
٢٩٧   

  الدرس النحويفي البحث منهجية
  )دراسة معرفية في التفكير اللغوي العربي(

   معلوفأحمدسمير .د

  :ةـاللغ
م مطالبون بأمرين جليلني أوهلما العرب أول ما واجهه اللغويون كان  أ

 قراءة صحيحة تستند إىل النصتفسري النص القرآين، وثانيهما قراءة هذا 
م وطنوا أنف  على أمر اللغة قائمنيسهم على أن يكونوا معارف لغوية، وكأ

أصوهلا خدمة للقرآن الكرمي الذي والعربية يبحثون فيها ويكشفون عن قواعدها 
ذه    .ًّ مشرفا إياها على سائر اللغاتاللغةنزل 

 فقد عرف العرب حتديده،كان من أوائل عملهم دراسة موضوع حبثهم وو
ا اللسان، ووردت هكذا يف ) اللغة(  مواضع متعددة يفالقرآن الكرمي على أ

ِلسان الذي يـلحدون إليه : منها قوله تعاىل َِِْ َ ُُ ُْ َ
ٌّأعجميِ ِ َ ْ ٌّ وهذا لسان عريب َ ََِ ٌ َ

ِ َ
ٌمبني ُِ

، فلم يعرفها العرب مبعناها الذي يتداوله الدارسون )اللغة( كلمة أما ،)١(
ذا املعىن، وقد و ،)٢(يف عصرنا أورد اخلليل يف لذلك مل ترد يف القرآن الكرمي 

من قال يف اجلمعة واإلمام ( ملا جاء يف احلديث الشريف ًتفسريامعجم العني 
واحلقيقة أن ما أتى به اخلليل يف . أي تكلم: ، فقال)صه فقد لغا: خيطب

                                                            
  .٤ اآلية إبراهيمسورة : ، وانظر كذلك١٠٣:  اآليةالنحل، سورة) 1(
ويظهر أن العرب القدماء يف العصور : ( يف قولهأنيسإبراهيم .  إىل ذلك دذهب) 2(

 يعربون عما نسميه حنن باللغة إال بكلمة اللسان، يكونوااجلاهلية وصدر اإلسالم مل 
، يف  )املعىن يف معظم اللغات السامية شقيقات اللغة العربيةوشرتكة اللفظ تلك الكلمة امل

  .١٧: أنيس، صإبراهيم. اللهجات العربية د



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  .)١( خيرج عن هذا املعىنالالعني من تفسري هلذه املادة 
اللغة واللغات : (يأيت ما اللغويةقد ذكر اخلليل يف مفتتح تفسري هذه املادة و
هذا التفسري يشري إىل عالقة بني و ،)٢()اختالف الكالم يف معىن واحد: واللغون

 التهذيب لألزهري ما عنمعىن اللغة واللهجة، وجند فيما أورده ابن منظور 
لغا فالن عن الصواب وعن الطريق إذا : التهذيب: (يوضح هذه العالقة فقد قال

واللغة أخذت من هذا، ألن هؤالء تكلموا بكالم :  ابن األعرايبقالمال عنه، 
 العرب القدامى قد الدارسونملا كان و ،)٣() اآلخرينهؤالءمالوا فيه عن لغة 

 إىل هذه اللغة ال يقودناحصروا حبثهم يف اللغة العربية فإن مفهوم نص األزهري 
 ذلك  ويعينهلجتهم، على ميلهم عن ًالسواها، فيكون امليل عن لغة اآلخرين دا

 واحدة،أن العالقة بني لغة وأخرى يف هذا النص هي عالقة بني هلجات لغة 
ًويزيد األمر تأكيدا أن سيبويه استعمل يف كتابه كلمة . وليس بني لغات متعددة

هذا ما أجري جمرى ليس يف بعض املواضع بلغة : ( مبعىن اللهجة حيث قالاللغة
  .)٤() مث يصري إىل أصلهاحلجازأهل 

، وهذا )العربية(الدراسات اللغوية العربية مصطلح جديد هو  دخل مث
ٌاملصطلح طارئ، مل يكن معروفا قبل تدوين اللغة، ويبني ذلك خرب   أيب عنً

مسعت أيب يقول أليب عمرو بن :  نوفلابنقال : (عمرو بن العالء جاء فيه
:  فقال فيه كالم العرب كله؟أيدخلََّأخربين عما وضعت مما مسيت عربية : العالء

أمحل على :  فقالحجة؟فقلت كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب، وهم . ال 

                                                            
  .٤٤٩ / ٤، )لغو( للخليل، مادة العني كتاب)1(
  . السابق نفسهاملرجع) 2(
  .١٥/٢٥٢لغو، : اللسان) 3(
  ٥٧/ا: الكتاب) 4(



  
٢٩٩  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

  .)١()األكثر، وأمسي ما خالفين لغات
ذا املعىن سائدة و  اللغويني العرب، فهذا لدىقد أصبحت دراسة العربية 

ّفتتكرر يف رسالة ) العربية(يبحث يف كتابه أصول مامساه (  ه١٨٠(سيبويه 
ا إىل اللغةلمةالكالكتاب هذه    :جند ذلك يف. ً يف رؤوس أبوابه مشريا 
  )٢() من العربيةالكلمهذا باب علم ما ( .١
  )٣()هذا باب جماري أواخر الكلم من العربية( .٢

هذه، فاجته الدارسون إىل ) العربية( حمل كلمة ّحلتما لبثت كلمة اللغة أن و
ا علىاستعماهلا، والبحث يف خصائصها  ّل عليه كلمة اللغة يف ّ دالة على ما تدأ

َّعن تعريفات املعاصرين حني حد اللغة يف (  ه٣٩٢(ّعصرنا، ومل يبتعد ابن جين 
ا كل قوم عن ُّحدهاأما : (بقوله) اخلصائص(كتابه  ا أصوات يعرب  ُّ فإ ّ ُ ّ
ا بني، وقد مجع يف هذا التعريف )أغراضهم  أمرين مها بناء اللغة، فذكر أ

ا أصوات، وداللة اللغة،  وأضاف ابن .  عن األغراضللتعبريوذلك حني ذكر أ
الكي يؤكد  ِّجين إىل ذلك احلد دراسة لصيغة الكلمة  عربية أصيلة ال أعجمية أ

ا : (دخيلة، فقال ٌَْفـعلةوأما تصريفها ومعرفة حروفها فإ ّلغوت أي تكلمت؛ :  منُ َُ َْ
ٍوأصلها لغوة ككرة، وقـلة وثـبة،  ٍَُ َُ ٌَ ْ ا وكلهاُ   .)٤()اواتُ الما

ْ أول القطر، فكانت هذه اخلطوة العربية االنتقال من اللهجة إىل كان َ
 تكون شاملة تدرس اللغة على أنًتعبريا عن وعي اللغويني بأن دراستهم جيب 

ا منظومة هلا معايريها، وقواعدها، ومقاييسها   تنتظم حتتها القواعد اليتأ
َاجلزئية اليت تنظم اخلطاب والعالقة بني  ومل يكن . َاملخاطبِاملخاطب وِّ

                                                            
  .٣٩:ص للزبيدي، اللغويني النحويني وطبقات) 1(
  .١٢:  ص١ سيبويه، ج كتاب)2(
  .١٣:  السابق نفسه، صاملرجع) 3(
  .٣٣: ، ص١ البن جين جاخلصائص  )4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 مصطلحمصطلح العربية الذي اهتدى إليه الدارسون إال مرحلة للوصول إىل 
ا أال وهو  يعرب عن موضوع   ).اللغة(الدراسة اليت يقومون 

  : الكلياتاستنباط
 مسوغات حبثه، منهاّ دراسة اللغة عدة اجتاهات، ولكل واحد تنازعت

يتوخى وجوه االستعمال (ٌذه االجتاهات اجتاه  من هلدينا فكانوتاريخ نشأته، 
ّ الكالم فيتتبعها، من غري أن يغفل عن املقاييس العامة املطردة، يف )١()املختلفة

الذي كانت تشغله (  ه١٥٤( االجتاه أبو عمرو بن العالء هذاُوقد سلك يف 
  العام الذي كاناالجتاهًمعرفة لغات العرب وغريبها، لكنه مل يكن بعيدا عن 
، وعيسى بن ( ه١١٧(يسري فيه غريه من النحاة أمثال عبد اهللا بن أيب إسحق 

ً اللغة من حيث مقاييسها وعللها، مقيما عمله يدرساجتاه و ،)٢(( ه١٤٩(عمر 
 ألنفسهم االجتاه هذا باالستقراء، فوضع أصحاب ُيدرسعلى أن اللغة أمر واقع 

 العناصر تؤلف ،)٣(ّو كلي بناء اللغة على حنّتصورمنهجية خاصة توصلهم إىل 

                                                            
  .١٣: صمىن إلياس، . د . القياس) 1(
  .٢٨ -  ٢٧:  صضيف، شوقي ٠ النحوية، داملدارس) 2(
 الكلي العلم: ونقول.ويرادفه العام:  هو املنسوب إىل الكلبأنه حتديد مفهوم الكلي ميكن) 3(

ّويف علم املنطق الكلي هو الشامل لكل األفراد الداخلني يف .  شيءّلكلأي العلم الشامل 
ِمعنيٍصنف  : يقول ابن سينا. وهو املفهوم الذي ال مينع من أن يشرتك يف معناه كثريون.َّ

ّ املفرد الكلي هو الذي يدلل على كثريين مبعىن واحد متفقاللفظ( ً ّ  الوجود إما كثريين يف ٠ّ
 المينع الذيّ وباجلملة الكلي هو اللفظ ٠ّكاإلنسان، أو كثريين يف جواز التوهم كالشمس

النجاة (( فإن منع من ذلك شيء، فهو غري مفهومه ٠مفهومه أن يشرتك يف معناه كثريون
 .٣٧٥: صجالل الدين سعيد،  انظر معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية،. ))٨: ص
 يف املوجودعلى األمر ) الكلي(وقد يطلق  ،٨٢: ، ص٤جاء يف الكليات للكفوي جو

 والنوع، فمعىن مطابقته لكثريين وجوده يف ضمن كل والفصلضمن الشخص، أعين اجلنس 
  .) يف ضمن اجلزئياتالوجودمن جزئياته بواسطة تكرر 



  
٣٠١  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

ُّاجلزئية بنيانه فتؤخذ هذه العناصر ويضام بعضها إىل بعض للوصول  ّ الكلي إىلُ
 َالبحثالذي يسعى الدارس للوصول إليه، فكأنه يريد قبل البدء بدراسة اللغة 

ٍعن تصور شامل هلا، وحني يصل إىل هذا التصور فإنه يستطيع فهم طريقة عمل  ُّ
ميكن للمتكلم أن يصطنعه من حركة داخل هذا البنيان الكلي  اللغة، وما هذه

 تقوم عليه هذه اللغة، وقد عرب الفارايب عن ذلك حني أشار إىل الذيالشامل 
 الكليات أو القوانني إىل والنظر فيها حىت تصل اللغة دراسة تقطعهااملراحل اليت 
 عليها، الغريب واملشهور ُيؤتى إىل أن ًالّفتؤخذ ألفاظهم املفردة أو: (الكلية فيقول

ُمنها، فـيحفظ أو يكتب، مث ألفاظهم  َ ْ ُ ُ َ ْ ُ كلها من األشعار واخلطبََُّاملركبةَُ ّمث من . ّ
ّبعد ذلك حيدث للناظر فيها تأمل  ا يف املفردة منها وعند ماّ ً كان منها متشا

ات منها ومباذا تتشابه يف صنف صنف   وما منهاُالرتكيب، تؤخذ أصناف املتشا
 كليات وقوانني النفسفيحدث هلا عند ذلك يف . ّلذي يلحق كل صنف منهاا

  .)١()كلية
 أو األصول العامةّ كان هم هؤالء الدارسني الوصول إىل القواعد لقد

، فوصلوا العريبالعامة، وهي القواعد اليت يقوم عليها بنيان التفكري اللغوي 
  .بذلك إىل جمموعة من املقاييس الكلية

 اللغوي العريب بالبحث عن الكليات اليت جتمع التفكري اهتمام كان
 متماسك له لغوي  بناءً من القواعد، ساعيا وراء  املتفرقةاجلزئيات الكثرية 

جند ذلك يف طبيعة املنهج اللغوي الذي اصطنعه النحاة  . معايريهتوجهاته و
م،فقد استنبطوا من كالم العرهذاواللغويون أصحاب  ب  االجتاه يف دراسا

 أو األصول العامة من أجل محل القواننيجمموعة من القواعد الكلية أو 
بن اعبد اهللا (كان على رأسهم وبدأ ذلك عند متقدمي النحاة . اجلزئيات عليها

                                                            
  .١٣٥:ص احلروف للفارايب، كتاب)1(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

َكان أول من بعج : (ّ، وفيه يقول ابن سالم(  ه١١٧ -  احلضرمي إسحاقأيب  َ ْ َ ّ
ّالنحو ومد  ّن ابن أيب إسحاق كان أشد أ: ( يذكركما. )١() وشرح العللالقياسّ

ا والعرب  بكالمًأوسع علما ) ابن العالء(كان أبو عمرو وًجتريدا للقياس،  لغا
يفيد أن النحو قبله كأنه )  بعج النحومنأول : (ّوقول ابن سالم. ()٢()وغريبها

َّكان مستغلقا على من تقدمه فال يقعون فيه   على ظواهر ال ينفذون منها إىل إالً
 هذه الظواهر، فعلى وراءىت كان هو الذي تسىن له أن ينفذ إىل ما حقائقه، ح

 كان عبد اهللا العرب،حني كان أبو عمرو أوسع معرفة من عبد اهللا جبزئيات كالم 
 هديهاأقدر على أن يستخلص مما وقع إليه من كالمهم القوانني اليت على 

ْقد سار على هدي ابن إسحاق، وترسو ،)٣()يتصرفون يف الكالم م خطاه اخلليل َ
، ومن أخذ ( ه١٨٠ - (، وتلميذه سيبويه ( ه١٧٠ -  (بن أمحد الفراهيدي

، وأبو ( ه٣١٦ - ( كابن السراج ديهماعنهما من النحاة الالحقني واهتدى 
وعلي بن (  ه٣٩١ - ( الفارقي سعيدوسعيد بن (  ه٣٧٧ - ( الفارسي علي

  (. ه٣٩٢ - ( بن جين عثمان
  :ركيب البحث اللغوي في التقواعد

 اللغوي العريب، التفكريُ عمل هؤالء اللغويني األصل الذي بين عليه كان
 يف عملهم ّدواومنه جنمت قواعدهم العامة أو كليات التفكري اللغوي، وقد 

ا، وهي أصول عملهم،   وأساسهذا مبجموعة من القواعد ألزموا أنفسهم 
  :وميكن أن جنملها فيما يأيت. تفكريهم اللغوي

                                                            
  .١٤:  صسالم فحول الشعراء البن طبقات) 1(
  .ابق نفسه الساملرجع) 2(
متام حسان، : وانظر كذلك كتاب األصول للدكتور١٢:  إلياس، ص مىن٠ دالقياس،) 3(

 حول تفسري كالم ابن سالم ال خيتلف يف جوهره آراء ومابعدها ففيه أفكار و٩٦: ص
  .إلياسّعما جاء يف كالم الدكتورة مىن 



  
٣٠٣  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

  :متكامل نظام ةـغالل -١
 يف عملهم، فكان موضوع عملهم اللغة األصل، هؤالء اللغويون هذا اعتمد

 عليها أصول مسائلهم، فاستقرؤوا بنوا استخرجوا منها قواعدهم و.مبعناها الشامل
 قواعد عامة توجه الدرس منهااللغة من حيث ألفاظها وتراكيبها، واستنبطوا 

 كما حيملون املركب، اللفظ املفرد على اللغوي، وهم يف عملهم هذا حيملون
 دراسةوهلذا السبب مل يكن دارس النحو يف معزل عن . املركب على املفرد

 داللة، باللغة معىن وًال كما كان مشتغ،ًا يف آن معاا وصرفيالصرف، بل كان حنوي
  .وهذا ما كان عليه اخلليل بن أمحد وابن جين وغريمها

 ،العكس أو املركب على املفرد قياس ّتتعدى دق لديهم النظرة هذه إن بل
ا على املختلفة بعلومها كلها اللغة إىل النظر إىل  بعضه يتساند واحد بناء أ
 جين ابن نقله فيما ذلك مصداق جند اآلخر، َبعضه ُبعضه ويفسر بعض، إىل
 ٌسائل سألين: قال اًأيض) علي أبو (وأخربين: قال حيث الفارسي علي أيب عن
ُاخلرم ُجيوز هل: فقال ،ًقدميا ِأجزاء ََّأول يف َْ ْمتفاعلن ْ ُُِ ْأكن ومل: قال الكامل؟ من َ ُ َ 
َمذهب أعرف ٍحينئذ ْفـعدلت فيه، العروضيني ْ َ َ  ال: فقلت اإلعراب، طريق إىل به َ
 السكون يدركها قد امليم بعد اليت التاء ألن: فقلت جيوز؟ ال َِمل: فقال. جيوز
َفـيكر األحوال، بعض يف ْ  يف ًساكنا أحواله بعض يف يكون قد حبرف االبتداء هَُ
ِكرهت كما بعينه، املثال ذلك مثل َِ ا ّاملخففة، باهلمزة االبتداء العرب َ  قد أل
 إنه حىت أجزائه، واشرتاك العلم، هذا تناسب إىل ترى أفال الساكن، من قربت

  .)١()غريه جبواب بعضه عن ُليجاب
 على فقاسوا اللغوي البناء كلية إىل النظر يف اللغويني بعض أوغل وقد

 القضايا لبعض ّوعللوا جامع، بينها فيما جيمع وال متباعدة، للناظر تبدو أمور
                                                            

  .٦٣، ص اإلعراب صناعة سر) 1(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 يعلل جين ابن وهذا. اللغة إىل ا نظروا اليت ّالكلية النظرة ذه توحي بتعليالت
ْفـعلى الم العرب لقلب  مبأ ،ًواوا أو ياء المها وكانت ًامسا، كانت إذا -  َ
َغلبة منو الوا ّعوضوا ْالبـقوى حنو يف قلبوها بأن املواضع، أكثر يف عليها الياء َ َ 
 ابن رأى لقد. )١(بينهما َّوالتكافؤ ّالتعويض من ًضربا ذلك ليكون ًواوا َّْوالثـنوى
 اعتمد فإنه وهلذا جزئية، نظرة إليه ننظر أن جيوز ال كلي بنيان اللغة أن جين
 ألفها تقلب إعالل يدخلها حني الكلمات أكثر أن فرأى الكلية، النظرة هذه
َّيـعوض عن ولكي ياء، َ ْالبـقوى، الم ُِقلبت الكثرة هذه ُ  تقلب ومل ًواوا َّْوالثـنوى َ
  .الكلمات بني ُوتكافؤ الكثرة، عن تعويض اللغة يف ليكون ياء،

 أمحد من أوائل من اجته يف هذا االجتاه، بن سيبويه بتوجيه من اخلليل كان
 بعدًالرتاكيب معا، ويطرد القاعدة و  املفردة يستنبط القواعد من األلفاظ فكان

 يفًأن يقيس املركب على املفرد أو املفرد على املركب، باحثا عن األشباه والنظائر 
) هذا باب ما يكون يف اللفظ من األعراض(جاء يف باب . املفردات والرتاكيب

م مما حيذفون الكلم واعلم( :يأيتما   كان أصله يف الكالم غري ذلك، إنّ أ
 أصله يف كالمهم أن الذيِّوحيذفون ويعوضون، ويستغنون بالشيء عن الشيء 

ِفمما حذف . وسرتى ذلك إن شاء اهللا.ًيستعمل حىت يصري ساقطا ُ أصله يف وّ
ِالأدر، وأشباه ذلكوُمل يك . الكالم غري ذلك  عن بالشيءوأما استغناؤهم . َْ

م يقولون ُ يدع، وال يقولون:ّالشيء فإ َودع، استغنوا عنها : ََ َ َبتـركَ وأشباه ذلك . ََ
ُوالعوض. كثري َ

ُزنادقة وزناديق، وفرازنة وفرازين، حذفوا الياء و:  قوهلمِ َ ٌَ ٌَِ ُ ِ  َّعوضواَ
ُاهلاء، وقوهلم أسطاع يسطيع، وإمنا هي أطاع يطيع، زادوا السني  ُُ ُّ ْ  من ًعوضاْ

َذهاب حركة العني من أفـعل َ َّهلم اللهم، حذفوا وقو. َْ ً وأحلقوا امليم عوضا))يا((ّ َ
ِ
َ َْ َ()٢(.  

                                                            
  .١٠٤- ١٠٣: ص، ١ السابق نفسه، جاملرجع) 1(
  .٢٥ - ٢٤:  ص١ سيبويه، ج كتاب)2(



  
٣٠٥  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

 مع الفاعل الفعليذكر يف سياق آخر، يف أثناء كالمه على تأنيث و
 القاعدة، وهذه )قال فالنة(قاعدة عامة يطبق عليها جواز استخدام العبارة 

فيحمل يف أثناء التطبيق املركب ) إذا طال الكالم كان احلذف أمجل(هي أنه 
َّ، وكلما طال الكالم فهو )ُقال فالنة: (وقال بعض العرب: ( املفرد فيقولعلى

َحضر القاضي : ُأحسن، حنو قولك ََ ُ ألنه إذا طال الكالم كان احلذف ٌامرأة؛َ ْ َ
ََأمجل، وكأنه شيء يصري بد ُ ٌ َ ْشيء، من ًالَْ ٌزنادقة : ْ كاملعاقبة حنو قولكَ ِ ُوزناديق،َ َ 
ُفـتحذف الياء ملكان اهل ْ ٍاء، وكما قالوا يف مغتلمََ َِْ ٌمغيلم: ُ

َِْ َ ومغيليم، وكأن الياء ُ َّ َ ٌ
َِْ ُ

  .)١()ّ مما حذفواًالصارت بد
م مل يكتفوا حبمل املفرد على و  محلوا م والعكس، بل إاملركباحلقيقة أ

 فقاسوا التشبيه الصيغطريقة التعبري عن املعىن على معىن اإلعراب يف بعض 
من ) األصولباب من غلبة الفروع على (جاء يف . ةاملقلوب على صيغة لغوي

هذا فصل من فصول العربية طريف؛ جتده يف معاين : (قول ابن جين اخلصائص،
ًوال تكاد جتد شيئا من ذلك إال والغرض .  كما جتده يف معاين اإلعرابالعرب،

ُّفمما جاء فيه ذلك للعرب قول ذي الرمة. املبالغةفيه  ّ:  
 ألبسته املإذا

ُ ُ ْ َ ُظلمات احلنادسََْ
ِ َ ُ ٍورمل  ِْ ِكأوراك ََْ َْ ُ العذارى قطعتهَ ُْ َ َ َ 

ً ترى ذا الرمة كيف جعل األصل فرعا وأفال وذلك أن العادة . ً أصالالفرعّ
َّوالعرف يف حنو هذا أن تشبه أعجاز النساء بكثبان   أتى بأمثلة مث. )٢()األنقاءُ

لغوية اليت محل التشبيه املقلوب  بعد ذلك إىل الصيغة الوانتقلعديدة على املسألة 
ّ عينه قد استعمله النحويون يف صناعتهم، فشبهوا املعىنوهذا : (عليها، فقال

 ذلك الفرع من ذلك األصل؛ أال ترى أن أفادهاألصل بالفرع يف املعىن الذي 
                                                            

  .٣٨: ص، ٢ السابق نفسه، جاملرجع) 1(
  .٣٣: ، ص١ البن جين جاخلصائص) 2(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ِ أن يكون اجلر يف الوجه يف موضعني، ِالوجهُهذا احلسن : سيبويه أجاز يف قولك
ّ

ً الرجل الذي إمنا جاز فيه اجلر تشبيها ِبالضاربافة، واآلخر تشبيهه أحدمها اإلض ِ
ِله باحلسن الوجه   .)٢()ّ ما تقدم يف الباب قبل هذاعلى ؛)١(ِ

َ تحققه في الكالميجد نظام اللغة -٢ ُّ َ َ:  
أول مصطلح ) العربية(، ( ه١٥٤ - ( مصطلح أيب عمرو بن العالء كان

ً نظاما كليابوصفهايعرب عن اللغة   جيمع حتته جزئيات كثرية، فيضم إليه اللهجات ً
قال ابن : ( الذي ذكره ابن نوفل وجاء فيهُ ذلك اخلربمصداق .القبلية العديدة

َّأخربين عما وضعت مما مسيت :  عمرو بن العالءأليبمسعت أيب يقول : نوفل
فقلت كيف تصنع فيما خالفتك . ال:  فقالكله؟عربية أيدخل فيه كالم العرب 

. )٣() وأمسي ما خالفين لغاتاألكثر،أمحل على : لعرب، وهم حجة؟ فقالفيه ا
َّ اللغة وفق هذا املعيار الذي اصطنعه أبو عمرو بن العالء ال خترج عما قرره إن ّ

ّ بن أمحد الفراهيدي حني فسر اللغة يف كتاب العني بقوله اخلليل ُاللغة (َ َ ُواللغاتّ ُّ 
                                                            

ٌهذا باب صار الفاعل فيه مبنزلة الذي : ( باب املسألة من مسائل سيبويه، وقد وردت يف هذه) 1(
ُفـعل يف املعىن، وما يـعمل  ََ ْ َ َ ُى عربيتـهمُْوقد قال قوم تـرض: (،حيث قال)فيهَ َُِّ ِهذا الضارب الرجل، : ََ ُ َّ ُ

َ باحلسن الوجه، وإن كان ليس مثله يف املعىن وال يف أحواله إال ََّشبهوه
ِ ْ َ ِ َ َُُّ اسم، وقد جير كما ََّأنهَ ٌ

ِجير ويـنصب كما يـنصب ِْ َْ َُ َِّوقد يشبهون .َُُّ ، كتاب )َ بالشيء وليس مثله يف مجيع أحواله الشيءُ
ِ الوجه، على قولهُاحلسنهو : (أجاز سيبويه أن تقولوقد . ١/١٨٢سيبويه،  ْ ُهو الضارب : َ
 الباب الذي هوله وهو اإلضافة، ومن إعمال من: َُّفاجلر يف هذا الباب من وجهني. َّالرجل

ُّالفعل مث يستخف فيضاف َ َْ ومن : (١٦/ ٤ّ وقال املربد يف املقتضب ٢٠١/ ١ الكتابانظر ) ُ
ِالضارب الرجل : قال َّ ِتشبيها باحلسن الوجه يقولُ ِ َ َ تفسري املسائل املشكلة يف أول :وانظر). ً

 للمسألة وأسباب مناقشة ففيه ٢/١٢٣ وما يليها، وابن يعيش ١١٧:  صللفارقي،املقتضب، 
ا، وانظر كذلك املغين    .١/٢٨١:  الرضي للكافيةشرح، و٢/٧٨١عدم إجاز

  .٢٠٤-٢٠٣: ص: ١ السابق نفسه، جاملرجع) 2(
  .٣٩: للزبيدي، صاللغوينيالنحويني و طبقات) 3(



  
٣٠٧  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

ُواللغون  َ هذه العبارة املوجزة معاينحتمل. )١()احداختالف الكالم يف معىن و: ّ
ََُّتـغيـركثرية، ذلك أن اختالف الكالم ال يعين إال   طريقة نطق الكالم بني إنسان َ
ُّوآخر من متكلمي اللغة الواحدة، أوتغري   املعربة عن معىن واحد، املفرداتّ

إىل  هذا الكالم كله يؤولأواالختالف يف صيغة ما من الصيغ الكالمية على أن 
 ميكن النظر إليها متعددةمعىن واحد، لقد أقام اخلليل تعريف اللغة على مسائل 

  :كما يأيت
 ويدل ، اختالف الكالم وبقاء داللتهتعين اللغة ألن صلة بالكالم؛ للغة - 

ً يكون االختالف صوتيا مثل فقدذلك على استخدامات متباينة ملستويات اللغة 
 كما يف وسادة الصريف،ستوى البناء الكشكشة، وغريها، وقد يكون على م

ْوإسادة، أو استخدام مفردة بدل أخرى، كما يف القدر و ْالبـرمة،ِ  كما قد يكون ُ
ّالتميمية واحلجازية، ) ما(على مستوى الرتكيب كما يف  هذا االختالف الذي وّ

 بنية اللغة من غري أن إىلّنالحظه على مستويات اللغة املختلفة إمنا ينصرف 
َّميس د   .اللتهاَ
 فاختالف الناس يف ، والكالم فرعأصلكأن اللغة و  غير الكالم،ّاللغة - 

 أما اللغة فهي ، هو الكالماللغةطرائق التعبري عن املعىن على خمتلف مستويات 
 فجزء من هذا البناء الكالم أما ،جمموعة هذه االختالفات، أي إن اللغة بناء كلي

ٌ يظهر استخدام للغة ماألن الكالم على . غةالكلي وجمموع كالم األفراد حيدد الل
ا الكالم ولكنه ّاللغةَُبطرائق خيتلف فيها املتكلمون، واخلليل مل يذكر يف تفسري   أ

ّ اللغة يعربون عن ّفمتكلموأشار إىل أن اللغة تعين اختالف الكالم وبقاء املعىن، 
ا، وكل واحد منهم ينحو يف استخدامها منحى  به عن  خيتلفًمقاصدهم 

 املشرتكًمنحى اآلخر من حيث الصورة والشكل، لكنهم مجيعا يؤولون إىل املعىن 
                                                            

  . و٠غ ٠ ل مادة ٠ ٤٤٩ / ٤ العني كتاب)1(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 املتكلمالذي تدل عليه اللغة وكأن املعىن هو اجلامع واملقياس الذي حيدد انتماء 
ّ أو خروجه عنها إىل لغة أخرى وإن اجته يف طريقة تعبريه عن املعاين ،للغة ما
ًاجتاها   . اللغةمستعملية آلخرين من ً مباينا من حيث الصورّ

 اخلليل أن اللغة ال تنفصل عن املعىن، تفسري من ُْيـفهماللغة بناء ومعنى  - 
 أصل تؤول إليه كل صورة لفظية منطوقة فاملعىن ،وأن هلا وجهني مها املبىن واملعىن

َُّوهو عرضة للتبدل والتغري َّ ّ فيجب أن يبقى ثابتا ال يتغري، وإن تبداملعىن أما ،ُْ لت ً
  .صورته اللفظية

 جند ما يؤكدها يف اخلليل هذه األفكار اليت استنبطناها من تفسري َّإن
ا أفكار كانت على ما يبدو   يف ّرت استققددراسات اللغويني القدامى، أل

م وأحباثهم م؛ فصدروا عنها يف دراسا  عن عربوكان سيبويه أول من . أذها
اب على عني اخلليل، فكان البد من أن هذه األفكار يف كتابه، ألنه صنع الكت

ِتـتسق   . أفكاره مع أفكار شيخهََّ
أرست و من الدارسني، بعدهّ سيبويه كتابه على طريقة أثرت فيمن جاء سَّأس

 دراسة اللغة والكالم، قام منهج سيبويه على التمييز بني يفقواعد منهجية 
 وهو رسالة الكتاب -  كتابه، وأورد يف مفتتح )الكالم(و) العربية(مصطلحني مها 

كأنه كان بذلك يضع وّ جمموعة من املقاييس العامة وضعها ملا مساه العربية، - 
 املعايري يف هذهُّمعايري عامة للغة العربية من أجل أن ينظر بعد ذلك يف حتقق 

 عن عدوهلم املتكلمون، فيستنبط قواعد كالمهم ويستعملهاالصيغة الكالمية اليت 
ا َهذه القواعد على ه قد و .كتابهْدي من املقاييس الكلية للغة العريية اليت ابتدأ 

 جمموعة من القواعد الكلية تعطي صورة لنظام علىقام منهجه يف دراسة العربية 
 ويقوم هذا النظام على وضع قواعد اللغة على ًمعا،اللغة كما قرره اخلليل وسيبويه 

ا مفردات تنتظم يف تركيب يؤدي  لقواعد اشتملت على كليات  وهذه امعىن،أ



  
٣٠٩  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

 اللغوي، وكليات األصوات اللغوية، الرتكيببناء املفردة وأنواعها، وكليات بناء 
  :وميكن أن جنمل هذه الكليات فيما يأيت

  :ةـ اللغامـنظ
  :الكلمة أصغر جزء له معنى في التركيب -

اب  دراسة مقاييس العربية بتصنيف الكلمات يف اللغة العربية يف بسيبويه بدأ
العربية  الكلم يف أقسام حيث ذكر ،)١()هذا باب علم ما الكلم من العربية(مساه 
 مث بدأ ،)٢()الفعلواسم وفعل وحرف جاء ملعىن ليس باسم : فالكلم: (فقال
. رجل، وفرس، وحائط: فاالسم: (األمثلة املوضحة، فقالب هذه الفكرة بشرح

وبنيت ملا مضى، وملا يكون  الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء، أماو
َفأما بناء ما مضى فذهب ومسع ومكث ومحد.ما هو كائن مل ينقطعوومل يقع،  ُِ ََ َ َ َ ِ ّ .

ْاذهب واقـتل واضرب،: ًفإنه قولك آمرا  ما مل يقعبناءأما  ِ ْ ْ ً وخمرباُْ ُيـقتل: ُ ُ ْ ُيذهب، و َ َ َْ
ُيضربو ِ ْ بعد ذلك وشرح . )٣()أخربت ما مل ينقطع وهو كائن إذا بناءوكذلك . َ

 مث. )٤()َّواألحداث حنو الضرب واحلمد والقتل:(فقال) األمساءأحداث (وم  مفه
 مث،: ًوأما ما جاء ملعىن وليس باسم وال فعل فنحو:(انتقل إىل احلرف فقال فيه

                                                            
ما الكلم، مل يقل : وقوله: ( سيبويه بقولهكالم السريايف  شرح ١٢:  ص-  ١ جالكتاب) 1(

ومل يقل الكلمات ألن الكلم أخف، وألن الكلم . مجع كلمة: والكلم. الكثريالكالم ألنه 
الثاين أنه و. أحدمها تبيني اجلنس: لوجهني) من(أدخل و. دراملص والكالم  الذاتاسم 

:  باب، ومل يقلهذا: قصد إىل االسم والفعل واحلرف وليس هوكل العربية، ولذلك قال
  .١: ، ح١٢: ، ص١: انظر كتاب سيبويه، ط عبد السالم هارون، ج) هذا كتاب

  .املرجع السابق نفسه) 2(
  .املرجع السابق نفسه) 3(
  
  .ع السابق نفسهاملرج) 4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣١٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  .)١()حنوهاووسوف،وواو القسم، والم اإلضافة، 

غة، وقد  التحليلي للالتفكري سيبويه يف هذا املفتتح من كتابه بداية وضع
ّبدأ بتحليل الرتكيب إىل عناصره األولية، وأصل هذه   الكلمات املفردة، العناصرّ

ا، وصلة بعضها ببعض، وقد اختار   هذا التقسيم يففدرسها من حيث دالال
 الفعل فجعل القسمة تقوم على االسم و،له صلة برتكيب الكالم أن يضع ما

ا مبوضوع الكالم الذي جعله واحلرف، وقد علل الزجاجي هذه القسمة، وربطه
ً تعاىل ليـعرب به العباد عما هجس يف نفوسهم، وخاطب به بعضهم بعضا اهللا ُ ّ ُ ِ َّ ُ
َ أن املخاطب ن ً ظاهرا غري مدفوع فيبيًالفإذا كان هذا معقو( ضمائرهم، يفمبا  َ
َََّاملخاطب واملخرب عنه واملخبـر و َُ ُ ُ

َّ َ  أجسام وأعراض تنوب يف العبارة عنها بهِ
ي أو ما أشبه القسماؤها؛ أو ما يعتوره معىن يدخله حتت هذا أمس  من أمر أو 

ّذلك مما ختتص به األمساء، ألن األمر والنهي  ّ  يقعان على االسم النائب عن إمناّ
َاملسمى؛ فاخلرب إذا هو غري املخرب واملخرب  َُ ُْ ً  ومها داخالن حتت قسم ،عنهّ

َّاالسم؛ واخلرب هو الفعل وما اشتق من ُ  وهو احلديث الذي معناه،ّه أو تضمن ْ
 معىن رابع سبيل إىلذكرناه وال بد من رباط بينهما، وهو احلرف؛ ولن يوجد 

  .)٢()فيكون للكالم قسم رابع
 اللغوي البد له من الرتكيبً سيبويه واعيا وهو يضع أقسام الكلم أن كان

 هذه  خارجيعربأن يصاغ من هذه الكلمات، فال يستطيع متكلم اللغة أن 
 الكالمّالقسمة، وهلذا فإن املربد صاغ عبارة سيبويه على حنو مغاير فاستخدم 

 من الكلم، وعىن بذلك أن متكلم اللغة البد من أن يصوغ كالمه على ًالبد
اسم وفعل : فالكالم كله: ( تراكيب ال ختلو من هذه األنواع الثالثة، فقالصورة

                                                            
  .املرجع السابق نفسه) 1(
  .٤٢: ص يف علل النحو، اإليضاح) 2(



  
٣١١  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

 أما. )١()ًان أو أعجميا من هذه الثالثة كًعربياوحرف جاء ملعىن، ال خيلو الكالم 
الكالم : (فقد عرب عن هذه املسألة بوضوح حني قال(  ه٣١٦ - (ّابن السراج 

 ،(  ه٣٩٥ - ( فارس ابنوتابع  .)٢() وفعل وحرفاسم:  من ثالثة أشياءيأتلف
 وفعل اسم: أمجع أهل العلم أن الكالم ثالثة: (على الطريق ذاته فقال

  .)٣()وحرف
م وجدوا املتأخرين،بت الكلمة أمهية عند النحاة قد اكتسو  وذلك أ

 النحاة هؤالءسيبويه يضعها يف مفتتح كالمه على الرتكيب النحوي، ومن 
يف (  ه٦٤٢ - ( يف النحو، وابن يعيش املفصل، يف ( ه٥٣٨ -(الزخمشري 

الكلمة هي ( كتابه الكلمة فقال مفتتحّشرح املفصل، فقد عرف الزخمشري يف 
االسم :  حتته ثالثة أنواعجنسّ الدالة على معىن مفرد بالوضع، وهي اللفظة

ًحتديدا ملا جاء به و ًإيضاحاوهذا التعريف ال يعدو أن يكون ). والفعل واحلرف
ّ الذي وصف الكلمة وأنواعها، ومثل هلا، أما ابن يعيش فأخذ كالم سيبويه

ً فيه كثرياّفصلالزخمشري و
)٤(.  

 بل أرجأه إىل ، الكتابرسالة فلم يدرسه سيبويه يف  بناء الكلمة املفردةأما
 للكلمة األخرىمكان الحق ألنه مل يشأ أن يبحث فيما له صلة بالعناصر 

 أن من كاجلانب الصريف أو الصويت يف هذا املقام؛ فقد كان على وعي ،املفردة
ذلك ليس مكانه، فهو يبحث يف الرتكيب اللغوي الذي يقوم على نسق لغوي 

ّ املفردة الدالة، وهذا النسق اللغوي يقوم عليه الكالم كما أخربنا ماتالكلمن 
                                                            

  .٣: ، ص١ للمربد، جاملقتضب) 1(
  .٣٦: ، ص١، جسابق البن السراج، مرجع األصول) 2(
 العسكريات، وقارن هذا الكالم مبا ورد يف ٨٩:  ص١ ابن فارس، جالصاحيب،)3(

  . وما بعدها٢٣: للفارسي، ص
  .، وما بعدها١٨: ، ص١ ابن يعيش، جّصل،املف شرح) 4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣١٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 فكل كالم يتواصل به الناس أو يعربون به عن هواجسهم ال بد ّالزجاجي،بذلك 
 عناصره األساسية، وهي االسم والفعل واحلرف، أما بناء منله من أن يتألف 
ل، ولذلك فإن سيبويه  فمسائل يتفرع إليها هذا األصأنواعها،هذه العناصر، و

 الرسالة، فدرس بناء الكلمة املفردة، ووضع هلا يليأرجأ دراستها إىل مكان 
 األشباه إىل أشباهها والنظائر بعضها إىل ًجامعاقواعدها الكلية الناظمة هلا، 

َّتـعداكهذا بناء األفعال اليت هي أعمال ( باب يفبعض، من ذلك ما جا ء  َ  إىل َ
 من الثالثي املتعدي، األفعال، حيث ذكر أبنية )ادرهاغريك وتوقعها به ومص

ُعلى فـعل يـفعل، : تكون من هذا على ثالثة أبنية (األفعالوالحظ أن  َُ َْ َ َفـعل وَ َ َ
ُيـفعل، وفعل يـفعل، و َ َُ ْ َْ َِ ْ املصدر فـعيكونَِ   .)١()ًالِ، واالسم فاعًالَ

أجل  إىل بعض من بعضهايف هذا الباب حاول سيبويه أن جيمع اجلزئيات و
 على فكرة ًمعتمدااخلروج بالقواعد الكلية، اليت تنتظم داخلها هذه اجلزئيات، 

 الثالثي الفعلّالقياس من أجل القاعدة الكلية، وهكذا فإنه بعد أن قرر أبنية 
 من هذه ذكرهإن بعض ما : املتعدي، وأتى باألمثلة الدالة عليها، انتقل إىل القول

ُاألبنية جاء على فعول، مثلها َ ُلزمهوذلك . (َ يف ذلك مثل األفعال الالزمةُ ُ يـلزمه ََِ ُ ََْ
ًلزوما،  ُكه وُ َ ُيـنـهكهَِ ُ َ وكا، ووردت ورودا، وجحدته جحودا، شبهوه جبلس َْ  َ ََ

ِ ََّ ً ًُ َُُ ْ َ ُ ُ ً ُ
ًجلوسا، ًقـعد يـقعد قـعودا، وو ُ ُ ُ َُ َُ َْ َركنَ َّ يـركن ركونا، ألن بناء الفعل واحدََ ً ُ ُُ ُ وكما . )٢()َْ

ُر اليت ذكرها على فعول، فإن بعضها جاء على غري هذه جاءت املصاد
ا ال تأيت و. )٣(الصيغة كان يعرض يف هذا املقام مشكلة املصادر الثالثية، وأ

ّوقالوا الفعلة حنوالرمحة واللقية (ًغالباعلى القياس  ُ ُ ََّ ًَنظريها خلته خيـلةو. َ ْ َ ُُْ وقالوا . ِ

                                                            
  .٥/ ٤ سيبويه، كتاب)1(
  .٦- ٥/ ٤ السابق نفسه، املرجع) 2(
  .٨ و ٧و ٦/ ٤ نفسه السابق املرجع)3(



  
٣١٣  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

ًنصح نصاحة، وقالوا َ ََ ً غلبةَََغلبه: َ ٌنـهمة، وقالوا:  كما قالواَََ َ ُالغلب كما قالوا: َ ََ :
ُالسرق ا الفحل ضرابا كالنكاح، والقياس، ضربا، واليقولونه كما : قالواو. ََّ ًضر ًْ ِّ ِ  الَََ

ًيقولون نكحا وهو  وقد جاء بعض مصادر ( تراعيه ًأحياناوإن كانت . )١()القياسْ
ٍفعالن،ما ذكرنا على  ْ ِحرمه حير:  وذلك حنوِ َْ ُ ًمه حرمانا، وََ ْ ِ ُ َوجدُ ُ الشيء جيده َ ُ َِ

ًوجدانا ْ ًومثله أتـيته آتيه إتيانا، وقد قالوا. ِ ِْ ِ ًأيت◌ا: ًََُْ َّ قد حاول و. )٢() على القياسِ
سيبويه أن جيمع جزئيات هذا املوضوع يف كليات بسبب انشعابه وعدم اتساقه 

ِّ قواعد مستقرة، ووجد أن اجلامع الذي ميكن أن يؤلف بني هذيف ه املتباعدات ّ
 فاعتمده طريقة لصياغة كليات املصادر الثالثية، وغريها يف بعض املعىنهو 

فهذه األشياء ال (، ألنه داء، )ُالعطاس(، قاسه على )ُّالسكات(مثل . األحيان
َتكون حىت تريد  ُّ جعل كالنُّحاز والسهام، ومها داءان، وأشباههماّالداء،ُ َ

ِ ُ()٣( .
َالوكالة( يف مثل هذا املقام، فقاس بعض على كذلك قاس األشباه بعضهاو ِ (
ََالوصاية(و ََاجلراية(و) ِ َالوالية(َّ، وحنوهن على)ِ . )٤() القيام بالشيءَّمعناهنَّألن (، )ِ
 ِّوالشراد ِالفرار: (حنوأن العرب تأيت مبا تقاربت معانيه على مثال واحد، الحظ و
ِّ والنفار والطماح، ألن هذا ِّالشماسو ٌباعدة مّكلهِّ َ َ

تابع هذه املسألة يف أبواب و. )٥(
ُ من األدواء على مثال وجع يـوجع جاءهذا باب ما (أخرى من كتابه، مثال ذلك  ََ َْ

ِ
َ

ََوجعا َ َ وهو وجع، لتقارب املعاين، وذلكَ ِ ًحبط حيبط حبطا وهو : َ ُ ََ ََ ََْ ٌحبط،ِ َ وحبج َِ َِ
ٌحيبج حبجا وهو حبج ً َ ََِ َ ُ ْفـعالنهذا باب (كذلك ما جاء يف باب و. )٦()َْ  ومصدره َ

                                                            
  .٩-٨/ ٤ السابق نفسه املرجع) 1(
  .٨ / ٤ السابق نفسه املرجع) 2(
  .١٠ / ٤ الكتاب) 3(
  .١١/ ٤ السابق نفسه، املرجع) 4(
  .٤/١٢نفسه،  السابق املرجع) 5(
  .١٧/ ٤ السابق نفسه، املرجع) 6(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣١٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ْ على فـعالن، األمساءُْوفعله، أما ما كان من اجلوع والعطش فإنه أكثر ما يـبىن يف  َ
َِويكون املصدر الفعل، ال ويكون الفعل على فعل  ْ ِ َ ُيـفعلَ َ ْ ُظمئ يظمأ وهو : حنو. َ َ ْ َ ِ َ

ُظمآن ْ ا فذكر األفعال الدالة على األلوانو. )١()َ ادرها، مصو جرى على القاعدة ذا
  .)٢( الثالثي وغريهمنفدرس أبنية هذه األفعال 

 فقد الحظ سيبويه أن أحرفها،من بناء الكلمة املفردة ما له صلة بعدد و
جند ذلك . نوعهاوًعدد أحرف الكلمات العربية يتفاوت وفقا لطبيعة الكلمة 

 االسم، درس فيه احلرف و)هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم(يف باب 
 حرف بالكلمات اليت تكون على فيهبدأ و حيث عدد األحرف والفعل من

 قبل الكلمات، وتكون على صورة اواحد، فذكر بعض األدوات اليت يؤتى 
ا كواوٍسابقة تدخل على الكلمات  لتضم اآلخر إىل (ُ العطف اليت جياء 

ا جتعل (، والفاء، )ّاألول وهي تضم الشيء إىل الشيء كما فعلت الواو، غري أ
ًمتسقالك ذ الم اإلضافة، مث وواو القسم، وكاف اجلر ) ُ بعضه يف إثر بعضّ

ْانتقل إىل االسم فالحظ أنه ال يكون اسم مظهر  ّألن (ً حرف واحد أبدا، علىُ
ُاملظهر يسكت عنده وليس قبله شيء وال يلحق  َ ُ ٌُ ُ َ ْ ُ
ُ شيء، وال يوصل إىل ذلك به َ ُ

ِحبرف، ومل يكونوا ليجحفوا باالسم فيجعلو ْ ٍ ليس باسم وال فعل، وإمنا مالة ز ه مبنُ ْ ِ

 ال يكون شيء من الفعل على حرف واحد، أنهكما الحظ ). جييء ملعىن
 يكون شيء من الفعل على حرف واحد ألن منه ما يضارع االسم، وهو الو(

ََّيتصرف و َ أبنية، وهو الذي يلي االسم، فلما قـرب هذا القرب مل جيحف ُْيـبىنَ ْ َ َُْ ًَُ ّ
ْ تدرك الفعل علة مطردة يف كالمهم يف موضع واحد فيصري على نأبه، إال  ٌَِّ ْ ُ

                                                            
  .٤/٢١ السابق نفسه، املرجع) 1(
 ٤/٢٨، وانظر يف مثل هذا االجتاه املرجع السابق نفسه، ٤/٢٥ السابق نفسه، املرجع) 2(

  .وما بعدها



  
٣١٥  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

  .)١()حرف
 من بعد ذلك إىل ما يكون على حرفني من هذه األنواع، ذلك أن وانتقل

 على حرف ما يكون على حرفني، وقد تكون عليها يكونالذي يلي ما (
األمساء املظهرة 

ُ
ِّاملتمكنة َ َِّاألفعال املتصرفةو َُ ليل؛ ألنه إخالل عندهم ذلك قو. َُ

ِّن، ألنه حذف من أقل احلروف  ٌ   .)٢()ًعدداَّْ
 ما جاء على ثالثة أماو: ( ثالثة أحرف، فقالعلى ما يكون درس مث

ً مزيدا فيه غريمها،أحرف فهو أكثر الكالم يف كل شيء من األمساء واألفعال و
َذلك ألنه كأنه هو األول فمن مث متكن ووغري مزيد فيه،  َّ ََ   .)٣()يف الكالمَّ

 بعد ذلك دراسته ملا كان على أربعة أحرف، مث بنات اخلمسة؛ وتابع
َّ بناء الكلمة املفردة، وميز بني سيبويهودرس . )٤( الكثرةيففاخلمسة أقصى الغاية 

هذا ( حروف الزوائد، يف باب فدرساحلروف األصلية واحلروف الزائدة فيها، 
ا يف الكلمةذكوَّ، عددها )باب علم حروف الزوائد   .)٥(ر أماكن زياد

  :الكلمةصوات اللغوية أصغر جزء في بناء  األ-
الصوت وَّ اخلليل إىل البناء الصويت للكلمة، وميز بني املقطع الصويت َّتنبه
التدريب العملي، فقد ورد يف ب هذه األفكار تالميذه ونقل إىل واحلرف،اللغوي 

، ما يشري إىل ) باحلرف الواحد إرادة اللفظبابهذا (كتاب سيبويه يف باب 
كيف تقولون إذا : ً يوما وسأل أصحابهاخلليلقال : (هذه املسائل، قال سيبويه

َأردمت أن تلفظوا بالكاف اليت يف لك  َ َالكاف اليت يف مالك، والباء اليت يف وَ ِ

                                                            
  .٢١٩، ٢١٦: ، ص٤، جسيبويه كتاب) 1(
  .٢١٩ / ٤ السابق نفسه، املرجع) 2(
  .٢٣٠-٢٢٩/ ٤لسابق نفسه، ا املرجع) 3(
  . ذاتهاملوضع السابق نفسه، واملرجع) 4(
  .٢٣٧ - ٢٣٥ / ٤ السابق نفسه املرجع) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣١٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

َضرب؟ ّومن الواضح أن السؤال يف هذا املوضع يتصل باملقطع الصويت الذي ) ََ
م خيلطون . حلرف الساكن واحلركة من اّيتألف وقد التبس األمر على التالميذ أل
م كان على  ّلذلك فإن ردهو واحلركة واملقطع الصويت واسم احلرف، الصوتبني 

ْنقول باء كاف: لهفقيل :(النحو اآليت ّ صحح اخلليل هذا اخللط حني لذلك ،)ْ َ
َْ ومل تـلفظوا باالسمَّإمنا جئتم : ( احلرف، حيث قالاسمَّ الصوت وبنيَّميز 

ْكه : أقول: وقال. باحلرف :  عن السبب علل ذلك بقولهُسئلوحني ). َْبهوَ
َّعه فأحلقوا هاء حىت صريوها : ُرأيتهم قالوا( َ ً ْ ُيستطاعِ َ ْ ا، ألنه ال يلفظ ُ ُ الكالم  َّ

َحبرف، فإن وصلت قلت ك وب فاعلم  َ َ َ ْ َ فهذه طريقة . ِع يا فىت:  كما قالوايافىت،َ
ًّحرف كان متحركا، وقد جيوز أن ِّكل  َ ا منها ز  األلف هنا مبنيكونٍ ُِلة اهلاء، لقر

ا، فتقول  شأن املقطع هذافإذا كان . )١()أنا: تقولبا وكا، كما : وشبهها 
ا، و ِالصويت فإن الصوت اللغوي املفرد أو الساكن درس بالطريقة ذا  موضع كانُ

َكيف تلفظون باحلرف : (قالبه أنه اهتمام اخلليل، فقد أورد سيبويه يف كتا
ْالساكن حنو ياء غالمي وباء اضرب و ْ ِ َّ قد؟ فأجابوا بنحو مما أجابوا يف املرة ِدالُ ّْ ٍ َ

ِأقول إب وإي و: األوىل فقال ًَِ فأحلق ألفا موصولةْإد،ْ ُ قال كذاك أراهم صنعوا . ُ
َاسم حيث أسكنوا الباء والسوابن : بالساكن، أال تراهم قالوا ٌ ْ

، وأنت ال ن يِ
َّتستطيع أن تكلم بساكن يف  َ ُ كما التصل إىل اللفظ ٌاسم أولَ

ِ َّ السواكن، ذهَ
ا، َفأحلقت ألفا حىت وصلت إىل اللفظ  ََّ َ َِ ْ ُ تلحق هذه األلفات حىت فكذلك َ ِ ُ

ِتصل  ا كما أحلقت املسكنإىلَ َ اللفظ  َّ َ ُ َ َ   .)٢()َّ األول يف االسمَ
 والصوت املتصل باحلركة املفرد الصوت لفظريقة ّ بني سيبويه يف كتابه طوكما

هذا باب اإلدغام، (، فإنه درس خمارج األصوات وذلك يف باب ) الصويتاملقطع(
                                                            

  .٣٢٠ / ٣ السابق، املرجع) 1(
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٣١٧  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

 ومهموسها وجمهورها، وأحوال جمهورها خمارجها، باب عدد احلروف العربية، وهذا
 عن عدد -  كما أوضح - ّقد حتدث يف هذا الباب و ،)١()مهموسها، واختالفهاو
ً حرفا، وزيادة عددها إىل مخسة وثالثني حرفا وعشرون وهو تسعة العربيةوف حر ً

ّأربعني حرفا حبروف هن فروع، وهي يف وأو اثنني   تصرفات املتكلم الواقعً
 خمارجها،ّباألصوات اللغوية، كما حتدث عن صفات هذه احلروف من حيث 

ََّومكرِشديدها، ورخوها، ومنحرفها، ووجمهورها، ومهموسها،   إىل غري ذلك رهاُ
  .)٢(من الصفات اليت جندها يف مواضعها يف الكتاب

  :ةـاإلعراب في اللغ - 
ّ، أو تتعرض سكون الكلمات العربية داخل الرتكيب حبركات أو تنتهي

ا للتغيري ا غريها وملا كانت هذه الظاهرة مما مييز العربية عن .ايا  اهتم 
ًاللغويون القدماء اهتماما كبريا،  ّعدوها واحدة من الكليات اليت تقوم عليها وً

 أواخر الكلم من جماريهذا باب ( يف كتابه يف باب سيبويهالعربية، وقد عرضها 
ا ظاهرة تتعلق باللغة ال )العربية  ولذلك بالكالم،، ودرس هذه الظاهرة على أ

  ).أواخر الكلم من العربية: ( جعل الباب يشري إىل اللغة بقوله
اري مثانية جمار ليميز ما  سيبويه هقسم ّذه ا  املعرب واملبين، فقال عن بنيٍ

اري  َّعلى النصب واجلر والرفع واجلزم، و: ٍوهي جتري على مثانية جمار(هذه ا  الفتحِّ
اري الثمانية جيمعهن يف اللفظ أربعة أضربهذهو. الكسر والوقفوِّوالضم  ُ ا َُّ َُ ُ َ ْ :

ُفالنَّصب والفتح  ُّ واحد، واجلر والكسر يفٌ اللفظ ضربيفْ ٌاللفظ ضرب واحد،  ٌ
ُّوكذلك الرفع والضم، و ّمث علل هذا ). الوقفو اجلزمَّ ُوإمنا ذكرت : ( بقولهالتقسيمّ َّ

ٌلك مثانية جمار ألفـرق بني ما يدخله ضرب  ُْ َ ُ ْ ُ هذه األربعة لما حيدث فيه العامل منٍ ِ ُِْ
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣١٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ٌ وليس شيء منها إال وهو يزول عنه -  ًيـبىن عليه احلرف بناء ال يزول بني ما و - ْ ُ ُْ
ٌ لغري شيء أحدث ذلك فيه من العوامل، اليت لكل عامل منها ضرب من عنه ْ ِّ َ ٍ ِ

  .)١() وذلك احلرف حرف اإلعراباحلرف،اللفظ يف 
 النص يف استخالص جمموعة من املسائل اليت دار عليها عمل هذا يفيدنا

ّ فرق فقدَّظاهرة اليت حتدث عنها،  وحبثوا يف هذه السيبويه،النحاة الذين أعقبوا 
 ظاهرة تدخل على -ّ كما تصوره -ذلك أن اإلعراب و: بني اإلعراب والبناء

اري اليت يتحدث العامل،ُْالكلمة، حيدثها   وهي ظاهرة عارضة، فقد ذكر أن ا
اري ليست أصيلة يف ضربُعنها تفرق بني ما يدخله   منها، أي إن هذه ا

ا تد وظهرت بذلك مسألة من مسائل . خارجهاخل عليها من الكلمة، بل إ
 ناقش مسألة العالقة بني حني(  ه٣٣٧ -(ّفلسفة اللغة، عرب عنها الزجاجي 

ّ، فقرر )أيهما أسبق؟. الكالمباب القول يف اإلعراب و(احلركة والكالم يف باب 
قد نرى ( ذلك بأننا ّعلل، و)ًسبيله أن يكون سابقا لإلعراب(أن الكالم 

 عليه يدخلّالم يف حال غري معرب، وال خيتل معناه، ونرى اإلعراب الك
مثال ذلك أن : (ّمثل لذلك بأمثلة فقالو). وخيرج، ومعناه يف ذاته غري معدوم

ً ذلك، معربا كان أو غري معرب، ال أشبهاالسم حنو زيد وحممد وجعفر وما 
 ًمعربا ويركب، يذهبو حنو يقوم املضارعوكذلك الفعل . يزول عنه معىن االمسية

ٍ ملعان اإلعرابوإمنا يدخل . كان أو غري معرب، ال يسقط عنه معىن الفعلية

أن اإلعراب ( ذلك إىل نتيجة مفادها بعدمث خيلص ). تعتور هذه األشياء
ّعرض داخل يف الكالم ملعىن يوجده ويدل  ٌ ً والكالم إذا سابقه يف املرتبة، عليه،ََ

  .)٢() توابعهمنواإلعراب تابع 
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٣١٩  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

ِليس معىن السبق يف املرتبة أن أحدمها وجد و
إن الكالم :  اآلخر، فقولناقبلُ

ًأن العرب كانت نطقت به زمانا غري معرب مث أدخلت عليه ( ال يعين ًالأوكان 
ا هكذا نطقت به يف (، بل )اإلعراب ً وهلة، ومل تنطق به زمانا غري معرب أولإ
اب يف االستحقاق داخل على  اإلعرإن: (، وبذلك ميكن أن نقول)مث أعربته

إن كانا مل يوجدا و املعقول، يفٍ مرتبة كل واحد منهما توجبهالكالم ملا 
  .)١()مفرتقني
قل ُكما ن -  أن اإلعراب وأبانوا النحاة املتأخرون هذه الظاهرة، درس وقد

       احلاجبابن ،فقال)٢( اختالف اآلخر-  ( ه٤٧٢ - (  اجلرجاينالقاهر عبدعن 
) اإلعراب ما اختلف آخره(: )  ه٦٨٦ - (ما ذكر األسرتاباذي ك( ه٦٤٦ - (

ً اآلخر حىت يسمى إعرابايفألن االختالف أمر ال يتحقق ثبوته 
قد فسر و ،)٣(

 مل بصفةّيتصف : خيتلف اآلخر أي: واحلق أن معىن: (األسرتاباذي ذلك بقوله
ّيكن عليهاقبل؛ فإن  ً يف حال اإلفراد مل يستحق شيئًالمث) زيد(ُ  احلركات،ا من َّ

انتقلت من :  فقد اختلف أيَّالرفع،فلما ضمت الدال بعد الرتكيب يف حالة 
َّ املعينةاحلركةحال السكون، إىل هذه 

ُ
ً نظروا إىل الكلمة مفردة مل وبذلك. )٤()

ايدخلها شيء من احلركات؛ فهي ساكنة، مث الحظوا  ّ تغريت يف الرتكيب، أ
َّوهذا التغري مسوه االختالف،  -      االختالف معىن إن: (وقال عنه األسرتاباذي ُ

  .)٥()احلركة اآلخر من السكون إىل انتقال - كما ذكرنا 
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

َّ ال ميكن أن يتم ما مل ننظر األسرتاباذيَّ التوفيق بني ما أورده الزجاجي وإن
ا تصور، ال يقوم   واقع، ذلك أن الكلمة املفردة اليت مل علىٌُّإىل املسألة على أ

َ الرتكيب ليس هلا أن تـنطق تدخل يف َ ا كلمة وقعت خارج التأثري َّحمركةُْ  اآلخر أل
َُالذي حيدثه العامل، مثـلها يف ذلك  ِ ُمثلُْ َّ الصوت اللغوي كما قرر اخلليل، فهذا َ
ُيلفظّالصوت إذا جردناه من الكلمة فإنه  َّيـتـوصل وً ساكنا، ُ َ مزة إىلَُ  النطق به 

 العقل ألنه يفََْو اهلاء الساكنة، فهو صوت مفتـر ض الوصل أو األلف املمدودة أ
ًمل يتصل باحلركات اليت جتعل منه ما يسمى مقطعا صوتيا،  ً َّ ُ ُ ْ ّ ميكن أن نسمي فكماَّ

 الكلمةهذا الصوت األصل اخلالص يف أصوات الكلمة، كذلك ميكن أن نسمي 
اء إال َألن الواضع مل يضع األمس(اليت مل تدخل الرتكيب الكلمة اخلالصة، 

َلتستعمل َِ يف الكالم مركبة فاستعماهلا مفردة خمالف لنظر الواضعُِ ٌ ً ً َّ()١(.  
 أنه األول يف النفس علىالواضح أن اللغويني العرب نظروا إىل االسم و

ً أم حروفا ًال قاسوا الكلمات األخرى كلها سواء أكانت أفعاولذلكّوالرتبة، 
هذه الظاهرة واضحة، فحني تكون  ويف مسألة اإلعراب جند عليه،جاءت ملعىن 

 خاصة يف اإلعراب، تقاس إليها بقية الكلمات، طبيعةًالكلمة امسا فإن هلا 
ًُّ ألنه ألصق بالنفس وأكثر متكنا فيها من اخلاصةَّوالظاهر أن االسم جتلت طبيعته 

  .ُ مهمة تبىن عليها كثري من قواعد اللغةًمسألةُّغريه، ومسألة التمكن كانت 
 املهم الذي تعرض له سيبويه وهو يف صدد وضع القوانني مالكالمن و

ّ العربية ما ذكره عن أولية الكلمات يف اللغة العربية وثقل اللغةالكلية اليت تنظم 
ً األخرى وفقا لقانون األولية، وكذلك متكنها يف النفس خفةبعض الكلمات و

 من بعض، ثقلأَّواعلم أن بعض الكالم : ( فقالثقلها،ّبسبب أوليتها وعدم 
ُّفاألفعال أثقل من األمساء ألن األمساء هي األوىل، وهي أشد  َّ َّ فمن مث مل ًُّمتكنا،ُ ِ
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٣٢١  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

ِّيلحقها تنوين وحلقها اجلزم والسكون، وإمنا هي من  ِ ٌ َّأال ترى أن الفعل . األمساءْ
ًال بد له من االسم وإال مل يكن كالما، واالسم  ّ :  يستغين عن الفعل، تقولقدَّ

  .)١()هلنا، وعبد اهللا أخونااهللا إ
ّ صورة أولية األمساء لتمكنها مبقابلتها باألفعال، فاألفعال كما وتتضح

ا هي األوىل فهي األمساءأثقل من : قال  وذلك ألن األمساء هي األوىل، وكو
ما ضارع الفعل املضارع من األمساء يف  (فإنكذلك و األفعال،ًأشد متكنا من 

ُء أجري لفظه جمرى ما يستثقلون ومنعوه ما يكون ملا  ووافقه يف البناالكالم ُ
ُأصفر، فهذا بناء أذهب وأعلم، و وذلك حنو أبيض وأسود وأمحر ّيستخفون، ُ

ًفيكون يف موضع اجلر مفتوحا، استثقلوه   ووافق يف الكالم  قارب يفحنيِّ
  .ذلك أنه ابتعد من االمسية وصار أدخل يف الفعلية. )٢()البناء
 درجات، فذكر أن ُّالتمكنخلفة اليت تنتج عن األولية وجعل سيبويه او

ّ أول، مث يدخل النكرةًالنكرة أخف عليهم من املعرفة، وهي أشد متكنا؛ ألن 
ًعليها ما تـعرف به، مث إن الواحد أشد متكنا من اجلميع،  ّ  الواحد ألنَُّ
 وإمنا ًّمتكنا،ّاألول،واملذكر أخف عليهم من املؤنث ألن املذكر أول، وهو أشد 

  .)٣(خيرج التأنيث من التذكري
 - (، كما حكى عنه ابن جين ( ه ٣٧٧ - (َّقد فسر أبو علي الفارسي و
ّ وجعل األولية للتمكن يف النفس ال للسبق الزمين، فقالسيبويه، كالم ( ه٣٩٢ َّ :

 أعين ما سبق - ّ كان يذهب إىل أن هذه اللغة -  رمحه اهللا -  عليّاعلم أن أبا (
ّ إمنا وقع كل صدر منها يف زمان واحد، وإن كان تقدم -  بعدها به ّمنها مث حلق ْ َ ُّ ّ
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ِّ فليس بواجب أن يكون املتقدم على الفعل االسم، وال صاحبهشيء منها على 
َّ الفعل؛ وإن كانت رتبة االسم يف النفس من حصة احلرفِّأن يكون املتقدم على  ِ

: وإمنا يعين القوم بقوهلم.رف الفعل؛ والفعل قبل احلقبلَّالقوة والضعف أن يكون 
 أنه أقوى في النفس، وأسبق في االعتقاد من الفعل االسم أسبق من إن

ّ فيجوز أن يكونوا عند التواضع قدموا االسم الزمانفأما . الفعل، ال في الزمان
.  الفعل يف الوضع قبل االسم، وكذلك احلرفّقدمواوجيوز أن يكونوا . قبل الفعل

م وزنوا ح م حمتاجون إىل وٍينئذ أحواهلم وذلك أ مصائر أمورهم، فعلموا أ
ا البد هلا   األمساء واألفعال واحلروف، فال عليهم منَّالعبارات عن املعاين، وأ
م قد أوجبوا على أنفسهم أن باحلرف؛ِّبأيها بدؤوا، أ باالسم أم بالفعل أم   أل
ن مجع؛ واملعاين ال تستغين  َيأتوا  َُ  هذا مذهب أيب علي وبه . واحد منهنعنّ

  .)١()كان يأخذ ويفيت
اإلعراب الذي : (َّحد اإلعراب بقوله(  ه٣١٦ - (ّّهلذا فإن ابن السراج و
: ُّ، مث شرح معىن التمكن يف االسم بقوله)ِّ االسم املفرد السامل املتمكنَيلحق

ِّأعين بالتمكن ما مل يشبه احلرف قبل التثنية واجلمع الذي على حد التثو( ُ . )٢()نيةُّ
ُّ كان لديهم األصل الذي يبىن عليه الكالم، ومعيار متكن االسميعين ذلك أن و َ ُ َ

ا من االسم أو ابتعادها عنه، أو بعدها عن االمسية الكلمة ُ يف النفس مدى اقرتا
او ًولذلك فإن الكلمات تعرب أو تبىن وفق عالقتها باالسم اقرتابا .  منهااقرتا ُ  منهُ

ًأو ابتعادا عنه
قد ذهب البصريون هذا املذهب، ويتضح ذلك من خالفهم و. )٣(

                                                            
  .٣٠: ، ص٢ جين، مرجع سابق، جابن اخلصائص،) 1(
  .٤٥: ص، ١، ابن السراج، جاألصول) 2(
ا، فقد ذهب البصريني املسائل اخلالفية بني من) 3(  والكوفيني مسألة بناء األفعال أوإعرا

 ل يف األمساء فرع يف األفعال؛ فإن األصل يف الفعل البناء، أصاإلعرابالبصريون إىل أن 
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ٌّإنه مبين على : إمنا قلنا:  األمر فقد قالوافعلمع الكوفيني يف مسألة بناء 
 تكون مبنية، واألصل يف البناء أن يكون أنالسكون؛ ألن األصل يف األفعال 

ُعلى السكون، وإمنا أعرب ما أعرب من  ة ُ أو بين منها علىاألفعالُ ٍ الفتحة ملشا

  .)١()َّما باألمساء
ً هذا املذهب أيضا، يذهبُيفهم من كالم سيبويه حول هذه املسألة أنه و

ِّ املتمكنة، لألمساءوحروف اإلعراب : (َّفهو حني حتدث عن حروف اإلعراب قال َ َُ
 اهلمزة، والتاء،:  األربعالزوائدولألفعال املضارعة ألمساء الفاعلني اليت يف أوائلها 

ته االسم، أما البناء فقد جعله فجعل. )٢()والياء، والنون  إعراب املضارع ملشا
ُ  جمرى املضارعة، جترلألفعال اليت مل و تشبه احلرف، اليتلألمساء غري املتمكنة 

  .)٣(وكذلك للحروف
 يقيس يف هذا املوضع على فهوَّيتضح رأيه يف أثناء تعليله حلركات البناء، و

امن األفعال، فيجعل بناء الكلمة أو االسم وما يضارعه  ً تابعا ملدى إعرا
ِ اليت مل جتر األفعالوالفتح يف : (عالقتها باالسم أو ما يضارعه، يقول يف ذلك َْ

َ فـعلمعناه َضرب، وكذلك كل بناء من الفعل كان: جمرى املضارعة، قوهلم َ ومل . َ
َيسكنوا آخر فـعل؛ ألن فيها بعض ما يف املضارعة، تقو َ َ ِّ َََ رجل ضربنا، هذا: لُ

ا النكرة، وتكون يف موضع ضارب إذا قلت تقول و. هذا رجل ضارب: ٍفتصف 
ْإن فعل فـعلت، فيكون يف معىن إن يفعل أفعل، فهي فعل كما أن املضارع  َ ََ ُ ْ َ ٌفعل،ََ ْ
ِ 

                                                                                                                                
 انظر شرح ابن عقيل . أن اإلعراب أصل يف األمساء ويف األفعالإىلوذهب البصريون 
  .٤٦: ص/ ١جأللفية ابن مالك، 

 يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، أليب الربكات األنباري، اإلنصاف) 1(
  .٥٣٤، ص٢ج

  .١٣: ص / ١ سيبويه،جكتاب )2(
  .١٥: ص، ١ السابق نفسه، جاملرجع) 3(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ِّوقد وقعت موقعها يف إن، ووقعت موقع األمساء يف الوصف، فلم يسكنوها  َ ُ  كماْ
ُِّألمساء ماضارع املتمكن، وال ما صري من املتمكن يف موضع ُمل يسكنوا من ا ِّ

  .)١() غري املتمكنمبنزلة

وهو يف صدد احلديث  ،)اخلصائص(ّ ابن جين هذه املسألة، يف كتابه وأوضح
 التوقيف واالصطالح، وأجاب عن تساؤل بعض الدارسني بنيعن أصل اللغة 

 ذكر أنه قد حيث )٢(ّ كلهاَمساء األَم آدمَّوعلحول ما ورد يف اآلية الكرمية 
ُأفعال، وحروف؛ وليس جيوز أن يكون املعلم من ذلك وفاللغة فيها أمساء، : (يقال ََُّ

اعتمد : َّ ليس بأمساء، فكيف خص األمساء وحدها؟ قيلممااألمساء دون غريها؛ 
َّ القبل الثالثة، والبد لكل كالم مفيد من أقوىذلك من حيث كانت األمساء  ُُِ

 فلما كانت والفعل، عن كل واحد من احلرف املستقلةم، وقد تستغين اجلملة االس
ُّاألمساء من القوة واألولية يف النفس والرتبة، على ما الخفاء  ّ ّ ا بهّ ُ جاز أن يكتفى 

  .)٣()ٍمما هو تال هلا، وحممول يف احلاجة إليه عليها

ُّ لالسم هذه امليزة؛ ألنه يدل حسب رأي أيب احلسن وكانت     األخفش ُ
وليست األدلة بالشيء ( بعينه أما األفعال فهي أدلة، الشيءعلى (  ه٢١٥ - (

  .)٤()ٌ وعمرو وأشباه ذلك فهو الشيء بعينهٌزيدُّالذي يدل عليه، وأما 
ً واضحا يف ذهن سيبويه كان ما أوردناه أن موضوع مستويات اللغة ّيبني

قد أفاد من و. ذه املستويات كانت له طريقته يف عرض هأنهًوضوحا تاما إال 
 أبو منهمطريقة سيبويه يف النظر إىل اللغة وفق هذه املستويات دارسون آخرون 

                                                            
  .١٦: ص / ١ السابق، جاملرجع) 1(
  .٣١: اآلية البقرة  سورة) 2(
  .٤٢-٤١:  ص١ جاخلصائص،) 3(
  .٤: ح، ١٥: ، ص١ سيبويه، جكتاب) 4(
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 اللغويني بعضكذلك و ،)١( إحصاء العلومكتابهيف (  ه٣٣٩ - (نصر الفارايب 
ماملتأخرين، فأقاموا  ً على مستويات اللغة بدءا بالصوت وانتهاء بالداللةدراسا ْ .

 العلوم، الذي أقام دراسة مفتاح، صاحب ( ه٦٢٦ - (السكاكي جند ذلك عند 
  :ً تقسيم علومها أقساما هيعلىاللغة 

  .درس يف أصوات اللغة وخمارجها: يف علم الصرف: األول القسم -
  .درس فيه الرتكيب اللغوي: يف علم النحو: الثاين القسم -
الرتكيب، درس فيه داللة : يف علمي املعاين والبيان: الثالث القسم -

  .والصورة الفنية
ا املتدرجة، وهي ذلك وكان ّ وعيا منه أن اللغة تدرس وفق مستويا ُ ً

  .)٢(، والنحوي، والداليلالصريفاملستوى الصويت، و
  :ةـ اللغفي نادـاإلس
َّ العربية وعده من اللغةضع سيبويه يف رسالة كتابه نظام اإلسناد يف و

َّلم حني ينشئ كالمه، كما بـني أن املسند  ال يستغين عنها املتكاليتالضروريات  َ ََّ ُِ

مااملسندو ُّ إليه مها العنصران اللذان ال ينـفك أحدمها عن اآلخر، فهما اللذان  َ ْ 

 ٌواحدَهذا باب املسند واملسند إليه، ومها ما اليغىن : (قال سيبويه.  أي كالميقوم
ُمنهما عن اآلخر، وال جيد املتكلم منه  ِّ َ َُ ُ َِ   ).اُبدَ

ِ القسمة أن سيبويه هذهُقسم بعد ذلك أنواع اإلسناد نوعني، ويفهم من و َ
ِ

 العريب الذي ال الرتكيبقاعدة : ًيريد أن يضع قاعدتني يف آن معا األوىل منهما
 اجلملة العربية، وهي أنواعقاعدة : َّيتحصل إال بوجود عنصري اإلسناد فيه، والثانية

ِ وجاءت هذه القسمة يف الفعلية، واجلملة ّاجلملة االمسية،: ُاليت تقسم نوعني

                                                            
  .٨-٥:   صالفارايب، العلوم، أبو نصر إحصاء) 1(
  .٣٩:  للسكاكي، صالعلوم مفتاح انظر) 2(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ا سيبويه مراده، حيث قال َاألمثلة اليت بني  ُّفمن ذلك االسم املبتدأ واملبين عليه : (َّ ُ َُْ ُ
َعبد اهللا أخوك، و: وهو قولك َ َمثل ذلكو.  أخوكهذاُ ُيذهب عبد : ُ ُ ْ َّ فال بد ِاهللا،َ

ُللفعل من االسم كما مل يكن لالسم األول ب ْ َِ َّ ُ ِد من اآلخر ِ ِ مث انتقل ). ِ االبتداءيفٌّ
َبعد ذلك إىل ما يلحق باجلملتني الفعلية واالمسية،   ما يكون مبنزلة االبتداء فذكرُ
ومما : (ً أم حرفا، فقالًناسخا ًالمما دخل عليه واحد من النواسخ، سواء أكان فع

ً وليت زيدًمنطلقا،ُكان عبد اهللا : يكون مبنزلة االبتداء قولك َ َ َّا منطلق؛ ألن هذا َْ ٌ ُْ
  .)١() ما بعدهإىلُحيتاج إىل ما بعده كاحتياج املبتدأ 

 فهو بعد أن قرر الرتكيب، يف صياغة ًال سيبويه االسم املتمكن أصجعل
 اللغوي، الرتكيبأنواع اجلملة، وقسمها قسمني عاد إىل االسم ليجعله أصل 

 به ُيلفظأن االسم حني ًفكأنه يرى اجلملة االمسية أساسا لرتكيب اجلمل، ذلك 
ُفإنه يكون مبتدأ، واملبتدأ خال من العوامل اللفظية، إذ يقال يف تعريفه املبتدأ : (ٍ

احلروف، وكان القصد فيه أن وَّما جردته من عوامل األمساء، ومن األفعال 
 يكون ثانيه خربه وال يستغين واحد منهما الفعل،ٍ لثان مبتدأ به دون ًالجتعله أو

ِوهو معرض لما  .عن صاحبه ٌ   .)٢() يف األمساءيعملََّ
ُواعلم أن االسم أول : (َّلذلك خص اجلملة االمسية بكالم خاص، فقالو

ُأحواله االبتداء، وإمنا يدخل الناصب والرافع سوى  ُ . ُّ واجلار على املبتدأاالبتداءَ
َأال ترى أن ما كان مبتدا قد تدخل عليه هذه   حىت يكون غري مبتدأ، األشياءً

ّوذلك أنك إذا . تدعهال تصل إىل االبتداء ما دام مع ما ذكرت لك إال أن و
ُعبد اهللا منطلق إن شئت أدخلت رأيت عليه، فقلت: قلت َ عبد اهللا ُرأيت: ٌ

                                                            
  .٢٣ / ١ سيبويه، كتاب) 1(
  .٥٨:ص، ١ البن السراج، جألصولا) 2(
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ُكان عبد اهللا منطلقا، أو مررت بعبد اهللا : ًمنطلقا، أو قلت  فاملبتدأ ًمنطلقا،ً
  .)١()ل املعرفةأول جزء كما كان الواحد أول العدد، والنكرة قب

 االسم، مث تدخل العوامل أحوال كالم سيبويه على أنه جيعل املبتدأ أول ُّيدل
ِّعلى هذا االسم فتغري فيه، وكأن اجلملة االمسية   اجلمل، فكما أن الصوت أولُ

 أن الكالمأساس الكلمة اليت هي أساس تكوين اجلملة، فكذلك نفهم من 
إن لدينا ما نسميه الصوت : ميكن القولوي، اجلملة االمسية أساس الرتكيب اللغو

  . واجلملة اخلالصةاخلالصة،اخلالص، والكلمة 
ُتؤكد ِّ ُّ أبواب الكتاب هذا التوجه لدى ُ  فقد اعتمد يف صنع أبواب سيبويه،َّ

ُّالكتاب على االسم الذي يـعد األول بني الكلمات،  َ ًُّألنه أشد متكنا من غريه يف وُ ُّ
  : األبواب اآلتيةالكتابولذلك وردت يف . ُيبىن عليهالنفس فإن الكالم كله 

  باب الفاعل -
َّهذا باب الفاعل الذي مل يـتـعده فعله إىل  - َ   )٢(مفعولََ
  )٣(هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إىل مفعول -
  : املفعولأبواببعد أن ينتهي من أبواب الفاعل ينتقل إىل و

فعولني، وليس لك أن تقتصر  الذي يتعداه فعله إىل ماملفعول باب هذا
  .)٤(على أحدمها دون اآلخر

                                                            
  .٢٤-٢٣/ ١ سيبويه، كتاب) 1(
  .٣٣: ، ص١ج نفسه، البابان يف املرجع) 2(
  .٤١ /٣٩ /٣٧، وبقية أبواب الفاعل يف الصفحات التالية٣٤ / ١ السابق نفسه،املرجع) 3(
  .٤٥ /٤٤:  اخلاصة باملفعول يف الصفحات، وبقية األبواب٤٣/ ١ السابق نفسه، جاملرجع) 4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٢٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ُّ إىل أبواب أخرى هلا صلة باالسم الذي هو عمدة الرتكيب، وتدل ينتقل مث
 يبىن عليه الكالم، ًال اعتماد االسم الذي هو يف األصل مبتدأ أصعلىاألبواب كلها 

  . ذلكُ مث يدخل عليه العوامل من فعل أو نواسخ أو غرياجلملة،ّفيكون به 
  :قواعد الكالم العربي -

 األصل الذي اعتمده العريب كانت هذه املعايري اليت قام عليها الرتكيب لقد
َّ فهم بعد أن ثبتوا قواعد قواعده،اللغويون العرب يف حتليل الكالم العريب واستنباط 

اب  العريب، ودخلوا يف مسائل األبوالكالماجتهوا إىل رصد ظواهر ) العريب(َّما مسوه 
ُ اليت يسمح للمتكلم أن اجلزئياتاليت صاغوها على صورة كليات تشتمل على 

  . اللغةمستعمليًيتخذها طريقا للتعبري يتميز به عن غريه من 
 لأللفاظ العربية مسات أن أول ظواهر القواعد العامة للكالم العريب كانت

فق طريقة  وكالمهخاصة تتجلى يف كالم العريب، ويفرتق أحدمها عن اآلخر يف 
اتعبريه عن املعاين باأللفاظ ذات الصفات اخلاصة، وهذه املفردات  ُ يبىن بصفا

 طبيعة منَعليها الرتكيب اللغوي وال تعين اخلروج عن قواعد اللغة لكنها جزء 
ّالعربية، فالعربية تدل فيها كل لفظة على معىن من املعاين، ولذلك  ُختتلفّ  األلفاظ ََْ

 أحدهم، بعضها يستعملد تأيت يف اللغة كلمات مرتادفة، باختالف املعاين، وق
 وختتلفان يف املبىنََّ آخر غريها للتعبري عن املعىن، وقد تـتفق اللفظتان يف ويستعمل
 اللفظ استعمالُّ هذه األلفاظ وفق تغري معانيها جزء من باب واستعمالاملعىن، 

َعربية وبني وقد أوضح سيبويه صفات املفردات ال. للتعبري عن املعاين  عالقتهاَّ
اعلم أن من كالمهم ): ( اللفظ للمعاينبابهذا ( حيث قال يف بابباملعاين

ِ اللفظني واملعىن واحد، واتفاق َاختالفاختالف اللفظني الختالف املعنيني، و
فاختالف اللفظني .  اهللا تعاىلشاءاللفظني واختالف املعنيني، وسرتى ذلك إن 

َ جلس وذهب:الختالف املعنيني هو حنو :  واملعىن واحد حنواللفظنيواختالف . َ
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ُوجدت: ّواتفاق اللفظني واملعىن خمتلف قولك. َذهب وانطلق ْ َ ِ عليه من املوجدة، َ َ ِ َْ
ِووجدت إذا أردت وجدان الضالة َّ َ ْ ِ َ ُ ْ َ   .)١() كثريهذاوأشباه . َ

د يف  صلة بالكالم فهو ما ورلهُ األمر الثاين الذي أشار إليه سيبويه مما أما
 ينشأ يف كالم ما، فذكر )هذا باب ما يكون يف اللفظ من األعراض(باب 

َّالعريب من ظواهر جاءت على خالف األصل، فالعرب قد يتصرفون يف  َ
 خمالفني يف ذلك األصل الذي درجوا على اتباعه، وميكن للدارس أن كالمهم

َّ يف قواعد كليه تضمها، وقد نص سيبويه يفالتصرفاتجيمع هذه   هذا الباب ُّ
  : القواعد، وهي أن العربهذهعلى جمموعة من 

ُ الكلم، وإن كان أصله يف الكالم غري ذلكَحيذفون ّمما ُ ُمل يك وال : مثل.(ْ َ
ِأدر َْ(  

ِّيـعوضونو، َحيذفون َ ُزنادقة، وزناديق، وفرازنة وفرازين: مثل. (ُ َ َ ٌَ ٌَِ ُ َ َِ(  
ُ عن الشيء الذي أصله يف كالمهم أن يبالشيء يستغنون َستعمل حىت َ َ َ
ُيدع: مثل. (ًيصري ساقطا م يقولون يدع وال يقولون ودعَ َ، فإ َُ َ َ َ َّ()٢(.  

 الكالم للتعبري عن بصياغةأشار سيبويه يف باب آخر إىل مسألة تتصل و
 اللغوية، قواعدهاملعىن، فذكر أن الكالم يتصف بصفات خمتلفة وفق استقامة 

 قدرةنه سيبويه تأكيد فكرة وتعبريه الصحيح عن املعىن، وهو باب قصد م
ًاملتكلم على صياغة التعابري املقبولة حنويا ودالليا،  كذلك قدرته على اخلروج وً

 واملعنوية فذكر أن من الكالم املستقيم احلسن مثل اللغويةِّعلى معيار الصحة 
ِأتـيتك أمس، و َ ً غداَسآتيكَُْ ِومنه احملال، وهو أن تنقض كالمك بآخره . َ ِ َ ٌ

ًتك غدا وأتي:فتقول َ ِ أمس، ومنه املستقيم الكذب، مثلَسآتيكُ َ ِ َمحلت اجلبل، : َ ََ
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٣٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ُوشربت ماء البحر،  ِ منه املستقيم القبيح وهو أن تضع اللفظ يف غري موضعه، وَ
ِ املحال الكذب كأن تقولمنهو. ًقد زيدا رأيت: مثل َ

ُ
سوف أشرب ماء البحر : 

ِأمس َ)١(.  
ُّ الكالم وبني التجوزات اليت يفلشعراء ًقد أفرد سيبويه بابا خاصا لتصرف او َّ

ا بسبب أنه   يف الشعر ما ال جيوز يف الكالم من أمور جيوزُيسمح هلم بالقيام 
 كالم خاص ولذلك فإن الشاعر يستطيع لكنهًإن كان كالما و والشعر َّعددها،

 فيه درسوقد مسى الباب الذي .  أكثر من غريهالكالمأن يتصرف يف قواعد 
، ذكر فيه مسائل صرف ما ال )هذا باب ما حيتمل الشعر(سائل هذه امل

مساجد تصبح مساجيد، : ّمد وزن مفاعل، ليصبح على مفاعيل مثلوينصرف، 
  .)٢( اخلاصة بالشعرُالتجوزاتوغري ذلك من 
 إليها سيبويه من جلأً عناوين أبواب الكتاب طريقة من الطرق اليت كانت

ِّتـلخصصاغ هذه العناوين بطريقة أجل وضع قواعد كلية للكالم، فقد   أهم َُ
 العربيةَّصفات الرتكيب العريب الذي يتحدث عنه، وبذلك فإنه قسم الرتاكيب 

ّأنواعا، وجعل كما مر معنا معيار النظر إىل الرتكيب عدة أمور هي ّ  الصيغةأن : ً
 مبىنتقوم على اإلسناد، وهذه الصيغة حتتمل أن تكون مجلة امسية أو فعلية، وأن 

 منُ على االسم الذي أول أحواله االبتداء، والريب أن الصيغة اللغوية البد ةاجلمل
وهذه املسائل . ُأن تبىن على الكلمات اليت تدخل الرتكيب فيلحقها اإلعراب

ِّتـلخصكلها  ِ قواعد اللغة اليت يقوم عليها الكالم يف حني تـلخص عناوين َُ َُ
  .الم العرب من كُاستقرئت اليت الكالماألبواب قواعد 

                                                            
  .٢٦ - ٢٥ / ١ السابق نفسه، جعاملر) 1(
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٣٣١  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

ً تأمل أبواب الكتاب واحدا بعد آخر إن َ  إىل هذه الفكرة، وحينها يوصلناََُّ
 العربية بأنواعها اجلملةُندرك أن سيبويه اصطنع منهجه القائم على وصف 
ُنتحدثاملختلفة، وفق طريقته اخلاصة، ومن هذه األبواب اليت  َّ َ باب : ( عنهاَ

َهذا باب الفاعل الذي مل يتـع/ الفاعل ُْه فعله إىل َّدَ هذا باب الفاعل / مفعولِ
 إىل مفعولني فعلههذا باب الفاعل الذي يتعداه / الذي يتعداه فعله إىل مفعول

 االسملقد جعل سيبويه ). وليس لك أن تقتصر على أحد املفعولني دون اآلخر
 أنُّ أم غريه، لقد كان مهه ًالمبتدأ اجلملة وأضاف إليه العوامل، سواء أكانت فع

  .موضوعي العريب، وفق منهج علمي الرتكيبيصف 
 اخلاصة، ولكنهم مل بطرائقهمّ تابعو سيبويه إىل منهجه هذا وجزؤوه نظر

 سيبويه إىل وصليربحوا ساحته، فهذا ابن السراج يبتدئ كتابه من حيث 
 ًواحداَّموضوع الكالم، فيتحدث عن بنية الكالم ومم يتألف، مث يشرح عناصره 

العوامل، مث يصل إىل األمساء املرتفعة فيبتدئ و إىل اإلعراب والبناء، ًواحدا لينتقل
َّ ونائب الفاعل، إن هذا املنهج الذي اتبعه ابن السراج الفاعلبذكر املبتدأ واخلرب و
  .)١(ُ سيبويه وقد أعيد ترتيبهمنهجال يعدو أن يكون 

ا أصول  سيبويه فكانت القواعد اليت َّاتبعها الطريقة الثانية اليت أما مجع 
ً كثريا حتتهاقد تكررت هذه القواعد يف الكتاب، ومجعت والكالم العربيني، واللغة 

ميكن تقسيمها قسمني؛ قواعد اللغة، وقواعد ومن جزئيات قواعد اللغة والكالم، 
  :الكالم، فمن قواعد الكالم

م - ْ يقدمون الذي بيانه أهم هلم، وهم ببيانه أعىن، وإن كاناإمناكأ َ ِّ ُ 
مًمجيعا  ِيهما َّ مو ُِ ِيـعنيا ِْ َ

)٢(.  
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٣٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ُّيستخفون العرب -  ُ فـيحذفون التنوين والنون، وال يتـغيـر من املعىن شيءِ ََّ َ ْ ََ
)١(.  

ُ القواعد الكلية اللغة ال الكالم كانت أعم وملزمة هذه ما تناولت فإذا َّ َ
َ أن تضمر فعجيوزال : (من هذه القواعدو للمتكلمني،

ِ ْ ُ ال يصل إال ًالُ ٍَّحبرف جر، َ ِ
َْ ِ

ِّألن حرف اجلر ال  ُيضمرَّ َ ْ ُليس يف العربية شيء يـعمل يف : ( ومنها،)٢()ُ َ ْ  ٍحرفَ
َفـيمتنع أن يشرك بينه  َ ْ ُ َ َِ ْ َهذا ضارب زيد وعمرو إذا أشركت : مثال ذلك)  مثلهوبنيََ َْ ْ ٍ ْ َ ٍ َْ ُ ِ

ِبني اآلخر و ِاألولِ   .)٣(ِّ يف اجلارَّ
َعلل َّ وأرجع ذلك إىل عدة الكالم،ِّكلم بقواعد َُّ سيبويه أسباب تصرف املتََّ

  :أسباب، منها
االقتصاد : املعاصرونُواالختصار هو ما يطلق عليه : االتساع واالختصار - 

َومثل الذين كفروا : اللغوي، قال يف قوله تعاىل َ َ َّ ُ ََ َِكمثلَ َ ُ الذي يـنعق مبا ال يسمع َ َ ْ َ َِ ُ ِ ْ َّ
ًإال دعاء ونداء  ً

ِ َ َ ُ َّ ِ)ُأهل القرية، فاختصر، وعمل الفعل يف القرية : ُيديرإمنا (، )٤ َ َْ ِ ِ َ ََ
ِ

ِاألهل يف ًالِكما كان عام ْ   .)٥() لو كان هاهناَ
 من غري أن النونُمن ذلك استخفافهم حذف التنوين و: االستخفاف - 

ُكل نـفس ذائقة َّيتغري املعىن، من ذلك قوله تعاىل  َ َِ ٍ ْ ُّ ِاملوتُ َْ
 حذف فقد ،)٦(

ِالتنوين مستخ َ ْ ًف◌ا من غري أن ُ   .)٧( شيء من املعىنَّيتغريَّ
 الشيء بالشيء، وإن تشبيهفقد ذكر أن العرب يكثر يف كالمهم : التشبيه - 
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٣٣٣  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

َِّوقد يشبهون : (مل يكن مثله يف مجيع أحواله، فقال  بالشيء وليس مثله يف الشيءُ
  :َّوقال املرار األسدي. ًسرتى ذلك يف كالمهم كثرياومجيع أحواله، 

ِعليه ً الطيـر تـرقـبه وقوعاََْ ُ ُُ ُ ُ َْ ُ ُابن َأنا  َّْ ٍ التارك البكري بشرْ ِْ ِ ِّ ْ َ ِ َّ 
ْ ممن يرويه عن العرب، وأجرى مسعناه َ َ ًبشراَِّ ْ رور، ألنه جعله ِ ِ على جمرى ا

ُّزلة ما يكف منه التنوين نمب َ فإن الشاهد فيه أنه : ( ابن يعيش يف املفصلقالو.)١()ُ
ِالضارب الرجل(ِّ حد على) ِّيالبكر(إىل ) التارك(أضاف  َّ ِ ًتشبيها باحلسن الوجه ) َّ

 .ِّ وأجراه عليه جري الصفة على املوصوفالبكريًوخفض بشرا عطف بيان على 
َّالتارك بشر؛ ألن حكم البدل أن يـقدر : جيز مل ًالهذا مذهب سيبويه ولوكان بد َُ ٍ َّ

  .)٢()يف موضع األول
ل قول عمرو بن امرئ القيس ذكر ذلك يف أثناء حتلي: الكالمطول  - 
  :اخلزرجي

ِيأتيهم ُ ورائنا نطفمن َْ َ َ ِ ََعورة ِاحلافظو  َ ْ ِ العشرية الَ َ 
َ حيذف النون لإلضافة، وال ليعاقب االسم املنـون، ولكن حذفوها مل: (فقال َّ َُ َ ُ ِ َ

ّ من اللذين والذين حيث طال الكالم وكان االسم األول منتهاه حذفوهاكما  َّ ِ َ َّ
  .)٣()خراآلاالسم 
ِومن ذلك قول العرب: (املتكلمإرادة  - ْمن   :ُ ُلد ِ ْ شوَ ِ فإىل إتالئهاًالَ ِْ َ  

َنصب َ ُوالشول ال يكون . ً ألنه أراد زماناَ ْ ُّ وال مكانا فيجوز فيها اجلر ًزماناَ ً
ِكقولك من لد صالة العصر إىل وقت كذا،  َ َِ ُ ِمن لد احلائط إىل : كقولكوَ ُ َ

َّمكان كذا، فلما أراد َ الزمان محل الشول ِ َّ َ ََ
ً شيء حيسن أن يكون زمانا إذا علىِ ُ ُ َ

ٍ
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٣٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ْعمل يف الشول، ومل حيسن إال ذا ُ َ ِ ْ َّ َ
ِ ُ مل حيسن ابتداء األمساء بعد إن حىت كما ،َ ْ ُ َْ

ُأضمرت ما حيسن أن يكون بعدها  ُ َْ َ ْ فكذلك هذا، كأنك .  يف األمساءًالِعامَ
ْمن لد أن كانت شو: قلت َ ْ َ ْ َ ُ ِتالئهاِإَ فإىل ًالَ ْ()١(.  

 جتريد قواعد كلية، إىلتوجه اللغويون العرب منذ بداية عملهم : ةـخاتم
ا نظام له بنيانه، وهو النظام  ُتستنبط من اللغة على أ َ َ  ال جيوز للمتكلمني الذيُ

َّ اللغوية اليت طبق الصيغاخلروج عليه، وكذلك جتريد قواعد للكالم العريب، وهو 
 يصطنعوا ألنفسهم أنغة، وقد استطاع هؤالء املتكلمون ا املتكلم قواعد الل

 من جمموعةَُِّجمموعة من الرتاكيب والصيغ اليت ميكن للدارس أن جيرد منها 
كان اخلليل و. القواعد، هي يف احلقيقة قواعد الكالم اليت تستند إىل قواعد اللغة

ن أرسوا دعائم  على رأس أولئك الدارسني الذيسيبويهبن أمحد الفراهيدي وتلميذه 
ا املنهجي الذي ميكن أن تصوغالدرس النحوي، وفق رؤية معرفية   للغة بنيا

ِنستمده من كتاب سيبويه سفر العربية  ْ ِ   .األولَّ

 المراجع والمصادر
 القياس يف النحو مع حتقيق باب الشاذ من املسائل العسكريات مىن، إلياس، -١

   م١٩٨٥، ١ الفكر، دمشق، طدارأليب علي الفارسي، 
 الربكات، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني أبو األنباري، -٢

 االنتصاف من اإلنصاف، حتقيق حممد حميي الدين عبد كتابوالكوفيني، ومعه 
  م١٩٦١، ٤احلميد، مطبعة السعادة، ط

  .م١٩٦٥، ٢ط اللهجات العربية، القاهرة، يف  إبراهيم، أنيس، -٣
حممد أمحد شاكر، : ن سالم، طبقات فحول الشعراء، حتقيق بحممد اجلمحي، -٤

  .م١٩٥٢،  )٧(  ذخائر العرب، النشر،دار املعارف للطباعة و
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٣٣٥  ر أمحد معلوف مسي.  د-  منهجية البحث يف الدرس اللغوي

 مجال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر، الكافية يف النحو، شرح احلاجب، ابن -٥
  . احلسن األسرتاباذي، دار الكتب العلمية، بريوتبنرضي الدين حممد 

  م١٩٨١، ١ألصول، دار الثقافة، الدار البيضاء،ط امتام، حسان، -٦
حممد علي النجار، :  الفتح عثمان بن جين، اخلصائص، حتقيقأبو جين، ابن -٧

  . بريوتالنشر،دار اهلدى للطباعة و
حممد حسن إمساعيل، وأمحد رشدي شحاتة :  حتقيقاإلعراب، صناعة سر -٨

  . م٢٠٠٠، بريوت، دار الكتب العلميةبيضون،عامر، منشورات حممد علي 
 بكر، طبقات النحويني واللغويني، حتقيق حممد أبو الفضل أبو الزبيدي، -٩

  .١٩٧٣ مصرإبراهيم، دار املعارف، 
 دار املبارك، أبو القاسم، اإليضاح يف علل النحو، حتقيق مازن الزجاجي، - ١٠

  .م١٩٧٩، ٣النفائس، بريوت، ط
 الفتلي،حممد احلسني .  د السراج، حممد بن سهل، األصول، حتقيقابن - ١١

  .م١٩٨٥، ١مؤسسة الرسالة، بريوت ط
 اجلنوب جالل الدين، معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية، دار سعيد، - ١٢

   م١٩٩٤للنشر، تونس، 
عبد . د: حتقيقمفتاح العلوم،  أبو يعقوب يوسف بن حممد بن علي، السكاكي، - ١٣

 ٢٠٠٠ار الكتب العلمية، بريوت، حممد علي بيضون، د:  هنداوي، منشوراتاحلميد
  .م
 حممد السالم عمرو بن عثمان بن قنرب، كتاب سيبويه، حتقيق عبد سيبويه، - ١٤

  .هارون، عامل الكتب، بريوت
  .مبصر شوقي، املدارس النحوية، نسخة مصورة عن طبعة دار املعارف ضيف، - ١٥
 الشرح،ى  عقيل، شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك، وعليه أضواء علابن - ١٦

جت البيطار، وعبد الفتاح الغندور، وحسن عبده الريس، وزارة : تأليف عاصم 
  . ه١٤٠٤، ٢ العايل يف اململكة العربية السعودية، طالتعليم
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 املشرق،حمسن مهدي، دار :  أبو نصر، كتاب احلروف، حتقيق الفارايب، - ١٧
  .١٩٧٠ بريوت،

 داران حممد أمني، مطبعة  العلوم، صححه، ووقف على طبعه،عثمإحصاء - ١٨
  . م١٩٣١السعادة، مصر، 

 السيد حتقيق فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، الصاحيب، ابن - ١٩
  .أمحد صقر، طبع عيسى البايب احلليب، القاهرة

 منشوراتإمساعيل أمحد عمايرة، :  أبو علي، العسكريات، حتقيقالفارسي، - ٢٠
  .١٩٨١اجلامعة األردنية، 

 للمربد، املقتضب أبو القاسم سعيد بن سعيد، املسائل املشكلة يف أول لفارقي،ا - ٢١
   ١٩٩٣مسري أمحد معلوف، معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، . حتقيق د

 وإبراهيم املخزومي،مهدي :  اخلليل بن أمحد، كتاب العني، حتقيقالفراهيدي، - ٢٢
  .١٩٨٤غداد، وزارة اإلعالم العراقية، ب: السامرائي، منشورات

 درويش،عدنان . د: حتقيقالكليات،  أيوب بن موسى احلسيين، الكفوي، - ٢٣
  .١٩٨٢وحممد املصري، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، 

 عامل عضيمة،حممد عبد اخلالق :  حممد بن يزيد، املقتضب، حتقيقاملربد، - ٢٤
  .الكتب بريوت

الدكتور مازن املبارك، :  حققه وشرحه،، مغين اللبيب هشام، مجال الدينابن - ٢٥
  .سعيد األفغاين، دار الفكر دمشق: حممد علي محد اهللا، وراجعهو
 مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي أبوالفضل منظور، ابن - ٢٦

  .١٩٩٢:  طبريوت،املصري، لسان العرب، دار صادر، 
عامل الكتب،  املفصل،يعيش، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، شرح  ابن -٢٧

  .بريوت


