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٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
 تحدث عن جھود الخلیل بـن أحمـد الفراھیـدى فـي مجـال               ١س  

الدراسات النحوية والصرفیة مع بیان دوره في تثبیت نظرية العامل    
 . العربي في النحو

 :اإلجابة النموذجیة 
قــدم العــالم اللغــوي الجلیــل الخلیــل بــن أحمــد الفراھیــدي  
ــة فــي     ــوانین اللغــة العربی ــرة فــي اكتشــاف ق ــة كبی جھــوًدا علمی
مستواھا النحوى والصرفي ، تبدو جلیة في كتاب سیبويه ، وكـذا            
فیما نسب إلیه من مؤلفـات مثـل رسـالته فـي معنـى الحـروف ،                 

ت اإلعراب ، وكتابه في العوامل ، وكذا فـي كتابـه            وكتاب جملة آال  
ويعد الخلیـل بـن أحمـد ھـو         . شرح صرف الخلیل    : المنسوب إلیه   

واضع مصطلحات أبواب النحو والصرف علـى السـواء ؛ التـى وردت             
 .في كتاب سیبويه

كما يعد الخلیـل بـن أحمـد مـن الـذين أسـھموا فـي تثبیـت                  
حـدث عـن أنـواع العوامـل     نظرية العامل في النحو العربي ، حیث ت    

والمعموالت وأحوالھا وشروطھا ، وثمة أمثلة عديدة وردت بالكتـاب   
تؤكد اعتماد النحو العربي على قضیة العامـل والمعمـول ، وبـذلك             
يكـون العلمـاء العـرب قـد سـبقوا تشومسـكى فـي ھـذا الصـدد ،          
وأسسوا قواعـدھم علـى نظريـة العامـل والمعمـول ، قبـل ظھـور                

 .الربط السیافي عند تشومسكىنظرية العامل و



 المبـرد فـي     – سـیبويه    –الخلیـل   :  قارن بین مصادر كل من       ٢س
 :السماع ، وما رأيك في ذلك 

 :اإلجابة النموذجیة المختصرة
اعتمد الخلیل بن أحمد في السماع على القراء لكتاب اهللا ، 
 القرآن الكريم ، وكان واحًدا مـن ھـؤالء القـراء ، كمـا اعتمـد علـى                 

األخذ من أفواه العرب الخلص الذين يثق في فصاحتھم حیث كـان            
 .ينتقل إلیھم في بواديھم في نجد وتھامة والحجاز
وعلـى العلمـاء    : واعتمد سیبويه في السـماع علـى القـراء          

 .الموثوق بفصاحتھم ، وعلى األعراب في بوادي الحجاز ونجد 
متـواثرة  واعتمد المبرد في السماع على القراءات القرآنیة ال       

، وكــان يــرفض القــراءات الشــاذة وال يرتضــیھا لكونھــا ال تطــرد مــع  
القواعد النحوية ، كما كان متشددا في قبول الرواية عـن العـرب ،             

 .ويتحرى الدقة في صحتھا وسالمتھا وموافقتھا للقیاس
ونالحظ أن الخلیل قد اعتمد على السماع مـن أفـواه العـرب      

 ألن الســلیقة اللغويــة عنــد فــي بــواديھم ، وكــذلك فعــل ســیبويه
العرب كانـت سـلیمة ، ولـم تتـأثر بـاللحن واالنحـراف ، فـي حـین                   
اعتمد المبرد على القراءات القرآنیة المتـواترة ، مـع تشـدده فـي              
قبول الروايات بأنواعھـا ، لمـا بـدأ يحـدث فـي سـلیقة العـرب مـن                   
 انحراف ولحن بسبب التأثیر والتأثر واتساع رقعة الدولة اإلسالمیة        

 .واختالط األعراب بالمسلمین من األعاجم من غیر العرب 
 


