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ممخص
منوه األوؿ دل تكن ىناؾ معايَت فاصلة بينهما لكن
دلّا كاف الصرؼ العريب لصيق النحو العريب يف ّ
ٔترور الوقت بدأ النحاة يفصلوف ادلادتُت عن بعضهما بعضاً  ،وذلك ىدؼ ْتثنا ىذا للكشف عن
أصوؿ الصرؼ العريب مفصولة عن أصوؿ النحو ،وكاف ميداف ْتثنا كتاب سيبويو  ،أىم كتاب ضلوي ويف
الوقت نفسو فقد كاف كتاب سيبويو الفكر اللغوي العريب ادلتمثّل ابدلدرسة البصرية ،وقد حاولنا أف نقار َف
بُت القدماء واحملدثُت شلهدين يف ْتثنا لنبذة عن األصوؿ مث أتبعناه ٔتطالب ثالثة ٘تثّل األصوؿ الثالثة
للنحو العريب ( السماع  ،القياس  ،استصحاب احلاؿ )  ،وانتهى البحث إذل ٚتلة من النتائج
والتوصيات .
الكممات املفتاحية  :أصوؿ الصرؼ  ،سيبويو ،سيبويو واحملدثوف .
798

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
Abstract
The Principle of Morphology in Seboye Book, Theories of Methodology in the
modern linguistics.
In this research the main focus is on the principle of Morphology away from the
principle of grammar in one of the best morphology books for Seboye, As this is
representing the main Arabic concept.
Also, here we tried to compare between the ancients and modernists in this research.
there are three requirements, first part is “Listening”, second is” Measuring and
analyzing”, third and the final is” Mention the principle / origin”.
All the results that we got from here in addition to the main resources can be found at
the end of this research.

املقيمة:
دلا كاف علم الصرؼ قرين علم النحو يف بداايت النشأة والتكوين ادلنهجي لعلوـ العربية؛ فقد
اختلطت دراستهما –كما اختلطت اصوذلما -حىت ال تكاد ٕتد كتااب مستقال يف أصوؿ الصرؼ
العريب؛ اكتفاء ابلنحو .ولرٔتا يف ىذا الفعل شيء من صواب النظر يف وقت ما  .غَت أنّو دل يعد مقبوال
تطور العلوـ عامة والعلوـ اللغوية على وجو اخلصوص.
كل القبوؿ يف زمن ّ
ودلا كاف النظر يف الكلمات مفردة قبل تركيبها يف اجلمل خيتلف عن النظر إليها داخل اجلملة وىي
ّ
تش ّكل النص النحوي ،كاف لزاماً أف تكوف أوجو الدراسة سلتلفة ،فقد تتقارب يف جوانب وتتباعد يف
جوانب أخرى- ،وما أكثرىا -لذا جاء ىذا البحث ليسلّط الضوء على أصوؿ وقواعد وقوانُت ٖتكم
علم الصرؼ يف الكتاب ادلوسوعي األوؿ يف ضلوان الذي مشل أصوؿ وفروع علم العربية ٔتا حواه من مادة

مهمة وضخمة أال وىو (كتاب سيبويو) لتقارب هبا وادلنهج العلمي ادلعاصر يف علم اللغة احلديث،
لتوضح الشبو واالختالؼ ،وإذل أي مدى يتقارابف أو يبتعداف  .وكذلك حملاولة النظر – بتجرد  -إذل
ّ
خالقة يف الدرس
أصوؿ الصرؼ العريب اليت ديكن ذلا – بتضافر اجلهود -اف أتخذ مناحي جديدة ّ
اللغوي العريب.
تكلمنا فيو عن معٌت األصوؿ ،وبيّناىا بشيء من
وقد جاء البحث على ثالثة مطالب يسبقها ٘تهيد ّ
اإلجياز.

فكاف ادلبحث األوؿ بعنواف( :السماع) ،وىو األصل األوؿ للصرؼ العريب ،تتطرؽ فيو إذل شروطو،
وإجراءاتو النظرية ،والعملية.

799

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019

1
توصل العلماء إذل
و ّأما ادلبحث الثاين :فكاف (القياس والتعليل) وىو األصل الثاين ،الذي ٔتوجبو ّ
ادلستوى الصوايب الصحيح وادلقبوؿ إذ دل يرد فيو مساع عن العرب مبينا إايه وفق ما جاء عند سيبويو .و ّأما
(التعليل) فقد أوضحت فيو منهج سيبويو يف بناء العلة ،وتفسَت ظواىر العلة يف ابب الكلمات.

و ّأما ادلبحث الثالث واألخَت :فهو (استصحاب احلاؿ) الذي دل يذكره سيبويو نصاً ابمسو إال أنّو يفهم
من كالمو وحديثو ،وقد ذكران أمهيتو ،ودواعيو يف الدرس اللغوي ،عارضُت ىذه ادلباحث كلها على اللغة
احلديث – كل يف اببو -؛ لتيسَت النظر وادلقارنة.
توصل إليو البحث من نتائج وبعض التوصيات اليت يرومها
متبعُت البحث ٓتا٘تة ذكرت فيها أىم ما ّ
البحث.
وقد استعنت يف عملي ابدلصادر  -قددية وحديثة -اليت ذلا ارتباط وعالقة ببحثي.
ىذا وأسأؿ هللا العظيم التوفيق والسداد فمنو العوف والسداد .

التمهيي
األصل  /لغة واصطالحا
لغة :أصل :واألصل واحد األصوؿ.2
اَّللُ َمثًَال َكلِ َمةً طَيِّبَةً َك َش َجَرٍة
ب ه
ف َ
واألصل ىو أسفل كل شيء ،منو قولو تعاذل :أََدلْ تَػَر َكْي َ
ضَر َ
3
ٍ
ت َوفَػ ْرعُ َها ِيف ال هس َماء.
َصلُ َها ََثبِ ٌ
طَيِّبَة أ ْ
ِ
َص ُل ُك ِّل َش ْي ٍء َما يَ ْستَنِ ُد
يل أ ْ
تأ ْ
هيءَ ثػَبَ َ
قاؿ الفيومي َ " :و ْ
استَأْ َ
َصلُوُ َوقَ ِو َ
ي مثُه َكثػَُر َح هىت ق َ
ص َل الش ْ
وجود َذلِك الشهي ِء إلَي ِو فَ ْاألَب أ ِ ِ
ِ
يل الْ َع ِشي
ُص ٌ
َص ٌل لِْل َج ْد َوِؿَ ،و ْ
هه ُر أ ْ
َص ٌل ل ْل َولَدَ ،والنػ ْ
ُ ْ
ُُ ُ َ ْ ْ
اجلَ ْم ُع :أ ُ
وؿَ ... ،و ْاألَص ُ
وىو ما بػع َد ِ
ص ِر َإذل الْغُر ِ
ض همتَػ ْ ِ
اؿ " . 4
آص ٌ
وب َو ْ
ُص ٍل بِ َ
ص َالة الْ َع ْ
ُت َو َ
اجلَ ْم ُع أ ُ
َ َُ َ َْ َ
ُ

 1سبب ٚتعنا القياس والتعليل معا بسبب وجود الرابط بُت األمرين يف كتاب سيبويو فبعضهما يكمل اآلخر .
 2ينظر الصحاح ،ولساف العرب  ،وادلصباح ادلنَت ،مادة أصل .
 3سورة إبراىيم ،اآلية. 24 :
 4ادلصباح ادلنَت ،16 /1 :مادة ( أ ص ؿ) .
79:
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و ّأما اصطالحاً :فلم يضع السابقوف تعريفاً ألصوؿ الصرؼ اكتفاء أبصوؿ النحو ،فقالوا أصوؿ

النحو ىي " :علم يبحث فيو عن أدلة النحو االٚتالية من حيث ىي أدلتو وكيفية االستدالؿ هبا ،وحاؿ
ادلستدؿ". 1
وقصدوا بذلك الصرؼ معو أيضاً ،غَت أنّنا ديكن أف نضع لو تعريفا رلتهدين وفق عصران
احلاضر وأبسلوبو فنقوؿ" :ىي األسس اليت يتم ٔتوجبها إثبات بنية الكلمة العربية – صوات وصرفا وداللة
– ٔتا يوافق سنن العرب يف ألفاظها " فإنّنا نلحظ يف ىذا التعريف اضليازه للجانب اللفظي وحده
ومشوليتو دلختلف مستوايت الدراسة اللفظية من حيث الصوت الذي ىو أصغر جزء يف تشكيل الكلمة
(الفونيم)  ،phonemeوكذلك يشمل اجتماع األصوات اللغوية لتشكيل الكلمة
(ادلورفيم)  morphemeمث معٌت ىذه الكلمة وما تؤدي إليو (السيمياتك) . semiotic

أصول الصرف يف كتاب سيبويه

2

تنقسم أصوؿ الصرؼ يف كتاب سيبويو إذل ثالثة أقساـ ،وىي :
األوؿ :السماع  ،والثاين :القياس والتعليل ،والثالث :استصحاب احلاؿ .
وىي األصوؿ اليت اعتمدىا سيبويو يف كتابو بعضها مذكور وبعضها يفهم من خالؿ كالمو .
أصوؿ الصرؼ يف نظر احملدثُت .
وتفرقت يف
لقد تكلّم احملدثوف عن ىذه األصوؿ يف دراساهتم ادلختلفة ،وقد تشعبت ىذه الدراسات ّ
كل يتكلم على حسب منهجو وطريقتو العلمية يف التػأليف ،ولعل ىذه األصوؿ والقواعد
أكثر من كتاب ٌ
الكلية اليت نروـ البحث فيها ىي قواعد عامة صاحلة للغات اإلنسانية كلها ،فسوسَت مثالً يتكلّم عن

القياس  3يف كتابو (علم اللغة العاـ) ،وعن السماع أيضا ،وغَتىا من موضوعات ىذا العلم ،وغَته شلّن
ألّف يف اللغات
 1االقًتاح يف أصوؿ النحو. 21 :
 2ينظر رسالة قدمت لنيل درجة ادلاجستَت بعنواف األصوؿ يف كتاب سيبويو .
 3ينظر :علم اللغة العاـ. 184 :
7:6

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
املبح األول  :السماع
وىو أصل األصوؿ الذي يرجع إليو يف الشاىد اللغوي ،فهو اخلطوة األوذل لوضع القواعد الصرفية قياسا
عليو ،ودلا كاف كتاب سيبويو أوؿ كتاب ضلوي صريف يصل إلينا هبذه الدقة وذلك العلم فإ ّف منهج
ّ
السماع الصريف فيو ديثل تعبَتاً صادقاً عن ىذا األصل الركُت  ،يقوؿ ابن جٍت " :أدلة النحو ثالثة:
2
1
عب عنو بتعبَت
السماع واإلٚتاع والقياس"  ،فالسماع من أدلة النحو ،ومسّاه ابن االنباري ابلنقل  ،وقد يُ ّ

آخر وىو ( االستقراء). 3

تؤدي معٌت واحداً ىو أخذ اللغة ومساعها من متكلميها مشافهة ،وفق
فالسماع أو النقل أو االستقراء ّ

الضوابط العلمية .

يقوؿ الدكتور ٘تاـ حساف " :إ ّف اتريخ دراسة اللغة العربية ليعرض علينا يف بدايتو زلاولة جديدة إلنشاء
منهج وصفي يف دراسة اللغة يقوـ على ٚتع ادلادة ،وروايتها مث مالحظة ادلادة اجملموعة واستقرائها،
واخلروج بعد ذلك بنتائج ذلا طبيعة الوصف اللغوي السليم"4؛ لذلك فإ ّف منهج السماع يعد ركيزة
أساسية يف ادلنهج الوصفي ادلعاصر إذ " دل تنشأ الدراسات اللغوية العربية يف ظل فكرة التتبع التأرخيي
للغة  ،ودل هتتم هبذا اجلانب أصال ،وذلذا ال استبعد أتثّر ادلنهج الوصفي الغريب يف البحث اللغوي ابدلنهج
الوصفي عند العرب" ،5وسنعرض دلنهج سيبويو يف السماع من خالؿ النقاط اآلتية:
أولا :مساع المةة:
دل يتخذ سيبويو منهجاً واحداً أو طريقا واحدة لسماعو عن العرب فكاف مساعو من طريقتُت :
األوؿ :السماع ادلباشر عن العرب .
واآلخر :السماع عن طريق شيوخو الذين مسعوا من األعراب ورحلوا إليهم .
 1اخلصائص. 27/1 :
 2ينظر :االصوؿ يف النحو. 39/1 :
 3ينظر :ادلقرب. 67 :
 4اللغة بُت ادلعيارية والوصفية. 23-22 :
 5ادلنهج الوصفي يف كتاب سيبويو. 35 :
7:6
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وقد كثرت يف كتاب سيبويو وىو ينقل عن العرب مباشرة ،قاؿ يف ابب ما جاء معدوال عن
حده من ادلؤنث " :تقوؿ ىذا حذاـ ورأيت حذاـ قبل ،ومررت ْتذاـ قبل ،مسعت ذلك شلن يوثق
بعلمو" ،1وقاؿ يف موضع آخر " :واعلم ا ّف فعاؿ جائزة يف كل ما كاف على بناء فَعِل أو فَػعُل أو فَػ َعل،
2
تسم َع شيئاً فتجيزه فيما مسعت وال ٕتاوزه"
وال جيوز من أفْػ َع ُ
لت ،أل ّان دل نسمعو من بنات األربع ،إال أ ّف َ

 ،وما جاء عند سيبويو مصدقاً فيو ابلسماع بنفسو ومستشهدا عليو من كالـ العرب قولو يف ابب
ِ
وعنَوُ ،مسعت ذلك
ضَربتُوُ ْ ،
(الساكن الذي ٖتركو يف الوقف) قاؿ " :وذلك قولكَ :
اضربو و قَ َده ،ومنَوَ ،
عند العرب ألقوا عليو حركة اذلاء حيث حركوا لتبياهنا ،قاؿ الشاعر ،وىو زايد األعجم:
لجبت
ُ
كثري لجبهُ
واليهر ُ
ُ

ي سيب مل أو ِربهُ
من َل َنز ّ

وقاؿ أبو النجم " :فَػ َقربَ ْن ىذا وىذا ْأزِحلُ ْو
ومسعنا بعض بٍت ٘تيم من بٍت عدي يقولوف :قد ضربتو  ،وأخذتو". 3
و ّأما نقلو عن شيوخو فإنّو يذكر أمساء من ينقل عنهم من الشيوخ جاء يف ابب ما ينصرؼ وما

ال ينصرؼ قوؿ سيبويو" :وقد جعل بعض الشعراء ٙتاين ٔتنزلة حذار ،حدثٍت أبو اخلطاب أنّو مسع العرب
ينشدوف ىذا البيت غَت منوف ،قاؿ:
حييو مثاينَ مولع ا بمقاحها

حىت مهمن بزيةة األراتج

4

نالحظ ذكره السم شيخو أيب اخلطاب.5
وجاء يف ابب ( ٖتقَت بنات احلرفُت ) قولو " :ومن ذلك أيضا (سل)؛ ألنّو من سألت فإف
ح ّقرتو ،قلت :سؤيل ،ومن دل يهمز قاؿ :سويل ،أل ّف من يهمز جيعلها من الواو ٔتنزلة خاؼ خياؼ،

 1الكتاب. 279/3 :
 2الكتاب. 280/3 :
 3ادلصدر نفسو. 179/4 :
 4ادلصدر نفسو . 231 /3 :
فسر الشعر ٖتت كل بيت،
 5ىو أبو اخلطاب ( األخفش الكبَت ،وامسو عبد احلميد بن عبد احلميد  ،وكاف ديّناً ورعاً ثقة ،وىو أوؿ من ّ
تويف سنة 177ىػ  ،ينظر ترٚتتو :مراتب النحويُت ، 33:وبغية الوعاة ،74/2 :واألعالـ. 59/4 :
قيل ّ
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أخبين يونس أ ّف الذي ال يهمز يقوؿ :سلتو فأان أسأؿ وىو َم ُس ْوؿ إذا أراد ادلفعوؿ" ، 1وىنا أيضا يذكر
شلّن ينقل عنهم من العرب ،وىو شيخو يونس بن حبيب (ت182:ىػ) ،2وقد يذكر الذين ينقل عنهم

ألجل التثبيت ابلوصف جاء يف ابب ٖتقَت كل حرؼ كاف فيو قاؿ " :أخبين من أثق بو أ ّهنم يقولوف :
ضربتو حىت اتكأتو؛ أي حىت أضجعتو على جنبو األيسر " ، 3وقد ذكر بعض األمثلة فيما تق ّدـ ،وىو

يؤّكد مبدأ الثقة واألمانة فيما ينقل. 4

فاألمانة العلمية ،والتثبّت من الراوي ىو أىم مبدأ اعتمده سيبويو يف مساعو من ادلتكلمُت
ابللغة ،وكذلك فإ ّف سيبويو حصر االستشهاد ابللغة جغرافياً يف مناطق زلددة دل تتأثّر ابحمليط اخلارجي
الذي يؤثّر على سالمة اللغة الفصيحة اليت كانت سائدة عند الناس يف ذلك الوقت ،فقد أكثر سيبويو
االستشهاد من قيس و٘تيم وأسد مث ىذيل وبعض الطائيُت ،ودل أيخذ عن غَت من ذكر من قبائل العرب،
وال عن حضري أو سلالط احلضر كلخم وحذاـ وتغلب ومنر وبكر وعبد القيس وأزد عماف ،وأىل اليمن
وبٍت حنفية وسكاف اليمامة وسكاف الطائف ،وال من ثقيف وحاضرة احلجاز دلخاطلتهم األمم وقت
االخذ عنهم ،وكانت صنائع ادلأخوذ عنهم اللصوصية والرعي والصيد ،وىم أقوى نفوسا ذلم أنفة ٘تنعهم
من اخلضوع لغَتىم.5
من خالؿ ما تق ّدـ يتبُت لنا أ ّف سيبويو اٗتذ لنفسو منهجاً يعد منهجاً غاية يف السالمة يف وقتنا

احلاضر ،فنجد أنّو اعتمد الوصفية ،وذلك أبخذه عن عريب واحد أو عربُت اثنُت ،6وىو الذي يعرؼ يف
ادلنهج الوصفي احلديث بػ ( الراوي أو مساعد الباحث) كونو ادلمثل احلقيقي للغة اليت يراد ٚتعها
وتقعيدىا.7

 1الكتاب . 450/3 :
 2ىو يونس بن حبيب الضيب ابلوالء قاؿ عنو أبو عبيد " :اختلفت إذل يونس أربعُت سنة أمأل كل يوـ ألواحي من حفظو" وقاؿ ابن
قاضي شهبة " :وىو شيخ سيبويو الذي أكثر عنو النقل يف كتابو" ،ينظر ترٚتتو :بغية الوعاة ،365/2 :واألعالـ للزركلي. 361/8 :
 3الكتاب. 465/3 :
 4دلزيد من األمثلة والشواىد ينظر :الكتاب . 173/4 ، 294/3 ، 304/1 ، 379/1 ، 345/1 :
 5ينظر :ارتقاء السيادة يف أصوؿ النحو. 48 :
 6ينظر :الكتاب. 420/2 ، 413/2 ، 300/3 :
 7ينظر :كتاب سيبويو يف دائرة ضوء علم اللغة احلديث. 33 :
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ومن مزااي مساع سيبويو أنّو يذكر إضافة إذل ما كثر يف االستعماؿ وشاع يف اللغة أنّو يذكر الشاذ
الذي ال يقاس عليو ،وىذا ابب من أبواب الدقة واألمانة والتحري  ،جاء يف ابب ادلقصور وادلمدود،
غر ،والغراء شاذ شلدود كما قالوا :الظماء .وقالوا :رضي يرضى وىو
غرى وىو ٌ
قولو " :وقالوا غرى يغري ً

ر ٍ
الغراء فشاذ " ،1وجاء يف ابب اذلمز " :أقبية واحدىا قباء ،وأرشية واحدىا
اض وىو الرضا  ...وأ ّما ّ
ندى واندية ،فهذا شاذ " ،2وغَتىا الكثَت من ادلواطن اليت يذكر فيها الكالـ الشاذ جنبا
رشاء ،وقالواً :

3
يرده شيء عند
إذل جنب ادلطرد الشائع مع التنبيو عليو وترؾ القياس عليو  ،والسماع بعد ذلك ال ّ
سيبويو ال برأي ضلوي أو علة ما ،ما دل يكن لو نظَت من كالـ العرب ،4قاؿ سيبويو" :و ّأما يونس وانس

من النحويُت فيقولوف اضرابف زيدا ،واضربناف زيداً ،فهذا دل تقلو العرب وليس لو نظر يف كالمها .وال
يقع بعد األلف ساكن إال أف يدغم". 5

وأ ّما وقت السماع أو الزمن الذي يتوقف فيو السماع ،النقضاء عصر الفصاحة ،فالنحاة فيو
على اختالؼ واضح ،فمنهم من اتّسع فيو ليدخل فيو زمن ادلولدين ،ومنهم من اقتصر على زمن ابن

ىرمة (ت176:ىػ) جاء عن األصمعي قولو " :ختم الشعر إببراىيم بن ىرمة وىو آخر احلجج"،6

وسيبويو مات بعد ابن ىرمة أبربع سنُت فقد ألزـ سيبويو نفسو ٔترحلة االحتجاج ادلتفق عليها بُت
البصريُت فقد استشهد بشعر لشعراء جاىليُت وأمويُت ضمن عصر االحتجاج اللغوي شلّن عاشوا وماتوا

يف عصور االحتجاج.7

فهذه ىي منهجية سيبويو لالحتجاج ابلسماع ،وطريقة أخذه للمسموع ،فهو يهدؼ منها إذل
اآليت:
أولا :ضبط ادلفردات اللغوية ضبطاً صواابً من خالؿ تدوين ادلسموع وتسجيلو أبدؽ صورة وعبارة.

 1ادلصدر نفسو. 538/3 :
 2ادلصدر نفسو. 541/3 :
 3ينظر  :الكتاب .... ، 40/4 ، 339/3 ، 114/2 ، 15/1 :وغرىا الكثَت من ادلواضع .
 4ينظر :االستدالؿ النحوي يف كتاب سيبويو ،واثره يف أتريخ النحو. 368 :
 5الكتاب. 527/3 :
 6االقًتاح. 58 :
 7ينظر :مبادئ أتصيل السماع عند سيبويو. 117 :
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اثني ا :احملافظة على لغة قياسية فصيحة يف زماف بعينو ومكاف بعينو –تبعاً لساكنيو -مع تسجيل ما
خالفها والتنبيو عليو.
اثلثاٚ :تع ما خالف األصوؿ1؛ أل ّف ما وافق األصوؿ كاف على القياس ،وىو ما يشَت بذلك إذل ما
قالو اخلليل بن أٛتد يف ابب اإلضافة" :قاؿ اخلليل :كل شيء من ذلك عند لغة العرب تركتو على ما
عدلتو عليو وما جاء اتماً دل ٖتدث العرب فيو شيئاً فهو على القياس" مع زلاولة أتويلو أتويالً مناسبا
يسَتاً ليتفق والقياس .2وسيأيت يف البحث تفصيلو إف شاء هللا.

من كل ىذا يتبُت لنا أ ّف أصل السماع ىو إجراء عملي يتبعو ادلنهج الوصفي يف تقعيد اللغة –لغة ما-
وذلك من خالؿ احملاور اآلتية:
أولا :السماع ادلباشر والتسجيل ،أو السماع غَت ادلباشر شلّن لو الثقة فيما ينقل ،وقد التزـ بو سيبويو أّديا
التزاـ.
اثنيا :إ ّف اللغة ادلنطوقة اليت حرص سيبويو على االستعانة هبا ومالحظتها بدقة ذلي دليل قاطع على
3
عما يتهم بو األولوف من أ ّهنم اعتمدوا على اللغة ادلكتوبة دوف اللغة ادلسموعة
سالمة ادلنهج ادلتبع ؛ ال ّ

4

وح ّدث من الثقات
فال يوجد يف كتاب سيبويو يف نقلو اللغة ( أنّو قرأ شيئاً ) بل الثابت أنّو مسع وأخب ُ

يف أكثر من ثالثُت موضعاً من الكتاب5؛ فإ ْف كانوا يقصدوف القرآف الكرًن .فهو قليل قياساً بكالـ
العرب نثرىم وشعرىم الذي استشهد بو ،ولو فرضنا –جدالً -ىم اعتمدوا على القرآف الكرًن .وىو
مكتوب فال حرج عليهم اطالقاً؛ ذلك أ ّف القرآف الكرًن مروي ابدلشافهة والتواتر والتوقيف ،فهو ((صواتً)
(األداء) و(صورة) (الكتابة)).
فهو قليل قياساً بكالـ العرب نثرىم وشعرىم الذي استشهد بو ،ولو فرضنا جدالً أ ّهنم اعتمدوا على
مروي ابدلشافهة والتواتر
القرآف الكرًن – وىو مكتوب -فال حرج عليهم إطالقاً ذلك أ هف القرآف الكرًن ٌّ
والتوقيف فقد مته أتديتو صواتً (أداءً) وقراءة –صورًة( -كتابة) ،وبذلك تبطل ىذه احلجة من األساس،
 1ينظر :االستدالؿ النحوي يف كتاب سيبويو وأثره يف اتريخ النحو.36/1 :
 2ينظر :الكتاب. 462/3 :
 3ينظر :كتاب سيبويو يف دائرة ضوء علم اللغة احلديث.36 :
 4ينظر :اللغة بُت ادلعيارية والوصفية.32-31 :
 5وقد تقدمت االمثلة هبذا الصدد.
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وص ُفوُ األصوات اللغوية ،واختالس احلركة ،جاء يف (ابب
بل وإ ّف من مظاىر عنايتو ابللغة ادلنطوقة ْ ،

لك
فأما الذين يشبعوف فيمططوف ،وعالمتها واو وايء وىذا ٖتكمو َ
اإلشباع يف اجلر والرفع) قاؿّ " :
ادلشافهة".1

لذا فإ ّف سيبويو أوذل للغة ادلنطوقة أمهية كما تق ّدـ ليؤكد منهجو الوصفي الذي سار على ىديو من خالؿ
مالحظة الظواىر اللغوية اجلارية على لساف ادلتكلمُت على اختالؼ ذلجاهتم ،2بل ما يؤّكد منهجو

الوصفي السماعي يف مالحظة ادلفردات العربية ادلبدأ الذي فطن اليو وىو عدـ االقتصار على اإلصغاء
وحده بل على التحديق ومالحظة وجو تعابَت وجو ادلتكلم. 3
اثلث اٖ :تديده لزمن السماع ومكانو يف منهجو ،ال يعٍت القصور يف استقراء العينات اللغوية4؛ ذلك أ ّف
الغاية من عمل سيبويو ومن قبل شيوخو ىو احلفاظ على ادلستوى الصوايب الذي دي ّكنهم من حفظ لغة
القرآف الكرًن الذي نزؿ هبذه اللغة  ،يف ذلك الوقت وىو ما اصطلح عليو (اللغة الفصحى) أو (الكالـ
الفصيح) ،وىذا ادلبدأ يؤّكده علم اللغة احلديث فقد أكد دي سوسَت على أ ّف الدراسة الوصفية للغة
جيب أ ْف تقتصر علة زمن بعينو وىو ما يصطلح عليو بػ ( الدراسة التزامنية CONCURRENT
  ) STUDYواستبعد الدراسة التعاقبية وذلك بسبب ثبات خصائص اللغة واستقرارىا معاختالؼ ادلكاف وبيئات ادلتكلمُت.5
على أنّنا ال ننكر ذكر سيبويو لبعض اللهجات اليت يسمعها ،6وذلك لورودىا يف كتاب هللا تعاذل أو
لقرهبا من اللغة القياسية ،ولكنّو يشَت ويقارف؛ ليتسم عملو ابلشموؿ واإلحاطة .
ومع ىذا التقارب الكبَت بُت منهج سيبويو يف السماع وادلنهج الوصفي احلديث تبقى للغتنا العربية
خصائصها ادلميزة اليت تنماز هبا عن غَتىا ،وإف كاف ىناؾ من اختالؼ يف بعض إجراءات ادلنهج بُت
القدًن واحلديث إّمنا ىو يعود إذل اختالؼ اللغات أنفسها ولكل لغة ظروفها وطبائعها .
 1الكتاب. 202/4 :
 2ينظر :كتاب سيبويو يف دائرة ضوء علم اللغة احلديث. 36 :
 3ينظر :ادلصدر نفسو. 46 :
 4ينظر :يف ضلو اللغة وتراكيبها. 35 :
 5ينظر :علم اللغة العاـ. 106-105 :
 6الكتاب ،358/1 :و  ، 55/2و  ، 533/3و . ... 177/4
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املبح الثاين  :القياس والتعميل
"قاس الشيء يقيسو قيسا وقياسا واقتاسو وقيّسو اذا قدره على حالو  ...وادلقياس
القياس /لغةَ :

ادلقدار  ...وادلقياس ما قيس بو  ...ويقاؿ :قايست بُت شيئُت اذا قارنت بينهما" ،1أو " وىو يقتاس
أببيو اقتياسا؛ أي يسلك سبيلو ويقتدي بو".2
3
وعرفو من
و ّأما اصطالحاً يف ابب النحو :فػ " ىو ٛتل غَت ادلنقوؿ على ادلنقوؿ إذا يف معناه" ّ ،

احملدثُت العرب الدكتور عباس حسن بقولو " :زلاكاة العرب يف طرائقهم اللغوية وٛتل كالمنا على
كالمهم يف أصوؿ ادلادة وفروعها وضبط احلروؼ وترتيب الكلمات وما يتبع ذلك".4
وعرفو الدكتور مهدي ادلخزومي بقولوٛ " :تل رلهوؿ على معلوـ ،وٛتل ما دل يسمع على ما
ّ
ِ
وٛتل ما جيد من تعبَت على ما اختزنتو الذاكرة ،وحفظتو ووعتو من تعبَتات واساليب كانت قد
ُمس َعُ ،
عرفت أو سرقت" . 5
ىذه تعريفات العرب قدديهم وحديثهم للقياس ،ورب وجو شبو قريب بُت ىذه التعريفات
وتعريف دي سوسَت صاحب ادلدرسة النظرية البنيوية الوصفية بقولو " :والصيغة القياسية ىي الصيغة اليت
صنعت طبقا لنموذج صيغة أخرى أو أكثر حسب قاعدة معينة" ،6فهو يعتمد على وجود منوذج
واحملاكات النظامية لو  ،وىو ادلسؤوؿ عن ٚتيع التغيَتات االعتيادية غَت الصوتية اليت ٖتدث للجزء
اخلارجي للكلمات ،7وبعد وترى ادلدرسة السلوكية أف اللغة عادة من العادات اليت تكتسب من القياس
واحملاكات . 8
وخيرج بُت ادلفهومُت القدًن واحلديث للقياس فإ ّف النتيجة ابتفاقهما ىي :
 1لساف العرب ، 3793/5 :وينظر :مشس العلوـ ودواء كالـ العرب من الكالـ. 5697/8 :
 2سلتار الصحاح. 560 :
 3االقًتاح يف اصوؿ النحو ،79 :وينظر :ارتقاء السيادة. 61 :
 4اللغة والنحو بُت القدًن واحلديث. 22 :
 5يف النحو العريب نقد وتوجيو. 20 :
 6علم اللغة العاـ. 184 :
 7ينظر :ادلصدر نفسو. 184 :
 8ينظر :ادلدرسة السلوكية. 18 :
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أولا :وجود أصل للقياس عليو.
اثنيا :وجود فرع يراد لو اإلنشاء والتكوين .
اثلثا :وجود ٍ
عالقة ما .
وإف ارتباط القياس ابلصرؼ وصوغ الكلمات وثيق ومهم؛ وذلك للحاجة ادلاسة إذل الكلمات
اجليدة لتوضع يف قوالب اجلمل ادلعهودة يف ذىن ادلتكلم ويقع ادلصوغ القياسي يف :
 .1رلاؿ األصوات اللغوية ،فقد تتمثّل يف ابب اإلعالؿ واإلبداؿ وقاعدة تنافر احلروؼ وغَتىا شلّا لو
عالقة ابلتجانس الصويت.
 .2رلاؿ الصرؼ (الكلمة ادلفردة) ،فقد دخلو القياس بدرجة أقوى من اجملاؿ األوؿ وىو مدار ْتثنا،
وذلك من قبل االشتقاؽ والنسب والتصغَت وٚتوع التكسَت وغَتىا .
 .3رلاؿ الًتكيب (النحو)  :وكما قاؿ الكسائي فيو:
إ ّنا النحو قياس يتب

وبه يف كل لم ينتف

 .4رلاؿ الداللة :وىو ضعيف من حيث القياس؛ أل ّف اللغة أصغر من ادلعاين وادلوجودات ٗتتلف عنها،
وىي نظرة عامة اللغويُت.1

تعب
وقد اٗتذ سيبويو من القياس أصال من أصوؿ استنباط ودراسة اللفظ العريب ،ولو فيو ٍ
شىت ّ
مناح ّ
عن أمهية ىذا الباب يف دراسة اللغة وحفظها وتطويرىا ،وسنعرض موجزين ما أمكن دلنهج سيبويو يف
القياس :
أولا :إ ّف القياس ال يكوف إال على ما كثُر يف كالـ العرب ،فال يقاس على القليل وال على الشاذ،

قاؿ " :وال ينبغي لك أف تقيس على الشاذ ادلنكر يف القياس". 2

ومن أمثلة ذلك قولو " :وأعلم أنّك إذا أضفت إذل شلدود منصرؼ فإ ّف القياس والوجو أ ْف تقرأه على
حالو؛ أل ّف الياءات دل تبلغ غاية االستثقاؿ ،وأل ّف اذلمزة ٕتري على وجوه العربية غَت معتلة مبدلة ،وقد

 1ينظر :القياس يف اللغة بُت علماء العربية  ،دي سوسَت. 13-12 :
 2الكتاب. 402/2 :
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فسران ّتعل مكاف اذلمزة واواً " ، 1وجاء يف ابب (ٚتع الرجاؿ
أبدذلا انس من العرب كثَت على ما ّ
والنساء) ،قاؿ " :فمن ذلك إذا مسّيت رجالً بزيد أو عمرو أو بك ٍر ،كنت ابخليار إف شئت قلت:
ايد ،كما قلت :أبيات  ...قاؿ الشاعر وىو رؤبة
زيدوف ،وإف شئت قلت :أز ٌ
...

أان ابن ٍ
سعي أكرم السعيينا .

واجلمع ىكذا يف األمساء كثَت ،وىو قوؿ يونس واخلليل" ،2مثّ تتواذل استشهادات سيبويو اللغوية
ذلذه القضية من كالـ العرب .
ومن أمثلة القياس لديو ما جاء يف ابب تكسَت الواحد للجمع" :وقد حيق إذا جاوز بناء أوذل العدد
على ٍ
فعلة ،ضلو  :حجر وأحجار وحجرة  ،قاؿ الشاعر :
كرام حني تنكفت األفالي إىل اجحاره من الصقي
ونظَته من ادلضاعف حب وأحباب وحببة ،وضلو :قلب وأقالب ٍ
وقلبة  ،وخرج وخرجةٌ  ...وىو

3
وقب ٍ
ّتل ٍ
الفعاؿ كثَت يف ادلضاعف ،ضلو :جالؿ وقباب وجباب"  ،4يف ٍ
وجب .
كثَت "  ،و " ُ

وجاء يف ابب الفواصل والقوايف " :و ّأما القوايف فنحو قولو  -وىو زىَت: -
وأراك تفري ما خمقت وب

ض القوم خيمق ول يفر

وإثبات الياءات والواوات أقيس الكالمُت  ،وىذا جائز عريب كثَت". 5

اثنيا :القياس لمى التعميل :
قل يف كالـ العرب؛ وذلك إذا كاف وارداً عنهم مساعاً كثَتاً ولو وجو من
قد يقيس سيبويو على ما ّ

التعليل ادلقبوؿ ،قاؿ " :وسألت اخلليل عن قوؿ العرب ما أميلحو ،فقاؿ :دل يكن ينبغي اف يكوف يف
 1الكتاب. 351/3 :
 2نفسو . 153 /2 :
 3نفسو. 557/3 :
 4الكتاب. 580/3 :
 5نفسو ، 185/4 :وللمزيد من األمثلة  ،ينظر :الكتاب. 424 ، 397 ، 266 ، 258 ، 511/4 :
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القياس؛ أل ّف الفعل ال حيقر  ...ولكنّهم ح ّقروا ىذا اللفظ وإّمنا يعنوف الذي تصفو ابدللح  ،كأنّك قلت:

مليّ ٌح ،شبّهوه ابلشيء الذي تلفظ بو وأنت تعٍت شيئا آخر ". 1

ويريد سيبويو من ىذا حفظ لغة العرب إ ْف كانت العرب قد قالتو ،وقد التزـ ٔتا التزـ بو العرب
أنفسهم يف ألفاظهم ،فلم جيز سيبويو غَت ىذه اللفظة ،قاؿ معقبا على ذلك " :وليس شيء من الفعل
وال شيء شلّا مسّي بو الفعل حي ّقر إال ىذا وحده ،وما أشبهو من قولك :ما أفعلو ". 2
". 3

وىو يع ّقب على القياس " :ولو أ ّف ىذا القياس دل تكن العرب ادلوثوؽ بعربيتها تقولو دل يلتفت إليو

نستنتج اآليت:
وديكن لنا من خالؿ عمل سيبويو يف الكتاب أف
َ
 .1القياس ىو ادلستوى الصوايب ،قاؿ " :و ّأما يونس فقولو :ىذا ّأمي كما ترى وىو القياس
والصواب". 4
 .2القياس نظَت السماع ،وإف دل تقلو العرب فهو يساوي بينهما ،إذ يقوؿ" :وىو القياس وقوؿ
العرب". 5
 .3القياس ىو الدليل يف احلكم قاؿ يدعم آراء النحاة ابلقياس" :فإف مسيت ادلؤنّث بعمرو أو زيد،
دل جيز الصرؼ ،ىذا ىو قوؿ ابن ايب اسحاؽ وأيب عمر فيما حدثنا يونس :وىو القياس؛ أل ّف
ادلؤنّث أشد مالءمة للمؤنث ،واألصل عندىم أ ْف يسمى ادلؤنّث ابدلؤنّث ،كما ا ّف أصل تسمية

خف األبنية "  6فإ ّف قياس
ادلذ ّكر ابدلذ ّكر ،وكاف عيسى يصرؼ امرأة امسها عمرو؛ ألنّو على أ ّ
سيبويو ىذا يتصف ابلواقعية ادلتصلة اتصاالً مباشراً بكالـ العرب ومتابعة الظواىر اللغوية اجلارية

على السنتهم. 7

 1الكتاب. 477/3 :
 2ادلصدر نفسو. 477/3 :
 3ادلصدر نفسو. 20/2 :
 4الكتاب. 472/3 :
 5ادلصدر نفسو. 21/2 :
 6ادلصدر نفسو. 242/3 :
 7ينظر :ادلنهج الوصفي يف كتاب سيبويو. 72 :
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إ ّف منهج القياس الصريف يف كتاب سيبويو ليقًتب كثَتاً شلّا شاع يف الوقت احلاضر من مفاىيم علم
اللغة احلديث فهو على ما يبدو ديتزج ٔتبدأ االبتكار اللغوي بصورة عامة ،فالقياس ما أ ْف ينتهي من
ِ
عملو حىت يظهر التقابل بُت احلالة القددية ( )HONORMواحلالة اجلديدة ( HONOR :
 )HONOREMوكافة التقابل الناتج عن تطور األصوات. 1
وشلّا ٕتدر اإلشارة إليو أ ّف أصحاب االٕتاىات الوصفية احلديثة ( )SYNCHRONICدل
يتطرقوا إذل القياس إال يف رلاؿ الصرؼ (صيغ الكلمة ادلعجمة) ،وأ ّما رلاؿ األصوات فلم يرد ضمن
ّ
2
مر بنا تعريف دي سوسَت آنفاً بقولو " :صيغة
موضوعاهتم القياسية  ،وىذا ظاىر بُت تعريفاهتم وقد ّ
صنعت على منواؿ صيغة أو صيغ أخرى طبقا لقاعدة ما ".3

وما ذىب إليو سيبويو يف قضية القياس على التعليل أحياانً ىو ما دعت إليو ادلدرسة الوصفية الغربية
احلديثة وعلى ىذا األساس رأى دي سوسَت أ ّف الصيغ القليلة أو الشاذة قد ٖتدث أيضا عملية القياس؛

ألف وظيفة القياس تقوـ على توحيد الصيغ القياسية ْتيث جيعلها ٗتضع لالطراد يف توحيد الصياغة، 4

مع االحتفاظ ٓتصائص كل لغة ،وكاف سيبويو يراعي يف قياسو احلفاظ على ادلستوى الصوايب للغة القرآف
الكرًن ،ولغة العرب الفصحاء الذين أوشكوا على االندَثر بفعل عوامل التغيَت ادلختلفة.

 1ينظر :علم اللغة العاـ. 186 :
 2ينظر :القياس يف اللغة. 14 :
 3علم اللغة العاـ. 184 :
 4ينظر :علم اللغة العاـ. 184 :
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املبح الثال  :استصحاب ادحال
استصحاب احلاؿ مصطلح فقهي يف األصل ،وأوؿ من اىتدى إليو واستعملو كمصطلح ىو أبو
البكات االنباري (ت577:ىػ). 1
واستصحاب احلاؿ لغة :ىو ادلالزمة واستمرار الصحبة واستدامتها ،يقاؿ :استصحب الشيء:
الرجل :دعاه للصحبة ،وكل ما لزـ شيئاً فقد استصحبو.2
الزمو ،ويقاؿ :استصحب َ
عرفو ابن االنباري ونقلو السيوطي يف االقًتاح " :بقاء حاؿ اللفظ على
ّأما اصطالحاً فهو كما ّ

ما يستحقو يف األصل عند عدـ دليل النقل عن األصل ،كقولك يف فعل األمر :إّمنا كاف مبنياً؛ أل ّف

األصل يف األفعاؿ البناء ،وإ ّف ما يُعرب منها لشبو االسم ،وال دليل ّ
يدؿ على وجود الشبو فكاف ابقياً

على األصل يف البناء". 3

وادلقصود بو إذا انعدـ الدليل من السماع أو القياس يف مسألة لغوية ما ،فإ ّف اللفظ يبقى على

4
حالو وما يستحقو يف األصل ،قاؿ السيوطي  " :وادلسائل اليت استدؿ فيها النحاة ابألصل كثَتة جداً

ال ٖتصى ،كقوذلم :األصل يف البناء السكوف إال دلوجب ٖتريكو ،واألصل يف احلروؼ عدـ الزايدة حىت
يقوـ دليل عليها من االشتقاؽ وضلوه ،واألصل يف األمساء الصرؼ والتنكَت والتذكَت وقبوؿ اإلضافة
واإلسناد" ، 5وتكمن أمهية معرفة أصوؿ األلفاظ واستصحاب حاذلا رغم كوهنا أصوالً مهملة ال وجود ذلا
عدؿ عنو ودل يستعمل يُعد البنية اليت ينبغي أ ْف أتيت
يف االستعماؿ اللغوي؛ وذلك أل ّف األصل الذي ُ
عليها التكملة ادلستعملة لو دل يعرض ذلا عارض لتغيَتىا أي شكل بنوي جديد.6
وقد نظر احملدثوف إذل قضية استصحاب احلاؿ نظراً ينطلق من رؤيتهم الفلسفية والنظرية يف
تناوؿ اللغة فإنّنا صلد –كما اسلفنا -أ ّف ادلدرسة الوصفية ليست معنية اطالقا بكل فرضية واحتماؿ
 1إذ ال صلد قبل ابن االنباري تصرحياً هبذا ادلصطلح يف أصوؿ الدرس اللغوي النحوي .
 2ينظر :ادلعجم الوسيط ، 507/1 :ومعجم اللغة العربية ادلعاصرة . 1268/2 :
 3اإلغراب يف جدؿ اإلعراب. 46 :
 4ينظر :االقًتاح يف أصوؿ النحو. 150 :
 5االقًتاح يف اصوؿ النحو. 137 :
 6ينظر :العدوؿ عن األصل يف ابنية الكلم. 68 :
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ذىٍت عن اللغة بل جيب أف ينطلق الباحث من اللغة ذاهتا وألجل ذاهتا كما يفعل سوسَت وأصحاب
ادلنهج الوصفي بعده. 1
إ ّف أصحاب ادلدرسة التوليدية التحويلية بزعامة جومسكي ترى أ ّف للبنية مستوى من مستوايت الدراسة
:
األوؿ :ادلستوى السطحي ( البنية السطحية ) .
والثاين  :ادلستوى العميق ( البنية العميقة ) .
ويرى أصحاب ىذه ادلدرسة أنّو ال بد من إجياد رلموعة زلددة من ادلستوايت مرتبة من
(األعلى = ادلنطوؽ الفعلي) أي ( األسفل = األصل ادلفًتض) " ،وتستطيع معو أف تنتج ٚتيع ادلقوالت
عن طريق ذكر ٚتيع ادلتواليات ادلسموح هبا ألعلى مستوى من العناصر ،وذكر تكوين كل عنصر عن
طريق ذكر عناصر ادلستوى الثاين ،وىكذا دواليك  .حىت نذكر أخَتاً التكوين الرئيسي لعناصر ادلستوى
الذي يقع قبل ادلستوى األدىن" ،2والغاية من ىذه الطريقة كما يرى جومسكي لتسهيل وصف ادلتواليات

القواعدية للفونيمات 3مث يشرح جومسكي فكرة األصل بقولو" :وكل نظرية علمية البد أف تعتمد على
التكهن بظواىر جديدة عن طريق صيانة
عدد زلدود من ادلالحظات ،وٖتاوؿ تفسَت الظواىر ىذه ،مث ّ
وتعب ىذه القواعد عن العالقات البنيوية بُت ٚتل الذخَتة وعدد
قواعد عامة طبقا لًتاكيب فرضية ّ ...

غَت زلدود من اجلمل اليت يولدىا نظاـ القواعد" ،4وىو ما يعرؼ ابالشتقاؽ يف اللغة العربية وإ ّف األصل
ب) ويشتق منو ادلضارع واألمر واسم الفاعل ،واسم ادلفعوؿ
ب) الذي ىو َ
مصدر ادلاضي يف َ
(ض ْر ْ
(ضَر َ
والصفة ادلشبهة وغَتىا ،وىذا االصل مستعمل ،وقد يكوف األصل غَت مستعمل ،مثل (قَػ َو َؿ) وىو
مصدر (قاؿ) وىكذا .

وىذه القواعد االشتقاقية من األصل ادلستعمل وغَت ادلستعمل معروفة ومستقرة يف ذىن ادلتكلم:
" فقد يتوصل ادلرء إذل نظاـ للقواعد عن طريق الفطرة أو احلدس أو ادلالحظة األسلوبية اجلزئية ،أو
 1ينظر :علم اللغة العاـ.18 :
 2البٌت النحوية. 33 -32 :
 3ينظر :ادلصدر نفسو. 33 :
 4نفسو. 69 :
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االعتماد على خبة ادلاضي" ،1وإليضاح موقفو من ىذه األصوؿ ودورىا يف رصد التغيَت البنيوي الذي
حيدث للكلمة يف مستوايهتا ادلورفولوجية كافة نُورد ٘تثيلو ابلكلمة االنكليزية ( " )anemyمثاؿ ذلك،
يرى الكثَت من الناطقُت ابإلنكليزية ادلتوالية الفونيمية ( )anemyديكن أف تفهم فهما مبهما على أ ّهنا
( )anameأو ( ،)anaimفإذا كاف نظاـ القواعد الذي توصلنا إليو يتألّف من مستوى واحد يتناوؿ
طوّران مستوى التمثيل ادلورفولوجي وجدان
نفسر ىذه احلقيقةّ .أما إذا ّ
الفونيمات فقط دلا استطعنا أف ّ
وألسباب مستقلة أنّنا مضطروف لوضع ادلورفيمات (  )aو( )anو( )aimو(  )nameاليت تتّصل
ابألشكاؿ الفونيمية  /o/و /am/و /aym/و ،/neym/فالنتيجة التلقائية حملاولة وضع ادلورفولوجي
( الصرؼ ) أببسط أسلوب شلكن ىي أنّنا صلد أ ّف ادلتوالية الفونيمية  /aneym /ذلا ٘تثيل مبهم على
ادلستوى ادلورفولوجي (الصريف) " وقد مسّاه جناساً تركيباً وحاوؿ أف يتساءؿ قائالً " :وىل اف كل حالة

من حاالت اجلناس الًتكييب ىي حالة حقيقية لالهباـ ،وىل أف كل حالة من حاالت االهباـ صحيح ىي

يف احلقيقة حالة للجناس الًتكييب " ،2وىنا السبب ىو الذي وضع مستوى للمورفولوجي (الصرؼ) وىو
أ ّف ىذا ادلستوى يفسر االهباـ يف  /aneym/ولواله لبقي االهباـ دوف تفسَت. 3
ىذه النظرة العقلية الذىنية تتفق كثَتاً والتحليل اللغوي العريب الذي رأيناه عند سيبويو وشيوخو
يف قضية األصل اللغوي لأللفاظ والذي يسميو ابن األنباري (استصحاب احلاؿ) ،ومن احملدثُت العرب
حساف يف كتابو
الذين تناوؿ قضية استصحاب احلاؿ كأصل من األصوؿ ادلعتبة يف الصرؼ الدكتور ٘تاـ ّ

األصوؿ وىو يعٍت ابستصحاب احلاؿ (أصل الوضع) الذي بناه القدماء ومنهم سيبويو يف كتابو –كما

سيأيت -وقد قسم أصوؿ االشتقاؽ إذل نوعُت:
 .1أصل ادلادة :مثل قتل يقتل قتاال ومقتوالً  ....اخل  .فأصل ادلادة ىو اشًتاكها ابحلروؼ
الثالثة على الًتتيب ( ؽ -تَ -ؿ) .
 .2أصل الصيغة :وىي أ ّف صورة كل كلمة شلّا تق ّدـ يف (قَػتَ َل وأخواهتا) ليست مقصورة على ىذه
الكلمة فحسب ،وإّمنا ىي قالب تصب فيو كلمات ذوات اشتقاقات أخرى ،4وحُت يتقاطع

 1البٌت النحوية. 75 :
 2ادلصدر نفسو. 113 :
 3ينظر :ادلصدر نفسو. 114 :
 4ينظر :األصوؿ دراسة ايستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب. 116 :
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ىذاف األصالف أصل الصيغة وأصل ادلادة ينتج عنهما أصل رلرد يف الذىن أو منوذج وصورة
معقولة ال منطوقة حياوؿ اللغوي أف يكشف عنها مثل كلمة ( قاؿ) و (يقوؿ) و (قل) و(قوال)
(قواؿ) و (مقوؿ) ...اخل ،فيجد أ ّف القاؼ والالـ دل تتغَت ولكن الذي يتغَت ىو
و(أقواؿ) و ّ
(عُت) الكلمة (الواو) فتارة مديّة يف ادلضارع ( يقوؿ) ويراىا (ساكنة) يف ادلصدر ويراىا متحركة

يف ٚتع ادلصدر ويف صيغ ادلبالغة عندئذ يقرر أ هف عُت الكلمة ىي (الواو) ال (األلف) اليت ظهرت

يف (قاؿ) الفعل ادلاضي ومن ىنا أدركنا أصل الوضع من خالؿ األصل االشتقاقي وأصل
الصيغة.1
وكما تنتمي (قاؿ) "اليت يف النطق اذل (قَػ َوؿ) اليت يف الذىن كذلك احلاؿ مع بقية األفعاؿ واألمساء،

ومعٌت ىذا أ هف التجريد كفيل ابلتفسَت والكشف ،فأصل الوضع ىو " :فكرة رلردة تعتب َثبتاً من ثوابت

ترد إليو أنواع الكلمات ادلختلفة وتستأنس بو شواردىا 2وأوابدىا. 4 " 3
التحليل اللغوي ُ

عدوؿ عن األصل ادلفًتض الذىٍت ،وىي الصورة اجملردة
ويرى أ ّف االشتقاؽ والتغيَت ما ىو إال ٌ

للكلمة غَت ادلنطوقة اليت تتحقق ابألمثلة عند النطق ،كما مثلنا يف (ؽ -ت -ؿ) و (ؽ – و  -ؿ)،
والعدوؿ مطرد وىو قياس خيضع لقواعد الصرؼ العريب من إعالؿ أو إبداؿ أو نقل أو ٍ
قلب ...اخل،
وعدوؿ غَت مطرد فهو شاذ وال يقاس عليو.5
ويذىب إذل أ ّف ىذه األصوؿ إّمنا تدرؾ من خالؿ السامع وادلتكلم من أصحاب السليقة ،6وىو ما
عرضناه قبل ىذا عند ادلدرسة التحويلية آنفة الذكر.
وبعد ىذا العرض آلراء القدماء من العرب ،وعلماء اللغة احملدثوف نورد بعض األمثلة على ىذا األصل
يف كتاب سيبويو لنرى كيف عاجلها سيبويو وفق منهجو اللغوي.
ومن مراعاة سيبويو لقضية األصل ذىابو إذل أ ّف العرب أتخذ بعُت االعتبار األصل يف رلاري ألفاظها
وذلا فيها أحكاـ منها بقاؤىا على األصل وىو ادلعدـ ،ومنها اخلروج عن األصل ،ومنها التعليل ابألصل.

 1ينظر :األصوؿ. 117 :
 2الشوادر  :ىي ادلشتقات .
 3األوابد :ىي اجلامدة ومن طابعها اهنا زلصورة بعدد غَت قابلة للزايدة والنقص .ينظر :األصوؿ. 115 :
 4ينظر األصوؿ . 115 :
 5ينظر :األصوؿ. 135-134 :
 6ينظر :ادلصدر نفسو. 139 :
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فما جاء على األصل :قولو يف ابب (ما اعتل من أمساء األفعاؿ ادلعتلة على اعتالذلا) ،قاؿ " :وقد
ودت ،فجاءوا هبا على األصل؛ وذلك قوؿ
أج ُ
قاؿ قوـ يف مفعلة ،فجاءوا هبا على األصل كما قاؿْ :
أجودت ليس ٔتطرد". 1وكاف القياس
بعضهم (إ ّف الفكاىة دلقودة إذل األذى) ،وىذا ليس ٔتطرد ،كما أ ّف
ُ
أ ْف يقوؿ ِ
(مقودةٌ) ،لكن ادلتكلم جاء هبا على األصل .
ومنها ما خرج عن أصلو الذي وضع لو ،وقد وضع عنواان ألحد أبواب كتابو اذ يقوؿ " :ىذا ابب ما
خيرج على األصل إذا دل يكن حرؼ إعراب"  ،2قاؿ" :واذا كانت الكسرة قبل الواو مث كاف بعدىا ما
يقع عليو اإلعراب الزما ،أو غَت الزـ ،فهي مبدلة مكاهنا الياء؛ أل ّهنم قد قلبوا الواو يف ادلعتل األقوى
ايء ،وىي متحركة ؛ دلا قبلها من الكسر ،وذلك ضلو :القياـ ،والثَتة ،والسياط  ...وقالوا :قنية للكسرة
وبينهما حرؼ ،واألصل قنوة [ فكيف اذا دل يكن بينهما شيء]". 3
فسيبويو يرى أ ّف الواو اليت ىي قبل احلرؼ األخَت [حرؼ اإلعراب] تقلب ايءاً إذا
سبقت بكسرة وذلك للمجانسة الصوتية فهو دليل على اخلروج عن األصل وقد ذكر األصل الذي ىو
(قنوة) .
و ّأما ما يعلّل بو سيبويو بناء على األصل فهو كثَت يف كتابو ،قاؿ يف ابب (ما ينصرؼ
وما ال ينصرؼ)  " :فاذا ح ّقرت ،قلت  :أخيضر ،أحيمر ،وأسيود .فهو على حالو قبل أ ْف ٖت ّقره؛ من
قبل أ ّف الزايدة اليت أشبو هبا الفعل مع البناء َثبتة" . 4من كل ىذا نستنتج أ ّف استصحاب احلاؿ من

األصوؿ الكاشفة للحقائق الًتكيبية للمفردات العربية ،وىو إنتاج عقلي ذىٍت يعتمد ادلالحظة
واالستقراء ،مع احلفاظ على روح اللغة وذاهتا ال من خالؿ االفًتاض اجملرد الذي ال يدعمو شيء من
احلقيقة ،وىذا ابلضبط ما فعلو سيبويو فكانت افًتاضاتو مبنية على احلقائق من خالؿ اكتشاؼ الروابط
بُت االشكاؿ ادلختلفة دلتشاهبات األصوؿ ،فالنحو التوليدي التحويلي يقًتب كثَتاً من ادلعطيات الفنية
يف قضية استصحاب احلاؿ ،وكذلك ادلنهج الوصفي يقًتب ال من حيث ادلبدأ يف االستصحاب بل من
حيث اإلجراء وىو النظر يف اللغة من خالؿ اللغة .

 1الكتاب. 350/4 :
 2ادلصدر نفسو. 387/4 :
 3ادلصدر نفسو. 388/4 :
 4ادلصدر نفسو. 193/3 :
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اخلامتة
يف ختاـ ىذا البحث الذي أوجزان القوؿ فيو ما استطعنا؛ وذلك لتشعبو واتساعو فعليو
مدار النظر اللغوي للغتنا العربية ،وما ْتثنا إال نواة دلشروع أكب يف قادـ األايـ لدراسة أصوؿ الصرؼ
العريب وفق ادلنظور احلديث أبدوات معرفية ذلا من احلاضر عدة ومن ادلاضي أساساً ومنطلقاً ،وخيلص
البحث إذل نتائج عدة صلملها ابآليت:
 .1مثّل كتاب سيبويو الوجو احلقيقي دلا كاف سائداً يف عصره من آراء ومناىج سواء لشيوخو أو لو
كما بينا .
 .2رغم اشًتاؾ الصرؼ مع النحو يف األصوؿ عند القدماء فإ ّف دراسة الكلمة مفردة وزلاولة
أتصيلها والكشف عنها لتختلف اختالفا كبَتاً عن دراسة اجلملة وىذا ما وجدانه حاصالً
وواضحاً يف ابب التعليل ،فالعلل الصرفية ٗتتلف عن العلل النحوية وكذا بقية األصوؿ بدرجات
متفاوتة.
 .3تقارب ادلناىج احلديثة من الوصفية والتحويلية يف قضية األصوؿ الصرفية من منهج سيبويو
الذي سبقها بقروف بل قد يتفوؽ عليها أل ّف لكل لغة أسلوب خاص وشليز ابلدراسة .
معمقة يف ىذا السبيل لتكشف الكثَت شلّا ال ديكن توضيحو
 .4وجود احلالة ّ
ادللحة إذل دراسات ّ
من خالؿ ىذه الوريقات بياانً مستقصياً ،ولعل اجملامع البحثية أو مراكز الدراسات اللغوية
تضطلع ٔتثلو يف قادـ األايـ ،فلم يعد مقبوالً اقتصار دراسة اللغة على اللغوي وحده بل البد أف
ادلختصوف يف اجملاالت العلمية األخرى .
يشاركو يف ذلك
ّ

املصادر واملراج
 القرآن الكرمي .
 .1ارتقاء السيادة يف أصوؿ النحو للشيخ حيِت الشاوي ادلغريب ،تح :عبد الرزاؽ عبد الرٛتن السعدي،
دار األنبار ،العراؽ – الرمادي ،ط1411 ،1/ىػ 1990 -ـ .

868

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
 .2األصوؿ دراسة ابتسمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ،عادل الكتب ،القاىرة1420 ،ىػ -
2000ـ .
 .3األصوؿ يف النحو أليب بكر دمحم بن السري بن سهل النحوي ادلعروؼ اببن السراج ،تح :عبد
احلسُت الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،لبناف – بَتوت ،د.ت .
 .4األعالـ  ،خَت الدين بن زلمود بن دمحم بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي ،دار العلم للماليُت،
ط2002 ،15/ـ .
 .5اإلغراب يف جدؿ اإلعراب ودلع األدلة ،أليب البكات االنباري ،تح :سعيد االفغاين ،دمشق،
1957ـ .
 .6االقًتاح يف أصوؿ النحو للسيوطي ،تح :عبد احلكيم عطية ،دار البَتويت ،ط1427 ،2/ىػ -
2006ـ .
 .7بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاة ،جالؿ الدين عبد الرٛتن السيوطي ،تح :دمحم أبو الفضل
ابراىيم ،ادلكتبة العصرية ،لبناف – صيدا  ،د.ت .
 .8ال بٌت النحوية ،توـ جومسكي ،ترٚتة يؤيل يوسف عزيز ،العراؽ دار الشؤوف الثقافية العامة ،ط،1/
1987ـ .
 .9التفكَت اللساين يف احلضارة العربية ،د .عبد السالـ ادلسدي ،دار الكتاب اجلديد ادلتحدة ،بنغازي-
ليبيا ،ط2009 ،3/ـ .
.10

اخلصائص أليب الفتح عثماف ابن جٍت ،تح :دمحم علي النجار ،عادل الكتب ،بَتوت،

د.ت .
.11

مشس العلوـ ودواء كالـ العرب من الكلوـ ،لنشواف بن سعيد اليمٍت احلمَتي ،تح :د.

حسُت بن عبد هللا العمري – مطهر بن علي االرايين – د .يوسف دمحم عبد هللا ،دار الفكر
ادلعاصر ،بَتوت – لبناف و دار الفكر  ،دمشق – سوراي  ،ط1420 ،1/ىػ 1999 -ـ .
.12

العدوؿ عن األصل يف أبنية الكلم ،د .ادلتورل علي ادلتورل األشرـ ،مكتبة جزيرة  ،مصر،

العدد2003 ،ـ .
.13
.
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.14

علم اللغة العاـ فرديناند دي سوسَت  ،ترٚتة :يؤيل يوسف عزيز ،دار آفاؽ عربية،

بغداد -العراؽ 1985 ،ـ .
.15

يف النحو العريب نقد وتوجيو ،مهدي ادلخزومي ،دار الرائد العريب ،بَتوت ،ط،2/

1986ـ .
.16

يف ضلو اللغة وتراكيبها ،منهج وتطبيق ،د .خليل اٛتد عمايرة  ،عادل ادلعرفة للنشر ،جدة

– السعودية1404 ،ىػ 1984 -ـ .
.17

الكتاب لسيبويو  ،عمرو بن عثماف بن قنب احلارثي ابلوالء ،ابو بشر ،ادللقب بسيبويو،

تح :عبد السالـ دمحم ىاروف ،مكتبة اخلاصلي ،القاىرة ،ط1408 ،3/ىػ 1988 -ـ .
.18

لساف العرب البن منظور ،تح :عبد هللا علي الكبَت ودمحم أٛتد حسب هللا و ىاشم دمحم

الشاذرل ،دار ادلعارؼ ،القاىرة .
.19

اللغة بُت ادلعيارية والوصفية ،د٘.تاـ حساف ،عادل الكتب ،ط1421 ،4/ىػ 2001 -ـ

.
.20

اللغة والنحو بُت القدًن واحلديث ،عباس حسن ،دار ادلعارؼ ،القاىرة ،ط1971 ،3/ـ

.
.21

مبادئ أتصيل السماع يف كتاب سيبويو ،فاطمة دمحم أمُت العمري ورلدي حاج ابراىيم،

ْتث يف رللة الدراسات اللغوية واألدبية ،العدد /الثالث ،السنة /العاشرة2017 ،ـ .
.22

سلتار الصحاح  ،لزين الدين ابو عبد هللا دمحم بن ايب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي،

تح :يوسف الشيخ دمحم ،ادلكتبة العصرية ،الدار النموذجية ،بَتوت -صيدا ،ط1420 ،5/ىػ -
1999ـ .
.23

مراتب النحويُت أليب الطيب اللغوي ،تح :دمحم أبو الفضل ابراىيم ،القاىرة ،ط،2/

1974ـ .
.24

ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت للرافعي ،اٛتد بن دمحم بن علي ادلقري الفيومي،

ادلكتبة العلمية  ،بَتوت ،د.ت.
.25

معجم اللغة العربية ادلعاصرة ،د .أٛتد سلتار عبد احلميد عمر ،عادل الكتب ،ط،1/

1429ىػ 2008 -ـ .
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.26

ادلعجم الوسيط ،إبراىيم مصطفى وآخروف ،دار الدعوة ،مصر – القاىرة ،د.ت .

.27

منطق العرب يف علوـ اللساف ،د .عبد الرٛتن احلاج صاحل ،موفيم للنشر ،اجلزائر،

2013ـ .
.28

ادلنهج الوصفي يف كتاب سيبويو ،د .نوزاد حسن أٛتد  ،منشورات دار دجلة – األردف،

ط 1998 ،1/ـ .
الرسائل والطاريح :
.29

االستدالؿ النحوي يف كتاب سيبويو وأثره يف اتريخ النحو ،رسالة دكتوراه ،أماف الدين

حتحات ،جامعة حلب  ،كلية اآلداب1414 ،ىػ 1993 -ـ .
.30

األصوؿ يف كتاب سيبويو " دراسة يف األصوؿ النحوية والصرفية يف الكتاب" رسالة

ماجستَت للطالب عبد احلليم عبد هللا  /كلية اآلداب والعلوـ االنسانية /جامعة حلب  /سوراي .
اجملالت والبحوث :
.31

العلل الصرفية الداللية يف كتاب سيبويو ،للباحث د .حامد عبد احملسن كاظم ،رللة

القادسية يف اآلداب والعلوـ الًتبوية ،العدداف ،4-3 /اجمللد2008 ،7/ـ .
.32

القياس يف اللغة بُت علماء العربية و دي سوسَت ،مفاىيم وتطبيقات ،د .دوكوري ماسَت

 ،رللة جامعة ادلدينة العادلية ،العدد /الثاين ،ماليزاي2012 ،ـ .
.33

كتاب سيبويو يف دائرة ضوء علم اللغة احلديث ،د .يونس علي يونسْ ،تث منشور يف

رللة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ،اجمللد ،35/العدد2018 ،8/ـ .
.34

مظاىر التعليل يف كتاب سيبويوْ ،تث لسناء على حسُت ،رللة دواة  ،اجمللد/اخلامس ،

العدد /الثامن عشر ،السنة اخلامسة2018 ،ـ .
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