني ومئة صفحة، وكتاب بنت  •

الشاطئ يف ثمانني ومائة صفحة.
ُذِكَرت يف كال الكتابني قّصة خلق اإلنسان األّول )آدم( --، وكذلك تشابهت  •

بعض املوضواعت املتناولة، وإن اختلفت يف طريقة العرض وادلراسة، واملصدر.
كال املؤلَّفنِي نسيُج وحده. •
اد؛ ملا ظهر من تشابٍه  • لَعْت ىلع كتاب العقَّ ويبدو أّن ادلكتورة اعئشة عبد الرمحن قد اطَّ

يف موضواعتهما.

: أوجه االختالف بني الكتابني:
ً
ثانيا
قائم ىلع  • فمنشؤه عن اعطفة،  الشاطئ  بنت  أّما كتاب  العّقاد فلسيف عقيّل،  كتاب 

اتلأّمل.
الشاطئ  • بنت  أّما كتاب  مادة كتابه من مصادر غري عربّية،  ُجلَّ  استىق  العّقاد  أّن 

فمنبعه من القرآن، وهو عمود فقاره.
كتاب العّقاد ُعِقد دلراسة ذلك اإلنسان وُعين بأوصافه، وتكليفه، وعقله، وروحه،  •

ونفسه، وأمانته، وتكليفه، وحرّيته، أّما كتاب بنت الشاطئ فاهتّم بلفظ »اإلنسان« 
ودالتله يف القرآن الكريم، مع بيان بعض أوصافه كما تنبئ عنها اآليات القرآنّية.

 منهما:
ٍّ

: وصٌف موجٌز للك
ً
ثاثلا

كتاب العّقاد
قسم العّقاد كتابه إىل قسمني: 

األّول: اإلنسان يف القرآن)1(.
اثلَّاين: اإلنسان يف مذاهب العلم والفكر)2(.

.68 -13  )1(
.174 - 69  )2(
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اهتمَّ باإلنسان رابطاً يف تناوهل بني جهتني جهة العقيدة، وانلاحية انلفسية، ثّم قّصة 
. آدم

فلسيفٌّ  كتاٌب  وهو  العّقاد،  فهم  »اإلنسان« يف  َسَفة 
ْ
وفَل معىن  والكتاب صورة عن 

سلطة  من  اخلروج  يستطع  لم  القرآن«  يف  »اإلنسان  أسماه  اذلي  القسم  يف  حىت  فكرّي 
العقل والفلسفة وإن حاول إظهار خالف ذلك.

كتاب بنت الشاطئ:
قول  ترتض  ولم  والبرشّية،  واإلنس  وانلاس  اإلنسان  ألفاظ  إىل  بدايته  أشارت يف 
َمْن قال برتادفها، بل ترى للكٍّ منها داللة تمزّيت بها)1(. ثّم اقترصت يف حديثها ىلع لفظ 
املبدأ وقّصة خلق اإلنسان األّول )آدم( --، وما تالها من  اإلنسان، اعئدة إىل 

أحداث، ثّم حياته، وعقيدته، وعقله وحّريته، ومصريه، وبعثه، وروحه)2(.

: مقارنٌة بني هذا العمل وبينهما.
ً
رابعا

وقد أطلُت يف املقارنة بني الكتابني، ووصف لكٍّ منها؛ ألمرين:
نبئه بمجمل ما احتوياه.

ُ
أّوهلما: ألقّدم إشارة للقارئ اذلي لم يتيّس هل قراءتهما، وأ

ثانيهما: بليان الفرق بني هذه ادّلراسة وتلك ادلراستني السابقتني.
 العنوان فقط؛ إْذ قام هذا ابلحث 

ّ
ا هذا ابلحث فال رابطة بينه وبني سابَِقيه إال أمَّ

ىلع دراسة لفظ »اإلنسان«، و»انّلاس« دراسًة داليّلة رصفّية، فدرس معناهما الُمعجيّم، ثّم 
اشتقاقهما، ووزنهما، ومجعهما، وغريها.

.19-11  )1(
.163-21  )2(
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املبحث األّول
»اإلنسان«

وفيه سبعة مطالب:

املطلب األّول: »اإلنسان« يف اللغة:
يُطلق اإلنسان يف اللغة ىلع أشياء منها: 

ة يصف  مَّ إنسان العني: وهو املثال اذلى يُرى يف السواد)1(، ومجعه أنايس)2(، قال ذو الرُّ
إباًل اغرت عيونُها من اتلعب والسري: 

نََســْت هلــا
ْ
ــِب)3(إَِذا اْسَتوْحشــْت آَذاُنَهــا اْسَتأ ــا يف احَلَواِج َه

َ
ــوٌد ل ُح

ْ
ــاِسُّ َمل نَ

َ
أ

وقول جرير:

َغــِرٌق ســانُها 
ْ
إِن ُمْقلــًة  ســانا؟)4(أْتَبْعُتُهــْم 

ْ
َهــْل يــا تــرى تــارٌك للَعــنِي إِن

شبَّه إنسان العني حتت احلاجب باللَّْحد؛ وذلك حني اغرت عيون اإلبل من تعب 
السري)5(.

ْنُملَة)6(.
ُ
واأل

قال الشاعر: 

بإِنســاِن إِلنســـاٍن  شـــاَرْت 
َ
ســاِن َعْينِها)7(أ

ْ
ســانًا بإِن

ْ
هــا تلَْقُتَل إِن فِّ

َ
ك

هما)8(. • وإِنْساُن السيف والسهم، وهو َحدُّ

ينظر: مقاييس اللُّغة: 145/1 )أنس(.  )1(
يُنظر: الصحاح: 3/ 905 )أنس(، ولسان العرب: 13/6 )أنس(.  )2(

من الطويل يف ديوانه: 215/1، ويف: العني: 182/3، وتهذيب اللغة: 243/4، وتاج العروس: 136/9.  )3(
من البسيط، جلرير يف: ديوانه: 489، ولسان العرب: 284/10 )غرق(.  )4(

ينظر: تهذيب اللغة: 243/4، وتاج العروس: 136/9 )حلد(.  )5(
يُنظر: الصحاح: 905/3 ) أنس(، ولسان العرب: 13/6 )أنس(.  )6(

من الطويل، لم أقف هل ىلع قائل. وهو يف: تهذيب اللغة: 61/13، ولسان العرب: 13/6 )أنس(.  )7(
ينظر: لسان العرب: 13/6 )أنس(.  )8(
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ورأس اجلبل)1(. •
نث)2(.  •

ُ
واإلنسان من انلاس اسم جنس يقع ىلع اذلكر واأل

وهذا األخري هو ما سيقوم عليه هذا ابلحث.

غات يف »اإلنسان«.
ُّ
املطلب اثلَّاين: الل

»أياسني«،  اجلمع  يف  ويقولون  لإِلنسان  بايلاء  »إيسان«  تقول  »طيِّئ)3(  اء:  الفرُّ قال 
فيجوز أن تكون انلُّوُن بداًل من ايلاء؛ وذلك أنَّهم جيعلون انلُّون بداًل من العني، وهم 

جيرتئون عليها فيقولون: أنطيت يف أعطيت«)4(.
قال اعمُر بن جؤين  »اإِلنسان« طائّية،  لغٌة يف  »اإِليسان«  أنَّ  اللِّحياين)5(  كما حك 

الطايّئ:

هــا
ُ
 أهل

َ
ــُت ولم أْســَمْع بها صوَت إيَســاِن)6(فَيــا يْلتـَـيِن ِمــن بعــد مــا طــاف

ْ
ك

َ
َهل

 أنَّهم قد قالوا يف مجعه 
ّ

قال ابن جيّن: »وقالوا: »إيسان« فأبدلوا نون »إنسان« ياًء إال
أيًضا: »أيايس« بياء قبل األلف فعل هذا جيوز أن تكون ايلاء غري مبدلة، وجائٌز أيضاً أن 
يكون من ابلدل الالزم حنو: عيد وأعياد وُعيَيْد وحنوه ميثاق ومياثيق، وهذا هو الوجه 

عندي يف »إيسان« «)7(.
وىل ىلع غري اللُّزوم، فقالوا: »إيسان« «)8(، 

ُ
بِدلت نون »إنسان« األ

ُ
وقال ابن عصفور: »أ

»وقالوا يف اجلمع »أيايس« بايلاء، واألصل انلون؛ ألنَّ »إنساناً« و»أنايّس« بانلون أكرث منه 
بايلاء«)9(.

القاموس: 531 )أنس(.  )1(
ينظر: املصباح الُمنري: 21، وخزانة األدب: 421/7.  )2(

ينظر: اإلبدال، أليب الطّيب اللغوي: 461/2، ولغة طّيئ: 118.  )3(
لم أقف عليه فيما بني يدّي من كتبه. وينظر: الزاهر: 499/1، وتهذيب اللغة: 62/13، والُمحيط يف اللَُّغة: 388/8.  )4(

ينظر: الُمحكم: 554/8.  )5(
من الطويل، وهو يف: رّس صناعة اإلعراب: 757/2، والُمحتسب: 203/2، ورشح امللويك: 256.  )6(

رّس صناعة اإلعراب: 757/2.  )7(
املمتع: 246، وينظر: رشح امللويك: 255.  )8(

السابق: 247.  )9(
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 أنَّهم قد قالوا يف مجعه 
ّ

قال ابن جيّن: »وقالوا: »إيسان« فأبدلوا نون »إنسان« ياًء إال
أيضاً: »أيايس« بياء قبل األلف، فعل هذا جيوز أن تكون ايلاء غري مبدلة، وجائٌز أيضاً 
أن يكون من ابلدل الالزم حنو: عيد وأعياد وُعيَيْد، وحنوه ميثاق ومياثيق، وهذا هو 

الوجه عندي يف »إيسان« «)1(.
وإذا ما استعرضنا لكمة »إنسان« يف بعض اللّغات السامّية جند أنَّ حرف انلون يوجد 
ح أن تكون  الّسيانية )ناشا(، ويف العربية )انوش(، ويف احلبشية )انش()2(، وهذا يُرجِّ يف 
الصيغة اليت اشتملت ىلع انلون »إنسان« يه الُقْدىم، واللُّغة الطائّية »إيسان« متطّورة عنها)3(.

املطلب اثلَّالث: »إنسانة«، لألنىث.
للعلماء يف هذه املسألة قوالن:

باهلاء  »إنسانة«  »إنْسان«، وقوهلم  وُيَقال:  »إنسانة«،  للمرأة:  ُيَقال  أن  ل: ال جيوز  األوَّ
)4(، وابُن منظور)5(، والفريوزابادي)6(، وريّض ادلين  اعمّية. ومّمن ذهب إىل هذا اجلوهريُّ

ابن احلنبيّل)7(.
اثّلاين: جيوز أن يُقال هذه إنسانة. قال ابن خالويه: »اإلنسان يقع ىلع الرجل واملرأة 

والفرس.
َكر وىلع احِلْجر)8( وابلعري، يقع ىلع اجلمل وانلاقة، وُسِمع إنسانة َوبِعرية  يقع ىلع اذلَّ

وال نظري هلما«)9(.

رّس صناعة اإلعراب: 757/2.  )1(
ينظر: تاريخ اللغات السامّية: 244، ودروس يف العربّية: 65، ومعجم مفردات املشرتك السايم: 65.  )2(

ينظر: لغة طّيئ: 118.  )3(
ينظر: الّصحاح: 904/3 )أنس(.  )4(

ينظر: لسان العرب: 13/6 )أنس(.  )5(
ينظر: القاموس: 531 )أنس(.  )6(

ينظر: سهم األحلاظ يف وهم األلفاظ: 45.  )7(
احِلْجر: األنث من اخليل. الصحاح: 624/2 )حجر(.  )8(

ذكر السيويطُّ يف املزهر: 223/2 أنَّه قاهل يف كتاب )ليس يف كالم العرب( ولم أقف عليه فيما ُطِبع.  )9(
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عّباد)4(،  بن  والصاحب  خالويه)3(،  وابُن  ُدريٍد)2(،  وابُن   ،)1( األصميعُّ قال  وبهذا 
بيدي)7(. واحلافظ األصفهاين)5(، وابن الطّيب الفايس)6(، والزَّ

قال ابن ُدريٍد: »قال األصميع ابلعري بمزنلة اإلنسان يكون للمذكر واملؤنث، يقال 
للرجل: هذا إنسان، وللمرأة: هذه إنسانة«)8(.

بيدي: قال شيُخنا)9(: بل يه صحيحٌة، وإن قال بعُضهم: إنَّها قليلٌة، فالِقلَّة  قال الزَّ
يٌَّة)10(.  نَّها اعمِّ

َ
عند بعٍض ال تقتيض إنكارَها وأ

عن  ذكروها  اكألصميع  األئّمة  ألنَّ  وذلك  بِقلَّة؛  لكن  تُقال  أنّها  يل  يظهر  واذلي 
العرب، ومن ذلك ما يُروى عن اكمٍل اثلقيف)11( من قوهل:

ــُمِر السَّ ْدَمانَــُة 
ُ
أ ْم 

َ
أ الــَيِّ  ســانَُة 

ْ
ــِر)12(.إن ــٌن مــن الَوتَ ْ ــا حلَ َصه

َّ
ــْيِ َرق بانلِّ

وروى ثعلب ألعرايّب:

تهــا
َ
ُمْقل ســاَن 

ْ
إِن ســانِها 

ْ
بإِن ســانٌة، يِف َســواِد الليــِل، ُعطُبــوُل)13(َتْمــري 

ْ
إِن

ينظر: إصالح املنطق: 326.  )1(
ينظر:السابق: 326..  )2(

ينظر: املزهر: 223/2.  )3(
ينظر: الُمحيط يف اللَُّغة: 388/8.  )4(

ينظر: املجموع الُمغيث: 97/1.  )5(
ينظر: تاج العروس: 409/15 )أنس(.  )6(
ينظر: تاج العروس: 409/15 )أنس(.  )7(

إصالح املنطق: 326.  )8(
يعين ابَن الطّيب الفايس.  )9(

ينظر: تاج العروس: 409/15 )أنس(.  )10(
يف ُدمية القرص: 81/1: )املنتفيق(.  )11(

من البسيط، يف: ُدميَة القرص: 85/1، وخزانة األدب: 97/1، وتاج العروس: 410/15. و)األدمانة( صفٌة ملن اكن   )12(
ٌة، تسكن اجلبال. يقال ظبيٌة أدماء.  دم من الظباء بِيٌض تعلوهّن ُجَدٌد، فيهن ُغرْبَ

ُ
لون برشتها ُمرشباً بسواد. واأل

دمانة، وأنكره األصميع. ينظر: الصحاح: 1895/5 )أدم(، وتاج العروس: 195/31 
ُ
وقد جاء يف شعر ذي الرمة أ

)أدم(.
من البسيط، يف: قواعد الشعر ثلعلب: 61، ولسان العرب: واملحكم: 554/8.  )13(
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ين 
َّ

ين وَمن بعدهم إىل ايلوم، ومن شعر املودل
َّ

وقد كرُثت هذه اللكمة يف شعر املودل
قول عبد امللك اثلعاليب:

الَهــوى فـــي  َســـْتين 
َ
ك ْلقــــد 

الَغـــــِزل ـــــبِّ  الصَّ مـــالبَِس 

َفتَّـــــانَـــــــٌة سـانـــــــٌة 
ْ
َخِجــْل)1(إن منهــا  ادُلجـــــى  بَـــْدُر 

املطلب الرَّابع: اشتقاقه
ِخذ منه قوالِن مشهوراِن، وهما ىلع 

ُ
للعلماء يف اشتقاق »اإلنسان«، واألصل اذلي أ

انلحو اتلايل:
َ اجلنُّ  األّول: أّن »اإلنسان« مأخوٌذ من »اإلنس« وُسيمِّ اإلنس إنساً؛ لظهورهم كما ُسيمِّ

 ِجّناً؛ الجتنانهم -أي: استتارهم- ويقال: آنْسُت اليشء إذا أبرصته قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾ ]القصص: 29[ أي: أبرص، وجيوز أن يكون 
نْس وعدم االستيحاش 

ُ
ُسيمِّ اإلنس إنساً؛ ألنَّ هذا اجلنس يُْستَأنس به، ويوجد فيه من األ

ماال يوجد يف غريه من سائر احليوان)2(، فاإلنيسُّ نقيض الوحيّش من لكِّ يشء)3(. وهذا 
القول يُنَسب إىل ابلرصيني)4(، وأجازه الفّراُء)5(.

اثلَّاين: أّن »اإلنسان« مأخوٌذ من النسيان؛ ألّن اهلل تعاىل عِهد إىل آدم فنيس -كما 
أنَّه   

َّ
إال »إنسيان«؛  وأصله:  ُجبري)7(،  بن  سعيد  وعن   ،-)6(

 عّباٍس  ابن  عن  ُروِي 
يف  لكرثته  الالم-؛  -اليت يه  ايلاء  منه  ألسنتهم حذفوا  لّما كرث يف كالمهم وجرى ىلع 
استعماهلم، واحلذف لكرثة االستعمال كثرٌي يف كالم العرب، ومنه قوهلم: »أيش« يف »أّي 
ه«. وديلل ذلك أنَّهم قالوا  مِّ

ُ
ه« يف »َويْل أ يشء«، و»ِعْم صباحاً« يف »أنعم صباحاً«، و»َويْلُمِّ

من الرّجز، يف: خاّص اخلاّص للثعاليب: 229، والقاموس املحيط: 531، وسهم األحلاظ يف وهم األلفاظ: 45،   )1(
ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 94 )أنس(، واإلنصاف: 310/2، واالرتشاف: 390/1.  )2(

ينظر: ديوان األدب: 158/4، والصحاح: 905/3 )أنس(.  )3(
ينظر: اإلنصاف: 310/2، وتذكرة انلحاة: 669.  )4(

ينظر: الزاهر: 499/2.  )5(
ينظر: تفسري عبد الرّزاق: 266/1، وجامع ابليان: 57/14، وسفر السعادة: 1040/2.  )6(

ينظر: املجموع الُمغيث: 97/1.  )7(
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راً  نيِسيَان« فردُّوا ايلاء يف حال اتلصغري؛ ألّن االسم ال يكرث استعماهل ُمَصغَّ
ُ
يف تصغريه: »أ

اً، واتلصغري يَُردُّ األشياء إىل أصوهلا)1(. كرثة استعماهل ُمَكربَّ
وإىل هذا ذهب الفّراء)2(، وأبو بكر بن األنبارّي)3(، وُينَسب إىل الكوفيني)4(.

ِجيب عن لكمات الكوفيني فقيل: فأّما قوهلم: »إن األصل يف »إنسان«: »إنسيان« 
ُ
وقد أ

»أّي  »أيش« يف  ايلاء؛ لكرثة االستعمال كقوهلم:  أنّهم ملا كرُث يف كالمهم حذفوا منه  إال 
ه«. فنقول: هذا باطٌل؛ ألنّه  مِّ

ُ
ه« يف »ويل أ يشٍء«، و»ِعْم صباحاً« يف »أنعم صباحاً«، و»ويْلُمِّ

لو اكن األمر كما زعمتم لاكن جيوز أْن يُؤىت به ىلع األصل، كما جيوز أن تقول: »أّي يشٍء« 
ه« ىلع األصل. فلّما لم يأِت ذلك يف يشٍء من كالمهم يف حالة  مِّ

ُ
و»أنعم صباحاً«، و»ويُل أ

اختيار وال رضورة؛ دلَّ ىلع بُطالن ما ذهبتم إيله. 
يف  ايلاء  هذه  ِزيدت  إنَّما  فنقول:  نيِسيَان« 

ُ
»أ تصغريه  يف  قالوا  إنَّهم  قوهلم  وأّما 

ْلَة« 
َ

»يل تصغري:  يف  »يُلَيِْليَة«:  قوهلم:  يف  زيدت  كما  القياس  خالف  ىلع  نيِسيَان« 
ُ
»أ

و»ُعَشيِْشيَة« يف تصغري »َعِشيَّة«، وكقوهلم ىلع خالف القياس: »ُمَغرِيبان« يف تصغري 
»َمْغرِب« و»ُروجِيل« يف تصغري »رجل«، إىل غري ذلك مّما جاء ىلع خالف القياس، فال 

ة)5(.  يكون فيه ُحجَّ
ْوَهم؛ بُلْعِد قوهلم عن اتللكُّف، ولقرب 

َ
اجح هو قول ابلرصيِّني وَمْن حنا حن ولعلَّ الرَّ

دالتله، يُضاف إىل ذلك ما سيأيت من مقاربته نلظائره يف السامّيات. واهلل أعلم.

املطلب اخلامس: وْزنه
الكالم يف هذا املطلب تابٌع ملا سبق يف املطلب السابق؛ إْذ هو متفّرٌع عنه، وعليه 

فيف وزن »إنسان« قوالن أيضاً:

ينظر: الزاهر: 499/2، ومفردات ألفاظ القرآن: 94 )أنس(، واإلنصاف: 309/2.  )1(
ينظر: معاين القرآن للفراء: 269/2.  )2(

ينظر: الزاهر: 498/2.  )3(
ينظر: اإلنصاف: 310/2، واالرتشاف: 390/1.  )4(

ينظر: اإلنصاف: 311/2.  )5(
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األّول: أّن وزنه »فِعالن«؛ ألنّه ُمشتقٌّ من »أنس«. وبهذا قال سيبويه)1(، والُمربِّد)2(، 
وابن الّساج)3(، وابن جين)4(، واجلوهرّي)5(، وابن سيده)6(، وابن احلاجب)7(، والسلسييل)8(، 

وُينَسب إىل ابلرصّيني)9(. كما نسب إجازته إىل الفّراء أبو بكر بن األنبارّي)10(.
اثلَّاين: أّن وزنه »إفِْعالن« ؛ ألّن أصله »إِنِْسيان« فُحذفت منه ايلاء؛ ختفيفاً، فأصبح 
وزنه »إفعان«. وإىل هذا ذهب الفّراء)11(، وابُن ُدَريد)12(، وأبو حّيان يف ابلحر املحيط)13(، 

وهو منسوٌب إىل الكوفينّي)14( كما نُسَب إىل ُمعظمهم)15(.
قارنّا بني  إذا  الّراجح  مة يف االشتقاق. وسيتبنّي نلا  املتقدِّ وأدلّة لّك فريق يه نفسها 
 ،)17() »إنسان« يف اللُّغة وأخواتها من السامّيات؛ فهو يف العربّية: )ֶּבן ָאָדם()16(، وُيقرأ: )

.)18() (، وُيقرأ: ) ويف اآلرامّية: )
َة قول ابلرصيني، ومن معهم)19(. ح ِكفَّ ومن هذا َيتَّضح نلا أّن الصيَغ السامّية تُرجِّ

ينظر: الكتاب: 486/3.  )1(
ينظر: املقتضب: 13/4.  )2(
ينظر: األصول: 63/3.  )3(

رّس صناعة اإلعراب: 437/2.  )4(
ينظر: الصحاح: 905/3 )أنس(.  )5(

ينظر: الُمخّصص: 16/1.  )6(
ينظر: رشح الشافية: 274/1.  )7(
ينظر: شفاء العليل: 1061/3.  )8(

ينظر: ِسْفر السعادة: 1040/2، وتذكرة انلحاة: 668، واملصباح املنري: 21.   )9(
ينظر: الزاهر: 499/1.  )10(

ينظر: معاين القرآن: 269/2.  )11(
ينظر: االشتقاق: 265.  )12(

.310/7  )13(
ينظر: اإلنصاف: 309/2، وتذكرة انلحاة: 668، واملصباح املنري: 21.  )14(

ينظر: االرتشاف: 390/1.  )15(
ينظر: املعجم العربي احلديث: 33.  )16(

ينظر: تاريخ اللغات السامّية: 244، ودروس يف العربّية: 25، ومعجم مفردات املشرتك السايم: 65.  )17(
ينظر: معجم مفردات املشرتك السايم: 65.  )18(
ينظر: معجم مفردات املشرتك السايم: 65.  )19(
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املطلب السادس: تصغريه
نيسيان« باتّفاق؛ لكّنه عند ابلرصيني ىلع خالف القياس بل 

ُ
يُصّغر »إنسان« ىلع »أ

ْلَة« و»ُعَشيِشيَة« يف تصغري 
َ

زيدت فيه ايلاء كما زيدت يف قوهلم: »يُلَيِْليَة«: يف تصغري: »يل
»َعِشيَّة« وكقوهلم ىلع خالف القياس: »ُمَغرِيبان« يف تصغري »َمْغرِب« و»ُرَوجِيل« يف تصغري 

»رجل«)1(.
أّما عند الكوفّيني ومن قال بقوهلم فهو قياٌس.

املطلب السابع: مْجعه
جُيمع »إنسان« ىلع »أناسني«، وىلع »أنايّس«، وىلع »أناسية«، و»آناس«، وتفصيل ذلك 

كما ييل:
بِدلت انلون ياًء ثمَّ اُدِغمت 

ُ
األّول: جيمع »إنسان« ىلع »أنايّس«، وأصله »أناسني«؛ فأ

يف ايلاء األخرى، كما قالوا يف »َظِربان«)2(: »ظرايّب« وزعم ابن عصفور)3(: أنَّ هذا ابلدل يف 
أنايس الزم، ورُدَّ بأنَّ العرب قالت »أناسني« ىلع األصل)4(، قال الشاعر:

 مْثــَل بيتِكــُم
ً
نَاِســني)5(أهــالً بأْهــٍل وبيتــا

َ
األ إبــداِل  وباألنَاِســني 

والبن عصفور أن يقول: إّن هذا ابليت جمهوٌل قائله؛ فال اتلفاَت إىل رّدكم.
وقد قال بهذا القول -أي: أنايّس مجع إنسان- مجاعٌة من العلماء منهم: الفّراء)6(، 

والُعكربّي)7(، وابن ُعْصفور)8(173، وابن هشاٍم األنصارّي)9(.

ينظر: أدب الاكتب: 613، واالشتقاق البن ُدريد: 265.  )1(
ُدَويّبة ُمنتنة الراحئة.  )2(

ينظر: املمتع: 247، ورشح امللويك: 256.  )3(
ينظر: توضيح املقاصد: 65/3، واتلرصيح: 552/2.  )4(

من البسيط، لم أقف هل ىلع قائل، وهو يف توضيح املقاصد: 65/3.  )5(
ينظر: معاين القرآن، للفّراء: 269/2.  )6(

ينظر: اتلبيان: 263/2.  )7(
ينظر: رشح امللويك: 256.  )8(

ينظر: أوضح املسالك: 290/4.  )9(
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بًا قول الفّراء: »وال قياَس يُسِعده يف ذلك، ولو  قال ميّك بن أيب طالب القييّس ُمتعقِّ
جاز هذا جلاز يف مجع »رسحان« »رسايح«، وذلك ال يُقال«)1(.

﴿ تعاىل:  بقوهل  بهذا  القائلون  استدلَّ  وقد 
﴾)2( ]الفرقان: 49[. 

وقال آخرون »أنايّس« ُهنا مجع »إنيّس« وبهذا قال األخفش)3(، واملربِّد)4(وميّك بن 
أيب طالب القييّس)5(، والّراغب األصفهاين)6(، والقرطيّب)7(، وأبو الرباكت األنبارّي)8(.

نََسٍب حنو:  تدلُّ ىلع  ياٌء مشددٌة ال  فيه  مِلا  إنما يكوُن مجعاً  فَعايِلّ  نظٌر ألنَّ  وفيه 
ريد بـ»كريّس« النسُب لم جَيُْز مجُعه ىلع »كرايّس«)9(.

ُ
ُكريِْسّ وَكَرايّس. فلو أ

قال ابن مالك: »ولو اكن »أنايس« مجع »إنيّس« لقيل يف مجع »جيّن«: »جناين«، ويف مجع 
»تُريِكّ«: »تََرايّك«)10(. زاد ابنه بدُر ادلين: »وهذا ال يقول به أحٌد«)11(.

الغزنوّي)14(،  وحممود  والزّجاج)13(،  الطربّي)12(،  منهم:  ثالٌث  فريق  الوجهنِي  وأجاز 

ُمشلك إعراب القرآن: 523/2، وينظر: ابليان: 206/2.  )1(
﴾، وقرأ حيىي بن احلارث، ورواية عن الكسايئ، وعن أيب بكر بن عّياش،  قرأ اجلماعُة بتشديد ايلاء: ﴿  )2(
وعن قتيبة امليال: ﴿أنَاَس﴾ بتخفيف ايلاء. ينظر: خمترص ابن خالويه: 105، وابلحر املحيط: 436/6، وادلّر املصون: 

489/8، وفتح ابلاري: 32/9، ومعجم القراءات: 363/6.
ينظر: معاين القرآن: 643/2.  )3(

ينظر: معاين القرآن للنحاس: 35/5.  )4(
ينظر: ُمشلك إعراب القرآن: 523/2.  )5(

ينظر: املفردات: 94 )أنس(.  )6(
ينظر: اجلامع ألحاكم القرآن: 447/15.  )7(

ينظر: ابليان: 206/2.  )8(
ينظر: ادلّر املصون: 489-488/8.  )9(

ينظر: رشح الاكفية الشافية: 1870/4.  )10(
ينظر: رشح األلفية هل: 556.  )11(
ينظر: جامع ابليان: 467/17.  )12(

ينظر: معاين القرآن وإعرابه: 71/4.  )13(
ينظر: وَضح الربهان: 125/2.  )14(
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والّريّض)1(، والسمنُي احلليّب)2(.
اثلَّاين: جُيمع »إنسان« ىلع »أناسني«، قال أبو حّيان: »ولو ذهب ذاهٌب إىل أنَّ ايلاء يف 
»أنايس« ليست بداًل، وأّن »أنايّس« مجع »إنيس«، و»أناسني« مجع »إنسان«، لاكن قد ذهب إىل 
قول حسن واسرتاح من دعوى ابلدل؛ إذ العرب تقول: إنيس يف معىن إنسان، قال الشاعر:

ٍك
َ ْ
لَِمــأل ولكــن  ــيسٍّ 

ْ
إِلن ــوُب)3(ولســت  ــماء يَُص ــوِّ الس ــن َج َل م ــزَنَّ َت

فكما قالوا: خبيت وقمري وخبايت وقماري كذلك قالوا: إنيس وأنايس«)4(.

وسيأيت بياٌن هلذا القول بعد اآلية -إن شاء اهلل-.

اثلَّالث: مجْع »إنسان« »أناِسيَة«، قال سيبويه: »وقالوا: »أناِسيَة« جلمع »إنسان«)5(. قال 
ابُن جيّن: »فإن قلت: فما تقول يف حاكية أيب زيد عنهم يف مجع »إنسان« »أناسية« وما القول 

يف هذه ايلاء واهلاء ؟

»أناسية«  اهلاء يف  وأنَّ  »أنايّس«  اثلانية يف  ايلاء  »أناسيَة« يه  ايلاء يف  أّن  فاجلواب: 
بدٌل من ياء »أنايس« األوىل أال ترى أنَّ »أنايّس« بوزن »زناديق« و»فرازين« وأّن اهلاء يف 
»زنادقة« و»فرازنة« إنَّما يه بدٌل من ياء »زناديق« و»فرازين« وأنَّها لّما ُحِذفت للتخفيف 
ُعوِّض منها اهلاء. ومثل ذلك »َجْحَجاح«)6(، و»َجحاِجحة« إنَّما أصله »جحاجيح«؛ فايلاء 
األوىل من »أنايس« بمزنلة ياء »فرازين« و»زناديق« وايلاء اآلخرة منه بمزنلة القاف وانلون 

فيهما«)7(. 

ينظر: رشح الشافية: 211/3.  )1(
ينظر: ادلّر املصون: 118/1.  )2(

من الطويل، لرجٍل من عبد القيس يمدح به انلعمان بن املنذر، وقيل: هو أليب وجزة يمدح به عبد اهلل بن الزبري   )3(
--، كما قيل: إنّه لعلقمة بن عبدة. وهو يف: إصالح املنطق: 71، واالشتقاق: 26، ورشح أشعار اهلذيلني: 

.222/1
توضيح املقاصد: 65/3.  )4(

الكتاب: 621/3.  )5(
هو السّيد الكريم. ينظر: انلّهاية يف غريب احلديث البن األثري: 240/1.  )6(

رّس صناعة اإلعراب: 438/2، وينظر: أمايل ابن الشجري: 34/3.  )7(
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جيب  اكن  نَّه 
َ
أل املحذوفة؛  ايلاء  من  عوض  واهلاء  إِنِْسيٍَّة  مجع  ناِسيٌَة 

َ
»أ املربِّد:  وقال 

ا  نَّها لمَّ
َ
ن اهلاء يف َزناِدقَة وفَراِزنَة إِنما يه بدل من ايلاء، وأ

َ
نايِسٌ بوزن َزناديَق وفَراِزيَن وأ

َ
أ

حذفت للتخفيف عوّضت منها اهلاُء«)1(.
مثال  ىلع  -باتلخفيف-  و»آناساً«   » نايِسَّ

َ
»أ »إِنساٌن«  »جُيَْمع  اللِّحياين:  قال  الّرابع: 

»آباٍض««)2(.

لسان العرب: 12/6 )أنس(.  )1(
لسان العرب:12/6 )أنس(.  )2(
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املبحث اثلَّاين

»انلَّاس«

وفيه سّتة مطالب:

غوي للّناس
ُّ
املطلب األّول: املعىن الل

لفظه)1(.  غري  من  إنسان  وواحده  و»الرهط«،  كـ»القوم«  للجمع  وِضع  اسٌم  انلاس: 
وهذا قول اجلمهور)2(. قال سيبويه: »وتقول يف اإلضافة إىل أناس: إنسايٌن وأنايّس؛ ألنَّه لم 

يُكسَّ هل إنسان، وهو أجود القولني«)3(.

وقيل: »هو مجع تكسري«، وإنَّه من مجوٍع جاءت ىلع وزن »فُعال« بضم الفاء مثل: 
»ُظؤار« مجع »ِظرئ«، و»رُخال« مجع »رِخل« ويه األنث الصغرية من الضأن)4(. وهذا القول 

يُنَسب إىل الفّراء)5(.

وهو حقيقٌة يف اآلدميني، وُيْطلَق ىلع اجلن جمازاً)6(. 

املطلب اثلاين: اشتقاقه
اختلف انلحويون يف اشتقاقه ىلع أقوال، وهذا بيانها: 

نْس 
ُ
األ من  ُمشتّقاً  »أناس«؛  واألصل:  و»سني«.  و»نون«  »همزٌة«  أصلَه:  أنَّ  األّول: 

نقيض »الوحشة«؛ ألنَّ بعضهم يأنس إىل بعض)7(. 

املصباح املنري: )نوس(.  )1(
ّر املصون: 119/1، واملصباح املنري: )نوس(. ينظر: احللبّيات: 162، وتذكرة انلُّحاة: 669، وادلُّ  )2(

الكتاب: 379/3.  )3(
اتلحرير واتلنوير: 258/1.  )4(

ينظر: احللبّيات: 162.  )5(
ّر املصون: 119/1. ينظر: ادلُّ  )6(

ينظر: أمايل ابن الشجرّي: 188/1، ونهاية األرب، للنُّويرّي: 10/2.  )7(
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واجلوهرّي)5(،  جيّن)4(،  وابن  والفاريّس)3(،  والفراء)2(،  سيبويه)1(  مذهُب  وهذا 
قول  وهو  يعيش)9(،  وابن  الشجرّي)8(،  وابن  اجلرجاين)7(،  القاهر  وعبد  واثلمانيين)6(، 

اجلمهور)10(. واستدلّوا بقول الشاعر: 

ِســه
ْ
ن
ُ
أِل إال  اإِلنســاُن  ُســيِّ  ــُب)11(ومــا 

َّ
َيَتَقل أنــه  إال  القلــُب  وال 

نس بربه، ثم ُحذفت اهلمزة ختفيفاً، يدلُّ ىلع ذلك قوهل: 
َ
نِس حبواء، وقيل: بل أ

َ
ألنه أ

لِْعـــــــ َيطَّ الَمنايــــــا  اآلِمنِيَنــا)12(إنَّ  نَــاِس 
ُ
األ ىلع  ـــَن 

وقال بليد: 

بينهــْم تَْدُخــُل   
َ

َســوف نــاٍس 
ُ
أ ُدَوْيِهيَّــٌة تَْصَفــرُّ منهــا األناِمــُل)13(ولكُّ 

ناس« 
ُ
»أ قالوا:  أنَّهم  ذلك  »ادلاللة ىلع  قائاًل:  الرأي  هلذا  الفاريّس  أبو يلعٍّ  واستدّل 

ناس« زائدة، 
ُ
م: »إنس«؛ إذ اكن بمعىن »أناس« أنَّ األلف يف »أ

ُ
و»إنس« وحنو ذلك، فدلَّ قوهل

ناس« واكن 
ُ
ناس« فاء الفعل، وإذا ثبت فاًء يف »أ

ُ
وإذا ثبت زيادُة األلِف ثبت أنَّ اهلمزة يف »أ

ن الفاء من انلاس همزة أيضاً«)14(.
َ
»انلاس« بمعناه؛ ثبت أ

ينظر: الكتاب: 196/2، و تذكرة انلُّحاة: 669.  )1(
ينظر: أمايل ابن الشجرّي: 189/1.  )2(

ينظر: األغفال: 47/1، واحللبيات: 170.  )3(
ينظر: رّس صناعة اإلعراب: 113/1، واخلصائص: 150/3.  )4(

ينظر: الصحاح: 905/3 )أنس(.  )5(
ينظر: رشح اتلرصيف: 399.  )6(

ينظر: رشح اتلكملة: 1009/2، واملفتاح يف الرصف: 100.  )7(
ينظر: أمايله: 188/1، 193/2.  )8(

ينظر: رشح امللويك: 362.  )9(
ينظر: اخلزانة: 287/2.  )10(

لم أقف هل ىلع قائل، وهو يف: ادلّر املصون: 119/1، ونهاية األرب، للنُّويرّي: 10/2.   )11(
اتلرصيف  ورشح   ،151/3 واخلصائص:   ،57 العلماء:  جمالس  يف:  وهو  احلمريي،  جدن  ذلي  الاكمل،  جمزوء  من   )12(

للثمانيين: 400.
من الّطويل، وهو يف ديوانه: 145، ويف: مجهرة اللّغة:232/1، ورشح املفّصل: 114/5، واخلزانة 159/6.  )13(

احللبّيات: 168.  )14(
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اًل من 
ّ
ولكن ال يُسلِّم املناوئ أليب يلعٍّ هذه احلّجة، وأيس ما يردُّ به هذا القول أنَّ ك

»أناس« و»ناس« أصٌل بنفسه، كما سيأيت.
كها  ألفاً تلحرُّ الواُو  َفُقلبت  نَوََس،  و»واو« و»سني«، واألصُل:  »نون«  أنّه من  اثلَّاين: 
وقيل  اً 

ِّ
متََديل وتََذبَْذَب  حترك  ونَوَساناً  نَوْساً  يَنوُس  اليشُء  ناَس  يقال:  قبلها،  ما  وانفتاح 

إىل  يُنَسب  وهذا  اعتَِقيْه)1(.  ىلع  تَنوسان  اكنتا  لَضِفرَيَتنْي  نُواس؛  ذو  مِحْرَي:  ملوك  بلعض 
الكسايّئ)2(، ووافقه بعضهم)3(.

هلذا  ويشهد  ديلاًل«)4(.  وأقوى  معىًن  أوضح  عندي  »وهو  اخلفايّج:  الشهاُب  قال 
ه  املذهب تصغرُي العرب هل؛ إذ قالوا يف تصغريه: »نَُويس«، ولو اكن منقوًصا من »أناس« لردَّ

نَيس«؛ ألّن اتلصغري يرّد األشياء -اغبلاً-إىل أصوهلا)5(.
ُ
اتلحقري إىل أصله فقيل: »أ

ِجيب عن هذا االستدالل بأّن األلف ملا صارت ثانية ويه زائدة أشبهت ألف 
ُ
وقد أ

فاعل. ويه كألف »ضارٍب« فقيل: »نويس«، كما قيل: »ضويرب«)6(.
قال الشهاُب اخلفايّج: »جوابهم بأنَّ ألفه لوقوعها ثانية ُعوِملت معاملة الزائدة يف 

اتلصغري تكلٌُّف ال دايع هل«)7(.
الالُم إىل موضع  مت  قُدِّ نيَِس، ثم  أنّه من »نون« و»سني« و»ياء«، واألصل:  اثلَّالث: 
وا بذلك لنِْسيانهم  نَيَساً، ثم قُلبت ايلاء ألفاً كما تقدم يف »نوس«، قال: ُسمُّ العني فصار 

ومنه اإِلنسان لنِْسيانه، قال الشاعر:

ـاِس)8(نَِســْيُت عهــدَك والنِّْســياُن ُمغتَفــٌر ــأّوُل نــاٍس أّوُل انلَـّ
َ
ِفــْر ف

ْ
فاغ

ينظر: جممل اللُّغة: 847/2 )نوس(، ومفردات ألفاظ القرآن: 828-829 )نوس(، ولسان العرب: 245/6 )نوس(.  )1(
ينظر: تذكرة انلحاة: 669.  )2(

ينظر: أمايل ابن الشجرّي: 188/1، ونهاية األرب، للنُّويرّي: 10/2.  )3(
حاشية الشهاب ىلع ابليضاوي )عناية القاىض وكفاية الرايض(: 53/1.  )4(

ينظر: أمايل ابن الشجرّي: 193/188،2/1، وتذكرة انلحاة: 670، ونهاية األرب، للنُّويرّي: 10/2.  )5(
ينظر: احللبّيات: 171، وأمايل ابن الشجرّي: 188/1.  )6(

حاشية الشهاب ىلع ابليضاوي )عناية القاىض وكفاية الرايض(: 53/1.  )7(
من البسيط، نسبه الرازي يف مفاتيح الغيب: 302/2 أليب الفتح البسيت، وهو يف: جمموع ديوانه: 85، واجلامع ألحاكم   =  )8(
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ومثله:

فإنمــا العهــوَد  تلــك  تَنَْســنَيْ  نــاِس)1(ال  ألنــك   
ً
إنســانا يَت  ُســمِّ

قال عبد القادر ابلغداديُّ ُمعلًِّقا ىلع االستشهاد بهذا ابليت: »ورُدَّ بأنَّه لم يذهب 
به مذهب االشتقاق، وإنّما هو ختيل شعرّي، ىلع أنَّ شعر أيب تّمام ال حيتجُّ به، ألنَّه من 

ين«)2(.
َّ

املودل
نس«، و»ناس« 

ُ
ناس« من »األ

ُ
 من »أناس« و»ناس« أصٌل بنفسه، فـ»أ

ّ
ًال الرَّابع: أنَّ ك

من »انلوس«. وبهذا قال سلمُة بن اعصم وهو أحد أصحاب الفّراء)3(، وُينَسب -أيضاً- 
حه الفّيويم قائاًل: »وهو الوجه ألنَّهما مادتان خمتلفتان يف االشتقاق،  إىل الكسايّئ)4(، ورجَّ

واحلذف تغيرٌي وهو خالف األصل«)5(.
ناس« فُعال من اإلنِْس 

ُ
ويف هذا القول مجٌع بني قويل اجلمهور والكسايئ، واألصُل »أ

ْفيًفا.
َ

فُحِذفت اهلمزُة خت

املطلب اثلَّالث: وزنُه
ينبين الكالم يف هذا املطلب ىلع اخلالف السابق يف مطلب االشتقاق، وفيما يأيت 

ذكٌر ألقوال العلماء يف وزنه.
قول  وهذا  »ُفَعال«،  احلذف  قبل  ووزنه  ُحِذفت،  فاءه  ألّن  »اعل«؛  وزنه  أنَّ  ل:  األوَّ

سيبويِه واجلمهور.
كها وانفتاح ما قبلها.  اثلَّاين: وزنه »فَعل«؛ إذ األصُل: »نَوََس«، َفُقلبت الواُو ألفاً تلحرُّ

وبهذا قال الكسايّئ َومْن حنا حنَوه.

القرآن: 294/1، وادلّر املصون: 120/1.  =
من الاكمل، أليب تّمام يف ديوانه: 245/2، ويف: رسالة الغفران: 361، واجلامع ألحاكم القرآن: 294/1، ورشح شواهد   )1(

الشافية: 297/4.
رشح شواهد الشافية: 297/4.  )2(

ينظر: أمايل ابن الشجرّي: 189/1.  )3(
ينظر: رشح امللويك: 363، واملصباح املنري: )أنس(.  )4(

ينظر: املصباح املنري: )أنس(.  )5(
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مت الالُم إىل موضع  اثلَّالث: أّن وزنه »فَلَع«؛ واألصل: »نيَِس« ىلع وزن »فَعل«، ثم قُدِّ
العني فصار نَيَساً، ثم قُلبت ايلاء ألفاً.

املطلب الّرابع: األلف والالم فيه
العلماُء يف اشتقاقه ووزنه كذلك اختلفوا يف األلف والالم هل يه  كما اختلف 

عوٌض من اهلمزة املحذوفة، أو ال؟ ىلع قولني، هما: 
األّول: أنَّ األلف والالم يف انلاس عوٌض من اهلمزة، وهو قول مجاعٍة من العلماء، 

منهم: الرَّيّض)1(. 
من  مجٌع  قال  وبهذا  اهلمزة.  من  للتعويض  انلاس  يف  والالم  األلف  ليست  اثلَّاين: 

العلماء منهم: الفاريّس)2(، واثلمانيين)3( واستدلّوا لقوهلم بأمرين:
أّوهلما: أنّهم لم يقطعوا همزتها بل وصلوها فقالوا: »بانلاس« و»للناس«.

ع بينه وبني اهلمزة يف قول الشاعر: ثانيهما: أنّهم قد مُجِ

لِْعـــــــ َيطَّ الَمنايــــــا  اآلِمنِينــاإنَّ  نَــاِس 
ُ
األ ىلع  ـــَن 

ج هذا ابليت ىلع أنَّه رضورة)5(. والعوض ال جيتمع مع املعّوض منه)4(. وُخرِّ
وقد نُِسب لكٌّ من الرأيني السابقني إىل سيبويه؛ وسبب ذلك أنّه قال بعد دراسته 
أن  إال  انلاس،  قلت:  والالم  األلف  أدخلت  فإذا  »أناس«  ذلك  »ومثل  »اإلاله«:  للفظ 
انلاس قد تفارقهم األلف والالم ويكون نكرة، واسم اهلل تبارك وتعاىل ال يكون فيه 

ذلك«)6(. 
فمن نسب إيله القول بالعوض استدّل بكالم سيبويه السابق وهو قوهل: »ومثل ذلك 
أناس فإذا أدخلت األلف والالم قلت انلاس«. أّما من نىف ذلك فقالوا: وإن اكن سيبويه 

ينظر: رشح الاكفية: 455/2.  )1(
ينظر: األغفال: 47/1.  )2(

ينظر: رشح اتلرصيف: 400-399.  )3(
ينظر: رشح اتلرصيف: 399، واجلىن ادّلاين: 200.  )4(

ينظر: أمايل ابن الشجرّي: 193/2، ورشح الاكفية: 455/2.  )5(
الكتاب: 196/1.  )6(
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قد شبَّهه به، فإنَّ تشبيهه إنَّما وقع ىلع حذف اهلمزة من »أناس«، يف حال دخول األلف 
والالم، ال ىلع ابلدل من املحذوف، كما اكن يف اسم اهلل تعاىل بداًل)1(.

وقد أطال أبو يلعٍّ يف »نقض اهلاذور«)2( وبسط الكالم فيه لكَّ البسط، تلأكيد نيف 
هذا الرأي عن سيبويه)3(.

املبحث اخلامس: تصغريه
الفاريّس:  أبو يلعٍّ  »نويٌس«)4(، قال  العرب أحٌد إال يقول:  قال سيبويه: »وليس من 
ا صارت ثانية ويه زائدة أشبهت ألف فاعل،  فأّما قوهلم يف حتقريه: »نُويس« فإنَّ األلف لمَّ
وقد أمجعوا ىلع قلب ألف »فاعل« يف اتلحقري)5(، قال ابُن الشجرّي شارحاً كالم الفاريّس: 
قيل:  كما  »نَُويس«،  فقيل:  »ضارٍب«  ألف  زائدة  ثانية ويه  بكونها  أشبهت  أنَّها  »يعين 

»ضويرب««)6(.
 رُّدت الفاء اليت يه همزة عند 

ّ
قال الفاريسُّ ذائًدا عن رأي سيبويه: »فإن قيل: فهال

نيس، ولم يقل: »نُويس«، وقد زعم سيبويه أنّه ليس من العرب أحٌد إال 
ُ
سيبويه، فقال: »أ

 دّل امتناعهم من ردِّ اهلمزة يف اتلحقري ىلع أنَّ اهلمزة 
ّ

يقول: »نويس« يف حتقري »ناس«، وهال
ليست بفاء؟

فالقول يف ذلك: إّن االمتناع يف رّد املحذوف ال داللَة فيه ىلع أنَّ اهلمزة فيه ليست 
بفاء؛ بداللة أنّهم مجيعاً حّقروا »هاراً« و»ساراً« وهم يريدون »اهلائر« و»السائر« املحذوف 
منهما عيناهما، فقالوا فيهما: »ُسَوير« و»ُهَوير« ولم يردُّوا العني. فكما لم يدلَّ امتناعهم 
من رّد العني يف اتلحقري ىلع أنَّ العني ليست من نفس اللكمة، كذلك ال يدلُّ امتناعهم 

ينظر: اجلىن ادلاين: 200، وخزانة األدب: 281/2.  )1(
هو كتاٌب ألّفه أبو يلعًّ للرّد ىلع ابن خالويه، وهو مّما لم يصل إيلنا إىل اآلن -حسب عليم-، وقد رشعُت يف مجع   )2(

مسائله، يّس اهلل ذلك.
ينظر: خزانة األدب: 281/2.  )3(

الكتاب: 457/3.  )4(
ينظر: احللبّيات: 172، واتلكملة: 492، واملقتصد يف رشح اتلكملة: 1010/2.  )5(

ينظر: أمايل ابن الشجرّي: 189/1.  )6(
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من رّد اهلمزة يف قوهلم: »نويس« ىلع أنَّ اهلمزة ليست فاًء. وكذلك قالوا يف حتقري »َميْت«: 
»ُميَيْت« فلم يردُّوا«)1(.

نيس، كُغليم يف غالم«)2(.
ُ
ناساً قلت: أ

ُ
وقال عبد القاهر اجلرجاين: »وإن صّغرَت أ

املطلب السادس: »انلاس« والصناعة املعجمية
ناساً« ثمَّ يورده يف 

ُ
عند انلظر إىل معاجم القافية جند أنَّ منهم من جيعل أصل »ناس« »أ

ماّدة »ن و س«، اكجلوهرّي يف صحاحه)3(، وابن منظور يف لسان العرب)4(، والفريوزابادي 
أصله  »وكون  قال:  إذ  الفايّس  الطّيب  ابُن  ذلك  إىل  أشار  وقد  املحيط)5(،  القاموس  يف 

»أناس« ينافيه َجْعلُه من »نوس« «)6(.

احللبّيات: 172.  )1(
املقتصد يف رشح اتلكملة: 1010/2.  )2(

905/3 )أنس(، َو987/3 )نوس(.  )3(
12/6 )أنس(، َو245/6 )نوس(.  )4(

530 )أنس(، َو579 )نوس(.  )5(
تاج العروس: 585/16 )نوس(.  )6(
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اخلاتمة

احلمد هلل اذلي بنعمته تتّم الصاحلات، فقد تّم بفضله -تعاىل- هذا ابلحث، واستوى 
ىلع سوقه، مللَم أشتاتاً، ومجع بني ُمتفّرقات؛ ِليسّد ثغرة يف املكتبة اللُّغوية، ويلُقّرب هذا 

املوضوع بني يدي ابلاحثني، وطاليب علوم العربّية.
القرآنيّتني:  اللفظتني  بهاتني  اهتّم  عليه،  واتلنبيه  إيله،  اإلشارة  سبَق  كما  وهو 

»اإلنسان«، و»انلاس«، ومن خالل دراسة هذا املوضوع تبنّي يل ماييل:
ِعَظُم هذه اللُّغة الرشيفة، وبعد أغوارها، فلكمٌة واحدٌة تَُسوَّد دِلراستها طروس!

وىلع ابلاحثني دراسة املفردات القرآنّية واللغوّية اليت حتتاج إىل دراسة، من مجيع 
انلوايح: الرصفية، وادلاليّلة، وابلالغية.

يف خدمة ألفاظ اللُّغة القرآنّية ودراستها خدمٌة للقرآن الكريم.
»اإلنسان« ومرادفاتها، وما يشالكها يف القرآن الكريم جديرٌة بدراسة داليّلة بالغّية.

واحلمد هلل أّواًل وآخراً.
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