مجلة كلية العلوم اإلسالمية  .....اشكالية طهم مسألة "ما أضفله صنك شيئاً" صند سيبويه
المقدمة
ِ
الطاغيف  ,الم ْعتَرؼ بربوبيتو جميع ِ
ِ
أىؿ
المبيف المتصاغر
الحؽ
الحمد هلل الممؾ
ّ
ُ
لعظمتو جبابرةُ
َ
ُ ّ
ُ
ِ
ِ
سائر الخم ِ
ِ
األناـ وأىؿ بيتو الكراـ
سيد
السموات و
ؽ أجمعيف  ,وصمى اهلل عمى ّ
األرضيف ّ ,
المقر بتوحيده ُ
تقر بيا أعينيـ.
صالة ُّ

يعد ىذا البحث محاولة لكشؼ الغطاء واماطة المثاـ عف مسألة أضحت غامضة لمف جاء
وبعد ّ ,
وضعا
بعد سيبويو مف عمماء النحو ؛ وذلؾ لسوء فيـ مقصود قد وقع نتيجة لوضع سيبويو قوانيف النحو
ً

مفصال ألوؿ وىمة  ,وىذا ما ال يخمو مف الظالؿ والغموض في بعض األحياف  ,وقد يكوف بتصحيؼ
ً
النساخ  ,فيذه محاولة لدراسة جديدة متأصمة ومتجذرة في بياف أسموب سيبويو
وقع نتيجة لعمؿ ّ
غموضا يصعب عميو فيمو
ألف القارئ يجد في بعض أساليبو وعباراتو
ً
الغامض في ىذه المسألة ؛ ّ

تحير
حتى العمماء الكبار مف تالمذتو وتالميذىـ كذلؾ  ,وما وقفنا عميو ّ
يعد مف أىـ المسائؿ التي ّ
وعجز العمماء عف فيميا ّإال بعد حيف .

المبرد (ٕٛٙىػ) في مقولتو المشيورة " ىؿ ركبت البحر ؟ " إلى الصعوبة التي تواجو َم ْف
وقد المح ِّ
ٔ
فكأنو لف
تعظيما لو (الكتاب) و
يريد أف يق أر كتاب سيبويو  ,وفي ىذه المقولة
استصعابا لما فيو ( )ّ ,
ً
ً

وتحمؿ أىوالو  ,وا ّال مف
يستطيع تحمؿ مشاؽ قراءتو والصبر عمى استخراج دقائقو ّإال مف ركب البحر
ّ
غاص فيو واستطاع استخراج درره وجواىره (ٕ) .
اشكالية فيـ مسألة " ما أغفمو عنؾ شيئا" عند سيبويو

ُّ
يعد كتاب سيبويو السفر العظيـ ,الذي أقامو العالـ الجميؿ في ساحة الخمود أث اًر ,وأرسمو جمعُ األياـ
( )
وتعدد أنساقيا
بشموليتيا
كنز  , 3ولذلؾ انمازت النظرية النحوية المدونة فيو
ذكرا ,و ّادخره لمعربية ًا
ّ
ّ
ألف أساسو المنيجي لمجمؿ النظرية ,الذي انطمؽ منو
اإلجرائية وتنوع مناىجيا الواصفة أو المحممة؛ ّ
( )
ٍ
ٍ
ممحوظ قائـ عمى وصؼ طرائؽ التّكمّـ واجرائيا عمى نماذج الكالـ المستعمؿ  , 4إذ
تصور
ناتج عف
ٌ
يتعامؿ سيبويو مع المغة عمى ّأنيا شكؿ مف أشكاؿ السموؾ االجتماعي فيتبنى المقاييس االجتماعية
يعد
السائدة في عصره في تقويـ مستوى الصواب في المغة عمى جميع مستويات التحميؿ المغوي ,لذا ّ
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كتابو ىو أوؿ مؤلَؼ منيجي في النحو العربي فقد قدـ فيو ك ّؿ ما يمكف مف االيجاز لعناصره الرئيسة
( )
في النظرية النحوية . 5
مبنياً عمى
لمقراء ّ
وبما ّ
أف لك ّؿ مؤلؼ أسموبو الخاص في التعبير عف آرائو وعرض مادتو وتوضيحيا ّ
ما وصؿ إليو مف ثقافة لغوية ,وأدبية ,وعقمية ,ولك ّؿ ٍ
عمـ مف العموـ ألفاظ وعبارات خاصة ومنيج ُي ْمتََزـ

ألف النحوي يحتاج إلى إيصاؿ الفكرة والقاعدة النحوية إلى ذىف المتكمـ بأسرع صورٍة وأدقيا
بو ,و ّ
ِ
االطالة وأف
وأوجزىا وأشمميا بالشكؿ الذي ال يكوف ايجا اًز مخالً كاف عميو أف يتبع أسموباً بعيداً عف

يتجنب أسموب االسترساؿ والوصؼ اإلنشائي ,ولك ّؿ ىذا نجد أسموب سيبويو في كتابو سيؿ المتناوؿ
قريباً مف اإلفياـ والتفييـ يتقبمو الذوؽ العربي النحوي العممي في أغمب ما ورد عنده مف أبواب نحوية,
( )
أو صرفية ,أو صوتية  ,ومع ىذا فمـ يخ ُؿ الكتاب مف عبارات معقدة متشابكة  6غامضة المفيوـ
أحياناً ,ومثاؿ ذلؾ ما وجدناه في باب عقده تحت عنواف" :باب مف االبتداء يضمر فيو ما ُبنِ َي عمى
( )
فحذؼ ىذا لكثرة
دع
االبتداء"  , 7قاؿ فيو ما نصو " :وما أغفمَو عنؾ شيئاً ,أي ِ
ّ
الشؾ عنو؛ ُ

استعماليـ ,وما ُحذؼ في الكالـ لكثرة استعماليـ كثير" ,معتمداً في ذلؾ نظرهُ في التحقؽ الداللي مف
ظاىر في ىيئة التركيب المنظـ فيو,
أف أثر الفعؿ
طريؽ السياؽ الذي ورد فيو الفعؿ المضمر ,إذ يرى ّ
ٌ
يخِفي ما
والذي يممحو المخاطب الحاذؽ مف معمولو باعتماده اآلثار العاممة فيو واف ُح ِذؼ ,لكف ىذا ال ْ
أف سيبويو كاف يضع
في النص مف الظالؿ والغموض واإلبياـ ,وقد يرجع ذلؾ في األعـ األغمب إلى ّ

فبدىي أف يدخمو أحياناً شيء مف اإلبياـ وااللتواء,
قوانيناً لمنحو والصرؼ وضعاً مفصالً ألوؿ مرة,
ٌّ
وكثي اًر ما يوجز في موضع يحتاج القارئ فيو إلى شيء مف البسط والتفصيؿ ,ويصور ذلؾ مف بعض
()8
قدمنا
الوجوه ,كأف نجده يتحدث عف الحذؼ في الكالـ وما قد يجري فيو حذؼ الفعؿ
ومثؿ لو بما ّ
مف قولو ,وقد يرجع ذلؾ أيضاً ألسباب أخرى ليس ىنا موضع اإلفاضة فييا  ,ومنيا ّأنو لـ تتح لو

أف ذلؾ االبياـ كاف مف عمؿ النساخ  ,فمرّبما أضاؼ بعض النحاة السابقيف
فرصة المراجعة والتنقيح أو ّ
شرحا لو ومع تقادـ العيد عميو الصقيا النساخ بكالـ سيبويو فأصبح مف الصعب فصميا
تعميقًا عميو أو ً
اش مف ِ
ِ
قديما السيوطي (ٜٔٔىػ) بقولو( ..." :)ٜكما الحقت حو ٍ
األخفش
كالـ
عنو  ,وقد أشار إلى ذلؾ ً
وغيرِه في متف كتاب سيبويو" ,أو قد يكوف ألسباب ليست مف ىدؼ البحث وغايتو.
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فعمى الرغـ مف سيولة العبارة ,وما تمثمو مف القاعدة النحوية التي أراد سيبويو أف يبينيا فييا جاءت
ضيعت عمى القارئ ما يريد شيخ النحاة سيبويو قولو ,فظؿ النحاة
متشابكة متداخمة معقدة التركيب ,إذ ّ
المبرد ال يدروف ما معنى العبارة وما المقصود منيا؟ وال يعرفوف بالتالي موضع حذؼ
حتى عصر
ِّ
الفعؿ حتى زمف مجيء الزجاج (ٖٔٔىػ)  ,وذكر ابف قتيبة (ٕٚٙىػ) في كتابو تأويؿ مشكؿ إعراب
قائال (ٓٔ) ":كؿ باب مف أبواب العمـ:
القرآف في باب (ما ّادعي عمى القرآف مف المحف) ىذه المسألة ً
يدؽ ,ليرتقي المتعمـ فيو رتبة بعد رتبة,
مف الفقو والحساب والفرائض والنحو ,فمنو ما يج ّؿ ,ومنو ما ّ
حتى يبمغ منتياه ,ويدرؾ أقصاه ولتكوف لمعالـ فضيمة النظر ,وحسف االستخراج ,ولتقع المثوبة مف اهلل

جمي
خفي وال ّ
عمى حسف العناية ,ولو كاف ك ّؿ فف مف العموـ شيئا واحدا لـ يكف عالـ وال متعمـ ,وال ّ
بالضر ,والحمو بالمر ,والقميؿ
ألف فضائؿ األشياء تعرؼ بأضدادىا ,فالخير يعرؼ بالشر ,والنفع
ّ
بالكثير ,والصغير بالكبير ,والباطف بالظاىر....وليس منو شيء إال وقد يأتي فيو المعنى المطيؼ الذي

أف ّأوؿ مف كشؼ الغطاء عف تفسير ىذه المسألة وأزاؿ الغبار عنيا ىو
ّ
يتخير فيو"  ,ونحف نرى ّ
المبرد بما نقمو عف استاذه  ,بدليؿ قوؿ أبو سعيد السيرافي
ألنو مف أشير تالمذة
ِّ
الزجاج ؛ ّ
( )
(ٖٙٛىػ) َّ : 55
المبرد  ,وفسره أبو إسحاؽ الزجاج
بأف " ىذا الحذؼ ما فسره مف مضى إلى أف مات ِّ
أف ىذه المسألة بقيت مبيمة مف تأريخ وفاة سيبويو (ٓٔٛىػ ػػ) إلى أف جاء
بعد ذلؾ" ,بمعنى آخر ّ
الزجاج فوضحيا مبيناً المراد بما قصده سيبويو منيا  ,أي بعد زمف يزيد عف قرف وثالثيف عاماً.
ويقوؿ المستشرؽ كارتر( " :)52فمرّبما يجدر جذب االنتباه إلى سوِء ٍ
فيـ أساس لمقصود سيبويو,
والذي يبدو إلى ِّ
ِ
االنتشار ,وىو بالذات أف ك ّؿ شاىد عمى حالة نصب يجب أف ُي ْع َزى إلى
حد ما واسعُ
ٍ
إما أف يكوف واضحاً ,أو مفيوماً ضمناً ما".
فعؿ ماّ ,
أف العمماء قد اختمفوا في مراد سيبويو في ىذه المسالة وشرحيا ,فقاؿ األخفش األوسط سعيد
و ّ
الحؽ ّ
ابف مسعدة (ٕ٘ٔى ػ ػ ػ ػػ) " :أنا مذ عقمت أسأؿ عف ىذا فمـ أجد مف يعرفو عمى الحقيقة ,وكاف يونس

أف ىذا كالـ جرى كالمثؿ وفيو
(ٕٔٛى ػ ػ ػػ) ,يقوؿ  " :ذىب مف كاف يعرؼ ىذا ,والسبب في ىذا ىو ّ
( )
حذؼ ق ّؿ استعمالو مظي اًر فمضى مف كاف يعرفو" . 53
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أي دع الشؾ,
وقاؿ المازني (ٕٜٗىػ ػ ػػ)" :غرض سيبويو في ىذا ّبيف ّ
ألنو قاؿ "ما أغفمو عنؾ شيئاً" ّ
فالناصب لشيء ,الفعؿ المذكور وىو أغفؿ ,تقديره :عنؾ ,فنصب غفمة عمى المصدر ,ثـ يضع الشيء
( )
مكاف المصدر" . 54
ال أمر
أف ىذا الكالـ ليس بتعجب ّإنما معنى الكالـ "الذي أغفمو عنؾ شيئاً" أي قمي ً
وذكر األخفش ّ
مف األمور ,فيكوف خبر المبتدأ مضم اًر ,ويكوف (ما) بتأويؿ (الذي) عمى الخبر ثـ يقبؿ عمى صاحب
()55
أف (ما) في صيغة
ألنو حؽ"
خبرتؾ بو ّ
مما ّ
ألف األخفش يرى ّ
؛ ّ
لو فيقوؿ لو :دع عنؾ الشؾ ّ
التعجب (ما أفعمو) موصولة.
ٍ
بغافؿ عني ,
يد ليس
أف معناه كالـ عمى ما تقدـ كأف ً
قائال قاؿ  :ز ٌ
أما أبو سعيد السيرافي فذكر ّ
ّ
أف الحذؼ (حذؼ
فقاؿ المجيب  :بمى ما اغفمو عنؾ ً
شيئا  ,أي تفقد واستثبت أمرؾ  ,فاحتج بو عمى ّ
فإنؾ
شيئا  ,كأنؾ أردت أف تبعثو عمى أف يعرؼ صحة كالمؾ  ,فقمت  :أنظر ً
انظر) الناصب ً
شيئا ّ

قميال  ,أي تفقد  ,وذكر مف المحذوفات ىؿ مف طعاـ ؟ أي  :ىؿ
تعرؼ ما اقولو لؾ كما تقوؿ انظر ً
( )
مف طعاـ في مكاف أو زماف ؟ أي  :ىؿ طعاـ  ,وىذا وما بعده غير محتاج إلى تفسير واهلل اعمـ . 56
وكاف الزجاج يقوؿ :لـ َأر مف ىذه التفاسير شيئاً يميؽ بالمسألة واّنما شرحيا عمى الحقيقة عمى ما
عدو
صديؽ
شرحو لنا أبو العباس ال ِّ
ٌ
ٌ
مبرد ,قاؿ :تقدير ىذا الكالـ أف يكوف رجؿ لوُ
مناصح لوُ ,ولوُ ٌ
مكاشح لو ومظير لو المودةَ نفاقاًِ ,
بعدو
عدو لؾ .فقاؿ :ما ىو ِّ
ومسٌّر العداوة فقاؿ لو صديقوّ :
ٌ ُ
ٌ ُ
إف فالناً ٌ
ُ
لعدو عميؾ ,ث ّـ أقبؿ
لي ّ
ولكنو صديؽ ,فقاؿ لو صديقو في الحقيقة :ىييات ليس األمر كما قدرت واّنو ّ

عدوؾ غافؿ عنؾ ولو عمـ ّأنؾ ىكذا واثؽ بو ألىمكؾ ,ثـ قاؿ لوُ بعد
أي ّ
عميو فقاؿ :ما أغفمو عنؾّ .
إف ّ
أي ّإنؾ لو فكرت أدنى فكر ونظرت
ذلؾ (شيئاً) فنصبو بفعؿ مضمر ّ
كأنو قاؿ :فكر شيئاً وانظر شيئاًّ ,

عدو لؾ ولـ تركف إليو بعد ىذا ,و(شيء) يستعمؿ موضع ما يقؿ مقداره جداً,
باف لؾ ّ
أدنى نظر َ
بأنو ٌ
كقولؾ :ىذا الدينار يزيد قيراطاً وحبتيف ,فإذا كاف مقداره الزيادة يسي اًر جداً قيؿ :ىذا الدينار يزيد شيئاً,
قؿ استعماؿ ىذا
وكذلؾ وضع الرجؿ الشيء في مسألتو مكاف أدنى نظر وفكر ,فغمض ىذا الكالـ لما ّ
أي دع
المضمر الذي ذكرناه في كالميـ ,فيذا ىو معنى قوؿ سيبويو يعقب :ما أغفمو عنؾ شيئاًّ ,
اضح ّبي ٌف وىو معنى المسألة في الحقيقة وىو مف المضمرات التي تخفى عمى مف لـ
الشؾ؟ ىذا و ٌ
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( )
أف الناصب لشيء ليس المذكور في أوؿ الكالـ  , 57واّنما ذكر سيبويو ىذا
يسمعيا مظيرة ,أالّ ترى ّ
( )
الكالـ في باب لوال . 58
شيئا) ,
أف (ما أغفمو عنؾ ً
وىذا الرأي منقوؿ عف الخميؿ (ٓٔٚىػ) – ولـ أجده في كتابو – وىو ّ
(دع
(دع)  ,وعمى ىذا فتصبح العبارة (عنؾ ش ًكا) أي ْ :
(شيئا) ىو (ش ًكا)  ,وعنؾ بمعنى ْ
األصؿ في ً

دع عنؾ الشؾ  ,وىذا
أف قوليـ  :ما أغفمو عنؾ شيئا  ,أي ْ
الشؾ)  ,ودليؿ ذلؾ ما ذكره الجوىري مف ّ
فدع عنؾ الشؾ  ,ويستدؿ بيذا عمى صحة
مما تقوؿ ْ
كأنو قاؿ  :ما اعمـ ً
ٌ
حرؼ رواه سيبويو ّ
شيئا ّ
()59
أف (ما أغفمو) أي ما غفؿ عنو الخميؿ ونساه ىو
اإلضمار في كالميـ لالختصار
 ,ويرى سيبويو ّ
(دع ش ًكا) وليذا ُن ِ
شيئا ,واّنما
ألنيـ لـ يريدوا أف يخبروا بو ً
عبارة (عنؾ ش ًكا)  ,أي ْ
صب المصدر ؛ ّ
الغرض منو الطمب .

ٍ
أف حينئ ٍػذ زمػاف قػد مضػى,
والمضمر بعد ىػذا ,ونظيػره قػوؿ العػرب :كػاف ذلػؾ حينئػذ اآلف ,أال تػرى ّ
ٍ
أف المضمر
إلي اآلفَ ,أو ال ترى ّ
واآلف زماف أنت فيو ,واّنما معنى الكالـ :كاف ذلؾ حينئذ واستمع أنت ّ

ألنػؾ إذ قمػت :لػوال زي ٌػد
الػذي يتصػؿ بػو اآلف غيػر الكػالـ المػذكور أوالً ,وكػذلؾ المضػمر فػي بػاب لػوال ؛ ّ
ػمر ,والتقػدير لػوال زيػد
ألكرمتؾّ ,إنمػا ترفػع زيػدا باالبتػداء وال خبػر لػو فػي الظػاىر واّنمػا الخبػر مق َّػدٌر مض ٌ

أىابػػو وأجمّػػو ألكرمتػػؾ ,فػػالالـ ج ػواب والخبػػر مضػػمر ,وال بػ ّػد مػػف ىػػذا اإلضػػمار واالّ كػػاف الكػػالـ غيػػر
( )
مسػػتقيـ  , 20وبػػذلؾ فُيمػػت العبػػارة واتضػػحت بعػػد أف كانػػت عنػػد مػػف سػػبقو مػػف النحػػاة َّ
كأنيػػا لغػ ٌػز مػػف
األلغاز.
ألف العربي يتكمـ بالكممة
وفي ىذا خروج عمى القاعدة المعيارية المتمثمة بالقواعد النحوية المتبعة ؛ ّ
()25
أكده سيبويو
إذا استيواه ضرب مف الغمط فيعدؿ عف قياس كالمو ,كما قالوا "ما أغفمو عنؾ شيئاً"
و ّ
ألنو ال يحذؼ الشيء حتى
أف نصب ىذا االسـ بإضمار فعؿ ِّ
يفسره ما بعده خارج عمى القياس؛ ّ
ذاك اًر ّ

أما أف ُي ْحذؼ الفعؿ عمى شريطة التفسير
يتقدـ مف المفظ أو مف قرائف الحاؿ ما يدؿ عمى الفعؿ ,و ّ
( )
فخارج عمى القياس وشبية سيبويو باإلضمار عمى شريطة التفسير  , 22وىذا التفسير عنده تفسير
ألنو لو كاف تفسير إعراب لخرج عمى بنية التركيب وىذا محاؿ  ,واإلضمار
معنى ال تفسير إعراب ؛ ّ
يأتي في األفعاؿ عمى ثالثة أوجو :األوؿ منيا :واجب اإلظيار ,والثاني :جائز اإلضمار واإلظيار,
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( )
والثالث :واجب اإلضمار  , 23فالوجو األوؿ يجب فيو اإلظيار وال يحسف فيو اإلضمار  ,كأف تقوؿ :

(لي ِ
يدا) وانت تريد
يد) إذا كاف
ً
ضرب ز ٌ
ضرب ز ٌ
فاعال  ,وال (ز ً
يد) أو َ
(زيد)  ,وانت تريد أف تقوؿ ُ :
(لي َ
جال يضرب أو يشتـ
أما الوجو الثاني كقولؾ ( :زي ًدا) و
(عمرا)  ,فإف رأيت ر ً
(ليضرب عمرو ز ً
يدا) ّ ,
ً
يدا)  ,أي أوقع عممؾ بزيد  ,ففي
أو يقتؿ فاكتفيت بما ىو فيو مف عممو أف تمفظ لو بعممو فقمت ( :ز ً
( )
ىذه الحاؿ يجوز إضمار الفعؿ لعمـ المخاطب بو كما يجوز إظياره  , 24والوجو الثالث ما يجب فيو
اإلضمار  ,ونظائر ىذا المضمر الذي ال يجوز إظياره كثير في كالميـ وىو نحو قوؿ سيبويو :ما

أغفمو عنؾ شيئاً ,في تركيـ إظيار الناصب لشيء ,واستعماليـ ّإياه مضم اًر.
بأف نصب (شيئاً) عمى إضمار فعؿ ىو مف قبيؿ
ويمكف أف نمخص مجمؿ ما قيؿ عف ىذه المسألةّ ,
ما أسماه الرضي (ٙٛٙىػ) ( )25بػ ػ ػ ػػ(عالمة التماـ) ,أي التماـ النحوي داخؿ الجممة  ,فمف ٍ
جية تقوـ
تاـ ,ومف ٍ
المفردة المنونة بوظيفتيا النحوية عمى ٍ
جية أخرى يمثؿ ىذا خضوعاً لمقوانيف العربية في
نحو ِّ

البناء( ,)26وىو مراد سيبويو مف نصبو لػ ػ ػ (شيئاً) ,بفعؿ قُ ِ
ص َد إضماره ,إذ ربط فعؿ األمر (دع)
فإف الفعؿ لـ يقع,
ثـ ّ
بالنمط التركيبي والمتمثؿ بقولو :ما أغفمو عنؾ شيئاً ,وبطمب إيقاع الفعؿ ,ومف ّ
إذف فيو غير واجب ؛ كونو غير واقع وغير منجز ,لذا كانت حجتو في إضماره سميمة في التركيب,

شيئا واّنما القصد منو
بأف قضية النصب ليس الغرض منو أف يخبروا بالنصب ً
ودقيقة في االختيار ّ
الطمب .
أف
ومالحظة سيبويو ىنا جميمة الشأف فمصطمح الفعؿ غير الواجب صيغة افتراضية الفعؿ ,أي ّ
الفعؿ كاف مف المفترض أف يقوـ بو الفاعؿ ,ال ِ
بأنو قاـ ,أو يقوـ ,أو سيقوـ بو ,وىي مسألة
اإلخبار ّ
عميقة ,فيو بذلؾ المفيوـ يقابؿ ما عناه النحاة اإلنكميز مف دراستيـ لموضوع الفعؿ في لغتيـ بمصطمح
()27
جسدىا في قولو ,وىي
Subjuncitve
 ,ونصب سيبويو ل ػ ػػ(شيئاً) ال يخمو مف داللة اإلبداع التي ّ
ألنو لو كاف كذلؾ لجاء بيا منونة بالكسر
استم اررية الفعؿ الناصب (المضمر) ,و ّأنو لـ ينقطعّ ,
ٍ
ألنو أراد اإلخبار بوقوعو ,لذا جاء بيا منصوبة داللة عمى االستمرار ,ويمكف أف نصؼ الفعؿ
(شيء)؛ ّ
المضمر ىنا بالفعؿ الدائـ غير المنقطع في داللتو الزمانية.
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أف الكممات التي تنتيي بالتنويف ال يمكف أف تضاؼ إلى كممة مجاورة في حالة الجر أو
ويرى كارتر ّ
أف
ألف التنويف عالمة عمى حدود شكمية لموحدة الصرفية الكاممة ,أو لسمسمة متعاقبة منيا ,و ّ
الخفض؛ ّ

العناصر المؤشرة بيذه الطريقة تدؿ عمى ّأنيا كاممة تستطيع أف تؤثر في عناصر أخرى في الكالـ ,إذ
()28
أف التنويف في األسماء داللة عمى ّأنو غير
تتخذ حالة النصب
 ,وىذا ما ذىب إليو عمماؤنا في ّ
مضاؼ ويمثؿ الشكؿ النيائي لممفردة .
تقدـ يدؿ عمى الفكر التحميمي لمفيوـ الجممة عند سيبويو ,فالعمؿ عنده ىو الفكرة الرابطة
ّ
وكؿ ما ّ
بنيويا فيو كتمة وبنية واحدة ,ويجعؿ ذلؾ مف
التي تجعؿ مف الجممة نسيجاً واحداً متالحماً ,مسبو ًكا
ً

مفيوـ العمؿ ومفيوـ البناء مجاليف تحميمييف لو ال ينفصالف في إطار تحديد مفيومو لمجممة  ,فالعمؿ

أما البناء ,فيو الييئة الحاصمة مف العمؿ أو الربط,
ىو النواة التي تولد الوظائؼ النحوية المرتبطة بوّ ,
( )
فيو البنية التي تضـ الوظائؼ والتي تسمى الجممة . 29

ألنيـ قد تأخر زمنيـ
وىذه عبارة مف كالـ العرب احتج بيا وفسرىا ,ومع ذلؾ تحيَّر فييا المتقدموف؛ ّ
( )
عف قائمييا ,فمـ يعرفوا أيف المحذوؼ ؟ وما تقديره ؟  , 30ويرجع سبب غموض سيبويو إلى عباراتو ؛

ابيا عمى ما جاء في كالـ العرب
ًا
معنويا وليس
تفسير
ًا
ألف أغمب تحميالتو يذىب في تفسيرىا
تفسير إعر ً
ً
ّ
(ٖٔ)
كثير ما يردد عبارة ( فيذا تمثيؿ وال يتكمـ بو) ولرّبما ليس ىناؾ أدؽ
ومخاطباتيـ اليومية  ,لذا نجده ًا

مف ىذا التعبير الذي يستعممو الخميؿ لمداللة عمى الطابع االفتراضي ليذه الرؤية المنيجية لمبناء

العميؽ  ,إذ وظؼ سيبويو إبداع الخميؿ ىذا فعمؿ عمى االفادة منو بصورة بدت واضحة جميو في كتابو
أف جمميا لـ ترد في كالـ العرب  ,أي االىتماـ
ويبدو حرصو كأستاذه عمى إلحاؽ الصيغ بما يوضح ّ
(ٕٖ)
لكؿ
بالمحافظة عمى الطابع االفتراضي ليذه الجمؿ
شيئا)  ,إذف ّ
 ,ومنيا عبارة (ما أغفمو عنؾ ً
إنساف في التعبير عف معانيو نمطٌ مفض ٌؿ يعتمده ويود أف لو استقاـ لو أبداً عمى ما يريد ,فجاءت

متصور لتكويف
ًا
كمماتو متالحمة مستوية ال قمؽ فييا وال نتوء ويجذب بعضيا بعضاً ,فبرز قصده كونو
تعد مف مخزونو المغوي المكنوف الذي أظيره بصورة
الجممة وبنائيا في نفسو قبؿ أف يصرح بيا ,إذ ّ
صحيحة في حيز االستعماؿ المغوي  ,وىو ما يسمى بالبنية العميقة لمغة.
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بأنو ال يعزو مطمقاً حالة النصب في الظروؼ إلى
لكف عاب المستشرؽ مايكؿ ىذا عمى سيبويو ّ
( )
عامؿ مؤثر فعمي كما في قولو " : 33داري خمؼ دارؾ فرسخاً" ,فتفسير حالة النصب في (فرسخاً)

كاآلتي :الجممة كاممة مسبقاً رغـ ّأنيا غامضة نوعاً ما قبؿ إضافة (فرسخاً)  ,إذ جرى التأثير فييا بما
سبقيا بالطريقة نفسيا ,فيقوؿ" :وبإيجاز ِ
خاد ٍع يكوف سيبويو قد وضع موضع التنفيذ مبدأيف أساسيف مف

()34
الم ْعمَـ بالتنويف وىو
مبادئ نظريتو النحوية"
 ,وىما الرمز الواضح والصريح لمكالـ المكتفي ذاتياً ُ
قولو (شيئاً) ,ورمز لمعنصر الدخيؿ غير الجوىري وىو الفعؿ المضمر.

ألنيـ أساءوا فيمو مف طريؽ عجزىـ مف أف
وىذا التطاوؿ عمى سيبويو
ٌ
مردود عمى أصحابو ؛ ّ
أقر بو ناقدوه.
بي
يأخذوا بنظر االعتبار مغزاه مف ذلؾّ ,
ألنو ٌ
مما ّ
نظامي أكثر بكثير ّ
ّ
مفكر عر ّ
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نتائج البحث
وفي الختاـ ن ود أف نكوف قد وفينا ىذه الميمة الجميمة حقيا مف البياف ومعرفة الحقيقة المتجمية فييا ,
سد
بأنيا قد أسيمت في ّ
بما اوضحنا وجو القصور في فيميا ومعرفة مقصدىا بطرائؽ منيجية نأمؿ ّ
ٍ
ٍ
أف:
خمؿ
معيف  ,إذ توصؿ البحث فييا إلى ّ

ٔ .سبب غموض عبارة سيبويو يرجع إلى ألفاظو التي كانت معروفة ومألوفة بالنسبة إلى ثمة مف عمماء
َلؼ أىمو مثؿ
ألنو أُلِؼ في زماف قد أ َ
عصره  ,فالكتاب قد وجد في الموضع الذي يستحؽ أف يكوف فيو ّ ,
مختصر لمذاىبيـ .
ًا
ىذه األلفاظ  ,وكاف مذىب الكتاب
ٕ .تعامؿ سيبويو مع المغة كونيا شكؿ مف اشكاؿ السموؾ االجتماعي  ,فتبنى المقاييس االجتماعية
السائدة في عصره في تقديـ مستوى الصواب عمى جميع مستويات التحميؿ ؛ لما اتصفت بو المغة كونيا

لغة خطاب قائمة في المجتمع.

ٖ .تميز الفكر السيبوييي بالنظرة التحميمية المتمثمة بالبنى العميقة لمتراكيب النحوية  ,فالصور الذىنية
التجريدية التي وصؿ إلييا سيبويو في تحميمو الجمؿ ومعالجتيا مثمت المستوى االفتراضي القبمي والذي
تركيبا غير مستعمؿ بؿ افترض وجوده في نفسو  ,فيذا الوجود ىو األصؿ الذي يكشؼ عف
صاغ فيو
ً
ريادتو في زج الحدس المغوي لمعرفة قوانيف النظاـ النحوي الذي تزخر بو المغة العربية .
ٗ .تماـ المحتوى ا لداللي الذي يتضمنو التركيب الجممي يتمثؿ عند سيبويو بمقصد المتكمـ (منتج
معتمدا في ذلؾ معيار حسف
النص) بالدرجة األولى وما يعكسو ذلؾ عمى المخاطب (متمقي النص) ,
ً
السكوت واتماـ الفائدة ضمف حيز االستعماؿ في مقامات التواصؿ .
٘ .وفيما يخص مجاؿ التأصيؿ الفكري فقد وجدناه يضع موضع التنفيذ مبدأيف أساسيف مف مبادئ
نظريتو النحوية  ,ىما الرمز الواضح والصريح لمكالـ  ,ورمز العنصر الدخيؿ غير الجوىري  ,وجعؿ

مف مفيوـ العمؿ والبناء مجاليف تحميمييف لو ال ينفصالف عف اطار تحديد مفيومو لمجممة .
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الهوامش
ٔ ) أخبار النحوييف البصرييف . ٗٓ :

ٕ ) ينظر سيبويو حياتو وكتابو (د .خديجة الحديثي). ٜٙ :
ٖ( سيبويو إماـ النحاة.ٕٔٛ :

ٗ( ينظر منيج االستبداؿ النحوي في كتاب سيبويو دراسة وتحميؿ.٘:
٘( ينظر نحوي مف القرف الثامف الميالدي.ٖٓ-ٕٜ :

 (ٙينظر المدارس النحوية (د .خديجة الحديثي).ٛٙ-ٛ٘ :
 (ٚالكتاب.ٖٔٓ – ٕٜٔ/ٕ :

 (ٛينظر المدارس النحوية (شوقي ضيؼ).ٕٙ :

 ) ٜاألشباه والنظائر في النحو . ٘ٚ/ٗ :

ٓٔ ) تأويؿ مشكؿ إعراب القرآف . ٘ٛ :
 (55شرح السٌرافً , 465/2 :النكت.555/2 :
 (52عشرون درهما ً فً كتاب سٌبوٌه.522 :
 (53أخبار أبً القاسم الزجاجً.256 :
 (54المصدر نفسه.256 :
ٌ (55نظر معانً القرآن (األخفش) ,43/5 :وأخبار أبً القاسم الزجاجً . 256 :
ٌ (56نظر شرح السٌرافً  , 465/2 :والنكت . 552-555/2 :
 (57أخبار أبً القاسم الزجاجً.256 :
ٌ (58نظر الكتاب.529/2 :
ٌ (59نظر لسان العرب , 466/ 55 :مادة (عقل)  ,وٌذكر الشٌخ ابن ب ّريّ أن ما رواه سٌبوٌه :ما أغفله عنك
شٌئا  ,بالغٌن المعجمة والفاء  ,والقاف (أعقله) فً قول الجوهري تصحٌف.
 (20أخبار أبً القاسم الزجاجًٌ ,257 :نظر شرح السٌرافً . 465/2 :
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 (25اإلنصاف فً مسائل الخالف.555/5 :
ٌ (22نظر الكتاب ,576/2 :والبسٌط فً شرح جمل الزجاجً ,656 :وٌسمّى عند النحاة أٌضا ً بالمنصوب
بالفعل الالزم إضماره ,واشتغال الفعل عن المفعول بضمٌره ,أو ما أضمره عامله على شرٌطة التفسٌر ,أو ما
ال ٌعمل إال مضمراً.
ٌ (23نظر شرح كتاب سٌبوٌه ,554/2 :والنكت.454/5 :
ٌ (24نظر الكتاب . 255-253/5 :
 (25شرح الرضً على الكافٌة ,483/4 ,89/5 :إذ فهم الرضً نظرة سٌبوٌه لوظٌفة التنوٌن فهما ً دقٌقاً.
ٌ (26نظر مفهوم الجملة عند سٌبوٌه.555 :
ٌ (27نظر إعراب الفعل دراسة فً الداللة النحوٌة ,37 :ومفهوم الجملة عند سٌبوٌه.89 :
ٌ (28نظر عشرون درهما ً فً كتاب سٌبوٌه.522 :
ٌ (29نظر مفهوم الجملة عند سٌبوٌه.555 :
ٌ (30نظر المدارس النحوٌة (د .خدٌجة الحدٌثً).87 :
ٌ ) 35نظر الكتاب . 92 , 28/2 , 352 , 83/5 :
ٌ ) 32نظر مفهوم الجملة عند سٌبوٌه . 252 :
 (33الكتاب.457/5 :
ٌ (34نظر عشرون درهما ً عند سٌبوٌه.524 :
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Abstract
In The Name Of Cad The Merciful , After Greetings :

This Search Is AN attempt To Un cover about Mysterious Issue For
those Who Come after sibawayh Of Syntax Scientists ; and that's

because intentional Misconception We Will try to Explain that in the
Search Content , So this Study is An attempt To explain the Mysterious
Style Of Sibawayh in this Issue because the Difficulty that's Book

reader faces in the Book Content to Understand It ' So Considered this
Issue From the Importance Issue Which Confuse the Syntax Scientists
to Understand it ; except after a period Of Time .
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