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وآدا!ا العربية للغة اإليرانية اجلمعية فصلية،جملة
ش/ . هـ۱۳۹۹خريف،٥٦الالعدد،حمكمةةيعلم

۱-٢٠صص؛م٢٠٢٠

الّل يفاختالف حتكيمهاومنهجالكتابغات يف سيبويه
املقالة: أصيلةنوع

مرامي قامسيجم،١جالل ∗٢يد

الّل.١ قسم يف مشارك العربّيأستاذ العّالغة جبامعة وآدا:ا الّطة باطبائيمة
الّديجخّر.٢ الّلمرحلة يف العربّيكتوراه العّالغة جبامعة وآدا:ا الّطة باطبائيمة

استالم قبول٠٦/٠٣/١٣٩٨البحث:Rريخ ٢٢/٠٢/١٣٩٩البحث: Rريخ

صامللّخ
كتابهسيبويهيعّول العربعلىيف علوهو؛لغات والّرويهاحيكم Yجلودة أّن.داءةيصفها الباحثني بعض خيّطوزعم قد ئه

البحثيسعىو.بعضها الوصفّيمعتمدًاهذا املنهج يفحليلّيالّت- على منهجه عن الكشف غات. فانتهىالّلحتكيمإىل
أّن إىل علىهالبحث الّتوالّنةّيالعقلاملناهجيعتمد يف بعحكيم. فقل موثوق فصحاء ألسنة من الّسماع كان ومجعإن ربيّتهم
الّلغويّة رئيسّياملاّدة الّتمصدرًا يف له خاّصقعيدًا مكانة وشطارته سيبويه طمسهافلعقل ميكن ال املقاييسة حتديد عند

واألحكام العلل الّلواستنباط حصيفًاغات.وتقييم منهجه يف سيبويه طّيًاذكّيكان يف الّلينغمس عليهاات ويصدر غات
ذلكأسلوبو.ةنوعّيًاأحكام يف القياسّيه االستدالل يشبه االقد علىعرب مواطناملروّ+واملسموعاتعتماد يف العرب من ت
االستقرائّيخمتلفة االستدالل يشبه الكّلّي.وقد إىل اجلزئّي من انتقاله عرفعرب الّتهكذا الّنمبدأ يف العرّيبعليل نضجوحو
الفلسفيكنوملعنده اليو3نّيبتأثري اليو3ّينةة الفلسفّيألّنواملنطق املنطقّيالكتب تكنة مل أّنة كما عهده، يف ةنظرّيمرتمجة

العلّي مبدأ وليدة تكون الفلسفّيالعامل ليفّضة اخلالفيّة املسائل يف سيبويه بعضهاواستخدمها بعضل . على
قّلاأّمو وكثرتهموضوع االستعمال منفة اّلأهّميكون سيبويهاملواطن راح ألّنلّتلعقلهيستمّدفيهايت ذلك هناكحكيم،
بنيعالقة الفطرّيقّلمتبادلة الكيان وبني وكثرته االستعمال املبّكلّلة عهده منذ سيبويه أدركها وقد احللقةغة يكتشف وراح ر

سّب بينهما. وقد العلّيالّدحماولتهبتاملفقودة أصل على كتابه يف األبواب مسائل تتمظهر أن احللقة هذه لكشف هكذا.ةؤوبة
بني- سيبويه-الكاتبّنإف العالقة مالحظُة تفته وكثرتهقّلمل االستعمال البحثضحاّتفة أخرىأّنخالل على لغة تفضيل
االستعمال- مبدأ الّلله-على يف االستعمال بكثرة أسباب،ةالعربّيغةعالقة يكشف سيبويه فضيل.الّتذلكوراح

ّل،الكتاب،سيبويه:ةئيسالرالكلمات ال والّن،غاتحتكيم االستعمال.،،قلالعقل كثرة
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مةقّدامل
ومنهجّية نظريّة أصول وضع :دف العربّية اجلزيرة شبه يف القبائل بني برحالت سيبويه قام

العربّيلّل دوٌرغة بعربّيتهم موثوق فصحاء ألسنة من للّسماع سيبويهيفأساٌسة. فكان تقعيد
لّلغةالعرّيبللّنحو املسموعلكّنو).ةالعربّي(أو نقل عند يقف مل مبجّروه يكتِف نقلمل د

اإلعرابّي لاألوجه املختلفة املثال: إّنيقوَلفواحدتعبرية سبيل والّنYلّرَلعِماسُتهعلى صبفع
الكّمعليهأصدروحتليلهعلىأيضًاأقبلبلاجلّرو اجلودةأحكام وأحكام والكثري كالقليل

والقبيح . كاحلسن
املنطلقو هذا أمهّيمن البحثتظهر هذا ألّنة الّردرسيه، اّلتلك إىلؤية تسعى يت
سيبويهتفحي أم أصحا:اهّنوتزعم لغات البحث،خيّطئ هذا أّن علىوءالّضيلقيكما
سيبويهعقلّي Yملوازة اهتمامه الّلعرب بني االستقرائّييستمّدحيثغاتنة االستداللِني

وهكذاوالقياسّي الّلغوّية املسائل مناقشة خاللسيبويهيبدوإYّن املنطقّيمن ةاستدالالته
املنطقمنكعاٍمل .علماء

الّتفنظرًا وكيفّيلزعم الّتخطئة الّلة مع املختلفة،فاعل املشروعالّتينحدرغات منهناساؤل
مبعىن: ةّيصالحمدى أصحا:ا؛ لغات تقييم من وإمكانه (أولجيوزهلسيبويه منلسيبويه غريه
خيّطئحاة) الّن قوٍمأن قوٍمدYالستنالغة لغة الّلعلى بتقييم سيبويه يقوم كيف غاتآخرين؟
الّنامل األحكام وإصدار عليهاختلفة اّختوعية أ وقّل؟ االستعمال كثرة معيارًاذ مدىللّتته ما فضيل؟

الّل حتكيم أثناء العقلّية Yألدّلة استخغات؟استدالله نظرّيکيف سيبويه املسائلدم يف العامل ة
بعض؟ على الّلغات بعض بذلك ليفّضل يتطّراخلالفّية البحث منوذجّيفهذا دراسة إىل منق ة

األسئلة.  هذه عن لإلجابة الكتاب مسائل
أّنوأخريًا إىل اإلشارة تفوتنا تسمية»غاتالّل«تسميةال عن ختتلف ال البحث هذا يف

الع»هجاتالّل« بعض سيبويهارسنيّدند الّللكتاب بني هنا العالقة والّلفليست عالقةهجة غة
الّل. والYلعاّماخلاّص الّدتعين أولئك عند ألّن»ةّيّمالعا«أو» ارجةلّدا«ارسنيهجات الفصحى،

الّل هي سيبويه نفسها. عند تسميةهجات (الّلفتكون الّلغات تنّو)هجاتأو Yعتبار الكتاب عيف
اإلعراب.  
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البحث خلفّية
ولكّن الكتابكثرية، تناولت اّليت الّلالّدراسات حتكيم يف سيبويه منهج تعاجل ال كثرaا رغم غاتها

حصرّيمعاجل إليهة عابرة وإشارات حملات فيها تكون قد بل وخنّصة Yلّذ، كر:منها
کليدی«)۱ واژگان از تعدادی رمزگشايی دستوری؛ متون در منت فهم » الکتاب«فرايند

اول) جلد حموريت Y) جمّل،»سيبويه عربیةيف الّدادب طهران، الّتجامعة اسعة،ورة
الّث وشتاءالعدد خريف وآخرين. تناول۱۳۹۶اين، مريحاجي ه.ش. للباحثني: محيدرضا

املفردات بعض مدلول البحث اّلهذا وهيواملصطلحات الكتاب يف استعماهلا كثر يت
عّد دالالت حتمل الكتابقد فهم من القارئ إصابة بغية البحث هذا يقوم فهكذا ة

الّرت لقضا+ رصدها خالل من واملصطلحات املفردات تلك معاين والّتبتبيني ضاد،ادف،
الّل الّلفظّيواالشرتاك واحلقيقة والعرفّيغوّي، ظواهرة وهي بنيلغوّية، حوهلا الكالم كثر ة

والّدغوّيالّل قدميًاني .وحديثًاارسني
دستورنويسسيبويه: زYن«)۲ و جمّل،»شناس فرهنگستانويژهةيف vمه ستورد-vمه

الّل الّسجممع العدد الفارسي، واألدب شتاءغة دللباحث: حمّمه.ش. ١٣٨٩ادس،
تضّلدبريمقدم. الباحث درس البحث هذا سيبويهيف الّلع بواطن عاملًامن واعتربه غة

اإلسالمّيلغوً+ العامل يف الّنوسبقنشأ أحدث الّلظرّ+عمله هذا،ةسانّيت تناول كما
الّل دراسة يف سيبويه منهج العربّيالبحث اّجتغة أYن حيث الّشة عندوالوظيفّيكالّيناهه

بعملّي الّتالقيام قعيد.ة
دستورنويسی«)۳ سرآغاز و عربیسيبويه جمّل»زYن يف العلومشناختزwنة، معهد

والّداإلنسانّي الّثة الّدةقافّيراسات الّث، العدد األوىل، وشتاءورة خريف ه.ش. ۱۳۸۹اين،
البحث هذا خنجاين. يتناول إمامًاللباحثة: جيال بوصفه أئّمسيبويه الّنمن العرّيبة ،حو

البصرّي املذهب بزغ الّشحيث كتابه ومنمع املذهبّمثهري هذا بني اخلالف نشب
الكوّيف عّدواستمّرواملذهب سيبويهلقرون اكرتاث إىل يشري جممله يف ة. فالبحث

الّص املسائل والّنرفّيبدراسة مبّكحوّية فرتة يف ظّنة حىت شاملة وبصورة الّدرة ارسنيبعض
استوحأّن الّلىه الّنمسائل آ#ر من خاصًةغة األجانب واهلنود.حاة اإلغريق
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صورتگرارو«)۴ در–يکرد جمّل»سيبويه» الکتاب«نقشگرا يف مبنية، اإلماملسان جامعة
خل الّدا الّدولّيميين بقزوين، لّرة ا ربيعورة عشر، حلادي ا العدد ه.ش. ١٣٩٢ابعة،

وآخرين. للباحثني:  مريحاجي الّجتمحيدرضا ا البحث هذا الّشيتناول الوظيفّي-كالّيناه
لّل ا للمدارس مناقشته خالل ومن لسيبويه، الكتاب الّشغوّييف من احلديثة ة،كالنّية

واملعرفّيوالوظيفّي يؤّكة أّنة تتمّثد أن تستطع مل املدارس كنظرّيهذه عدمل بسبب شاملة ة
الّر وبسبب اجلوانب جلميع األحادّياستيعا:ا الّالؤية االهتمام وفقدان املعنّية Yجلوانب ةزم

Yالّجتا. فيتّم: سيبويه عناية إثبات على البحث هذا املتمّثتركيز االّجتاه يف اهل
.الوظيفّي-كالّينالّش

تناولت أخرى كثرية دراسات أّ&» الكتاب«وهناك ترّكغري مل لا عليه يفتبّنيز سيبويه طريقة
الّل إىل:   موازنة نشري عليها. ومنها واحلكم غات

علمّيمنهجّيالكتاب: تصنيف« حم،»وحتقيق البّكاء.ّم'ليف كاظم الّل«/ د علم يف غةدراسات
املعجمّيقابلّيالّت االّجتاه ضوء يف الّتشكيل إلعادة حماولة سيبويه يفكتاب الّنحويّة الّنظريّة عناصر

حبريي./»الوظيفّي حسن َسعيد 'ليف الّت«، بني والوظيفّيسيبويه دراسًةةقعيد »)(االستثناء
وآخرين. مرامي جالل سيبويه«/ للباحثني كتاب يف محّادي»الّتوّسع َهادي عادل 'ليف ،

سيبويه«العبيدي./ كتاب يف الّنحو وأصول احلَديثي./»الّشاهد خدجية 'ليف غريالّرت«، اكيب
حنو+ًّالّص لغوّيحيحة دراسة (الكتاب) لسيبويه +قوت.»ةيف سليمان حممود 'ليف ،» /۲۵

العاملّي املؤمتر يف Yلعربّية ألقيت قر3ًحماضرة عشر اثين مرور مبناسبة سيبويه وفاتهلتكرمي - على
من بشرياز :لوي جامعة يف سنة۱۲إىل۷املنعقد م،»الّشمسّية۱۳۵۳أرديبهشت راتونشمن

:لوي./ پژوهى«جامعة او–سيبويه علمى جايگاه و سيبويه درYره مقاالتى 'ليف،»جمموعه
Yهر كثري.؛حمّمد وغريها
ّمث الّسيتمّيمن البحوث عن البحث هذا 1ّنز الّلابقة على احلكم يف سيبويه منهج يعاجل غاته
عقلّيويوّضحصريًةمعاجلًة الّصح سيبويه واملوسوعّية ورصفائبة املختلفة األقوال مواجهة يف ة

املفّضالّل املفّضغات وغري كعاٍمللة يبدو حيث املنطقّيلة ني.  من
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عن الكتابسيبويهمنهجنبذة يف
الّتاالّجت- أ والّتوصيفّياه األبوابعليمّيوالّتحليلّي، دراسة يف العاّمة سيبويه منهجّية : تتمّيز

وتعليمّي، وحتليلّي توصيفّي، من«Yّجتاه قاله ما تؤّيد نقلّية أمثلة فيعّقبه Yلعنوان الباب يبدأ ألنّه
والّنقلّيةالّتقعيد العقلّية Yألدّلة والّتوثيق والّتوطيد Yلّتقومي، يقوم ذلك وبعد عنونه، اّلذي والّتنظري

طريقة وهي عواهنها، على واليلقيها اخلالف موجب ويلتمس يكتنه خالفّية، ملسألة تعّرض ما وإذا
الّلغة تثّبت على املتفّقه املتلّقي .)٧٧:ه.ش١٣٩٥،نووآخر(مرامي»تساعد

التعليمّي- ب املتعّلاملنهج مسامهة عملّيعرب يف التعّلم عملّيمتّثم: ة الّتل عملّية الّتعليم واصلة
الّدوالّت وحيتّلفاعل واملتعلِّم املعلِّم بني واملتبادل مركزًاائم عصر3 يف املوضوع جماالتمهمًاهذا يف
الّرتالّد والبحث مبّكربوّيراسة وقت منذ سيبويه الّتبفاعلّي. وأحاط املوقف عنعليمّية وابتعد

املتعّل دور جمرّدaميش واعتباره متلّقم آلة أو املتعّلمستمع يشرك فقط. وبدأ للمعلومات يفية م
الّتالعملّي معتمدًاعليمّية جيعله حبيث املعلومات. فتوظيفأحيا3ًة على احلصول يف ذاته على

اإلنشائّي األساليباألساليب جانب إىل يستهدفاخلربّية تقنيات أو آليات من اخلطاب بصيغة ة
املتلّق تنشيط عربها دافعّيسيبويه وإ#رة إYّي عليهته والقواعد املعلومات تكثيف ألّن،ن رغبةذلك

الّتعّلم عملّيات من عملّية لكّل أساسًا شرطًا تعّد الّتعّلم يف سبيل،)۲۴۱م: ۲۰۱۳(ليلى،املتعّلم فعلى
يتخّل ال أّيسيبويهىاملثال قوَلْيه: (واعلْم) بصيغةيف استخدام عن الكتاب مواطن من موطن

أّن ترى و(أال كثريًااألمر يستخدم كما االستفهام، اخلربّي) بصيغة اخلطاب يفصيغ يقول مثلما ة
والّص االسم يكون ما Yب (هذا واحد):Yب اسم مبنزلة فيه زوأّم«فة + يكوُنا فال أخينا ابَن يُد

أّنإّال قبل من امسًاهكذا، َجتعُله فال أخينا، ابُن زيٌد تقول: هذا زيٌدواحدًاك هذا تقول كما
أّن كما نصب، موضع يف عمرو بَن زيُد قولك: + يف جّرأخو3. وزيٌد موضع يف قولك: +األّم يف

ولكّن أمَّ، علىابَن وهو لك، ذكرُت كما لفُظه ج۱۹۸۸(سيبويه،»األصله .)۲:۲۰۵م،
الفنقلة-ج أسلوب على الفنقلةاالعتماد وأسلوب قلت)، (فإن من منحوتة كلمة : الفنقلة

يصّن ما الّدعادة اجلدلّيفه األساليب ضمن منة،ارسون كثرية مواضع يف سيبويه استعمله وقد
علمكتابه ألنّه حّبأّن، على مفطوٌر وطلبالّساإلنسان املؤّدؤال األسباب عن إىلاالستفسار ية
العقلّيالّظ ميزاته ومن اجلزئّيواهر مراقبة العاّمة احلكم إلطالق املتشابه ومجع فَيات لِصعليها
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العلمّيYلّظ القاعدة إىل اعتماد.)٩٩٣: م١٩٩٨الكردي،(ةاهرة الفنقلةسيبويهوكان أسلوب على
املتلّقسببب لدى وتثبيتها القواعد وإحراجه.تعليم خصم إفحام به يهدف أن دون من ي

شالكة:  على جرى فما الفنقلة من يقال«وأّما قيل«،»قد يقول«،»فإن أن يقول«،»لقائل قد
يقال«و» قائل كتابه. وأّم» وال يف األمناط هذه مجيع سيبويه استعمل أساليبوقد أنواع عن ا

الّد فذكرها هيالفنقلة حماور ثالثة يف : ارسون
البيانّي- الّتالفنقلة استفسارّيعليمّية أسلوب والّتة: هي البيان سبيل على بهُيطرَح واملقصود عليم،

الّس ال العقيماجلواب اِحلجاج أو اجلدل أثر فيه يلمس وال هذاوإّمن.)۱۱۱:م۲۰۱۲شهيد،(ؤال، ا
الّص الّتاستعماًالورأكثر سياق يف به جاء وقد سيبويه ويهدفعند الّسعليم تعليم ومنإىل ائل،

Yب يف قوله النوع ألّن«هذا ينتصب ما Yب قبلههذا ما على ويبىن بعده مبا يوصف أن قبيح »:ه
وراكبًا« زيٌد، َمرَّ راكبًا مبنزلة قائٌل: َأْجعُله قال رجٌل. فإن فيها قائمًا يقال ال أنَّه الرجُل،واعلم َمرَّ

ألّن القياس، يف مثُله له: فإنّه الفعل،"ِفيها"قيل من يكن مل فيما ذلك كرهوا ولكنَّهم ، َمرَّ مبنزلة
وأخواaا"ألنَّ به"ِفيها َيستغين ما منزلَة أُنزلن ولكنَّهن بفعل، وليس الفعل، تصرَُّف َيتصرّْفن ال

واسَتحسنْت العرُب جرته َأ كما الفعل. فَأجرِه ِمن ج۱۹۸۸(سيبويه،» االسُم .)۲:۱۲۴م،
احلوارّي- الّتالفنقلة الّتناظرّية إىل يهدف النوع حتاورّية: هذا بطريقة ودراستها املسائل يف ة،حقيق

األصولّي املعرفة جهةلتبسيط من احملاور أو املناظر عند اخلطأ مكامن عن والكشف جهة، من ة
.)۱۱۲:م۲۰۱۲(شهيد،أخرى

الّت- االستداللّيحقيقّيالفنقلة اّل«ة: ة خطأ،يتهي رأي وتصويب ما، نظٍر تقومي ورائها من يقصد
الّد إقامة أصوّيلأو مذهب على مناذج)۱۱۳السابق:املصدر(» خاّصليل من نومئ أن املمكن . ومن

الّن Yب: هذا يف سيبويه قاله ما إىل Yبَكْم«وع «هذا قائٌل: ُأضمر»: قال ِفيها. » ِمْن«فإن بعَد
موضٍع يفكّل له: ليس أكثُرقيل َكْم بعد وقوَعها إّن ذلك ومع ، اجلارُّ ج۱۹۸۸(سيبويه،»يضَمُر :۲م،

أن.)۱۶۶ زعم من على يرّد أن هنا أراد سيبويه وقع» َكْم«فإن إذا منّون اسم مبنزلة تصري اخلرب يف
االسم وبني حاجز.بينها

واالستدراك:- د واالستطراد.االستطراد لالستدراك مواضع الكتاب Yبوقديف هذا«يعترب
والّت املدح على ينتصب ما الّشYب أو ألّنعظيم عليهتم عطفًا وال لألّول وصفًا يكون ال خري» ه

الكتاب الستطرادات أّنمثال يبدو حيث البابًاهامشّييصريعنوانال، مسائل معاجلة عند
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األّوإىلداءالّنليتحّوو اّلاملوضوع سيبويه.ل يناقشه حمّمذي البّكاءدوقال ستدراكاالعنكاظم
الكتاب يف يف: «واالستطراد تندرج وقد بقوله: (اعلْم....)، يبدأها فقد والقواعد األحكام أّما

تتعّل أحكام أو 1مثلة يستطرد وقد الكالم، يستدركأثناء وقد الباب، أمثلة أحد أو نفسه Yلباب ق
و يتدبّره، مل َمْن على األمر فيلتبس نفسه الباب عددًاعلى Yالستدراك يبلغ األبواب. وإّمناقد من

الّت طريقة على ذلك على سيبويه اّلجرى عصره يف املؤّلأليف فيه يهتد مل استخدامذي إىل ف
ما أو فيه يستطرد مبا الباب أصل فيلتبس نفسه، الكتاب منت يف يدّو&ا كان بل احلواشي،

أ إىل شرحه (الّرماين) يف تنّبه وقد عليه العالقةيستدرك عن Yلبحث فعين الكتاب 'ليف سلوب
واالستدراك االستطراد مواضع بعض على ونّبه مواضعها، يف إيرادها ومثرة األبواب بعض »بني

الّر.)٢٤- ١:٢٥جم،٢٠٠٤اء،البّك( الكتاب أقسام داخلت أبواب عن حديثه يف البّكاء ئيسةواستطرد
:ا: «قائًال يستأنف استدراك أبواب بعضكالمًاهي لتوضيح املناسبة دعت استطراد أبواب أو

فيها . )٢٨:السابق(»املسائل
الّن-ه الوظيفة حبسب املوضوعات الّرتحوّيترتيب يف للكلمة يف: كيبة األبواب تنعقد

الّناالكت الوظيفة أساس على اّلحوّيب تؤّدة الّرتّيت أو اجلملة يف الكلمة يفيها فالكلمات كيب،
وخربًاالعربّياجلملة مبتدأ، تقع وفاعًالة ومفعوًال، وحاًال، ومتييزًا، الكتاب، أبواب وُترّتب ،... ًءبنا،
ممّهعلى أخرى موضوعات تناول مع الّطدذلك، وهذه األبواب، لتلك مكّملة أو أشهرة ريقة

الّت استعماًالمناهج وأكثرها الّنأليف العرّيبيفكتب أّ&حو كما أكثرها، املوضوعا طبيعة مع توافقًا
ومكّوa3ااّلحوّيالّن اجلملة دراسة على يقوم الّط. ذي هذه اتّبع كتاب الّتوأقدم يف أليفكتابريقة

(املبتدأ) فإّنسيبويه. بوظيفة وقامت اجلملة صدر يف واقعة الكلمة كانت يقتضيفإذا املنهج هذا
حنّد اّلأن اخلرب، (د ذلك ومثل اجلملة، يكمل تتّمالفعل) اّلذي حّىت الفاعل حتديد يقتضي ذي

الّن املنهج هذا يف ويلزم تتحّقاجلملة، وهكذا األخرى، اجلملة مكّمالت يف ظّلظر يف هذاق
النحوّياالّجت املوضوعات ترتيب يف واحداه صعيد يف كاملة دراسة اجلملة دراسة :م۲۰۱۵(عبداGيد،ة

۳۷۴-۳۷۳(.
لّل- و العملّي احلديثةسانّيالّتوظيف أّن:ات العبقرّييذكر معرفة يف سيبويه الفطرّية غةلّلكيان

أّد إىلقد وت الّلتقارب دراساته الّلظرّ+Yلّنةسانّيتشابك احلديثة؛سانّيت املثالعلة سبيل يـَُعدُّى
حبّق رّوواحدًاسيبويه الّنمن الّسظرّياد الّتياقّية بعض متحّفظني نكون أن أرد3 إذا علىة، حّفظ
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إّن الّنالقول رائد الّسظرّيه احلنيياقّية ذلك منذ ينظر فلم تقريرّيالّنإىلة، نظرة بلحو جانبة، تناول
الّسواكرتثاملعىن واجلوانب أّن؛ةياقّيYلقرائن منكتابه عديدة مواطن يف يعرض يصّحقوًاللذلك

وال موضع Yبيّصيف يف ذكره ما ذلك ومثال آخر موضع يف ألّن«ح يَنتصب ما Yب خٌربهذا ه
املبهمة األمساء من [هو] قبله ما على ملبّين أّن«: قائًال» للمعروف إخوانكرجًالوذلك من

منطلقًا زيٌد وهو منطلقاً، هللا عبُد فقال: أ3 1مٍر غريه عن أو نفسه عن ُخيِربك أن أراد لو ومعرفِتك
ألّن ُحماًال؛ أنكان أراد ا إمنَّ الّته عن أنت اسَتغنيَت حىتَّ َأ3َ وال ُهَو يقل ومل Yالنطالق سمية،ُخيِربك

كان لو رجًال أنَّ يَعين. إالَّ َمن عرفت قد أنَّك َعلم إذا ُيضِمر ا وإمنَّ للمضَمر، عالمتان وَأ3َ ُهَو ألّن
منطلقًا هللا عبد فقال: أ3 أنت؟ َمْن فقلَت فيه َجتهله موضٍع ىف أو حائط، حاجتك،خلَف يف

َحسنًا ج۱۹۸۸(سيبويه،»كان بل«و. )۸۰-۲:۸۱م، العربّية لّلغة الوظيفّي اجلانب سيبويه يهمل مل
الّد والوظائف Yالستعماالت، والّتاعتىن استعمال،اللّية كّل وراء تكمن حيث فائقة، عناية داولّية

يدرسها ّليت ا املختلفة، داللته كالميٍّ وموقٍف قوٍم مستقصيةسيبويهولغة ،نووآخر(مرامي» دراسة

.)٧٥:ه.ش١٣٩٥
أخرى:-ز فيتمّيأّممواصفات الكتاب يف سيبويه منهج أخرىا مبواصفات منها:ز كثرة،

للموضوعات الاألبواب والعناوين وّط، الّنويلة، كاستعمالتوسيع املصطلحات بعض ملدلول طاق
لفظة وكاستعمال واخلرب "اخلرب" للحال والّت"الوصف" للّصلفظة للّتفة أو Yإلطالقأكيد أحيا3ًابع

أنه)۷۷: السابق( يعّلل«كما لكيقد موجودة غري فروضًا ويفرض املوضوعات بعض يف ويطيل
شامًال إملامًا Yملوضوع يلّم ولكي القارئ ذهن إىل املوضوع ذلك)٩٢م: ١٩٦٧احلديثي،(» يقرب

برجٍل«كقوله:  َتكّلوتقول: مررُت كأنَّك آYُؤه، بهَأعوَر يُتكّلم مل وإن أعورِيَن حّد على به » مت
البحثيحيث هذا الرابعدرسه الرقم مسألة اّلفإّن؛يف األوصاف Yلواو"أْعَور" من جتمع ال يت
ولكّنوالّن "أعوريَن" ليقّربون ذكر أّنسيبويه القارئ ذهن قولك: "أْعَور" إىل برجٍل«يف مررُت
وصفًا» آYُؤهأَعوَر جاء وإن اآلYء صفات حيثكأّنمن ُعْوٌر "رجٍل" فإّ&م قلت: لـ مررُت«ك

َأعور ب» آYُؤهونبرجٍل يُتكّلم مل الساملوإن اجلمع كثرية.عالمة مواضع نرى املوضع هذا غري ويف
فيها:  سيبويه قال الكتاب من ُي«أخرى وال متثيٌل بههذا تقريب»تكّلم إىل:دف املوضوعات

القارئ .ذهن
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توّر وعدم الّتسيبويه يف ئةخططه
أّن إىل الّنيشار نّصبعض من فهمهم ساء قد زاعمنيأحيا3ً"الكتاب"حاة سيبويه على وأشكلوا

خيهأّن مستندًالغئطِّقد قوم Yبة يف سيبويه آخرين. فقال قوم لغة Yٌب«على فيههذا ينتصب
مبنيPًا قبله ما صار إذا انتصابَه اخلمسة األحرف بعد االبتداءاخلَبَـُر 3سًا«»:على أنَّ منواعلم

االبتداء، معىن معناه أنَّ وذاك ذاهبان؛ وزيٌد ك وإّن ذاهبون، أمجعون م فيقولون: إ&َّ َيغَلطون العرب
أّن قال:فيـَُرى كما قال: ُهْم، ه

شيئًا سابٍق جائَيا**وال كان إذا
لك ذكرُت ما ج١٩٨٨سيبويه،(» على .)٢:١٥٥م،

عّرب« ما Yلغلط Yلّتمراده غريه ووهمعنه كالمه، من ظاهر البيت؛ذلك إنشاُده ؛ويوضحه
أّنوتوّه مالك ابن اخلطأم Yلغلط أراد ج» ه د.ت، هشام، مال)۲:۱۲۴(ابن ابن يف. ومثُل َضْعفك

س كالم من عّليبويهفهمه حني يعقوب بديع علإميل وفهارسه"الكتاب"ىق حواشيه ووضع
علىنتحّف«: قائًال الّنظ هؤالء يكون فكيف سيبويه، همكالم ليسوا أ ويغلطون؟ العرب من اس

الّل ختطأصحاب نستطيع وهل كالمئةغة؟ من مستقرأة نفسها هي بقواعد بعضهم أو العرب
خنطِّ أن جيوز وهل قومًاالعرب؟ آخرين؟ئ قوم لغة على مستندين العرب ج۱۹۹۹(سيبويه،» من :۲م،

حنوّي.)۱۵۷ حنكة هلم ليست من حذومها أحدهموحذا فقال املتكّلة عن حديثه سياق ميف
العرّيب«:اخلاطئ الّلاّلهو تعرتي الكتابذي يف املواضع من كثري (سيبويه) يف فَيْعَمُد لسانَه، كنُة

وتوصف تصويبكالمه، الّضإىل أو Yلقبح يعتمدتراكيبه وال :ا، يؤخذ ال تراكيب وهي عف،
الّل مألوف عن خارجة فهي كالمها يف العرب لسنن خضوعه لعدم املتداولةعليها الفصيحة غة

سيبويه:  قول ذلك العرب. ومثال عند 3سًاواملعروفة أنَّ مواعلم فيقولون: إ&َّ َيغَلطون العرب من
وإّن ذاهبون، أّنأمجعون فيُـَرى االبتداء، معىن معناه أنَّ وذاك ذاهبان؛ وزيٌد قال: ك كما قال: ُهْم، ه

جائَيًا كان إذا شيئًا سابٍق لكوال ذكرت ما على .)۳۹-۴۰: م۲۰۱۴صاحيب،(»»،
ختطئة من سيبويه العربفأمن يتوّرلغة فيهاومل املوثوقيقوِّراحهولكّنط العرب لغات م

وبعربّي وز3ًيعطيتهم الّثانطالقًاوأكرب.بعضها القاعدّيمن اّلوابت سيبويهة :ا احتفظ يت
مسائلكتابه جممل يف البحث،كُمْحَكماٍت هذا الّتخيتار هلامناذَجايليف ليبنيYِّرزة الكتاب من

على سيبويه اعتماد العقلّياألدّلمدى األدّلةة الّنأو تعّرقلّية عند اخلالفّية للمسائل ة.ضه
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َمبْن: - ١ عنه استفهمَت إذا الغالب املعروف االسم يف العرب اختالف wب سيبويه:هذا قال
الّر« قال إذا يقولون احلجاز أهل أّن قالوا: َمْناعلم بزيٍد مررُت قال وإذا زيدًا؟ زيدًا: َمْن رأيُت جُل

هللا؟ عبُد قالوا: مْن هللا عبد قال: هذا وإذا متيموأّم. زيٍد بنو أقيُسا حال. وهو كّل على فَريفعون
ج١٩٨٨سيبويه،(» القولني .)٢:٤١٣م،

عنده؛ من مسائل بيان إىل سيبويه قاله ما إيضاح فهي:حيتاج
جي«- أ اّلال يقول أن رجًالوز َيذكر ا فإمنَّ هللا عبد ذَكر إذا ألنَّه َمَنا، فتقوَل هللا، عبَد رجُل: رأيَت

أّن على َتسأُله ا فإمنَّ بعينه، يَعرفه ممن عنده أنت رجًال أو بعينه، ّممَتعرفه أّنك إالَّ بعينه، يعرفه الن ك
الّط الّنتدري جمرى هذا ُجيَرى أن فكرهوا عمرو؟ ابن أم زيد ابُن أم القصُري أم هو كا3ويُل إذا كرة

الّر ورأيُت رأيُته [لك] أمفرتقني. وكذلك َحيسن ال الّرجل، وَمِن هو َمْن إالَّ فيهما تقول » جُلن
.)٤١٢:السابق(
رّد- ب سياق يف سيبويه اّلقال اخلليل تفسري على أنَّه زعم يف» همأيُّ«ذي وقع ا اضرْب«إمنَّ
أّنعل» أفضُلهمأيُّ حكاية:ى س«ه اخلبيُثولو الفاسُق تقول: اضرِب أن جلاز األمساء يف هذا اغ

اّل له[تريد يقال اخلبيُثذي آخر:)٤٠١:السابق(]»الفاسُق موضع يف ل«. وقال جيوز تناديال أن ك
ألّنالّض امسًا كان إذا أبوه ّمسارب ولو والالم األلف فيه واحد اسٍم مبنزلة الّره أنيته جاز منطلٌق جل

ألّن منطلٌق الرجل + فتقول ّمستناديه اسٌمك منهما واحٍد بشيئنيكل معواّلSمٌّيته مبنزلةذي صلته
الّن فيه جيوز فال احلارث حنو واحد وأّماسم امسًا يكون أن قبل فيه جيوز ال كما الّرداء منطلٌقا جل

'ّب شّرفبمنزلة ألّنط يتغّريًا ال ألّنه حاله ّمسعن ولو بعض من بعضه عمل قد الّره والّريته جالنجل
الّن فيه جيز ألّنمل امسداء يكون أن قبل جمراه جيري اجلّرذا يف والّروالّنًا جالسابق(» فعصب ،٣:٣٣٣(.

[هفجاز«-ج لغذا يفيعين احلجاز أهل زيداً؟«ة اّل»َمْن االسم على] يف غالبًا َعَلمًا يكون ذي
أّن وذلك فيه، جاز الغالبكما االسم غري يف جيوز وال الوجه، الَعَلمذا وهو كالمهم، يف األكثر ه

اّل بهاألّوُل الّصذي إىل ُحيتاج ا حكىيَتعارفون. وإمنَّ ا الغالبة. وإمنَّ األمساء من االلتباس خاف إذا فة
اّل هذا غري عن يسأله ليس أنه عليه توكيدًا أو للمسؤول، مبنزلةمبادرًة به. [والُكْنية تكّلَم ذي

جالسابق(»االسم] ،٢:٤١٣(.
متيمتوضِّ بين لغة سيبويه تفضيل سبب املسائل هذه خيّصح فيما احلجاز أهل لغة إجراءعلى

بـ االستفهام بعد إجرائها» َمْن«احلكاية عدم أّن؛أو :ذلك
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يف مسألة-»َمْن«األّول: احلكاية يف شرحه مضى املتكّل-[أ]كما ذكر إذا نكرة. وشأنجتري م
شأن» َمْن« ذلك القائل: رأيُت»ّيأ«يف قال فإن الّسرجًال، فقال و+Pائل: َأ، على؟ جب

يقول: زيدًا أن عمرًااملسؤول ألّنأو َي، ال الّره ععِرف قال: رأيُتايًنجل ذلك. وإذا يورد ال َعبَدِهللا،
كّلمعتقدًاإّال اسم 1عيا&م مجاعة يعرف املخاطب يكون أن جيوز وقد يعرفه، املخاطب واحدأن

ختليصكّل إىل فيحتاج ،Tلّنمنهم: عبداY منهم ذكر َعبُداTِ؟عت،من قال: أيٌّ فإّمنفإذا سأل، ا
املسؤول: العّط فيقول نعته البّزعن أو املتكّلار يبتدئ كما الّلاز، خاف إذا وينعته مبعرفة (األعلمبسم

ج١٩٩٩نتمري،الّش القائل:)٢:٢٩٧م، قول يف األقيس زيدًا«. فالوجه الّس» رأيُت يقول َمْن«ائل:أن
ذلك»؟زيٌد ُجتْأّن، Yبِرك يف احلكاية مستفهمًا» َمْن«ي كنت هذهإذا سيبويه وأطلق نكرة عن

عن حديثه مسار يف مستفهمًا»َمْن«و» أّي«األقوال كنت ويبنيِّإذا نكرة.  أّنعن سيبويهذلك
ا من مسع َمَنا. قد رأيَت أو فيقول: َمَنا رأيُته، وقد َمِنْني؟ فيقول: مع معهم ذهْبنا له يقال من لعرب
ُجي املعرفة،وهكذا مع احلكاية ألّنرِي اّلذلك أّن على سأله ّممه عنده ليسوا ذَكرهم يَعرفهذين ن

كما املوضع ذا يف َيسأل أن له ينبغي فهو [عليه] احملدُِّث، وضعه ما على ليس األمر وأنَّ بعينه،
رجًال رأيُت قال حني ج١٩٨٨سيبويه،(سأل املتكّل)٢:٤١٢م، قول امسًام. فمعىن ذكر :معروفًاحني

زيدًا« رجًالأّن»رأيُت ذكر حينئٍذه للمخاطب فينبغي بعينه املخاطب يفيعرفه االسَم يرفع أن
زيٌدَم«قوله: كّلإذا» ؟ن اسم 1عيا&م مجاعة منهم: زيٌدعرف املسؤوُلحّىتواحد له نعتًايذكر
ولكّنخيتّص بعينه قوله: ه يف االسَم نصب إذا لزيٍد»؟زيدًاَمن«املخاطب معرفته مع بعينهفهو
الكأّن أّنه ذلك بعينه، الّنيعرفه جمرى أجراه احلكاية.ه يف كرة
احملكّيَرُبْعاين: تـُالّث وفقًااملفردات فـة سبقها يف» همأيُّ«لعامل يقع أن جيوز أيُّ«ال هماضرْب

أّنعل» أفضُل أّنى كما حكاية، تقول:ه أن جيوز ال اخلبيُث«ه الفاسُق ّل» اضرِب ا تريد ذيوأنت
اخلبيُث الفاسُق له أّنيقال لهوكما جيوز الّضال تنادي أن ألّنك امسًا كان إذا أبوه اسٍمارب مبنزلة ه
والّال األلف فيه قوهلمالّنام. أمَّواحد يف احلكاية على زيداً؟«صب احلجاز»َمْن أهل لغة وهو

ألّن كالمهميكثر» زيدًا«فيجوز يف أّناستعماله اّلبدليل األّوُل الَعَلم هو يَتعارفونه به فـذي
ّممالّش« لغريه ليس َحنٌْو له كان كالمهم يف كثُر إذا أّنيء ترى مثُله. أَال هو والا َأُك تقول: ملَْ ك

وال أَُبْل مل وتقول قاٍض، تقول: هذا كما أْدِر ال أَُقْل. وتقول أردت إذا َأُق، مل أَُرْمتقول مل تقول
نظائره حال عن يفكالمهم األكثر يغّريون ممَّا أُراِم. فالعرُب مل جتوز.)١٩٦:السابق(» تريد ال هكذا
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األخرى املعارف يف قلتاحلكاية أخوكفإن االستفهام: َمْن 1خيككان مررت أو أخاك، : رأيت
حتكى وال أخي؟ َمْن إّمنألّن؛أو يفاحلكاية تصُلح خاّصا األعالم ج١٩٩٤(املربد،ًةاألمساء : ٢م،

٣٠٨(.
أّنملّخ القول اعتربص يفالّرسيبويه لسببِنيأ» ؟زيٌدْنَم«فع القولني أّنقيس : أحدمها

بـ االستفهام Yب يف عاّموفقًا-جتري» أّي«و» َمن«احلكاية العرب املتكّل-تهملقول ذكر مإذا
وأّن نّدزيدًانكرة على جاء الّننْصَبه أّنوكرةحكاية زيداً؟«يف» زيدًا«#نيهما عنغريَّ» َمْن وه
ومل احملكّيإعراَبرِبُوهْعيـُأصله وفقًااملفردات وهوة سبقه لغفالّن».َمْن«لعامل مث#نيٌةٌةصب . من

مث خمتلفة، مواطن يف العرب أقوال على متيم بين لغة الختيار سيبويه حكمًااعتمد ًامنطقّيأصدر
االستقرائّي االستدالل يشبه هذا الكّلّي.وعمله إىل اجلزئّي من انتقل فكأنّه

اّل- ۲ احلروف َمواقَع تَقع َمل إذا إ?َّ استعماهلم wب ذكرv:هذا أّنيت العرب من سيبويه مسع هقد
الّض وصلوا فاألّوإذا Yملصدر والّثمريين فاعل، حيسنل: ضمري مل به مفعول األمراين: ضمري هذا

يكوَن املتكّلحىت تقدمي على الغائب. كقولك:ترتيبه مث املخاطب، مث ضْربيَكعجبُت«م، ،»من
ضْربيه«و و»من ضْرِبَكُه«، جائزًا»من القول هذا اعترب وهو أنحسنًا، عنده األجود والوجه ،

إّ+«:تقول ضْريب و»كمن إّ+«، ضْريب و»همن إّ+«، ضْربك من«قال: ف».همن وتقول: َعِجْبُت
َضْربِيِه ومن َضْرِبيَك من عجبُت تقول وأخواaُا، هاهنا الكاُف تقع وقد قلت: ِملَ ك. فإن إ+َّ َضْريب

Yلكثري وليس :ذا، َتَكّلُم قد فالعرُب َضْربِيُكْم؟ ج١٩٨٨سيبويه،(» ومن ؤالالّس. )٣٥٧-٢:٣٥٨م،
هنااّل يتبادر الّذذي هو: إىل اّلهن لما يفضِّ هنا سيبويه جعل بَىنذي حيث أخرى على لغة

فاستدّل عليها؟ الباب بقوله: علعنواَن ذلك اّل«ى اإلضمار عالماُت َتستحكم إ+َّومل َتقع ال يت
وال املتكلِّم، قبل به بدأت إن َضْرِبَكِين من عجبت يقال ال الفعل، يف اسَتحكمت كما مواقَعها

احلروفمن هذه َتستحكم ومل عندهم هذا ح قُب القريب. فلّما قبل Yلبعيد بدأت إن َضْرِ:ِيَك
اّل املوضع يف مبنزلتها لذلك املوضع هذا يف عندهم إّ+ صارت املوضع هذا يف يقععندهم ال ذي

احلروف هذه من شيٌء الفارسيوعّل. )٣٥٧-٣٥٨:السابق(» فيه علي أبو قوله: «بقوله: عليهق
املّتصل فيه يقع ال اّلذي املوضع مبنزلة فيه صار يستحكم مل ا

ّ
مل ألنّه م،١٩٩٢الفارسي،(» لذلك: أي

تتكلَّقارنهكذا.)٨١: ٢ج ما قليًالسيبويه العرب به ضْربيَكعجبُت«وهوم و»من من«،
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تتكّل» ضْرِبَكُه ال وهومبا به َضْرِبَكِين«م من َضْرِ:ِيَك«و» عجبت االنفصالفلّما» من يكون
َضْرِبَك«يفواجبًا من إ+َّويإ+َّعجبت َضْرِبِه االختيارأّناستنتج» َكمن مواطن يف االنفصال

االتصال. وأّم من أجود أّنيكون فيبدو السريايف فاستدّلا سيبويه من أكثر املسألة هذه يف متّعن ه
بقوله: ذلك فاع«على املصدر إليه املضاف مضمرًاًالوإنكان فهووكان مضمر، املفعول وبعده ،

يتكّلاّل الّنُمذي وتقُعحوّيعليه قولك: ون، املسائل. وهو إّ+عجبُت«عليه ضْريب و»كمن من«،
املختار: » ضْربيَك إّ+«واألجود أّن»كضْريب وذلك عالمُة» َبَضْر«، فيه تستحكُم وال اسم،

ال املرفوع ضمري عالمة كانت إذا اّتتّتاإلضمار مبا وال به، وإّمنصُل به، يتصلُّصل ضمُريا به
اّل اّلاGرور األمساء فيه تشاركه حنو: ذي فعٍل معىن فيها ليس و»ُغالمي«يت ،»ُغالمك«،

يّت»غالمه«و وال Yلّض، إليهصل املضاف مّت» الغالم«مري آخر الضمريفإّنصل. وأيضًاضمري
الّض إليه حيلُّاملضاف جمرور يفحملَّرب نـَ»ضرٍب«التنوين لو وحنن َو»Yًضْر«و3ََّّ، ضمٌريَيِلما ه

وإّمنمّت ضْرٍبصل، من كقولك: عجبت املنفصل، يليه ضْرٍبإّ+ا ومن ضْرٍبإّ+ك، ومن ي. إّ+ه،
ُيَشبَّ اّتيَكبِْرَضُهوإمنا الّضيف بصال اّت» ضربُتَك«ـمريين الّتحني به ضمرياصل ومها والكاف، اء

َقويٌّ الفعل يف وهو به، ومفعول الفعل؛فاعل يف اإلضمار عالمات وألالستحكام يغّريّن؛ هالفعل
وُي الفاعل، فكأّنكََّسضمري واحد، كشيء معه يصَري حىت آِخُره إّمنن املفعول بعدإضمار يدُخُل ا

أل املصدر؛ يف كإضماره الفعل يف الفاعل إضمار وليس واحد، شيء على يفإضمارّنذلك ه
اجلّر له يوِجُب املفعولاّلاملصدر فيه يشاركه ج۲۰۰۹(السريايف،» ذي داللة. )۹:۴۸م، هنا قيل ففيما

أّن والّسعلى معيارًاسيبويه العقل جعال كليهما الّلريايف إحدى علىلتفضيل املذكورتني غتني
يشبه هذا وعملهما Yلفعل، املصدر مقارنة طريق عن وذلك القياسّياألخرى .االستدالل

ّمم- ٣ بدًال فيه املستثىن يكون ما wب فيه: هذا أدخل ما عنه نفي سيبويها عند الكالم وجه
قولك: أّن يف املستثىن ذلك«جتعل إّال أحٌد أSين مسع» ما قد أّنه إّال قبله؛ اّلذي من بدًال ونظائره

املوجب:  قولك يف كاملستثىن فيه املستثىن يكون أن وذلك فيه أخرى أYك«لغًة إّال القوُم » أSين
Yًاعتبارًابمنصو #نية لغة الّلغة هذه سيبويه فيضع Sلينيلالستعمال"إّال"؛ Yبني يف ويشرح العرّيب

البدلّي تفضيل سبب الباب االستثناءهلذا من الّضرب هلذا ضمّين بتقسيم يقوم الّنصب. فهو على ة
قولك:  يف املستثىن أّن ذلك املستدّل، للمنهج زيد«تبعًا إّال أحٌد أSين يكون» ما أن حيتمل



١٣٩٩خريف،٥٦الـالعددحمكمةةيعلمفصلية،وآداeاالعربيةللغةاإليرانيةاجلمعيةجملة

14

مبا ومّتصًال Yًإعرا األّول االسم يف هوَعمل وهذاهذا األّول جنس من ألّنه سيبويه، عند األصل
منقطعًا يكون أن وحيتمل البدلّية، على حمّله إحالله وجواز األّول إعراب يف إتباعه يسّبب س الّتجاُن

عامًال األّول، يف َعمل سيبويه» إّال«فيهممّا يعتقد مثَّ العرب. من بعض استعملها #نية لغة ويعتربه
هذ يف الكالم وجه منأّن مستثىن عن خمتلفًا يكون وأن قبله املنفّي من بدًال يكون أن املستثىن ا

ويقول:  ينصب من ألّن منه، املستثىن جنس زيدًا«غري إّال أحٌد أSين الّتجانس» ما من أبعده
األّو جنس من ليس ممّا ذلكوأد3ه على والّدليل سيبويه–ل يقوله على–كما جيي الّنصب أّن

و»زيدًاولكّن«معىن:  زيدًا«، أعين ج١٩٩٩(سيبويه،» ال املعىن؛)٢:٣٣٠، هذا على جيي أّنه كما
Yلّذ منه. جيدر املستثىن جنس غري من الّتمستثىن الباب أّن ويبّينه. ومثلكر الباب هذا يكمل ايل

Yب يف سيبويه خيتار ذكره مضى نوع«ما من ليس اآلخر ألّن الّنصب فيه خيتار Yب هذا
قولك: »لاألّو يف الّنصب وهي احلجاز أهل محارًا«ُلغة إّال أحٌد فيها يف»ما املستثىن أّن بدليل ؛

فنراهم األّول االسم جنس من ليس الّضرب أن«هذا وكرهوا محاراً، معىن: ولكّن على به جاؤوا
نوعه من كأنّه فيصَري األّول، من اآلخر يف)٣٣١السابق:(» يُبِدلوا االنقطاع نتيجةفيكون اإلعراب

عّلة صار فيما االمسني بني املعنوّي الّتواؤم انعدام ذلك على يرتّتب حيث اجلنس، يف لالنقطاع
ومصدرًا اّليتعقلّية الثّانية الّلغة أّما لّلغة؛ الّتنظريّي عمله يف الّنصَب خيتار الكاتب جعل معتمدًا

بين لغة فهي اخلفّية أبعادها جتلية إىل الكاتب فيقولون: يتعّرض محاٌر«متيم، إّال فيها أحَد » ال
على واإلتباع احلجاز أهل لغة على الّنصب هنا جيوز األّول. فإنّه جنس من يكون ما سلك على

Yلقول:  اإلتباع على سيبويه ويستدّل متيم بين فيقولون: «لغة متيم بنو محاٌر،«وأّما إّال فيها أحَد ال
ول محاٌر، إّال فيها ذَكرأرادوا: ليس أبدَل،» أحدًا«كّنه ّمث ، آدِميٌّ فيها ليس أْن يـُْعلم ألْن توكيدًا

قال:  محاٌر«فكأنّه إّال فيها إنسا&ا».ليس جعلته شئَت سيبويه)٣٣١السابق:(» وإن قول . يعين
'ويلِني:  على رفعوه قد«أّ&م محار، إّال فيها وقولك: ما محاٌر، إّال فيها ما أردت أحدمها: أّنك

"أحداً" ن ذكرت ّمث اليعقل، ومن يعقل من الّنفي يف ودخل املعىن، يف وغريهم الّناس به فيت
علىتوكيدًا قبله ما جنس من املستثىن جتعل اآلخر: أن اآلدمّي. والوجه :ا ليس أنّه يعلم ألن ،

املوضع ذلك أ3سّي أحد من هو احلمار الّشنتمري،» اGازكأّن ج١٩٩٩(األعلم ،٢:٢٣٣(.
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الّص- ٤ من أشبهها وما األفعال من اليت األمساء من جرى ما wب اّلهذا ليستفات يت
َأضمرJَا أو األمساَء بعده َأظهرَت إذا الفعل جمرى ذلك أشبه وما والكرمي اَحلَسُن حنو :بَعَمل

أّن الباب هذا يف سيبويه قال: يذكر هللا رمحه خلليل َأجرى«ا الرباغيُث َأَكلوين قال على*هذامن
َأْعَوَر حنو أَفْـَعُل آYُؤهم. وكذلك َرشيَِّني قـُ بقوٍم ومررُت أبواه، ْنيِ َحَسنـَ برجٍل فقال: مررُت أوَّله
جتعله أبواه َأْمحراِن برجٍل قلت: مررُت ثّنيَت أبواه. فإْن وَأمحَر أبواه َأعوَر برجٍل تقول: مررُت ْمحََر، وَأ

قلَت الرباغيث أكلوين قال أبواهامساً. ومن َأعوَرْيِن برجٍل قوله: مررُت حدِّ وتقول: مررُت. على
َتكّل كأنَّك آYُؤه، َأعوَر َهْلَكىبرجٍل يف ُوا تومهَّ كما به، يُتكّلم مل وإن أعورِيَن حّد على به مت

ُمِر وال ُهِلَك يقال وال َلى، تـْ وقَـ َجْرَحى مثال على به فجاءوا :م، ُفِعَل أنَّه وَمْرَضى والوَمْوَتى َض
ج١٩٨٨(سيبويه،» ُمِوت يقول: يفّضعده. وب)٤١- ٢:٤٢م، حيث أخرى، لغة على لغة سيبويه ل

َأ« هذا من قوُمهوأحسُن ُصمٍّ برجٍل ومررُت قوُمك؟ بذلى. فنر)٤٢:السابق(» ُعوٌر كما سيبويه
العرّيبكبريًاجمهودًا الكالم تقعيد أجل أيضًامن حيرص خفّي، جانب إيضاح يفمبّطعلى ن

الّت عربكشف الّلاملسموعات وتقييم الّلباينات Yلكيان املنطوق ربط بغية جّرغوّيغات ذلك. من اء
قسمني: األّو إىل سيبويه عبقرية تقسيم الّذميكن هو ألّن)Memory(اكرةل ذلك وافرة، قدرة له

الّرت املاّدعلى مجع يف الّلكيز نظرّيغوّية أصول يف ووضعها ومنهجّية ضرYًة يعترب وهذا الّذة كاءمن
يتعّلأّنإّال واملروّ+ه املسموعات فيه مبا Yحملسوسات العرب،ق من العقلاوالّثت هو ) reason(ين

(الباطّين ألّن)Intelligence() واإلدراك ذلك يتحّر، ضمّينه بتحليل ويقوم العلل وراء واهرللّظك
الّضًءفبناة. غوّيالّل الّثعلى منرب يلتمسعبقرّياين تفته قوُمه«ضيلموجب حساٍن برجٍل » مررُت
أبواه«ىعل ْنيِ َحَسنَـ برجٍل والّن1ّنويستدّل» مررُت األلُف َدَخَله والّنما والواو الّتون يف ثنيةون

تغّري-واجلمع ال الّتحيث الواحدعالمة بناء واجلمع الفعل-ثنية جمرى قولك: َحَسٌن،َجيري حنو
بناَءه. فالّتوحسنان، تغريِّ مل والّن«ثنيُة فالواُو [هذا] وتقول: حسنوَن، فصار الواحَد، تغريِّ مل ون

الواحُد، عليه ُكّسر اسٌم فإنَّه وُعوٌر ِحساٌن فَـَعَل. وأمَّا تغريِّ مل والواو األلَف ألنَّ وقالوا؛ قاال مبنزلة
مبنّيًا الفجاَء بناِء من وخرج الواحد، كبناء مثاٍل ز+دةعلى آِخره يف تلحقه ال آَخر بناٍء إىل واحد

اّلكالّز الواحُد+دة ُبين كما عليه ُبين بناٌء له اجلِميُع واجلميع. فهذا االثنِني يف قـَُرشيٍّ [حلقت] يف يت
الواحد جمرى فُأجري مثاله، يكونهلذا،ًءبنا. )٤٢-٤٣:السابق(» على الواحد من أقرب بناؤه كان ما

من-* قوله: » هذا«مقصوده أّوله«يف على هذا الباب.» أجرى هذا يف الّصفات من جاء ما
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على ّمماألّوإجراؤه أفضل ز+دة.ل آِخره يف تلحق يعتمدا سيبويه نرى فضيلللّتأيضًاهناهكذا
إّن حيث الفعل بناء مع الوصف بناء مقارنة كّلعلى الفعلاقرتبماه بناء من الوصف وملبناء

األّويكّس على إجراؤه فليس الواحد عليه #نية. ر لغة بل أوىل لغة هنال االستداللوعمله يشبه
.أيضًاالقياسّي

أّن ألّنويذكر ذلك أخرى، مبالحظة اهتمامه إثر املالحظة هذه ساق أّنسيبويه أدرك هناكه
قّلع بني متبادلة الفطرّيالقة الكيان وبني وكثرته االستعمال أّن؛غةلّلة أّنيعين أدرك لغةه تفضيل

أخرى االستعمال-على مبدأ الّل-على يف االستعمال بكثرة عالقة العربّيله يكتشفةغة وراح
الّت ذلك القّلفضيل.أسباب الرباغيُث) مصطلح (أكلوين لغة على أطلق فيقول: فقد أ«ة، ّنواعلم

فشبَّ أخواك وضرYين قْوُمك، ضربوين يقول من العرب Yلّتمن هذا اّلهوا ُياِء يفيت قالْت«ْظِهرو&ا
للمؤنَّ»فالنُة جعلوا كما عالمة للجمع جيعلوا أن أرادوا قليلة،ثوكأّ&م راح)٤٠السابق:(» وهي مث

العلل. أّنفيكشف يف غرو يقّلال بكالم األخذ رفضنا إذا تعّسنا مجوعًااستعماله وخالفنا فنا
املتكّل من Yلعربّيغفرية المني وما منة العرّيبحيصى قّل. فالبّدالقول Uخذ أن من االستعماللنا ة
اجلّد بعملّيمبحمل القيام الّتأثناء أو املقارنة الّلة بني غات.حكيم

تيجةالّن
تشّكإّن #بتة قواعد على يشتمل سيبويه الّتكتاب اجلانب الّننظريّيل املسائل أّنحوّيملناقشة غري ة

الّث تلك يذكر مل يفسيبويه مستقّلوابت ظهورأّداّمم،Yب إىل الّنى الكتابحوّياملسائل يف شبهة
جمّزملناتمطّب أبواب قراءة أة.نشد

الّن األسس تكون الكظرّيهكذا يف حيثابتة املختلفة األبواب يف أمتبعثرة اكتشافها وحيتاج
كاّف األبواب إىل شاملة نظرة إىل البحث. فإّنةاستخراجها مسائلهذا إىل الّشاملة بنظرته

است قسمًاالكتاب، اجلانبخرج الّتشرحهوفيهنظريّيالّتمن مناذجطبيقعرب اخلطوطمتّثعلى ل
سيبويملالعريضة الکتابنهج فی .ه

ذلك،انطالقًا اإلشكالّيتوّصمن رصد خالل البحث هذا الّنل إىل املطروحة الّتات الية:تائج
منال-١ قوم ختطئة آخرينجتوز قوم لغة على Yالستناد خيّطالعرب ال لغاتفلهذا سيبويه ئ

ّمهأصحا:ا، الّلويكون تقييم احلثيث وجهده نوعّيه خالفّيةًاغات مسألة واجه .إذا
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أّن-٢ سيبويه الكّمأدرك فكّلأحكام اجلودة، أحكام مع مباشرة عالقة يكثرهلا لغة رأى ما
جودaا أسباب عن يبحث بدأ .استعماهلا

االستقرائّي-٣ الكتابمنهجّيليست: االستدالل يف سيبويه ووصفّيتقريرّية تظهرة بل حبتة ة
يفعقلّي الّلته املسائل Sّمةغوّيمناقشة وذلك،بوضوح املنطق علماء من كعامل يبدو حيث

متابعة خالل من البحث هذا يف الّنبعضانكشف اّلوعّياألحكام علىة سيبويه يصدرها يت
املختلفة. الّل سيبويهفغات يفالّراعترب الّر» ؟زيٌدْنَم«فع قال زيدًا،إذا رأيُت القولنيأجُل قيس

أّنلسببِني بـ: أحدمها االستفهام Yب يف العربوفقًا-جتري» أّي«و» َمن«احلكاية لقول
املتكّل-تهمعاّم ذكر وأّنإذا نكرة نّدزيدًام على جاء الّننْصَبه أّنوكرةحكاية » زيدًا«#نيهما
زيداً؟«يف وملغريَّ» َمْن أصله عن احملكّيإعراَبرِبُوهْعيـُوه وفقًااملفردات وهوة سبقه لعامل
لغفالّن».َمْن« يفصب العرب أقوال على متيم بين لغة الختيار سيبويه اعتمد مث #نية. من ة

حكمًا أصدر مث خمتلفة، االستقرائّيًامنطقّيمواطن االستدالل يشبه هذا انتقلوعمله فكأنّه
الكّلّي. إىل اجلزئّي من

القياسّي-٤ أّنتبّني: االستدالل البحث خالل أّنسيبويهمن العرب من مسع وصلواهقد إذا
فاألّوالّض Yملصدر والّثمريين فاعل، حيسنل: ضمري مل به مفعول األمراين: ضمري حىتهذا

املتكّليكوَن تقدمي على الغائب. كقولك:ترتيبه مث املخاطب، مث ضْربيَكعجبُت«م، ،»من
ضْربيه«و و»من ضْرِبَكُه«، جائزًا»من القول هذا اعترب وهو أنحسنًا، عنده األجود والوجه ،

إّ+«:تقول ضْريب و»كمن إّ+«، ضْريب و»همن إّ+«، ضْربك مقارنة».همن طريق عن وذلك
Y القياسّيوعملهلفعلاملصدر االستدالل يشبه .هذا

أّنتبّد-٥ البحث خالل يستمّدى قد الّلسيبويه على احلكم يف وظيفةYلّنغتنيعقله إىل ظر
ف يفنظرًاالعامل، العامل زيد«الختالف إّال أحٌد أSين محاٌر«و» ما إّال فيها أحَد حكم»ال
أّن هيالّلعلى القولني هذين يف املختارة البدلّيغة على زيد االستثناء. رفع على محار ونصب ة
اّحتالبدلّيّنألذلك تعين اختالفهماة يعين وانتفاءها املعىن وحقيقة اجلنس يف االستثناء طريف اد

املتكّل نصب فإذا املعىن، وحقيقة اجلنس زيدًايف قوله: م زيدًا«يف إال أحد أSين أبعدف»ما قد
ّممزيدًا وأد3ه التجانس وإذامن منه املستثىن ماهية من ليس قوله: محارًارفعا فيهاال«يف أحد
الّدفكأّن»محارإّال تلك إنسان احلمار جعل االّته طريق على واGاز. ار ساع
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املصادر
حمّم.١ أبو هشام، (د.ت)،ابن هللا عبد الّلد األعاريبمغين عنكتب وعّلبيب آ?ته أ(خرَّج عليه بوق

علي هللا اجلَنويب)عبد العريب.،١ط،عاشور الرتاث إحياء بريوت: دار
عيسى.٢ بن سليمان بن يوسف الّشنتمري، وتَبينيم)،١٩٩٩(األعلم سيبويه كتاب تفسري يف النُّكت

وغريبه أبياته وشرح لفِظه من بلحبيب)اخلفّي رشيد وحتقيق املغربّية: وزارةد.ط،،(دراسة اململكة
والّش اإلسالمّية.ؤوناألوقاف

(حمّماء،البّك.٣ منهجّيم)،٢٠٠٤دكاظم علمّيالكتاب: تصنيف الّرمؤّسبريوت: د.ط،،وحتقيق سالةسة
البشري. ودار

٤.) خدجية وشروحهم)،١٩٦٧احلديثي، سيبويه طكتاب الّت١، بغداد: دار ضامن.،
سعي.٥ أبو (الّسرياّيف، الّسم)،٢٠٠٨د عبد مصطفى (حتقيق سيبويه كتاب وأشرفميعشرح سالمة

غنام)حمّم فريد القومّيد.ط،،د والو#ئق الكتب ة.القاهرة: دار
٦.) قنرب بن عثمان بن عمرو (حتقيم)،١٩٨٨سيبويه، هارون)الكتاب حمّمد الّسالم عبد وشرح ،ق

اخلاجني.،٣ط القاهرة: مكتبة
ووضعم)،١٩٩٩(.٧ عليه (عّلق يعقوب)الكتاب بديع إميل وفهارسه بريوت: دار،١ط،حواشيه

العلمّي ة.الكتب
٨.) احلسان الّننظرّيم)،٢٠١٢شهيد، األصوّيلة الّنقد منهج يف الّش: دراسة اإلمام عند ،اطيبقد

العاملّي،١ط اإلسالمّيفرجينيا: املعهد .للفكر
٩.) دليلة الّلم)،٢٠١٤صاحيب، سيبويهغوّياملسكوكات يفكتاب يف(مذّكة املاجستري شهادة لنيل رة

معمري،غة)الّلعلوم مولود وزو.-اجلزائر: جامعة تيزي
١٠.) وآخرون غازي غادة س«م)،٢٠١٥عبداGيد، (تمنهج النحوية١٨٠يبويه األبواب ترتيب ه) يف

الكتاب دكتوراه-يف أطروحة من مستل د?يل،»البحث العراق،جملة .۳۷۳-۳۸۹. ص۶۸العدد،
١١.) علي أبو كتابالّتم)،۱۹۹۲الفارسي، على القوزي)سيبويهعليقة محد بن عوض وتعليق ،(حتقيق

القاه۱ط األمانة.، رة: مطبعة
١٢.) سعد الّت«م)،۱۹۹۸الكردي، وأّمهعليمّيالعلل الّنّية يف العرّيبتها العربّية،»حو الّلغة جممع ،جمّلة

اGّلد العدد۷۳سور+، .۹۹۳-۱۰۲۰ص.۴،
١٣.) سهل الّلاملهارا«م)،۲۰۱۳ليلى، يفت ودورها الّتعليمّيةغويّة اإلنسانية،»العمليّة العلوم - جملة

بسكرة خيضر دمحم .٢٣٩-٢٥٤ص.٢٩العدداجلزائر،،جامعة
١٤.) العبّاس أبو حمّمم)،۱۹۹۴املربد، (حتقيق عضيمة)املقتضب اخلالق عبد إحياءد القاهرة: جلنة د.ط، ،

.اثاإلسالمّيالّرت
١٥.) وآخرون جالل الّت«ه.ش)،١٣٩٥مرامي، بني والوظيفّيسيبويه دراسة)قعيد (االستثناء ةجمّل،»ة
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آنها میان داوري در سیبویه روش و الکتاب در زبانی اختالف
مقاله: پژوهشی نوع

مرامی قاسمی،1جالل ∗2مجید

ادب.1 و زبان گروه طباطبائیدانشیار عالمه دانشگاه عربی یات
طباطبائیدانش.2 عالمه دانشگاه از عربی ادبیات و زبان دکتري آموخته

چکيده
سیدر مختلفیوبکتاب زبانی کاربردهاي دارد.ه وجود راکاربردهاآنمیاناوی بد و خوب احکام و داوري

آن میبر اطالق مد. کندها پژوهشگران از شدهبرخی کهعی ااواند میبرخی اشتباه را کاربردها آن این. داندز
توصیفی روش با ،زبانیکاربردهايمیانداوريدرراسیبویهروشتااستآنبرتحلیلی–پژوهش

میاینحاصل. سازدصمشخّ نشان وپژوهش عقل بر زبانی کاربردهاي میان داوري در سیبویه که دهد
می تکیه سیبویهمنبعچهکند. اگرنقل دستورنویسیاصلی زبان،در از گردآوريشنیدن و عرب فصیحان

زبانی ویژهام،استماده جایگاه وي تیزهوشی و عقل نمیا که دارد معیارها،اي تعیین در را آن توان
علت ارزشاستنباط و احکام و وها تیزهوش انسان گرفت. سیبویه نادیده زبانی کاربردهاي گذاري

توج که بود عمخردمندي بیه و داشت زبانی کاربردهاي به کرد. اینقی صادر کیفی احکام آنها راي
شنیدهعمل به که طرف یک از او عربکرد توجهاي مختلف مواضع در داردها شبیه،ه قیاسی استدالل به

می کل به جزء از که دیگر طرف از و دارد.،رسداست شباهت استقرائی استدالل ترتیببه سیبویهبدین ،
عربی نحو در بیراتعلیل متآن، فلسفهثّأکه از منطقر پختهییونانو و شناخته نیزۀ. نظریاستباشد، عامل

دیگر علیينمونه نمود کارباز از برخی آن از استفاده با سیبویه که است فلسفه در دیگرت برخی بر را ردها
دانست کابردهايام،برتر میان داوري براي خود عقل از سیبویه که مواضعی مهمترین از دیگر یکی زبانیا

فراوان کاربرد و اندك کاربرد میان که چرا است؛ فراوان کاربرد و اندك کاربرد موضوع است، جسته یاري
سویه دو دیگر) رابطه سوي (از زبانی قابلیت و فطرت سو) و یک همان(از از سیبویه که دارد وجود اي

آ به خود، ابتدایی حلقدوران تا کرد سعی و برد پی رابطه میۀن جدگمشده بیابد. تالش را آنها سیبویهان ي
باب موضوعات تا شد موجب حلقه این کشف علّبراي اصل بر وي کتاب در شود. بدینها ظاهر یت
دیگري بر لهجه یک برتري که برد پی سیبویه فراوانیباعربی،زباندر-کاربرداصلاساسبر–ترتیب

نماید.کرابرتريآندالیلتابودآنبرسیبویهوداردارتباطکاربرد شف
واژه کاربرد. :هاکلید فراوانی نقل، و عقل زبانی، کاربردهاي میان داوري الکتاب، سیبویه،

majidghasemi118@gmail.comمسئولنويسنده∗
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