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قراءة في كتاب سيبويه – الباب األول أنموذجا
أ.د سعيد جاسم الزبيدي
قسم اللغة العربية  /كلية العلوم واآلداب
جامعة نزوى

ملخص البحث
مل يزل يف مقولة أيب عثمان املازين (ت249ه)  " :من أراد أن يعمل كتاباً كبرياً يف النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي " ( . )1نظر
صائب  ،فلو عكف الالحقون من النحاة عليه إيضاحاً لغامضه  ،وتعليقاً على جممله  ،وبياناً ملقصوده  ،وشرحاً ملشكله  ،ملا أحوج
كل من جاء بعده من النحاة هنج سبيالً آخر يف التأليف إما حسداً له  ،وإما حماولة لصرف األنظار
الباحث  ،واملتعلم إىل غريه ّ ،
ولكن ّ
إيل األجزاء الثالثة – قبل متام طبعه كامالً – وكنت أقرأ منه أبواباً
عنه  .عرفت ( كتاب سيبويه ) يف مرحلة املاجستري  ،حني وصلت ّ
حّت هتيّأ يل أن يبسط أستاذنا املرحوم إبراهيم الوائلي بعضاً من مسائله  ،وهنج سيبويه يف عرضها رواية وحواراً وسؤاالً مع شيخه
متفرقة ّ ،
اخلليل بن أمحد  ،فوقفنا على علم غزير  ،وكان هذا مشجعاً لكسر حاجز اخلوف الذي صنعته مقولة املربد (ت285ه)  " :هل ركبت
البحر؟ " ( . )2فطفقت أردد النظر يف قراءة منتظمة ألحث طلبيت يف مراحل الدراسات اجلامعية الثالث إىل اعتماد ( الكتاب ) أوالً يف
أحباثهم ورسائلهم  ،وموازنة ما ورد فيه بآراء الالحقني  ،واخللوص إىل ترجيح  ،أو اجرتاح رأي  .فتعززت القناعة هبذا  ،وصح العزم على
جتدد القراءة يف نصوص الكتاب  ،واستقراء ما أضاف إليه حناة آخرون يف مؤلفاهتم  ،فكان العنوان :
" قراءة يف كتاب سيبويه _ الباب األول أمنوذجا"
وقامت خطة البحث على :
 مقدمة .
 املبحث األول  :قسمة الكلم الثالثية  :مفهوم االسم .
 املبحث الثاين  :مفهوم الفعل عند سيبويه  ،وموقف النحاة منه .
وتطور النظر فيه .
 املبحث الثالث  :احلرف عند سيبويه ّ ،
 اخلامتة .
النص األول :
ّ

واهلل ويل التوفيق
" هذا باب علم ما الكلم من العربية "

( )1ابن الندمي  :الفهرست  ،حتقيق  :إبراهيم رمضان  ،دار املعرفة  /بريوت  ،ط ، 2سنة 1997م  ،ص .74
( )2أبو سعيد السريايف  :أخبار النحويني البصريني  ،ومراتبهم  ،وأخذ بعضهم عن بعض  ،حتقيق  :حممد إبراهيم البنا ،دار االعتصام  /القاهرة ،ط ، 1سنة
1985م  ،ص. 65

قال سيبويه  " :فالكلم  :اسم  ،وفعل  ،وحرف جاء ملعىن ليس باسم  ،وال فعل " (. )3
على الرغم من أ ّن ( كتاب سيبويه ) املدونة األوىل للنحو العريب  ،وأنّه بدأ بتصنيف الوحدات اللغوية  ،وحدد عالقاهتا  ،شكالً  ،ووظيفة
ِ
ب إىل أيب األسود الدؤيل (ت69ه)  ،فعنده على ما دارت عليه الروايات أ ّن الكالم
ّ ،إال أن تقسيم الكالم على ثالثة مسبوق مبا نُس َ
اسم  ،وفعل  ،وحرف ( ، )4وقيل يف هذا التقسيم إنّه " إمجاع النحويني " ( ، )5وقيل  " :وقد الحظ الكوفيون كما الحظ
كلّه
البصريون أن الكلمة ثالثة أنواع " (. )6
حسان على هذا التقسيم فقال  " :إن التفريق على أساس من املبىن فقط  ،أو املعىن ليس هو الطريقة املثلى اليت ميكن االستعانة
وعلّق متّام ّ
هبا يف أمر التمييز بني أقسام الكلم " ( . )7وهذا منطق سليم ظهر منه عند سيبويه إذ قال  " :واعلم أن املضاف إليه ينجر بثالثة أشياء
 :بشيء ليس باسم وال ظرف  ،وبشيء يكون ظرفاً  ،وباسم ال يكون ظرفاً " ( . )8فجعل ( الظرف ) ليس امساً  ،وإن استدرك فقال :
" وهذه الظروف أمساء  ،ولكنها صارت مواضع لألمساء " ( . )9فنظر إليها سيبويه من حيث الوظيفة اليت تؤديها الظروف  ،وانتزعها من
صنف األمساء فكأهنا ال تدخل فيها .
إ ّن هذا – يف نظري – أول خرق للقسمة الثالثية .
وحيهل  ،وتر ِاك  ،وهلّم  ،وحذا ِر ) يف  " :باب من الفعل ُمسّي فيه بأمساء مل
و ثانيهما  :أنّ سيبويه صنّف ألفاظاً مثل  ( :رويد ،
ّ
()11
تؤخذ من أمثلة الفعل احلادث " ( . )10وأطلق عليها مصطلح ( أمساء األفعال )  ،وهي ال تدخل يف قسمته الثالثية .
الفراء (ت207ه) قال يف ( كِال ) إهنا بني األمساء واألفعال ( ، )12فانتزعها من امسيتها كما انتزع سيبويه الظرف منها
وثالثهما  :أن ّ
مر .
على ما ّ
مث اجرتح أبو بكر ابن صابر األندلسي (ت بعد 750ه) لـ( أمساء األفعال ) مصطلح (اخلالفة ) ليصبح قسماً رابعاً (.)13
شراح ( كتاب سيبويه ) ومن عقد عليه كتاباً نقداً  ،أو تعليقاً أو استدراكاً على هذا الذي قدمناه ؟
وهنا نطرح سؤاالً  :هل رصد ّ
فصل يف شرحه  ،ومنهم من شرح مشكالته كأيب علي الفارسي (ت377ه)  ،ومنهم من
فمنهم أبو سعيد السريايف (ت368ه) الذي ّ
ّبني اخلفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه  ،كاألعلم الشنتمري (ت476ه)  ،وهذا معروف عند الباحثني  ،لكنّهم انشغلوا – وشغلونا
تقرب الكتاب للقارئ أو املتعلم فمثال :
معهم – بأمور ال متت إىل البحث النحوي بصلة  ،وال ّ
( )3سيبويه  :الكتاب  ،حتقيق  :عبد السالم حممد هارون  ،دار اجليل  /بريوت  ،ط ، 1د.ت . 12/1 ،
( )4ينظر  :الزجاجي  :اإليضاح يف علل النحو  ،حتقيق  :مازن املبارك  ،دار النفائس  /بريوت  ،ط ، 6سنة  ، 1996ص. 89
( )5املصدر نفسه ص . 41
( )6مهدي املخزومي  :مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو  ،مطبعة البايب احلليب  /القاهرة  ،ط ، 2سنة 1958م  ،ص. 337
()7
حسان  :اللغة العربية معناها ومبناها  ،عامل الكتب  /القاهرة  ،ط ، 6سنة 2009م  ،ص. 87
متّام ّ

( )8سيبويه  :الكتاب . 419/1 ،
( )9املصدر نفسه . 420/1 ،
( )10سيبويه  :الكتاب . 253-241/1 ،
( )11املصدر نفسه . 242/1 ،
( )12أبو بكر الزبيدي  :طبقات اللغويني والنحويني  ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم  ،ذخائر العرب  /القاهرة  ،ط ، 2سنة 1984م  ،ص. 133
القلم  /دمشق  ،ط ، 1سنة 1997م ،
( )13ينظر  :أبو حيان األندلسي  :التذييل والتكميل يف شرح التسهيل  ،حتقيق  :حسن هنداوي  ،دار
. 23-22/1

ذكر السريايف مخسة عشر لفظاً يف ضبط عبارة ( هذا باب ما الكلم من العربية ) ( ، )14وأطال أبو علي الفارسي(ت377ه) يف مسائل
ال عالقة هلا بالكتاب ( ،)15وأسهب األعلم الشنتمري يف مواضع ع ّدها احملقق مآخذ عليه (.)16
غري أننا ال نعدم إشارات دقيقة صائبة منها :
إ ّن مقولة السريايف مثالً :
هن بعض العربية  ،أل ّن العربية مجلة وتفصيل " ( .)17اليت أرى فيها إرهاصاً لـ( نظرية النظم )
" وهذه اجلملة هي اسم وفعل وحرف ّ ،
اليت اجرتحها عبد القاهر اجلرجاين (ت471ه) (. )18
()19
لكل رأي بصري – وإن كان بصريا – فقد خالف اخلليل يف االشتقاق من احلروف
ومل يكن أبو علي الفارسي يف ( تعليقته ) متابعاً ّ
 ،وغلّط سيبويه يف غري مسألة (. )20
ولألعلم أكثر من فائدة يف ( نكته ) منها (: )21
كل بيت  ،وبيان معناه  ،ومناسبة إنشاده .
 اهتمامه بشرح ّ
 استدراك على سيبويه والسريايف معاً يف باب األبنية .

لننظر فيما قاله الثالثة تعقيباً على ما ذكره سيبويه يف ( االسم ) :
فعلّق أبو سعيد السريايف (ت368ه) على أقسام الكلم  ،فقال  " :وأما " االسم " فإن سيبويه مل
()22
دل لفظه على معىن غري مقرتن
كل شيء ّ
حي ّده حب ّد ينفصل به عن غريه  ،وينحاز من الفعل واحلرف  "...واستدرك عليه فح ّده ّ " :
مضي أو غريه فهو اسم " (. )23
بزمان ّ
حمصل  ،من ّ
االسم  ،والفعل  ،واحلرف  ،ومزج بني ح ّد
أما أبو علي الفارسي (ت377ه) فلم خيرج عن القسمة الثالثية بل بسط القول يف
االسم عند األخفش األوسط (ت215ه) وابن السراج (ت316ه) (.)24
العلمية  /بريوت  ،ط ،2سنة 2012م ،

( )14ينظر  :شرح كتاب سيبويه  ،حتقيق  :أمحد حسن مهديل  ،وعلي سيد علي  ،دار الكتب
13/1
التوزيع  /الرياض  ،ط 1سنة 2011م -37/1 ،
( )15تنظر  :التعليقة على كتاب سيبويه  ،حتقيق  :عوض بن محد القوزي  ،دار املفردات للنشر و
. 38
( )16ينظر  :النكت يف تفسري كتاب سيبويه  ،وتبيني اخلفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه  ،دراسة وحتقيق  :رشيد بلحبيب  ،طبع وزارة األوقاف والشؤون الدينية
/اململكة املغربية  ،د.ط ،سنة 1999م .121/1 ،
( )17شرح كتاب سيبويه . 12/1،
املدين  /القاهرة – ج ّدة  ،ط ، 3سنة 1992م
( )18ي نظر  :عبد القاهر اجلرجاين  :دالئل اإلعجاز  ،قرأه وعلق عليه  :حممود حممد شاكر  ،مطبعة
 ،ص. 4
( )19تنظر  :التعليقة على كتاب سيبويه  ،ص. 39
( )20ينظر  :املصدر نفسه  ،ص. 41-40
( )21ينظر  :النكت يف تفسري كتاب سيبويه . 120 -119/1 ،
( )22شرح كتاب سيبويه . 14/1،
( )23املصدر نفسه . 15/1 ،
( )24تنظر  :التعليقة على كتاب سيبويه . 14/1 ،

أما األعلم الشنتمري (ت 476ه) فقد كرر ما ذكره السريايف يف أقسام الكلم الثالثة فقال  " :والدليل على ذلك أن ليس من أحاط
علماً حبقيقة االسم والفعل واحلرف أحاط بالعربية كلّها "( - . )25ال تعليق !
ولعل أبرز ما دار عليه كالمهم ما ذكره الزجاجي (ت337ه) بقوله  " :أما سيبويه فلم حي ّد االسم حداً يفصله من غريه ولكن مثّله ...
ّ
()26
فقال أصحابه ترك حتديده ظنّاً منه أنه غري مشكل "  .لكنين ال أرى هذا صحيحاً  ،فسيبويه مل حي ّده ألنه غري مشكل  ،بل كان
يرى فيه صوراً متعددة  :من حيث اجلنس( ، )27والعدد ( ،)28والزمن ( ،)29وامليزان الصريف (.)30
ووظائف متعددة  :كاإلسناد ( ،)31واإلضافة ( ،)32والفاعل ( ،)33واملفعول ()34وغري ذلك مما يؤديه يف اجلملة  ،فضالً عن اختالف
عالماته يف اإلعراب والبناء .
وقطع أبو القاسم الزجاجي (ت337ه) يف أ ّن هذه القسمة الثالثية ال رابع هلا  ،وال خامس (.)35
وكرر ذلك أبو الربكات األنباري (ت577ه) (.)36
مر بفوائد :
وخنلص مما ّ
حتري العالقة بني شكل البنية  ،وما يكون له من داللة .
 يدخل تقسيم سيبويه الثالثي يف املنهج الوصفي الذي قاده إىل ّ

 إ ّن أكثر ( الكالم وما يتألف منه ) ينبين من هذه األقسام الثالثة  ،على وفق مبدأ الكثرة الذي سنّه أبو عمرو بن العالء
(ت154ه) حينما سئل  " :أخربين عما وضعت مما مسيته عربية  ،أيدخل فيها كالم العرب كلّه ؟ فقال  :ال .قال السائل :
حجة ؟ قال  :أعمل على األكثر  ،وأمسّي ما خالفين لغات " (.)37
فقلت  :كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم ّ

 وبناء على ذلك مل تكن القسمة الثالثية شاملة أللفاظ العربية اليت وجد فيها احملدثون بغيتهم لالنطالق من أسر هذه القسمة
:

( )25النكت يف تفسري كتاب سيبويه .163/1 ،
( )26اإليضاح يف علل النحو  ،ص. 49
( )27ينظر  :كتاب سيبويه . 20-17 /1 ،
( )28املصدر نفسه . 19-17/1 ،
( )29املصدر نفسه . 12/1 ،
( )30املصدر نفسه . 7/3 ،
( )31املصدر نفسه . 23/1 ،
( )32املصدر نفسه . 419/1 ،
( )33املصدر نفسه . 33/1،
( )34املصدر نفسه . 43/1 ،
( )35ينظر  :اإليضاح يف علل النحو  ،ص. 42-41
( )36ينظر  :أبو الربكات األنباري  :أسرار العربية  ،حتقيق  :حممد هبجة البيطار  ،مطبوعات اجملمع العلمي العريب  /دمشق  ،د.ط  ،سنة 1957م  ،ص -3
.4
العرب  /القاهرة  ،ط ، 2سنة 1984م ،
( )37أبو بكر الزبيدي  :طبقات اللغويني والنحويني  ،حتقيق  :حممد أبو الفضل إبراهيم  ،ذخائر
ص. 34

أما احملدثون فقد اختلفوا يف أقسام الكلمة وعلى الوجه اآليت :
 يعقوب عبد النيب (ت1945م) الذي يراها مثانية  :االسم  ،والضمري  ،واملصدر  ،و الصفات  ،والظرف  ،والفعل  ،واحلرف
 ،وأمساء األفعال واألصوات (.)38
 إبراهيم أنيس (ت1977م) الذي رآها أربعة  :االسم  ،والضمري  ،والفعل  ،واألداة (.)39
 مهدي املخزومي (ت1993م) الذي رآها أربعة أيضاً ولكنه خيتلف يف األقسام  ،فهي عنده  :الفعل  ،واالسم  ،واألداة ،
والكنايات (.)40

حسان (ت 2011م) فقد رآها سبعة هي  :االسم  ،والصفة  ،والفعل  ،والضمري واخلوالف  ،والظرف  ،واألداة
ّ أما متّام ّ
(.)41

وتلقفها تلميذه فاضل الساقي وعقد عليها رسالته يف الدكتوراه باسطاً الكالم لتسويغ هذه القسمة السباعية (.)42
ورمبا يظهر باحث آخر ليعيد القسمة على وفق زاوية نظر جديدة !

هن بعض العربية " مفتاح مجيل للنظر يف العربية مجلةً وتفصيالً .
 وأرى أن عبارة السريايف أن االسم والفعل واحلرف " ّ

اجلر  ،والفاعلية (،)43
 وحني مل يضع النحاة القدامى ح ّدا جامعاً مانعاً لالسم جلؤوا إىل ذكر عالمات متيزه من غريه  ،منها ّ :
وما جاز أن خيرب عنه ( ،)44ومجعها

الزجاجي (ت337ه)  :باخلفض  ،والتنوين  ،ودخول األلف والالم عليه  ،والنعت

 ،والتصغري ،والنداء (.)45
حّت أوصلها أبو الربكات األنباري إىل نيّف وسبعني عالمة (.)46
وخنرج من هذا إىل أن لالسم أشكاالً ووظائف متعددة يطول الوصف فيها  ،وأرى أن يبحث االسم من هاتني الزاويتني :
 الشكل  :صرفاً ولواحق ولواصق .

 الوظيفة  :يف الرتكيب  :إسناداً وعالمة وتقدمياً وتأخرياً وذكراً وحذفاً .

النص الثاني :
ّ
ِ
فأما بناء
وقال  " :و ّأما الفعل فأمثلة أُخذت من لفظ أحداث األمساء  ،وبُنيت ملا مضى  ،وملا يكون ومل يقع  ،وما هو كائن مل ينقطع ّ .
ما مضى فذهب ِ
ومسع وم ُكث ُِ
ب
يقتل َ
اقتل و ْ
ب ويض ِر ُ
ومحد  .و ّأما بناء ما مل يقع فإنه قولك آمراً ْ :
ويذه ُ
َ
اذهب و ْ
اضرب  ،وخمرباً ُ :
( )38ينظر  :عبد الوارث مربوك سعيد  :يف إصالح النحو العريب – دراسة نقدية  ،دار القلم  /الكويت  ،ط ،1سنة 1985م  ،ص.127-126
( )39ينظر  :من أسرار اللغة  ،مكتبة االجنلو املصرية  /القاهرة  ،ط ، 6سنة 1978م  ،ص . 294-218
( )40ينظر  :يف النحو العريب قواعد وتطبيق  ،دار الرائد العريب /بريوت  ،ط ، 3سنة 1985م  ،ص. 63 -21
( )41ينظر  :اللغة العربية معناها ومبناها  ،ص . 132-90
( )42ينظر  :أقسام الكالم العريب بني الشكل والوظيفة  ،مكتبة اخلاجني  /القاهرة  ،ط ، 1سنة 1977م  ،ص  ، 139وما بعدها.
( )43ينظر  :املقتضب  ،حتقيق  :حممد عبد اخلالق عضيمة  ،طبع جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي  /وزارة األوقاف القاهرة  ،ط ، 1سنة 1386ه . 3/1،
1996م . 38 – 37/1 ،
( )44ينظر  :األصول يف النحو  ،حتقيق عبد احلسني الفتلي  ،مؤسسة الرسالة  /بريوت  ،ط ، 3سنة
( )45ينظر  :اجلمل يف النحو  ،حتقيق علي توفيق احلمد  ،عامل الكتب احلديث  /إربد  /األردن  ،ط ، 1سنة 2016م  ،ص. 63
( )46ينظر  :أسرار العربية  ،ص . 10- 9

ضرب  .كذلك بناء ما مل ينقطع وهو كائن إذا أخربت  .فهذه األمثلة اليت أخذت من لفظ أحداث األمساء  ،وهلا أبنية كثرية
ويُقتَل ويُ َ
ستبني إن شاء اهلل  .واألحداث حنو الضرب واحلمد والقتل" (.)47
ربط سيبويه – وبعده مجيع النحاة – الفعل خارج السياق بالزمن  ،وأصبح هذا املوقف املنهج املتبع يف الدراسات النحوية قدمياً وحديثاً
 ،مع اختالف يف التوزيع والداللة .
انقسم النحاة الالحقون يف مفهوم الفعل وداللته الزمنية على ما ورد يف مقولة سيبويه على الوجه اآليت :
 /1حناة كرروا هذه املقولة وأعادوا إنتاجها بعبارات أخرى :
 فاملربد (ت285ه) قال  " :الزمن خاصة وعامة يتصل به الفعل  ،وذلك أن الفعل إمنا بين ملا مضى من الزمان  ،وملا مل ِ
ميض
( أي احلال واالستقبال ) " ( . )48وأعاد يف موضع آخر مقولة سيبويه بألفاظ أخرى  ،فقال  " :فالفعل إمنا هو مبين للدهر
بأمثلته  .فـ( فَـ َعل ) ملا مضى منه  ،و ( يفعل ) يكون ملا أنت فيه وملا يقع من الدهر " (. )49

دل على معىن
السراج (ت316ه) اختصرها فقال  " :الفعل ما ّ
 وأبو بكر ابن ّ

وزمان  ،إما ٍ
ماض  ،وإما حاضر  ،وإما

مستقبل " (. )50

وترجح الزجاجي (ت337ه) بني أن يذكر زمنني للفعل مرة وثالثة يف أخرى

ّ

فقال  " :الفعل على أوضاع النحويني

دل على حدث  ،وزمان ٍ
ماض  ،أو مستقبل " (. )51
 ،ما ّ

هنا يذكر الزجاجي زمنني للفعل  ،ولكنّه يف موضع آخر يقول  " :فأسبق األفعال يف املرتبة املستقبل  ،مثّ فعل احلال  ،مثّ
املاضي " (. )52
 /2أما الذين وقفوا على ( كتاب سيبويه ) شرحاً  ،أو تعليقاً  ،أو تبييناً للخفي من ألفاظه  ،فقد اخرتنا ثالثة وهم :
 أبو سعيد السريايف (ت368ه) الذي قيل فيه  " :ومل يشرح كتاب سيبويه أحد أحسن منه  ،ولو مل يكن له غريه لكفاه
ذلك فضال " (. )53
جيرنا أبو سعيد السريايف (ت368ه) إىل مباحث منطقية يف صورة سؤال وجواب لريسم لنا صورة معقدة للفعل :
إذ ّ
ِ ِ
ب هذا بالفعل " (.)54
تبدأ بسؤال " ملَ لُق َ
ويفسر لفظة ( أمثلة ) .

( )47كتاب سيبويه . 12/1 ،
( )48املقتضب . 176/3 ،
( )49املصدر نفسه . 335/4،
( )50األصول يف النحو . 38/1 ،
( )51اإليضاح يف علل النحو  ،ص.52
( )52اإليضاح يف علل النحو  ،ص. 52
( )53أبو الربكات األنباري  :نزهة األلباء يف طبقات األدباء  ،حتقيق إبراهيم السامرائي  ،مكتبة املنار  /الزرقاء – األردن  ،ط ، 3سنة 1985م  ،ص. 228
( )54ينظر  :شرح كتاب سيبويه . 15/1 ،

وهذه األمثلة ( مصادر ) حتدثها ( األمساء ) (. )55
ويذهب بعيدا ليقول ( الفعل أثقل من االسم ) (. )56
لينتهي إىل " أن سيبويه ومن حنا حنوه يقسم الفعل على ثالثة أزمنة  :ماض  ،ومستقبل وكائن يف وقت النطق " (. )57
ويسرتسل لريد على طعون مفرتضة ( )58تومهها ليثبت براعته يف اجلدال !
تفرد بكتاب سيبويه  ،واإلكباب عليه (.)59
 وأبو علي الفارسي (ت377ه) الذي ّ

دل على معىن وزمان  ،وقد رمسه بذلك
فقد اكتفى أبو علي الفارسي (ت377ه) بكالم موجز فيقول  " :وأما الفعل فما ّ
فلم يقتصر فيه على املثال كما اقتصر عليه االسم (.)60

 واألعلم الشنتمري (ت476ه) الذي قيل يف كتابه ( النكت )  " :فقد استطاع أن يتخلص فعالً من إسهابات السريايف .

لكنه مل يستطع أن يتخلص من لفظ السريايف يف نقله للنكت " ( . )61و " أن أكثر عبارات األعلم مأخوذة من شرح السريايف
من غري ما عزو أو إشارة إىل ذلك " (.)62

فقد كرر األعلم الشنتمري مقولة السريايف فقال  " :اعلم أن سيبويه ومن حنا حنوه يقسم الفعل على ثالثة أزمنة  :ماض ،
ومستقبل  ،وكائن يف وقت النطق به " ( .)63وال جديد .
 /3أما الكوفيون فقد اختلفوا مع سيبويه والبصريني يف أمرين :
 األول  :يف أن فعل األمر ال يع ّد قسيما للماضي واملضارع ( ،)64وخلوه من الزمن ( )65الذي جعله سيبويه يف ( مل يقع ...
قولك آمراً اذهب ) .

 الثاين  :أهنم جعلوا اسم الفاعل العامل فعالً دائما (.)66

( )55املصدر نفسه . 16/1 ،
( )56املصدر نفسه . 16/1 ،
( )57املصدر نفسه . 18-17/1 ،
( )58املصدر نفسه . 19 -18/1 ،
1424ه  ،ص ، 102وياقوت احلموي  :معجم
( )59ينظر  :أبو حيان التوحيدي  :اإلمتاع واملؤانسة  ،املكتبة العصرية  /بريوت  ،ط ، 1سنة
اإلسالمي  /بريوت  ،ط 1993 ، 1م . 889/2 ،
األدباء  ،حتقيق  :إحسان عباس  ،دار الغرب
( )60التعليقة على كتاب سيبويه . 16/1 ،
( )61رشيد بلحبيب  :مقدمة النكت يف تفسري كتاب سيبويه . 104/1 ،
( )62طاهر حممد اهلمس  :كتاب سيبويه وأثره يف حناة الكوفة حّت القرن الرابع اهلجري  ،دار النوادر  /دمشق  ،ط 1سنة 2014م  ،ص. 43
( )63النكت يف تفسري كتاب سيبويه . 165/1 ،
( )64ينظر  :أبو الربكات األنباري  :أسرار العربية  ،ص. 319 -317
( )65ينظر  :مالك يوسف املطليب  :الزمن واللغة  ،اهليئة املصرية العامة للكتاب  /القاهرة  ،د.ط  ،سنة . 165 ، 45/1 ، 1986
( )66ينظر :الفراء  :معاين القرآن  ،حتقيق حممد علي النجار  ،دار السرور  /القاهرة  ،ط ، 1سنة 1966م . 165 ، 45/1 ،

وآلت داللة الزمن يف الفعل عند النحاة الالحقني إىل ربطها بأقسام الزمن الفلسفي على وفق ما قاله ابن يعيش (ت643ه)
مقومات األفعال  ،توجد عند وجوده  ،وتنعدم عند عدمه  ،انقسمت
 " :ملا كانت األفعال مساوقة للزمان  ،والزمان من ّ
بأقسام الزمان  ،وملا كان الزمان ثالثة  :ماضٍ  ،وحاضر  ،ومستقبل  ،وذلك من قبل أن األزمنة حركات الفلك " (.)67
إن سيبويه تنبه على أن الفعل وحده ال ينفرد بالداللة على الزمن  ،فقال  " :هذا باب وقوع األمساء ظروفا " ( )68أو " ما
يكون املصدر فيه حينا " ( ،)69واالدوات أيضا( ،)70وغريها(.)71
 /4أما املستشرقون فقد شاع عندهم أن اللغات السامية – منها العربية – ناقصة يف داللة األفعال على الزمن  ،فليس فيها إال داللتان
 :زمن تام وغري تام  ،أو منته  ،و غري منته (.)72
وانتظمت مناقشات الباحثني يف زمن اللغة العربية على ما يأيت(: )73
 يف العربية صيغ صرفية تعرب عن الزمن وجهاته .
السياق .
 صيغ زمنية أخرى يف ّ

 يف األساليب  :كالنفي والشرط واالستفهام  ،وأدواهتا .
السياق مطردة الداللة الزمنية (.)74
ولعل وظيفة ّ
وأخرياً نقول  :إن مباحث املعاصرين يف داللة الزمن يف العربية وعلى وجه التحديد ربط الزمن بالفعل تقرتح منهجاً لدراسة ذلك يف :
 الدرس الصريف .
 الدرس النحوي .
 الدرس السياقي  :لألساليب واألدوات .
وعلى وفق ما تقدم ففي ( كتاب سيبويه ) غىن إذا جترد له الباحثون  ،وسيجدون فيه درساً كامالً  :نظراً وتطبيقاً .

النص الثالث:
ّ

وقال  " :وأما ما جاء ملعىن  ،وليس باسم وال فعل فنحو  :مثّ  ،سوف  ،و واو القسم  ،والم اإلضافة  ،وحنوها " (.)75
لعل أبا القاسم الزجاجي (ت337ه) أول من تنبّه على أن احلروف ثالثة أضرب (:)76

( )67شرح املفصل  ،مكتبة املتنيب  /القاهرة  ،د .ط  ،د .ت . 4/7 ،
( )68كتاب سيبويه . 216/1 ،
( )69املصدر نفسه . 117/3 ،
( )70املصدر نفسه . 222/1 ،
( )71املصدر نفسه . 225/1 ،
( )72ينظر  :إسرائيل ولفنسون  :تاريخ اللغات السامية  ،جلنة التأليف والرتمجة والنشر  ،ط ، 1سنة  1929م  ،ص  ، 16-15وينظر W.W :
Right, Agrammar of the Arabic Language .vol. 2p. 3 ,1951
( )73ينظر  :مالك يوسف املطليب  :الزمن واللغة  ،ص. 23
( )74ينظر  :متام حسان  :اللغة العربية معناها ومبناها  ،ص. 107
( )75كتاب سيبويه . 12/1 ،
( )76ينظر  :اإليضاح يف علل النحو  ،ص . 54

 حروف املعجم .
 حروف املباين .
 حروف املعاين .
ولكن يف كتابه ( اجلمل يف النحو ) يضيف إىل أ ّن " احلرف على ما دل على معىن يف غريه "(.)77
وقد ذكر سيبويه الضرب الثالث مبا يلتئم به الكالم  ،واختلف النحاة بعده يف هذا :
 فالسريايف (ت368ه) فصل يف معاين احلروف انطالقا من مقولة سيبويه فقال " :إ ّن مجلة احلروف جتيء ملعان أنا أذكرها ...
" (. )78

دل على
 وعلّق أبو علي الفارسي (ت377ه) عليها  ،فقال  " :وأما احلرف ما ّ

معىن  ،ومل جيز اإلخبار عنه  ،وال أن

يكون خرباً " ( . )79حماوالً أن يضع مالمح حتديد للحرف .

 وفسر األعلم الشنتمري (ت476ه) مقولة سيبويه يف احلرف بأوجه ثالثة (: )80
_ أنه مؤثر يف غريه .
 جييء ملعىن . أنه على ضربني  :حرف معىن  ،وحرف معجم .كأنه غفل عما ذكره الزجاجي يف الضرب الثاين  ،وكرر الضربني اآلخرين .

الفراء (ت207ه) مصطلح ( األداة ) ()81ما أراده سيبويه يف ( احلرف )  ،وهذا مظهر من مظاهر اخلالف بني
 واستعمل ّ
البصريني والكوفيني يف اجرتاح مصطلحات متيّز كالً منهما .

 ورأى أستاذنا مهدي املخزومي (ت1993م) أن مصطلح ( األداة ) أكثر دقة وداللة من مصطلح احلرف ( ، )82ووافقه أمحد
مكي األنصاري (.)83
وتوسع أهل العربية يف ح ّد احلرف فذهبوا فيه مذاهب :
ّ
 /1من الذين تابعوا سيبويه يف مفهومه :

( )77اجلمل يف النحو  ،ص. 61
( )78شرح كتاب سيبويه . 19/1 ،
( )79التعليقة على كتاب سيبويه . 16/1،
( )80النكت يف تفسري كتاب سيبويه .164/1 ،
( )81ينظر  :معاين القرآن  ، 58/1 ،وينظر  :عوض محد القوزي  :املصطلح النحوي نشأته وتطوره حّت أواخر القرن الثالث اهلجري  ،نشر عمادة شؤون
املكتبات  /الرياض  ،ط ، 1سنة 1981م ،ص. 174
( )82ينظر  :مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو  ،ص.311-242
( )83ينظر  :أبو زكرياء الفراء ومنهجه يف النحو واللغة  ،نشر اجمللس األعلى لرعاية الفنون واألدب والعلوم االجتماعية  /القاهرة  ،ط ، 1سنة  1964م ،
ص. 45

 املربد (ت285ه) ( ،)84وأبو علي الفارسي (ت377ه) ( ،)85وعبد القاهر اجلرجاين (ت471ه) ( ،)86والبطليوسي
(ت521ه) (.)87
 /2ومنهم من جعل عالمة احلرف عدم قبوله اإلسناد :
 كابن السراج (ت316ه) ( ، )88وأبو الربكات األنباري (ت577ه) ( )89وابن مالك (ت672ه) ( ، )90وابن الناظم
(ت686ه) ( ، )91والسليلي (ت770ه) ( ، )92والصبّان (ت1206ه) (. )93

نص على داللة احلرف يف غريه :
 /3ومنهم من ّ
 الزجاجي (ت337ه) ( ،)94والغالبية من النحاة (.)95

 /4ومنهم من مل ير يف احلرف أية داللة على املعىن :
 الرضي االسرتاباذي (ت686ه) ( ،)96وتابعه أكثر األصوليني يف ذلك (.)97
حسان مصطلح ( األداة ) ليدرج حتته :
 /5ووظف متّام ّ
حموالً عن ظرف  ،أو اسم  ،أو فعل  ،وما نُِق َل إىل معان أخرى(.)98
ما كان حرفاً ملعىن  ،وما كان ّ

( )84ينظر  :املقتضب . 40/1،
( )85ينظر  :اإليضاح  ،حتقيق كاظم حبر املرجان  ،عامل الكتب  /بريوت  ،ط ،1سنة 2008م  ،ص. 72
( )86ينظر  :املقتصد يف شرح اإليضاح  ،حتقيق كاظم حبر املرجان  ،دار الرشيد /بغداد  ،ط ، 1سنة 1982م . 84/1 ،
( )87ينظر  :إصالح اخللل الواقع يف اجلمل للزجاجي  ،حتقيق محزة عبداهلل النشريت  ،دار الكتب العلمية  /بريوت  ،ط ، 1سنة 2003م  ،ص. 40
( )88ينظر  :األصول يف النحو . 40/1 ،
( )89ينظر أسرار العربية  ،ص.4
( )90ينظر  :شرح التسهيل (تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد) حتقيق  :حممد عبد القادر عطا  ،وطارق فتحي السيد  ،دار الكتب العلمية  /بريوت  ،ط2
 ،سنة 2009م . 17/1،
( )91ينظر  :شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك  ،حتقيق  :حممد باسل عيون السود  ،دار الكتب العلمية  /بريوت  ،ط ، 1سنة 2000م  ،ص. 6
( )92ينظر  :شفاء العليل يف إيضاح التسهيل  ،حتقيق  :عبداهلل الربكايت  ،املكتبة الفيصلية  /مكة املكرمة  ،ط ، 1سنة 1986م . 97/1،
( )93ينظر  :حاشية الصبّان على شرح األمشوين  ،حتقيق  :إبراهيم مشس الدين  ،دار الكتب العلمية  /بريوت  ،ط ، 1سنة 1997م . 35/1 ،
( )94ينظر  :اإليضاح يف علل النحو  ،ص ، 54وينظر  :اجلمل يف النحو  ،ص. 1
( )95ينظر  :خليفة بن ناصر الربواين  :اخلالف بني البصريني والكوفيني يف كتب معاين احلروف  :املالقي  ،واملرادي  ،وابن هشام  ،حبث غري منشور بقسم اللغة
العربية  /كلية العلوم واآلداب  /جامعة نزوى  ،سنة 2011م  ،ص . 19-14
يونس  /بنغازي ،ط ، 2سنة 1996م 10/1،
( )96ينظر  :شرح الرضي على كافية ابن احلاجب  ،حتقيق  :حسن عمر يوسف  ،منشورات جامعة قار
.
( )97ينظر  :مصطفى مجال الدين  :البحث النحوي عند األصوليني  ،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم  /بغداد  ،د.ط  ،سنة 1980م  ،ص. 206
( )98ينظر  :اللغة العربية معناها ومبناها  ،ص.123

حسان – أن ندرج حتته كثرياً من االلفاظ اليت أشكل على
مبصطلح ( األداة ) الذي جند فيه أوسع داللة  ،وميكننا – كم أمكن متّام ّ
النحاة تصنيفها  ،وترجحوا بني ع ّدها أمساء أم أفعاال مثل  :كيف  ،وأين  ،ومّت  ،وأىن  ،وايّان ( ،)99وصه  ،ومه ( ،)100وغريها ،
التطور يف البحث النحوي منذ سيبويه حّت عصرنا الراهن .
لنجرتح تصنيفاً جديداً لأللفاظ  ،فضال عن رصد ّ
وهبذا تتضح صورة قسم من أقسام الكلمة  ،وفيها تيسري كبري .
اخلامتة
توصلت ورقتنا هذه اليت وقفت على الباب األول من كتاب سيبويه إىل :
 -1مل تكن القسمة الثالثية للكلم قد مشلت ألفاظاً عربية بل استندت إىل مبدأ ( الكثرة ) يف ضوء االستقراء الناقص.
 -2خرق سيبويه يف أكثر من موضع هذه القسمة  ،ومثله حناة الكوفة وغريهم .

 -3مل يكن سيبويه غافالً حني مل يضع لالسم ح ّداً بل مثّل له  ( :رجل وفرس وحائط ) ألنه يعلم أن لالسم أشكاالً ووظائف
متعددة  ،مما أدى بالنحاة إىل ذكر نيّف وسبعني عالمة مل تكن موضع اتفاق .

 -4لعل مقولة سيبويه يف الفعل منطلق صاحل لبحث موسع يشمل الكتاب كله  ،للوصول إىل صورة واضحة يف داللة الزمن .
 -5ويرى البحث أن مصطلح ( األداة ) أوسع داللة من ( احلرف ) ،تنتظم فيها ألفاظ أخرى قد تكون أمساء أو أفعاالً حتددها
السياق مما ييسر للدارسني فهمها.
األساليب أو ّ

إن ورقتنا هذه جتدد الدعوة إىل عودة الباحثني للنظر يف ( كتاب سيبويه ) وبيان مباحثه يف الدراسات اجلامعية – ويف األقل –
لبث الروح يف الدرس النحوي .
الدراسات العليا ّ ،
واهلل املوفق للصواب

( )99ينظر  :اإليضاح يف علل النحو  ،ص. 49
( )100ينظر  :املصدر نفسه ص. 51

