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الملخص

المنهج الوصفي منهج من المناهج العلمية في البحث ،و يقوم علی اتباع خطوات منرّمَة في معالجة الرّواهر

S
f

والقضايا .وهو نمط من أنماط التفکير العلمي و طريقة من طرق العمل يُعتَمَد من أجل تنريم العمل العلمي والدّراسة
والتحليل لبلوغ األهداف المطلوبة من البحث .و يمتاز عن باقي المناهج بتتبعِ للراهرة المدروسة باالستناد إلی

معلومات تتعلق بالرّاهرة ،في زمن معيّن أو فترات زمنية مختلفة ،للنّررِ إليها في أبعادها المختلفة وتطوّراتِها ،و ذلك

o
e

من أجل ضمان الوصول إلی نتائجَ موضوعيّة .و کان للتطورات المنهجية التي شهدها الدرس اللغوي الحديث في القرن

العشرين الدور البالغ في إحداث إعادة النرر والمراجعات في منهج النحو العربي ،حيث يبرز المنهج الوصفي الذي شن
هجوماً واسعاً علی المعيارية القائمة علی األخذ بالدليل العقلي والمنطقي والتعليل والتقدير والتأويل ،و من ثم ظهرت

v
i

دراسات استهدفت ما أطلق علي تقويم الفکر النحوي ،أو نقده ،أو توجيه  ،أو تفسيره .يعد کتاب سيبوي أهم أثر

وصل إلينا ،فعلی الرغم من کثرة الشروح والتعليقات التي قامت حول  ،إال أن يرل مصدرا ًللبحث والدراسة .يحاول

h
c

هذا المقال إلبراز مکانة البحث الوصفي في التراث النحوی العربي من خالل البحث التأصيلي لمصطلح القرائن
ومرادفات في التراث اللغوي و خاصة في کتاب سيبوي  ،وکشف أبعاد نررية القرائن و أثرها في التحليل اللغوي؛ ألن

r
A

سيبوي هو الذي قد أرسی باکورة المنهج الوصفي من خالل وضع لنررية لغوية متکاملة ،وکتاب يمثل النبع الصافي
لمنهج البحث الوصفي عند العرب ،إذ وقف صاحب عند الرواهر اللغوية طويالً يصف حقائقها ،ويتأمل أسرارها ،ويحلل
بنيتها ليصل إلی أحکام تمثل غاية في النضج .ووصل البحث إلی أنّ ما قدّم حسان للتراث خدمة جليلة تمثل
باستلهام التراث العربي وإعادت فکرة تضافر القرائن التي تناولها علماؤنا القدماء وعلی رأسهم سيبوي .

الکلمات الدليلية :النحو العربي ،المنهج الوصفي  ،المنهج المعياری ،العالقات النحوية ،تمام حسان ،سيبوي .

________________________________________________________
* E-mail: hajizadeh_tma@yahoo.com
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المقدمة
النحو لغة :هو القصد والطريق ،وقد يکون ظرفا أو اسما(.الفيروزآبادي2898 ،م :ج،3

283؛ ابن منرور2899 ،م :ج )8 ،22و اصطالحا :هو ذلك العلم الذي يعرف ب أواخر الکلمات
إعرابا و بناء ،کما يعرف ب النرام النحوي للجملة ،و هو ترتيبها ترتيبا خاصا؛ بحيث تؤدي
کل کلمة فيها وظيفة معينة حتی إذا اختل الترتيب اختل المعنی .فغاية النحو بيان اإلعراب

D
I

و تفصيل أحکام حتی سماه بعضهم علم اإلعراب وکان هذا المصطلح أوٌل ما ظهر يشير إلی
مجموعة القواعد التعليمية التي يتعلٌمها الناس کي يلحقوا بالعرب الفصحاء في إجادتهم

S
f

العربية .کان العرب قبل اإلسالم ينطقون العربية سليقة ،حيث لم تکن مدونة ،ولما سُمع
اللحن في قراءة القرآن الکريم ،ففکر أولوا األلباب واألمر في وضع قواعد تصون من الزيغ

o
e

الذي بدأ يلحق ب  ،وهذا بهدف المحافرة علی اللسان العربي ،من خالل وضع قوانين
تضبط  .وتکاد الروايات تتٌفق علی أنٌ أبا األسود الدؤلي هو الٌذي وضع النحو العربي بعد أن

v
i

أخذه عن علي بن أبي طالب؛ و هذا ما تجمع علي أغلب المصادر القديمة ،و زاد في علماء
العربية الذين أسسوا العربية و فتحوا أبوابها و نهجوا سبيلها و وضعوا قياسها ،فقد ظهرت

h
c

مدرستان نحويتان في العراق؛ وسبب ذلك أن العراق کان من أسبق األقاليم العربية مدنية و

r
A

حضارة ،فقد قامت بالبصرة مدرسة تهتم بوضع قواعد النحو العربي ،و کان من أعالمها
الخليل بن أحمد الفراهيدي ( 282هجري) ،وسيبوي (291هجري)؛ وتجسدت أفکار هذه
المدرسة في (الکتاب) الذي أخرج سيبوي  ،و کما قامت إثرها مدرسة أخرى ال تقل أهمية
عن سابقتها وهي مدرسة الکوفة والتي تأخرت عن مسائل النحو الشتغالها بمسائل الفق .
کان البحث اللغوي عند العرب قد بدأ وصفياً ،وسار أساساً علی وفق منهج وصفي دقيق
في جمع البيانات اللغوية ومالحرتها ،واستقراء األصول العامة منها .يقول تمام حسان« :إنّ
تاريخ دراسة اللغة العربية ليعرض علينا فی بدايت محاولة جدية إلنشاء منهج وصفی فی
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دراسة اللغة ،يقوم علی جمع المادة و روايتها ،ثم مالحرة المادة المجموعة واستقرائها
والخروج بعد ذلک بنتائج لها طبيعة الوصف اللغوي السليم» (حسان2891 ،م.)32 -33 :

و لم تنشأ الدراسات اللغوية العربية في ظل فکرة التتبع التاريخي للغة ،ولم يهتم بهذا
الجانب أصال ،ولهذا ال يمکن استبعاد تأثر المنهج الوصفي الغربي في البحث اللغوي بالمنهج
الوصفي عند العرب .ولعل األسس الحقيقية لهذا المنهج في الغرب « إنما ترجع إلی فکر

D
I

العرب ،و نرريات المسلمين أو قُل :مساهمتهم الکبری في بناء هذا الصرح الشامخ في
الحضارة اللغوية اإلنسانية» (محمود .)88 :2888 ،ذلک ألن العلوم اإلسالمية ومنها اللغة لم

S
f

يکن المنهج فيها غائباً ألن هذه العلوم نشأت في مناخ فکري عام هدف خدمة القرآن
الکريم ولغت التي بلغت أسمی مراتب البيان.

o
e

نستنتج مما تقدم أنّ الدراسات اللغوية في العربية قد بدأت وصفيّةً في کثيرٍ من أصولها
ثمّ انتهت في الفترات المتأخرة ( السيّما بعد القرون الهجرية األربعة ) انتهت إلی المعيارية،

v
i

وهي في شطرها األول عوّلت علی استقراء المادة اللغوية من مصادرها األصلية ( السماع،
المشافهة ) ،ثمّ استنبطت منها القواعد الکلّيّة والجزئيّة ،أي جعلت القاعدة خاضعةً للاستقراء

h
c

وليس العکس .أمّا في شطرها الثاني فقد أخذت بالقواعد التي انتهت إليها وأخضعت لها
المادة اللغوية القديمة والمستجدّة.

r
A

وتوقّفت في استقرائها عند عصرٍ اصطلح علي بعصر االستشهاد الذي يُعتبر قدحاً کبيراً
في تاريخ الدراسات اللغوية العربية ،فانقلب الميزان من الوصف إلی المعيار ،و من إخضاع
القاعدة إلی إخضاع المادة اللغوية ،من استمرارية االستقراء ،واألخذ إلی التوقّف عنهما.
و تکون اللغة المعيارية في أوّل أمرها لهجةً من لهجات لغة ٍ ما ثمّ ترقی إلی مستوى
التقليد والمحاکاة وتتخذُ لها صفة رسمية لذلك قيلَ في تعريفها و بيان أسباب نشأتها :أنّ
اللغة المعيارية هی ذلك المستوى الکالمي الذي ل صفةٌ رسميّة والذي يستعمل المتعلّمون
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تعليماً راقياً .وغالباً ما تکون اللغة المعيارية في أوّل األمر لهجةً محلّية ،تنالُ شيئاً من
التمجيد أو التقدير ويُعترفُ بها کلغةٍ رسمية ٍ لسببٍ من األسباب.فالمعيارية بهذا المفهوم هی
اللهجة المفضّلة التي تُتّخذ مقياساً للبالغة والفصاحة کتفضيل لهجة قريش في الدراسات
العربية التقليدية علی سائر اللهجات العربية األخرى ألسبابٍ دينية و سياسية .ثمّ تکون هذه
اللهجة نواةً للمنهج المعياري ،وتتخذُ قواعدها معياراً للصحة والخطأ کما هو واضح ٌ في

D
I

تاريخ العربية .و لذلك فقد نشأ النحو العربي نشأةً وصفيّة باعتماد االستقراء ولکنّ جنح
صوْب المعيارية بعد أن وضعوا القواعد واألصول و توقّفوا عن استقراء المادة اللغوية

S
f

المستجدّة فبرزت اللغة الرسمية ممثّلةً بهذا واعتبرت مقاييس و قواعده فيْصالً في الصحـة

والخطــأ .و لمّا کان الهدف منصبّاً في الغالب علی تعليم الناشئة و غيرهم من المثقفين

o
e

والمتخصّصين رأيناهم يتّجهون بالنحو وِجهة تعليميّة ،والتعليميّة أداةٌ معيارية ،إذ بواسطتها
يُمکن المحافرة علی المستوى الصوابي لمعيارية اللغة .ثمّ تسرّب هذا المنهج شيئاً فشيئاً

v
i

إلی الدرس اللغوي علی مستوى التخصص البحت (زوين)33 -32 :2898 ،

إنّ العناية التي نشأ النحو العربيّ من أجلها و هی ضبط اللغة و إيجـاد األداة التـي تعصـمُ

h
c

اللاحنين من الخطأ فرضت علی هذا النحو أن يتّسم في جملت بسمة النحو التعليميّ ال النحو

r
A

العلميّ ،أو بعبارةٍ أخرى أن يکونَ في عمومـ نحـواً معياريـاً ال نحـواً وصـفيّاً .و لـم يکـن
الغرض التعليمي سبباً وحيداً في معيارية النحو العربي بل هناك أسـبابٌ أخـرى مـن أهمهـا
تأثّر النحو العربي بالمنطق ،والمنطق الذي نعني هو منطق « أرسـطو» الـذي قـال کثيـرٌ مـن
الباحثين بتأثيره في بعض االتجاهات في الدراسة العربية القديمة و منها الدراسات اللغويـة.
و هذا المنطق يُعنی بالصورة أکثر من عنايت بالمادة .ودرس اللغة ينبغي أن يرکّز علی المـادة
ال علی الصورة ،وتأثير المنطق علی النحو يُبعده عن درس الواقع اللغوي کمـا هـو .وعنايـة
المنطق األرسطي بالصورة أو الشکل جاءت نتيجةً الهتمام بالطبيعة الثابتة أو (األنواع) من

www.SID.ir

دراسة قواعد العالقات النحوية في کتاب سيبوي (علی ضوء المنهج الوصفي) 88/

حيث ماهياتها األزليّة ،و نرى أنّ تعريف األشياء وفقاً لهذا المفهوم قد تأثّر ب النحـو العربـي
من حيث تعريف الکلّيات النحوية کـأبواب االسـم والفعـل والحـرف والمبتـدأ والخبـر....
وکانت المعيارية نتيجةً لمقدّمةٍ منطقيةٍ أرسطيّة هي النررة إلی الطبيعـة بمـا فيهـا مـن أنـواع
وأشياء نررة ثابتة ال تتغيّر .ومن مراهر المنهج المعياري في الدرس اللغوی القديم:
 -األخذ من بعض القبائل واللهجات وترك قبائل ولهجاتٍ أخرى.

D
I

 -إدخال بعض المناهج التي عرفت التقسيم والتحديد علـی البحـث اللغـوي مثـل مـنهج

علوم الحديث.

S
f

 -وکذلك تقسيم الکالم إلی مطّرد و شاذ ،وأيضاً التقدير واالفتراض(المصدر نفس .)21 :

فيما بعد وُجّهت بعض االنتقادات إلی منهج النّحاة واللغويين ،و من أبرز هذه االنتقادات

o
e

ما أقدم علي ابن مضاء في کتاب "الرد علی النّحاة " الذي دعا في إلی إلغاء بعض األصـول
األساسية في المنهج النحوي التقليدي کالعلل والعوامل والتقديرات.

v
i

من الصٌعب تحديد البدايات األولی النتقال الفکر اللغـوي الحـديث إلـی ميـدان التفکيـر
اللغوي في العلم العربي ،فلم يکد يمضي نصف قرن علی ظهور اللسانيات حتی کـان بعـض

h
c

اللسانيين العرب يدرسونها في الغرب مثل إبراهيم أنيس و داود عبده وتمام حسـان و کمـال

r
A

بشر و غيرهم ،وهذا يعني أنَ الغرب قد سبق العرب بحوالي نصف قرن من الجهـود اللسـانية
الحقيقية ،وکان باإلمکان تجسير هذه الهوة بسرعة بهضم اللسانيات العالمية ،بل و باإلسـهام
الحقيقي في تطويرها والمشارکة في المجهود العالمي في الدراسات اللسـانية ،ألن وسـائل
االتصال السريع کانت تحمل بشرى بناء عالقة لسانية إيجابيـة بـين اللسـانيات مـن جهـة،
والثقافة العربية من جهة أخرى .لقد کان الـرواد األوائـل علـی مسـتوى عـال مـن اإلدراك
العلمي ،مما يسر لهم فهم المعطيات اللسانية غير العربية بسرعة ،و إتقان ،بصفتهم الشخصـية
العلمية لما يمتلکون من مؤهلات نجاح الخطـاب اللسـاني فـي الثقافـة العربيـة ،وسـيرتهم
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العلمية تؤکد أنَ کلٌ واحد منهم مؤهل تأهيال عاليا ليکون في المستقبل عالم لسـانيات ،ألنٌ
معرمهم إن لم يکن کلهم کانوا مبتعثين من جامعاتهم إلکمال دراساتهم العليا ،وعادةً مايکون
المبتعثون من أوائل األقسام ،وهذا االبتعاث يشير إلی وعيٌ مبکر إيجابي من المسؤولين عن
التعليم العالي آنذاك ،ألهمية دراسة اللسانيات بفروعها المتعددة .ومـن المثيـر للاهتمـام أن ٌ
هؤالء اللسانيين قد انقسموا إلی تيارين أساسيين هما -2:تيار لساني عربـي محـافظ مـدين

D
I

للنحو العربي :متمثٌٌل في باحثين حاولوا عوربة اللسانيات وأسلمتها ،بمعنی محاولـة إيجـاد
صيغة لسانية تنطلق من الموروث العربيٌ لا من معطيات علم اللسان الحديثـة ،فأخـذوا مـن

S
f

اللسانيات ما وجدوا ل مثيال في الموروث العربي ،وما ناقض درسوه تحت عنوان" التنـاقض
بين المذاهب اللسانية الحديثة" للوصول إلی معادلة (لسانيات حديثة) ،في مقابل(نحو واحد).

o
e

 -3تيار لساني عربي متخصص أصال في المـوروث اللغـوي  -النحـو -لکـنهم قـرؤوا عـن
اللسانيات وتثقٌفوا بها مجاراة لموضة العصر الحديث ،وطرحوا أنفسهم بوصفهم لسـانيين ،و

v
i

ما هم بذلك ألنٌ معرفتهم اللسانية ال تتٌسم بالعلمية .وعلی الرغم من جهود هؤالء اللسـانيين
العرب وأعمالهم القيٌمة فاللسانيات العربية لم تلق الرواج الذي حريـت بـ فـي الغـرب فقـد

h
c

ظلٌت مهمٌشة في المؤسسات التي أوکلت إليها مهام اإلطالع علی البحث اللساني.

r
A

يهدف هذا البحث إلی بيان إسهام علماء العربية في وضع أصول أسـس المـنهج الوصـفي
ويوضح مدى اهتمامهم بهذا المنهج .و ألجـل بيـان هـذه الجهـود اختـرت سـيبوي کممثـل
للقدما .الن يعد من أعرم العلماء الذين قدموا نموذجاً مشرقاً لمباحث النحوية فـي التـراث
االسالمي والعربي المعرفي وتاريخ النحو العربی أيضاً يدل علی اتخـاذه مـنهج الوصـف فـي
تحليل الرواهر اللغوية بدءاً باالستقراء کما هو مالحظ بصورة جليـة فـي " الکتـاب" .هـذا
المقال بعد بيان بعض األصول األولية للمنهج الوصفی يسعی بأن يجيب الـی هـذه األسـئلة:
هل نجد بذور أولية للمنهج الوصفي في الدراسات النحوية العربية المبکرة؟ بتعبير آخر هـل
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بدأ النحو العربي وصفياً أو معيارياً؟ وما األسس التي يمکن االعتمـاد عليهـا فـي بيـان بـدء
الدراسات اللغوية فی العربية وکيف بدأت لنصل الی اثبات أو نفي الوصـفية عنهـا؟ مـا هـی
مکانة البحث الوصفي فی کتاب سيبوي ؟ هل نجد جذوراً لنررية القرائن عند سيبوي ؟
المنهج الوصفي

D
I

و هو منهج يحاول أن يخلص العلوم اللغوية من الوجهـة التاريخيـة( )2مـن جهـة ،ومـن

الوجهة المعيارية ( )3من جهة أخرى ،ويهتم هذا المنهج بوصف النصـوص اللغويـة ،وصـفاً

S
f

واقعياً للنصوص دون تدخل من الباحث بفرض اجتهادات من ذات أو فرض قوالب معيارية

موضوعة سلفاً من خالل مال حرات سابقة ال تصدق علی ماهو أمام الباحث .

o
e

والمنهج الوصفي اليتوقف ليسأل :هل يجوز أن يقال کذا أو اليقال ،بل يهتم بـالموجود
فعالً دون إلقاء أية أهمية للمقبول أو المردود .کما أن المنهج الوصفي أيضاً اليتدخل ليفرض
قوالب معينة التتفق مع طبيعت  ،ودون محاولة -أيضاً -لتقدير صيغٍ إلکمـال نـص ،أو تأويـل

v
i

لنص يتفق مع قواعد مستنبطة سلفاً من نصوص أخرى مخالفـة للنصـوص الموجـودة أمـام

h
c

الباحث ،کما أن أيضاً اليلجأ إلی مراهر التعليل أو إخراج النص عـن ظـاهره ليتمشـی مـع
القواعد التقليدية (الرديني3113 ،م.)38 -39 :

r
A

المنهج الوصفي هو طريقة من طرق التحليل والتفسير بشکل علمي منرم من أجل الوصول
إلی أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشکلة اجتماعية أو إنسانية .يعتمد المنهج الوصفي
علی دراسة الراهرة کما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبّر عنها کيفيا أو کميا.
فالتعبير الکيفي يصف لنا الراهرة ويوضح خصائصها ،أما التعبير الکمي فيعطيها وصفا رقميـا
يوضح مقدار هذه الراهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الرواهر األخرى.
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حقيقة المنهج الوصفي
کان النحو القديم -وهو مصطلح يماثل النحو التقليدي( ) traditionalar grammarقد
ساد ردحا من الزمن أعمال وافکار األوروبيين اللغوية .و هو نحو مستمد أساساً من أفکـار
أرسطو عن طبيعة اللغـة اليونانيـة و علـم المنطـق و مـزيج مـن آراء افالطـون ،و نرريـات
الرواقيين عن اجزاء الکالم ،و افکار عن طبيعـة المعنـی انتشـرت فـي فتـرات مـن القـرون

D
I

الوسطی ،و فرضيات عن عالقة اللغة بالعقل کانت شائعة بين فالسفة القـرن السـابع عشـر،
و ...آراء عن اللغة الصحيحة أو الفصحی منحدرة من قواعد صنعت في القرن الثامن عشر في

S
f

انکلترا ،و ...دراسات عن تاريخ اللغة تعود الی القرن التاسع عشر(خرما2889 ،م)212-213 :

ثم ظهرت في أوروبا بوادر المنهج الوصفي الذي أرسی أساس دي سوسور ،ويعود اليـ

o
e

الفضل في بيان هذا المنهج واظهار منافع في الدرس اللغوي ،فهو يعنـي بوصـف اللغـة مـن
حيث هي تنريم قائم بذات  ،قال دي سوسور«:إن موضوع الدراسة اللغوية الوحيد والحقيقي

v
i

هو اللغة التي ينرر اليها کواقع قائم بذاتـ ويبحـث فيهـا لـذاتها( »..زکريـا2892،م .)233 :و
ابتعد بذلک عن النرر في اللغات من وجهة النرر التأريخية أو المقارنة ،مؤکداً وصـف اللغـة

h
c

في فترة زمنية محددة لنصل من هذا الوصف« الی القواعد أو القوانين العامة التي تحکمهـا أو

r
A

نتوصل علی األقل الی معرفة البنية أو الترکيـب الهيکلـي لهـا» (خرمـا2889 ،م )218 :لـذلک
يشار دائماً إلی المنهج الوصفي في علم اللغة بأن «علم ساکن( ،) staticففي توصـف اللغـة
بوج عام علی الصورة التي توجد عليها في نقطة زمنية معينة ليس ضـرورياً أن تکـون فـي
الزمن الحاضر» (بای2882،م .)228 :ويعتبر العالم االجتماعي دور کهايم هو المؤثر الحقيقـي
في أعمال دي سوسير ،فاتجاه دي سوسير إلی المـنهج العلمـي نـرى أنـ کـان بفضـل دور
کهايم ،حيث تأثر دي سوسير بـــ دور کهايم في ميدان العلوم االجتماعية منفذاً إلی اعتبـار
اللغة أيضاً واقعة اجتماعية و جعلت يختص ما أسماه ميـدان البحـث اللغـوي و أيضـاً ترکـ
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طريق المنهج التاريخي إلی المنهج الوصفي ألن األساس الصحيح لبحث اللغة علـی أسـاس
علمي .و اقتراح دراسة اللغة علی اعتبارها نراماً من العالمـات ليتسـنی تطبيـق مبـادىء
البحث العلمي عليها .و أيضاً جعل لعلم اللغة أن علم مستقل بذات علی اعتبـار أن الدراسـة
الحقيقية لعلم اللغة هی دراسة اللغة لذاتها ومن أجل ذاتها (راجحي.)23 :2888 ،

D
I

أسس و سمات المنهج الوصفي
للمنهج الوصفي أسس عامة تتوزعها أفکار تنريمية للمنهج وقواعد عملية في التحليل ،منها:

S
f

السماع :يعد السماع «األساس الذي يقوم علي المنهج الوصـفي ،و ذلـك ألن الخطـوات

التالية للبحث ،تکون بعد جمع المادة التي تجري مالحرتها و درسها»

()2

o
e

(حسان.)283:2891،

إن الوصف ألي لغة ينبغي أن يبدأ من الصورة المنطوقة الی الصورة المکتوبـة ،والعکـس
خالف ذلک (بای )221 :2882،باعتبار أن اللغة لها و جهان :وج الکالم و هو الذی تنصرف
الي الوصفية بأهمية خاصة ،و وج الکتابة ،لذلک آثَـر الوصـفيون تقسـيم اللغـة الـی :لغـة

v
i

الکالم و لغة الکتابة .االولی هی المادة الخـام -اذا صـح التعبيـر -لعمليـة التحليـل اللغـوي.

h
c

االخری هی الصورة أو الشکل لهذا التحليل و منها العناية بالنهج الشـکلي والـوظيفي للغـة
لمنحها استقاللية البحث عن مناهج العلوم االخری و بخاصة علـم الـنفس وعلـم االجتمـاع

r
A

وتطبيقها علی فروع الدراسات اللغوية .و نعنـي بالشـکلية والوظيفيـة فـي تحليـل الرـاهرة
اللغوية أال يتخذ علم اللغة نقطة بداية ل في أي علم آخـر ،غيـر علـم اللغـة نفسـ (حسـان،

 .)28 :2888و يتخد الوصف ثالثة طرق متکاملة فی تحليل الراهرة اللغوية وصوال من الـی
تقعيدها ،و هی :استقراء المادة اللغوية مشافهة( ،)3ثم تقسـيمها أقسـاماً وتسـمية کـل قسـم
منها(تصنيف) «لما کانت اللغة تتألف من مستويات يجد اللغوي صـعوبة فـي وصـفها ضـمن
مستوى واحد ،من هنا فإن التصنيف اللغوي بحاجـة إلـی استقصـاء ظـواهر اللغـة بوسـائل
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متنوعة ،و ذلك عن طريق تقسيمها علی مسـتويات لغويـة تسـهل علـی اللغـوي وصـفها و
تحليلها» (أحمد .)81 :2888 ،إذاً فالتصنيف وسيلة منهجية للتعامل مع الراهرة بغية معالجتهـا
في فئات (م.ن )82 :وهی مرحلة تأتي بعد جمع المادة اللغويـة ،و درسـها ،و مالحرتهـا ،و

تحليلها( .)2ثم وضع المصطلحات الدالة علی هذه االقسـام( )8لنصـل بعـد ذلـک الـی وضـع
القواعد الکلية والجزئية التي نتجت عن االستقراء؛ فيکون البدء باالستقراء وتسجيل الرواهر

D
I

من أهم األسس التي يعتمد عليها الوصف بخالف المعيار الذي يبدأ بالتقعيد (حسـان:2891 ،

.)223

S
f

لعل أهم سمة يتسم بها الباحث الوصفي هی الموضـوعية( ،)8و ذلـك مـن أجـل تحقيـق

أمرين هما:

o
e

أ ـ اتصال اللغة بالواقع ،فالباحث يدرس اللغة لغرض الدراسة نفسها ،فهو يـدرس اللغـة
بذاتها و لذاتها.

v
i

ب ـ االبتعاد عن اطالق أحکام مسبقة ال تمت إلی واقع اللغة بصلة ،ألن وظيفـة اللغـوي
هی وصف الحقائق ال فرض القواعد (أحمد)83 :2888 ،

العرب والمنهج الوصفي

h
c

r
A

ليس القول بأن العرب القدماء بدؤوا دراساتهم اللغوية باالعتمـاد علـی المـنهج الوصـفي
ببعيد عن الحقيقة ،ذلك ألن أية دراسة علمية البد أن تعتمـد علـی جمـع الرـواهر الخاصـة
بالعلم المعين ثم دراستها بعد مالحرتها و تجربتها والخـروج بنتـائج أو قواعـد تخـص هـذه
الرواهر .و هکذا بدأ العرب القدماء منذ األجيال األولی جمـع المـادة اللغويـة مـن أماکنهـا
الصحيحة التي اعتقدوا أنها مناطق اللغة الفصحی البعيدة عـن اللحـن والبعيـدة عـن منـاطق
التأثر باللغات األجنبية المحيطة بشب الجزيرة العربية.
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وعندما رجع هؤالء العلماء إلی حواضرهم البصرة والکوفة صـنفوا هـذه المعلومـات ،أو
المادة اللغوية المجموعة إلی فروع مختلفة منها مايختص بمتن اللغة (المعجميـات) ،و منهـا
مايختص بقواعد اللغة (الصرف والنحو ومنها مايختص با ألساليب ( النقد والبالغـة) .ولقـد
کان أول عمل لغوي -علی يد أبي األسود الدؤلي – فهو عمالً لغويـاً وصـفياً خالصـاً إذ قـال
لکاتب  :إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوق إلی أعاله ،و إن ضـممت فمـي

D
I

فانقط نقطة بيني يدي الحرف ،و إن کسرت فاجعل النقطة مـن تحـت الحـرف ) ابـن النـديم،

 )81 -28 :2882هذه الطريقة التي اتبعها أبو األسود مع کاتب هی طريقة وصفية محضة.

S
f

يمکن العثور علی بذور أولية للمنهج الوصفي فـي الدراسـات اللغويـة العربيـة المبکـرة

باألمور اآلتية:

o
e

أوالً – اتصال أوليات النحو العربی بالواقع اللغوی اتصاالً مباشـراً .والواقـع اللغـوي هـو
االستعمال ،واالستعمال من أهم الرکائز للمنهج الوصفي ،ألن الوصف قرينة االسـتمال ،وال

v
i

يتصور وصف للغة ما من غير نرر في استعمالها الواقعی « ،واالتصال المباشر بالواقع اللغوي
أصل من أصول النحو الوصفي ،...وقد کان أصالً من أصول النحـو العربـي نتيجـة لطبيعـة

h
c

الحياة العربية ولطبيعة الحرکة العلمية التي نشأت في مناخ عام أساس النقل والروايـة ،و قـد

r
A

أدی هذا االتصال الی أن يکون في النحو اتجاه وصفی في تنـاول کثيـر مـن ظـواهر اللغـة»

(راجحی.)32 :2888 ،

ثانياً -ومن أمثلة االتصال بالواقع اللغوي تلقی النصوص مـن أفـواه الـرواة و مشـافهة
االعراب والنقل عنهم مما مهد الی استقراء اللغة واسـتنباط القواعـد نتيجـة لهـذا االسـتقراء
«ومن ثَمَ رأينا الدراسات العربية االولی تتسم بالوصف وتنأی الی حـد کبيـر عـن المعيـار»
(حسان .)28 :2891 ،فالبادية کانت من أهم المصادر للدراسات اللغوية المبکرة .و قـد درج
النحاة واللغويون األوائل علی النقل المباشر من البادية أو غير المباشر مـن أفـواه االعـراب
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الوافدين الی المدن واألمصار ،و کان هذا عمل الخليل والکسـائي اللـذين يعـدان مـن أهـم
المصادر لکتاب سيبوي .
وهاهو أبو عمرو بن العالء عندما عرف الطريقة الصحيحة لضـبط کلمـة ( فرجـة ) أهـي
بفتح الفاء أم بضمها ،وکان هارباً من الحجاج حتی لقي أعرابياً في الصحراء ينطقها بـالفتح و
يخبره عن موت الحجاج فيقول أبو عمرو :فما أدري بأيهما کنت أشد فرحاً ،بقول (فرجـة)

D
I

أم إخباره إياي بموت الحجاج (ابن األنباري ،د.ت.)32 :

ثالثاً -ان منهج البحث في مدرسة الکوفة التقليدية في بداية نشأتها کان أقرب الی المنهج

S
f

الوصفي باعتماد الکوفيين أساساً علی المسموع و بخاصة النصوص و عدم اخضـاعها کليـة
الی القواعد بل استنباط القواعد منها و توجيـ هـم النصـوص القـرآن واللغـة واآلداب هـذا

o
e

المنحی من المنهج و عدم تعويلهم الکبير علی التأويالت البعيدة المتکلفـة ،وابتعـادهم عـن
اخضاع الدرس اللغوي عن الروح المنطق البحت.

v
i

و لقد أثر علی منهج الکوفيين علی هـذا النحـو دراسـاتهم األولـی فـي الکوفـة ،و هـی
مدرسة اإلقراء ،إذ کانت األولی مهتمة منذ البداية بالقراءات القرآنية ،و نبغ مـنهم کثيـر فـي

h
c

القراءات والنحو ،فأثر هذا االتجاه النصي علی اتجاههم النحوي ،و کانوا أقرب إلی معالجـة

r
A

النصوص علی ما تبدو علي دون أن يعملوا عقلهم کثيراً في هذه النصوص ،و يکفي أن شيخ
الکوفة علي بن حمزة الکسائي کان قارئاًَ ،بل کان شيخ القراء فـي الکوفـة بعـد حمـزة بـن
حبيب الزيات وعاصم بن أبي النجـود (المخزومـي )38 -33 ،2829 ،و مـن أجـل ذلـك کـان
احترامهم لسائر القراءات القرآنية و وقوفهم منها موقف القبول و عدم تخطئتهم القراء إال فـي
القليل النادر ،فکانت القـراءات مصـدراً هامـاً مـن مصـادر نحـوهم ،و ذلـك علـی عکـس
البصريين الذين وقفوا من القراءات موقفاً متشدداً و خطئوا کثيراً من القـراء ألن قـراءاتهم لـم
توافق منهجهم (م.ن.)332 -
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نذکر هنا مثاالً لنتبين روح المنهج الوصفي عند الکوفين:
يمنع الکوفيون تقدم الخبر علی المبتدأ في مثل ( قائم زيد ،و ذاهب عمرو ) و في مثل:
(أبوه قائم زيد) وال يرون رأي البصريين الذين يجيزون تقدم الخبر المفرد أو الجملة کما في
األمثلة الثالثة المتقدمة ،و يعرب الکوفيون ذلك المبتدأ المتأخر (عند البصـريين) فـاعالً لــ
(ائم ) ،وذاهب اللذين يعربان مبتدأ .وحجة الکوفيين هو أن تقدم الخبر في مثل هذه الجمل

D
I

يلزم علي تقدم ضمير يعود علی المبتدأ المؤخر (في رأي البصريين) و في ذلك عود للضمير
المتقدم علی المبتدأ المتأخر ،و رتبة الضمير ـ في األصل ـ التأخر عن العائد إليـ ال التقـدم

S
f

(ابن األنباري)28 /2 :2882 ،

إن مذهب الکوفيين في هذه المسألة أقرب إلی الوصف من مـذهب البصـريين کمـا أنهـا

o
e

أقرب إلی الواقع اللغوي أيضاً وليس بها نوع من اإلکراه أو الغصب إلجبار النص علی ترتيب
معين .و أثر ذلك الموقف والمنهج بالنص في مـنهجهم النحـوي واهتمـوا بالروايـة والتلقـين
وذلك يتناسب تماماً مع المنهج الوصفي.

v
i

رابعاً -تناول الراهرة اللغوية علی أساس شکلی و ليس علی أسـاس معنـوي ،والشـکل

h
c

هو الراهر والمنهج الوصفی يعني بالراهر اکثر من عنايت بما هـو خلـف ذلـک «:إن النحـاة
األوائل قد کانوا يتناولون الرواهر اللغوية علی أساس شکلي و هو مبدأ من مبـاديء النحـو
الوصفي» (راجحی.)28 :2888 ،

r
A

کانت الدراسة الکوفية ـ في عمومها ـ تعتمـد علـی المثـال الواحـد ،دون أن تقـف منـ
موقف المعارض أو المؤول ،و لعل ذلك جعل کثيراً ممن يتعصبون للمـنهج البصـري يقفـون
من الکوفيين موقف الساخر أو المتندر ،فيقولون إن الکوفيين لو وجدوا مثاالً واحداً لجعلـوه
أصالً وقعّدوا علي أي جعلوه قاعدة.
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وظلت هذه الطريقة الوصفية مع العلماء حتی نهاية القرن الرابع ،فکـان ابـن جنـی يهـتم
بجمع المادة اللغوية بمشافهة األعراب واالتصال بالمصدر البشري ،وهـی الطريقـة الوصـفية
الحديثة في جمع اللغة ،وأيضاً نرى في کتاب سيبوي کثيراً من الطريقة الوصـفية فـي رصـد
الرواهر اللغوية صرفاً و نحو ًا فنجده يعتمـد علـی طريقـة المشـافهة للعلمـاء الموثـوق بهـم
واعتماده علی سؤال األعراب الموثوق بدقة لغتهم ،کما فعل الخليل و علماء الکوفـة ومـنهم

D
I

الکسائي والفراء حيث کانت طبيعتهم في البحث اللغوي أنهم يذهبون لمشافهة األعراب فـي

البادية واألخذ عنهم.

S
f

قواعد العالقات النحوية عند سيبوي

o
e

يشغل االهتمام بعلم النحو في کتاب سيبوي حيّـزاً کبيـراً ،و يکفـي أنّـ افتـتح دراسـت
بالقسم النحوي ،وهو بهذا يتفق مع المنهج الوصفي الحديث الذي يری في المستوی النحوي
أول المستويات في دراسة اللغة و يعتقد بأن يجب اعطـاء األولويـة للدراسـة النحويـة قبـل
الدراسة الصوتية.

v
i

h
c

و منهج الوصف النحوي عند سيبوي يعتمد أساساً علـی تحليـل الجملـة إلـی وحـداتها
األساسية ،التي يتألف منها نرام الجملة العربية ،فـالنحو عنـده « هـو العلـم الـذي يخـتص

r
A

بدراسة قواعد بنية الجملة و ترکيبها ،و الضوابط التي تضبط کـل جـزء منهـا ،وعالقـة هـذه

األجزاء بعضها ببعض» (حسام الـدين .)292 :2892 ،وکان سيبوي رائداً في مجال وصف بنيـة
الجملة ،و تحليل مکوناتها ،و تحديد العالقات التي تربط بينها .وعلی الرغم من أنّ لم يشر
صراحة الی مصطلح " الجملة" فإن قد درسها من خـالل المفهـوم العـام للکـالم ،ذلـک أنّ
الجملة هی جزء من الکالم .فسيبوي کان يستعمل مصطلح " الکالم" بمعـان متعـددة ،منهـا
معنی الجملة االصطالحی ،والکالم أو " الجملة" عنده ألفا متآلفـة تحقـق معنـی يحسـن
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السکوت علي  ،وإلّا لم يکن کالماً .قال « :أال تـری أنـک لـو قلـت (فيهـا عبـدُاهللِ) حَسُـنَ
السکوت .کان کالماً مستقيماً کما حسن واستغنی فی قولک( :هذا عبدُاهللِ)» (سيبوي :2882 ،

 .)99/3وقول  « :لو قلت( :کان عبدُاهللِ) لم يکن کالماً ،ولـو قلـت( :ضَـرَبَ عبـدُاهللِ) کـان

کالماً (م.ن )81/3 :وتقترب رؤية سيبوي الی الجملة فی أنّها نرام مـن العالقـات( ،)9التـي
تربط بين أجزائها ،والتي تؤول الی داللة يترقبهـا الملتقـي ،مـن الرؤيـة التـي يـذهب اليهـا

D
I

الدرس اللغوی الحديث.
بحث سيبوي فی العالقات ،التـي تـربط بـين أجـزاء الجملـة ،ومنهـا القـرائن المعنويـة

وأهمها:

قرينة اإلسناد

S
f

o
e

قرينة اإلسناد من القرائن المعنوية التي يصعب أحياناً فهمها ،فهـي العالقـة الرابطـة بـين
المبتدأ والخبر ،الفعل والفاعل ،أو نائب الفاعل ،و قرينة اإلسناد محتاجـة غالبـاً إلـی عـدد

v
i

آخر من القرائن اللفرية حتی تتضح (حسان .)283 :2882 ،اإلسناد« :يشمل الجملة اإلسـمية
والفعلية ،فالمبتدأ و الفاعل مسند إليهما ،الخبر والفعل مسندان ،فالخبر البـد أن يبنـی علـی
مبتدأ ،والفعل البد ل من اسم» (راجحي.)23 :2888 ،

h
c

r
A

اهتم سيبوي باإلسناد اهتماماً کبيـراً ،واعتمـد المسـند والمسـند اليـ رکنـين أساسـيين
للجملة العربية .بحيث « ما ال يغني واحد منهما عـن اآلخـر ،وال يجـد المـتکلم منـ بـداً»
(سـيبوي  )32/2 :2882 ،والسامع محتاج إليهما وحدهما في إفادة المعنـی ،واهتمـام سـيبوي
الشديد برکني الجملة علی هذا النحو ،جعل يتصور أن الجملة ال يمکن أن تـنهض إلّـا بهمـا
فإذا وجدا؛ فقد استقرت األمور علـی الوجـ المطلـوب ،وإذا وجـد أحـدهما دون اآلخـر؛
وجب تقـديره و حسـبان موجـوداً ( عبـد اللطيـف .)22 :2893 ،و هـذا مـا يفهـم مـن قـول
سيبوي «:فمن ذلک االسم المبتدأ والمبنی عليـ  .و هـو قولـک( :عَبـدُاهللِ أخـوکَ) و(هـذا
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أخوکَ) .ومثل ذلک( :يَذهَبُ عبدُ اهلل) .فال بدّ للفعل من االسم کما لم يکن للاسم األول بدّ
من اآلخر في اإلبتداء» (سـيبوي  .)32/2 :2882 ،وليس ثمة ضرر من احتياج المسند والمسند
الي ـ الــی المتعلقــات مــن المفاعيــل ونحوهــا (عبــد اللطيــف )22 :2893 ،و هــی مــا تعــرف
ب(التخصيص) ،وهو قيد علی عالقة اإلسناد و قرينة معنوية کبری.
قرينة التخصيص قرينة معنوية تتفرغ عنها قـرائن معنويـة أخـص منهـا ،والقـرائن التـي

D
I

تتفرغ عنها هی :التعدية (و تدل علی المفعول) والغائبة( وتشمل المفعول ألجلـ والمضـارع
بعــد اللــام و کــی والفــاء ولــن و إذن) والمعيــة( المفعــول معــ والمضــارع بعــد الــواو)

S
f

والررفيــة(المفعــول فيــ ) والتحديــد والتوکيــد( المفعــول المطلــق) والمالبســة( الحــال)
والتفسير(التمييز) واإلخراج(اإلستثناء) والمخالفة( االختصاص وبعـض المعـاني األخـری)

(حسان.)283 :2882 ،

o
e

تحدث سيبوي عن هذه القرينة المعنوية في مواضع کثيرة مـن کتابـ  ،وبـيّن أثرهـا فـی

v
i

الترکيب ،ومن ذلک حديث عن الفعل المتعدي إلی المفعـول بـ  .يقـول « :وذلـک قولـک:
(ضَرَبَ عَبدُاهللِ زَيداً) ف(عبدُ اهللِ) ارتفع ههنا کما ارتفع فی (ذَهَبَ) ،و شغلتَ(ضَرَبَ) ب کما

h
c

شغلتَ ب (ذَهَبَ) وانتصبَ(زَيدٌ) ألن مفعول تعدّي إلي فعل الفاعل» (سـيبوي .)23 /2 :2882 ،

وبيّن فی هذا النص أنّ إسناد الضرب إلی المسندالي  ،مخـتص بوقوعـ علـی(زيـد) .أي أن

r
A

وقوع الضرب علی (زيد) کان قيد ًا فـی إسـناد الضـرب الـی مـن أسـند اليـ  .وعلـی هـذا
فإن«التعدية تخصيص لعالقة اإلسناد ،التي بين الضرب و بين من أسند الي » (حسـان:2882 ،

 .)282وهذا هو المقصود بقول سيبوي « وانتصبَ(زَيدٌ) ألن مفعول تعدّی إلي فعل الفاعل».
و " المفعول ل " عالقة معنوية أخری ويجعل سيبوي عذراً لوقوع األمر ،و تفسـيراً لمـا
قبل  ،ألن يعبر عن عالقة مقيدة للإسناد ،يقول « :فانتَصَب – يعنی المفعول ل  -ألن موقـوعٌ
لَ  ،وألن تفسيرٌ لِما قبل لِمَ کـانَ؟» (سـيبوي  )288/2 :2882 ،و ذکـر مثـاالً لهـذا النـوع مـن
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التخصيص و قال « :و ذلک قولک( :فَعَلتُ ذاکَ حِذارَ الشرّ) و(فَعَلـتُ ذلـکَ مخافـةَ فـالنٍ
وادّخارِ فالنٍ)»( م.ن) .وأشار أنّ (المفعول ل ) يختلف عن بقية أنواع التخصيص بأن « ليس
بصفةٍ لِما قبل ُ وال من ُ) (م.ن).
تحدث سيبوي في کتاب عن العالقات المعنوية األخری التي هی قيد علی قرينة اإلسـناد
وتج ـيء للتخصــيص ،منهــا :هــو " المفعــول المطلــق" ( انرــر :ســيبوي )28 -23 /2 :2882 ،

D
I

و"التمييز"

()8

(أنرر :م.ن )283/3 :و" الررفية" (أنرـر:م.ن )22/2 :و" الحـال" (أنرـر :م.ن:

 )98/3و" مفعول مع " (أنرر :م.ن.)388 -383/2 :

S
f

الجدير بالذکر أن سيبوي يجعل الموضعية دليالً للتمييز بين التخصيص وآخر عند التشاب

فی الشکل فيهما ،فالمصدر هو الصيغة المشترکة بين (المفعول ل ) و(المفعول المطلق) إلّـا أن

o
e

موضع الصيغة مختلف في الحالتين (أحمد ،)240:1996 ،فالمصدر في (المفعول ل ) کما يقول
سيبوي  « :وال يشب بما مضی من المصادر في األمر والنهي و نحوهما ،ألن ليس في موضع

v
i

ابتداء ،وال موضعاً يُبنی علی مبتدأ فيُبنی مع علی المبتدأ» (سيبوي .)288/2 :2882 ،

و الموضعيّة ملحظ وصفي يتخذ منـ الـدرس اللغـوي الحـديث معيـاراً لفهـم التراکيـب

h
c

اللغويـــة ،والتمييـــز بـــين ترکيـــب وآخـــر ،وتعـــرف اصـــطالحاً ّب " القواعـــد

r
A

الموضعية"( .)Tapicalizationففي اللغة اإلنکليزية علی سبيل المثال تتضح هـذه القواعـد
بالمثالين اآلتيين:
« جون أعطی کتاباً لفتاةٍ»
« جون أعطی فتاةً کتاباً»

1. John gave Abook to Girl
2. John gave agirl Abook

و تأتي وظيفة االستفهام قرينة إضافية لوصف بنية التـرکيبين ،وبيـان الفـرق بينهمـا ألنّ
االستفهام يعطی أساساً جيداً لفهم التراکيب ،و وظيفت تقدم وصـف ذي معنـي واضـح عنـد
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تباين التراکيب اللغوية (أحمد .)332 :2888 ،وتتجلی هذه الوظيفة بتوجي سؤالين يحوي کل
سؤال صيغة تتناسب مع مضمون کل ترکيب من الترکيبين السابقين علی النحو اآلتی:
« ماذا فَعَلَ جون؟»

?1. What Did john Do

فهذه الصيغة من السؤال تتناسب الترکيب األول.
« لِمَن أعطی جون کتاباً؟»

D
I

?2. To Whom did john Give Abook

و هذه الصيغة من السؤال تناسب الترکيب الثانی(م.ن.)332 :

اتخذ سيبوي أيضا من الموضعية واالستفهام ملحرين وصفيين لبيان الفـرق بـين ترکيـب

S
f

نحوی وآخر .ويقول في وصف بنية المفعول ل استناداً الی قرينة االسـتفهام « :فانتَصَـب –

يعنی المفعول ل  -ألنّ موقوع لَ  ،وألن تفسير لِما قبل لِمَ کان؟» ( سيبوي .)288 /2 :2882 ،

o
e

يجعل سيبوي الموضعية واالستفهام قرينة وصفية لتمييز بنية ترکيب الحال عـن المفعـول

ل لکون ( المصدر) صيغة مشترکة بين الترکيبين فی نحو( :قَتَلتَ ُ صبراً) « :وليس کلّ مصـدر

v
i

وإن کان فی القياس مثل ما مضی من هذا الباب يُوضَع هذا الموضع ،ألنّ (المصدرَ) ههنا في
موضع فاعل إذا کان حاالً» ( م.ن.)281 /2 :ثم يقـرن ملحـظ االسـتفهام بملحـظ الموضـعية

h
c

فيقول « :واعلم أن هذا الباب أتاه النصبَ کما أتی الباب األول – يعني بـاب المفعـول لـ –

r
A

ولکن هذا جواب لقول  :کيف لقيتَ ؟ کما کان األول جواباَ لقول لِمَ ؟» ( م.ن.)292 /2 :

و القرينة التبعية قرينة معنوية عامة يندرج تحتها أربع قرائن فرعية هـی النعـت والعطـف
والتوکيد واإلبدال ،و هذه القرائن المعنوية تتضافر معها قرائن أخـری لفريـة أشـهرها قرينـة
المطابقة ،و أشهر ما تکون في المطابقة بين التابع والمتبـوع هـو العالمـة اإلعرابيـة (حسـان،

 )213 :2882وتحدث سيبوي في مواضع کثيرة من کتاب عن هذه القرينة و بيّن شروطها(.)21

و أما قرينة النسبة و هی من القرائن المعنوية الکبری کالتخصيص و تدخل تحتها قـرائن
معنوية فرعية هی حروف الجر واإلضافة .أما حروف الجر فإنها تضيف األفعال الی األسماء
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و معنی إضافتها الفعل ضمها إيّاه و إيصال الی االسم .يقول سيبوي  « :وإذا قلـتَ ( :مَـررَتُ
بزيدٍ) فإنما أضفتَ (المرورَ) الی (زيدٍ) بالباء» ( سيبوي  .)332 -331 /2 :2882 ،والنسـبة فـي
اإلضافة تکون « بين المتضايفين الواقعين في نطاق اإلسـناد» ( حسـان .)312 :2882 ،نحـو:
«هذا مثلُ عبدِاهللِ» (سيبوي .)331 /2 :
القرائن اللفرية

D
I

تتضافر القرائن المعنوية مع القرائن اللفرية فی بيان دالالت التراکيب النحوية و قد حدد

تمام حسان القرائن اللفرية في السياق علی النحو التالی:

S
f

 .2الصيغة کصيغة الفعل ،و صيغة االسم للفاعل أو المفعول أو األداة للاستفهام .
 .3اإلعراب (العالمة اإلعرابية) کالرفع للفاعل والمبتدأ والنصب للمفاعيل والجر

o
e

للمضاف إلي والمجرور بالحرف.

 .2الرتبة کأن تکون رتبة الخبر مع المبتدأ التأخير ،والحال مع صاحب  ،والنعت مع

v
i

منعوت  ،و قد تکون الرتبة حرّة کالمبتدأ مع الخبر ،أو ملتزمةً کالفعل والفاعل والنعت
والمنعوت الخ .

h
c

 .3المطابقة و هی مطابقة الجزأين المتضامّين في النوع واإلعراب والتعدد والتحديد .

r
A

 .2الربط کاحتياج المبتدأ أو الخبر إلی رابط يربط بينهما ،وکاحتياج جملتي الحال
والنعت أيضاً إلی رابط يربطهما مع صاحب الحال والمنعوت.

 .8التضامّ قبول کل ضميمة لضميمة أخرى علی سبيل الجواز أو الوجوب أو التنافي
کالمبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل والتابع والمتبوع .

 .8األداة کاالستفهام والنفي والنهي والعرض والتحضيض ،الخ فبهذه األدوات يُستفاد
المعنی العامّ للجملة.
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 .9النغمة :ومعناها أن فهم معنی الجملة ال يتوقف علی صيغة تفيد ذلك المعنی کأداة
االستفهام التي تفيد معنی االستفهام ،أو النفي التي تفيد معنی النفي ـ الخ ،لکن قد يلقي
الکالم بطريقة صوتية (نغمة) تفيد االستفهام أو التعجب أو غير ذلك دون حاجة ألداة ما.
(أنرر :حسان .)339 -312 :2882 ،و يشرح تمام حسان المقصود بکل قرينة بطريقة مفصلة
ال مجال هنا ل  ،ثم يضرب بعض األمثلة ليوضح کيف تغني بعض القرائن عن بعض و يحل

D
I

الغالب محل الجزء.
و تحدث سيبوي فی مواضع کثيرة من کتاب عن هذه القرائن و سنتحدث فی هذا البحث

عن أهمها:

S
f

العالمة اإلعرابية

()22

o
e

العالمة االعرابية ،و هو يعد قرينة واحدة من مجموعـة القـرائن اللفريـة فـي الجملـة ،و
يتضح ذلک فی کالم ابن يعيش إذ يقول «:واإلعراب اإلبانة عـن المعـاني بـاختالف أواخـر

v
i

الکلم» (ابن يعيش .)83/ :2821 ،و مهما يکن من أمر ،فإن کثيرآً من النحاة يفسر دور العالمة
اإلعرابية في الجملة بأن " اإلبانة عن المعاني" أو التمييز بين المعاني والوقوف علی أغـراض

h
c

المتکلمين ،والفصل و إزالة اللبس والفرق بين المعاني المختلفة (أنرر :ابن األنباری.)23/2:2882،

r
A

و تطرق سيبوي في سياق منهج الوصفي الی هـذه القرينـة اللفريـة ،فاسـتعان بهـا فـي
تحليل بنية التراکيب النحوية ،و بيّن أثرها في تحديد داللة الترکيب النحـوي ،بعـد أن فطـن
الی العالقة القائمة بين أصوات معينة و دالالت معينة ،و هو منهج وصفی بـيّن .و نقـف فـي
الکتاب علی أمثلة ربط فيها الصوت بالداللة ومن ذلک قول  « :و مثلُ ذلک( :مَرَرتُ برجلٍ
رجلٌ أبوهُ) تريد رجالً واحداً ال أکثرَ من ذلک» (سيبوي  .)38/3 :2882 ،و تبـيّن لسـيبوي أن
للعالمة االعرابية وظيفة أخری ،و هی تفريق بين زمن و أخر ،فصوت (النصب) فـي جملـة
(حسبتُ ُ شَتَمنِی فَأثبَ علي ) إشعارٌ بأنّ (الوثوبَ) لم يقـع بعـدُ و إذا کـان الوثـوبُ قـد وقـع
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فليس إال الرفع (حسن أحمـد )338 :2888 ،و عبارة سيبوي « :و تقول( :حسبتُ ُ شَتَمنِی فَأثِبَ
علي ) ،إذا لم يکن (الوثـوبُ) واقعـاً ،و معنـاه (أن لـو شَـتَمتِنی لَوَثَبـتُ عليـ ) .و إن کـان
(الوثوبُ) قد وقع فليس إال الرفعُ» (سيبوي .)28/2 :2882 ،
فاهتمام سيبوي بالعالمات الصوتية ،التي تشمل (العالمات االعرابية) نابع من نررت الـی
العالقة القائمة بين النرام الصوتي ،والنرام الصرفي .وهذه الحقيقـة أکـدها المـنهج الوصـفي

D
I

الحديث الذي يری « أن علم النحو وعلم الصوت سمتان مميزتان لبنية علم اللغـة ،والعالقـة
بينهما عالقة داخلية ،و علی الباحث اللغوي أن يوج اهتمام لهذه العالقـة» (أحمـد:2882 ،

.)321

المطابقة

S
f

o
e

يقصد بلفظ المطابقة في اللغة ،التماثل والتساوي .علـی الـرغم مـن أنَ هـذا المصـطلح
مستعمل متداول عند النحاة ،إال أنني لم أجـد لـ تعريفـاً يخصـ  ،ومـن خـالل تتبـع هـذا

v
i

المصطلح في کتبهم ،نستطيع أن نعرف المطابقة بأنها :مجموعـة مـن العناصـر اللغويـة التـي
تؤدي وظائف متماثلة أو متشابهة ،أو تدل علی معان نحوية ،کاإلعراب من رفع و نصـب و

h
c

جر ،و کالعدد من إفراد و تثنية و جمـع ،و کـالتعريف والتنکيـر ،و کـالجنس مـن تـذکير و
تأنيث ،و کالشخص من تکلم و خطاب و غيبة و إننا نالحـظ هـذه الرـاهرة فـي المبتـدأ و

r
A

الخبر متمثلة في العدد و في الجنس و في التعريف والتنکير ،و نالحرها في الفعل والفاعـل،
وتتمثل في العدد و في الجنس ،و نالحرها أيضاً في التوابع ،و تتمثـل فـي اإلعـراب و فـي
التعريف والتنکير ،و توجد في الضمائر متمثلة في العدد و فـي الجـنس و فـي الشـخص ،و
هذه هی أهم الجوانب الترکيبة التي يرهر فيها هذا المصطلح في النحو العربي.
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وال ننس أن کالم النحاة في عدد من األبواب النحوية ،و إن لم يذکروا في لفظ المطابقة،
فإنَها مقصودة ضمناً ،و ذلك نحو حديثهم في التوابع ،يقول سيبوي  " :واعلمْ أن المعرفة ال
تُوصفُ إال بمعرفةٍ ،کما أن النکرة ال تُوصفُ إال بنکرةٍ " (سيبوي .) 213 / 3 :2882،

والمطابقة قرينة لفرية لبيان العالقة الناشئة بين أجزاء الکلم في السياق ،و بها «:تتوثـق
الصلة بين أجزاء الترکيب التي تتصلبها .وبدونها تتفکک العُری ،وتصبح الکلمات المتراصّـة

D
I

منعزلة بعضها عن بعض ،ويصبح المعنی عسير المنال» (حسان .)322 :2882 ،واذا عـدنا الـی
کتاب سيبوي  ،وقفنا علی أمثلة معروفة تتضح فيهـا اهتمامـ بهـذه القرينـة اللفريـة .وهـذه

S
f

األمثلة تدل علی حقيقة منهج الوصفي و سبقها الدراسة اللغوية الحديثة و صـحة توجهاتـ
في وضع نررية لغوية متکاملة.

o
e

و سيبوي يتخد من المطابقة وسيلة في التحليل الشـکلي للتراکيـب النحويـة کمـا يفعـل
ذلک الدراسات اللغوية الحديثة .و تحدث عـن المطابقـة الجاريـة بـين أجـزاء الکلـم فـی

v
i

الشخص (التکلم والخطاب والغيبـة) ،وعقـد لهـا بابـاً أسـماه " بـاب عالمـات المضـمرين
المرفوعين" ذکر في الضمائر بأنواعها ،والمطابقة من حيث الشخص والعـدد والنـوع (أنرـر:

h
c

سـيبوي  .)223 -221/3 :2882 ،و کالم علی الضمائر يوحي باستقصاء دقيق لکيفية اسـتعمال

r
A

العرب لها علی وفق نرام متکامـل يضـفی عليهـا صـفة االنسـجام الحاصـل بـين اسـتعمال
الضمائر ،و طبيعة بناء الترکيب العربي (أحمد .)323 :2888 ،و قد وضح سيبوي هذه الحقيقـة
بقول « :اعلم أن المفعولَ الثاني قد تکون عالمتُ إذا أُضمرَ في هذا الباب العالمةُ التي ال تقـعُ
(إيّا) موقعَها .و قد تکون عالمت إذا أُضمرَ (إيّا) فأمّا عالمةُ الثاني التي ال تقع (إيّـا) موقعهـا
فقولک( :أُعطانيِ ) و(أَعطانيکَ) فهذا هکذا إذا بدأ المتکلم بنفس  .فإن بدأ بالمخاطـب قبـلَ
نفس فقال( :أعطاکَني) ،أو بدأ بالغائبِ قبل نفس فقال(قدأعطاهُوني) فهو قبيحٌ ال تکلـم بـ
العربُ ،ولکنّ النحويين قاسوه و إنما قُبحُ عنـد العـرب کراهيـةَ أن يبـدأ المـتکلم فـي هـذا
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الموضعِ باألبعدِ قبل األقـربِ ولکـن تقـول( :أعطـاکَ إيّـای) و(أعطـاه إيّـای) فهـذا کـالمُ
العربِ( »...سيبوي .)283 -282 /3 :2882 ،

تحدث سيبوي في مواضع مختلفة من کتاب عـن المطابقـة فـي العـدد (االفـراد والتثنيـة
والجمع) بين أجزاء الکلم (أنرر :م.ن )28/2 :و عن المطابقة العددية بـين الصـفة والموصـوف
في النعت السببي (أنرر :م.ن )33/3 :و عن المطابقة في الجنس (التذکير والتأنيـث) (م.ن:

D
I

 )22/2والمطابقة فـي التعيـين (التعريـف والتنکيـر) بـين الصـفة والموصـوف (م.ن .)9/3 :و
بالرجوع الی أمثلة المطابقة ،يتضح لنا أن سيبوي عالج هذه الراهرة بأسـلوب متميـز ترهـر

S
f

في خصائص منهج الوصفي في هذا الجانب.
الربط

o
e

و يُعدّ قرينة لفرية أخرى علی اتصال أحد المترابطين باآلخر ،واللغة العربية تُتيح الـربط
بالضـمير العائد أو بدخول أحد المترابــطين في اآلخـر أو بالحرف کما في الفاء الواقعة فـي

v
i

جواب الشّرط أو بإعادة اللفظ نفس (حسان )323 :2882 ،و إن الربط عنصـر أساسـي إلضـفاء

h
c

سمة التماسک الشکلي للکالم ،وهو مبدأ يؤکده المنهج الوصفي الحديث (الينز.)331-328 :2898،
الجدير بالذکر أن سيبوي استعمل مصطلح " التعليق" للتعبير عن وسيلة الربط ومقصودنا

r
A

من الربط ،هنا هو الربط اللفري( )23الذي أشار سيبوي اليها في مواضع کثيرة من کتاب  .فمن
الربط باالسم ،الربط ب(الضمير) الذي تناولها سيبوي في کتاب و مـن أمثلـة ذلـک « :فـإن
قلتَ( :زيدٌ کَم مرةً رأيتَ؟) فهو ضعيفٌ ،إال أن تُدخِلَ الهاءَ)( »...سيبوي  .)238/2:2882 ،يـدل
کالم سيبوي علی حس اللغوي العميق بنرام الجملة العربيـة ،وأسـس العالقـة القائمـة بـين
أجزاء هذا النرام ،وأن بالجملة العربية حاجة الی " الربط " ،الذي هو جزء من هذه العالقة،
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ولوال " الربط" ألصاب الکالم الضعفَ والغموضَ .فليست اللغة « فی حقيقة أمرها إال نراماً من
الکلمات التي ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً تحتم قوانين معينة لکل لغة» (أنيس.)382:2882 ،

و من الربط بالحرف ،الربط ب(الفاء) الواقعة في جواب الشرط ،فذهب سـيبوي  « :أنـ
ال يکون جواب الجزاء إال ب(فعلٍ) أو ب(الفاء) (سيبوي  )82 /2 :2882 ،وذکر ربط الجـواب
ب(الفاء) في قول  « :وأما الجواب ب(الفاء) فقولک( :إن تأتني فأنا صاحبُکَ)» (م.ن.)82/2:

D
I

التضام:

S
f

قرينة التضام :إنها تعني شيئين :أحدهما « :الطرق الممکنة في رصـف جملـة فتختلـف

طريقة عن األخری تقديماً وتأخيراً وفصالً و وصالً و هلـم جـرّاً ،و يمکـن أن يطلـق عليـ
اصطالح التوارد» (حسان)328 :2882 ،

o
e

و اآلخر « :أن يستلزم أحد العنصرين التحليلين النحويين عنصراً آخر فيسمی التضـام أو
التالزم ،أو يتنافی مع فال يلتقي ب ويسمي هذا التنافي» (م.ن .)328 :و هـو وسـيلة شـکلية

v
i

لوصف بنية التراکيب النحوية ،و تحليل بنيتها ،ذلك أن أجزاء الجملة الواحدة تحتاج بعضـها

h
c

إلی بعض في عالقة اعتمادية وتعرف هذه الوسيلة في الدرس اللغـوي الحـديث ب(القواعـد
الحاالت المتناهية) وهي القواعد التي تحدد العالقة بين خطي متعددة ،کل خطوة منها تعتمد

r
A

علی الخطوة التي تليها .کاعتماد الفعل علی الفاعل في الجملة الفعلية ،و اعتماد المبتدإ علی
الخبر في الجملة اإلسمية ،و اعتماد حرف الجر علی المجرور ،والمضاف علی المضاف إليـ

(أحمد.)328 :2888،

و هذه الطريقة في وصف أجزاء الجملة و تحليل بنيتها واضحة في کتاب سـيبوي  ،ألنـ
يعتقد أن فهم الجملة إنما يتمّ عن طريق العالقات التي تـربط بـين أجزائهـا .و هـذا هـو مـا
يسعي الي المنهج الوصفي الحديث .منها ما ذکره سيبوي في بـاب المسـند والمسـندالي  .إذ
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يفهم بأن هذين الرکنين األساسيين متضامان « :و هما ما ال يَغنَي واحدٌ منهمـا عـن اآلخـرِ،
وال يَجِدُ المُتَکَلُمُ من ُ بداً» (سيبوي .)32/2 :2882 ،
و يرهر سيبوي أنّ الفعل المتعدي يحتاج إلی المفعول ب وال يمکن االقتصـار فيهـا علـی
الفاعل .يقول « :وذلك قولك( :ضَرَبَ عبدُاهللِ زيداً) ف(عبدُ اهللِ) ارتفع في (ذَهَبَ) ،وشغلتَ
(ضَرَبَ) ب کما شَغلتَ ب ِ(ذَهَبَ) وانتصَبَ (زيدٌ) ألن مفعولٌ تعدّي الي فِعلُ الفاعلِ» (م.ن.)23/2 :

D
I

و ذهب سيبوي  ،في سياق منهج الوصفي في التحليل الشکلي للتراکيب اللغوية ،و بيان

العالقات اللفرية القائمة علی أساس االعتماد ،إلی وصـف التضـام اإللزامـي الحاصـل بـين

S
f

بعض الوحدات النحوية ،بأنّ الواحدة منهما متممة للأخري .و من ذلك التضام الحاصل بـين

الصفة والموصول .قال « :و ذلك أنّك لو احتجتَ إلی أن تَنعَتَ فقلتَ( :مررتُ بزيدٍ) و أنـتَ

o
e

تريدُ (األحمَرَ) و هو اليُعرفُ حتي تقولَ (األحمرِ) ،لم يکن تم االسـم فهـو يجـري منعوتـاً
مجري (مررتُ بزيدٍ) ،إذا کان يُعرَفُ وحدَهُ ،فصار (األحمرُ) کأنّ من صِلَتِ ِ» (م.ن.)99 /2 :
التنغيم

v
i

التنغيم في أبسط تعريف ل هو موسيقی العبارة أو الجملـة ،التـي تتلّـون بتلـوّنِ الحالـة

h
c

النفسيّة والشعورية للناطق بها .تثير مسألة التنغيم في التـراث خالفـاً کبيـراً بـين الدارسـين

r
A

المعاصرين ،حيث انقسمت آراؤهم في ذلك إلی قسمين؛ فذهب قسمٌ مـن البـاحثين إلـی أنّ
العرب لم يتناولوا هذه الراهرة ولم يدرسوها ولم يلتفتوا إليها ومنهم األسـتاذ الـدکتور تمّـام
حسّان علی ما عُرِف عن من دقّةٍ وتمهّل في الحکم ،عندما ذهب في کتاب "منـاهج البحـث
في اللّغة" إلی القول :إنّ العربيّة الفصحي لم تعرف هذه الدراسة في قديمها ،و إنّ القـدماء لـم
يسجلوا لنا شيئاً عن هذه الراهرة (حسان .)289 -288 :2888 ،واألستاذ محمد األنطاکي ينفي
إشارة النحاة في کتبهم إلی هذا الجانب عندما يقول « :إنّ قواعد التنغـيم فـي العربيـة قـديماً
مجهولة تماماً ،ألنّ النحاة لم يشيروا إلی شيء من ذلك في کتـبهم( »..أنطـاکي ،د.ت.)288 :
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وإن کنّا ال نرى ما يراه األستاذ األنطاکي ،من أن النحاة لم يشيروا إلـی هـذه الناحيـة ،فإننـا
نقول :إنّ عدم إشارة کتب النحاة إلی هذه الراهرة ،ال يعني أنّ الحديث عنها غير موجود في
کتب التراث األخرى .والقسم الثاني من اآلراء التي تناولت مسألة التنغيم فـي التـراث ،هـی
آراء لباحثين معاصرين ترى أنّ القدماء أدرکوا هذا الجانب ،إذ توجـد إشـارات فـي کتـبهم
توحي إلی ذلك ،وإنْ لم يکن لها حاکم من القواعد ،ومن ممثلي هذا القسـم الـدکتور أحمـد

D
I

کشك في کتاب "من وظائف الصوت اللغوي" فقد خصص فصالً في کتاب المـذکور لدراسـة
التنغيم علی أنّ ظاهرة نحوية (أنرر :کشك 23 :2888 ،ومابعده) يقول في  « :وقـدامی العـرب،

S
f

وإنْ لم يربطوا ظاهرة التنغيم بتفسير قضاياهم اللغويّة ،و هم و إنْ تاه عـنهم تسـجيل قواعـد
لها ،فإنّ ذلك لم يمنع من وجود خطرات ذکيّة لمّاحة تعطي إحساساً عميقاً بأنّ رفـض هـذه

o
e

الراهرة تماماً أمرٌ غير وارد ،وإن لم يکن لها حاکم من القواعد( »...م.ن.)29 -28 :

ثم يعرض د .کشك أمثلة تراثيّة تؤيّد ما ذهب إلي  ،والحق ،أنّ دراسة الدکتور کشـك وإن

v
i

کانت أفردت لتناول التنغيم من زاوية نحويّة ،حيث فسّر بعض األبواب النحويّة معتمداً علـی
فهم للتنغيم ،فإنّها تعدّ من الدراسات الرائدة في إطار دراسة التنغيم.

h
c

و يذهب األستاذ عبدالرحمن في ثنايا حديث عن الداللة الصـوتيّة والصـرفيّة عنـد ابـن

r
A

جني ،إلی أنّ ابن جنّي قد أدرك هذا الجانب ويرى أن «بذلك يرهر فضل ابن جنّي بجـالء و
وضوح ،ويثبت أ ّن قد طرق باب هذه الموضـوعات التـي تعتبـر مـن منجـزات علـم اللغـة
الحديث ،وبذلك تحفظ ل أصالت ومساهمت » (عبدالرحمن.)88 :2893 ،

فالتنغيم ظاهرة موجودة في اللغة ،ثم جاءت اللسانيات الحديثة لتوصّفها .و دليلنا علـی
ذلك أن الحديث عما نسمي حديثاً ب -التنغيم ،الذي جعـل األسـتاذ مجاهـد "ابـن جنـي"
مساهماً في  ،موجودٌ عند غير ابن جني ،وال سيما لدى سيبوي ولدى الفالسفة .لذلك يمکن
القول :إن ظاهرة التنغيم قد شغلت في علم اللسانيات حيّـزاً درسـيّاً مسـتقالً ،وأُفـردت لهـا
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أبحاثٌ خاصّةً بها ،ولم تُکتشف أو تُنجز فجأةً ،مع اإلشارة إلی أنّ الفضل في ذلك يرجع إلی
تلك اإلرهاصات البحثية التي نجدها عند األقدمين من علماء العربيّة.
يُقصد بالتنغيم تنوع األصوات بين االرتفاع واإلنخفاض فـي أثنـاء الکـالم .فـالتنغيم إذاً
تنوع في طبقة الصوت ،يأتي لتنريم عالقة الوحدات اللغويـة فـي السـياق و هـو « اإلطـار
الصوتي الذي تقال ب الجملة في السياق» (حسان.)338 :2882 ،

D
I

إنّ للتنغيم أثراً کبيراً في تفسير قضايا نحويّة وترکيبيـة ،وصـرفيّة وصـوتية ودالليـة فـي

اللغة العربية من خالل إدراج مستويات و وظائف المختلفـة فـي التعبيـر عـن بعـض المعـاني

S
f

النفسية والنحوية .ويؤدي نرام التنغيم في اللغات وظيفة نحوية مهمة ،فهو الوسيلة المثاليـ ،
التي تخدم علم اللغة الوصفي ،ويرهر أثره بوضوح في مجال دراسة التراکيب.

o
e

فللمتکلّم دور کبير في تحديـد معنـی الجملـة بوضـعها فـي إطارهـا الصّـوتي المالئـم،
فالتنغيم ،أو التلوين الموسيقي يؤدي دوراً مهمّاً في التفريق بـين معـاني الجمـل کمثـال قـد

v
i

يکون لصيغة األمر دالالت أخرى يؤدّيها التنغيم تخرج عن هذه األبواب ،أو يتفّرع کلّ بـاب
منها بسبب فروعاً شتی ،فنحو الفعل ((اخرج)) مثال :قد يکون طلباً محضاً ،ويکـون زجـراً

h
c

وتوبيخاً ،وقد يکون رجاء ،فالجمل العربية تقع في صيغ و موازين تنغيمية ،هي هياکل مـن

r
A

األنساق النغمية ذات أشکال محدّدة ،ولکّل جملة صيغة تنغيميّة خاصّة ،والصـيغة التنغيميـة
هي منحنی نغمی خاصّ بالجملة ،يعين علی الکشـف عـن معناهـا النّحـويّ ،والتنغـيم فـي
الکالم يقوم بوظيفة الترقيم في الکتابة ،غير أنّ التنغيم أوضح من التـرقيم فـي الدّاللـة علـی
المعنی( .حسان)338 :2882 ،

ففي جملة مثل« :أولئك الفدائيون األشدّاء .»..قد تکون « أولئك الفدائيون » معاً عنصراً
واحداً (مبتدأ مکوّن من مبدل من و بدل ،في هذه الحالة يکون العنصر الثاني (الخبـر) ،هـو
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کلمة" األشدّاء" ،وقد يکون المبتدأ هو کلمة (أولئك) ،وحدها ،ويکون الخبر هو (الفدائيون
األشداء) معاً (منعوت ونعت) ،فتکون الجملة علی إحدى هاتين الصورتين:
 الصورة األولی :أولئك الفدائيون األشداء :مبتدأ ،وبدل ،واألشداء :خبر.
 الصورة الثانية :أولئـك الفـدائيون األشـداء :أولئـك ،مبتدأــ الفـدائيون خبـر واألشـداء
"نعت".

D
I

ويالحظ أن بناء الجملة المنطوقة ال يختلف ،ولکن يختلف التحليل ،وهو اعتبـار البنيـة

األساسية لهذه الجملة المنطوقة ،واعتبار البنية األساسية هو الـذي يمـدّ التنغـيم بمـا يجعلـ

S
f

متطابقاً معها ،وهنا ال يمدّ السطح ،أو بناء الجملة بالتفسير الدّاللي ،بل يکون االعتماد علـی
البنية العميقة .ويصبح التنغيم ـ وهو قرينة صوتية کاشفاً عن البنية العميقة ،ومعرفتها تسـاعد

o
e

علی تحديد المدلول المراد بالجملة ،ألنّ البنية العميقة للجملة تساعد علی تفسيرها التفسـير
الصحيح في کثير من األحيان.

v
i

و يقوم التنغيم بدور داللي کبير يساعد في تفسير الجملة تفسيراً صـحيحاً ،ويعـدّ قرينـة
صوتية کاشفة في اختيار المتکلّم لنوع معين مـن أنـواع التفسـير النحّـوي الـدّاللي ،و هـو

h
c

المسؤول في کثير من األحيان عن تحديد عناصر الجملة المکونة لها( ،..عبـداللطيف:3111،

 )228وقد تنبّ سيبوي إلی دور التنغيم في المعنی ،لکنّ لم يذکره ،بالمصطلح( ،)22فقد أشـار

r
A

إلی أن ثمّة جمالً خبرية يراد بها معنی الجملة اإلنشائية ،من ذلك ما ذهب إليـ  .فـي (بـاب

األمر والنّهي) ،بقول  :زيداً قطع اهلل يده ،وزيداً أمّر اهلل علي العيش ،ألن معناه معنـی ،زيـداً
ليقطع اهلل يده (سيبوي .)233/2 :2882 ،

وممّا جاء خبراً وفي معنی األمر ما نقل فـي (بـاب الحـروف التـي تنـزل بمنزلـة األمـر
والنهي ،ألنّ فيها معنی األمر والنهي) يقول :ومثل ذلك( :اتّقی اهلل امرؤ ،وفعـل خيـراً يثـب
علي ) ،ألنّ في معني :ليتقِ اهلل امرؤ ،وليفعلْ خيراً (م.ن.)211/2 :
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وقد تکون الجملة استفهامية في اللفظ ،وال تحمل معنی االستفهام ،و إنّما معناها التوبيخ
الذي يعرف بالتنغيم الصّوتي الّذي يؤّدي المتکلم ،ففي (باب ما جرى من األسـماء التـي لـم
تؤخذ من الفعل مجرى األسماء التي أخذت من الفعل) ،ويقول ،وذلك قولك( :أتميميّاً مرّة،
وقيسيّاً أخرى) ،و إنّما هذا أنّك رأيت رجالً في حال تلـوّن وتنقّـل ،فقلـت( :أتميميـاً مّـرة
وقيسيّاً أخرى ...؟) ،کأنّك قلت :أتحوّل تميمياً مرّة ،وقيسيّاً أخرى ،فأنت في هذه الحـال

D
I

تعمل في تثبيت هذا ل  ،وهو عندك في تلك الحال في تلوّن وتنقلّ ،وليس يسأل مسترشـداً

في أمر هو جاهل ب  ،ليفهّم إيّاه ،و يخبره عن  ،ولکنّ وبخّ بذلك (م.ن .)232/2 :ويالحـظ

S
f

أن بناء الجملة المنطوقة ال يختلف ،ولکن يختلف التحليل ،و هـو اعتبـار البنيـة األساسـية
لهذه الجملة المنطوقة ،واعتبار البنية األساسية هو الذي يمـدّ التنغـيم ،بمـا يجعلـ متطابقـاً

o
e

معها ،و هنا ال يمدّ السطح أو بناء الجملة بالتفسير الداللي ،بل يکون االعتمـاد علـی البنيـة
العميقة ،ويصبح التنغيم ـ وهو قرينة صوتية ـ کاشفاً عن البنية العميقة ومعرفتها تساعد علـی
تحديد المدلول المراد بالجملة.
النتيجة
وأمّا النتائج التي توصّل إليها البحث فهي:

v
i

h
c

r
A

 .1بدأ البحث اللغوي عند سيبوي علی وفق منهج وصفي دقيق ،ولم ينشأ هذا البحـث فـي
ظل فکرة التتبع التاريخي ،ولم يهتم لهذا الجانب أصالً .لذلك يمکن القول بأن لم ينضـج
الدرس الوصفي الحديث إال بعد قطع مراحل کثيـرة ،فـي حـين أن هـذه المراحـل قـد
وجدت طريقها مرة واحدة في کتاب سيبوي .

 .2إن منهج الوصفي کان يحتم علي دراسة اللغة من خالل الکالم إيماناً من بأن الکالم هـو
النشاط البين للغة ،واهتدي إلی النرام عن طريق تلمس العالقات الداخليـة التـي تـربط
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بين أجزاء الجملة الواحدة .وألزم نفس في االستقراء بمنهج وصفي لصيق بالواقع متصف
بالعلمية .إذ ارتبط العمل االستقرائي عنده بالواقع االستعمالي للغـة لـذلك اتخـذ البحـث
اللغوي في کتاب مجراه الطبيعي في التعامل مع الرواهر اللغوية و هو منهج يتفق تمامـاًمع
منهج العلوم ،التي تستند إلی االستقراء العلمي المنرم في التوصـل إلـی األحکـام العامـة
وقد حقق الشرطين األساسيين للإستقراء العلمي وهما :المالحرـة والتجربـة .وحـرص

D
I

علی أن تکون بين منهج  ،والواقع اللغوي جذور مشترکة لذلك اتسمت أحکام اللغويـة
بالموضوعية ،فقد أدرك أن وظيفة الباحث اللغوي ،هي وصف الحقائق ال فرض القواعد

S
f

وهو رائد في دقة تطبيق هذا المبدأ الوصفي.

 .3ظهرلسيبوي أن الجملة هي بؤرة التحليل اللغوي ،واستند في وصف الجملـة ،و تحليـل

o
e

بنيتها إلی القواعد التي يحرص عليها المنهج الوصفي الحـديث وهـي المباشـرة بتحليـل
الجملة إلی مکوناتها بطريقة اإلعراب واالستناد إلی قواعد العالقات النحويـة ،المعنويـة
منها واللفرية.

v
i

 .4أما مصطلح التنغيم ل حضوره في کتب التراث النحوي ،استثمره العلماء القدماء في بيـان

h
c

العالقات بين الکلمات داخل الترکيب اللغوي .وأنّ للتنغيم عالقةً مهمّةً بالموسيقی ولحن

r
A

الکالم ول أثراً کبيراً في تفسير قضايا نحويّة وترکيبية ،وصـرفيّة وصـوتية ودالليـة فـي
اللغة العربية من خالل إدراج مستويات ووظائف المختلفة في التعبير عـن بعـض المعـاني
النفسية والنحوية.
الهوامش

 -1يعني المنهج التاريخي في دراسة اللغات بالتغير الداللي للغة ،ومراحل تطور لغة واحدة أو مجموعة

من اللغات عبر مسيرتها ،ومراهر هذا التطور ،وأسباب ونتائج  .وتوصل اللغويون الغربيون في القرن
الماضي و أوائل هذا القرن إ لی مجموعة من االسس والمفاهيم والقواعد مما هيأ الی بروز علم يدعی بعلم
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اللغة التاريخي ( )Historical Linguisticsويدرس التطورات اللغوية في فترات زمنية متعاقبة علی
المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية ،ومعنی هذا أن هناك علم أصوات تاريخي وعلم الصرف
التاريخي وعلم النحو التاريخي وعلم الداللة التاريخي وأهم ما يسفر عن هذا العلم من نتائج يتمثل في

القوانين التي تحکم التطور اللغوي علی هذه المستويات المختلفة وکل ذلك بالنرر إلی لغة معينة أو عدة لغات

في فترات زمنية مختلفة أي وهي حالة الحرکة ) .)Dynamicلذلک کان من أهم األسس التي اعتمد عليها

في التحليل هو مفهوم(الحرکة) أو (الفاعليةالمستمرة) فهو يدرس اللغة من خالل تغيراتها المختلفة ،وتغير

D
I

اللغة عبر الزمان والمکان خاصة فطرية في داخل اللغة ،وفي کل اللغات ،کما أن التغير يحدث في کل

االتجاهات(النماذج الصوتية ،والتراکيب الصرفية ،والنحوية ،والمفردات)ولکن ليس علی مستوی واحد،

S
f

وال طبقاً لنرام معين ثابت .هذه التغيرات اللغوية تعتمد علی مجموعة من العوامل التاريخية(باي:2882 ،

)228

o
e

 -۰المنهج المعياري بخالف المنهج الوصفي ،قائمٌ علی فرض القاعدة أي يبدأ بالکلّيات وينتهي

بالجزئيات ،والمنهج المعياري يعتمد القاعدة أساساً وينْأى عن الوصف ،ويتأوّل لما خرج عن القواعد التي
يصوغُها بإحکام شتی التأويالت أو يحکم عليها بالشذوذ والقلّة إنْ لمْ يجد فيها تأويالً مناسباً ولو کان بعيداً

v
i

أو مستغرباً .وعُرفت المعيارية في الدراسات اللغوية األوروبية واستخدم لها عبارة اللغة المعيارية
( ،)Standard Languageأو عبارة المعياري حينما تُوصف اللغة أو النّحو أو القواعد عامة(زوين،

.)32 :2898

h
c

 -3ومن خالل تتبعنا للکتاب نالحظ أن سيبوي « ،أقام قواعده علی االستعمال اللغوي(».راجحي،

r
A

2888م )22 :واهتم بالمسموع من اللغة جرياً علی طريقة أساتذت  ،ومنهجهم في وصف اللغة ،إيماناً من

بأن اللغة المجموعة عن طريق السماع ،تجعل البحث العلمي واقعياً من خالل :ربط باللغة ،ومن خالف
الوقوف علی العادات النطقية لمتکلمي اللغة ،باإلضافة إلی صدق األحکام اللغوية المستقراة ،وذلك ألن  ،يتم
وصف اللغة عن طريق االتصال المباشر بالمتکلمين ،والسماع من أفواههم .ويؤکد في السماع المباشر

شرطين أساسين ،هما في الغالب :الفصاحة ،والثقة؛ ويستعين في ذلک بعبارات من نحو ":وسمعنا العرب

الفصحاء"(أحمد)29 :2888 ،

.

 -4فها هو سيبوي يستقري بالقرآن الکريم ،وکالم العرب ،ثم يستنبط من هذا االستقراء نماذج لغوية

وقد دلّ اإلستقراء علی أن الکالم البد أن يبني من رکنين هما :المسند والمسند إلي  ،وأن المسند إلي ال
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يکون إالّ إسماً ،أما المسند فقد يکون إسماً ،وقد يکون غير إسم يقول« :وهما ما ال يغني واحد منهما عن

اآلخر ،وال يجد المتکلم من بداً .فمن ذلك اإلسم المبتدأ والمبني علي « وهو قولك عبداللّ أخوك ،وهذا

أخوك .ومثل ذلك :يذهب عبداللّ  ،فالبد للفعل من اإلسم کما لم يکن للإسم األول من بد من اآلخر في
االبتداء»(سيبوي .)32 /2 :2882 ،

 -5قد اتخذ سيبوي من المنهج الوصفي طريقاً لتصنيف الرواهر اللغوية فی ضوء الکالم ،التي توصل

إليها عن طريق مالحرة العالئق التي تربط الرواهر بعضها ببعض ،وتحديد العالئق علی أساس من التماثل

D
I

الشکلي والوظيفي.فقد هداه عمل التصنيفي بأن يقسم الکالم :إلی إسم ،وفعل وحرف( سيبوي /2 :2882 ،

 )23وقسم أقسام الکالم من حيث :أ ـ الجنس إلی (مذکر ومؤنث) .ب ـ العدد الی :مفرد ،مثنی ،جمع .ج-

S
f

الزمان الی :الزمن الماضي ،الزمن المضارع ،الزمن المستقبل .وقد قسم الکالم من حيث اإلستقامة
واإلحالة :إلی مستقيم ومحال(م.ن .)38 -32 /2 :وفالعملية التصنيفية التي اتبعها سيبوي ليس في الحقيقة

o
e

أمرها ،إال مجموعة من القواعد االستبدالية والقواعد التحويلية التي تضفي علی منهج سمة الوصفية

 -6تکثر المصطلحات اللغوية في الکتاب ،وتجيء هذه الکلمات بعناوين مطولة يعمد فيها سيبوي إلی

الوصف ،والشرح ،والتمثيل؛ ليعطي فکرة بحث في هذا العنوان ،ومن ذلك :باب الفاعل الذي لم يتعدّه فعل

v
i

إلی مفعول(...م.ن .)22/2 :وهناك مصطلحات قدمها بأسلوب الوصف ،وعبّر عنها بذلك مثالً (التنازع)

الذي قدم بعنوان وصفي قال « :هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين کلّ واحد منهما يفعل بفاعل مثل الذي

يفعل ب وما کان نحو ذلك»(م:.ن.)82/2 :

h
c

 . -7وتتجلی هذه السمة عند سيبوي في مواقع کثيرة ،فهو يصرح بعبارات أن هذه هي من طريقة

r
A

العرب في کالمهم مثالً يقول« :ولم يؤخذ ذلك إالّ من العرب»( م.ن .)328 /2:فهو يصف الحقائق کما هي
في الواقع ،ويدعو متکلّم اللغة أن يلتزم بها .يقول« :فإنما ينتهي بها من حيث انتهت العرب»(م.ن،)323 /2:

«فقف علی هذه األشياء حيث وقفوا»(م.ن« ،)388 :فأجر األشياء کما أجروها»(م.ن .)328 /2:فسيبوي

يصف وصفاً موضوعياً ،ويتردد مصطلح الوصف عنده نحو« :إالّ أن علی ما وصفت لك» (م.ن.)38 /2:
ونراه في مواطن أخرى ال يقتصر علی الوصف ،بل يلجأ إلی التفسير والتحليل ،وهو مع ذلك ال يخرج

بتفسيرات عن واقع اللغة ،وال عن دائرة الموضوعية .يقول« :فقف علی هذه األشياء حيث وقفوا ثمّ

فسر»(.م.ن .)388 /2:وهو يميز بين األمثلة التي اقترحها من أجل التفسير والتوضيح ،وبين االستعمال
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اللغوي المسموع ،من ذلك قول « :وهذا تمثيل وال يتکلّم ب »(م.ن« ،)92 :فهذا تمثيل ،ولکن لم يستعمل

في الکالم»(م.ن.)283 :

 -8يهتم المنهج الوصفي بتحليل هذه العالقات ،وبيان االصول ،التي تعمل علی الربط بينها .وهذه

العالقات إما معنوية أو لفرية ،وقد عبّر عنها الدکتور تمام حسان ب(قرائن التعليق) وهي قرائن مقالية« ألنّها

تؤخذ من المقال ال من المقام»(حسان .)28 :2882 ،فالعالقات المعنوية هي :اإلسناد ،التخصيص،

والنسبة ،والتبعية ،والعالقات اللفرية هي :العالمة اإلعرابية ،والرتبة ،والصيغة والمطابقة ،والربط ،والتضام،

D
I

واألداة ،والنغمة .نررية تضافر القرائن هي لبّ التفکير النحوي عند الدکتور تمام حسان وهو يعتبرها بديالً

عن نررية العامل القديمة في النحوين اليوناني والعربي ،وإذا کانت نررية العامل قد عقدت الدراسات

S
f

النحوية القديمة لما ترتب عليها من قول بالحذف والتقدير والتأويل والتعليل ،وتغلغل المقوالت المنطقية في

دراسة النحو نتيجة ذلك ،فان الدکتور تمام يعتبر نررية تضافر القرائن هي النررية اللغوية الخالصة من کل

o
e

مقولة ال تعتبر لغوية.والمعنی النحوي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه النررية ال ينفكّ عنها ،وإن انتفت أو سقطت

قرينة من هذه القرائن حلّ غيرها من القرائن محلها ولذلك سماها ( نررية تضافر القرائن ) .فإذا کان القدماء

قد اعتمدوا کثيراً علی اإلعراب والعامل وما يمتّ إليهما من مقوالت أخرى فإن هذه النررية تعتمد علی

مقوالت کلها لغوية.

 -9و هو تخصيص يزيل العموم

v
i

h
c

 -1۲علی سبيل المثال أنرر الکتاب229 – 221 /2 :؛ 288/2؛ 332/2؛ 23-22/3

 -11يفضل بعض الباحثين(أحمد؛  )338 :2888اقتراح (العالمات الصوتية) علی (العالمات

r
A

االعرابية) ،إلن برأيهم االقتصار علی المصطلح األخير يعني توجي النرر الی جانب واحد من العالقة بين

األصوات ،والترکيب النحوي وهو (تغيير أواخر الکلم) في حين أنّ العالقة تتعدی هذا المجال لتشمل

التغيير ات الصوتية ،التي تطرأ علی البنية الداخلية للکلمات التي يتألف منها الترکيب النحوی وأن أي تغيير

في األصوات الصائتية للکلمة يؤثر في شکل الترکيب وداللت  ،وعلی هذا فإنهم يجعلون (العالقات

االعرابية) فرعاً علی (العالمات الصوتية) وهو اقتراح ينسجم مع منهج سيبوي في معالجة التغييرات الصوتية
داخل الترکيب

 -1۰الربط في العربية نوعان :الربط اللفري :وأدوات هي -2:الربط باالسم :يشمل :الضمير ،واالسم

الراهر ،واسم اإلشارة ،واسم الشرط ،وإذا الفجائية و(أل) -3 .الربط بالحرف :ويشمل :الفاء ،والواو،
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وحرف الشرط ،وحروف رابطة أخر .الربط المعنوي :فيکون في اإلسناد لربط الفاعل بفعل  ،والخبر المفرد

بالمبتدأ.

 -13ومن المصطلحات التي استخدمها النّحاة في أحاديثهم عن بعض القضايا النّحوية التي تندرج في سياق التنغيم

((الترنّم ومدّ الصوت والتطريب)) .وال سيمّا عند سيبوي وابن يعيش .يقول سبيوي في کتاب « اعلم أن المندوب مدعّو،
ولکنّ متفجّع علي  ،فإن شئت ألحقت في آخر االسم األلف ،ألنّ الندية ،کأنهم يترنّمون فيها»(سيبوي .)282/2 :2882 ،

D
I

المصادر والمراجع

ابن االنباري ،کمال الدين االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصـريين والکـوفيين ،دار اإلحيـاء

S
f

التراث العربي .بيروت2882 ،م.

ـــــــــــــــــــ ،نزهة األلـبّاء ،تحقيق ابو الفضل ابراهيم ،دار النهضة ،د.ت.

ابن النديم ،أبو الفرج محمد ،الفهرست ،شرح شعبان خليفة ،تحقيق رضا تجدد ،طهـران ،دون ناشـر،

2882م.

o
e

ابن منرور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ط ،2تعليق علي شيري ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،

2899م.

v
i

ابن يعيش ،موفق الدين ،شرح المفصل ،دون ناشر ،القاهرة2821 ،م.

أحمد ،نوزاد حسن  ،المنهج الوصفي في کتاب سيبوي  ،ط ،2دار الکتب الوطنية ،بنغازي2888 ،م.

h
c

األنطاکي ،محمد ،دراسات في فق اللغة العربية ،ط ،3دار الشرق العربي ،بيروت( ،د.ت).
أنيس ،ابراهيم ،من أسرار اللغة ،ط ،2مکتبة األنجلو المصرية ،القاهرة2882 ،م.

r
A

بای ،ماريو ،أسس علم اللغة ،ترجمة أحمد مختار عمر ،منشورات جامعة طرابلس ،ليبيا2882 ،م.

حسام الدين ،کريم زکي ،أصول تراثيـة فـي علـم اللغـة ،ط ،3مطبعـة األنجلـو المصـرية ،القـاهرة،

2892م.

حسان ،تمام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،الهيئة المصرية العامة للکتاب ،القاهرة2882 ،م.
ـــــــــــ ،مناهج البحث في اللغة ،دار الثقافة ،المغرب2888 ،م.

ـــــــــــ ،اللغة بين المعيارية والوصفية ،الدار البيضاءو دار الثقافة ،المغرب2891 ،م.
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خرما ،نايف ،أضواء علی الدراسات اللغوية المعاصرة ،سلسلة عالم المعرفة ،المجلس الـوطني للثقافـة

والفنون واآلداب ،الکويت2889 ،م.

راجحي ،عبده ،دروس في المذاهب النحوية ،بيروت ،دار النهضة العربية2891 ،م.

ــــــــــ ،النحو العربي والدرس الحديث(بحث في المنهج) ،دار النهضة العربية ،بيروت2888 ،م.

الرديني ،محمد علي عبد الکريم ،فصول في علم اللغة العام ،بيروت ،عالم الکتب3113 ،م.

زکريا ،ميشال ،األلسنية(علم اللغة الحديث) المبادئ واالعالم ،المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر

D
I

والتوزيع ،بيروت2892 ،م.

زوين ،علي ،منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ،ط .2دار الشـؤون الثقافيـة العامـة،

بغداد2898 ،م.

S
f

سيبوي  ،عمرو بن عثمان ،الکتاب ،ط ،2تحقيق عبد السالم هارون ،بيروت ،دار الجيل2882 ،م.

o
e

عبد الرحمن ،عبد الکريم مجاهد  ،الداللة الصوتية والداللة الصرفية عند ابن جني ،العدد ( ،)38مجلّـة

عالم الفکر ،الکويت،السنة الرابعة2893 ،م.

عبد اللطيف ،محمد ،حماسة النحـو والداللـة ،مـدخل لدراسـة المعنـی النحـوي الـداللي ،ط ،2دار

الشروق ،القاهرة ،م.

v
i

ـــــــــــــ ،العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث ،کلية دار العلوم ،القاهرة.)2893( ،

h
c

الفيروزآبادي ،محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة2898 ،م.

کشك ،أحمد ،من وظائف الصوت اللغوي محاولة لفهم صرفي ونحوي وداللي ،ط ،3القاهرة2888 ،م.

r
A

الينز ،جون ،اللغة والمعنی والسياق ،ترجمة عباس صادق الوهاب ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،

2898م.

محمود ،عبداهلل ربيع  ،من مالمح المنهج العلمي عند علماء العربية ،العدد  ،8مجلة کليـة اللغـة العربيـة

بجامعة اإلمام محمد بن سعود ،السعودية2888 ،م.

المخزومي ،مهدي ،مدرسة الکوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ،مطبعة الحلبي .القاهرة.)2829(،
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