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 خصائص املنهج العلمي لتوصيف الكلم عند سيبويه
 

 )∗( عيسى بن سديرة .د
 :متهيد
 مملوءأنه ومعياري, والعريب نح وما أكثر ما يشاع يف كالم الدارسني أن النح 

ّا عن حمك العلم ًاالفرتاضات التأملية التصورية التي جتعله بعيدوباألحكام املنطقية 
ء بكل دارس منصف أن ينأى بعقله احلصيف عن لكننا هنيب يف البد.. ضوابطهو

ندعوه إىل أن يتفحص معنا واألحكام العامة التي تفتقر إىل التمحيص املوضوعي, 
هذه الصفحات التي اجتهدنا يف جعلها أوثق ما تكون صلة باملوضوعية العلمية 

 .األهواء الذاتية املغرضةل العلمي عن األحكام التعميمية وه التناوِّزـالتي تن
العريب عىل مواصفات معيارية, تضبط وا أن ينطوي النحً  إننا ال ننكر بتات

 أن ًر فعالِّحتكم قوانينه املؤطرة لالستعامل اللغوي, لكننا نقدوقواعده اإللزامية, 
األحكام وراد منه تكييف احلقائق ُالتعليمي, الذي ي وذلك منوط بمنهج النح

ا من بني مجيع طرائق ًيف ذلك ليس بدع وهوالعلمية املبتكرة يف البحث العلمي, 

                                                           

 .حمارض يف جامعة فرحات عباس باجلزائر) ∗(
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 لتحفظ هلا التقعيد النحوي التي استنبطها العلامء يف مجيع اللغات اإلنسانية,
 .اللغات البرشيةسار الثقافات و زمنية ممكنة يف ممدةالثبات ألطول االستمرار و

 البد من اإلشارة يف هذا الصدد, إىل أن املبادرة بإجراء التصنيف املقدم بنيو
ا من باب ً ليس ذلك بتات,بني الطرائق التعليميةوالعريب, واملنهج العلمي للنح

 ملسار التأسيس املنهجي احلقيقي  ترسيخواالفرتاض للوقائع, بل هوأ التقدير
ا مع ًمن بداية نشأته حتى أواخر القرن الثاين اهلجري, متواكب ولعلم النح

 .املدرستني األصيلتني يف البرصة والكوفة
 ظهور املدرسة البغدادية, يف القرن الثالث اهلجري, رشعت الكفة بعدو

ختطيط ما ومتيل إىل تغليب االحتياجات التعليمية, فأقبل الدارسون عىل إرساء 
أن والعريب, ال سيام وا لبيداغوجيا تعليم النحًا مقدمًيمكن اعتباره إرهاص

 فبعد ما كان .العلمي قد بدأت تتغريوظروف املرحلة التأسيسية ملنهج النح
 يركزون عىل استخالص القوانني واألحكام النحوية املوضوعية ًالعلامء ابتداء

عد املوجة األوىل  بانتقلوا, اً مبارشًاستخالصاملختلف الظواهر اللغوية 
النحو,  و, إىل تركيز أنظارهم عىل نح)الكوفية(املوجة الثانية و) البرصية(

ار يف نطاق املدرسة االختيوجل الرتجيح بالبحث يف االختالفات االجتهادية أل
حتى تستجيب  قدام عىل تكييف األحكام النحويةرشعوا يف اإلالبغدادية, و

ضبطه يف نطاق القواعد يم, وتوجيه االستعامل اللغوي, وملقتضيات التعل
ا ًاملعيارية امللزمة, إلحكام الرقابة املفروضة عىل كل مستعمل للعربية اكتساب

 .ليس سليقةو
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املرور والعريب, ون االنتقال من املرحلة التأسيسية التأصيلية ملنهجية النحإ
التعليمي, قد واكبه دخول املؤثرات األجنبية من رواسب  وإىل مرحلة النح
 بفعل الرتمجة التي أسهمت يف تنشيط ظهور علم الكالم يف ,املنطق اليوناين

 قبل ذلك كعلم أصيل يف العريبو نشأ النحعىل حنيالثقافة العربية اإلسالمية, 
 التي دفعت إىل التفكري يف تنشئة علم ,العوامل البيئية اخلاصةوظل الظروف 

ا يف أن أصالة هذا العلم ًال شك أبدو .ىل إعالء رصح البحث فيهإالتحفيز ووالنح
مصونة يف البيئة املحلية النقية من ونابعة من أصالة العربية التي كانت حمفوظة 

 . اجلزيرة العربيةشوائب الدخيل يف
من اإلقرار بأن البحث يف األسس واخلصائص املنهجية عىل أنه ال مناص لنا 

 ال يزال كذلك يف خمتلف فروع الدراسات العربية اإلسالمية, و,اًقد كان ضعيف
وي عىل تأسيس منهجي أن علوم العربية كانت تنطد ِّمن احلق مع ذلك أن نؤكو

املؤسس يف كل من نطاق التوجه العلمي  خاصة يف ,األمهيةعظيم القدر و
ا يف أعامق الرتاث ًب كثريِّالكوفة, لكن األبحاث العلمية مل تنقمدرستي البرصة و

املقاييس املنهجية املؤطرة والعلمي للمدرستني من أجل استبطان اخلصوصيات 
انحرصت عناية الدارسني يف مستوى استنباط وللبحث العلمي يف املدرستني, 

 .املسائل العلمية املبارشة من مظاهر اخلالف بني املدرستنيواملعطيات 
 حتقيق إنجازات إنه ال يمكن لنا أن نتصور إمكانيف هذا األفق بالذات, ف  و
دراسية يف مستوى ما أضحت حتققه الدراسات الغربية احلديثة, دون وعلمية 
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 ,لرتاثية العربيةاإلقدام عىل احلفر املعريف املعمق يف الطبقات العميقة للدراسات ا
 هبدف ,من أجل استبطان األسس املنهجية التي قامت عليها تلك الدراسات

مواصلة مسار تطويرها عىل سكة البحث العلمي كام كانت وتأطري البحث فيها 
 .عليه عند انطالقها يف صدر اإلسالم

 الستبطان ,بحق وصدق, أن جتسم هذه املحاولة االجتهادية وإنني ألرج  و
ص املنهجية الكامنة يف طيات التنظري العلمي لتوصيف الكلمة عند اخلصائ
خطوة سديدة يف سبيل القراءة املنهجية املدققة للنصوص و صاحلة ًنةِ لب,سيبويه

 .العلمية الرتاثية
 : البدء بالعنوان املفتاح: ً أوال−

حتديد وه) ١(»هذا باب«:  فإن املغزى من قوله يف أول كلمة من العنوان−١
.  عنها الذات املدركة ومستقالا عنًد إىل املتعني املوضوعي املعلوم, بعيدالقص

أشار إىل ما يف نفسه من «: ّليس األمر يف ذلك كام قال السريايف يف رشحه, أنهو
ُأشار إىل منتظر قد عرف قربهوالعلم احلارض, أ ِ بل إن سيبويه قد تعمد أن . )٢(»...ُ

لريسخ القصد بأن . »هذا«اسم اإلشارة بيفتتح مجيع عناوين أبواب الكتاب 
.  الذات املدركة بمسافة معلومةّاألمر يتعلق بمشخص موضوعي منفصل عن

 .ُأنه يشري بذلك إىل منظور قد علم بعده عن الذاتو
                                                           

 .١٢:ص.١ج.مكتبة اخلانجي القاهرة. لكتاب سيبويه تح ورشح عبد السالم هارونا) (١
 .١٢:ص.هامش الكتاب) ٢(
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ا ًا واضح فإن يف ذلك نص,)٣(»هذا باب علم« :أما داللة قوله يف العنوانو − ٢
 للبحث املدخل الرئييسويف الكلمة همن العامل سيبويه عىل أن البحث يف توص

األصل املؤسس وذلك ألن توصيف الكلمة هومسائلها; يف مجيع أبواب العربية و
 ,ؤيل أيب األسود الد و,ّلعلم العربية كام ورد عن اإلمام عيل كرم اهللا وجهه

 .القلب النابض الذي يضخ دم احلياة يف جسم العربية كلهوهو
 مل ترد يف الكتاب »هذا باب علم« إىل أن عبارة ,مجتدر اإلشارة يف هذا املقاو

 :اآليتوسوى أربع مرات عىل النح
من ١٢ذكرها سيبويه يف سياق توصيف الكلمة من هذا النص يف صفحة / أ

 . اجلزء األول
 :ثم أوردها ثالث مرات يف اجلزء الرابع من الكتاب/ ب
 .  »هذا باب علم كل فعل تعداك إىل غريك« : ٣٨ يف صفحة −

 .ا يشمل املفاعيل كلهاًباب عظيم يف علم العربية أيضوهو 
 .»هذا باب علم حروف الزوائد«: ٢٣٥يف صفحة  و−
ين الكلامت العربية من األسامء ا يف كيفية تكوً كبريًل كذلك قسامِّيشكوهو

 .األفعالو
هذا باب علم مواضع الزوائد من مواضع احلروف «: ٣٢٩يف صفحة  و−

يلخص أحد أعظم أبواب علم الرصف العريب اخلاص  وهو. »غري الزوائد
 .بتمييز الزوائد من األصول يف حروف الكلمة

                                                           

 .صدر نفسه والصفحة نفسهاامل) ٣(
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هذا باب علم «:  ثم ما هي داللة استعامله لالستفهام من العنوان نفسه−٣
   .»ما الكلم من العربية?

 وأننا إذا كنا قد علمنا أن أصل علم العربية ه وأظن أن املغزى يف ذلك هو
السؤال املنبه عليه ليبحث و فلنعلم كذلك أن مفتاح كل علم ه,ةتوصيف الكلم

 .ا فيهًيستخرج من موضعه الذي كان قبل ذلك مستخفيوعنه 
 :ثم نتحول بعد هذا إىل متن النص: اًثاني

بويه يف صيغة املصطلح األصيل الذي وظفه سي وهذا ه: »مِفالكل« −١
الدارسني بعد سيبويه أن  وا بجميع العلامءكان قمينًو ,»كلمة«اجلمع ملفرده 

ليس أقسام الكالم كام وِيلتزموا باستعامل هذا املصطلح ألقسام الكلم يف العربية 
 .وجدناه عند بعض الدارسني

ّ بمنزلة السالم ,ّذلك أن الكالم اسم من كلمو ,ِفاختار الكلم عىل الكالم«
م ّ عىل كلمها املصدران اجلاريانو ,التسليمومها بمعنى التكليم و ,ّمن سلم

َوكلم : قال اهللا سبحانه وتعاىل,ّسلمو َّ َ ً موسى تكلياماهللاَُ ِ ْ َ َ ُ ]قال و,]١٦٤: النساء− 
ًصلوا عليه وسلموا تسليام :−ّعز اسمه ِ ْ ُ ََ ِّ َ َُّ ْ َِ َ]فلام كان الكالم ,]٥٦: األحزاب 

َ عدل عنه إىل ,ال خيتص بالعدد دون غريهو , يصلح ملا يصلح له اجلنسًمصدرا, َ
ِسلمِ بمنزلة سلمة و,مجع كلمةو الذي ه,ِلمَالك ِنبقوقة ِنبو ,)٤(َ ِثفنِثفنة و و,َ َ)٥( ..

                                                           

 .احلجارة: ِاجلمع سالمو ,ِ السلمة )٤(
 .الركبة: الناقةو من البعري ,ِ الثفنة٥)(
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 فجاء ,احلرفهي االسم والفعل وو ,ذلك أنه أراد تفسري ثالثة أشياء خمصوصةو
الكالم; فكان ذلك وه و,ترك ما ال خيص اجلمع و,ِالكلموه و,بام خيص اجلمع

 .)٦(»أوفق ملرادهو ,أليق بمعناه
 إىل توحيد مفهوم , من نافلة القول أن نسجل الدعوة يف هذا الشأن  فلعله

ا  ثم نجعل مفهوم الكالم خاص,الذي أرساه سيبويهوِمصطلح الكلم عىل النح
 .اإلنشاءوبأقسام اخلرب 

 فقد بدأ فيه بإقامة ,)٧(»ال فعلوحرف جاء ملعنى ليس باسم و« :ّأما قولهو −٢
 .مقابلته لهو فالبد من إضافته إىل غريه أ,وم بذاته ألنه ال يتق,حتديدهوّأس األضعف 

تشخيص  وصف ومتثيل و:)٨(»حائطو ,فرس و,رجل: فاالسم« −٣
ال أثر  و, بال تدخل للذات الواصفة فيه,موضوعي حمايد للحقيقة اللغوية لالسم

 عىل عكس ما نجده يف التعريفات التعليمية ,واملوضوعألي تداخل بني الذات 
قيق التصور املندمج بني الذات لكة الذهنية للذات املدركة يف حتالتي تقحم امل

 : عىل غرار ما ورد يف النامذج التعريفية اآلتية,املوضوعو
حرف  و,فعل و,اسم: أقسام الكالم ثالثة« القاسم الزجاجي وقال أب/  أ 

دخل عليه حرف من  و أً,مفعوالو أًفاالسم ما جاز أن يكون فاعال...  جاء ملعنى
 .»ف اخلفضحرو

                                                           

 .٢٥: ص. ١ج. املكتبة العلمية. حتقيق حممد عيل النجار. ابن جني.  اخلصائص) (٦
 .١٢ الكتاب ص )٧(
 .الصفحة نفسهاو املصدر نفسه, )٨(
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 :سفرايينيإلقال ا/  ب 
 ٌهي اسمو ,اًأما املقدمة فهي أن الكلمة هي اللفظ املوضوع للمعنى مفرد   « 

 إن ٌ فعل,)رجل (کمل يقرتن بأحد األزمنة الثالثة وّإن دل عىل معنى يف نفسه 
 )٩(.»)...قد (کّإال فهي حرف و  ,)رضب (کاقرتن به 

 :قال ابن هشام األنصاري/ جـ  
ّما دل عىل معنى يف نفسه غري مقرتن بأحد : فاالسم يف االصطالح«   

 ...األزمنة الثالثة
ّما دل عىل معنى يف نفسه مقرتن بأحد األزمنة : الفعل يف االصطالحو   «
 )١٠(.»...ما دل عىل معنى يف غريه: احلرف يف االصطالحو« ...   الثالثة

 أهنا ,احلرفثة لالسم والفعل ونامذج التعريفية الثالا من هذه ال  يتضح جلي
ّإىل الدمج بني الذات املدركة وجتنح   من استدعائها للملكة ,املوضوع املوصوفّ

 فبمجرد ,احلرفوالفعل  تصوراهتا اخلاصة لداللة االسم والذهنية يف إدخال
 فإنه ينفتح الباب أمام الذات املدركة ,)ّما دل عىل(وأ) ما جاز(قول التعريف 

 ًفعالو أً اخلاص حول معنى املوضوع املوصوف إن كان اسامإلدخال تصورها
                                                           

. الرياض. دار الرفاعي. ق هباء الدين عبد الوهاب اإلسفراييني تاج الدين, حتقي)٩(
 . ١٢٤: ص. م١٩٨٤/ ه١٤٠٥

 الدين عبد احلميد, يحتقيق حممد حمي. البن هشام األنصاري. ب  رشح شذور الذه)١٠(
 .٣٧:ص. م١٩٧٩/ ه١٤١٨.بريوت. املكتبة العرصية
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 الذي يرمي إىل توصيل املوضوع ,التعليميوهذا من طبيعة النحو... اًحرفوأ
العلمي إىل فصل الذات عن و يلجأ النحعىل حني , الذات املدركةيفإدماجه و

 . اًحرف وًفعال وًاملوضوع عند توصيف الكلمة العربية اسام
 أن التوصيف التمثييل عند سيبويه ,ا هبذا الصددًمالحظته أيضمما ينبغي  و

ينطوي عىل خاصية التصنيف النوعي للمسميات دونام تدخل من الواصف 
 لتعرب ,إنام تساق كام هي يف الواقع املوضوعي املشخصو ,البيانوبالرشح 

ذلك أن سيبويه مل يكن به عجز يف ... بنفسها عن داللة التصنيف الكامن فيها
 لكننا سنلحظ بعد هذا أن توصيفه ,ًشاء ذلك فعال ولتعبري عن داللة االسم لا

 .ّللفعل خاصة قد أعجز به مجيع من جاء بعده من العلامء املحققني الفطاحل
 : متن املتن يف النص: اًثالث

ننتقل بعد هذا إىل ما يمكن اعتباره متن املتن يف هذا النص العلمي   و 
ا يرتجم عن أدق خصوصيات اللغة ا توصيفيًترشحي الذي يقدم لنا ,البديع

 .العربية يف صناعة هندسة املبنى املعنى
 )١١(.»...أما الفعل فأمثلةو«:  ففي قوله−١  

هي القوالب واألنامط و ,هي الصيغو ,إذ املعلوم أن األمثلة هي األبنية
 .املوازين املخصصة للفعلو

                                                           

 .١٢:ص. سيبويه. الكتاب) ١١(
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ْأ ُخذت  «−٢   َ ِ  عىل ,ُتضمر فيه اإلشارة إىل ثبات القياس يف أبنية العربية : )١٢(»ُ
 .معلوم يف الرصيد املحفوظ للغة العربية من أنظمة اشتقاقية دقيقةوما ه

 )١٣(:»من لفظ أحداث األسامء « −٣  
 يف ذلك إشارة رصحية إىل أولوية اعتبار العالقة االشتقاقية املتولدة يف لفظ 

ّمهية تعطى عند إحداث الصيغ البنوية اخلاصة  فاأل,الفعل من لفظ مصدره ُ
 .غري ذلكو) فعلا - يفعل - فعل ( ّباألفعال للفظ قبل املعنى عىل شاكلة 

 :»ملا مىض « −٤  
 أن األمر يتجه يف هذا اخلصوص ,من الصيغة املوصولية لغري املتعني ويبد

 حتمل ,وصة من أنه يتميز ببنية خمص,إىل جتسيد الطبيعة اللغوية للفعل املايض
تلك و. ا بال انفصام بينهامًالزمن معوداللة عضوية ممتزجة من احلدث 

األمر وا يف املضارع ًالزمن تتحقق أيضواخلصوصية االزدواجية فيام بني احلدث 
 .عىل السواء

به سيبويه عن النواة امللتحمة يف لفظ الفعل من ثنائية ِّيعرب : َ فاملامىض− أ
 مل ينص ,حديد البالغ يف دقته العلمية للفعل يف العربيةهذا التو... الزمن/ احلدث

ِالعامل الوحيد الذي استطاع أن وال بعده; فهوعليه أحد من العلامء ال قبل سيبويه 
ًيقدم توصيف  .البنوي املميز للفعل يف العربيةوا هلذا الطابع اللغوي ًدقيقو ًا أصيالّ

                                                           

 .الصفحة نفسها. املصدر نفسه) ١٢(
 .الصفحة نفسها. نفسهاملصدر )  ١٣(
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 حيث ,»مل يقعوما يكون «ي  يقابله يف الوجود الطبيع,»َاملامىض« ثم إن − ب
فهام اللذان يقع ... إهنام يشكالن طريف السلسلة املمتدة من املايض إىل املستقبل

  )١٤(.»كائن مل ينقطعوه«بني جتاذهبام الطرف الوسيط ملا 
 ُ تصب, فالبناء يعرب عن وجود صيغ لغوية تأيت يف شكل قوالب ثابتة−جـ

ما دعا العلامء إىل إطالق  وهو ,اًموزونو ًاما منتظالكلامت اللغوية يف أمثلتها صب
لكلامت اللغوية يف  الذي يقوم بضبط معظم أصناف ا»امليزان الرصيف«مصطلح 

 ً.أفعاالو ًالعربية أسامء
 ,االستقرار يف الرصيد اللغويو جيسد داللة الثبات »البناء«إذا كان مصطلح و −د 

 .التناسق يف عنارص النظام اللغويوم  يعرب بدوره عن حتقق االنتظا»املثال«فإن مصطلح 
  :)١٥(»ما بناء ما مىضأف « −٥  

 ,َذهب: ِّ فأمثلته من الوقائع املجسدة لشتى أصناف الكلامت اللغوية هي
ِسمع ِ محد,َ مكث,َ ُ... 
 .ّيتم ذلك بتحريك عني الكلمة خاصة يف األفعال املبارشةو
 : )١٦(»أما بناء ما مل يقعو « −٦  
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غري ذلك من أصناف الصياغة و ,»يذهب«ا ًخمربو ,»ذهبا«ا ً فإنه قولك آمر
 .                                                                                          االستقبالو للحال الفعلية
 فإن يف ذلك ما يثبت بالقطع افرتاق التوصيف العلمي; الذي جيمع بني −أ

هذا بمراعاة اخلصوصية املشرتكة التي و ,صعيد واحداملضارع يف و رصيغ األم
 .اً وهي انتفاء صفة اإليقاع احلدثي عنهام مع,دجمت بينهام

 اشرتاط رضورة الفصل بني ,يقتيض التوظيف التعليمي هلذه املعطياتو − ب
ا من النمطية الرضورية القابلة ًنوع وألن املسألة عندئذ تغد.. املضارعو األمر

عىل . ز لكل طرف من هذه األطراف املتجاورة ضمن حدود واضحةلإلدراك املتمي
 .وجدناها تأيت يف التوصيف العلمي ضمن حقول وصفية كلية عامةحني 

 فإن املضمون ,ا بقوة الثباتَّ مزودة لغوي»البنية الفعلية« فإذا كانت −جـ
ء يف  سوا,اإلخباري ينطوي يف الواقع اللغوي االستعاميل عىل قوة اإلثبات كذلك

لذلك فإن املحتوى اإلخباري للغة قد يتجاوز مظهرية و ,انتفائهوالتحقق الواقعي أ
يف كل هذا يكمن الدليل القاطع عىل أولوية الطبيعة اإلخبارية و.. »البناء املستقل«

 . باعتبارها جتسد الغاية القصوى التي يرمي إليها االتصال اللغوي,للغة
 :الستنتاجات اآلتية   إن هذا التحليل خيلص بنا إىل ا

 .االستقرارو اللغة بناء يتسم بالثبات −١
 .التناسقو اللغة نظام يتصف باالنسجام −٢
 هي التي حتدد الفاعلية ,اإلخبارية للتواصل اللغويو القوة اإلنجازية −٣

 من ,مقاصده اإلبالغيةوّحتقق أغراض املتكلم و ,السياقية للعنارص اللغوية
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اإلثبات و ,التنكريوالتعريف و ,احلذفوالذكر و ,التأخريوترصفه فيها بالتقديم 
 .غري ذلكو ,النفيو

 كام استقل , لقد استقل االسم بخصوصيته الذاتية يف ارتباطه بمسامه−٤ 
ًالفعل ببنيته املميزة التي جتعله منقطع أما احلرف و.. غري واقعوا أًواقعو ,اًمستمروا أَ

 .اًمعناه معونقصه الطاعن يف مبناه وسبب ضعفه ال متيز له بذاته بوفال استقاللية له 
 :قال املسترشق ليتامن يف حمارضاته/   أ
 ,عند العرب و كذلك نبت علم النح,إنام كام تنبت الشجرة يف أرضهاو«

ِالذي روي يف كتب العرب من زمنوهذا هو برهان هذا أن تقسيم الكلمة و... ُ
ال و ليس باسم , ملعنىحرف جاءوفعل وفالكلم اسم : قال سيبويه. خمتلف
 . هذا تقسيم أصيلو.. فعل

ِهذه الكلامت ترمجت من و.. رباطوكلمة وأما الفلسفة فينقسم إىل اسم  ُ
ّ فسميت هكذا يف كتب الفلسفة,من الرسياين إىل العريبو ,اليوناين إىل الرسياين ُ, 
حرف فإهنا اصطالحات عربية ما وفعل وأما كلامت اسم  ..ال يف كتب النحو

 .»ُال نقلتوِمجت ُتر
ا عىل خصائص التوصيف العلمي للكلمة عند ًتأسيسو ,فمن هذا/ ب
موضوعية وّ فإنه حيق لنا أن ندعي بإنصاف تام , كام عرضنا لذلك آنفا,سيبويه
 فإننا نعترب ,غريهوالعريب وّ أنه إذا كان ثمة يشء من التامثل بني علم النح,كاملة
 إىل الطابع احلديث للبحث ,منهجهوعه موضووّصدق أنه أقرب يف مادته وبحق 

 :ذلك من اخلصائص اآلتيةو ,اللغوي املستجد يف النظريات الغربية احلديثة
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 قد التزم فيه سيبويه بجوهر ما يشرتطه الدارسون , فالوصف−١  
 .املوضوعورضورة الفصل بني الذات وهو ,الوصفيون املحدثون

نائي عىل صعيد الكلمة  كام أننا نلحظ بوضوح ترسخ املفهوم الب−٢  
أن الكلامت هي اللبنات األساسية التي يقوم و ال سيام ,أصالته عند سيبويهو

 .عليها رصح البناء اللغوي
 يف ,ا عند سيبويهً فإنه جاء رصحي,أما املفهوم املتعلق بوظيفية اللغةو −٣  

 ,وععدم الوقوالوقوع أو ,االستمراروداللة االنقطاع أوربطه بني بنية الكلمة 
 .القوة اإلخبارية يف التواصل اللغويوما جيسد أولوية القيمة اإلبالغية وهو

 قد ,»تشومسكي«عند التحويلية و ثم إننا نجد أن النظرية التوليدية −٤
ّ ثم اضطره نقاده , يغلب عليها الطابع التقني امللموس,أقامها عىل أسس رياضية

لكننا .. ته يف االشتقاق التوليديمراعاة أمهيو ,إىل إدخال عامل املعنى بعد ذلك
ال نلحظ إىل اليوم أن تشومسكي يعطي للقوة اإلخبارية يف اللغة أولوية الترصف 

ّ بذلك سيبويه عندما ضم بنية املضارع َّقرأ كام ,يف حتريك مواقع البنى اللغوية
 .عدمهواألمر حتت مظلة الوقوع اإلخباري أو

ا بالتوصيف البنوي الوظيفي ًأساس إن عناية سيبويه نراها قد تعلقت −٥  
ً ثم إهنا تركزت خصوص,للكلمة يف العربية ا عىل التوصيف البنوي للفعل أكثر ّ

ما يثبت أمهية الوظيفة اإلخبارية اإلنجازية التداولية وهو ,احلرفومن االسم 
.. قطب الرحى يف كل عملية إخبارية و باعتبار أن الفعل ه,للغة عند سيبويه

ا ثلة خاصة يف كون علم الرصف قد أتى يف معظمه خمتصشهادة ذلك ماو
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ال ريب يف و ,دقيقةوتغيريات كثرية و بسبب ما يطرأ عليه من حتويالت ,بالفعل
ا يف االشتقاق ى تام غنً,ى اللغة العربيةّهذا قليل من كثري مما يدل عىل غنً«أن 
 )١٧( متعددة يفكذلك ما هلا من طرقو , لغة أخرىّ قل أن جتارهيا فيه,املجازو

 ».ّالنحت مما يطول رشحهواإلبدال والقلب 
ّكل ذلك إنام جيسم النظام اهلنديس البديع للعربيةو   ِ عىل حد تعبري العامل ,ّ

ال سبيل لنا لتجديد العهد مع هذا و.. النحرير أيب الفتح بن جني يف اخلصائص
ًمتثالوا ًالنظام اهلنديس البديع بحث التمييز بني و الفصل إال بحتمية. اًابتكارو ّ

التعليمي الذي أحدث كيفيات والنحو ,العلمي يف جذوره العربية األصيلةوالنح
ا ًذلك ما أوجب عليه أن يفرض هنجو ,تعليمهووّطرائق خاصة بتلقني النحو

ًا سعى به للحفاظ عىل العربية تعلاممعياري  .اًاكتسابو ّ
ِ  إن من أكرب السامت الدالة عىل عظمة العامل ّ ِّ ّنه متكن من أن حيافظ أ , سيبويهّ

استطاع أن يفرض قامته العلمية سامقة أمام القمة و ,ّعىل متيز شخصيته العلمية
 بل إن تاريخ الرتاث العريب يسجل له فضل ختليد اآلثار العلمية ,اخلليلية الشاخمة

 .ّذهبت أدراج الرياحوّ فلواله لتم انتحاهلا ,اخلليلية
ًا منظرا تأصيليِ سيبويه عامل  لقد كان  بل كانت له ,ا فقطًمل يكن جامعو«ا ّ

فإذا علمنا أنه فاريس ..شخصية قوية يف التحليل والرتجيح, مع جودة يف العبارة

                                                           

كتاب ضحى اإلسالم و/ ٢٢: ص. للشيخ الطنطاوي.  عن كتاب نشأة النحوًنقال) ١٧(
 .٢٣٩: ص. ٢ج. ألمحد أمني
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بى, وأنه مات وله بضع وثالثون سنة, أدركنا ْرَ باملٌّاألصل, وأنه عريب برصي
 » .مقدار نبوغه

ا أن تفخر بعبقريتها الشابة, كام ًا بالعربية دومً  وهبذا املعنى فإنه يظل جدير
هلها أن يعملوا عىل جتديد عنفوان العربية يف سائر األجيال والعصور أل ّقِأنه حي
  .ً. واستعامالًعلام
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