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   -في المعنى أنموذجًا-آليات التفسير النحوي في كتاب سيبويه 

Mechanisms of grammatical interpretation in Sibawiah's 
book –In the meaning a sample-        

                    Dr. Najah F. S. AL-Ubeidi)١(د. نجاح فاهم صابر العبيدي 
       Assist. Lect. Wafa M. A. Fadhal )٢( وفاء مسعود عزيز فاضل م.م.

 الملخص 
على (املعىن) وآلية (يف املعىن)؛ فاألول هو وقف هذا البحث يف جممله على موضوٍع مهم تدور حماوره 

حمـــور التغيـــري واألخـــر هـــو حمـــور التفســـري، فكـــلُّ كلمـــٍة تـــرُِد يف ســـياق متتلـــك داللـــة جديـــدة علـــى وفـــق هـــذا 
ــا ميكــن أن يــؤثِّر فيهــا مــن مقــام خــاص متــداول ال ميكــن أن حتيــَد عنــه، ألنَّ اللغــة يف  الســياق، فضــًال عمَّ

 أصلها ختضع لالستعمال.
ا  وقد وقع االختيار على هذه اآللية من بني اآلليات األخرى ملا متتلكه من خاصيَّة مركزية قد تتفوَّق 

للفـظ عـن  على بقيَّة اآلليات اليت ال يلتبس فيها العمل بغريه، إذ خيتلف البحـث يف (املعـىن) حـني يقابـل 
سـيبويه ملـا ميتلكـه مـن أدوات تفسـريية  (يف املعىن) حني يكون آليًة من آليات التفسري، اليت انتخبناهـا عنـد

ــر فكــان العنــوان هــو (آليــات التفســري النحــوي يف كتــاب ســيبويه ((يف املعــىن  متاثــل أدوات أو آليــات املفسِّ
 .أمنوذجاً)))

Abstract 
This study , in its summary , deals with an important subject whose 

principles deal with semantics and its mechanism. The first principle is that 

                                                        
 جامعة كربالء. /ةالرتبي كلية -١
 جامعة كربالء. /كلية الرتبية -٢
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of change and the second is interpretation. The word occurred in aspecific 
it has new significance according to this context. as well as what can affect 
the shrine of a special trader can not deviate him. because the language of 
origin shall be subject to the use of.  

This mechanism is chosen rather than others for its central 
characteristic. The meaning that meets with pronunciation is differend from 
that meaning which becomes one of interpreta from mechanism chosen 
from "Sybwayh" for its interpretation tools. These tools are similar to 
interpretor tools or mechanisms and thus the title is (The mechanisms for 
interpretation of the grammar in Sybwayh Book '' in the meaning of a 
model '').  

 المقدمة
نَُّه تلك القواعد الصارمة اليت أسَّس هلا النحَّـاة العـرب ووضـعوا هلـا املعـايري الـيت مل فلطاملا ُعِرف النح و 

ا  ت النحَّاة العرب مل تؤلَّف على هذه الشاكلة، وإمنَّ ا سلب من النحو روحه ألنَّ مدوَّ يتجاوزوها، وهذا إمنَّ
حليوية، ويف مقدِّمتها " الكتاب " ً خصباً مفعماً  الذي ألََّفُه سيبويه، فلم يضع فيه قاعدة ومل  مثَّلت ميدا

َترِد فيه مجلة إالَّ وهلا انسيابيتها وحميطها، فهي تتحرَّك مـع الـنص، ويف الوقـت نفسـه هلـا حمـيط تتـأثر بـه؛ إذ 
لكائن احلي الذي يتحرَّك يف جماله ويتأثر مبحيطه.  هي أشبه ما يكون 

ـ جتـة عـن فـراغ، وإمنَّ ا بـدأت مـع بدايـة فهـم نـصِّ سـيبويه، وقراءتِـِه قـراءة جديــدة وهـذه االلتفاتـة ليسـت 
متحرِّكة، وهذا التحرُّك مرهون مبجموعٍة من اآلليـات الـيت تعمـل علـى حتريكـه وتوجيهـه، هـذه اآلليـات الـيت 
رون وهم يتعاملون مع القـرآن الكـرمي كمـا ذهـب الـدكتور  استعملها سيبويه مماثلة لتلك اليت استعملها املفسِّ

ذه اآلليات يف كتابه (مفهوم اجلملة عند سيبويه)حسن ع ، ويف هذا داللة )٣(بد الغين األسدي يف تعريفه 
على التواشج الروحي بـني العـرب والقـرآن مـن جهـة، ومـن جهـٍة أخـرى فإنـَُّه يـُدلُّ علـى إدراك " سـيبويه أنَّ 

ر يف سعيه إىل الوصول إىل الداللة ا لقرآنيـة لآليـة املباركـة الـيت اقتضـت أْن وظيفة اللغوي متاثل وظيفة املفسِّ
يتجاوز عمله تفسري األلفاظ على وفق الكلمة ومعناها، إىل أْن يسعى إىل البحث عن املالبسات املقاميـة 
ــرين  صـطالح املفسِّ ت أو تلـك الـيت كانـت سـبباً مباشــراً يف نزوهلـا وذلـك فيمـا ُعـِرف  املصـاحبة لنـزول اآل

 .)٤(بــــ(أسباب النزول) "
وبلحــاظ ذلــك وبعــد أْن تواجــدت تلــك اآلليــات كــان لنــا نصــيٌب يف ولوجهــا فكــان أن اخــرت آليــة يف 
ــــ(آليات التفســـري  ـــر لنـــا اجلانـــب النحـــوي يف الكتـــاب، فاســـتوى العنـــوان علـــى ســـوِقِه موســـوًما بــ املعـــىن لتفسِّ

 النحوي يف كتاب سيبويه (يف املعىن أمنوذجاً)).

                                                        
 .وما بعدها ١٨٨/  ينظر: مفهوم اجلملة عند سيبويه -٣
 .١٨٨مفهوم اجلملة عند سيبويه /  -٤
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 ٢١ :العدد

خر غري البعد املتعارف؛ إذ إنَّ التعامل مع آلية (يف املعىن عند سيبويه) وهذا يضفي على عملنا بعداً آ
دف إىل التغيري  بكـل مـا يـدخل حتـت هـذه  -خيتلف عن (املعىن عند سيبويه)، فاألوىل أداة حتّرِك النص 

ـر -الكلمة من معىن  عمـل  والثانية تضفي معاين على النص، وتشكِّل حمـورًا أساسـيا للتحلـيالت الـيت تفسِّ
ا تشكِّل احملور األساس لتحليل عمل هذه اآللية.  هذه اآللية، وعليه ستكون الثانية خادمة لألوىل، ألَّ

ــا يف الكتــاب حبثــاً عــن مواقــع حضــور هــذه اآلليــة وجــد أنَّ هــذه املواقــع  وبعــد اإلحصــائية الــيت قمنــا 
ليسـري إلجنازهـ ً إن أتـيَح هلـا، ولـذا آثـر حتكم البحث خبطَّة معينة وحتتاُج إىل زمـٍن لـيس  ا وقـد تصـنع كتـا

ٍة يسـرية مـرجئني تكملـة البحـث وتطـويَرُه إىل زمـٍن آخـر ميكـن معـه  العمل على خطة تنهُض حبثاً ضـمن مـدَّ
 التحصيل على جمموعٍة أخرى من النتائج اليت ميكن معها خدمة هذه اآللية وإشباعها حبثاً.

عليها البحث على متهيٍد وأربعِة حماور؛ تكفَّل فيها التمهيد بعرِض وعليه فقد استقرَّت اخلطَّة اليت سار 
فقــرتني أوَّهلـــا التعريـــف مبفهـــوم آليـــات التفســـري علـــى حنـــٍو خمتصـــر، واآلخـــر هـــو املقاربـــة بـــني اســـتعماهلا عنـــد 

رين واستعماهلا عنَد سيبويه، أمَّـا احملـور األوَّل فقـد وقـف علـى العالقـة الـيت ميكـن أن تـربط بـ ني اللفـظ املفسِّ
واملعىن وآلية (يف املعىن)، وكانت حصَّة احملور الثاين هي متابعة استعمال هذه اآللية آليًة للتوجيـه النحـوي، 
وحبث احملور الثالث استعمال هذه اآللية آليًة للتوجيه الداليل، أمَّـا احملـور الرابـع واألخـري فقـد تنـاول تضـافر 

 ي والداليل، وذلك حبضور آليتنا املختارة للبحث فيها مع غريها.اآلليات فيما بينها لتوجيه املعىن النحو 
وقــد اعتمــد البحــث جمموعــًة مــن املصــادر واملراجــع الــيت أســعفته يف خطواتــه؛ أوجبهــا: كتــاب ســيبويه، 
وأمهُّهـــا: كتـــاب (اخلصـــائص) البـــن جـــّين، و(مغـــين اللبيـــب) البـــن هشـــام األنصـــاري، وللمحـــدثني كتـــاب 

يه) للـــدكتور حســـن األســـدي، و(البحـــث الـــداليل يف كتـــاب ســـيبويه) للـــدكتورة (مفهـــوم اجلملـــة عنـــد ســـيبو 
ل يف مظانِّه.  دخلوش جار هللا حسني، وغريها ممَّا ُسجِّ

لكثــرية لكــنَّ العمــل فيهــا كــان مضــنياً ملــن مل حيــَظ  وإْن كانــت الوريقــات الــيت احتــوت البحــث ليســت 
كتابة البحث، ولكن تبقى صعوبة الولوج يف الكتاب بقراءة الكتاب قراءة حقيقية يف ضمن الزمن اليسري ل

من الصعوبة مبحل اإلحاطة بدقائقه، كيف ال وما زال الكتـاب هـو الشـغل الشـاغل جلميـع البـاحثني قـدمياً 
 وحديثاً، فهو (البحر) كما وصفه املربّد.

د دراسـة مماثلـة ومن املصاعب اليت واجهتها الدراسة أيضـاً جـدَّة هـذه الدراسـة يف توجُّههـا، وعـدم وجـو 
ــه لنفيــَد منهــا، ولــذا تكبَّــد ترتيــب هــذه  منحــت مصــطلح (اآلليــات) معنــاه احلقيقــي يف ضــمن هــذا التوجُّ
اخلطة، وكذلك تكبَّد البحـث عـن مصـطلح (يف املعـىن)، وقـراءة نصـوص سـيبويه يف زمـٍن يسـري، ولكـن مل 

ا على ما خيدم اخلطَّة ننثِن عن هدفنا وحاولنا أْن نصَل إىل فهم اآللية ودورها مستع ينَني مبنتقيات نستدلُّ 
 املوضوعة. 
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 التمهيد: آليات التفسير عند سيبويه

 مدخل:
ـم لتفسـري آي الـذكر احلكـيم فـإنَّ  ـرين وأدوا املقاربــة بــني اســتعماهلا عنــدهم  ولوجهــا املوضــوعات النحويــة حيتــاج إىل التعــرُّف عليهــا مــن جهــة، وإحــداثملَّا كانت آليات التفسري يف أصـلها مـن مصـطلحات املفسِّ
ـــذا ســـيكون ذلـــك يف ضـــمِن فقـــرتني  واســـتعماهلا عنـــد النّحـــاة وعلـــى رأســـهم ســـيبويه مـــن جهـــٍة أخـــرى، ول

 تتكفَّالن توضيح هذين األمرين.
 مفهوم آليات التفس: -أ

إلجراءات)، اآللية عبارة عـن كيفيـة هلـا خاصـيَّة عمليـة، وتقـوم هـذه اخلاصـيَّة علـى أسـاس االرتبـاط بــــــ(ا
ـا، وكـلُّ مـا يقـاس مبعيـار الفائـدة،  يت  لنتائج اليت ترتتـب عليـه والفوائـد الـيت  وكل (إجراء) تتحدَّد قيمته 
خلاصيَّة العملية، وعليه تكون اآللية، بوصـفها متعلِّقـة بوجـوه اإلجـراء، متغلغلـة يف  بت االتصاف  يكون 

ثِّل جمموع الطـرق واألسـاليب الـيت نتوصَّـل منهـا إىل النتـائج العمل، وتتعلَّق تلك اإلجراءات مبنهج خاص مي
)٥(. 

دف منـه إىل شـيء آخـر، فـإذا كانـت اآللـة عنـد التهـانوي  ومفاد ذلك أنَّ اآللية تؤدِّي وظيفة عملية 
 ،)٦(تعين املعىن العملي أو كيفية العمل للوصول إىل الشيء املقصود لذاته، فهو الرابط بني الوسيلة والغاية 

فإنَّ عمل اآللية مشابه لذلك مع الفارق أنَّ اآللة قد تعين األداة، واآللية تعين اإلجراء الذي يتم على وفق 
ا لتحقيق اهلدف.  ا عبارة عن آلة يستعان  ، ولكنَّ هذا ال يعدم أن تكون اآللية يف حدِّ ذا  منهج معنيَّ

ـــر للقـــرآن الكــرمي علـــى آليـــات ومـــدار  ك علميــة ومعرفيـــة، تســـاعُدُه يف استكشـــاف ويرتكــز القـــارئ املفسِّ
ــرين قــد بلـور لنفِســِه مرجعيــة يعتقـد صــحتها ويعــود  ً مـن املفسِّ الـنص ومقاربــة معنــاه، وإذا كنَّـا نعتقــد أنَّ كــالَّ
كيد وجهة نظره، فإنَّنا ال نعدم وجود مبادئ أساسية مشرتكة تعتمد عليها ظاهرة التفسري. وإنَّ  إليها يف 

ـر القــرآين يقــف  مقاربـَة أيِّ نــصٍّ  لغـوي تســتدعي الوقـوف علــى حــدود العلـوم املتعلِّقــة بـذلك الــنص، فاملفسِّ
، وعلوم القرآن من جهٍة  عند حدود علوم اللغة من جهة، وهي العلوم اليت ال غىن عنها يف دراسة أيِّ نصٍّ

 .)٧(نية 
ر يقف عل ر، فاملفسِّ ى النص القرآين، واللغـوي يقـف علـى واللغوي ال خيتلف كثريًا يف توجُِّهِه عن املفسِّ

ـــا، وهـــي: علـــم اللغـــة،  ـــر، وال تـــتمُّ الصـــناعة إالَّ  الـــنص اللغـــوي، وقـــد ُعـــدَّت مجلـــة مـــن العلـــوم آلـــًة للمفسِّ
واالشــتقاق والنحــو، والقــراءات، والِســَري، واحلــديث، وأصــول الفقــه، وعلــم األحكــام، وعلــم الكــالم، وعلــم 

لعلوم يف تفسري اللغة.، فإذا كانت هذه العلو )٨(املوهبة  ر للقرآن فإنَّ اللغوي أيضاً يستعني   م آلَة املفسِّ

                                                        
 .٨٦ - ٨٥ /املنهج يف تقومي الرتاث ينظر: جتديد  -٥
 .٦/  ١كّشاف اصطالحات الفنون   ينظر: موسوعة -٦
 .٢٥٣ية حتديد املعىن يف النص القرآين / وإشكال ينظر: فعالية القراءة -٧
 .٩٦ /التفاسري  ينظر: مقدِّمة جامع -٨
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 ٢١ :العدد

لفــاظ معيَّنــة دون غريهــا يف  ولكــنَّ هــذا قــد يصــدق مــن جهــة علــى اآلليــات اعتمــاًدا علــى االســتعانة 
هـه خلدمـة غـرض معـنيَّ  ، إالَّ أنَّ اآلليات من جهة أخرى هي احلاكمة على السياق والـيت توجِّ ، سياق معنيَّ

لقرآن الكرمي  ته، وكذلك احلال فيما خيتص  ا للكشف عن خفا النص والوقوف على مكنو وُيستعان 
الذي حتكم اللفظة الواحدة فيه يف كثٍري من األحيان السياقات القرآنية، ولكنَّ الفرق بني االثنني يكمن يف 

 ر.أنَّ السياق األوَّل من اختيار اللغوي واآلخر من اختيار املفسِّ 
رين يف دراسته للظـاهرة النحويـة كمـا قـدَّمنا،  وقد أكَّد الدكتور حسن األسدي تبّين سيبويه ملنهج املفسِّ
كَّد ذلك عند سيبويه من خالل رؤيته لوظيفة اللغوي، وهي تفسـري كـالم العـرب، مـع كثـرة واضـحة يف  و

ــرين يف أكثــر مــن موضــ ع، وكــذلك اعتمــاده آلليــات تفســريية اســتعمال مــادة (فسَّــر)، وإشــارته لطائفــة املفسِّ
ها، والـيت انتخبنـا منهـا آليتنـا موضـع البحـث، وحـدَّد هـذه  للظاهرة اللغوية ختتلف عـن اآلليـات الـيت حـدَّد
ا: املستوى القبلي للبنية النحوية وهو مفهوم (متثيل ومل يـتكلَّم بـه) أو (كأنـَّه قـال...)، ونظريـة  َّ اآلليات 

ت داخل البنيـة، واحملتـوى الـداليل للجملـة، والسـياق الكاشـف عـن العامل وهي النظرية  الرابطة بني املكوِّ
رها اللغوية  بيئة اجلملة سواء كان السياق اللغوي أو سياق احلال (املقام)، وأخرياً األعراف االجتماعية وآ

ـــا  خـــر مـــن كتابـــه مصـــطلح ، وأطلـــق عليهـــا يف حمـــلٍّ آ)٩(يف بنـــاء اجلملـــة وتـــرابط أجزائهـــا واســـتعمال مفردا
االت اليت تنسجم مع بعضها انسجاًما ال يصلح معه االنفصـال،  ها بقوله: " وهي ا َّ االت) معرِّفًا إ (ا

، وقد تدخَّلت بعض هذه اآلليات يف جمرى )١٠(وتكوِّن مجيًعا مفهومه للبنية النحوية (اجلملة) للغة العربية "
ا ال غــىن عنــه، وهــي اآلليــات الــثالث األخــرية؛ فــاحملتوى الــداليل التحليــل الــذي ختلَّــل مفاصــل البحــث ممـَّـ

ســـيس القاعـــدة النحويـــة وتوجيههـــا، وقـــد  والســـياق واألعـــراف االجتماعيـــة هـــي اآلليـــات املســـيطرة علـــى 
تضافرت مجيعها يف عملية التأسيس، وكم كان لذلك من أثر يف التحليالت النحويـة الـيت تبنَّاهـا النحويـون 

ا قدَّمه القدماء وما أُثَري لديهم من تساؤالت شقَّت طريقها إلينا ، وكذلك اخلالفـات الـيت مل وهم يهمُّون مب
 يُكن منشؤها إالَّ تلك اآلليات. 

 آليات التفس ب سيبويه واِّـفسِّرين: -ب
ـُر بعضـه بعضـاً ألنـَُّه ال حيتـاج إىل غـريه كبقيَّـة امل ؤلَّفـات؛ فهـو  ممَّا ال شـكَّ فيـه أنَّ الكتـاب قـد جـاء يفسِّ

كتــاٌب اشــتمَل علــى علــوم العربيــة أمجعهــا، ولــذا فقــد أُطلِــَق عليــه " قــرآن النحــو"، بــل جنــُد أنـَّـُه ميكــن أْن 
يوصَف بـــــ"قرآن اللغة " ففيه صفة االكتفاء، ولذا قيل فيه: " مل يُعمل كتاٌب يف علٍم من العلوم مثل كتاب 

وم مضطَّرة إىل غريها، وكتاب سيبويه ال حيتاج من فهمه إىل غريه سيبويه، وذلك أنَّ الكتب املصنَّفة يف العل
")١١(. 

                                                        
 .٣٩ /مفهوم اجلملة عند سيبويه  ينظر: -٩
 .٢٢عند سيبويه /  مفهوم اجلملة -١٠
 .٣٧١/  ١ولّب لُباب لسان العرب  خزانة األدب -١١
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ً يف حتليالته وتعليالته، ومل يُكْن يكتفي  ويف هذا الكالم داللة على أنَّ سيبويه كان يتَِّبع منهجاً تفسري
يُكــْن يعتمــد  ملثــال الواحــد، وال الــدليل الواحــد، وال يقتصــر علــى املــتكلِّم دون الســامع أو املخاطــب، ومل

ً إىل القيــاس علــى املســموع وكثرتــه الــيت جــاءت يف كــالم العــرب،  اُه أحيــا ــا يتعــدَّ القيــاس دون الســماع، وإمنَّ
رين يف تفسرياته، فاآلليات اليت استعملها سيبويه مماثلة لتلك اليت  وكان يستعني جبميع أدوات وآليات املفسِّ

رون وهم يتعاملون مع القرآ ن الكرمي كما يظهـر يف االسـتقراء الـذي اسـتقراه الـدكتور حسـن استعملها املفسِّ
ـا يـُدلُّ علـى )١٢(عبد الغين األسدي يف توضيحه ملفهوم اجلملـة عنـد سـيبويه  ، وهـذا إْن دلَّ علـى شـيء فإمنَّ

التواشج الروحي بني العرب والقرآن من جهة، ومن جهٍة أخرى فإنَُّه يُدلُّ علـى إدراك " سـيبويه أنَّ وظيفـة 
ر يف سعيه إىل الوصول إىل الداللة القرآنية لآلية املباركة اليت اقتضت أْن يتجاوز ال لغوي متاثل وظيفة املفسِّ

عملــــه تفســــري األلفــــاظ علــــى وفــــق الكلمــــة ومعناهــــا، إىل أْن يســــعى إىل البحــــث عــــن املالبســــات املقاميــــة 
ت أو تلـك الـيت كانـت سـبباً مباشــراً يف نزوهلـا وذ ــرين املصـاحبة لنـزول اآل صـطالح املفسِّ لـك فيمـا ُعـِرف 

 ، وقد أشر إىل ذلك يف مقّدمة البحث.)١٣(بــــ(أسباب النزول) "
ويف الكالم املتقدِّم داللة جديدة تعدُّ من الـدالالت اإلجيابيـة الـيت أضـفاها علـم اللغـة احلـديث، إذ بـدأ 

ر غري سيبويه  البحث يتَّخذ وجهة جديدة مع الكتاب وقراءة جديدة لُه فأمثرت عن أنْ  يكون سيبويه املفسِّ
اللغوي، ألنَّ الدائرة اليت يضع البحث سيبويه فيها كلَّما كانت أضيق كلَّما كان ذلـك أخبـس حلقِّـه، ولكـْن 
قد يكون لبعض الباحثني العذر إْن كان قد تناول زاويـة مـن شخصـية سـيبويه وتـرك أخـرى مـن حـقِّ غـريه، 

ر، بل والراوي، وغري ذلك ممَّا سيطول على القارئ فيما لو ذُِكر. فنحن نرى يف سيبويه أنَُّه اللغوي  واملفسِّ
لسـياق وكيـف أنـَُّه  ـر جنـُد أنَّ البحـث احلـديث قـد كشـف عـن عنايـة سـيبويه  وعوداً علـى سـيبويه املفسِّ
ــا ذلــك الكــل املتماســك الــذي يفسَّــر مـن خــالل حمــيط الــنص ال منعــزًال عنــه، وعلــى هــذ َّ ا نظـر إىل اللغــة أ

كما تقدَّم   –األساس وضع سيبويه كتابه، ومن هنا اكتسب وظيفته اليت أُلَِّف من أجلها، وقد تنبََّه سيبويه 
ا يتجاوز ذلك –يف النص ر األلفاظ فقط مبعانيها وإمنَّ ر فهو جيب أْن ال يفسِّ على أنَّ وظيفة اللغوي كاملفسِّ

لــنص مــن الشــخوص والواقــع اخلــارجي، فــإذا كــان مــن  إىل مــا بعــد اللفــظ واملعــىن وهــو احملــيط الــذي حيــيط 
ر حني يقوم بعملية التفسري املوضوعي أْن حيدِّد املوضوع الذي تربزه عادًة التجربـة اإلنسـانية  واجبات املفسِّ

تمـع  ألمهيَّــة يف حركـة ا فإنـَُّه ســوف يقـوم بعـرض هــذا املوضـوع احليــايت  –معرفيَّــاً أو عمليـاً –أو مـا يتَّسـم 
ا وصوًال منُه إىل استجالء املوقف النهائي للقرآن جتاه ذلك املوضوع، ألنَّ على النص وص القرآنية ومعطيا

ــر يف قــراءة الــنص القــرآين  لقيمــة املعرفيَّــة الــيت عليهــا املفسِّ ، وهــذا )١٤(حــدود املوقــف القــرآين هــذا مــرتبط 
للغــة وأوعــى مــا الكــالم ميكــن أْن يُقــاَم دلــيًال علــى أحقيّــة ســيبويه يف وصــِفِه مفّســر  اً ألنَّــه أوعــى مــا يكــون 

لنص وأوعـى مـا يكـون بعـرض املعلومـة وموضـوعها، وهنـا تظهـر جليَّـاً العلَّـة الـيت دعـت إىل تسـمية   يكون 
 كتاب سيبويه بـــ "الكتاب".

                                                        
 .وما بعدها ١٨٨عند سيبويه /  ينظر: مفهوم اجلملة -١٢
 .١٨٨سيبويه /  ملة عندمفهوم اجل -١٣
 .٥٣/  ينظر: املنهج التفسريي -١٤
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لكتــاب، بــل يــرى  ــذا االســم فيهــا كثــري مــن الشــبه مــن تســمية القــرآن الكــرمي  إذ إنَّ تســمية الكتــاب 
ــا مــن وضــع ســيبويه نفســه حــني يقــول: "وعلــى الــرغم ممَّــا قيــل يف أنَّ ســيبويه مل الــدكتو  َّ ر حســن األســدي أ

يضع امسًا لكتابه فإّينِ أرى أنَّ كتاب سيبويه أو الكتاب هي تسمية من وضِع سيبويه متأثِّرًا بتسمية القرآن 
كتــب الســماوية، فكــذا أراد ســيبويه أن الكــرمي كتــاب هللا، وكمــا أنَّ القــرآن كتــاب هللا املهــيمن علــى كــلِّ ال

، وكأنَّ سيبويه يُلمح إىل أنَّ هذا الِسفر يشبه القرآن مـن )١٥(يكون لكتابه تلك املنزلة يف النحو العريب..!"
جهــة أنَّــُه يضــم أســرار هــذه اللغــة، وحيتــوي مــن خصــائص العربيــة الــيت هــي لغــة القــرآن املعجــزة، لــذلك جنــد 

عد بتسميته (قرآن النحو) أو (البحر)، فالقرآن أيضاً قد أُطلق عليه البحر صدى ذلك لدى العلماء فيما ب
 أو غري ذلك من التسميات.

لقرآن! ال من  وبتحليل هذا الكالم أال ميكن أن يتفَق أيُّ قارئ لبيب يف أنَّ الكتاب أشبه ما يكون 
ا من حيث الشـمولية والتعامـل مـع اللغـة والـنص والسـياق والواقـع االجتمـاعي، وهـو مـا  حيث القدسية وإمنَّ

لكتاب  راً، ألنَّه إذا كان هناك شبه بني تسمية القرآن  سرار اللغة، وهذا ما جعل من سيبويه مفسِّ نعتناه 
لتعامل مع القرآن! ووعي سيبويه بذلك  لكتاب فسيكون التعامل مع اللغة أشبه  وتسمية كتاب سيبويه 

ـــُه علـــى بســـط القـــول يف املســـألة الو  احـــدة واســـتجالب القـــول يف املكـــان املناســـب والتفصـــيل لســـكب محل
ــرة فلــوال ذلــك لكانــت اللغــة قوالــب جامــدة ولُعــِدمت تلــك االنســيابية والديناميــة الــيت تفــرض  املعلومــة ُميسَّ
احلركة، ومتتِّع القارئ، وإنَّنا لنعجب ملن يقول بغموض الكتاب، وعدم وضوحه وكونه أشبه بكتاب فتـاوى 

ـر  ، فلو كان)١٦( ذلـك مل يُكـن الكتـاب ليشـغل ذلـك احليِّـز وسـيبويه قـد وضـعه للعامَّـة واخلاصَّـة، فتـارًة يفسِّ
ر لألشخاص غري املختصني، وهو يف كـل ذلـك ال يغـادر آليـات التفسـري الـيت  رًة أخرى يفسِّ لعامل اللغة، و

ر، ولذا ميكن أْن ننعته حقً  رون وال يغادر وعيه مبا يفسِّ ا املفسِّ ر". ا أنَّهاستعان   "سيبويه املفسِّ
 المحور األوَّل: اللفظ والمعنى وآلية (في المعنى)

م يف تلـــك  لقـــد وصـــل إلينـــا أنَّ العـــرب األوائـــل قـــد انتشـــروا يف أصـــقاع اجلزيـــرة العربيـــة وتعـــدَّدت هلجـــا
لــت اهتمــامهم، ولــذا ُجبلــوا علــى القــول ال ت الــيت  ــات والغــا فصــيح، األصــقاع، وكانــت اللغــة أهــم املهمَّ

-وأدلُّ األدلَّـــة علـــى تلـــك األمهيَّـــة أنَّ املعجـــزة الـــيت خـــصَّ هللا نبيَّنـــا حممـــد  ــــــددددــددد ـــا هـــي القـــول املعجـــز  --ــــــم
(القرآن الكرمي)، ومنه فقد أصـبحت اللغـة أكثـر أمهيـة عنـد العـرب مـن غـريهم يف حماولـٍة الستكشـاف هـذا 

 املعجز واحلفاظ على لغته.
راً مداده خل دمة هذه اللغة، فرتك الرقاد وامتطى طريق السماع لسماع اللغة من ولذا انربى سيبويه مسخِّ

أفواه الثقاة الذين سيطرت الفصاحة على ألسنتهم وميكن االستناد على قوهلم، ومنُه فقد كان السماع لديه 
هذه األصل األوَّل الذي بىن عليه األصول وأقام عليه دعائم الكتاب، واملتصفِّح له سيكون أكثر متاسَّاً مع 

 احلقيقة.
                                                        

 .٧٩عند سيبويه /  أثر املكان يف فهم اجلملة -١٥
 . ٧واملنهج اللغوي يف كتاب سيبويه /  ،١٦٤ – ١٦٣/  ينظر: سيبويه إمام النّحاة -١٦
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ا نذكرُُه لنبنيِّ أنَّ  ـا يبـىن علـى مـا جـاء بـه وهذا األمر إمنَّ السماع يعدُّ مرجع األدلـة كلِّهـا، ألنَّ القيـاس إمنَّ
ــة إالَّ إذا اســتند  الســماع، فــال جيــوز القيــاس عنــدهم علــى مــا مل ُيســمع، ألنَّ إمجــاع النحــويني ال يكــون حجَّ

 .)١٧(على دليل من السماع 
سيبويه قد منح اللفظ ابتداًء أمهيـة خاصَّـة وأعطـى املعـىن األمهيَّـة نفسـها يف تقعيـد قواعـده، وبذا يكون 

ب االستقامة من الكالم واإلحالة): فمنه مستقيم حسٌن، وحمـال،  وليس أدلُّ على ذلك من قوِلِه يف " (
ـــا املســـتقيم احلســـن فقولـــك: أ ـــِس، ومســـتقيم كـــذب، ومســـتقيم قبـــيح، ومـــا هـــو حمـــال كـــذب؛ فأمَّ تيُتـــك أْم

ِخـــره فتقـــوَل: أتيتـــك غـــداً، وســـآتيك أمـــس ـــا احملـــال فـــأن تَـــنقض أوََّل كالمـــك  ـــا  ،وســـآتيك غـــداً، وأمَّ وأمَّ
املستقيم الكذب فقولَك: َمحَلُت اجلبَل، وشـربُت مـاء البحـر وحنـوه. وأمَّـا املسـتقيم القبـيح فـأْن تضـع اللفـظ 

تيك، وأشباه هذا. وأمَّا احملال الكـذب فـأن تقـول: يف غري موضعه، حنو قولك: قد زيداً رأيت، وكي َزي ٌد 
 .)١٨(سوف أشرب ماء البحر أمٍس "

ـا يظهـر  أمَّا الداللة على إطالقه لفظ املستقيم احلسن على ما تشاكل لفظه مبعناه فاسـتقام وحُسـَن فإمنَّ
نَُّه (وضع اللفـظ يف غـِري موضـعه)  َم القاعـدة النحويـة علـى ، ومنـُه فقـد قـوَّ )١٩(يف تعريفه للمستقيم القبيح 

لتأويـل والتفسـري،  أساس هذا املستقيم احلسن وما حدَث فيـه مـن خـرق للقاعـدة النحويـة حـاول أن يـربِّره 
ــق معــىن َحيُســن الســكوت عليــه " ، فــإنَّ هــذا ســيجعل )٢٠(فــإذا كــان " الكــالم... عنــَدُه ألفــاظ متآلفــة حتقِّ

ما  َّ وجهان لعملٍة واحدة، ولذا قال: " أال ترى أنـََّك لـو قلـَت: فيهـا سيبويه ينظر إىل اللفظ واملعىن على أ
 . )٢١(عبُد هللا َحُسَن السكوُت وكان كالماً مستقيماً، كما َحُسَن واسُتغِين يف قولك: هذا عبد هللا "

 وإذا أرد أن نستثمَر قضيَّة الظـاهر والبـاطن خلدمـة اللفـظ واملعـىن ألمكننـا أن نـربط بـني البنيـة العميقـة
للغـــة، والبنيـــة الســـطحية، ذلـــك أنَّ األوىل تقابـــل املعـــىن، والثانيـــة تقابـــل اللفـــظ، وإن كـــان األوَّل يعـــربِّ عـــن 
خـذ مـن  املخزون الذي يدخل يف ضمنه البىن الرتكيبية، والثاين يعربِّ عـن اللغـة يف جانبهـا املنطـوق، لكنَّنـا 

ط ناً، وال ميكن أن نستغين عن أحدمها ونرتك اآلخر، ذلك املعىن الذي يدخل فيه أنَّ لكلِّ شيٍء ظاهراً و
لبـاطن، فـاألوَّل هـو  لظـاهر، وربـط اآلخـر  ولذا اعتمد سـيبويه علـى جـانبني لتحليـل اللغـة، ربـط أحـدمها 

 جانب التفسري والثاين هو جانب التأويل الذي أُطِلَق عليه عند النحويني (التقدير).
نَُّه: بياُن معاين األلفاظ القرآنية الظاهرة. أمَّا التأويل فهو: بياُن فقد عرَّف أصحاُب التفسِري التفسَري 

، فــاألوىل متعلِّقــة بظــاهر اللفــظ والثانيــة متعلِّقــة ببــاطن اللفــظ (املعــىن)، )٢٢(معــاين األلفــاظ القرآنيــة الباطنــة 
خــذ إىل بعــد آخــر هــو أنَّ املعــاين صــنفان صــنٌف ظــاهر يُفهــم مــن ظــاهر الكــالم، و  طــن وهــذا  صــنٌف 

 حيتاج إىل التأوُّل فيه أو التقدير.

                                                        
 .٩١يف القرنني الثالث والرابع من اهلجرة /  ينظر: مناهج الصرفيني ومذاهبهم -١٧
 .٢٦ – ٢٥ / ١كتاب ال -١٨
 .٨٦/  النحو والداللة -١٩
 .٢٣٥كتاب سيبويه /   املنهج الوصفي يف -٢٠
 .٨٨/  ٢ ينظر: الكتاب -٢١
رين /  ينظر: تعريف الدارسني -٢٢  .٢٧مبناهج املفسِّ
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ملعىن ولكن على درجات، " فإذا كان املقصود من التفسـري والتأويـل اسـتجالء  أي أنَّ كليهما مرتبط 
ـــا هـــو اللفـــظ، وبـــذلك تطفـــح إىل الســـطح عنـــد التفســـري العالقـــة  ـــج الوصـــول إىل املعـــىن إمنَّ َن أنَّ  املعـــىن 

عىن،ويتَّضـح أنَّ التفسـري والتأويـل عمليتـان تنطلقـان كلتامهـا مـن اللفـظ مبعنـاه الواسـع املعروفة بـني اللفـظ وامل
،ولـذا ُعـدَّ هـذان املصـطلحان ضـمَن جمموعـة مـن الثنائيـات املتقابلـة الـيت يعـربِّ )٢٣(أي من الـنص، مـن لغتـه"

اربت رغم اختالفه، وما مجيعها عن تقابل التفسري والتأويل واملستقاة من لغة األصوليني، وكتب العلوم، وتق
 .)٢٤(يهمُّنا منها: (التفسري والتأويل ، اللفظ واملعىن ، الظاهر والباطن) 

كيد هذا االرتباط بني هذه الثنائيات ما ذكره أحد األعالم يف قوِلِه: " فالعارف الكامل من َحِفَظ  و
ــه،ويكوُن ذا العينــني وصــاحب املقــامني و  النشــأتني، وقــرأ ظــاهر الكتــاب املراتــب وأعطــى كــلَّ ذي حــقٍّ حقَّ

طن والصورة بال معًىن كاجلسد بال روح  ويله، فإنَّ الظاهر بال  طنه وتدبـََّر يف صورتِِه ومعناه وتفسريِِه و و
 .)٢٥(والدنيا بال آخرة كما أنَّ الباطن ال ميكن حتصيله إالَّ عن طريق الظاهر، فإنَّ الدنيا مزرعة اآلخرة "

ه الثنائيات وبنينا األمر على العقيدة وجد أنَّ القضية مرتبطة ما بني القرآن واللغة، وإذا التفتنا إىل هذ
ر مع القرآن، ومنُه فقد استعمل اآلليات نفسـها، وبـىن علـى العالقـة  فسيبويه تعامل مع اللغة كتعامل املفسِّ

وانطالقاً من عقيدة سيبويه اليت  بني اللفظ واملعىن، وملَّا كانت هذه العالقة مرتاصَّة وال ميكن الفصل بينها،
ال تنفكُّ عن املذهب الذي سلكه ومنهج هذا املذهب يف التفسري فقد كان ملزمـاً نفسـه ببنـاء قواعـده بـل 
مَّلـت  بناء كتابه على قضيَّة اللفظ واملعىن، وأكَّد هذه احلقيقة الدكتور إدريـس مقبـول بقولِـِه: " وأنـت إذا 

ــا أن يكــوَن صــاحب حنلــة حــال النــاظر يف النحــو وجدتــه  لــث هلمــا: إمَّ ال خيلــو أن يكــوَن أحــد اثنــني ال 
 . )٢٦(ومذهب أو ال يكون "

ــا  ــا اعتبــاران اثنــان أحــدها لســاين صــرف واآلخــر مــذهيب عقائــدي، فأمَّ ويف احلقيقــة إنَّ املســألة يتجاذ
لتقديرات النسبية فكان ميثِّل املنحى الذايت يف حتليل الظاهرة اللغوية وتفسـِري نواميسـها  املذهيب فقد اتَّسَم 

ً يف منزلة البنـاء العلـوي املسـيطر علـى عامـة التفكـري  لبعد الديين فإنَُّه تنزَّل حضار  ً ً حبق االحتكام وأمر التقييم احملرِّكة، وملَّا كان مقرت  . )٢٧(اللغوي حىت إنَُّه يكاد ينفرد ظاهر
ليـة (يف وعلى هذا األساس مل جيعل من اللفـظ واملعـ ـا اسـتعاض عنهـا  ىن آليـًة مـن آليـات التفسـري، وإمنَّ

فـذ بنفسـه، وال يقـف علـى  املعىن) ألنَُّه وجـَد فيهـا اسـتعانة يف التوجيـه ممـَّا ال يقـف عنـد اللفـظ الـذي هـو 
صيل للقاعـدة النحويـة ال آليـة لتفسـريها أو توجيههـا فكانـت هـذه اآلليـة  ما  َّ اللفظ واملعىن على أساس أ

ن األمهيَّة مبكان إىل احلـد الـذي قـد يلتـبس علـى املتصـفِّح لكتـاب سـيبويه، وهـي تقـع ضـمن منظومـة مـن م

                                                        
 .٣٤/  قضا اللغة يف التفسري -٢٣
 .٣٦يف التفسري /  ينظر: قضا اللغة -٢٤
 .١٩٠/  املنهج التفسريي -٢٥
 .٢والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه /  س اإلبستمولوجيةاألس -٢٦
 . ١٥وآليات حتليل اخلطاب يف كتاب سيبويه /  ،١٠٠يف احلضارة العربية /  ينظر: التفكري اللساين -٢٧
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ــح أكثــر يف أثنــاء  ــا علــى أوجــه ستتضِّ اآلليــات الــيت ال ينفــكُّ ســيبويه يســتعملها، ولكــن كانــت االســتعانة 
 البحث.

 المحور الثاني: (في المعنى) آلية من آليات التوجيه النحوي
تلف مع بعضها يف جمموعٍة من النصوص اليت تشكِّل السلسلة الكالميـة  ملَّا ك انت الرتاكيب النحوية 

لـنص الـذي تشـكِّل جـزءاً منـُه،  كان ال بُدَّ معها من أْن ُتدرس تلك الرتاكيب من جوانـب متعـدِّدة إسـوًة 
ـاٍه معـني، وحتـت عنـو  جتِّ ان هـذا احملـور كانـت وظيفـة هـذه فكما ذكر أنَّ هناك آليات تدعم النص وحترَِّكُه 

ب الفـاعلني واملفعـولني اللـذين كـلُّ واحـٍد منهمـا يفعـل  اآللية حنوية سياقية وظيفية، يقول سيبويه: " هـذا 
بفاعله مثل الـذي يفعـل بـه ومـا كـان حنـو ذلـك وهـو قولـك: ضـربُت وضـربين زيـٌد، وضـربين وضـربُت زيـداً، 

مل يف اللفظ أحُد الفعلني، وأمَّا يف املعىن فقد يُعلم أنَّ األوَّل قد حتمل االسم على الفعل الذي يليه. فالعا
 وقع إالَّ أنَُّه ال يُعمل يف اسٍم واحٍد نصٌب ورفٌع.

ا كان الذي يليه أوىل لقرب جوارِِه وأنَُّه ال ينقُض معـًىن وأنَّ املخاطـب قـد عـرف أنَّ األوَّل قـد وقـع  وإمنَّ
وصدِر زيٍد وجَه الكالم، حيُث كان اجلر يف األوَّل وكانـت البـاء أقـرب إىل بزيٍد، كما كان خشَّنُت بصدرِِه 

ن يف النصب "  .)٢٨(االسم من الفعل وال تنقض معىن، سوَّوا بينهما يف اجلرِّ كما يستو
ــه احلالــة اإلعرابيــة يف حــني أنَّ االقتصــار علــى اللفــظ جيعــل القــارئ يقــع يف  فــاملراد هنــا أنَّ املعــىن قــد وجَّ

نَّ اللفظ ال ميثِّل إالَّ البنية السطحية املنطوقة عند سيبويه يف حني أنَّ املعىن قد شكَّل البنية العميقة لبس أل
للفظــة، ولــذا فقــد قابــل بــه اللفــظ، وحــدَّد معــه احلالــة اإلعرابيــة بــني الفاعليــة واملفعوليــة، ويف هــذا التحديــد 

ي الرفع والنصب واجلر، وكل واحد منها علم على يذهب الزخمشري يف املفصَّل إىل أنَّ " وجوه اإلعراب ه
... وكذلك النصب علم املفعولية، واملفعول أضـرب...  معىن: فالرفع علم الفاعلية، والفاعل واحد ليس إالَّ

")٢٩(. 
يف حني كان الرماين قد أكَّد هذه احلقيقة بقولِـِه: " وال تنظـر إىل ظـاهر اإلعـراب، وتغفـل املعـىن الـذي 

 .)٣٠(راب لتكوَن قد ميَّزَت ما جتيزُه أو متتنع منُه، صواب الكالم من خطئه "يقع عليه اإلع
وبعودة إىل نص سيبويه نلفيه يزاوج بني املتابعة املكانية واملعىن لتوجيه اإلعـراب فيـذهب إىل أنَّ االسـم 

لفعـل مـن جهتـني: األوىل هـي القـرب املـوقعي وعـدم نقـض املعـىن، مثَّ ينتقـل إىل العلَّـ ة الثانيـة للعمـل يتأثر 
وهي الواقع اخلارجي فيتدخل املخاطب ليضفي على العمل وجهًة اجتماعية خـارج نطـاق العمـل اجلملـي، 
ر آليتنا ألنَّ املخاطب قد فهم أمراً فعلَّق عليه العمل من حيث الرفع أو النصب  وهذا أيًضا يعدُّ أثرًا من آ

عينة مثَّ مل تتفهَّم معناها تقول للمقابل ماذا تقصد أي (ما وهو معىن، ودليل ذلك أنَّك إذا ُأخربت حبادثة م
 معىن كالمك؟).

                                                        
 .٧٤ – ٧٣/  ١الكتاب  -٢٨
 .٣٧/  املفصَّل -٢٩
 .٢٥٠/  الرماين النحوي -٣٠
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رًة،  للفـظ  وهذا يفيد أنَّ سيبويه قد جعل من هذه اآلليـة حمـوراً للعمـل النحـوي مـن خـالل مقابلتهـا 
رًة أخــرى، مثَّ أدخــل الواقــع االجتمــاعي الــدال علــى املعــىن اخلــارج ي وصــحة املعــىن وعــدم حصــول اللــبس 

الذي يفهمه املخاطب، فقد الحظ سيبويه أنَّ اللغة ال تنفصل عن حميطها اخلارجي؛ ألنـَُّه مل يقتصـر علـى 
ــا  َّ ــا نظــر إليهــا علــى أ ــه وحتــيط بــه، وإمنَّ النظــر يف بنيــة الــنص اللغــوي منعــزًال عــن العوامــل اخلارجيــة الــيت تلفُّ

وكذلك فطن إىل أنَّ الكالم لُه وظيفة ومعىن ضرٌب من النشاط اإلنساين الذي يتفاعل مع حميطه وظروفه، 
يف عملية التواصل االجتماعي، وأنَّ هذه الوظيفة وذاك املعىن هلما ارتباط وثيق بسياق احلال أو املقـام ومـا 
فيِه من شخوص وأحداث، فقد ظهر ذلك كلُُّه عند سيبويه وغريه من القدماء وإْن مل ينصُّوا عليه مبدأً من 

، علـى أنَّ رأي )٣١(و أصًال من أصول نظريتهم اللغويـة كمـا يـذكر الـدكتور أسـعد العـوَّادي مبادئ التقعيد أ
الــدكتور حســن األســدي قــد جــاء مناقًضــا لــرأي األخــري؛ ألنَّــه يــرى أنَّ هــذا الكــالم غــري صــحيح وال ســيَّما 

لســـياق هـــو مبـــدأ مـــن مبـــادئ ال تقعيـــد عنـــدما عنـــد ســـيبويه؛ فقـــد نـــصَّ ســـيبويه علـــى أنَّ االرتبـــاط الوثيـــق 
ــا أُِمهــل بســبب غلبــة التيــار التعليمــي للنحــو وتفوُّقِــِه علــى التيــار البحثـــي  اســتعمل مصــطلح (اخلُْلــف)، وإمنَّ

 وحنُن بدور نتفق مع الدكتور حسن األسدي فيما ذهب إليه. ،)٣٢(العلمي 
ا يشري إىل إحداث الفعل من لُدن فاعل حقيقي ، فالضرب حـدث ملـن أمَّا قوُلُه: " يفعل بفاعله " فإمنَّ

ـــا هــي متصـــلة  قــام بــه وال يكـــون إالَّ بفعــل فاعـــل، فالفعــل هنـــا حركــة الفاعـــل واحلركــة ال تقـــوم بنفســها وإمنَّ
 .)٣٣(مبحلِّها 

ـــه عـــربه  ويف نـــصٍّ آخـــر لســـيبويه نـــراُه هـــذه املـــرة يتحـــدث عـــن املضـــمر ويبتـــين لنفســـه توجيهـــاً آخـــر يوجِّ
ب مـا الرتكيب النحوي ورافق احلديث عنده التفسـري لتفسـري، فقـد قـال يف   ألنَّ جمـيء الضـمري مشـروٌط 

ب  ال يعمل يف املعروف إالَّ مضمراً: "وما انتصب يف هذا الباب فإنَُّه ينتصـب كانتصـاب مـا انتصـب يف 
حسـُبك بـه ووحيـه، وذلـك قـوهلم: نِْعـَم رجـًال عبـُد هللا، كأنـَّك قلـت: حسـبك بـه رجـًال عبـد هللا؛ ألنَّ املعــىن 

ومثل ذلك: رُبَُّه رجًال، كأنَّك قلت: وَحيُه رجًال، يف أنَُّه عمل فيما بعده، كما عمل وحياً فيما بعده  واحد.
ما  مــا ثنــاٌء يف اســتيجا ال يف املعــىن. وحســُبَك بــه رجــًال مثــُل نعــَم رجــًال يف العمــل ويف املعــىن؛ وذلــك ألَّ

لتمييز ، وذكر ابن هشام أنَّ هذا الضمري م)٣٤(املنزلة الرفيعة "  .)٣٥(رفوع بنعَم وأنَُّه ال يفسَّر إالَّ 
إلضــمار  ملــدح والــذم، وهــو يعلِّــل لقــوَّة داللــة هــذا الــنمط التعبــريي  ملخصــوص  احلــديث هنــا مــرتبط 

ملخصـــوص  ـــر  ، ويظهـــر جليـــاً مـــن الـــنص أنَّ آليـــة (يف املعـــىن) قـــد حكمـــت العمـــل )٣٦(الـــذي بـــدوره مفسَّ
ل واحــد ألنَّ املعــىن واحــد يف اجلملتــني األوليــني، ويف اجلملتــني التــاليتني انشــقَّ والتوجيــه واحلركــة فيــه، فالعمــ

                                                        
 .٣٣سيبويه /  احلال يف كتابوسياق  ،٦٦/  ينظر: علم اللغة االجتماعي -٣١
 /وأثر املكان يف فهم اجلملـة عنـد سـيبويه  ،وما بعدها ١٩٠/ مفهوم اجلملة عند سيبويه و  ،٨١ – ٨٠/  ٢الكتاب  ينظر: -٣٢

 .وما بعدها ٩١
 .٥٤يف كتاب سيبويه /  ينظر: الوظيفية -٣٣
 .١٧٦ - ١٧٥ / ٢الكتاب  -٣٤
 .١٢٤/  )عىن ( دراسة يف مغين اللبيب البن هشام األنصاريوالنحو وامل ،٥٣٣/  ٥ ينظر: مغين اللبيب -٣٥
  .٦٠كتاب سيبويه /   ينظر: الوظيفية يف -٣٦
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٢٦٧ 

ذه اآللية بصورٍة مباشرة ألنَّه يذكر ابتداًء أنَّ العمل  العمل عن املعىن، ويف ذلك جند أنَّ سيبويه قد صرَّح 
ـا حصـلت حاضر بسبب املعىن وبعد ذلـك يـذكر العمـل ويقـول: "عمـل وحيـاً فيمـا بعـده ال يف ا ملعـىن"، وإمنَّ

) و(وحيُه) ال  ن كالمها على املنزلة الرفيعة يف حني أنَّ (ربَّ ة يف املعىن ألنَّ (حسبك به) و(نعم) يدالَّ املشا
ن على املعىن نفسه.  تُدالَّ

فلعلَّ ما ذكر هـو مـن جهـة توجيـه اآلليـة مـن داخـل الـنص، أمَّـا إذا احتكمنـا إىل خـارج الـنص لوجـد 
ـل ذلـك املخاطـب مسـؤولية إيضـاح املعـىن،  سيبويه جيعل النص يف دينامية ظاهرة حني يفرتض خماطباً وحيمِّ

وذلك من خالل تكرار لفظة: (كأنََّك قلت) مرتني يف النص "معىن هذا أنَّ كلَّ إنتاج لغوي يؤطِّرُه (عقـد  
ت اخلطــاب التــداويل، ويتجلَّــى مــن خــال ، وهــو مكــوَّن أساســي مــن مكــوِّ ل املســاحة الــيت كالمــي) معــنيَّ

، إذ حيدِّد ما ميكن قوله وإجنازه...معىن هذا أنَّ   تفرض نفسها على كل متداول للخطاب يف املوقف املعنيَّ
ملوضوع؛ أي ) *(كل أشكال األقوال اليت ميكن أْن تلفظ البُدَّ  أْن تكوَن هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة 

ة، تضبطها املعرفة املتداولة بني املتخاطبني من جهة، واالتفاقات هناك مساحة حمدودة حتدِّد األقوال املمكن
 .)٣٧(والعالقات االجتماعية من جهٍة أخرى"

ما نريد أْن نتوصل إليه من ذلك أنَّ سيبويه قد وظَّف هذه العالقة االجتماعية واملعاين اليت هي مألوفة 
الـذي يـذكرُه سـيبويه يكـوُن متخـيًَّال، وهـذا للمتكلِّم واملخاطب مبا خيدم الرتكيب النحوي، وهـذا املخاطـب 

ــا تشــعر أنَّــُه  يكــون أكثــر حتريكــاً لألحــداث الــيت ينشــدها ســيبويه فهــو يصــّوِر مســرحاً كــامًال للكتــاب وكأمنَّ
لعقدة إىل احلل.   املؤلِّف الراوي الذي يتَّخذ من األحداث تسلسًال ينتهي بعد أْن ميرَّ 

الســ ــا مــن جهــة تفســري املضــمر  ب املعــىن ألنَّ الضــمري يف حقيقتــه أمَّ م بعــده فهــذا أيضــاً يــدخل يف 
يوازي االسم يف املعىن وميكن اسـتبداله بـه أو كمـا ذهـب سـيبويه إىل تفسـريه بـه حـني قـال: " فالـذي تقـدَّم 

وهـو يـدلُّ علـى الشـخص نفسـه، ولعـلَّ سـيبويه قـد اسـتنجد  )٣٨(من اإلضمار الزٌم له التفسري حـىت يبيِّنـُه "
ذا املوضع بلفظة تفسري ألنَّ املعىن املنشود من النص حني جعل الضمري متقدِّم على االسم قد أوقفـه يف ه

ـا  ـم إمنَّ على شريطة التفسري ولذلك صحَّ، ولذا يقول: " وال جيـوز لـك أْن تقـول نِْعـَم وال رُبـَُّه وتسـكت، ألَّ
إلضمار على شريطة التفسري "  .)٣٩(بدأوا 

ـا يف قولِـِه تعـاىل:  وورد يف الكتاب فيما َّ  ١٨اجلـن:  [ ﴾ِ  اْلَمَسـاِجدَ  َوَأنَّ  ﴿خيص أحد أبواب (أنَّ) أ
نَّ املعىن معىن الـالم. فـإذا كـان  ] ا، ويُعِملوَن فيها ما بعدها. إالَّ أنَّ اخلليل حيتج  ا ويبتدئوَن  ال يقدِّمو

خريه، أل لالم جاز تقدميه و نَُّه لـيس هـو الـذي عمـل فيـه يف املعـىن، فـاحتملوا الفعل أو غريه موصًال إليِه 
 .)٤٠(هذا املعىن كما قال: حسُبَك يـََنِم الناُس؛ إْذ كان فيِه معىن األمر 

                                                        
 ).) الصواب ( ال بُدَّ *( .١٦اللغوية يف النظرية التداولية /  ينظر: املرجعية -٣٧
 .١٧٦/  ٢الكتاب  -٣٨
 .١٧٦/  ٢ الكتاب -٣٩
 .١٢٩ – ١٢٨/  ٣ الكتاب -٤٠
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على هذا الكالم تعليٌق كثري ولكنَّنا سنحاول أْن نلخِّص ما يتمخَّض عنه مبا خيدمه، ففيما خيّص اآلية 
اً على حذف الالم قبل أنَّ وهذا هو رأي اخلليل، ويعقِّب الكرمية فقد جاءت هذه اآلية مصداقاً أو شاهد

نَّ جواز التقدمي والتأخري يف اجلملة متأتٍّ من هذا احلذف وكذا العمل ألنَّ هذه الالم  سيبويه على ذلك 
قـد عملــت مـن جهــة املعــىن الـذي محلتــه فكانــت اآلليـة حاكمــة للعمـل علــى أســاس أنَّ اجلملـة التاليــة هلــذِه 

َِّ  َتْدُعوا َفَال  َِِّ  اْلَمَساِجدَ  وَأنَّ ﴿اآلية وهي قوله تعاىل:  اجلملة يف قـد أظهـرت هـذا األمـر، إذ  ﴾َأَحـداً  َمَع ا
ا "وألنَّ املساجَد  فال تدعوا مع هللا أحداً" َّ  .)٤١(قدَّرها سيبويه على أ

ىن) لكان اجلواب أنَّ العمل وإْن استفهم مستفهم عن هذا األمر وعن األثر الذي أحدثتُه آلية (يف املع
قد حكمه املعىن، وهذا العمل هو النصب أو اجلر ملا بعد (أنَّ)، ففـي ذلـك يقـول ابـن هشـام يف املغـين: " 
وحمل أنَّ وأْن وصلتهما بعد حذف اجلار نصٌب عند اخلليل وأكثر النحويني محًال علـى الغالـب فيمـا ظهـر 

يبويه أْن يكوَن احملل جـرَّاً، فقـال بعـدما حكـى قـول اخلليـل: ولـو قـال فيه اإلعراب ممَّا ُحِذَف منُه، وجوََّز س
ً ولُه نظائر حنو قوهلم الِه أبـوَك، وأمَّـا نقـل مجاعـة مـنهم ابـن مالـك أنَّ اخلليـل  إنسان أنَُّه جرٌّ لكاَن قوًال قوَّ

 َوَأنَّ ﴿قولُــــُه تعــــاىل:  يــــرى أنَّ املوضــــع جــــر وأنَّ ســــيبويه يــــرى أنَّــــُه نصــــب فســــهو. وممَّــــا يشــــهد ملــــدَّعي اجلــــر
َِّ َأَحداً  َمعَ  َتْدُعوا َفَال  َِِّ  اْلَمَساِجدَ  ، نوِنوأنَّ هذه أمَُّتكم أُمًَّة واحـدًة وأ ربُّكـم فاعبـدونِ ] ]١٨اجلن:  [ ﴾ا

ِ، وفاعبدوِن ألنَّ هِذِه...، وال جيوز تقدمي منصوب الفع ل أصُلهما: ال تدعوا مع هللا أحداً ألنَّ املساجَد 
 .)٤٢(عليه إذا كان أنَّ وصلتها"

رون إىل أنَّ املعىن ُيستَدلُّ به على وجود الم حمذوفة حـني جعلـوا اجلملـة األوىل يف موضـع  وذهب املفسِّ
ــرون )٤٣(التعليـل والتقــدير: (ال تــدعوا مـع هللا أحــداً ألنَّ املســاجَد لـُه) ، وجــاء عــن سـيبويه قولُــُه: " أمَّــا املفسِّ

 .)٤٤(على أُوِحَي" هوُهوأنَُّه ملَّا قاَم عبُد ِهللا يدعوهُ ن ، كما كان فقالوا: على أُوِحيَ 
ومن جهة التعامل مع النص من حيث احمليط الذي حييط به جند هذه املرة أنَّ الشاهد الذي استشهد 
به سيبويه هو النص القـرآين الـذي يشـكِّل مشـهداً متكـامًال؛ وحـني نرسـم املشـهد جنـد املخاطـب ال يغيـب 

جلـزء عـن عن هذا امل شهد، فا يكلِّم املؤمنني وجيعل السجود له علًَّة متنع الدعوة إىل غريه، وهنا عربَّ هللا 
ـا  الكل، فحـَني يقـول إنَّ املسـاجد لـه فـإنَّ العبـَد كلُّـُه ملـٌك لـه، أو قـد يكـون املـراد الكنايـة عـن الصـالة ألَّ

ِذه امل واضع  كان أحـرص علـى أْن ال يكـون منـُه سـجود لغـريه، متثِّل الصلة املتينة  فإذا سجد العبد 
وإنَّنا إذ نعلِّل لذلك ألنَّ املشهد املتصوَّر هلـذه احلـال يسـتدعي املخاطـب الـذي يـدور الكـالم حولـه بـل إنَّ 
املخاطــب يف القــرآن هــو املــدار الــذي تــدور حولــه املعــاين القرآنيــة وهــو الــذي يرتتــب عليــه األثــر مــن جهــة 

ً "   العمـل ســلباً  وهــذا يعــين أن الصــنف الرتكيـيب الــذي يشــري إليــه ســيبويه بوضــوح ال ميكــن أن كــان أو إجيــا

                                                        
 .١٢٧/  ٣الكتاب  -٤١
 .٦٩٩ – ٦٩٧/  ٥ مغين اللبيب -٤٢
 .٥٣/  ٢٠امليزان  ينظر: تفسري -٤٣
 .١٢٧/  ٣ الكتاب -٤٤
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 َّ ت انعزالية مبعىن أ دام هذا التمييز نفسه يظهر على شكل حدث  ا متثل القدرة التمييزية ماحييل إىل كيا
 .)٤٥(" رحييط ببعض جوانب املشهد املتصوَّ 

 ة من آليات التوجيه الدالليالمحور الثالث: (في المعنى) آلي
بعد أْن قدَّمنا يف احملور الذي مضى آللية (يف املعىن) آليًة من آليات التوجيه النحوي، نستعني يف هذا 
ــذه اآلليــة لتوجيــه املعــىن الــداليل، وهــذا املعــىن قــد شــرَّقت فيــه الكتــب وغرَّبــت حبثــاً عــن الــدالالت  احملــور 

يــة وهنـــاك الصـــرفية والصــوتية، بـــل إنَّ موضـــوع الداللــة نفســـه متشـــابك مـــع املتعــدِّدة، فهنـــاك الداللـــة النحو 
موضوع املعىن، فهناك من يـذهب إىل أنَّ الداللـة واملعـىن شـيء واحـد، ومـنهم مـن يفـّرِق بينهمـا، ولـيس يف 

ثاين يُدلُّ على هذا األمر ما يعنينا فاملهم لدينا أنَّ املعىن غري الداللة، فاألوَّل يُدلُّ على ما يقابل اللفظ، وال
شيء أوسـع مـن ذلـك؛ إذ تـدخل يف ضـمنه مجيـع املعـاين فضـًال عـن الرمـوز واحلركـات وغريهـا ممـَّا ميكـن أْن 

ا.  يفهم يف ضوء احمليط الذي حييط به أو القرينة اليت يقرتن 
اللفظــة ومنـُه فقـد اسـتطعنا أْن نلملـَم بعضــاً مـن املواضـع الـيت وردت فيهـا ألفــاظ قابـل فيهـا سـيبويه بـني 

واملعـىن الـذي هـي عليــه، وجـاء يف سـياق هـذه اللفظــة اآلليـة الـيت وجَّهـت املعــىن الـداليل لديـه، ولعـلَّ هنــاك 
عالمة استفهام تثار حبثاً عن الفرق بني اآللية هنا ومعىن اللفظة، وعـن معـىن قولنـا: (املعـىن الـداليل)، فأمَّـا 

س مـن   وإنْ -اجلواب عن االستفهام األوَّل فيمكن أْن جنيب  كنَّا قـد تعرَّضـنا لـذلك يف املقدِّمـة ولكـْن ال 
ه العمل  -بيان األمر هنا لالرتباط بينه وبني هذا احملور نَّ آلية (يف املعىن) هي آلية تعمل يف السياق وتوجِّ

ا ويرتتب عليها األثر ، وهي املسؤولة عن حتريك النص، يف حني أنَّ املعىن هـو املعـىن املعجمـي للفظـة، وأمَّـ
اإلجابــة عــن االســتفهام الثــاين فــيمكن أْن نقــول فيهـــا إنَّ املعــىن الــداليل هــو ذلــك املعــىن الــذي جيمـــع إىل 

 اللفظة والسياق الواقع اخلارجي الذي تستعمل فيه اللفظة، ويُراعى فيه املخاطب.
الت الـيت مل وبلحاظ ذلك وبعد التنقري عن تلك املعاين الدالليـة يف الكتـاب التقطنـا جمموعـًة مـن الـدال

 خترج عن الدالالت الصرفية املعجمية، اليت تنضوي حتتها األبنية الصرفية.
لصيغة، وهي اليت أطلق عليها ابن جّين اسم الداللة الصناعية  ، إذ يقول يف )٤٦(وهذه الداللة متعلِّقة 

لـدالئل معتـدٌّ مراعـى مـؤثِّر، ب (يف الداللة اللفظية والصناعية واملعنوية): " اعلم أنَّ كـلَّ واحـٍد مـن هـذه ا
ا يف القوَِّة والضعف على ثالث مراتب: فأقواُهنَّ الداللة اللفظيَّة، مثَّ تليها الصناعيَّة، مثَّ تليها املعنويَّة  َّ إالَّ أ

")٤٧(. 
فهذه الداللة هي داللة الصيغة، وقد جاء يف الكتاب قول سيبويه: " وقد بنـوا أشـياء علـى َفعِـَل يفَعـُل 

ا يف املعىن، وذلك ما تعذَّر عليك ومل يسهل. وذلك: َعِسَر يـَْعَسر عَسراً وهو َعِسٌر، فـَعَ  الً وهو فِعٌل، لتقار
 .)٤٨(وشِكَس َيْشَكُس شَكساً وهو شِكٌس. وقالوا: الشكاسة، كما قالوا: السَّقامة "

                                                        
 .٧٥التفسري الداليل /  وفق قواعد بناء اجلملة العربية على -٤٥
 .٤٠/  عند الفّراء توجيه املعىن أثر القرينة يف -٤٦
 .٩٨/  ٣ اخلصائص -٤٧
 .٢١/  ٤ الكتاب -٤٨
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 ٢١ :العدد

ه أنَّ آليــة (يف املعــىن) قــد وجَّهــت الــنص هــذه املــرة وجهــًة دالليــًة  يتَّضــح مــن هــذا الــنص وغــريه ممَّــا شــا
املعاين املشرتكة يف الغالب فسيبويه " ينطلق من نظام القولبة يف حتديد األصناف املورفولوجيـة، إىل جانـب صــرفية، إذ ملَّــا كــان املعــىن العــام هلــذه األوزان متقــارً ُصــبَّت هــذه املعــاين يف قوالــب واحــدة وهــذا هــو شــأن 

حلقل الداليل املسؤول   .)٤٩(عن تصميم هذا النظام "اهتمامه 
تمـــع فحـــاول الصـــرفيون العـــرب يف  ـــا عـــن تلـــك املعـــاين قـــد تعـــارف عليهـــا ا ـــة النامجـــة هن ولعـــلَّ الدالل
م أْن جيعلوهــا يف تلــك األوزان، وهنــا راعــوا الفهــم القــائم بــني األفــراد واســتعماهلا املتــداول بيــنهم ألنَّ  مؤلَّفــا

تلــك املعــاين يف تلــك القوالــب مبــين يف األســاس علــى تلــك املعرفــة ل -ومــنهم ســيبويه-تقييــد علمــاء اللغــة 
ً صـرفية خاصَّـة  م حني وضعوها مل جيدوا تكلُّفاً عند العريب يف حتديد معانيهـا، ولـذا عقـد سـيبويه أبـوا َّ وكأ

غضباً، هلا، ومن األمثلة اليت طرحها سيبويه أيضاً قوُلُه: " وقالوا: غضباُن وغضىب، وقالوا: غِضَب يغَضُب 
جعلـوُه كَعِطـَش يـَْعطَـُش َعَطشــاً وهـو عطشـان، ألنَّ الغضــب يكـون يف َجْوفِـه كمــا يكـون العطـش... ومثــُل 
ـَرى، وهـو  َرًة وهو يف املعىن كالغضبان. وقالوا: ِحْرَت َحتاُر حريًة، وهو حـرياُن وهـَي َحيـْ ذلك: ِغْرَت تَغاُر َغيـْ

 . )٥٠(ه "يف املعىن كالسكران ألنَّ كليهما ُمْرَتٌج علي
إذ ممَّا يُلحظ على هذا النص أنَّ سيبويه قد جعل التقارب يف املعىن راكزاً ترتكز عليه املعاين، فقـد دلَّ 
العطش والغضب على فراغ اجلوف، ودلـَّت الغـرية والغضـب علـى اهليجـان أو االنفعـال جتـاه الشـيء، وكـذا 

 .)٥١(لسبيل وغشوة البصر دلَّت احلرية والسكر على معىن عام واحد هو عدم االهتداء ل
ويظهر أنَّ سيبويه قد انصبَّ تركيزه على تشكيلي (فـَْعالن، فـََعالن) ملتمساً قوَّة اجلاذبية امللتحمـة بـني 
ـــ (فـَْعــالن) علــى صــفتني متضــادتني مهــا  ً توزيــع البنيــة املعنويــة لـــ وجهــيت اهليئــة الســطحية والتحتيــة، مســتقر

تداول (فـََعالن) مع مضـامني احلركـة واالضـطراب واهليجـان، وهـذه النظـرة  (اخللو واالمتالء)، واستنبط كثرة
ا تقوم أساساً على إجياد خيوط وأواصر وشيجة بني خفَّة الفتحة وكثرة حركتها وذبذبتها، وبني  التحليلية إمنَّ

 اهتزاز األجسام وتتابع احلركات املرافقة لألحداث اخلارجية.
، حبيــث )٥٢(والرؤيــة الدالليــة أصــداًء لــدى اللغــويني قــدمياً وحــديثاً وقــد تــرك مثــل هــذا التوجيــه الصــويت 

م اللغويـــة وال ســـيَّما يف حقـــل اللســـانيات الســـيميائية الرابطـــة بـــني ميـــزات الكميَّـــة  اســـتحوذ علـــى طروحـــا
، وهـذا إْن دلَّ )٥٣(والكيفية لألصوات واخلفـا الدالليـة املتسـاوقة معهـا علـى مسـتوى رمـوز منفـردة ومركَّبـة 

هـــة لألحـــداث اخلارجيـــة وإخـــراج الـــنص إىل الفضـــاء  ـــا يـــُدلُّ علـــى حقيقـــة املعـــىن كآليـــة موجِّ علـــى شـــيء فإمنَّ
لكلمــة األخــرى داخــل  ألصــوات األخــرى داخــل الكلمــة، والكلمــة  اخلــارجي عنــه، فهــي تــربط الصــوت 

                                                        
 .١٠٠ الداليل يف كتاب سيبويه / البحث -٤٩
 .٢٥ - ٢٤/  ٤الكتاب  -٥٠
  ).مادة ( سكر ٣٧٤/  ٤ .ن .و م )،مادة ( حري ،٢٢٢/  ٤العرب  ينظر: لسان -٥١
ويف أصـول  ،١٥٦/  ١وشـرح الشـافية  ،٤١١العربيـة /  أسـراروفقه اللغـة و  ،٢٢٤والصاحيب /  ،١٣٨/  ١ ينظر: احملتسب -٥٢
 .١٢٣ – ١٢٢والبحث الداليل يف كتاب سيبويه / ،٢٥٤ – ٢٤٩واحلروف واألصوات العربية /  ،١٢٤النحو / 
 .١٢٣ الداليل يف كتاب سيبويه / ينظر: البحث -٥٣
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ــح عالقــة هــذا الــنص مــع اخلــار  جلملــة األخــرى داخــل الــنص، مثَّ توضِّ إلحيــاءات الــيت اجلملــة، واجلملــة  ج 
إلحاالت إىل الواقع اخلارجي املنسلخ عن املكتوب إىل املنطوق. يه   يشري إليها، أو ما ميكن أْن نسمِّ

وإْن كان هذا ال خيلو من إيراِدِه ألوزاٍن أخرى، من ذلك قوُلُه: "وقالوا: أوَجُر فأدخلوا أفعل ههنا على 
جيتمـــع فـَْعــالُن وَفعِـــٌل. وذلـــك قولــك: شـــِعٌث وأشـــَعُث، وحـــِدٌب  َفعِــل ألنَّ َفعِـــًال وأفَعـــل قــد جيتمعـــان، كمـــا
 . )٥٤(وأْحدٌب. ومها يف املعىن حنٌو من الوجع"

وقـد كــان للــدكتور متَّــام حسَّــان رأٌي قــيِّم يف أمهيــة هــذه الصــيغة وداللتهــا التداوليــة، فقــد فــرَّق بــني معــىن 
هـــي املثـــال، فـــاملعىن األوَّل وظيفـــي، والثـــاين العالمـــة الصـــرفية الـــيت هـــي الصـــيغة، وبـــني معـــىن الكلمـــة الـــيت 

معجمي، واملعىن األوَّل يكون يف حتليل السياق، والسياق يـَُعدُّ إحدى الوسـائل الـيت يُلجـأ إليهـا يف إيضـاح 
ـا نـتكلم مجـًال مفيـدة مركبـة مـن  ً، وال حروفـاً، وال مورفيمـات، وال صـيغاً، وإمنَّ املعىن، فنحُن ال نتكلم أصـوا

 ء التحليلية.هذه األجزا
واللغة العربية حمظوظة جداً بوجود هذه الصيغ الصـرفية ألنَّ هـذه الصـيغ تصـلح ألْن تسـتعمل أداة مـن 

، فإذا كانت الصيغة أداة للكشف وكانت اآللية )٥٥(أدوات الكشف عن احلدود بني الكلمات يف السياق 
لعملـني والتمييـزين يف حلظـٍة واحـدة، وهـذا املعتمدة لدينا لتمييز الداللة الصرفية، كان التضـافر واضـح بـني ا

ا ُيضفي على العمل متيُّزاً أكرب وتوجيهاً أفضل.   إمنَّ
نَّـــُه ملَّـــا كانـــت معـــاين العناصـــر غـــري حمـــدودة مـــن الناحيـــة املعجميـــة،  وُيضـــيف الـــدكتور علـــى مـــا ســـبق 

بعــض هــذه العناصـــر حمدوديــة الكلمــات ذات الصــيغ الصـــرفية، فقــد دعــا هــذا برتراندرســـل إىل أْن يســمِّي 
خـتالف املـتكلِّم ووضـعه  (خواص مركزية شخصية) حيث يقول: إَنين أمسِّي الكلمات اليت خيتلف معناها 
، هــذه، وهنــا، واآلن)  يف الزمــان واملكــان (خــواص مركزيــة شخصــية)، واألســس األربعــة هلــذا النــوع هــي (أ

)٥٦(. 
 

 ى، المنزلة ")المحور الرابع: تضافر اآلليات (في المعنى " جرى مجر
قــدَّمنا فيمــا مضــى للتوجيــه الــذي كــان حمــور الــدرس فيــه آلليــة (يف املعــىن) الــيت شــكلَّت عنــوان حبثنــا، 
ولكنَّنا حني حبثنا يف الكتاب جذب انتباهنا أنَّه يف بعض األحيان يلتقي يف السياق مع هذه اآللية آليات 

ويه مـن مجـع أكثـر مـن آليـة يف موضـٍع واحـد، وال أخرى، فتوقَّد منَّا الفضول العلمي للبحث عـن مـراد سـيب
سيَّما أنَّنا نعلم أنَّ ِلُكـلِّ آليـٍة عمـل معـنيَّ خيتلـف عـن األخـرى، إذ لـو كـان عمـُل مجيعهـا واحـداً السـتعاض 

دات ال فائدة منها.  لية واحدة ومل يُكْن ليحتاج إىل ز  سيبويه عنها 
فقط يف املواطن اليت جاءت فيها اآلليات األخرى مع آليتنا وبناًء على ذلك سنحاول أْن حنلِّل ونُعلِّل 

لبحث.  اليت تبنَّيناها 

                                                        
 .٣١ ،٣٠ ،٢٩/  ٤ .ن .م :وينظر ،١٨/  ٤الكتاب  -٥٤
 .١٧٦ – ١٧٣البحث يف اللغة /  ينظر: مناهج -٥٥
 .١٧٧/  البحث يف اللغة ناهجينظر: م -٥٦
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٢٧٢ 

 ٢١ :العدد

 آلية (َّـ اِّـعنى) و(جرى مجرى):   -أ
ميكـن لنــا أن نلحـظ بســهولة أنَّ لفظــة (اجلـري) أو(جتــري) قــد ُأخـذت مــن القــرآن الكـرمي؛ ومــن متابعــة 

ـــار) و(جـــري الُفلـــك) وب ها تكثـــر مـــع (جـــري األ يت علـــى حنـــٍو أقـــل مـــع (جـــري ذلـــك فيـــه وجـــد عـــدها 
الشـمس والقمـر) و(جـري الـريح)، ويف كـل ذلـك ال ختـرج عــن معـىن احلركـة، وهـذا يـُدلُّ علـى وعـي ســيبويه 
ٌب  ً مـن أبوابـه قولُـُه: " هـذا  ً بـه  حني استعملها آليًة للتحريك يف الـنص، فممَّـا جـاء بـه سـيبويه معنـو

 .)٥٧(ُله إىل مفعوَلْنيِ يف اللفظ ال يف املعىن "جرى جمرى الفاعل الذي يتعدَّاه فع
دلــة مــن داخلــه لنتعــرَّف إىل العمــل الــذي قامــت بــه  مُّــِل هــذا البــاب أنَّنــا حباجــة إىل قرنِــِه  يبــدو مــن 
اآلليتــان معــاً ومهــا آليــة (جــرى جمــرى) الــيت جــاءت ابتــداًء وآليــة (يف املعــىن) الــيت هــي حمــور البحــث، وهــو 

 * (*):*  سارَِق الليلِة أهَل الداْر د به يف بداية الباب قائًال: "وذلك قولكالكالم الذي استشه
تقول على هذا احلّد: َسَرْقَت الليلَة أهَل الـدار، فتْجـرِي الليلـة علـى الفعـل يف َسـَعِة الكـالم، كمـا قـال: 

ـا هـو يف َصِيَد عليه يومان، وُوِلَد لُه ستُّوَن عاماً. فاللفُظ جيري على قوله: هذا ُمعطِ  ي زيٍد ِدرَمهاً، واملعىن إمنَّ
م أوقعوا الفعَل عليه لَسعة الكالم " َّ  .)٥٨(الليلة، وَصِيَد عليِه يف اليومني، غَري أ

مـٍر آخـر هـو سـعة  يظهر مـن الـنصِّ أنَّ احلـديث حـوَل قضـيَّة تعـدِّي الفعـل إىل مفعـولني، مـع ارتباطـه 
ا تـرتبط  َّ ـا أُعِملَـْت آليـة الكالم، فاألوىل نشعر معها أ ملعـىن، وإمنَّ ـا تـرتبط  َّ للفـظ، والثانيـة نشـعر معهـا أ

(جـــرى جمـــرى) يف اللفـــظ فعـــدَّت الفعـــل ال يف املعـــىن، أي إنَّ عمـــل اآلليـــة األوىل معـــاكس لآلليـــة الثانيـــة؛ 
يصـح، فالليلـة ال فاألوىل أعملته، يف حني أنَّ االعتماد على الثانية يؤدِّي إىل توقَُّف العمـل، ألنَّ املعـىن ال 

ا وقع احلدث فيهما أي حدث السرقة وحدث الصيد، وهـذا الـذي جـرى هنـا  ُتسرق، واليوم ال ُيصاد، وإمنَّ
از. ب التوسعة يف املعاين اليت ميكن أْن تستعمل مع الفعل نفسه، أي على ا ا هو من   إمنَّ

ا أدخل فيه سيبويه املعاين املعجمية لتلك األفعال اليت  هي متداولة بني أبناء اللغة، وما ُيسمَّى وهذا إمنَّ
لقــرائن املعنويــة، أي أنَّ هنــاك قرينــة معنويــة تقتضــي أْن ال يســتعمل فعــل الســرقة مــع الليلــة، وقــد أجــرى 
ســيبويه هــذا التوسُّــع يف الظــروف مــن خــالل احلــذف، وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن الســراج حــني عــرض ألمثلــة 

ا املعىن: صيد عليه الـوحش سيبويه قائًال: "وأمَّا اتِّساعه م يف الظروف فنحو قوهلم: (صيَد عليِه يومان) وإمنَّ
يف يـومني، (وولـَد لَـُه ســتُّوَن عامـاً) والتأويـل: (ولـد لُــُه الولـَد يف سـتَني عامـاً)، ومــن ذلـك قولُـُه (عـزَّ وجــلَّ): 

ـارَك صـائٌم ول ] ٣٣سـبأ:  [ ﴾َبْل َمْكُر اللْيِل َواْلنَـَهـارِ ﴿ َ ـا املعـىن: (أنـََّك صـائٌم يف يلُـَك قـائٌم) وقـوهلم: ( وإمنَّ
اْر   ...)(*)النهاِر وقائٌِم يف الليِل) وكذلك: ( َسارَِق اللَّيلَة أهَل الدَّ

ا سرق يف الليلة، وهذا االتِّساع أكثر يف كالمهم من أْن ُحياَط به "  .)٥٩(وإمنَّ

                                                        
 .١٧٥/  ١ الكتاب -٥٧
 ).(*) الصواب ( الدارِ  .١٧٦ – ١٧٥/  ١الكتاب  -٥٨
 ).(*) الصواب ( الدارِ  .٢٥٥/  ٢النحو  األصول يف -٥٩
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٢٧٣ 

ـا وهذا التضافر بني اآلليات ال بُدَّ لنا من أْن ننبِّه على  أنَُّه ال يرتتَّب عليِه فقـط التوسُّـع يف املعـاين، وإمنَّ
تقــع بــني  لتوجيــه اإلعــرايب للكلمــات، فاالتِّســاع هــو إيقــاع العالقــات النحويــة الــيت كــان جيــب أْن يتكفَّــل 
الكلمــات املــذكورة والكلمــات احملذوفــة علــى الكلمــات الــيت وقعــت عليهــا يف األمثلــة، كوقــوع الصــيد علــى 

ب (تصــحيح اللفــظ علــى املعــىن) أرض قنــوين بــ دًال مــن وقوعــه علــى وحشــها أو وقوعــه فيهــا. وهــذا مــن 
 .)٦٠(بعبارة سيبويه نفسه يف غري هذا املوضع 

ــاز ال  وقـد أدَّى ذلــك إىل وقــوع الفعــل علــى غــري مــا يقـع عليــه عــادًة، وإجــراء الكلمــات علــى ســبيل ا
عطــاء التصــحيحات الــيت   أْن تكــون عليهــا اجلملــة فهــو مــن قبيــل احلقيقــة، وحــني يقــوم ســيبويه  كــان جيــب

اإلشارة إىل مستوى الصـحَّة الـذي كـان جيـب أْن يقـوم عليـه الكـالم قبـل أْن خيـرج إىل هـذا املسـتوى األوَّيل 
)٦١(. 

يئتهـــا  ــاز يف الكــالم لعــدم جتســـيِدِه احلمــوالت الدالليــة  ُه نوعــاً مــن التوسُّـــع وا ولعــلَّ ســيبويه قــد عـــدَّ
يت تضاعف اسـتهالك اجلهـد العقلـي واألدائـي، وهـذا مـا ينـايف الغايـة الـيت يبتغيهـا مبـدأ االقتصـاد احلقيقية ال

ح أو ما ميكن  األدائي وتوفري الطاقة الذي كانت العرب قد اعتادت اجلنوح إليه ومواكبته، وحنو هذا االنز
ثريية وإحيائية، ولذا أصبح مركز ح الوظيفي ميتلك قوَّة  النز تسـمح بـه طاقاتـه  تسميته  اجلاذبيـة لكـلِّ مـا

مناحيهـــا  الواقعيـــة مبختلـــف االســـتيعابية مـــن إفـــرازات الوجـــود والتـــداول لتغطيـــة كميَّـــة كبـــرية مـــن املضـــامني
 .)٦٢(االجتماعية والفكرية واألدبية اليت تنصاع إليعازات العقل عرب مناذج استنطاقيَّة متباينة 

 آلية (َّـ اِّـعنى) و(اِّـنزلة):  -ب
ـا ُأخـذ ومن  املعىن)، وإمنَّ (يف يء اآلليات يف سياٍق واحد جميء آلية (املنزلة) مع آلية األمثلة األخرى 

هذا املعىن من القرآن الكرمي ومن السنَّة احملمديَّة الطاهرة فلم خترج لفظة التنزيل يف القرآن عن صدور األمر 
أنَُّه اشُتقَّ من السنَّة النبوية مـن حـديث املنزلـة، وإنزاله من األعلى إىل األدىن على مراحل ومنازل، يف حني 

منـه منزلـة هـارون مـن موسـى إالَّ أنـَُّه ال  --ي -اإلمـام علـي  --حممـد -وهذا احلديث أنزل فيه النيب حممـد 
نَيب بعَده، ونرى أنَّ حديث املنزلة أكثر متاسَّاً مع ما جاء يف الكتاب يف معىن املنزلة ممَّا سيتبنيَّ عند عرض 

كما قالوا: َنَضَر يـَْنُضُر وجَهُه، وهو النص ا به، وهي النباهة، لذي قال فيه سيبويه: " وقالوا: نبَّه ينُبه وهو 
 .)٦٣(ضٌر، وهي النضارة، وقالوا: نبيٌه كما قالوا: نضٌري، جعلوه مبنزلة ما هو مثله يف املعىن، وهو شريٌف "

علـى األثـر هذا الذي جنُدُه يف النص هو توجيه حنو داللٍة صرفية دقَّقنـا أكثـر وحاولنـا أْن نسـتدلَّ ؛ ولو
ـا جـاءت لكـي تُعـَني آليـة (يف املعـىن) علـى العمـل، أي أنَّ   َّ الذي أحدثتُه آلية (املنزلـة) يف الـنص لوجـد أ
ملماثلة يف املعىن فقط الحتمل أْن يكوَن املماثـل مبنزلـة اآلخـر  ً منهما قد عمل يف النص، فلو اكتفينا  كالَّ

                                                        
 .١٦٩ – ١٦٨والنحو الداللة /  ،٢١٦ ،٢١٣ / ١ ينظر: الكتاب -٦٠
 .١٦٩والداللة /  ينظر: النحو -٦١
 .٣٩٥ – ٣٩٤الداليل يف كتاب سيبويه /  ينظر: البحث -٦٢
 .٣٣/  ٤الكتاب  -٦٣
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٢٧٤ 

 ٢١ :العدد

ليس مبنزلته، ولكن ملَّا اختار سيبويه أْن يكون مبنزلِتِه يف املعىن فقد اختزل الفوارق بينهما إىل احلد الذي  أو
آلخر يف التعامل أو احلكم.  يصل إىل صحَّة استبدال أحِدمها 

. أمَّا قول سيبويه: " وأمَّـا (مـا) فهـي نفـٌي لقولـه: هـو يفعـل إذا كـان يف حـال الفعـل، فتقـول: مـا يفعـلُ 
ــذا  وتكــون مبنزلــة لــيس يف املعــىن، تقــول: عبــُد ِهللا منطلــٌق، فتقــول مــا عبــُد ِهللا منطَلــٌق أو منطلقــاً، فتنفــي 
ْتِـِين آتِـك، وقولـك:  اللفظ كما تقول: ليس عبُد هللا منطلقـاً. وتكـون توكيـداً لغـواً، وذلـك قولـك: مـىت مـا 

يثَاقـَُهمْ  نـَْقِضِهم ِبَمافَ ﴿َغِضبُت من غِري ما ُجْرٍم. وقال هللا عّز وجّل:  ـا  ] ٣٣املائدة:  [ ﴾مِّ َّ وهي لغـٌو يف أ
لداللـة  )٦٤(مل ُحتِدث إذ جاءت شيئاً مل َيُكْن قبل أْن جتيء من العمـل، وهـي توكيـد للكـالم " فإنـَُّه خمـتص 

 النحوية، فتكون اآلليات عاملة يف توجيه تلك الداللة ال غريها.
ع آليــة (يف املعــىن) لتحديــد معــىن (مــا)، وهــذا املعــىن مبنزلــة اإلفــادة الــيت فآليــة (املنزلــة) هنــا تضــافرت مــ

تفيدها ليس، فاملنزلة مراتب وأحوال، ففيما مضى أُنزِل االسم منزلة االسم اآلخر من حيث املعاين الصرفية 
داللــة النفــي  العامَّــة الــيت ينضــوي حتتهــا االمســني أو الصــيغتني املــذكورتني، وهنــا أُنزِلــت (مــا) منزلــة لــيس يف

ً، وعملــت (يف املعــىن) معهــا ألنَّ (مــا) وقعــت يف منزلتهــا يف املعــىن ال  فوجَّهــت الــنص توجيهــاً دالليــاً حنــو
يت فيـــِه لـــيس، وهـــذا ينفـــي عـــن املخاطـــب  يت فيـــه (مـــا) والـــذي  غـــريه، فحكمـــت بـــذلك الســـياق الـــذي 

 ئة.احتمال أْن تكون (ما) قد أُنزِلت منزلة ليس يف اللفظ أو اهلي
ولــذا جــاء عــن ابــن جــّين يف اخلصــائص قولُــُه: " فــاملعىن إذاً أشــيع وأســري ُحكمــاً مــن اللفــظ، ألنَّــك يف 

، ودليـــل ســـري )٦٥(اللفظـــي متصـــّوِر حلـــال املعنـــوي، ولســـت يف املعنـــوي مبحتـــاج إىل تصـــوُّر حكـــم اللفظـــي "
احلجاز، ومل تعملها متيم، وقد ذكر احلكم من خالل هذه املنزلة أنَّ (ما) أُعِمَلت معىن (ليس) يف لغِة أهِل 

ة بينهما، وما يهمُّنا منها أنَّ كلتيهما تستعمل لنفي احلال   .)٦٦(النّحاة أوجهاً للمشا
نَّ األوىل ُحتِدث شيئاً من العمل فيما لو  ولكنَّ سيبويه يف النص يفّرِق بني (ما) العاملة وغري العاملة 

ال يرتتَّــب علــى جميئهــا أيُّ تغيــٍري يف اجلملــة، وكــذلك يــذكر أنَّ النفــي  جــاءت، يف حــني أنَّ الثانيــة (الزائــدة) 
 كما حصل يف املعىن بداهًة فإنَّه حصل يف اللفظ أيضاً، وبذا فقد تكون عاملة أو غري عاملة.

ليــة  لنظــر إىل الــنص األخــري لســيبويه جنــدُه ال ينفــك عــن التحــدُّث مــع املخاطــب فيبلِّــغ املخاطــب  و
ا يتحدَّث يف كل ما جاء فيه ضمري املخاطب معه، وهذا يُفِهم العمل، ويصوِّ  ر املشهد حىت ُخييَّل لنا أنَّه إمنَّ

 من استعماله للفظة (تقول) و(تنفي) و(قولك) وغريها ممَّا جاء على حنو هذا املثال.
ملخاطـب فهو يف كل ذلك حياول أْن يشارك املخاطب أو املعـاين الـيت حتـّرِك الـنص والـيت يفهمهـا هـذا ا

نية. لية أخرى غري اآللية األوىل، أو مجع إىل األوىل آليًة   وإْن رأى يف وجهه استفهاماً شرع يف التفسري 

                                                        
 .٢٢١/  ٤ الكتاب -٦٤
 .١١١/  ١ اخلصائص -٦٥
 .٢٢٩ / ١ومعاين النحو  ،١٤٣وأسرار العربية /  ،١٠٨/  ١وشرح املفصَّل  ،١٨٨/  ٤ ينظر: املقتضب -٦٦
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٢٧٥ 

 عصارة البحث
بعد كلِّ رحلة هناك حمطـة، وبعـد رحلتنـا القصـرية مـع هـذا البحـث، اسـتقرَّ بنـا الركـب عنـد هـذه احملطـة 

عباء السفر على كاهل هذه الصفحات، ف لعلَُّه يروي شيًئا مـن ظمـِئ ذلـك املسـري، ألنَّ التنقُّـل يف لنلقي 
لـك إذا   ً، ويف أحيان أخرى تتكشـف الطريـق جبهـوٍد مضـنية، فمـا  ركب القدماء يزيد الطريق وعورة أحيا
كـان هـذا التنقُّــل يف ركـِب كتــاب سـيبويه، ولكــنَّ ذلـك التنقــل وإْن كـان مضــنياً، وإْن كـان وقتُــُه ضـيِّقاً فقــد 

 ا منُه بغنيمٍة، وحتصَّلت لدينا حصيلًة تضمُر جمموعًة من النتائج، أمهُّها:خرجن
حليويــة، ويف مقــدِّمتها الكتــاب لســيبويه  - ً خصــباً مفعًمــا  ت النّحــاة العــرب ميــدا لقــد مثَّلــت مــدوَّ

الـنص، ويف الوقـت الذي مل يضع فيه قاعدة ومل َترِد فيه مجلة إالَّ وهلا انسـيابيتها وحميطهـا، فهـي تتحـرَّك مـع 
لكائن احلي الذي يتحرَّك يف جماله ويتأثر مبحيطه.  نفسه هلا حميط تتأثر به، إذ هي أشبه ما يكون 

بدأ التعـرُّف علـى انسـيابية النصـوص يف الكتـاب مـع بدايـة فهـِم نـصِّ سـيبويه، وقراءتِـِه قـراءة جديـدة  -
 تعمل على حتريكه وتوجيهـه، وهـذه اآلليـات الـيت متحرِّكة، وهذا التحرُّك مرهون مبجموعٍة من اآلليات اليت

رون وهم يتعاملون مع القرآن الكرمي. كما ذهب الدكتور  استعملها سيبويه مماثلة لتلك اليت استعملها املفسِّ
ـا يـُدلُّ علـى  ،حسن عبد الغين األسدي يف كتابه (مفهوم اجلملة عند سـيبويه) وهـذا إْن دلَّ علـى شـيء فإمنَّ

ي بـني العـرب والقـرآن مـن جهـة، ومـن جهـٍة أخـرى فإنـَُّه يـُدلُّ علـى إدراك سـيبويه أنَّ وظيفـة التواشج الروحـ
ر يف سعيه إىل الوصول إىل الداللة القرآنية لآلية املباركة اليت اقتضت أْن يتجاوز  اللغوي متاثل وظيفة املفسِّ

عــــن املالبســــات املقاميــــة عملــــه تفســــري األلفــــاظ علــــى وفــــق الكلمــــة ومعناهــــا، إىل أْن يســــعى إىل البحــــث 
ــرين  صـطالح املفسِّ ت أو تلـك الـيت كانـت سـبباً مباشــراً يف نزوهلـا وذلـك فيمـا ُعـِرف  املصـاحبة لنـزول اآل

 بــــ(أسباب النزول).
أنَّ التعامــل مــع آليــة (يف املعــىن عنــد ســيبويه) خيتلــف عــن (املعــىن عنــد ســيبويه)، فــاألوىل أداة حتــّرِك  -

ــدف إىل التغيــ والثانيــة تضــفي معــاين علــى  -بكــل مــا يــدخل حتــت هــذه الكلمــة مــن معــىن  -ري الــنص 
ـــر عمـــل هـــذه اآلليـــة، وعليـــه ســـتكون الثانيـــة خادمـــة  الـــنص، وتشـــكل حمـــورًا أساســـيا للتحلـــيالت الـــيت تفسِّ

ا تشكِّل احملور األساس لتحليل عمل هذه اآللية.  لألوىل، ألَّ
ليـة وعلى هذا األساس مل جيعل من اللفظ أو  - ـا اسـتعاض عنهـا  املعىن آليًة مـن آليـات التفسـري، وإمنَّ

فــذ بنفســه، وال يقــف  (يف املعــىن) ألنَّــُه وجــَد فيهــا اســتعانة يف التوجيــه ممَّــا ال يقــف عنــد اللفــظ الــذي هــو 
صـيل للقاعـدة النحويـة ال آليـة لتفسـريها أو توجيههـا فكانـت هـذه  مـا  َّ على اللفظ واملعـىن علـى أسـاس أ

ية من األمهيَّة مبكان إىل احلد الذي قد يلتبس على املتصفِّح لكتاب سيبويه، وهي تقـع ضـمن منظومـة اآلل
ا على أوجه قد وضَّحها البحث.  من اآلليات اليت ال ينفكُّ سيبويه يستعملها، ولكن كانت االستعانة 

للفــ - رًة، وصــحة املعــىن أنَّ ســيبويه قــد جعــل اآلليــة حمــوراً للعمــل النحــوي مــن خــالل مقابلتهــا  ظ 
رًة أخــرى، مثَّ أدخــل الواقــع االجتمــاعي الــدال علــى املعــىن اخلــارجي الــذي يفهمــه  وعــدم حصــول اللــبس 

 املخاطب.
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٢٧٦ 

 ٢١ :العدد

أنَّ ســـيبويه قـــد وظَّـــف العالقـــة االجتماعيـــة واملعـــاين الـــيت هـــي مألوفـــة للمـــتكلِّم واملخاطـــب مبـــا خيـــدم  -
سيبويه يكوُن متخيًَّال، وهذا يكون أكثر حتريكـاً لألحـداث الرتكيب النحوي، وهذا املخاطب الذي يذكرُه 

ــا تشــعر أنَّــُه املؤلِّــف الــراوي الــذي يتَّخــذ مــن  الــيت ينشــدها ســيبويه فهــو يصــّوِر مســرحاً كــامًال للكتــاب وكأمنَّ
لعقدة إىل احلل.   األحداث تسلسًال ينتهي بعد أْن مير 

هـة لألحـداث اخلارجيـة وإخـراج الـنص إىل أنَّ حقيقة آلية (يف املعىن) يف النص تكمُن يف - ا موجِّ  كو
لكلمــة األخــرى  ألصـوات األخــرى داخــل الكلمـة، والكلمــة  الفضـاء اخلــارجي عنــه، فهـي تــربط الصــوت 
إلحيـاءات  ـح عالقـة هـذا الـنص مـع اخلـارج  جلملـة األخـرى داخـل الـنص، مثَّ توضِّ داخل اجلملة، واجلملة 

إلحاالت إىل الواقع اخلارجي املنسلخ عن املكتوب إىل املنطوق.اليت يشري إليها، أو ما مي يه   كن أْن نسمِّ
ـــا تعمـــل يف جممـــوع الـــنص علـــى مســـتوى  - أنَّ آليـــة (يف املعـــىن) ال يقتصـــر عملهـــا علـــى اجلملـــة، وإمنَّ

 املكتوب، وعلى مستوى النص املنطوق يف حميطه بكل ما يشتمل عليه هذا احمليط من شخوص وأحداث.
ـا يتكفَّـل ال  - بُدَّ لنا من أْن ننبِّه على أنَُّه ال يرتتَّب علـى التضـافر بـني اآلليـات التوسُّـع يف املعـاين، وإمنَّ

لتوجيه اإلعرايب للمفردات.  أيضاً 
ليٍة واحدة لتوجيه النص يف بعض املواضع ولكنَُّه ملَّا وجد أنَّ الـنص   - كان ميكن لسيبويه أْن يكتفَي 

ً يستدعي آليتني لك نيـة، وأحيـا لعمل وال تشبع التفسري مجـع إىل األوىل آليـًة  ون اآللية الواحدة ال تفي 
ا البحث.  لثة يف مواضع أخرى غري اليت اختصَّ 

رزة يف مسـرحه،  - الحظنا من خالل البحث أمهية املخاطب الذي اهتمَّ به سيبويه وجعله شخصية 
لثـة نُلفيـِه مـارَّاً مسـتطرقاً، وهـذه فتارًة حيدِّثُُه جليساً حقيقياً، و رًة أخرى نلقاُه جليسـاً افرتاضـياً متخـيًَّال، و

ا ظهرت لنـا مـن مالحظـاٍت عـابرة لنصـوٍص  ثنا عنها، وإمنَّ النتيجة ليست فقط يف ضمن النصوص اليت حتدَّ
لك مبن يعيش مع الكتاب.  أخرى، فما 

مُّل البحث يظهر أنَّه قد توجَّه حنو توظ - يف املعـىن عنـد سـيبويه ليكـون جهـًة مـن اجلهـات الـيت من 
يرتكــز عليهــا التحليــل النحــوي، فيكــون بــذلك آليــًة منهجيــة، فضــًال عــن كونــه آليــًة للتحليــل. ولكــن نقــول 
ختاماً حقاً إنِّنـا لنغـبُط كـلَّ مـن يرحتـل مـع نصـوص الكتـاب فـنعم الرفيـُق هـو، ولطاملـا قيـل اخـرت الرفيـق قبـل 

ا هو إشعاعات نور اقتبسـت الطريق، تستأنس بذ لك وحشة الطريق، وإْن كان الكتاب فال وحشة فيه وإمنَّ
 أصول أنوارها من سلسلٍة نُِقَشت حروف الكتاب يف هديها، فهو جيٌل يقتفي إثَر جيل.

 مظان البحث
 القرآن الكرمي. -

 أوًلا: الكتب اِّـطبوعة
: ـهتحقيقعين ب )،ه٥٧٧ سعيد األنباري (تأسرار العربية، أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب  .١

جت البيطحممّ  مع العلمي الع مطبوعــات ار،ـد   ..)د. ت( ق،ـريب، دمشــا
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األسـس اإلبســتمولوجية والتداوليــة للنظــر النحـوي عنــد ســيبويه، الــدكتور إدريـس مقبــول، عــامل الكتــب  .٢
 م. ٢٠٠٦ األردن، -األردن، جدارا للكتاب العاملي، عمان  -احلديث، إربد 

ــراج .٣  حتقيــق: )،ه٣١٦(ت  النحــوي البغــدادي األصــول يف النحــو، أبــو بكــر حممــد بــن ســهل بــن السَّ
 هــــ =١٤١٧، ٣ط ، بـريوت، للطباعـة والنشـر والتوزيـع عبد احلسن الفتلـي، مؤسسـة الرسـالةالدكتور 
 .م١٩٩٦

دجلـــة، اململكـــة  البحــث الـــداليل يف كتـــاب ســـيبويه، الـــدكتورة دخلـــوش جـــار هللا حســـني دزه يـــي، دار .٤
 م.٢٠٠٧، ١األردنية اهلامشية، ط 

 -جتديـــد املـــنهج يف تقـــومي الـــرتاث، الـــدكتور طـــه عبـــد الـــرَّمحن، املركـــز الثقـــايف العـــريب، الـــدار البيضـــاء  .٥
 ، (د. ت.). ٢لبنان، ط  -املغرب، بريوت 

ـرين، الـدكتور صـالح عبـد الفتّـاح اخلالـدي، دار القلـم، .٦ ، ٣دمشـق، ط  تعريف الدارسني مبناهج املفسِّ
 م.٢٠٠٨هــــ = ١٤٢٩

التفكري اللساين يف احلضارة العربية، الدكتور عبد السـالم املسـدي، الـدار العربيـة للكتـاب، مطبعـة بـو  .٧
 م.١٩٨٦، ٢سالمة، تونس، ط 

ــــ)، حتقيـــق ١٠٩٣خزانـــة األدب ولـــّب لُبـــاب لســـان العـــرب، عبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي (ت  .٨ هــــ
هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مطبعة املدين، املؤسسة السعودية، القاهرة وشرح: عبد السالم حممد 

 م.١٩٩٧هـــــ = ١٤١٨، ٤مصر، ط  -
  د.( ، حتقيق: حممد علي النّجار، املكتبة العلمية،هـ)٣٩٢ اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين (ت .٩

 ..)ت
، دار  –الفكـــر، دمشـــق الرمـــاين النحـــوي يف ضـــوء شـــرحه لكتـــاب ســـيبويه، مـــازن املبـــارك، دار  .١٠ ســـور

 م.١٩٩٥هـ = ١٤١٦، ٣لبنان، املطبعة العلمية، دمشق، ط  –الفكر املعاصر، بريوت 
ســـياق احلـــال يف كتـــاب ســـيبويه (دراســـة يف النحـــو والداللـــة)، الـــدكتور أســـعد خلـــف العـــوَّادي، دار  .١١

 م.٢٠١١هــ = ١٤٣٢، ١األردن، ط  –ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، عمان 
صف، عالــــم الكتب، القــــاهرة، املطبعة العثمانية، (د. ت.).سيبوي .١٢  ه إمــــام النحـــاة، علي النجدي 
ذي النحـويالشيخ  ،شرح شافية ابن احلاجب .١٣ )، ه٦٨٨ (ت رضي الدين حممد بـن احلسـن األسـرتا

ا، مــبها، وضــبط غريمــقه، حقّ )ه١٠٩٣(ت  مــع شــرح شــواِهِدِه للعــامل اجلليــل عبــد القــادر البغــدادي
وشــرح مبهمهـــا، األســاتذة: حممـــد نـــور احلســن، حممـــد الزفــزاف، حممـــد حمـــي الــدين عبـــد احلميـــد، دار 

 م.١٩٨٢ هــــ =١٤٠٢ الكتب العلمية، بريوت، لبنان،
، مكتبـة املتنـيب، ـــــ)ه٦٤٣ت ل، الشيخ موفق الـدين يعـيش بـن علـي بـن يعـيش النحـوي (شرح املفصَّ  .١٤

 (د. ت.). القاهرة،
الرابــع)،  ه اللغــة وســنن العــرب يف كالمهــا، أمحــد بــن فــارس (مــن أئمــة اللغــة يف القــرنالصــاحيب يف فقــ .١٥

 م.١٩١٠هـ = ١٣٢٨ عنيت بتصحيحه ونشره املكتبة السلفية، مطبعة املؤيد، القاهرة،
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٢٧٨ 

 ٢١ :العدد

علم اللغة االجتماعي (مدخل)، الـدكتور كمـال بشـر، دار غريـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع، القـاهرة،  .١٦
 (د. ت.).

القراءة وإشكالية حتديد املعىن يف النص القرآين، حممد بن أمحد جهالن، تقدمي: الدكتور حممـد فعالية  .١٧
 م.٢٠٠٨، ١سورية، ط  –موسى  عمي، دار صفحات للدراسات والنشر، دمشق 

فقه اللغة وأسرار العربية، أبو منصور الثعاليب، ضبطه وعلَّق حواشيه وقدَّم له ووضع فهارسه: الدكتور  .١٨
 م.٢٠٠٠هــ = ١٤٢٠، ٢بريوت، ط  –األيويب، املكتبة العصرية، صيدا  سني

 هـــــــــ =١٤١٤، دمشــــق ية،ــــــالنحــــو، ســــعيد األفغــــاين، مديريــــة الكتــــب واملطبوعــــات اجلامع أصــــوليف  .١٩
 م.١٩٩٤

ـــدكتور هـــادي اجلطـــالوي، كليـــة  –التأويـــل  –قضـــا اللغـــة يف كتـــب التفســـري (املـــنهج  .٢٠ اإلعجـــاز)، ال
اجلمهوريـــة  -إلنســـانية، سوســـة، دار حممـــد علـــي احلـــامي للنشـــر والتوزيـــع، صـــفاقس اآلداب والعلـــوم ا

 م. ١٩٩٨، ١التونسية، ط 
د ، حتقيق وشرح عبـد السـالم حمّمـــــ)ه١٨٠  (تربالكتاب، سيبويه، أبو بشر َعمرو بن عثمان بن قن .٢١

ض، ط اعي،فـاهرة، دار الر لقـاجني، اهارون، مكتبة اخل  .م١٩٨٢هـــــ = ١٤٠٢ ،٢ الر
، هــــــ)٧١١ ت( املصـري لسان العرب، أبو الفضل َمجـال الـدين حممَّـد بـن مكـرم ابـن منظـور األفريقـي .٢٢

 ..)د. ت( دار صادر، بريوت،
اللغة العربية معناها ومبناها، الدكتور متّام حّسان، دار الثقافة، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء  .٢٣

 م.١٩٩٤املغرب،  –
ه)، حقَّقه، وفصَّله، وضبط غرائبـه، وعلَّـق حواشـيه: حممـد حميـي  ٥١٨داين (ت جممع األمثال، للمي .٢٤

 م. ١٩٥٥هـــــ = ١٣٧٤الدين عبد احلميد، مطبعة السنَّة احملمدية، ملتقى أهل األثر، 
ه)، ٣٩٢(ت  احملتسـب يف تبيــني ُوجــوه َشــَواذ الِقــراءات واإليضــاح عنهـا، أبــو الفــتح ُعثمــان بــن جــين .٢٥

صفحتقيق: علي النجد جلنـة شـليب،  إمساعيـلعبـد الفتـاح الدكتور ، ، الدكتور عبد احلليم النّجاري 
هـــــــ = ١٤١٥إحيــاء كتــب الســنَّة، وزارة األوقــاف، مجهوريــة مصــر العربيــة، مطــابع اإلهــرام، القــاهرة، 

 م.١٩٩٤
ســاعدة معـاين النحـو، الـدكتور فاضـل صـاحل الســامرائي، مطبعـة التعلـيم العـايل يف املوصـل، املوصـل، مب .٢٦

 م.١٩٨٧ –م ١٩٨٦جامعة بغداد،
ه)، حتقيـــق وشـــرح الـــدكتور عبـــد ٧٦١مغـــين اللبيـــب عـــن كتـــب األعاريـــب، ابـــن هشـــام األنصـــاري ( .٢٧

هـــــــ ١٤٢١، ١)، مطــابع دار السياســة، الكويــت، ط ٢١اللطيــف حممــد اخلطيــب، السلســلة الرتاثيــة (
 م.٢٠٠٠= 

ه)، حتقيــق: الــدكتور علــي بــو ٥٣٨خمشــري (ت املفصَّـل يف صــنعة اإلعــراب، أبــو القاســم جـار هللا الز  .٢٨
 م.١٩٩٣، ١ملحم، مكتبة اهلالل، بريوت، ط 
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 -يف املعىن أمنوذجاً -آليات التفسري النحوي يف كتاب سيبويه  

٢٧٩ 

 –مفهــوم اجلملــة عنــد ســيبويه، الــدكتور حســمن عبــد الغــين األســدي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت  .٢٩
 م.٢٠٠٧هــــ = ١٤٢٨، ١لبنان، ط 

عضــيمة، جلنــة  بــد اخلــالقد عه)، حتقيــق: حمّمــ٢٨٥ املقتضــب، أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد املــّربد (ت .٣٠
 م.١٩٩٤ ه=١٤١٥ ، القاهرة،، وزارة األوقاف، مجهورية مصر العربيةإحياء الرتاث العريب

مـــــة أيب القاســـــم الراغـــــب  .٣١ مقدِّمـــــة جـــــامع التفاســـــري مـــــع تفســـــري الفاحتـــــة ومطـــــالع البقـــــرة، لإلمـــــام العالَّ
َم له وعلَّق حواشيه: الـدكتور أمحـد حسـن فرَ  حـات، دار الـدعوة، الكويـت، ط األصفهاين، حقََّقُه وقدَّ

 م.١٩٨٤هــــ = ١٤٠٥، ١
، مكتبة النسر للطباعة، ، القاهرةام حّسان، مكتبة األجنلو املصريةمتّ الدكتور مناهج البحث يف اللغة،  .٣٢

 م.١٩٩٠القاهرة، 
ليف الدكتور حسن هنـداوي، دار مناهج الصرفيني ومذاهبهم يف القرنني الثالث والرابع من اهلجرة .٣٣  ،

 م. ١٩٨٩هــــ = ١٤٠٩، ١لم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط الق
 -املنهج التفسريي عند العّالمة احليدري، بقلم الدكتور طالل احلسن، دار فراقد للطباعة والنشر، قم  .٣٤

 م.٢٠١٠هــــ = ١٤٣١إيران، 
بنغـازي،  املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه، الدكتور نوزاد حسن أمحد، منشـورات جامعـة قـار يـونس، .٣٥

 م.١٩٩٦، ١ط 
مة حممد علي التهانوي، تقدمي وإشراف ومراجعة: الدكتور  .٣٦ موسوعة كّشاف اصطالحات الفنون العالَّ

رفيــــق العجــــم، حتقيــــق: الــــدكتور علــــي دحــــروج، نقــــل الــــنص الفارســــي إىل العربيــــة: الــــدكتور عبــــد هللا 
 م. ١٩٩٦، ١لبنان، ط  –ريوت اخلالدي، الرتمجة األجنبية: الدكتور جورج زينايت، مكتبة لبنان، ب

مــة الســيد حممــد حســني الطباطبــائي، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات،  .٣٧ امليــزان يف تفســري القــرآن، للعالَّ
 م. ١٩٩٧هــــ = ١٤١٧، ١لبنان، ط  –بريوت 

النحــو والداللــة (مــدخل لدراســة املعــىن النحــوي الــداليل)، الــدكتور حممــد محاســة عبــد اللطيــف، دار  .٣٨
 م. ٢٠٠٦النشر والتوزيع، القاهرة، غريب للطباعة و 

 ثانًيا: الرسائل واألطاريح الجامعية:
ه) يف كتابـــه معــاين القـــرآن، كــاظم إبـــراهيم عبـــيِّس ٢٠٧أثــر القرينـــة يف توجيــه املعـــىن عنــد الفـــرَّاء (ت  .١

بل،   م. ٢٠١١ه = ١٤٣٢السلطاين، رسالة ماجستري، كلية الرتبية (صفي الدين احللّي)، جامعة 
صـر بناء اجل .٢ م يوسـف  ملة على وفق قواعد التفسري الداليل يف ضـوء النظريـة التوليديـة التحويليـة، و

 م. ٢٠١٣هــــ = ١٤٣٤نصر هللا، أطروحة دكتوراه، كلية الرتبية، اجلامعة املستنصرية، 
ه")، أنفال رشاد علي عوده ٧٦١النحو واملعىن (دراسة يف مغين اللبيب البن هشام األنصاري " ت  .٣

 م.٢٠٠٧هــــ = ١٤٢٨لدي، رسالة ماجستري، كلية الرتبية للبنات، جامعة الكوفة، اخلا
الوظيفيـــة يف كتـــاب ســـيبويه، رجـــاء عجيـــل إبـــراهيم احلســـناوي، أطروحـــة دكتـــوراه، كليـــة الرتبيـــة للعلـــوم  .٤

 م.٢٠١٣هــــ = ١٤٣٤اإلنسانية، جامعة كربالء، 
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٢٨٠ 

 ٢١ :العدد

 ثالًثا: البحوث:
يه، الدكتور حسن عبد الغين األسـدي، جملـة كليـة الرتبيـة، جامعـة أثر املكان يف فهم اجلملة عند سيبو  .١

حباث املؤمتر العلمي اخلامس،    م.٢٠١٢واسط، عدد خاص 
آليــات حتليــل اخلطــاب يف كتــاب ســيبويه، األســتاذ الــدكتور بشــري ابريــر، جملــة كليــة اآلداب واللغــات،  .٢

جي خمتار، عنابة   م.٢٠١٢ي عشر، اجلزائر، العددان العاشر واحلاد -جامعة 
ـر، كليـة اآلداب، اجلامعـة  .٣ احلروف واألصوات العربية يف مباحث القدماء واحملـدثني، الـدكتور هـادي 

 املستنصرية، مركز حتقيقات كابتويرس علوم إسالمي، (د. ت.). 
املرجعية اللغوية يف النظرية التداولية، الدكتور عبـد احللـيم بـن عيسـى، دراسـات أدبيـة، جامعـة وهـران،  .٤

 م.٢٠٠٨هــــ = ١٤٢٩اجلزائر، العدد األوَّل، 
املنهج اللغوي يف كتاب سيبويه، الدكتور عبد الصبور شاهني، جملة آداب، جامعة الكويت، العدد  - .٥

 م.١٩٧٣الثالث والرابع، 
 
.
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