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Abstract 

This research investigates a 

significant topic in the field of 

grammatical studies.  It introduces a 

reading of the contents of 

Sibawayh’s book, aiming to clarify 

its scientific value from the scholars’ 

perspectives in the past and in the 

present. Besides, it aims at tackling 

the similarities between the book and 

the modern linguistic approaches 

since it is the first comprehensive 

book that came to the generations 

involving all the rules of the Arabic 

language, the rules of its syntax, 

morphology, dialects, sounds, and 

modes of readings. Moreover, the 

study aims to demonstrate that 

Sibawayh’s book is a scientific book 

because it represents the basis of the 

Arabic grammatical theory and the 

structure of its building, unlike what 

was circulated in narratives, that it is 

an educational book written for the 

purpose of imparting the language 

grammar to those who do not master 

it. 
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 املددم  

 ،والسالم على خري خلقه وصفوة رسله حممد بن عبداهللاحلمد هلل رب العاملني، والصالة 

 وعلى آله وصحبه أفضل صالة وأزكى تسليم.

 وبعد:

وتدافع  ،هـ( منذ ظهوره اهتمام علماء عصره وما تاله من عصور 180تكتاب سيبويه ) أثار

األندلس،  لقراءته خصومه ومنافسوه من النحويني البصريني والكوفيني حتى وصلت روايته إىل حناة

وال عجب فهو الكتاب األول يف علم النحو، وهو سجل لقواعد اللغة العربية عامة، حنوها وصرفها 

. فهو حبق "أعظم ما يصنع عامل (1)وأصواتها وقراءتها ولغاتها، ومل يشذ منه إال ما ال خطر لصاحبه

يكون كتابه يف النحو  ملوضوعه، أتاه حقه من التقصي واالستيعاب والدرس والنقد ... حتى استحق أن

 (.2)الكتاب، واستحق هو به أن يكون يف النحويني اإلمام" والصرف

، (هـ175تقد استوعب سيبويه علم أساتذته ومشاخيه، وال سيما أستاذه اخلليل بن أمحد )و

الذي ُرزق ملكته يف القياس واالبتكار واالستنباط، ولزم طريقته يف التحري ملا يسمع عن العرب، فلم 

تف بالنقل اجملرد أو اجلمع بال علم، بل كان حيتكم إىل اللغة والسماع والقياس الذي عرف عن يك

والتدليل على كل ما احتاج  ،أسلوبه، فقد صاغ به معلوماته اللغوية عن طريق االستنباط وحسن التعليل

مثار الدراسات  إىل احلجة والدليل ملا خالف أصوله ونظائره. لذلك فالكتاب ُيعد مثرة ناضجة من أهم

 "قرآن النحو" بـ اللغوية عامة والدراسات النحوية خاصة مادة وأسلوبا ومنهجا، ويكفيه فضال أن ُسمي

وأغلب ما جاء بعده مل يكن إال تفسريَا وشرحًا  وقيل عن مؤلفه بأنه أعلم الناس بالنحو بعد اخلليل.

أو صياغة  ،ملصطلحاته حدود أو وضع ،عدهأو ترتيبا ألبوابه وقوا ،لبعض مسائله ملبهمه، أو اختصارًا

فجاءت عباراته متفاوتة وضوحا وغموضا وإن كانت معهوده يف  ،ملصطلحات سكت عند التمثيل هلا

 زمن تأليفه. 

إال  ،ورغم ما جاء به سيبويه من أسس وأصول حنوية تعد املرجعية األوىل لقواعد النحو العربي

وأهميته اليت  ،إىل إثارة الشكوك حول أحقية سيبويه بكتابهممن دفعت بهم املنافسة  ًاأن هناك بعض

فذهب بعضهم إىل القول مبشاركة غري سيبويه يف تأليف  ،ال تغيب عن ذهن عامل متيقن من علمه

 .وذهب بعضهم إىل القول بأنه أول كتاب تعليمي يف النحو بناء على أن النحو نشأ نشأة تعليمية ،الكتاب

ه البحث املوسوم بـ" القيمة العلمية لكتاب سيبويه" إىل توضيح تلك املكانة وقد ذهبت الباحثة يف هذ

فبنته على ثالثة  ،اليت بلغ بها هذا الكتاب وصاحبه يف الدراسات اللغوية شأنا عظيما قدميا وحديثا

مباحث، ففي املبحث األول املوسوم بـ"عناية العلماء بكتاب سيبويه " تتضح مكانته من خالل عرض 

 قوال العلماء فيه والعناية به عن طريق قراءته وشرحه ودراسته والتأليف يف فلكه وحتقيقه وطبعه. بعض أ
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الباحثة يف املبحث الثاني املوسوم بـ"علمية كتاب سيبويه" الفرق بينه وبني  وضحتكما 

املبحث تطرقت يف وألفت لغرض إكساب القواعد ملن ال جييدها،  ،كتب تعليمة :الكتب اليت قيل عنها

اليت تتمثل يف كونه  ،الثالث املوسوم بـ"أهمية كتاب سيبويه" إىل عرض األهمية العلمية لكتاب سيبويه

املؤلف األول والوحيد يف تأطري األصول واألسس اليت قامت عليها النظرية النحوية العربية. وقد كانت 

متة حوت خالصة املوضوع اليت ومذيلة خبا ،هذه املباحث مسبوقة مبقدمة جتلت فيما مضي من احلديث

وضع فيه مؤلفه أساسيات النظرية النحوية  ،تؤكد على أن كتاب سيبويه كتاب علمي ال تعليمي

سيبويه ُيعد املنظر األول هلذه النظرية اليت تالقت مع العديد مما جاء به املنظرون الغربيون ف، هاوأركان

 يف العصر احلديث.

  نت ب س بوي   املبحث األوم   ، ي  العلم  

ولذلك أطلقوا عليه  ؛كتاب العربية األول ودستورها اجمليد -وال يزال -كان كتاب سيبويه

فكان منهم من خيتمه كل فرتة، كأمنا يتلوه تالوة القرآن، وكان منهم من ، (3)قدميًا قرآن النحو

الرتتيب والتبويب،  ؛ ألنه كان مجاع الفن شاماًل كل ما حيتاج إليه طالبه مع(4)حيفظه عن ظهر قلب

عما يف الكتب املتأخرة مع تداخل يف بعض األبواب وغموض يف بعض  (5)الرتتيب على غري املألوف

سطوره ال يفصح عن املقصود إال مع األلفة واملدارسة؛ ألن النحو العربي كما جاء يف "الكتاب" مل يكن 

قوانني فهو بل لقد كان أكثر من ذلك  جمرد قواعد لتعليم النطق السليم والكتابة الصحيحة بالعربية،

 للفكر داخل هذه اللغة.

فليس  ،لقد قدم سيبويه للنحو خدمة مل ُيسبق إليها ُفعد كتابه معيار العربية وخزانة مادتها

فقد كان القدماء يعظمونه ويكربونه، ولذلك  ،لنحوي قديم أو حديث كتاب جيارى كتابه أو يدانيه

ثرة درره وصعوبة فهمه، وكان املربد يقول لكل من أراد قراءته عليه: هل تشبيها له لك ،مسوه "البحر"

معجبًا فقد كان ( هـ249ت) أبو عثمان املازني أما .(6)ركِبت البحر؟ تعظيمًا له واستصعابا ملا فيه

 . (7): "من أراد أن يعمل كتابا كبريًا يف النحو بعد كتاب سيبويه فليستح"أنه قالبالكتاب حتى 

(: "أردت اخلروج إىل حممد بن عبدامللك ففكرت يف شيء أهديه هـ255وقال اجلاحظ )ت 

فإذا كل  ،ففكرت ،إليه، فلم أجد أشرف من كتاب سيبويه، وقلت له: أردت أن أهدى إليك شيئًا

 .(8)شيء عندك فلم أر أشرف من هذا الكتاب... قال: واهلل ما أهديت إىّل شيئًا أحب منه"

(: "ال أعرف كتابًا ُألف يف علم من العلوم هـ417تمحد اجلياني األندلسي )وقال صاعد بن أ

قدميها وحديثها فاشتمل على مجيع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غري ثالثة كتب: أحدها 

 اجملسطي لبطليموس يف علم هيئة األفالك، والثاني كتاب أرسططاليس يف علم املنطق، والثالث كتاب
 .(9)النحوي، فإن كل واحد من هذه مل يشذ عنه من أصوله فيه شيء إال ما ال خطر له"سيبويه البصري 
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(: "وبرع يف النحو وصنف كتابه الذي مل يسبقه أحد هـ577توقال أبو الربكات األنباري )

 .(10)إىل مثله، وال حلقه أحد من بعده"

األرض: كتاب النحو (: "ألهل البصرة ثالثة كتب يفخرون بها على هـ626وقال ياقوت )

 .(11)وكتاب أبي حامت يف القراءات" ،وكتاب احليوان للجاحظ ،لسيبويه

لقد ُرزق كتاب سيبويه القبول من علماء األمة وأئمتها منذ خروجه، فكثرت حوله الدراسات 

والشروح واألحباث اليت ال يعلم عّدها إال اهلل، فهي من الكثرة حبيث تند عن احلصر وكان أول من 

( فكان هـ215تاألخفش سعيد بن مسعدة ) -كما متت اإلشارة سالفًا -قى الكتاب عن سيبويهتل

فقرأه على األخفش كل  ،وعنه أخذه حناة البصرة من تالميذه وتالميذ سيبويه ،طريق خروجه للناس

وأقرأه كل  ،(هـ225ت( وأبي عمر اجلرمي )هـ250تمن أبي عثمان املازني وأبي حامت السجستاني )

هؤالء أفواجًا من الطلبة كان بعضهم يتجشم عناء السفر من أجل أخذ هذا الكتاب مشافهة من 

 .(12)ومساعًا، وال سيما بعد أن أصبح العامل ال ُيعد كذلك إال إذا قرأ كتاب سيبويه وفهمه

كما أخذه عن األخفش حناه الكوفة وأفادوا منه بالرغم من املنافسات احلادة اليت كانت 

"فعن أبي نصر الباهلي  ،(هـ183تفأول من قرأه عليه من الكوفيني الكسائي ) ،البصرينيبينهم وبني 

. كما (13)قال: محل الكسائي إىل أبي احلسن األخفش مخسني دينارًا وقرأ عليه كتاب سيبويه سرا"

. وغريهم ممن مل متنعهم (14)وحتت رأسه كتاب سيبويه ى( توفهـ207تتذكر الروايات أن الفراء )

كما انتشر الكتاب يف حلقات الدرس ببغداد على يد أبي العباس  .يتهم من االنتفاع مبا جاء فيهعصب

( الذي قرأه على اجلرمي ثم املازني، فقد استطاع أن يستأثر مبجالس الدرس يف بغداد هـ285تاملربد )

 عقب وصوله إليها فاجتمع الناس حوله واعجبوا بكتاب سيبويه إعجابًا كبريًا.

تقف العناية بدراسة كتاب سيبويه عند حدود املشرق، بل لقد اجتاز تلك احلدود إىل ومل 

بعد  ىكتاب سيبويه محدون النحوي املتوف ةفكان أقدم من ُعرف يف األندلس من حفظ ،األندلس

 .(15)املائتني، ولعله أول من ُعرف به

طبيعي أن يعرتيه هذا الكتاب ميثل أساس نظرية علم النحو العربي، فكان من ال لكونو

فعكفوا  ،األمر الذي دفع العلماء من بعد سيبويه إىل االهتمام به ،بعض الغموض يف قضاياه ومسائله

ويوضحون غوامض ألفاظه  ،على دراسته وانربى كثريون يشرحونه ويفتشون عن مكامن درره

غ التأليف الدائر وبل ،فكثرت تلك الشروح والتعليقات والنكت واالستدراكات ،ويشرحون شعره ونثره

حتى ميكن  ،يف فلكه ذروته حتى ال جتد عصرًا من العصور إال وفيه مجاعة من العلماء تصدوا له

وهذه  ،نه مل ميض جيل من األجيال دون أن يرتك لألمة تراثًا علميًا متصاًل بكتاب سيبويهإ :القول
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سواء  ،القرون يف شتى األمصاروإمنا استمرت عرب  ،املسألة مل تقتصر على زمن حمدد أو إقليم حمدد

 تأليف يدور يف فلك قضاياه. معن طريق نقل وشرح الكتاب نفسه أ

أقاموا عليه العديد من  عناية كبرية، حيث العلماء بكتاب سيبويه قدميًا وحديثًا أوىللقد 

ن منهم من مل يكتف بتأليف كتاب واحد حوله وجتاوز إىل مجع من الكتب تدور إالدراسات، بل 

ا حول كتاب سيبويه لتوضيح ما غمض منه، أو شرح ما استغلق فهمه، فاملربد مثاًل الذي بدأ كله

بقراءة كتاب سيبويه قراءة علمية على اجلرمي ثم ختمه على املازني، وبعد أن حلل أحكامه وأمل 

هي كما نقلت كتب  ،فألف مخسة كتب خمتلفة ،مبسائله وأحاط مبا فيه اختذه موضوعًا ملؤلفاته

: كتاب املدخل إىل كتاب سيبويه، وكتاب الرد على سيبويه وهو الكتاب الذي ُسمي (16)رتاجمال

وأخريًا  ،وكتاب الزيادة املنتزعة من سيبويه، وكتاب شرح شواهد كتاب سيبويه ،مبسائل الغلط

كتاب معنى كتاب سيبويه. وهذه املؤلفات وإن كان مل يصل منها شيء إال إنها مما دارت حوهلا 

فلقد حظي كتاب سيبويه بقدر وافر من الرعاية والعناية  ،الروايات على كثرة التأليف حول الكتاب

علمية تارة أخرى، حتى  فتناولوه بالشرح والتعليق تارة ومبحاولة جماراته يف التأليف وما ضمه من مادة

أصبح الكتاب منطلقًا أساسيًا لكل مؤلف يوضع يف النحو أو اللغة؛ ألنه ميثل أول جهد حنوي وصل إىل 

 .ااألجيال مدونًا ومشتماًل ألسس نظرية النحو العربي وأصوهل

منهم على سبيل املثال ال احلصر: األخفش األوسط وأبو  ،وشرح الكتاب كثري من العلماء

( وأبو سعيد هـ345ت( وأبو بكر مربمان )هـ316تاملازني وأبو العباس املربد وابن السراج )عثمان 

( وابن الباذش هـ384ت( وأبو احلسن الرماني )هـ377ت( وأبو علي الفارسي )هـ368تالسريايف )

( وابن الضائع هـ630( والصفار )ت بعد هـ745ت( وابن خروف )هـ538ت( والزخمشري )هـ528ت)

شرحوا أبياته ومشكالته  نوغريهم كثري مم ،(هـ745توأبو حيان األندلسي ) (هـ680ت)

ولكن أشهرها وأجلها مما وصل إىل األجيال هو شرح السريايف الذي تقصى أبواب ، (17)وأبنيته

الكتاب كلها وشرح دقيق مسائلها وجليلها وفتق املسائل اليت أمجلها سيبويه، ووضح ما أغمض منها، 

وابًا جديدة لرؤوس بعض املسائل الواردة عند سيبويه استشعارًا منه حلاجة القارئ إىل بل لقد أنشأ أب

 .(18)تلك اإلضافات

حيث عكفوا عليه باحلفظ  ،ما يليق بهكيف األندلس  رواجًا كبريًاكما وجد الكتاب 

لف فقد أ ،وتلت مرحلة دراسة الكتاب مرحلة تأليف نشطت حول الكتاب ،والدراسة ردحًا من الزمن

وشرح  ،( يف شرح عيوبههـ401توألف القرطيب ) ،( يف االستدراك على أبنيتههـ379تالزبيدي )

( الذي ألف النكت يف شرح اخلفي من غوامض الكتاب وألف هـ476تالكتاب األعلم الشنتمري )
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ابن الصفار  -كما سلف-وشرح الكتاب  ،يف شرح شواهده وهو كتاب حتصيل عني الذهب" ًاكتاب

 .(19)( وابن الضائع وابن أبي الربيع وأبو حيان وغريهمهـ660توابن خروف والشلوبني )

منهم األستاذة  ،وأحصى بعض الباحثني احملدثني من ألف على كتاب سيبويه وترجم له

اذ واألست ،اليت تعد أكثر العلماء احملدثني تأليفًا حول كتاب سيبويه، (20)الدكتورة خدجية احلديثي

واألستاذ ، (21)والدكتور حممد عبداملطلب البكاء ،عبدالسالم هارون يف مقدمته لكتاب سيبويه

ذهب الدكتور أمني السيد إىل إحصاء من ألف على كتاب سيبويه  . يف حني(22)على النجدي ناصف

اة قال عنهم: "هؤالء هم حن ،وذكر عشرين رجاًل ،من األندلسيني حتى نهاية القرن السابع اهلجري

األندلس الذين أدوا حق الكتاب، وتلك كانت مؤلفاتهم اليت ذهب أكثرها مألوفًا عليه، وقد وفوا 

 .(23)حبق هذا السفر؛ ألنه أقدم كتاب يف النحو كان له الفضل على دارسي النحو عامة"

وذكر الدكتور حممد عبداملطلب البكاء أنه استطاع إحصاء رجال كتاب سيبويه الذين 

 .(24)من األندلسيني فوجدهم قد بلغوا ثالثني رجاًل ألفوا عليه

النجدي يف كتابه إحصائية بعد دراسته اليت أجراها عن الدراسات  يوقد قدم األستاذ عل

ستوعبها أتتبع دراسات الكتاب وأإذ يقول: "وقد رجعت إىل بغية الوعاة وكشف الظنون  ؛حول الكتاب

من بر املغرب قرابة أربعني، وللعراق وما يليه قرابة مخس إحصاء وعدًا، فإذا لألندلس وما يسامتها 

 .(25)وعشرين وملصر أربع ال غري"

انتقل كذلك إىل مصر، نقله الدارسون  ومل يكن الكتاب مقصورًا على بغداد واألندلس بل

ري ولعل أول من نقله إليها أبو علي أمحد بن جعفر الدينو ،الذين وفدوا إىل بغداد والبصرة لطلب العلم

الذي أخذ عن املازني ومحل عنه كتاب سيبويه ثم رحل إىل بغداد فقرأه على أبي العباس  ،(هـ289ت)

ولكنه عاد إليها  ،املربد، ثم قفل عائدًا إىل مصر ومل خيرج منها إال بعد جميء علي بن سليمان األخفش

وعلى رأسهم أبو  وعنه أخذ الكتاب الكثري من طالب العلم ،إىل بغداد -أي األخفش -بعد خروجه

( الذي تشري إليه بعض الروايات أنه أول من أدخل كتاب سيبويه إىل هـ298تاحلسني بن والد )

 .(26)مصر

على ذلك  والدليل ،وا بعدهؤكل النحويني الذين جا وهنا ظهر أن للكتاب أثرًا كبريًا يف

ومل يزيدوا عليه غري  ،صرفيةنقلهم لكالمه واستدالهلم به يف كثري من املسائل اللغوية والنحوية وال

 القليل من الشواهد أو اإليضاح والشرح. 

وهذا اإلعجاب واالفتتان بكتاب سيبويه أعاده بعضهم إىل أن النحو قبل سيبويه مل تكن له 

صورة العلم ذي األبواب والفصول والقواعد العامة، إمنا كان مسائل متفرقة ال جتمعها قاعدة وال يضمها 
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 ،انت ممتزجة بغريها من مسائل اللغة واألدب لتفسري القرآن، وفهم أشعار العربباب جامع، بل ك

فاستطاع سيبويه يف كتابه أن جيمع القواعد ويرتبها ويعقد أبوابًا جيمع فيها أشتاتها من املسائل 

 .(27)بذلك أول كتاب لتدوين النحو العربي وصل إىل األجيال بتلك الصورة الكاملة أعدالنحوية، ف

عرجت يكن استقصاء آراء العلماء يف الثناء على سيبويه وكتابه هو غاية البحث، وإمنا  ومل

 يف الكتاب وإن مل تف الكتاب وإمامه حقهما من القول. امىالقد العلماءالباحثة على أهم أقوال 

به من عناية  ينتيجة ملا حظ وال خيفى على دارسي العربية أن للكتاب نسخًا خمطوطة كثرية

وبينها القديم العتيق اخلط  ،ومن هذه النسخ ما كان كاماًل، ومنها ما كان ناقصًا ،واهتمام

حيث ُعدت أقدم نسخة  ،ومن أقدم نسخ الكتاب تلك النسخة اليت ُعثر عليها يف صنعاء ،واملستحدث

إن : (28)لرتاث العربيوهي النسخة اليت قالت عنها نشرة أخبار ا ،سنة 1200معروفة منه، يبلغ عمرها 

من بني الكنوز اليت تزخر بها مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء أقدم نسخة خمطوطة ُعرفت حتى اآلن 

نسخ الكتاب يف كل من: العراق وسوريا  (29)وقد أحصى األستاذ كوركيس عواد .لكتاب سيبويه

د السوفييت ويف النمسا ويف ومصر واليمن واململكة العربية السعودية وإيران وتركيا واهلند واالحتا

سبانيا واجنلرتا والواليات املتحدة وغريها من النسخ اليت ال جمال لذكرها لضيق إفرنسا وإيطاليا و

 املقام.

أما طبعات الكتاب فقد طبع الكتاب ألوله مرة يف باريس على يد املستشرق الفرنسي هرتوبغ 

الذي كان له فضل خروجه  ،ت الشرقية يف باريسأستاذ اللغة العربية باملدرسة اخلاصة للغا ،درنربغ

سنة  اوصدر اجلزء الثاني منه ،م1881صدر اجلزء األول منها سنة  ،وهي طبعة يف جملدين ،إىل النور

فقد أما الطبعة الثانية  وقدم له مبقدمة باللغة الفرنسية. ،طبع باملطابع العامة األشرفية، و(30)م1889

الطبعة صدرت و صفحة. 1104وهي يف جملد واحد يضم  ،م1887ة صدرت يف )كلكتا( يف اهلند سن

نها إ :وهي الرتمجة األملانية الكاملة لنص الكتاب الذي حققه درنربغ. ويقال ،م1894الثالثة سنة 

أما الطبعة الرابعة فهي طبعة بوالق  وقد أحلق بها بعض التعليقات من شروح الكتاب. ،بتحقيق "يان"

وعليها حاشية  ،م1900ين عن املطبعة الكربى األمريية ببوالق مصر احملمية سنة أصدرت يف جز اليت

بشرح السريايف وهامش من شرح األعلم الشنتمري املسمى "حتصيل عني الذهب من معدن جوهر األدب 

 .(31)ويذكر بروكلمان أنها أصح الطبعات ،وهي طبعة مضبوطة بالشكل .يف علم جمازات العرب"

امسة فقد صدرت يف بغداد، وهي طبعة تصويرية عن نسخة بوالق قام بتصويرها صاحب أما الطبعة اخلو

الطبعة السادسة بتحقيق األستاذ عبدالسالم  وكانت مكتبة املثنى ببغداد ومل يذكر تاريخ صدورها.

فجاءت يف مخسة  ،ثم بقية األجزاء ،م1966صدر اجلزء األول منها مبصر سنة  ، اليتحممد هارون
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وهي الطبعة اليت مت االعتماد عليها يف هذه الدراسة ملا  ،درة عن مكتبة اخلاجني بالقاهرةأجزاء صا

 .(32)تتميز به من دقة يف الضبط وختريج الشواهد مذيلة بفهارس فنية حديثة

هي الطبعة اليت ُعنى بتحقيقها األستاذ الدكتور حممد كاظم البكاء فطبعة البكاء أما 

مبقدمة نافعة ذكر فيها املسوغات اليت دفعته  اقدم هل، فقد معة الكوفةأستاذ النحو والصرف يف جا

اشتمل التحقيق على القسم األول من  ،اليت جاءت يف ستة أجزاء ،إىل إخراج هذه الطبعة للكتاب

سناد الفعل، وتناول يف اجلزء الثاني إحتوى اجلزء األول على مقدمة الكتاب واجزاء، أالكتاب يف أربعة 

سناد الذي مبنزلة الفعل )احلروف اخلمسة، كم، كان اجلزء الثالث يف اإلوسناد االسم، إحتقيق 

سناد مع بدائل االسم املظهر التام حكام اإلأوتناول يف اجلزء الرابع  ،النداء، النفي بال، االستثناء(

 التحقيق. صوات يف اجلزء اخلامس منالقسم الثاني من الكتاب على أبواب الصرف واأل واشتملاملنون. 

 .(33)ة للكتابياجلزء السادس فهارس عامة وتفصيل وكان

طبعة مشوهة من كتاب سيبويه: وهي طبعة جتارية ظهرت يف األسواق من كتاب  وهناك

أما اجلزء اخلامس اخلاص  ،وقعت يف أربعة أجزاء فقط ،سيبويه على يد أحد جتار الكتب يف بريوت

عبارة عن طبعة مشوهة عن طبعة الشيخ عبدالسالم  فالطبعة برمتها ،بالفهارس فقد مت حذفه

 .(34)هارون

على كما مل حيظ كتاب سيبويه باهتمام العلماء والدارسني العرب وحسب ، بل عكف 

خائره كثري من املستشرقني، وقد ظهر هذه االجتاه مبكرًا، والدليل على ذلك أن ذدرسه واكتشاف 

وأن ترمجته إىل األملانية قد ظهرت يف الوقت الذي ظهرت  الكتاب نشر يف باريس قبل ظهور طبعة بوالق،

 فيه الطبعة املصرية.

وهناك دراسات معمقة يف الكتاب نهض بها عدد من هؤالء املستشرقني عاجلت نظرية سيبويه 

 بوهاس، وجيوم، وكيوغلى، وكارتر، وتروبو، وأونز وغريهم.  :ومن هؤالء ،النحوية وآلياته يف التحليل

لك الدراسات حتقق لكل الباحثني أن كتاب سيبويه هو أول كتاب جامع ومن خالل ت

للعربية، وأن سيبويه هو مؤسس علم النحو العربي، وواضع نظريته اليت جرى عليها النحاة يف درس 

 .(35)العربية حتى اليوم

وأقيمت  هم،الكتاب مبدائح يحظ أما إذا تتبعنا أقوال العلماء احملدثني يف كتاب سيبويه فقد

حبيث مل يرتك الدارسون قضية من قضاياه أو مشكلة من  ،حوله الكثري من الدراسات واألحباث

  .مشاكله إال وتناولوها بالبحث والدرس على اختالف املناهج اليت اتبعوها يف دراساتهم
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وستتناول الباحثة أهم اآلراء اليت قيلت مذ بزوغه يف ساحة الدرس النحوي احلديث يف فضله 

 مكانته:و

قال بروكلمان: "كتاب سيبويه أقدم مصنف مجع مسائل النحو العربي كافة، وقد زاد 

املتأخرون كثريًا من حتديد مقاصد النحو، وتبني حدوده، ولكنهم مل يكادوا يضيفون إليه شيئًا ذا 

 .(36)بال من املالحظات اهلامة واألنظار اجلديدة"

أن لو وزن الكتاب بكتب النحو كافة لرجحها  ويقول األستاذ علي النجدي ناصف: "وأحسب

وزنا وأربى عليها قيمة، ال من الناحية التارخيية وحدها، ولكن من الناحية العلمية قبلها، ففيه كل ما 

 .(37)فيها وزيادة من النفائس املصونة والكنوز املدخورة"

لعربي، حتى مساه ويقول الدكتور شوقي ضيف: "إن الكتاب ُيعد آية خارقة من آيات العقل ا

 .(38)بعضهم قرآن النحو"

أما الدكتور أمحد مكي األنصاري فقد ذهب إىل القول: "أشهد أنين مل أجد ميزانًا واحدًا 

يتسع لوزن سيبويه الضخم العمالق، وكيف تتسع له املوازين وقد طبقت شهرته اآلفاق شرقًا وغربًا، 

 .(39)القديم ويف احلديث على السواء" عربًا وعجمًا فكان ملء السمع والبصر والفؤاد يف

إن خروج كتاب سيبويه بتلك الصورة املبهرة من استيفاء أبوابه ومسائله يؤكد أن سيبويه 

ضمنه كل ما وقف عليه من خمتلف الفوائد ومنثور  ؛ إذألفه وهو يف قمة نضجه العلمي والفكري

على سوقه يفنت به  يًاغري مثال مستو على اله من أصول وفروع فأتى الكتاب حمكم املسائل، وما بدا

 كل من تلقفه.

أما الدكتور كمال شاهني فقد ذهب إىل القول بأن "كتاب سيبويه مل يكن أول كتاب يف 

 .(40)النحو العربي وحسب، بل كان أيضًا الكتاب األخري"

م ن كتاب سيبويه صورة آلخر ما وصل إليه التقدإ :كما ذهب الدكتور أمحد بدوي إىل القول

باإلضافة إىل أنه ُيعد الكتاب األول واألخري يف  ،العلمي يف النحو يف أواخر القرن الثاني اهلجري

 .(41)النحو

وذكر الدكتور مصطفى عبدالعزيز أن كتاب سيبويه "كان وال يزال املرجع األول الذي 

والشواهد  يهتدى به الباحثون يف علوم النحو والصرف واللغة ملا حواه من األساليب والقواعد

واملصطلحات، والعلل، واألقيسة، واآلراء اليت فطن إليها بنفسه، أو رواها عن أئمة عصره ويف ذلك 
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أكرب دليل على ما بذله هذا اإلمام من جهود جبارة، وعناية فائقة يف سبيل احلفاظ على اللغة وسالمتها 

 .(42)من اخلطأ"

الدارسني تروعه صورة الكمال اليت برز الناظر يف أول كتاب حنوي عربي وصل إىل أيدي و

مجيع أبواب على إذ اشتمل  ؛وتناسق الصورة اليت خرجها عليها ،بها، وإحكام التبويب الذي ظهر به

النحو والصرف والكثري من املسائل يف أصول اللغة ومعانيها وأصواتها وقراءتها، ومل يرتك إال بعضًا من 

 ملادة العلمية وجد فيها املتأخر ضالته وقال فيها مقالته.املسائل املتفرقة يف احلدود وترتيب ا

ومع ذلك ال ميكن أن ُيعد كتاب سيبويه بداية النحو العربي؛ ألنه ال ميثل املرحلة األوىل منه،  

ن قيام سيبويه بتأسيس كما أبل ميثل مرحلة تالية لبدايات النشأة هي مرحلة النضج والتصنيف العلمي. 

وا من بعده جعل من كتابه ؤما منهجًا خيتلف كلية عن منهج النحاة الذين جانظامه النحوي مستخد

 .(43)عماًل فريدًا يف اإلبداع واألصالة والفهم

فال  ،رأت الباحثة أن تتناول حقيقة مكانة كتاب سيبويه وقيمته العلمية وبعد هذه السطور

مشل كل  ،لعربي وصل إىل األجيالخالف بني النحاة قدميا وحديثًا يف عده أول كتاب يف علم النحو ا

 أبواب النحو وموضوعاته، لكن اخلالف يف عده كتابًا تعليميا وضع من أجل تعليم العربية من ال يتقنها. 

 املبحث الث اي   لم   كت ب س بوي 

املعاصرين إىل أن النحو نشأ ملواجهة ظاهرة اللحن كما نقلت  (44)ذهب معظم الدارسني

وُيعد الربط بني اللحن ونشأة النحو أمرًا متوارثًا  ،ر هو الشائع املشهور بني الدارسنيالروايات، وهذا األم

ساد منذ قرون طويلة امتدت إىل يومنا هذا، وهي قناعة مستمدة من اإلميان العميق بالعالقة الوثيقة بني 

لرئيس يف نشأة ن اللحن السبب اأاللحن ونشأة النحو اليت سردتها الروايات اليت توحي بسيطرة فكرة 

 علم النحو ومن ثم فإن علم النحو نشأ نشأة تعليمية.

ويف هذا الصدد  ،وقد تطرق بعض الدارسني إىل نفي كون اللحن السبب املباشر لوضع النحو

الدكتور علي أبو املكارم "أن يكون ظهور اللحن أو شيوعه هو السبب األساسي يف نشأة  رفض

والت حنوية أو قضايا تتصل بظواهر اللغة الرتكيبة يف العصر ال لظهرت حماإالدراسات النحوية و

اجلاهلي أو يف عهد النيب )ص( وأبي بكر وعمر، وهو ما يؤكد على وجود اللحن منذ العصر اجلاهلي 

 .(45)" وبدايات صدر اإلسالم وإن ُعد قلياًل

أكد الدكتور عصام نور الدين "أن نشأة النحو مل تكن ردًا على انتشار اللحن بني الشعوب و

غري العربية، وحتى بني العرب أنفسهم، بل السبب احلقيقي لنشأة النحو إمنا هو السعي لفهم النص 
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يسعى  القرآني باعتباره مناط األحكام اليت تنظم احلياة، وفرق كبري بني علم يسعى لفهم النص وعلم

 .(46)حلفظه من اللحن"

وليس من غرض البحث إحصاء أقوال الدارسني يف هذا األمر ودراستها وإن اختلفت، فاحلاجة 

كان من أهمها فهم النص القرآني واستنباط  ،ةيدإىل وضع علم النحو قد تضافرت هلا عوامل عد

لماء إىل وضع علم النحو أحكامه إلقامة أسس تشريعات اجملتمع اإلسالمي اجلديد، ولذلك سعى الع

 الذي كان نتيجة من نتائج تفتح القرحية العربية يف بدايات نشأة العلوم اإلسالمية.

أن النحو العربي منذ ظهور أول كتاب فيه نشأ لغاية  (47)كما ساد االعتقاد بني الدارسني

فليس يف الكتاب ما  ،نبهوا على خطأ هذا االعتقاد (48)بأس به من الباحثني تعليمية غري أن عددًا ال

يدل على ذلك األمر من قريب أو بعيد؛ ألن وضع املؤلفات للغاية التعليمية إمنا جاءت يف العصور التالية 

 .(49) لظهور الكتاب، وال سيما منذ أواخر القرن الثالث اهلجري وبدايات القرن الرابع وما بعدها

يقة وسجية، ومل يكونوا يف حاجة إىل قد تداول العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم اللغة سلف

قواعد تضبط ألسنتهم أو يتعرفون بها على األساليب اللغوية الفصيحة، بل لقد كان اعتمادهم يف نطق 

اللغة واستعماهلا على الفطرة السليمة حيث يشب الناشئ منهم على سّجية وُيطبع بها لسانه، فتجود 

  أعلى مستويات الفصاحة دون حاجة إىل تعلمها.قرحيته بالرتكيب السليم والعبارة الصحيحة يف

كما رأى أولئك الباحثون أن النحو العربي يف مصنفاته األوىل كالكتاب واملقضب واألصول 

يف النحو ختتلف اختالفا جليًا عنه يف مصنفات املتأخرين من النحاة كشروح األلفية وما جاء بعدها من 

واملختصرات واحلواشي. حيث ختتلف اختالفا جذريا يف طبيعة مؤلفات كاملتون واملنظومات والشروح 

العلم وقضاياه وأساليب العرض والتحليل. وعليه فإن املتأمل يف كتاب سيبويه جيد صورة خمتلفة لقضايا 

النحو وطبيعة عرضها وتناوهلا وهي صورة ال توحي بأنه مؤلف قصد به مؤلفه تعليم العربية لغري العرب 

كما -ألنه  ؛وإمنا هو كتاب يف األسس املعرفية للنظرية النحوية العربية ،خلت اإلسالممن األمم اليت د

كتاب يبحث يف "النظام الذهين" اللغوي عند اجلماعة اللغوية  -يرى الغربيون أمثال تشومسكي

 .(50)نه حبث يف اللغة مقابل الكالم كما يرى دي سوسريإاملتكلمة بالعربية، أي 

لى االختالف الكبري بني النحو الذي دونه سيبويه يف كتابه وبني النحو وقد أكد الباحثون ع

يقول الدكتور حسن عون: "إننا نظلم الكتاب حني نعتربه  ؛ إذالذي جاء يف مؤلفات النحاة املتأخرين

كتابًا يف النحو فقط، كما إننا نظلم النحو نفسه حينما نفهمه بذلك املعنى الضيق الذي يتعارف عليه 

يف عصرنا هذا... فكتاب سيبويه إذن ميثل النحو يف شبابه الزاهر، ويرويه لنا يف ُصوره اخلصبة الناس 

 .(51)األوىل"
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وذهب الدكتور عبده الراجحي إىل القول ذاته مؤكدًا أن "القضية األساسية يف فهم النحو 

أو كتب األحاجي  ال نتصور أن النحو العربي هو جمرد هذه الشروح املتأخرة، وكتب األلغازأالعربي 

النحوية أو كتب احلواشي والتعليقات والشروح واهلوامش... ولكن النحو العربي كما متثل لدينا هو 

ذلك النحو الذي نشأ يف الفرتة احليوية من الفكر العربي اإلسالمي يف القرن الثاني للهجرة كما وصل 

متثل لنا تصورًا حقيقيًا ملنهج التفكري إلينا متمثاًل يف كتاب سيبويه، وهذه الفرتة بالذات هي اليت 

إننا ال نستطيع أن نتخيل أن النحو العربي ميكن  :وعلى هذا األساس أقول ،العلمي أو البحث عند العرب

فرتة نشأة العلوم  -أن يدرس مبعزل عن الفكر أو اجلو العقلي العام الذي كان موجودًا يف هذه الفرتة

 .(52)وصلنا إىل حد ما إىل طبيعة النحو العربي"هذه القضية ميكن أن ت ،اإلسالمية

ن الغاية األوىل األساسية اليت كان يقصدها أويرى الدكتور عبدالرمحن احلاج صاحل "

الواضعون للنحو هو أن يكون لغري املتقنني للعربية من أبناء العرب واملسلمني وغريهم جمموعة من 

ال كطريقة إلكساب امللكة، بل كمرجع من  األصول اللغوية والضوابط النحوية يرجعون إليها

مل يسبق أن ُجمع وُألف من ذي قبل، فكان من الضروري جدًا أن تكون للعربية مدونة من  الضوابط

 .(53)القواعد احملررة تستخرج من كالم العرب، وهذا العمل ال ميكن أن يكون إال علميا"

والدليل على ذلك أن  ،ة ال تعليميةإىل أن النحو نشأ نشأه علمي يوما يؤكده الباحثون يفض

العصر الذي بدأ فيه هذا العلم بالتشكل حتى وصل إىل مرحلة النضج واالكتمال على يدي اخلليل 

ألنه يقع ضمن عصور امللكة اللسانية اليت  ؛وسيبويه، هو عصر مل ُيحتج فيه إىل تعلم العربية وتعليمها

الدكتورة  . وهو ما تؤكدهعده بعصور االحتجاج اللغويحيتج بلغتها يف الوقت الذي صارت تسمى فيما ب

: "مل يكن العرب يف جاهليتهم ويف جزيرتهم حباجة إىل من يلقنهم أصول لغتهم بقوهلا خدجية احلديثي

 .(54)ألنهم كانوا يتكلمون مبا متليه عليهم سليقتهم وطبيعتهم وبيئتهم وحميطهم" ؛وقواعدها

الحقة وتقدم الزمن وبعده عن النماذج اللغوية الفصيحة تعلم النحو يف العصور اللكما أن 

يقول  ؛ ولذلكالناجتة عن املستجدات يف حياة األمة اإلسالمية يف هذه الفرتة ضرورةال ادعت إليه حاجة

الدكتور حممد ربيع: "وكان ال بد من ظهور منوذج حنوي مناسب... وكان ال مفر من أحد خيارين: إما 

بين على أسس خمتلفة وإما أن يتبدل النموذج القديم ويتحور؛ ليفي يف نهاية أن يظهر منوذج جديد ين

املطاف مبا حيتاج إليه يف احلقل املعريف يف العصر املتأخر والذي حصل يف احلقل النحوي هو اخليار 

 دخلوا فيه بالتدريجأالثاني كما هو واضح، إذ طور النحاة يف مؤلفاتهم ما خلفه هلم اخلليل وسيبويه، و

 .(55)ما خيرجه من إطاره العلمي الصرف إىل إطار ميتزج فيه البعد العلمي بالبعد التعليمي"
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 نيشيوع ذلك االعتقاد بني الدارسني أن النحو نشأ لغاية تعليمية سببلكما يرى أيضًا أن 

: ثانيهما ،تلك املؤلفات املتأخرة اليت توهم بأنها امتداد للنحو يف الكتاب بال فرق :: أحدهمانيرئيس

 .(56)شيوع تلك املرويات عن نشأة النحو

فكتاب سيبويه ليس كتابا تعليميًا؛  ،فيما ذهب إليه الدكتور حممد ربيع معالباحثة تتفق و

وعليه ال بد من إيضاح الفرق بني النحو العلمي  ،ألن كل ما فيه ميثل أساس النظرية النحوية العلمية

 متام حسان ، فالدكتورحو التعليمي الذي جاء يف املؤلفات من بعدهالذي جاء يف ثنايا كتاب سيبويه والن

: "التفريق هنا بني حنو تعليمي وآخر علمي تفريق تقضي به طبيعة اختالف املنهج بينهما، فالنحو يقول

القواعد وحيتم مراعاتها، والنحو العلمي يستقرئ األمثلة ويستنبط منها القواعد، فاألول  يالتعليمي يعط

والثاني استقرائي، واألول معياري والثاني وصفي، واألول قاعدة والثاني حبث يسجل وصف اللغة قياسي 

 .(57)أثناء عملها يف مرحلة من مراحل وجودها"

النحو العلمي يقوم على نظرية لغوية تنشد الدقة يف الوصف والتفسري وتتخذ لتحقيق هذا ف

أما  عميقًا جمردًا، يدرس لذاته، وتلك طبيعته. فهو حنو ختصصي ينبغي أن يكون ،اهلدف أدق املناهج

النحو التعليمي فيمثل املستوى الوظيفي النافع لتقويم اللسان وسالمة اخلطاب وأداء الغرض، وهو يركز 

على أهداف املتعلم الذي خيتار املادة املناسبة الذي يقدمها النحو العلمي، ثم يكيفها تكييفًا حمكمًا 

 .(58)طبقًا ألهداف التعليم

وذهب الدكتور حممود فهمي حجازي إىل القول: "الكتب التعليمية: كتب موجزة واضحة 

. وتعود بداية هذا النمط يف التأليف (59)الشواهد شاملة لكل األبواب يف عرض سهل وعبارة واضحة"

مل وأول هذه الكتب اجل ،حيث اجته العلماء اجتاهًا جديدًا يف تأليفهم ،إىل القرن الرابع اهلجري

 .(60)( كتابًا تعليميًا بعنوان "املوجز يف النحو"هـ316ت( وألف ابن السراج )هـ337تللزجاجي )

كما ذهب بعضهم إىل أن النحو العلمي هو اجلزء األهم يف حفظ اللغة الناضجة اليت وصلت 

وهو يف وجوده األول يكاد يكون طبيعيًا خاليًا من التعقيد شأنه يف ذلك شأن النحو  ،إىل األجيال

أما النحو  إال أنه تطور مبا تأثر به أصحابه يف دراسة العلوم. -كما ُأطلق عليه -التعليمي أو العملي

ه األول العملي أو التعليمي فهو جزء مهم من اللغة ومرحلة أساسية يف مراحل إنضاجها، وهو يف وجود

 .(61)ن الغاية منه هي تنظيم القواعد اخلاصة بالنطق لتحسني طرائق التعبريإإذ  ؛طبيعي خالٍ من التعقيد

وقد تطرق الدكتور حسن عون يف حديثه عن نشأة النحو إىل التفريق بني حنوين أطلق على 

واآلخر أو التالي النحو  أوهلما النحو الفين ويقصد به إعراب املتكلمني باللغة الستعماالتهم اللغوية،

حيث يقول: "مما ال شك فيه أن النحو العربي كغريه من سائر  ،العلمي وهو املقصود يف هذه السطور
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ن هذه الطرق اخلاصة لألداء يف اللغة العربية قد إالعلوم األخرى؛ قد نشأ فنًا قبل أن يكون علمًا، أي 

ومتكنت من طبائعهم قبل أن  ،ا ألسنة العربومرنت عليه ،التزمت باطراد يف تراكيبها وأساليبها

توضع هلا القواعد النحوية اجملردة وضعًا علميًا وتدرس دراسة مستقلة لتعرف وحتتذى. وإذن فنحن أمام 

 .(62)حنوين إن صح هذا التعبري: حنو فين؛ وحنو علمي"

حلكيم هلا إن األخبار اليت تناولتها الكتب عن أمر تفشي اللحن ووصوله إىل آيات الذكر ا

داللة تؤكد دور القرآن الكريم يف احلض على وضع النحو علمًا بعد أن كانت العرب متارسه سليقة، 

 فالسليقة اللغوية عند العرب كانت معتمد النحاة األوائل يف تعقيد القواعد.

يقول الدكتور حسن مخيس امللخ: "عندما ظهر كتاب سيبويه قبيل أفول القرن الثاني اهلجري 

ة عمالقة يف التفكري النحوي والصريف والصوتي أدرك النحاة آنذاك أنه كتاب يف تعليم التفكري جترب

 .(63)العلمي يف اللغة عدا تعليم قواعد اللغة..."

كما يرى أن اهتمام النحاة باجلوانب التعليمية من أهم األسباب اليت حالت دون فصل نظرية 

ن مجع سيبويه بني النحو ونظريته أمر طبيعي؛ ألنه أمؤكدًا " .(64)النحو عن النحو وعدم التمييز بينهما

التجربة الناضجة األوىل، ولكن النحاة بعده استثمروه ألهدافهم التعليمية فنمت جوانب كتاب سيبويه 

يف حني بقيت اخلطوط النظرية تتضاءل شيئًا فشيئًا، فلم ينجح  ،التعليمية يف املؤلفات الالحقة به بعده

 .(65)ستخالص نظرية للنحو بعد كتاب سيبويه"النحاة يف ا

جيب أن يتم استيعاب الفرق بني ولذلك  ؛ولكن ميكن التفريق بني ما هو علمي وتعليمي

وال ، (66)القاعدة والتعقيد. "فالقاعدة النحوية جزء من النسيج اللغوي وهو اجلزء الضابط خلواصها"

وال ميكن االستغناء عن بعض  ،جسم اللغةألنها تسري يف  ؛ميكن تيسريها باحلذف أو اإلهمال

التقعيد هو وسيلة إنتاج القاعدة وتفسريها بعيدًا عن القاعدة، فمثاًل الفاعل  يف حني أن .(67)جوانبها

إذن التقعيد هو:  مرفوع وكل قول يبتعد عن هذه القاعدة بالتعليل أو التفسري ُيعد من باب التقعيد.

وهو ما اشتمل عليه كتاب سيبويه ، (68)من السماع والقياس" -النحوييف املوروث  -"اجلانب النظري

  .باإلضافة إىل القواعد اليت تعد يف جمموعها ما ميكن تسميته بالنحو

ويرى الدكتور عبدالكريم خليفة أن مشكلة املتعاملني مع علم النحو هي أنهم مل يفرقوا 

وبني املصنفات اليت  هاتعليم اللغة العربية وتيسريبصورة واضحة بني املصنفات التعليمية اليت تهدف إىل 

 .(69) تهدف إىل التعمق يف علم النحو

إن النحو الذي أسس له سيبويه يف كتابه حنو وصفي غايته الكشف عن طاقات اللغة 

وإمكاناتها وتأسيس ملكة تقوم مبهمة صون اللسان عن اخلروج عن مستوى الصواب الذي يتوافق مع 
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نه مجع بني القواعد وإطارها النظري الذي ُيمكن من القول بأنه مجع بني النحو إأي  احتماالت اللغة

 وأصول نظريته؛ ولذلك فهو كتاب علمي.

يقول الدكتور حممد سعيد الغامدي: "إن النحو على أيدي أوائل النحاة قد قام على دراسة و

قول اجلماعة اللغوية املتكلمة بالعربية، العربية دراسة علمية بالوصول إىل القواعد الذهنية املنتظمة يف ع

ن متأخريهم مالوا بالدرس النحوي العلمي إىل اجتاه آخر، هو تعليم العربية ملن ال جييد التحدث بها. إف

 .(70)فالنحو يف صورته املتقدمة ميكن تسميته بنحو العلماء أما يف صورته املتأخرة فهو حنو املعلمني..."

احلاج صاحل عن كتاب سيبويه ومنهجه كالمًا طوياًل ميكن  حتدث الدكتور عبدالرمحنو

يرى أن كتاب سيبويه حمتوى للنحو العربي فهو يعرض القواعد النحوية  ، فهوتلخيص أهم ما جاء فيه

وحماولة لوضع ضوابط دقيقة  ،"ألنه دراسة موضوعية جملاري كالم العرب" ؛يف أسلوب حتليلي علمي

تضى النظر يف املادة النحوية بعد حصرها وتبويبها واستنباط ما يطرد منها وهذا األمر يق ،لتلك اجملاري

 .(71)وما يشذ عنها بغية الوصول إىل حقائق علمية

ذكر أن ما مييز املنهج الذي نهجه سيبويه يف دراسته للغة أنه نظر للغة واستخرج ظواهرها و

 ،ة ناظرًا يف أصواتها وخمارجهاكما مسعها عن العرب، أي أنه ركز اهتمامه على لغة حية مستعمل

باحلدود وإن كانت  يوباملقابل تطرق ملا ميكن صوغه من وحدات لغوية لضبط تلك القواعد وهو ما ُسم

يف بعضها يشوبها النقص، وهذا األمر الذي سبق إليه أوائل النحاة "مل يستطع أي جيل من العلماء العرب 

 .(72)ر يف اللغة كظواهر والنظر فيها كنظام ضوابط"إىل غاية اآلن أن جيمع بينهما، أي بني النظ

"عن  أن العلماء يف القرن العشرين يف علم اللسانيات يف الشرق والغرب قد عجزوا كما أكد

إعطاء كال اجلانبني حقه من االعتبار واألهمية يف الدراسة العلمية، فهذا االهتمام مل حيصل إال قدميًا 

 .(73)يف عهد اخلليل وسيبويه"

إن حنو سيبويه قائم على سرد املسائل واألبواب النحوية وعدها موضوعات قائمة بنفسها صاغ 

أما الشكل الذي شاع واستقر يف  يف سياقاتها إطارها النظري مع األمثلة املتعددة لكل قاعدة حنوية.

ة مع شرح كتب النحاة من بعده فهو ما ميكن تسميته بنحو القاعدة، ويقصد به تقديم القاعدة النحوي

وحتليل وأمثلة وشواهد وتعليالت يؤدي فهمها إىل االستعمال الصحيح للغة العربية من الناحية النحوية 

 (.74نتيجة للغاية التعليمية املقصودة من التأليف بهذه الصورة)

اللبيب للتدليل على أنه كتاب علمي نظري أكثر منه  يونظرة عجلي لكتاب سيبويه تكف

سيبويه للنحو يتم يف إطار جمموعة أسس وأحكام استخدمها يف صياغة نظرية حنوية  تعليمي؛ ألن تناول

 حمكمة ومتناسقة. 
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 املبحث الث لث  أهم   كت ب س بوي 

حتدث الدكتور محزة املزيين عن الصلة بني حبوث جيل النحاة األوائل وحبوث اللسانيني  

مؤكدًا على أن "الصورة اليت ميثلها كتاب سيبويه هي الدليل  ،احملدثني، وال سيما املدرسة التوليدية

األوضح على أن النحو العربي يف بداياته مل يكن معياريًا خالصًا، بل كان ألصق ما يكون بالتنظري 

اللساني احلديث... وقد اكتشف املتخصصون يف اللسانيات احلديثة، وال سيما يف إطار اللسانيات 

النظري يف النحو العربي املبكر، وهو ما دعا هؤالء إىل القول بأن النحو العربي التوليدية، هذا الغنى 

يف صورته تلك يتشابه مع الدراسات اللسانية احلديثة، إن مل يتماثل معها يف األهداف ويف طريقة البحث 

 .(75)والوصف والتفسري"

ذلك التماثل والتشابه الذي يزخر به النحو العربي من خالل  (76)وقد رأى عدد من الباحثني

دراساتهم وبنوا على إثرها ذلك التقارب بني اللسانيات احلديثة وعلم النحو الذي جاء يف الكتاب. يقول 

الدكتور ميشال زكريا: "وما يشجعنا يف نهجنا هذا، هو أن اللغويني األوائل أمثال اخلليل وسيبويه... 

لغة من منطلقات علمية باإلمكان اعتبارها متطورة جدًا بالنسبة لعصرهم مما يبني لنا أن قد حللوا ال

 .(77)املفاهيم األلسنية املتطورة ليست دخيلة على الرتاث اللغوي العربي"

"ويعد كتاب سيبويه أول مؤلف وصلنا كامال، وأنه حبق أول كتاب حيلل اللغة  ويقول آخر:

ا عن كل معيارية، فهو يدرس الظواهر اللسانية، وحيللها مربزًا فيها ما يرقى العربية حتليال وصفيا بعيد

إىل الدرجة النحوية العليا، وما يسفل إىل درجة القبح، ومل يكن يف حتليله يفصل بني اإلعراب واملعنى 

د يف عالقة باملقام، والرتكيب الذي يتناقض مع املعنى ُيع مسواء أكان هلذا املعنى عالقة بالرتكيب أ

 .(78)درجة املستقيم احملال"

لقد ساهم العديد من الباحثني العرب والغربيني على حد سواء يف دراسة الكتاب حملاولة 

إظهار ما فيه من خصائص ومبادئ تتوافق مع مبادئ اللسانيات الغربية احلديثة وهو ما جيعل الكتاب 

 متميزًا علميًا وحتلياًل واستدالاًل.

للغويني املعاصرين املعنيني بنحو سيبويه من الغربيني الباحث كارتر الذي ومن أهم الباحثني ا

طروحته "مبادئ التحليل أومن أهمها  ،وأقام حوله العديد من الدراسات القيمة ،ُعنى بكتاب سيبويه

طروحتها أومنهم أيضًا أولركه موزل يف  .(79)النحوي عند سيبويه" وحبثه: سيبويه وعلم اللغة احلديث

وقد خلصا معًا إىل أن منهج التحليل عند سيبويه هو منهج التحليل إىل  ".طلح النحوي عند سيبويه"املص

  .(80)املؤلفات املباشرة
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وكذلك جوناتان أوينز يف كتابه "النظرية العربية النحوية املبكرة: التنوع والتوحد. وقد 

لبنيوية األمريكية يف الثالثينيات تعرض فيه يف الفصل الرابع ملنهج سيبويه وقارنه مبنهج املدرسة ا

"لكن كتابه  ،واألربعينيات من القرن العشرين، يف الوقت الذي مل يكن هذا املنهج معلنًا عند سيبويه

ومن وجوه هذا املنهج استعمال سيبويه لفكرة "التبادل" اليت  ،كان نتيجة ملنهج حمدد ميكن اكتشافه

الكلمات واكتشاف أصح األشكال للكلمة وحتديد املعنى استعملها لتحديد الوظيفة النحوية وتوزيع 

استعمال  :مثل ،باإلضافة إىل استعماله لبعض الطرق املنهجية األخرى ،ثم إعطاء األمثلة الدالة على ذلك

الدليل السليب والتصنيف والتبادل القياسي واستعمال األمثلة املمثلة لغريها واستعمال األصل 

 .(81)وغريها"

وغريهم من الذين درسوا الكتاب قد اتفقوا على أن يف الكتاب مالمح مناهج وهؤالء 

اكتشف مايكل كارثر نقاط اتفاق  ؛ ولذلكاللسانيات احلديثة بنظرياتها ومبادئها وأصول تفكريها

واسعة بني منهج سيبويه يف كتابه ومناهج البنيويني يف القرن العشرين وال سيما سوسري وبلومفيلد 

 من أهم هذه النقاط:و ،ومارتينه

 ،معاجلة سيبويه للغة من حيث هي سلوك إنساني حيدث بني متكلم وسامع يف موقف حمدد-

ومن حيث إن السلوك اللغوي قرين السلوك االجتماعي وهو أمر ظاهر يف استخدامه للعديد من 

وم الشريعة وهي من آثار معرفته بعل ،مثل: حسن وقبيح وكذب ومستقيم وحمال ،املصطلحات األخالقية

 اليت تلقاها يف بداية دراسته.

  .باملوضع واملنزلة استخدامه لبعض اآلليات التحليلية عند البنيويني، ومنها ما يتصل-

وقد استخرج كارتر من الكتاب سبعني قسمًا وظيفيًا حنو: االبتداء واإلسناد واإلضافة 

وضعها يف قوائم تضم وظائف تعرب عن غرض و ،خلإوالوصف والنعت والندبة والنداء والقسم واالستثناء...

املتكلم ووظائف أخرى يعمل فيها عنصر من عناصر الكالم يف عنصر آخر؛ ووظائف تعرب عن غرض 

 .(82)املتكلم

بها  كما ظهر اتفاق كبري بني سيبويه وسوسري يف أهمية العالقات األفقية والرأسية اليت ُعين

كالهما واستخدامها يف كل مستويات التحليل اللغوي، وهذه اآللية واضحة جدًا يف حتليل العالقات 

ويف آلية االستبدال  ،خلإاألفقية اليت تظهر فيها عناصر الكالم من تضام أو تآلف ومن رتبة ومطابقة...

ال من العالقات القائم على حلول بنية حمل بنية أخرى أو تركيب حمل تركيب آخر، واالستبد

 .(83)الرأسية
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ومن البحوث اللغوية احلديثة اليت دارت حول التداولية، والتداولية من املناهج احلديثة يف دراسة 

اللغة تسعى إىل "إجياد القوانني الكلية لالستعمال اللغوي والتعرف على القدرات اإلنسانية للتواصل 

ها وصفدرس البنية اللغوية يف استعماهلا يف املواقف املختلفة ب. واملهمة الكربى للتداولية أنها ت(84)اللغوي"

كالمًا حمددًا صادرًا من متكلم حمدد، بلفظ حمدد يف موقف تواصلي حمدد لتحقيق غرض حمدد. 

أن سيبويه تنبه إىل عناصر هذا املفهوم  (85)وقد تبني لكارتر وغريه من اللغويني احملدثني عربًا وأجانب

باإلضافة إىل أن كارتر عقد  ،لى بنية اللغة املستعملة املتداولة بني اجلماعات اللغويةعندما أقام درسه ع

 .بني سيبويه وجريس تؤكد عددًا من نقاط التالقي بينهما ال جمال حلصرها يف هذه العجالة (86)مقابلة

التوليدية على يد تشومسكى  -كما ال خيفى على عامل أن بظهور نظرية النحو التحويلية

وذهبوا إىل أنها تلتقى  ،ت جهود الباحثني على البحث ملعرفة نقاط التالقي بينها وبني النحو العربيدأب

مع النحو العربي يف عناصر عديدة كاحلذف والتعويض والتوسع واالختصار والرتتيب والتقديم 

 .(87)والتأخري

ة التحويل عند وقد وجد الباحثون هذه العناصر متوافرة يف الكتاب وحتدث بعضهم عن أمثل

مثل: التحول يف بناء الفعل للفاعل إىل بنائه للمفعول وإىل النقل عن الفاعل واملفعول واملبتدأ يف  ،سيبويه

مثل قوهلم: فاض اإلناء ماء وفجرنا األرض عيونا والتحويل من املصدر املؤول إىل املصدر  ،باب التمييز

 .(88)الصريح...

لية وإن كانت غري مقصودة لذاتها كما أن هناك العديد درك سيبويه العالقات التحويألقد 

ومن أهمها قضية العامل اليت  ،من القضايا اللغوية اليت يتوافق فيها النحو العربي مع التوليدية التحويلية

لكن النحو التحويلي عاد  ،القت نقدًا عنيفًا من الوصفيني؛ ألنها على حد قوهلم تؤدي إىل قضية التقدير

منهجه، بل إن التحويلني يرون أن: "هناك قواعد نظمية كلية ميكن أن تفهم على ضوئها  ليقررها يف

. واملتأمل يف كتاب (89)الظواهر املشرتكة يف اللغات، ومنها ظواهر احلذف والزيادة وتغيري الرتتيب"

فالعامل واملعمول وحدة لسانية ال ميكن جتزئتها يف النحو العربي  ،سيبويه يظهر له أثر هذه النظرية فيه

 بعامة وحنو سيبويه خباصة.

وهناك الكثري من األقوال يف مظاهر التوافق ونقاط التماثل بني حنو سيبويه واللسانيات 

حيث  ،ولكن يظل ضيق املقام حائاًل عن استيفائها وتكتفي الباحثة مبا ذهب إليه كارتر ،احلديثة

زال هناك الكثري الذي ينبغي أن يقال عن سيبويه ومكانته يف تاريخ اللسانيات، لذا جيب  يقول: "وال

أن ينظر إىل هذه الدراسة على أنها دعوة الختاذ موقف حمدد من القضية تصدر عن شخص يرى لو أن 

 .(90)سيبويه كان قد ولد يف عصرنا لوجد لنفسه مكانًا بني دي سوسري وبلومفيلد"
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النحو العربي ظهر بعد أن اجتمعت املقدمات الضرورية لظهوره، عندما استشعر العلماء إن 

ضرورة تقعيد اللغة العربية وجعلوا من عملية وضع القواعد مشكلة تستدعي احلل العلمي الناجح؛ ألن 

د العينة اللغة العربية ركن من أركان األمة العربية اإلسالمية، فحدد النحاة خطوات تلك العملية بتحدي

املدروسة وقاموا باستقراء علمي يدرس النصوص اليت تصلح الستخالص القواعد منها بأساليب التحليل 

واليت تعنى أن البحث يف التفكري العلمي عند سيبويه،  ،العلمي، وصياغة القواعد والقوانني اللغوية

ة وأسسه املنهجية يف يات التأسيسإمنا هو حبث يف منهجيته العلمية وفلسفته املعرفية، يف إدراك املنطلق

 .(91)عملية التقعيد للغة ووضع قواعدها

"فسيبويه يف منهجه مل يكن معياريا صرفا، وال وصفيا صرفا، ولكنه حصيفا ذكيا أدرك 

أن الوصف واملعيار ال ينفصالن، فاللغة هلا وصفان: وصف اجتماعي ميثله االستعمال احلقيقي هلا، بكل 

ووصف رياضي متثله املعايري اجملردة والقواعد الثابتة  ،لصرفية والصوتية واملعجميةتبدالته النحوية وا

 .(92)اليت بني أجزاء الكلم بنية وتركيبًا"

ومن تبعه من النحاة يف ضبط النص القرآني كان  يإن العمل الذي قام به أبو األسود الدؤل

نص. كما أن األحكام النحوية اليت قررها عماًل وصفيًا؛ ألنه قائم على املالحظة املباشرة لقراءة ال

واملتتبع للكتاب يرى أن سيبويه قد أقام قواعده يف أغلبها على  .النحاة األوائل تقوم على الوصف

فهو يقول: "فليس  ،االستعمال اللغوي مقررًا أجرأ أحكامه على ما استعملته العرب وجرى يف كالمها

 .(93)أجروها وال جيوز لك أن تريد باحلرف غري ما أرادوا" لك يف هذه األشياء إال أن جتريها على ما

يقول الدكتور عبده الراجحي: "إن االتصال املباشر بالواقع اللغوي أصل من أصول النحو و

وقد كان أيضًا أصاًل من أصول النحو العربي نتيجة "لطبيعة احلياة العربية  ،الوصفي كما ذكرنا

وقد أدى هذا االتصال إىل أن  ،يف مناخ عام أساسه النقل والرواية ولطبيعة احلركة العلمية اليت نشأت

 .(94)يكون يف النحو اجتاه وصفي يف تناول كثري من ظواهر اللغة"

أثناء االستعمال منذ  يف إن أهم ما مييز الدرس اللغوي العربي القديم أنه يقوم على دراسة اللغة

يف اللغة بأنها تؤخذ استعمااًل ال قاعدة وعده ما  (95)بدايته، ويؤكد هذا القول ما ذكره السيوطي

نطقت به العرب األصل يف كل ظاهرة لغوية. ويظهر يف هذا األمر قيمة االستعمال وما تتداوله العرب 

وكل هذه املسائل مما يؤكد على أن الكتاب هو  .يف اللغة وأهميته يف حتديد أساليبها وطرق أدائها

 .حمور النظرية النحوية العلمية

وفق هذا  على ن علم النحو العربي انطلق من نص واحد واضح املعامل لتقعد قواعدهكما أ

النص، فالقرآن الكريم نص عربي كلماته عربية وضعا واستعمااًل وهو مطرد يف إعرابه وإن اشتمل 
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العرب نه نزل بلسان أعلى بعض الظواهر الرتكيبية غريه املطردة من مثل لغة أكلوني الرباغيث، إال 

 فاشتمل على كل ظواهره.

ثم حتليل تلك املادة  ،سيبويه يف كتابه نهج منهجًا علميًا دقيقًا يبتدأ باستقراء املادة اللغويةف

ثم التفسري لكل ما تشابه منها أو اختلف وصواًل إىل النتائج أو إىل ما ميكن  ،مبكوناتها التفصيلية

يقول سيبويه: "فاستعمل من هذا ما  .ءت عن العربكما جا اتسميته بأسس النظرية النحوية وأصوهل

ن املنهجية العلمية يف التفكري ميكن أن تكون أما ". ك(96)استعملت العرب، وأجز منه ما أجازوا"

لذلك فقد رأى الدكتور املزيين أن سيبويه كان هدفه يف كتابه . و(97)إدراكًا سابقًا على التنظري له"

 (.98ية، واستشهد بالكثري من الشواهد لتدعيم ذلك التنظري)صوغ نظرية متماسكة للغة العرب

أن بنية التفكري العلمي متر مبراحل هرمية قاعدتها  احملدثني (99)ويرى بعض العلماء

باإلضافة إىل أنهم يرون أن العلم املضبوط أو  ،االستقراء وواسطتها أساليب التحليل وذروتها التفسري

أن تكون له خصائص تكون مناط التفريق بينه وبني ما ال ميكن عده  العلمي يف العلوم ال بد ىاملنح

 أن أهم خصائص العلم هي: (100)وقد رأى الدكتور متام حسان .يف هذا اإلطار

 املوضوعية اليت تتحقق باالستقراء الناقص، ثم ضبط نتائجه. .1
قوانني وقواعد تنتج الشمول باالتكاء على مبدأ احلتمية يف التعميم، ثم جتريد الثوابت على شكل  .2

 املتغريات واملقصود باحلتمية القياس.
التماسك بأن يكون بني عناصر املوضوع املدروس ترابط عضوي يتمثل بعدم التناقض فال تطعن  .3

 نتيجة بأخرى، وبالتصنيف للسيطرة على مفردات العلم.
كل اجلزئيات اليت االقتصاد واملقصود بأن تستغنى باألصناف عن املفردات، وبأن تقصد القاعدة  .4

 .تنطبق عليها

ولذلك  ؛وهذه اخلصائص ملن ُيمعن النظر فيها جيد أن الكتاب قد اشتمل عليها بال تناقض

 .(101)نه صناعة علميةإ :عَّد الدكتور متام النحو علمًا وقال يف تعريفه

اء اليت اخلطوة الثانية يف عملية تأصيل نظرية النحو العربي هي التحليل بعد عملية االستقرو

 ،ولكن جلها كان منذ بدايات القرن األول اهلجري وحتى نهاية القرن الثاني اهلجري ،دامت وقتًا طوياًل

كانت اخلطوة الثانية  يف حنيوكان تنظيم املادة اللغوية اخلطوة األوىل لبناء منظومة حنوية متكاملة، 

 ،ا مبنية على أساسني األول: املعنىهي تقسيم الكالم إىل ثالثة أقسام: االسم والفعل واحلرف؛ ألنه

 ،الشرتاك الفعل واالسم يف املعنى فكان الزمن هو اهليئة املخصوصة إلزالة االشرتاك ،والثاني: الزمن

 .(102) جمتمعًا مع غريه يف السياقات اللغوية ميف حني بقى احلرف خاليًا منهما سواء كان منفردًا أ
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يف مقدمه كتابه بقوله: "هذا باب جمارى أواخر أما تقنني العالمات فقد ذكره سيبويه 

الكالم يف العربية وهي جترى على مثانية جماٍر: على النصب واجلر والرفع واجلزم، والفتح والضم 

والكسر والوقف. وهذه اجملاري الثمانية جيمعهن يف اللفظ أربعة أضرب: فالنصب والفتح يف اللفظ 

وإمنا ذكرت ، وكذلك الرفع والضم واجلزم والوقف ضرب واحد، واجلر والكسر فيه ضرب واحد،

وليس شيٍء منها إال  -لك مثانية جماٍر ألفرق بني ما يدخله ضرب من هذه األربعة ملا حيدث فيه العامل

وبني ما ُيبنى عليه احلرف بناًء ال يزول عنه لغري شيء أحدث ذلك فيه من العوامل، اليت  -وهو يزول عنه

 .(103)اللفظ يف احلرف، وذلك احلرف حرف اإلعراب"لكل عامل منها ضرب من 

واملالحظ يف هذا النص أن سيبويه وقف فيه على مجلة من األطر العلمية املؤدية إىل ضبط 

العالمات يف العربية، كموقع العالمة وسبب اختالفها يف املوقع وعالقتها مبا قبلها مفرقًا أيضًا بني 

وتأثرها وتأثريها يف السياق اللغوي موضحًا العالمات األصلية الكسرة العالمة املتغرية والعالمة الالزمة 

والفتحة والضمة والسكون اليت تدل على حاالت اإلعراب اجلر والرفع والنصب واجلزم عند التأثر 

وهي العالمات نفسها عالمات بناء عند عدم التأثر بعنصر  ،بعنصر مؤثر يف السياق وهو ما مساه بالعامل

 جزءًا من اإلطار النظري لنظرية النحو العربي. دل ما ذهب إليه يف هذا النص يعوك ،العامل

اليت ذهب إىل استنتاجها الباحثون داللة على علمية أي حمتوى  (104)وإذا كانت اخلصائص

ن كتاب إ :فعندما يقال ،تتضمنه فقد كان لكتاب سيبويه النصيب األكرب من هذه اخلصائص

يف التقعيد للغة وأقواله اليت توصل إليها من خالل  وأحباثهم ه من النحاةسيبويه تضمن أقوال سالفي

فهذا األمر يؤكد أن املادة العلمية اليت حيتويها هي أسس النظرية العلمية يف النحو  ،دراسته وأحباثه

 .(105)ألن التأليف العلمي أو التفكري العلمي من أهم مساته "الرتاكمية" ؛العربي

نه إأي  ،لعلمية اليت اكتسبها سيبويه ممن سبقوه اختذت شكل الرتاكمن املعرفة اكما أ

سلوبه كل ما توصل إليه من أفكار وروئ ونتائج حبثه عن الظواهر اللغوية والنحوية أضاف إليها بأ

 ه لكالم العرب أوصله إىل الكثري من املسائل اليت مل يصل إليها السابقون.ئواستقرا

أو التفكري العلمي فمن  (106)ا العلماء مسة من مسات العلمأما مسألة التنظيم الذى عده

ختطه سيبويه دون اوفق ترتيب وتنظيم معني على الواضح أن كتاب سيبويه منذ بدايته حتى نهايته يسري 

وأهم ما ميكن ذكره يف هذا األمر أنه جعل كتابه على  ،سابقة يف ترتيب أبوابه ومادته العلمية

أفرد القسم الثاني للمسائل الصرفية  يف حني ،أمجل فيه كل ما يتعلق باملسائل النحوية :األول ،قسمني

 والصوتية.

كما أن املنهج الذي سلكه سيبويه يف كتابه قد بدأ مبالحظة الظواهر اللغوية والنحوية 

 .(107)وهذه املالحظات هي مرحلة من مراحل املنهج العلمي ،واستقراء املادة اللغوية عامة

ستقراء املادة اللغوية وأخذها ومجعها عن قبائل ُعرفت بالفصاحة وأماكن ظلت ضاربة يف او

فأخذوا ما  ،اليت يقعدون هلا ،عرض الصحراء عملية تعتمد على معرفة العلماء بأصول وقواعد اللغة
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وي وتركوا كل ما خيالفها من استعماالت مع االطراد خلروجها عن املستوى اللغ ،يتوافق مع قواعدهم

وهو ما قام به سيبويه وشيوخه وهي مرحلة تالية ملرحلة املالحظة  الفصيح واالستعمال املطرد الشائع.

ثم تأتي بعدها مرحلة  ،أو اجلزئيات العامة للنظرية (108)ميكن تسميتها علميًا مبرحلة وضع القوانني

ستنبطة من نتائج تلك املراحل االستنباط العقلي الذي يتيح ألي عامل يف أي علم من وضع أسس نظريته امل

وهو ما حدث مع سيبويه ومن سبقه من العلماء حني وضعوا أسس . (109)السالفة يف التفكري العلمي

نظرية النحو العربي اليت ضمها الكتاب بطريقة منهجية منظمة مرتابطة قضاياه وموضوعاته يف نسق 

 .حمكم يؤدى إىل الفهم واالستيعاب

ألن "املعرفة العلمية معرفة  ؛أن من أهم مسات أي علم الشمولية (110)ى الباحثونيركما  

. والناظر يف الكتاب جيد أن الكتاب (111)على مجيع أمثلة الظاهرة اليت يبحثها العلم" يشاملة... تسر

ده زيادة ملستزيد ناهيك عن بعض األمور املتعلقة عمشل كل املسائل النحوية حبيث مل يرتك سيبويه ملن ب

 وجد املتأخر فيها ضالته بشهادة العلماء القدماء واحملدثني على حد سواء.اليت  ،يب أو الرتتيببالتبو

ومن  ،فاملقصود بها البحث عن الظواهر ومعرفة أسبابها (112)أما مسألة البحث عن األسباب

املسلم به أن النحو العربي منذ بدايته قد خضع هلذا النوع من البحث، فقد حبث النحاة يف ظواهر اللغة 

 املطردة وذهبوا إىل البحث عن علة ما مل يطرد منها ملعرفة سبب تفرده.

أن الدقة يف النتائج وجتويدها من مسات العلوم بعامة وقد سعى  (113)ى الباحثونيركما 

وظهر ذلك من خالل اختيارهم  ،حتقيق درجة عالية يف الدقة يف عملية االستقراء والتقعيد النحاة إىل

باإلضافة إىل النص القرآني الذي كان بني أيديهم واملرويات عن العرب  ،للقبائل اليت أخذت عنها اللغة

نة كبرية فعينة االستقراء اليت متت دراستها كانت عي ،يف العصر اجلاهلي من خطب وأشعار وأمثال

ولذلك جاءت نتائجهم يف درجة من الدقة والتجويد جعلتها سليمة مقبولة من وجهة نظر التفكري  ؛وموسعة

 العلمي ومنسجمة مع هدف النحاة يف تقنني العربية آنذاك.

وقد استشهد سيبويه يف كتابه بلغات كثرية ومتعددة داللة على احلس اللغوي الذي متيز به 

فقد استشهد بلغة احلجاز اليت وصفها بأنها "اللغة العربية القدمية  ،لقبائليف معرفة لغات تلك ا

ُسليم وهذيل وقيس  سعد وبين واستشهد أيضًا بلغة أهل املدينة ومتيم، والعالية وبين، (114)اجليدة"

ومذحج وأسد، وبكر بن وائل وخثعم، وباهلة وبين ضبة وأزد السراة وأهل عمان وفزارة وبين  يءوط

واحد من الفصاحة إال  ىإال أن استشهاد سيبويه بلغات تلك القبائل ال يعين أنها يف مستو .(115)مازن

أنها متاثل يف بنيتها الرتكيبية والصرفية والداللية والصوتية اللغة العربية يف مستواها األفصح كما 

 .(116)مثلها القرآن الكريم

األوائل قد وقفوا موقفًا غري علمي جتاه إىل القول بأن العلماء  (117)وقد ذهب بعض الباحثني

وقد رد الدكتور عبدالرمحن احلاج صاحل  .اللغة وخلطوا يف مستوياتها؛ لذلك كان استقراؤهم ناقصًا
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وقفوا من  -علماء العربية -على الذين زعموا أن العلماء قد وقفوا هذا املوقف بقوله: "أما أن يقال بأنهم

العلم ال يتحدد بالغاية اليت يرمي إليها أصحابه انتفاعية كانت أم غري  اللغة موقفًا غري علمي فال؛ ألن

هما: املشاهدة واالستقراء، واالختيار من جهة، والصياغة العقلية من  ،انتفاعية، بل مبقياسني اثنني

جهة أخرى، فكلما دقت مناهج املشاهدة والصياغة وأفادت معلومات جديدة، وكشفت بذلك عن 

 .(118)األحداث، كانت أحرى بأن توصف بأنها علمية"أسرار الظواهر و

ومهما كانت الدوافع اليت دفعت العلماء إىل وضع علم النحو إال أنها مرت مبراحل من املالحظة 

ولذلك فإن النحو العربي  ؛عدها العلماء من أهم مسات العلم املضبوط ،واالستقراء والتحليل والتفسري

لمي مجع بني القاعدة ومصوغاتها أو ما ميكن تسميته بإطارها الذي جاء يف كتاب سيبويه حنو ع

 النظري.

كما ميكن الرد على من ذهب إىل أن استقراء العلماء العرب للغة كان استقراًء ناقصًا بأن 

باإلضافة إىل أنه أمر غري مطلوب إلقامة منوذج تقعيد  ،االستقراء التام للظاهرة اللغوية عامة أمر متعذر

وذلك ألنه حيمل فيما يرويه مسات  ؛مفسر للظاهرة؛ ألن العينة اللغوية ميكن أن تؤخذ من راٍو واحد

"وتقنني  ،وإن حدث تباين فهو ال خيرج عن ماهية القواعد األصلية ،النظام اللغوي للجماعة اللغوية كاملة

على درجة أعلى من الدقة فسمع اللغويون والنحاة من جم غفري من أعضاء اجلماعة النحو العربي جرى 

 .(119)اللغوية اليت ترتضي عربيتها وهذا اجلم مما حيال عليه الكذب أو الوضع"

العمل االستقرائي املرتبط بالواقع االستعمالي للغة حماواًل  علىطريقة سيبويه  واعتمدت

أساس التماثل الشكلي والوظيفي وصواًل إىل وضع األحكام والقوانني تصنيفها وحتديد عالقاتها على 

وهلذا ميكن  ؛للكتاب (120)العامة. لقد متسك سيبويه بضوابط االستخدام ومعايريه منهجًا يف تأليفه

القول بأنه مجع بني املنهجني "يف حني كانت حتول غاية التأليف لدى النحاة فيما بعد إىل التوجه حنو 

 الذي أصبح غاية الدرس النحوي فيما تال مرحلة ظهور الكتاب. ،(121)التعليم"اإلفهام و

وبناًء على ما تقدم فإن كتاب سيبويه هو أساس نظرية علم النحو العربي وهو كتاب "علمي 

يقول الدكتور املنصف عاشور: "تعرض منزلة  .ال تعليمي؛ ألنه حيتوي على قواعد النحو وأساسها النظري

استنباط نظرية تقوم على مبادئ ومقاييس جتري يف نطاق تفسري املعاني النحوية يف  كتاب سيبويه

مفهومها اللساني العام، أهم مظاهرها عالقة اللفظ باملعنى ووسم القول واخلطاب واجلملة واملركب 

من خالل رصد سياقات كثرية متواترة منتظمة بأحكام اإلعراب والعوامل والتصريف واملعجم والداللة 

 .(122)وموقع املتكلم واملخاطب يف إجناز تلك املعاني النحوية"
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وهنا تتجلى القيمة العلمية لكتاب سيبويه وتتضح املكانة اليت احتلها بني سائر املؤلفات 

فقد كان كتاب سيبويه قمة ما وصلت إليه الدراسات النحوية يف نهاية القرن الثاني  ،النحوية من بعده

ألنه صنع فيه "أعظم ما يصنع عامل ملوضوعه، إذ آتاه حقه من التقصي واالستيعاب، ومن  ؛اهلجري

سعفه اجلهد الكبري والعقل املستنري لتحرير املسائل وترتيب املوضوعات حتى أالدرس والنقد وجهد ما 

استحق كتابه من النحو والصرف أن يكون الكتاب، واستحق هو به أن يكون يف النحويني 

 .(123)اإلمام"

ن الباحثة تؤيد أوعلى الرغم من كل الدراسات واألحباث اليت أقيمت على الكتاب وحوله إال 

ولن حتقق إال يف نسق  ،: "ونرى أن قراءة الكتاب مل حتقق بعدبقولهالدكتور املنصف عاشور فيما يراه 

يبويه واخلليل يف نظري يعترب مكتسبات النظريات اللسانية احلديثة ليفهم نص الكتاب ويعني موقع س

 .(124)تاريخ الدراسات النحوية اخلاصة والدراسات اللسانية العامة"

 اخل مت   

 ويف ختام هذه السطور ميكن تلخيص أبرز النتائج فيما يأتي: 

 ،تبني مدى اهتمام العلماء بكتاب سيبويه منذ بداية ظهوره، فعكفوا عليه دراسة وشرحا وتأليفا -

وأولوه من عنايتهم ما جعله مميزا عن غريه من املؤلفات النحوية، وتابعهم العلماء يف العصر احلديث 

فمنحوه اهتمامهم فاعتنوا بتحقيقه وطبعه، وقدموا حوله العديد من الدراسات اليت تؤكد أهميته 

 واستحقاقه لتسمية العلماء له بقرآن النحو.

يف استيفاء كل أبواب النحو والصرف واألصوات تأكيد  مالخروجه بتلك الصورة املبهرة من الك -

على مدى متكن مؤلفه من العلم الذي وضعه يف كتابه، فعد بذلك أول مؤلف يف العربية جامع لكل 

 .فنونها على غري مثال سابق ممثال ألعلى مراتب النضج العلمي فيها

مية حبتة كما تداوهلا الدارسون، بل كانت ن الدافع لنشأة النحو يف حقيقة األمر مل يكن لغاية تعليإ -

دفعت النحاة جلمع اللغة  نشأة تطلبتها صلة النحو بالدين اجلديد وتضافرت هلا الكثري من املسببات اليت

 واستقراء ظواهرها ووضع قواعدها.

ال ألفت لغرض تعليم اللغة ملن  االختالف الكبري بني النحو يف الكتاب وبني املؤلفات النحوية اليت-

جييدها يف العصور التالية للكتاب، حيث كان الكتاب ميثل تصورا حقيقيا ملنهج التفكري العلمي 

 عند النحاة العرب يف فرتة تعد األزهر يف تارخيه.
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متيز منهج سيبويه يف دراسته للغة بأنه منهج ركز اهتمامه على لغة حية مستعملة متداولة فيما بني  -

ضافة اىل أنه سعى من خالل دراسته للغة وحنوها إىل وضع أطر النظرية باإل ،اجلماعة الناطقني بها

 النحوية العربية.

وجود الكثري من نقاط التقابل والتماثل بني حنو سيبويه وبني البحوث اللسانية احلديثة، فقد أكد  -

، اساتهممن خالل در الكثري من الباحثني على وجود مالمح املناهج اللسانية احلديثة يف حنو سيبويه

 وهو األمر الذي جعله متميزا علميا وحتليال واستدالال.

وضعها العلماء للتدليل على علمية أي حمتوى كان لكتاب سيبويه النصيب  ن اخلصائص العلمية اليتإ -

 األوفر منها حبيث تؤكد على علميته، واشتماله على أساس النظرية النحوية العربية.

كانت بسبب  املؤلفات النحوية حتلها بني سائرا تاب ووضوح املكانة اليتن جتلى القيمة العلمية للكإ -

عده قمة ما وصلت إليه الدراسات النحوية يف نهاية القرن الثاني اهلجري واحتوائه على أسس وأطر 

 العلمية يف النحو العربي. النظرية النحوية

 اهلوامش واإلح الح

لسان العرب، حتقيق: عبدالسالم هارون، مكتبة خزانة األدب ولب لباب البغدادي: ينظر:  - 1

 .1/179، م1986، 1اخلاجني، القاهرة، ط/

 .186،م1979، 2سيبويه إمام النحاة، عامل الكتب، القاهرة، ط/ :علي النجدي ناصف - 2

مراتب النحويني، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، أبو الطيب اللغوي: ينظر:  -3

 .73، م2002، 1/بريوت، ط

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، السيوطي: ينظر:  -4

سيبويه إمام النحاة يف آثار  :كوركيس عوادو، 1/289املكتبة العصرية، بريوت، د.ط، د.ت، 

 .13، م1978الدارسني خالل اثين عشر قرنا، مطبعة اجملمع العلمي العراقي، بغداد، د.ط، 

: الطنطاويو، 62، م1999، 8املدارس النحوية، دار املعارف، القاهرة، ط/ :ينظر: شوقي ضيف -5

 .48، م1995، 2نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، دار املعارف، القاهرة، ط/

الفهرست، حتقيق: حممد أمحد، ابن النديم: ، و270 -1/269بغية الوعاة، السيوطي: ينظر:  -6

 .80 - 79، م1997التوفيقية، القاهرة، د.ط، املكتبة 
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نزهة األلباء يف طبقات األدباء، حتقيق: حممد أبو الربكات األنباري: ، و80الفهرست، ابن النديم:  -7

بغية الوعاة، السيوطي: ، و39،م1998أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، 

1/203. 

معجم األدباء، حتقيق: إحسان عباس، ياقوت احلموي: ، و73نزهة األلباء، أبو الربكات األنباري:  -8

إنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي: ، و16/123، م1993، 1دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط/

 .2/196م، 1،1986حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط/

 .16/117اء، معجم األدبياقوت احلموي:  -9

 .73نزهة األلباء، أبو الربكات األنباري:  -10

 .3/406معجم األدباء، ياقوت احلموي:  -11

أبو الربكات ، و80الفهرست، ابن النديم: ، و98مراتب النحويني، أبو الطيب اللغوي: ينظر:  -12

 .93-92نزهة األلباء، األنباري: 

أخبار النحويني البصريني، حتقيق: طه حممد السريايف: و ،89مراتب النحويني، أبو الطيب اللغوي:  -13

أبو ، و40،م1995، 1الزيين وحممد عبداملنعم خفاجة، مطبعة البابي احلليب وأوالده، مصر، ط/

 .2/350إنباه الرواة، القفطي: ، و92نزهة األلباء، الربكات األنباري: 

طبقات النحويني واللغويني، حتقيق: ي: الزبيد، و105مراتب النحويني، أبو الطيب اللغوي: ينظر:  -14

 .72، م1984، 2حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، ط /

الطنطاوي: ، و1/312بغية الوعاةالسيوطي: ، و235واللغويينطبقات النحويني الزبيدي: ينظر:  -15

 .133النحاةنشأة النحو وتاريخ أشهر 

أول : حسن عونو، 252-2/251إنباه الرواة، القفطي: ، و91-90الفهرست، ابن النديم: ينظر:  -16

 .43، م1957، 11كتاب يف حنو العربية، جملة كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، م /

، 5الكتاب، حتقيق: عبدالسالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط/ سيبويه: ينظر: -17

إىل كتاب سيبويه وشروحه، دار الشؤون املدخل البكاء: ) مقدمة احملقق(، و 40-1/36 م2009

سيبويه إمام النحاة يف آثار  :، وكوركيس عواد80 -35، م2001، 1الثقافية العامة، بغداد، ط/

 .69 -36الدارسني خالل اثين عشر قرنًا، 
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ينظر: السريايف النحوي يف ضوء شرحه لكتاب سيبويه، دراسة وحتقيق: عبداملنعم فائز، دار  -18

 .9-8، م1983، 1ط/ الفكر، دمشق،

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة الطنطاوي: ، و326-288املدارس النحوية،  :ينظر: شوقي ضيف -19

125-138. 

 .279-151، م1967كتاب سيبويه وشروحه، دار التضامن، بغداد،  :ينظر: خدجية احلديثي -20

 .80 -35املدخل إىل كتاب سيبويه وشروحه، البكاء: ينظر:  -21

 .193-191سيبويه إمام النحاة،  :ينظر: علي النجدي ناصف -22

االجتاهات النحوية يف األندلس وأثرها يف تطوير الدراسات النحوية، أطروحة أمني السيد:  -23

 .119-114، م1964دكتوراه، جامعة القاهرة، 

 .31-29املدخل إىل كتاب سيبويه وشروحه، البكاء: ينظر:  -24

 .192سيبويه إمام النحاة،  :علي النجدي ناصف -25

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الطنطاوي: ، و256طبقات النحويني واللغويني، الزبيدي: ينظر:  -26

 .75كتاب سيبويه وشروحه  :وخدجية احلديثي ،106-107

أثر النحاة يف البحث البالغي حتى نهاية القرن اخلامس اهلجري، دار  :ينظر: عبدالقادر حسني -27

 .68، م1998القاهرة، د.ط،  -يب، للطباعة والنشرغر

 .28سيبويه إمام النحاة يف آثار الدارسني خالل اثنى عشر قرنا،  :ينظر: كوركيس عواد -28

سيبويه إمام النحاة يف آثار  :)املقدمة(، وكوركيس عواد 60-1/44الكتاب، سيبويه: ينظر:  -29

أبنية الصرف يف كتاب سيبويه، دار خدجية احلديثي: ، و32 -26الدارسني خالل اثين عشر قرنا، 

 .76-70، م1965، 1النهضة، بغداد ط/

سيبويه إمام النحاة يف آثار الدارسني خالل  :)املقدمة(، وكوركيس عواد 1/44ينظر: الكتاب،  -30

 :، وفخر الدين قيادة71أبنية الصرف يف كتاب سيبويه، خدجية احلديثي: ، و33اثين عشر قرنا، 

 .35، م1990، 1األردن، ط/ -ائل خالفية بني اخلليل وسيبويه، دار األمل للنشر والتوزيع، إربدمس

تاريخ األدب العربي، نقله إىل العربية: عبداحلليم النجار، دار املعارف، القاهرة، : ينظر: بروكلمان -31

 .2/136، د.ت، 5ط/
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 71أبنية الصرف يف كتاب سيبويهخدجية احلديثي: )املقدمة(، و 1/44الكتاب، سيبويه: ينظر:  -32

، وفخر 35-33 -سيبويه إمام النحاة يف آثار الدارسني خالل اثين عشر قرنا :، وكوركيس عواد76-

 .35مسائل خالفية بني اخلليل وسيبويه،  :الدين قيادة

 –بريوت  –ة كتاب، حتقيق: حممد كاظم البكاء، دار زين احلقوقية واألدبيال سيبويه: ينظر: -33

 .م2015، 1لبنان، ط

 .39 ،م2015، 21كتاب سيبويه مطبوعًا، جملة آداب الفراهيدي، ع/ :ينظر: مهند جميدي برع -34

مايكل كارتر وجهوده يف درس النظرية النحوية الرتاثية مع ترمجة  :ينظر: ناصر فرحان اخلريص -35

حبثه: التداولية واللغة التعاقدية يف البدايات األوىل للنحو العربي والنظرية الفقهية، جملة جامعة أم القرى 

نشأة النحو العربي يف ضوء كتاب  :جريار تروبوو، 375م،  2017، مايو 19لعلوم اللغات وآدابها، ع / 

 .127، م1987، 1، ع/1سيبويه، جملة جممع اللغة العربية، مج/ 

 .2/135تاريخ األدب العربي، بروكلمان:  -36

 .91سيبويه إمام النحاة،  :علي النجدي ناصف -37

 .123، م14،1966العصر العباسي األول، دار املعارف، القاهرة، ط/ :شوقي ضيف -38

 .103، م1974، 34ن، جملة اللغة العربية بالقاهرة، ج،سيبويه يف امليزا: أمحد مكي األنصاري -39

 .33، م2002، 1نظرية النحو العربي القديم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط/ :كمال شاهني -40

سيبويه حياته وكتابه، مؤسسة هنداوي سي آى سي، اململكة املتحدة، د.ط،  :ينظر: أمحد بدوي -41

 .41، م2017

املذاهب النحوية يف ضوء الراسات اللغوية احلديثة، املكتبة الفيصلية، جدة،  :مصطفى عبدالعزيز -42

 .29، م1،1986ط/

الرتاث اللغوي العربي، ترمجة: حممد حسن عبدالعزيز وكمال شاهني، دار  :ينظر: يوهاس جيوم -43

 .33، م2007، 1السالم للطباعة، القاهرة، ط/

، م1974، 1النحو، وكالة املطبوعات، الكويت، ط/ أبو األسود الدؤلي ونشأة: ينظر: الدجنى -44

تاريخ النحو املدخل النشأة والتأسيس، دار الفكر اللبناني، بريوت،  :عصام نور الدينو، 44

املفصل يف تاريخ النحو العربي، مؤسسة الرسالة، بريوت،  :حممد خري احللوانيو، 19، م1،1995ط/

لقة املفقودة يف تاريخ النحو العربي، مؤسسة الرسالة، احل :عبدالعال سامل مكرمو، 22، م1979، 1ط/
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قضية نشأة النحو العربي يف آثار الدارسني،  :حممد سعيد الغامديو، 14-11، م1993، 2بريوت، ط/

تاريخ النحو، دار املعارف،  :علي النجدي ناصفو، 7جملة الدراسات العربية، جامعة املنيا، د.ت، 

املوجز يف نشأة النحو، مكتبة الكليات  :حممد الشاطرو، 7(، د.ت، 157القاهرة، سلسلة كتابك )

 -أعالمه -النحو العربي تارخيه :حممود سليمان ياقوتو، 6،م1983األزهرية، القاهرة، د.ط، 

 :عفيف دمشقيةو، 10-9م، 1994مصادره، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د.ط،  -نصوصه

 .57، م1981ء العربي، بريوت، طبعة جتديد النحو العربي، معهد األمنا

مدخل إىل تاريخ النحو العربي وقضايا ونصوص حنوية، دار غريب، القاهرة،  :علي أبو املكارم -45

 . 52، م2007د.ط، 

 .43املدخل النشأة والتأسيس، -تاريخ النحوعصام نور الدين:  -46

دراسات يف  :صاحب أبو جناحو، 18 ملفصل يف تاريخ النحو العربي،ا :ينظر: حممد خري احللواني -47

: األفغانيو، 20، م1998، 1األردن، ط/ -نظرية النحو العربي وتطبيقاتها، دار الفكر للطباعة، عمان

قضية نشأة  :مد سعيد الغامديحم، و161، م1987يف أصول النحو، املكتب اإلسالمي، بريوت، د.ط، 

 .28النحو العربي يف آثار الدارسني، 

التفكري العلمي يف النحو  :، وحسن مخيس امللخ39أول كتاب يف حنو العربية،  :حسن عون -48

النماذج العلمية يف  :، وحممد ربيع الغامدي38، م2002، 1العربي، دار الشروق للنشر، األردن، ط/

مد سعيد حم، و124، م2012، سبتمرب 75، ع/19العلوم )النموذج النحوي مثااًل(، عالمات يف النقد، م/
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 .100-99، م2007، 4البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية باجلزائر، ع/

 .39أول كتاب يف حنو العربية،  :حسن عون -51
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 .273، م2016(،4علو م اللسان عند العرب )

(، 37الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه، مطبوعات جامعة الكويت رقم ): يخدجية احلديث -54

 .7،م1974

 . 129النماذج العلمية يف العلوم )النموذج النحوي مثااًل(،  :حممد ربيع الغامدي -55

 .28قضية نشأة النحو العربي يف آثار الدارسني،  :مد سعيد الغامديحمينظر:  -56

 .13، م2007، 1لغوية، عامل الكتب، القاهرة، ط/اجتهادات متام حسان:  -57

سبتمرب  2ع/ 3تيسري النحو، ترف أم ضرورة، جملة الدارسات اللغوية، مج/ :ينظر: حممد صارى -58

 .152، م2001

علم اللغة مدخل تارخيي مقارن يف ضوء الرتاث واللغات السامية، وكالة  :حممود فهمي حجازي -59

 .91، م1973الكويت، د.ط،  -املطبوعات

ينظر: نفسه. وقد أحصى الدكتور علي أبو املكارم من ألفوا يف النحو التعليمي منذ نهاية القرن  -60

سسة املختار، القاهرة، ؤالثاني اهلجري حتى القرن التاسع. ينظر: تعليم النحو العربي عرض وحتليل، م

 .43-29،م1،2007ط/

مدرسيت البصرة والكوفة، دار الفكر اللبناني، نشأة النحو العربي يف  :ينظر: طالل عالمة -61

 .33، م1992، 1بريوت، ط/

، 1اللغة والنحو. دراسات تارخيية وحتليلية ومقارنة، مطبعة رويال، اإلسكندرية، ط/حسن عون:  -62

 .79، م1952

 .38التفكري العلمي يف النحو العربي،  :حسن مخيس امللخ -63

 .38التفكري العلمي يف النحو العربي،  :ينظر: حسن مخيس امللخ -64

 .38التفكري العلمي يف النحو العربي،  :حسن مخيس امللخ -65

 .39نفسه،  -66
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، 150، م1999اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم، دار غريب، القاهرة،  :ينظر: كمال بشر -67

 .39التفكري العلمي يف النحو العربي،  :وحسن مخيس امللخ

 .40التفكري العلمي يف النحو العربي،  :يس امللخحسن مخ -68

تيسري العربية بني القديم واحلديث، منشورات جممع اللغة العربية  :ينظر: عبدالكريم خليفة -69

 .102، م1986، 1األردني، عمان، ط/

 .85اللغة والكالم يف الرتاث النحوي العربي،  :مد سعيد الغامديحم -70

 .3البنى النحوية العربية،  :اج صاحلينظر: عبدالرمحن احل -71

 .4 البنى النحوية العربية، :عبدالرمحن احلاج صاحل -72

 .5نفسه،  -73

 .157-156التفكري العلمي يف النحو العربي، :ينظر: حسن مخيس امللخ -74

 .207، م2000، فرباير 75مراجعات لسانية اجلزء الثاني، كتاب الرياض، ع/ :محزة املزيين -75

ينظر: منها على سبيل املثال رؤى لسانية يف نظرية النحو العربي للدكتور حسن مخيس امللخ  -76

والكتاب بني املعيارية والوصفية للدكتور أمحد سليمان ياقوت واملنهج الوصفي يف كتاب سيبويه، 

ده نوزاد حسن، والنحو العربي والدرس احلديث والنحو العربي واللسانيات املعاصرة، للدكتور عب

الراجحي ونظرية النحو العربي يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث للدكتور نهاد املوسى وغريها من 

 الدراسات اليت ال جمال حلصرها.

ميشال زكريا: األلسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية اجلملة البسيطة، املؤسسة  -77

 . 5، م1986، 2بريوت، ط/ -اجلامعية للدراسات والنشر

،ع/ 12منهج متام حسان واحلركة اللسانية يف املغرب، جملة جذور الرتاث، مج/ :عبداهلل اجلهاد -78 

 .478،م2003، يناير 30

 -380مايكل كارت وجهوده يف درس النظرية النحوية الرتاثية،  :ينظر: ناصر فرحان اخلريص -79

 .126-25التحيز اللغوي وقضايا أخرى،  :، ومحزة املزيين382

االستدالل يف كتاب سيبويه طبيعته وأمناطه، أطروحة دكتوراه جامعة  :ينظر: حممد بن حجر -80

 .391، م2013سعد دحلب بالبليدة، كلية اللغات واآلداب، قسم اللغة العربية وآدابها، 
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ة سيبويه يف الثقافة العربية، منشورات فريق يف كتاب سيبويه، حبث منشور ضمن كتاب مركزي
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 .141التحيز اللغوي وقضايا أخرى،  :، ومحزة املزيين382طبيعته وأمناطه،
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إدريس و، 1046، م2010، 2النحو والصرف سيبويه إمام العربية كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ج/

العناية باخللف مدخل لتداوليات كتاب سيبويه، حبث منشور ضمن كتاب مركزية سيبويه  :مقبول

يف الثقافة العربية، منشورات فريق البحث األدبي والسيمائي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان، 
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392. 

النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقاتها يف النحو  :ينظر: أمحد املهدي املنصوري وأمسهان الصاحل -87

، وجابر عبد 330، م2013، شباط، 29العربي، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات، ع/

ويلية يف كتاب سيبويه، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، جذور النظرية التوليدية التح :األمري التميمي

 .63، م2003كلية اآلداب، قسم اللغة العربية، 

 .122جذور النظرية التوليدية التحويلية يف كتاب سيبويه،  :ينظر: جابر عبد األمري التميمي -88

، م1979. ط، النحو العربي والدرس احلديث، دار النهضة العربية، بريوت، د :عبده الراجحي -89

149. 

 .39حنو عربي من القرن الثامن امليالدي، كارتر:  -90

 .17التفكري العلمي يف النحو العربي،  :ينظر: حسن مخيس امللخ -91
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