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امل�ؤلـف
د .املتويل حممود املتويل عو�ض حجاز
 دكتوراه يف النحو وال�صرف بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�شرف الأوىل ،كلية الآداب ،جامعة املن�صورة 2002م.�	-أ�ستاذ م�شارك بق�سم تعليم اللغة العربية ،معهد اللغة العربية للناطقني بغريها ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة.

الإنتاج العلمي:
�أو ًال  -الكتب:

مكمالت اجلملة الفعلية يف اللغة العربية ،طـ1430 ،1هـ2009 -م.
ِّ - 1
 - 2املجرورات يف اللغة العربية ،طـ1430 ،1هـ2009 -م.
� - 3ضوابط الكتابة العربية ال�صحيحة ،طـ1430 ،1هـ2009 -م.

ثاني ًا -الأبحاث:

 - 1ظاهرة التمام يف املركب الإ�ضايف .بحث من�شور يف جملة كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة ،العدد رقم
( )37يناير 2006م.
 - 2الغمو�ض والرتكيب النحوي يف الرتاث اللغوي .بحث من�شور يف جملة (فيلولوجي) بكلية الأل�سن،
جامعة عني �شم�س ،العدد رقم ( )46يونيو 2006م.
�	- 3أثر داللة الرتاكيب النحوية يف ا�ستنباط الأحكام الفقهية من احلديث ال�شريف .بحث من�شور يف كتاب
امل�ؤمتر الرابع ق�سم النحو وال�صرف والعرو�ض بكلية دار العلوم ،جامعة القاهرة بعنوان «العربية
والدرا�سات البينية» ،يف مار�س 2007م.
 - 4ال�صفة امل�شبهة بني القاعدة واال�ستعمال اللغوي (درا�سة �صرفية داللية) .بحث من�شور مبجلة علوم
اللغة ،املجلد ( )11العدد ( )44لعام 2008م.
�	- 5أث��ر املخاطب يف بناء الرتاكيب النحوية عند �سيبويه .بحث من�شور يف جملة مركز اال�ست�شارات
البحثية واللغات ،كلية الآداب ،جامعة املنوفية ،العدد ( )25يناير 2009م.
 - 6الإحالة الزمنية للأفعال يف العربية ،بحث من�شور مبجلة كلية الآداب ،جامعة الإ�سكندرية يف �إ�صدار
خا�ص ملحق بالعدد( )60ل�سنة 2009م.
 - 7عطف التغاير يف القر�آن الكرمي ،قراءة جديدة يف تراث تليد ،جملة الدرا�سات اللغوية ،الريا�ض ،عدد
ذي احلجة1432 ،هـ.
 - 8احلوار بني اخلليل و�سيبويه ،النداء �أمنوذجاً ،درا�سة نحوية تداولية ،بحث ُمق َّدم �إىل امل�ؤمتر الدويل
ال�سابع لق�سم النحو وال�صرف والعرو�ض بكلية دار العلوم ،جامعة القاهرة بعنوان «اخلليل عبقري
العربية» مار�س 2012م.
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ملخ�ص
مفاتيح العلوم م�صطلحاتها ،وم�صطلحات العلوم غايتها وثمارها الق�صوى ،وهي
التم ُّيز بين الأم��م ،ول��ذا ف���إن درا�سة
َم ْجمع المفاهيم ،والحقائق المعرفية ،وعنوان َ
(الخلْف)
الم�صطلح تمثل �أهمية خا�صة بين المعارف ،ويهدف هذا البحث «م�صطلح ُ
للخلْف في الكتاب ،وبيان �أنه
في كتاب �سيبويه» �إلى الك�شف عن المفهوم الحقيقي ُ
�أ�صل ُم ْع َت َبر عند �سيبويه ،على الرغم من ندرة هذا الم�صطلح في كتابه ،ف� ّإن مفهومه
ِمن �أكثر المفاهيم �شيوع ًا في الكتاب ،ويقع هذا البحث في مقدمة ،ثم ِمهاد ،و�ستة
مباحث ،وخاتمة ،وهي:
(الخلْف) لغة وا�صطالحاً.
ُ -1
(الخلْف) بين اال�ستعمال والإهمال.
 - 2م�صطلح ُ
 - 3ثنائية (اللفظ والمعنى) في النحو العربي.
 - 4طبيعة اللغة عند �سيبويه.
(الخلْف) في كتاب �سيبويه.
ُ - 5مق ِّومات مفهوم م�صطلح ُ
(الخلْف) في كتاب �سيبويه.
 - 6الم�صطلحات الدالة على مفهوم م�صطلح ُ
وتو�صل البحث في الخاتمة �إلى مجموعة من النتائج منها:
 الغاية الأ�سمى من الدر�س الم�صطلحي هي المفاهيم التي تميزه عن
الدر�س المعجمي للكلمات.
 جمع �سيبويه بين النظام الل�ساني للغة وال��واق��ع الخارجي المالب�س
لعنا�صر الخطاب في نظام ُمحكَم.
 الحال (المقام) تجديد �أدرك��ه �سيبويه ،ودعا �إلى التزامه وتفعيله في
وح َمل على َمن �أنكره ِمن معا�صريه.
تحليل التراكيب العربيةَ ،
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الحال (المقام) يمثل الجانب االجتماعي في اللغة ،وهو جانب رئي�س ال
يمكن �إهماله؛ الرتباط المعنى به ارتباط ًا وثيقاً ،وما الحال (المقام) �إال
الر�صيد الح�ضاري للقول ،وهو الينبوع الذي يمده بالحيوية في كل
زمان ومكان.
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المقدمة
الفكر اللغوي يرجع �أ�صالة �إلى القرن الثاني الهجري فيما و�صل �إلينا من حوار
و ُمدار�سة بين الخليل و�سيبويه وغيرهما في الكتاب الذي ُي َع ُّد كتاب نظر وتف�سير
ال كتاب قواعد وتنظير ،ففي الكتاب داللة على ارتقاء الخليل و�سيبويه ِمن مرحلة
ال�سماع والحفظ والنقل لكالم العرب �إلى فقهه والك�شف عن مقا�صدهم ،ومرجع
ذلك هو بلوغ الخليل وتلميذه �سيبويه مرتبة العا ِلم الناظر المجتهد لم�شافهتهما
و�سماعهما ِمن العرب ,وتعدد معارفهما في الفقه والحديث والتف�سير وكالم العرب
و�أيامهم ومقا�صدهم و�أ�شعارهم و�أخبارهم ،مما جعلهما القمة في الرواية والدراية؛
ولذا يجب علينا �إعادة النظر في الكتاب بغية الو�صول �إلى فهم �صحيح لمقا�صد العرب
في كالمهم ,والك�شف عن مالمح نظريتهم اللغوية التي تفوق �أحيان ًا ما و�صل �إليه
لكن تلك الكنوز ال تجد َمن ُي َن ِّقب عنها ,وي�صوغها في �إطار
الدر�س اللغوي الحديثَّ ،
نظريات علمية وا�ضحة المعالم.
مفاتيح العلوم م�صطلحاتها ،وم�صطلحات العلوم غايتها وثمارها الق�صوى،
التم ُّيز بين الأم���م ،ول��ذا ف�إن
وه��ي َم ْجمع المفاهيم والحقائق المعرفية ,وع��ن��وان َ
درا�سة الم�صطلح تمثل �أهمية خا�صة بين المعارف ،وهي فرع ِمن فروع علم اللغة
التطبيقي ،ولها مجال رحب في ميدان تعليم اللغات قديم ًا وحديثاً ،والم�صطلحات في
كتب الأوائل  -رحمهم الله  -لي�ست مق�صودة لذاتها ،ودليل ذلك �أنهم لم يهدفوا �إلى
�إن�شاء تلك الم�صطلحات وجعلها عناوين للأبواب النحوية وال�صرفية في م�ؤلفاتهم ،بل
كان مق�صدهم الأ�سمى هو الك�شف عن مقا�صد العرب في كالمهم ،وع�صمة الأل�سنة
من اللحن؛ ولذا جاءت م�صطلحاتهم تعليمية ونابعة من بيئتهم الطبيعية والفكرية،
وم�صطلحات �سيبويه تمثل باكورة الو�ضع للم�صطلحات النحوية في التراث العربي؛
ولذا جاءت م�صطلحاته �شاهدة على � َّأن غايته ِمن النظر الت�أمل والت�صنيف ,ور�صد
الواقع اللغوي في مرحلة ال�سماع والتدوين والن�ش�أة للنحو العربي ،ولم يهدف �إلى
�إن�شاء الم�صطلحات و�صوغها.
الرسالة  - 405احلولية الرابعة والثالثون
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(الخلْف) في كتاب �سيبويه» �إلى الك�شف عن المفهوم
يهدف هذا البحث «م�صطلح ُ
للخلْف في الكتاب ،وبيان �أنه �أ�صل ُم ْع َت َبر عند �سيبويه ،وعلى الرغم من ندرة
الحقيقي ُ
هذا الم�صطلح في كتابه ،ف� ّإن مفهومه ِمن �أكثر المفاهيم �شيوع ًا في الكتاب ،وال يعني
(الخلْف) عند �سيبويه عدم جدواه للدرا�سة؛ ل ّأن ندرة الم�صطلح
ندرة وجود م�صطلح ُ
ف�سر لنا ان�صراف كثير من الباحثين
ال تعني انعدام مفهومه ،ولعل ما �سبق ذكره ُي ِّ
في م�صطلحات �سيبويه عن درا�سة هذا الم�صطلح �أو الإ�شارة �إليه لندرة وجوده في
الكتاب� ،إال � َّأن الت�أمل والتد ُّبر في ن�صو�ص الكتاب يدفع الباحث �إلى �ضرورة َد ْر�سه؛
�إذ لي�ست ال ِعبرة في الدر�س الم�صطلحي الجاد بلفظ الم�صطلح ون�سبة �شيوعه ،بل
الغاية الأ�سمى في الدر�س الم�صطلحي هي المفاهيم التي تميزه عن الدر�س المعجمي
للكلمات؛ لأن الداللة تنطلق ِمن المفهوم �إلى الم�صطلح ،والمفاهيم قوامها التفكير
والتد ُّبر؛ ولذا يجب �أن تبد�أ درا�سة الم�صطلحات من المدلول �أو المفهوم �إلى الدال �أو
الم�صطلح� ،إذ ال بد ِمن وجود عالقة منطقية بين الم�صطلح والمفهوم الدال عليه.
ال �شك �أن الم�صطلح في تطور دائم ما دام العلم في تطور ،فالم�صطلح والعلم
متالزمان حيا ًة وموتاً ،فالم�صطلح ينمو ويزدهر بالتداول واال�ستعمال ،ويموت
وينقر�ض بعدم تداوله وا�ستعمالهِ ،
ومن هذه الم�صطلحات التي لم تزدهر عند �سيبويه
(الخلْف) �إال � َّأن مفهومه لم يغب عن ذهن �سيبويه في �أنحاء
والنحاة بعده م�صطلح ُ
الكتاب ،بل لقد ا�ستخدم عدد ًا ِمن الم�صطلحات الأخ��رى التي تمثل بع�ض مكوناته
نحو :المتكلم ،والمخاطَ ب ،والحال بمعنى (المقام)� ...إلخ ،وهذا ال�سلوك ِمن �سيبويه
دال ِمن جهة �أخرى على � َّأن ثبات الم�صطلح وا�ستقراره دال على اكتمال العلم ،وما
دام �سيبويه يقوم بدور الت�أ�صيل للتراث النحوي وو�ضع �أ�صوله ،فمن الطبعي عدوله
عن بع�ض الم�صطلحات �إلى �أخرى َو ْفق طبيعة مرحلة الن�ش�أة والتنظير ل ِعلم جديد� ،أال
وهو :علم العربية بنحوها و�صرفها و�صوتها ودالالتها.
� َّإن م�شكلة ال��در���س النحوي عند الباحثين َت ْك ُمن ف��ي ان��ع��دام التحليل النحوي
ال�صحيح لمفاهيم الم�صطلحات ،واالن�شغال بالظاهر وما يلزمه ِمن ح�صر الم�صطلحات
حوليات الآداب والعلوم االجتماعية
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ون�سبة �شيوعها� ...إل��خ ،بل قد يرى بع�ضهم عدم الحاجة �إلى درا�سة الم�صطلح لعدم
جدواه في الدر�س النحوي ،...والحق � َّأن االنطالق ِمن درا�سة مفاهيم الم�صطلحات هو
المدخل ال�صحيح للدر�س الم�صطلحي في النحو العربي ،ومنهجي في هذه الدرا�سة هو
االنطالق من كالم �سيبويه ،وتف�سير الكتاب بما في الكتاب ،و�سعي ًا �إلى تف�سير كالم
للمف�صل �إلى ال ُم ْج َمل ِمن كالمه،
�سيبويه بكالم �آخر له َج ْمع ًا للن�صو�ص المتناثرة ،ورد ًا َّ
وتوظيف ًا للأ�صول بطريقة علمية في فهم ال��ف��روع� ...إل��خ ،وال يهدف الباحث في هذه
الدرا�سة �إلى فر�ض النظريات الل�سانية الحديثة مع يقين الباحث ب�أهميتها وجدواها في
أفهام علماء العربية لها ،بل
الدر�س العلمي الجاد ،وكذا لن �أُق ِّدم على ن�صو�ص �سيبويه � َ
هذه الدرا�سة دعوة �صادقة لإعادة النظر للكتاب كي يحدثنا �سيبويه عن نف�سه ،وهو منهج
�أراه فريد ًا بين �أقرانه ،ويت�سم ب�سمات ال يت�سم بها غيره ،مع ا�ستيعابي للمناهج الل�سانية
الحديثة ،وتقديري لأفهام العلماء العرب لكالم �سيبويه ،لكن دون �إ�سقاط لمفاهيمهم
على كالمه .وقد ا�ستقام لي الحديث عن هذا الم�صطلح في المقدمة ,ثم المهاد ،يليهما
�ستة مباحث ،ثم الخاتمة ،وقائمة الم�صادر والمراجع ,وذلك على النحو الآتي:
 المقدمة :فيها ذكر لأهمية المو�ضوع وحدوده. ال ِمهاد :فيه عر�ض كامل للن�ص النفي�س مو�ضوع البحث.(الخلْف) لغة وا�صطالحاً.
ُ -1
(الخلْف) بين اال�ستعمال والإهمال.
 - 2م�صطلح ُ
 - 3ثنائية (اللفظ والمعنى) في النحو العربي.
 - 4طبيعة اللغة عند �سيبويه.
(الخلْف) في كتاب �سيبويه.
ُ - 5م ِّقومات مفهوم م�صطلح ُ
(الخلْف) في كتاب �سيبويه.
 - 6الم�صطلحات الدالة على مفهوم م�صطلح ُ
 الخاتمة :فيها تح�صيل لأبرز نتائج البحث. قائمة الم�صادر والمراجع.الرسالة  - 405احلولية الرابعة والثالثون
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ِ
المهــاد
(الخلْف) َت َ��ر َّدد ِذك ُْ��ره في عمل �سابق لكاتب هذه الدرا�سة في �سياق
م�صطلح ُ
الحديث عن �أ�س�س التحليل النحوي للنداء في ح��وارات الخليل و�سيبويه ،وهي:
تف�سير المعنى ،وتمثيل ,ولم ُيتكلم به ،وتقدير الإع��راب ،وفيهّ �« :إن وظيفة اللغوي
تف�سير كالم العرب للك�شف عن مقا�صدهم ِمن خالل �أ�س�س ومجاالت ابتدعها الخ0ليل
ووافقه �سيبويه منها :الت�صنيف للمفردات والجمل ،ونظرية العمل النحوي ،والمعنى،
وال�سياق بنوعيه :المقالي والمقامي ،وال�سماع ،والقيا�س ،والأ�صل والفرع ،والبنية
(الخلْف)»(� ،)1إذ يقول �سيبويه« :وتقول� :إني عب ُدالله؛
العميقة� ،أو ما �أطلق عليه �سيبويه ُ
ذكرت
ُم َ�ص ِّغر ًا نف�سه لر ِّبه ،ثم ُت َف ِّ�سر حالَ العبيد فتقولُ � :آك ًال كما ت�أكل العبيد .و�إذا َ
اال�سم �إذا
�شيئ ًا من هذه الأ�سماء التي هي عالم ٌة
للم�ضمر ف�إنه ُمحالٌ � ْأن يظهر بعدها ُ
َ
كنت ُت ْخبِر عن ٍ
عمل� ،أو �صف ٍة غير عمل ،وال تريد �أن ُت َع ِّرفه ب�أنه زي ٌد �أو عمرو .وكذلك
َ
�إذا (لم ُت ِ
وع ْد ولم) َت ْف َخر �أو ُت َ�ص ِّغر نف�سك؛ لأنك في هذه الأحوال ُت َع ِّرف ما ُترى �أنه
قد ُجهِل� ،أو ُت ْنزِ لُ المخاطَ ب منزل َة َمن يجهل فخر ًا �أو ته ُّدد ًا �أو وعيداً ،ف�صار هذا
كتعريفك �إياه با�سمه.
ح�سن ،ف� َّإن
و�إ َّنما َذك��ر الخليل  -رحمه الله  -هذا ل َتعرِ َف ما ُيحال منه وما َي ُ
بالخلْف �إذا عرفوا الإع��راب .وذل��ك � َّأن رج ً�لا ِمن �إخوانك
النحويين مما يتهاونون َ
ومعرفتك لو �أراد �أن ُيخبرك عن نف�سه �أو عن غيره ب�أمرٍ فقال� :أنا عب ُد الله منطلقاً،
هو وال �أنا
وهو زي ٌد منطلقاً ،كان ُمحاالً؛ لأنه �إنما �أراد �أن ُيخبرك باالنطالق ولم يقل َ
للم�ضمر ،و�إنما ُي�ض ِمر �إذا َع ِلم
ا�ستغنيت �أنت عن الت�سمية ،ل َّأن هو و�أنا عالمتان
ح َّتى
َ
َ
خلف حائط� ،أو في مو�ضع تجهله فيه
�أ َّنك قد عرفت َمن يعني� ،إال � َّأن رج ًال لو كان َ
فقلتَ ،م ْن �أنت؟ فقال� :أنا عبد الله منطلق ًا في حاجتك ،كان ح�سناً»(.)2
َ
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( - 1الخ ْلف) لُ َغة وا�صطالح ًا:
(الخلْف) في هذا الن�ص ل�سيبويه �ضبطه محقق الكتاب �شيخ المحققين:
م�صطلح ُ
عبد ال�سالم هارون  -رحمه الله  -بفتح الخاء و�سكون الالم في ثالثة موا�ضع(،)3
وجاء م�ضبوط ًا ب�ضم الخاء و�سكون الالم في مو�ضع واحد(.)4
والخلْف
«الخل ُْف بالفتح :نقي�ض ال ُق َّدامَ .
هذا الم�صطلح ِمن المثلث اللغوي ،فـ َ
والخلْف �أي�ضاً:
والخلْف �أي�ضاً :الذي ال خير فيهَ ...
�أي�ضاً� :ص ُّد الف�أ�س � -أي :حده َ -
والخلْف :ا�ستقاء الماء،
والخلْف �أي�ضاً :ال َق ْر ُن ِمن النا�سَ .
الكالم الذي ال خير فيهَ ...
والخلْف
وخ َّل ُفوا �أثقال ُهمَ ...،
والخلْف :الذين ذهبوا من الحي َ
ال�سقاءَ ...
َ
والخلْفِّ :
والخلْف �أي�ضاً :م�صدر َخ َل ْف َت الث َّْو َب �إذا
�أي�ضاًَ :م ْن َح�ضر منهم ،وهو ِمن الأ�ضدادَ ،
والخلْف �أي�ضاً:
والخلْف :ال ِم ْر َب ُد يكون وراء البيتَ ...
أخرج َت ما تقطَّ ع منه ثم لفق َت ُهَ .
� ْ
غاب َد َخل على ُع ْر�سه .هذه
م�صدر َخلَف ٌ
فالن فالن ًا في �أهله .وذلك �أن َ
يرقب ُه ،ف�إذا َ
الج َبل.
والخلْف بال�ضم :جمع َخليف ،وهو
كلها مفتوحة الأوائ��لُ ...
ُ
الطريق َخل َْف َ
والخلْف �أن َي ِع َد الرجلُ ِع َد ًة وال ينجزها»(،)5
والخلْف �أي�ضاً :جمع ِخالف ،وهو :الكُ ُّمُ .
ُ
ولعل محقق الكتاب قد �ضبط ه��ذا الم�صطلح بفتح الخاء و�سكون ال�لام في تلك
الموا�ضع الثالثة َح ْم ًال على معنى :الكالم الذي ال خير فيه ،وهو �ضبط �أراه �صحيح ًا
في المو�ضع الثاني والثالث في �سياق حديث �سيبويه عن البدل ِمن المو�ضع في
باب اال�ستثناء المنفي ،وذلك قوله« :و�إنما منعك � ْأن تحمل الكالم على ِمن �أ َّنه َخل ٌْف
فلما كان كذلك َح َمله على المو�ضع فجعله بد ًال منه،
�أن تقول :ما �أتاني �إال ِمن زيدّ ،
فالن؛ لأن معنى ما �أتاني �أح ٌد وما �أتاني ِمن � ٍ
أحد واح ٌد،
ك�أنه قال :ما �أتاني �أح ٌد �إال ٌ
ولكن ِم ْن دخلت هنا توكيداً»( ،)6فال ي�صح البدل ِمن اللفظ ،وذلك لتعذر تكرار العامل
ّ
ل�سببين :الأول� :أن ما عمل في الم�ستثنى لي�س عام ًال حقيقياً ،و�إنما هو مجرد توكيد
للعامل الذي قبله ،وال�سبب الآخر هوَّ � :أن ِ(من) في مثل هذا الأ�سلوب ال تدخل على
ولما كان ما بعد (�إال) معرفة ،فال ي�صح تكرارها ،وي�ؤكد ذلك � َّأن مق�صود
النكراتّ ،
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�سيبويه بلفظة (معنى) في الن�ص ال�سابق هو :الداللة على العمل الإعرابي ،ف�إعراب
قوله�( :أحد) في المثالين فاعل ال غير ،ونحوه ما ذكره �سيبويه في المو�ضع الثالث:
«�أال ترى �أنك تقول :ما �أتاني ِمن � ٍ
أحد ال عب ُد الله وال زي ٌدِ ،من ِق َبل �أنه َخل ٌْف �أن تحمل
المعرفة على ِمن في ذا المو�ضع.)7(»....
(الخلْف) بفتح الخاء و�سكون الالم في المو�ضع الأول فلي�س
� َّأما �ضبط م�صطلح َ
بالخلْف
الأول��ى والأ�صوب ،وذلك في قول �سيبويه« :ف�إن النحويين مما يتهاونون َ
()8
ال�سياق
�إذا عرفوا الإعراب»  ،ولعل �ضبطه ب�ضم الخاء و�سكون الالم �أ�صح لداللة ِّ
واللحاق في هذا الن�ص النفي�س� ،إذ مق�صد �سيبويه بيان � َّأن هذا التهاون ِمن النحاة
ا�ستغناء بح�صول التمام التركيبي
بالتمام الداللي ال��ذي يخفى على الكثير منهم
ً
نق�ص وخللٌ ال ي�ستقيم مع مقا�صد العرب في كالمهم،
الظاهر في التراكيب العربية ٌ
�إذ ال يكفي االحتكام �إلى ال�شكل الظاهر فقط في الحكم على نحو قولهم�« :أنا عبد الله
منطلقاً» بال�صواب �أو الخط�أ ،فهذا التركيب يكون غير جائز �إذا اقت�صر معيار الحكم
على البنية اللغوية فقط ،ويكون جائز ًا �صواب ًا �إذا كان المعيار غير لغوي متمث ًال في
جهل المخاطب �أو عدم ر�ؤيته المتكلم� ...إلخ ،ف�إذا قلت�« :أنا عبد الله منطلقاً ،وهو
زي ٌد منطلقاً ،كان ُمحاالً؛ لأنه �إنما �أراد �أن يخبرك باالنطالق ولم يقل ُه َو وال �أنا حتى
خلف حائط� ،أو في مو�ضع تجهله
أنت عن الت�سمية� ...إال � ّأن رج ًال لو كان َ
ا�ستغنيت � َ
َ
()9
أنت؟ فقال� :أنا عب ُد الله منطلق ًا في حاجتك كان ح�سناً»  ،ولذا �أرى �أن
فقلت َم ْن � َ
فيه َ
هذا الم�صطلح ب�ضم الخاء و�سكون الالم �أقرب �إلى المعنى اللغوي «الطريق َخلْف
الجبل» فهو معنى خفي على �أكثر النحاة كالطريق الخفي خلف الجبل الذي يجهله
الأكثرون ،وال يعلمه �إال الأدلة �أ�صحاب الخبرة الطويلة في َتق ِّفي الأثر.
� َّأما المو�ضع الوحيد الذي �ضبطه محقق الكتاب ب�ضم الخاء و�سكون الالم فقد
ورد في �سياق حديث �سيبويه عن المثل الم�ضروب ل ُع ْرقوبَ ،رج��ل من العماليق،
في ُخلْف الوعد ،يقول« :ومثلُهَ :مواعي َد ُع ْرقوب �أخاه ب َِيثْربِ ( .)10ك�أنه قال :واعدتني
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الخلْف،
مواعي َد عرقوبٍ �أخاه ،ولكنه ترك (واعدتني)
ا�ستغناء بما هو فيه ِمن ِذكر ُ
ً
(الخلْف) في هذا المو�ضع
واكتفاء بعلم َمن يعني بما كان بينهما قبل ذل��ك»( ،)11فـ ُ
ً
(الخلْف)
ا�ستخدمه �سيبويه بمعناه اللغوي الذي يعنيُ :خلْف الوعد ،ولذا فم�صطلح ُ
عند �سيبويه لم يرد م�ضبوط ًا ب�ضم الخاء و�سكون الالم وفق داللته اال�صطالحية التي
اختارها الباحث �إال في مو�ضع واحد ،وذلك في �سياق �إ�شارة �سيبويه �إلى الإهمال
والتهاون ِمن النحاة في ا�ستح�ضار مقومات التمام الداللي في التراكيب العربية.
(الخلْف) عند �سيبويه فيدور حول المعنى
�أما المعنى اال�صطالحي لم�صطلح ُ
ب�شقيه :المقالي والمقامي ،فالمعنى المقالي معنى ٍ
خال من �أية داللة اجتماعية م�صاحبة
للبنية اللفظية للتراكيب اللغوية� ،أما المعنى المقامي َف ُقوامه جميع مالب�سات الكالم
وظ��روف تل ُّفظه� ،أي� :سياق الحال ،وي�شتمل على عنا�صر عديدة �أبرزها ما يت�صل
ِ
ٍ
وحينئذ ت�صبح درا�سة المعنى
بالمخاطب والمخاطَ ب وظروف �إن�شاء الخطاب� ...إلخ.
المقامي الزمة؛ ل َّأن المعنى المقالي وحده ال يكفي في تحديد الداللة المق�صودة� ،إذ
غايته المعاني الوظيفية التركيبية� ،أما المعاني الداللية فهي الم�ستنبطة ِمن معرفة
(الخلْف) م�صطلح قوامه المعنى �إذ يقوم على �ضرورة
المقام� ،إذ لكل مقام مقال .فـ ُ
الجمع بين ال�شيء ونقي�ضه ،نحو :المعنى المقالي (اللغوي) ،والمعنى المقامي (غير
اللغوي �أو فوق اللغوي) ،وبين الم�ستقيم والمحال ِمن الكالم ،وبين المعاني الوظيفية
(الخلْف) ا�صطالح ًا هو« :ما يتوارى
التركيبية وتلك ال�سياقية الداللية .فالمق�صود بلفظ ُ
لكن الك�شف عنها
ِمن دالالت �سياقية حالية ال تدل عليها ال ُبنى اللفظية التركيبيةّ ،
والتما�سها في التحليل اللغوي �أ�سا�س في ح�صول التمام الداللي؛ بغية كمال الإعراب
وفهم مقا�صد العرب في كالمهم» �إذ للإعراب مكانة رائدة لدى النحاة الأوائل ،لكنها
ال تتم بدون ا�ستح�ضار الداللة غير اللغوية الم�صاحبة للمعاني والدالالت اللفظية التي
�أبان عنها الإعراب.
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 - 2م�صطلح ُ
(الخ ْلف) بين اال�ستعمال والإهمال:
(الخلْف) ِمن الم�صطلحات النادرة اال�ستعمال في التراث العربي،
ُي َع ُّد م�صطلح ُ
�إذ لم ي�ستخدمه �سيبويه �إال في مو�ضع واحد ،فهو نظير م�صطلحات كثيرة �أخرى
لديه اندثرت ,ولم تكتب لها الحياة ,نحو( :بنات الثالثة) لما ُبني على ثالثة �أحرف،
(الخلْف) لفظ ًا
و(ا�سم عالجت به) ال�سم الآلة� ...إلخ( ،)12وعلى الرغم ِمن ندرة م�صطلح ُ
�إال � ّأن مفهومه يت�سم بكثرة اال�ستعمال في الكتاب� ،إذ ال تعني ندرة وجوده لفظ ًا في
الكتاب عدم جدواه للدرا�سة؛ ل ّأن عدم ا�ستعمال الم�صطلح ال يعني انعدام مفهومه،
فالمفاهيم الغاية الأ�صيلة ِمن �إن�شاء الم�صطلحات وا�ستخدامها ،وقد ّعبر �سيبويه عن
هذا المفهوم في �إطار مكوناته الأ�صول با�ستخدام م�صطلحات :المتكلم ،والمخاطَ ب،
(الخلْف) ونحوها عدد ِمن الم�صطلحات
والحال ،وكلها َت ُ�ص ُّب في مفهوم م�صطلح ُ
ال ُم َع ِّبرة عن �أحكام نحو :الم�ستقيم ،والمحال ب�أنواعهما� ...إلخ وفق الإح�صاء الآتي:
الكلمة

عدد مرات
ورودها

الكلمة

عدد مرات
ورودها

الكلمة

عدد مرات
ورودها

متكلم
نية
نوى

23
27
13

مخاطَ ب
مخاطَ بة
خاطَ ب

86
11
10

اال�ستقامة
الم�ستقيم
م�ستقيم

1
3
3

التب�س بـ

64

حال
(بمعنى :مقام)

368

الإحالة

1

التبا�س
ملتب�س

43
11

المحال
محال

2
23

(الخلْف) في كتاب �سيبويه» ل�صعوبة
�آثرت �أن يكون عنوان البحث «م�صطلح ُ
التفريق بين م�صطلحات �سيبويه وم�صطلحات �شيخه الخليل ،ال �سيما �إذا لم َي ُن�ص
(الخلْف)
�سيبويه على ن�سبة هذا الم�صطلح �أو ذاك الر�أي �إلى �أحد م�شايخه ،فم�صطلح ُ
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ِمن الم�صطلحات التي ا�ستخدمها �سيبويه في كتابه ،وال يمكن الجزم بن�سبتها �إليه
�أو �إلى �شيخه الخليل ،وهذا الم�صطلح ونظائره في كتب الأوائل لي�س مق�صود ًا لذاته
في كتبهم ،ودليل ذلك �أنهم لم يكُ ن هدفهم �إن�شاء تلك الم�صطلحات واتخاذها عناوين
للأبواب النحوية وال�صرفية في م�ؤلفاتهم ،بل كان مق�صدهم الك�شف عن مقا�صد
العرب في كالمهم ،وع�صمة الأل�سنة ِمن الزلل والخط�أ ،و�شرح الأ�صول النحوية
واال�ست�شهاد لها؛ ول��ذا ج��اءت م�صطلحاتهم تعليمية ونابعة من «بيئتهم الطبيعية
والإن�سانية والفكرية»( ،)13فم�صطلحات �سيبويه تمثل باكورة الو�ضع للم�صطلحات
عما حوله ِمن البيئة ،نحو :العامل ،والمعمول،
النحوية في التراث العربي� ،إذ َع َّبر بها َّ
وال��م��ب��ت��د�أ ،وال��ف��اع��ل ،والمفعول ب��ه ،وال��ح��ال ،وال��ب��ن��اء ،و�أخ����وات ،و�سبب ،وعلة،
ووجه ،والم�ستقيم ،والمحال ،وال�صدق ،والكذب ،والقبيح ،والح�سن ،والمتكلم،
والمخاطب ،والإ�سناد ،والم�سند ،والم�سند �إليه� ...،إلخ ،فالم�صطلح يمثل مرحلة
َت َر ٍّق ِمن مجرد النظر في اال�ستعمال والواقع �إلى التنظير بعد الفراغ ِمن ال�سماع
عن العرب وتدوين اللغة؛ ولهذا تدور الحاجة �إلى �إن�شاء الم�صطلحات وجود ًا وعدم ًا
بالغاية ِم��ن النظر ،فلما ك��ان النظر في مرحلة ال�سماع والتدوين والن�ش�أة للنحو
العربي غايته الت�أمل والت�صنيف ور�صد الوقع اللغوي لم تكُ ن هناك حاجة �إلى �إن�شاء
الم�صطلحات ،ولذلك « ُي ْع َتبر اال�صطالح لغة ُم ْ�صطَ نعة ت�صاحب النظرية وتن�ش�أ معها
داع �إلى النظر المجرد لم توجد
ولما لم يكُن هناك ٍ
لتكون لها و�سيلة المقال النظريّ ،
تلك اللغة اال�صطالحية النظرية التي َي َت َو َّ�سلُ بها في ِخطابه � -أي :الناظر  -فقد ُوجد
في القرن الأول الت�أملُ لالنتفاع»(.)14
� َّإن ثبات الم�صطلحات وا�ستقرارها غاية مق�صودة في الدر�س العلمي� ،إال �أن هذه
الغاية بعيدة المنال؛ ل َّأن «الم�صطلح المثالي يفتر�ض اكتمال العلم»( ،)15فالم�صطلح في
تطور دائم ما دام العلم في تطور ،ولذا ف� َّإن الم�صطلح والعلم متالزمان حياة وموتاً،
فالم�صطلح ينمو ويزدهر بالتداول واال�ستعمال ،ويموت وينقر�ض بعدم تداوله
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وا�ستعماله ،فالم�صطلح «علم يبحث في العالقة بين المفاهيم العلمية والم�صطلحات
اللغوية التي ُت َع ِّبر عنها»( ،)16وهو« :رمز لغوي ُم َح َّدد لمفهوم ُم َح َّدد»()17؛ ولذا ف�إنه
يقوم على دعامتين هما :الرمز اللغوي ،والمفهوم� ،أما المفهوم فيعبر .عن بناء فكري
ذهني ل�شيء حا�صل في خارجه ،والم�صطلحات تكون بمثابة �أ�سماء الأع�لام على
الأفكار الذهنية في �ضوء كون اللغة ذات طابع اقت�صادي تميل �إلى الإيجاز ،وال غرو
«فالم�صطلح ينتمي �إلى ُعرف خا�ص ،والعرف الخا�ص نوع ِمن العهد الذهني»(،)18
والأ�صل في تكوين الم�صطلح وبنائه َتوافر عالقة تطابق بين الرمز اللغوي والمفهوم
ال��دال عليه ،ثم يح�صل تخفيف لداللة الرمز اللغوي (اللفظ) باالنتقال به ِمن معنى
لغوي عام �إلى معنى ا�صطالحي خا�ص يتفق عليه �أهل االخت�صا�ص .فمفهوم م�صطلح
(الخلْف) ُخ َّ�ص�ص بالمعنى غير اللغوي الم�صاحب للأداء اللفظي الل�ساني للتراكيب
ُ
النحوية بعدما كان المعنى اللغوي الم�شتق منه معنى عام ًا يدل على الطريق الخفي
خلف الجبل .وه��ذا الم�صطلح على الرغم ِم��ن ن��درة ا�ستخدامه �إال �أن��ه ج��اء موافق ًا
لأ�س�س تقيي�س الم�صطلح و�شروطه ف��ي علم اال���ص��ط�لاح( ،)19حيث ج��اء م�صطلح
(الخلْف) :موجزاً ،وداالً ،و�سهالً ،ومالئم ًا لمفهومه ،وخالي ًا ِمن التعقيد واال�شتراك
ُ
(الخلْف) و�إن اندثر لفظه (رمزه اللغوي) �إال � َّأن مفهومه ِمن
والترادف( ،)20فم�صطلح ُ
�أكثر المفاهيم �شيوع ًا في كتاب �سيبويه ،فقد ا�ستخدم �سيبويه م�صطلحات �أخرى دالة
على مكوناته الأ�سا�سية نحو :المتكلم والمخاطَ ب والحال بمعنى (المقام) ،واللب�س
وم�شتقاته ،والم�صطلحات الدالة على النية والق�صد ،وكذلك اال�ستقامة والإحالة،
ونحوهما ِمن الم�صطلحات الدالة على الأحكام فيما يربو على �ألف مو�ضع ،ولعل ذلك
ُي َف ِّ�سر �سبب ان�صراف الباحثين عن درا�سة هذا الم�صطلح؛ �إذ �شغلهم ندرة الم�صطلح
عن التفكير في درا�سة مفهومه الأكثر �شيوع ًا في كتاب �سيبويه(.)21
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 - 3ثنائية (اللفظ والمعنى) في النحو العربي:
الكالم ظاهرة دال��ة على وج��ود الإن�سان متميز ًا به عن الحيوان ،وهو ظاهرة
اجتماعية قوامها اللغة والفكر ،وقد َت َولَّد عنهما ثنائيات نحو :ال�شكل والم�ضمون،
وال��دال والمدلول ح�سب اال�صطالح الل�ساني الحديث ،والمقال والمقام ،واللفظ
والمعنى ،والمبنى والمعنى ح�سب ا�صطالح قدامى النحاة� ...إلخ ،فاللفظ والمعنى
متالزمان ,وهما �أ�صالن ثابتان في عالقة اللغة بالفكر .وفيهما تعددت �أقوال النحاة
وح َمل
قديم ًا وحديثاً ،ولقد رف�ض �سيبويه تلك ال�شكلية التي �أدركها عند معا�صريهَ ,
عليهم الهتمامهم بالإعراب والمعاني التركيبية الوظيفية و�إهمالهم للمعاني الداللية
المقامية ,وفخرهم ال�شديد بالقواعد التي �صاغوها ،وت�أويل كل ما خالفها في �سياق
نظرية العامل الأ�سا�س في نحوهم ،و�شاع في �أو�ساط ال ُم ْح َدثين القول ب� َّأن النحو
العربي نحو �شكلي معياري في �أ�صوله الأولى ،و� َّأن النحاة الأوائل قد احتفوا باللفظ
والمبنى و�أغفلوا المعنى(.)22
اللفظ والمعنى وجهان لعملة واحدة ال ينفكان ،فالألفاظ �أوعية المعاني ،وعلى
الرغم من هذا نجد في تراثنا َمن َي ْح ِمل الق�ضية على غير وجهها ال�صحيح فيزعم
� ّأن �سيبويه (ت 181ه��ـ) الهتمامه بالمعاني المقامية للكالم ترك الألفاظ ،على حين
وجهه ثعلب
فاقه الفراء ِل َح ْمله الكالم على اللفظ والمعنى معاً ،ومثال ذلك النقد الذي ّ
(ت291هـ) زعيم الكوفيين في وقته لمنهج �سيبويه في التحليل النحوي ،حيث نقل �أبو
بكر الزبيدي في الطبقات في �سياق ترجمة الفراء قوله« - :قال �أبو العبا�س �أحمد بن
إعراب المعنى ،ف�إذا
العرب ُت ُ
خرج الإعراب على اللفظ دون المعاني ،وال ُي ْف ِ�سد ال ُ
يحيىُ :
�صح قول الفراء لأنه َع ِمل
كان الإعراب ُي ْف ِ�سد المعنى فلي�س ِمن كالم العرب ،و�إنما َّ
العربية والنحو على كالم العرب؛ فقال :كلُّ م�س�ألة وافق �إعرا ُبها معناها ،ومعناها
كالم العرب على المعاني،
�إعرابها فهو ال�صحيح ،و�إنما لحق �سيبويه الغلطُ لأنه َع ِمل َ
وخلَّى عن الألفاظ ،ولم يوجد في كالم العرب وال �أ�شعار الفحول �إال ما المعنى فيه
َ
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مط ِّبق للإعراب ،والإعراب مط ِّبق للمعنى .وما نقله ه�شام عن الك�سائي فال مطعن فيه،
وما قا�سه فقد لحقه ال َغ ْمز ،لأ َّنه �سلك بع�ض �سبيل �سيبويه ،ف َع ِمل العربية على المعاني
فبرع ،وا�ستحق ال َت ْق ِدمة،
َ
وترك الألفاظَ ّ ،
والفراء َح َمل العربية على الألفاظ والمعاني َ
وذلك كقولك« :مات زيد» فلو عاملت المعنى لوجب �أن تقول« :مات زيداً»؛ لأن الله هو
حركات زيد»( ،)23عجيب هذا القول
�سكنت
أردت،
ُ
ْ
الذي �أماته؛ ولكنك عاملت اللفظ ،ف� َ
ِمن ثعلب ،فالفاعل  -كما هو معلوم ُ -يق�ص ُد به ما �أ�سند �إليه عامل ُم َق َّدم عليه على جهة
وقوعه منه نحو�( :ضرب زي ٌد عمراً) �أو قيامه وات�صافه به نحو( :مات زي ٌد) ،فال خالف
حق ًا بين �سيبويه والفراء في تلك الم�س�ألة� ،إذ يقوم تحليلهما للتراكيب النحوية على
مراعاة اللفظ والمعنى معاً� ،إال �أن �سيبويه قد راعى طبيعة اللغة االجتماعية ووظيفتها
االت�صالية ف�أدرك �ضرورة مراعاة المقام وال�سياق غير اللغوي ،فنادى بذلك ودعا
�إليه ،و�أنكر على َمن منعه.
ق�ضية اللفظ والمعنى في التراث النحوي ِمن الق�ضايا التي حدث فيها خلط
ولغط كبير بين النحاة؛ النعدام الر�ؤية المتكاملة و�ضبابيتها ،فاالهتمام بال�شكل �أو
الإعراب �أو اللفظ ونحوها من المترادفات لي�س ِحكر ًا على العربية فقط ،بل هو �سمة
عامة في تاريخ الل�سانيات قاطبة «فالحق � ّأن مركزية التركيب (الإعراب) لي�ست ر�أي ًا
مق�صور ًا على �شم�سكي فهو االتجاه الل�ساني الأقدم والأو�سع في تاريخ الل�سانيات،
وفي التفكير النحوي العربي مث ًال ما ي�ؤكدهِ ،من ذلك الربط بين العربية والإعراب
ب���أن اع ُتبرت هذه المقولة �أخ�ص خ�صائ�ص الل�سان العربي»( ،)24فلي�ست الم�شكلة
في الإع��راب ذاته �أو في اللفظ نف�سه؛ لأن �ضبط �أواخ��ر الكلمات ُم َع ِّبر عن المعاني
لكن الخالف َي ْك ُمن في مدى اكتفاء بع�ض
الوظيفية ِمن الفاعلية ،والمفعولية� ...،إلخّ ،
النحاة بتلك المعاني الوظيفية عن ا�ستك�شاف المعاني فوق اللغوية والمقامية التي
تدل على قيمة االختالف في التراكيب ،وتك�شف عن المقا�صد الأ�سمى للعرب في
كالمهم ،فالمعاني لي�ست م�ستوى واحد ًا بل هي م�ستويات متعددة ومتكاملة� ،إذ تبد�أ
الرسالة  - 405احلولية الرابعة والثالثون

26

بالم�ستوى المرجعي العياني ال ُم َ�ش َاهد حيث تكون المعاني قائمة وموجودة بذاتها
ال ُي َع َّبر عنها ب�ألفاظ ،ث َُّم يليه الم�ستوى الثاني حيث تتمثَّل المعاني في الأذه��ان بعد
ُمعاينة الأ�شياء الموجودة في الأعيان خارج الذهن ،وفيه تكون المعاني قائمة في
ال�صدور� ،أما الم�ستوى الثالث فهو الم�ستوى الل�ساني حيث تملأ المعاني الذهنية
فراغات الحروف والألفاظ والجمل ،وتلك المعاني بم�ستوياتها الثالثة تكون معلومة
لدى المتكلم مجهولة من المخاطَ ب �إال �أنه ي�سعى للك�شف عنها.
فل�سفة المعنى يجب �أن ُت ْب َنى على فهم ماهيته ،فالمعنى في اللغة يدور حول عدة
دالالت �أبرزها( :)25الإخراج ،والإظهار ،والإرادة ،والق�صد ،والحال التي ُي�صار �إليها،
وا�ستقر بهم الحال
ولقد خا�ض العلماء قديم ًا وحديث ًا في التفريق بين المعنى والداللة،
َّ
على �أنهما مترادفان غالب ًا في التراث العربي(� ،)26إال � َّأن �أحد الباحثين قد جزم بارتباط
وا�ستقر البحث لديه في
المعنى بق�صد المبدع ،والداللة بفهم المتلقي (المخاطَ ب)(،)27
ّ
تراثنا العربي «حول عالقة اللفظ والمعنى على �أ�سا�س نظرة ثنائية للغة ،وافترا�ض
ُم� َّؤ�س�س على �أ�سبقية المعنى على اللفظ� ،أو المدلول على الداللة ،وهي نظرة ت�ؤكد
ثبات المدلول ووحدته بين بني الإن�سان جميع ًا قبالة َتغ ُّير ال��دالّ بتغ ُّير اللغة»()28؛
و�صف ب�أنها معروفة
ولذلك ال تو�صف المعاني بالو�ضوح والغمو�ض ،لكنهاُ « :ت َ
معلومة �أو مجهولةٌ ،غريبة �أو م�ألوفة ،قريب ٌة �أو بعيد ٌة� ،أ�صلي ٌة �أو ُم َغ َّي َر ٌة ،حقيقي ٌة �أو
ح�سية �أو عقليةٌ� ،أما ا�صطالح الغمو�ض والو�ضوح فلي�س
مجازية ،ب�سيطة �أو مركبةّ ،
في حقيقته مما يت�صل بالمعاني �إال بمقدار ما تدل عليها ال���دالالت»( ،)29ي�ؤكد ذلك،
ما جزم به ح��ازم القرطاجني في ن�ص نفي�س له جاء فيه قولهَّ �« :إن المعاني ،و�إن
ومواطن القول تقت�ضي الإع��راب عنها ،والت�صريح عن
أكثر مقا�صد الكالم،
ُ
كانت � َ
ق�صد في كثير ِمن الموا�ضع �إغما�ضه ،و�إغالق �أبواب الكالم دونها،
مفهوماتها ،فقد ُي َ
وكذلك �أي�ض ًا فقد َن ْق ِ�صد ت�أدية المعنى في عبارتين� :إحداهما وا�ضحة الداللة عليه،
والأخرى غير وا�ضحة الداللة ل�ضروب ِمن المقا�صد .فالداللة على المعاني �إذن ثالثة
�أ�ضرب :داللة �إي�ضاح ،وداللة �إبهام ،وداللة �إي�ضاح و�إبهام معاً»(.)30
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لي�س المعنى �سابق ًا للفظ في كل حال ،فالمعنى ي�سبق اللفظ لدى المتكلم باعتباره
�صورة ذهنية �أو ًال ثم ُتكْ�سى به الأل��ف��اظ ،على حين يبد�أ المخاطَ ب ِم��ن حيث انتهى
المتكلم ،فاللفظ عنده �أو ًال ثم المعنى ،وقد يتزامنان في بع�ض ال�صور ،ول َّما كانت
المعاني �أ�صال ًة �صادرة ِمن المتكلم فهي وا�ضحة ومعلومة لديه وثابتة في ذهنه� ،أما
الدالالت �أو المعاني التي يدركها ال�سامع �أو المخاطَ ب ِمن كالم المتكلم فهي مجهولة؛
ول��ذا قد يكون �إدراك��ه لها جزئي ًا �أو كلي ًا َو ْف��ق ما اجتمع لديه من المعاني الوظيفية
الم�ستنبطة ِمن البنى اللغوية ،والمعاني المقامية النابعة ِمن ال�سياقات غير اللغوية التي
ٍ
وحينئذ يكون حال المخاطب مثل حال الطالب الذي يكتفي ِمن
�أُ ْن ِ�شئ فيها الكالم،
االختبار بالنجاح� ،أو الطالب الآخ��ر الذي ال يقنع �إال بتح�صيل كل الفرائد والفوائد
والتف ُّوق على �أقرانه ب�إدراك ما لم يدركوا؛ ولذا �صار النحو عند �أكثر النحاة غاية ،على
ومن وافقه
حين � َّأن النحو و�سيلة ال غاية �أ�صالة ،وهذا هو ال�ضابط الذي م ّيز �سيبويه َ
نحو :عبد القاهر الجرجاني والزمخ�شري وال�سكاكي ،وغيرهم ِمن �أعالم النحاة الذين
لم يقنعوا بظاهر المعنى الذي ُي ْدرِ كُه المخاطَ ب ِمن المعاني الوظيفية التركيبية ِمن
البنى اللغوية فقط ،وهي تلك المعاني ال ُم َع َّبر عنها بالعالمة الإعرابية ،والرتبة ،ونظم
التراكيب ،وغيرها ِمن القرائن اللفظية المعروفة لديهم ،بل لقد ندبوا �أنف�سهم للتنقيب
عن المعاني الكلية المق�صودة لدى المتكلم ،والمع ِّبرة عن مقا�صد العرب في كالمهم.
النحو العربي لي�س مجرد قوالب و�أنماط �صماء ال حياة فيها ،و�إنما هو نظام
لغوي وغير لغوي �أدرك��ه العربي بفطرته ،و َع َّبر عنه بتراكيبه م�ستوعب ًا ركني هذا
النظام ،فالنحو العربي حالة �إبداع ِمن العربي تتمثل في المتكلم وال�سيما في كالم
الله تعالى ،وحديث الم�صطفى  ،وق�صائد فحول ال�شعراء التي �صارت عند معظم
النحاة �ضرورة �شعرية لمخالفتها للقواعد التي �صاغوها للنحو العربي َو ْفق ا�ستقراء
لغوي منقو�ص ال ُي َع ِّبر عن الم�ستويات اللغوية المتعددة والفترات الزمنية المتعاقبة،
بل هو حالة �إب���داع �أي�ض ًا ِم��ن الناظر في ك�لام العرب نحو� :سيبويه والجرجاني
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وال�سكاكي ،وغيرهم الذين َتم َّيزوا بالك�شف عن مقا�صد العرب في كالمهم في
�ضوء الفهم ال�صحيح والنظرة ال�شمولية لمكونات النظام اللغوي العربي ،ي�ؤكد ذلك
الت�صور تلك ال�صلة الحميمية بين النحو وعلم المعاني عند الأوائ��ل ،مما جعلهم ال
يف�صلون بينهما في تحليالتهم اللغوية �إدراك ًا منهم لماهية النحو الحقيقية التي تدل
على � ّأن النحو لي�س مجرد تتابع للحركات الإعرابية ،بل وظيفته الأ�صلية هي �إبراز
الفروق بين تلك التراكيب اللغوية للك�شف عن �سمات الكالم العربي ،ولذا نرى عبد
القاهر الجرجاني يمزج بينهما ،ويطلق عليهما مع ًا م�صطلح :علم المعاني� ،إال � َّأن
و�سموه
المت�أخرين عليه �أف��ردوا علم المعاني عن علم النحو ،وجعلوه ِعلم ًا م�ستق ًال ّ
علم :معاني البالغة ،وركزوا ٍ
حينئذ على ال�صبغة الجمالية للتراكيب فقطَ .ولَو ت�أملنا
في كالم �سيبويه والجرجاني وال�سكاكي لألفينا حر�صهم ال�شديد على الربط بين
اللفظ والمعنى� ،أو المقال والمقام في �سياق اجتماعية اللغة دون االن�شغال بال�صبغة
الجمالية البحتة للتراكيب ،لكنهم �صرفوا ُجلّ اهتمامهم �إلى مراعاة مقت�ضى الحال،
ِ
والمخاطب ،والمخاطَ ب ،والكالم ذات��ه ،والمالب�سات الزمانية والمكانية ،وغيرها
الم�صاحبة للبنى اللغوية في العربية.
َب ْين الإعراب والمعنى �صالت و�شيجة� ،إال � َّأن بع�ض الباحثين قد يتبادر �إلى ذهنه
�إنكار �سيبويه للمعاني الوظيفية التي يدل عليها الإعراب� ،أو التقليل ِمن �أهميتها �إذا
بالخلْف �إذا عرفوا
قر�أ الن�ص مدار البحث ،وفيه قوله« :ف� َّإن النحويين مما يتهاونون ُ
الإعراب»( ،)31فالإعراب عند �سيبويه قد ُي ْق َ�صد به الأثر الإعرابي الذي يجلبه العامل،
وذلك �إذا كان مدار حديثه عن المفردات في العربية� ،أما �إذا كان في �إطار الحديث
عن التراكيب النحوية ف��� َّإن مفهوم الإع��راب عنده هو التحليل اللغوي للتراكيب في
�سياقاتها اللغوية وغير اللغوية َو ْف��ق مفهوم اجتماعية اللغة وكونها �أداة للتوا�صل
بين الناطقين بها ،ولذا نرى �سيبويه دائم الحر�ص على مراعاة الجانب االجتماعي
ِ
المخاطب والمخاطَ ب ،وكذا الأعراف االجتماعية التي ت�ؤدي
والعالقات القائمة بين
حوليات الآداب والعلوم االجتماعية
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�إلى االخت�صار واالقت�صاد في الكالم ،والتقديم والت�أخير� ...إلخ ،فالإعراب هو ن�سبة
للكلمات في الجمل �إلى وظائفها للإبانة عن المعاني الوظيفية التركيبية ،وتلك المعاني
ال تعدو �أن تكون جانب ًا واحد ًا ِمن الجوانب المتعددة للمعنى المق�صود ِمن المتكلم� ،إذ
«الإعراب في الحقيقة معنى ال لفظ»( ،)32على حين � َّأن «الألفاظ ُم ْغ َل َقة على معانيها حتى
يكون الإعراب هو الذي يفتحها»(.)33
وعلى الرغم من هذا نجد �أحد الباحثين ُيق ِّدم المبنى على المعنى ُمع ِّل ًال لذلك
بقولهَّ �« :إن درا�سة الجوانب ال�شكلية يمكن ت�سويغها من ِق َبل �أنها ت�ؤدي �إلى نتائج دقيقة
�أكبر بكثير ِمن تلك التي ت�ؤدي �إليها الدرا�سات التي تمزج المفاهيم اللغوية بالمعايير
غير اللغوية التي يمكن �أن ُي ْنظَ ر �إليها على �أنها عنا�صر ذات عالقة ال�ستنادها� ،إلى حد
بعيد� ،إلى الذوق واالنطباع ال�شخ�صيين ،و�إلى الثقافة والتدريب على فهم الأعمال
الجميلة»( ،)34هذا الر�أي لهذا الباحث �أرى �أنه ي�صير بنا �إلى القول بقولبة اللغة في
ٍ
وحينئذ يقت�صر دور المتكلم على مجرد
تراكيب نمطية َو ْفق قواعد �صاغها الأوائل،
االنتقاء واالختيار ِمن المفردات اللغوية ليملأ تلك القوالب مما يفقد اللغة حيويتها،
ويقتل روح الإب��داع والتجديد التي تحيا به اللغات قديم ًا وحديثاً ،ولي�س �أدلَّ على
ذل��ك ِم��ن ق��ول �سيبويه حكاية عن بع�ض العرب« :ق��ال فالنة» فهذا التركيب ال �شك
� ّأن ال�شكليين المق ِّدمين للألفاظ والمباني َي ُع ُّدون هذا التركيب ونظائره تراكيب غير
�صحيحة� ،أما �سيبويه فقد اعتمد على �شاهد الحال ور�ؤية المخاطَ ب للفاعل الم�ؤنث
التي �أغنته عن �إلحاق عالمة الت�أنيث بالفعل ،وبذا �أ�صبحت �صورة الم�ؤنث و�شاهد
الحال عنده ومعاينة الم�ؤنث بدي ًال عن العالمة اللفظية للت�أنيث ،وحتى ال تجتمع
عالمتان للت�أنيث على لفظ واحد ،يقول �سيبويه« :و�إنما حذفوا التاء لأنهم �صار عندهم
�إظهار الم�ؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاء»(.)35
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 - 4طبيعة اللغة عند �سيبويه:
� َّإن حياة اللغات مرتبطة بوظائفها ،ولعل �أهم وظائف اللغات على الإطالق وظيفة
التوا�صل والإف��ه��ام ،فاللغات ت��دور مع االت�صال وج��ود ًا وعدماً ،فاللغات التي يتم
التداول والتوا�صل بها تحيا وتزدهر� ،أما اللغات التي ينعدم االت�صال بها ف�سريع ًا ما
تنقر�ض وتموت وتفنى ،فلغة التخاطب القائمة على االت�صال الناجح والفهم ال�سليم هي
تلك اللغة التي اهتم بها �سيبويه ،وقد ا�ستقى مادتها ِمن م�صدرين رئي�سين� :أولهما:
لقا�ؤه بالأعراب في الب�صرة وم�شافهتهم وال�سماع منهم ،وثانيهما� :أخذه عن �شيوخه:
عي�سى بن عمر ،ويون�س بن حبيب ،و�أبي عمرو بن العالء ،والخليل بن �أحمد� ...إلخ،
وعباراته الدالة على ال�سماع ِمن الأعراب وم�شافهته لهم كثيرة منها� :سمعت َم ْن �أثق
به ِمن العرب ،و�سمعنا العرب الف�صحاء يقولون()36؛ فاللغة التي َح َلّلها �سيبويه في
المنج َزة ،حيث كان ُجلُّ اهتمامه باللغة المنطوقة وعملية
كتابه هي اللغة اال�ستعمالية َ
الم�شافهة وال�سماع في نقل الرواية وتحليلها نحو قوله« :ال يجوز �أن تقولَ :كلَّمته فاه
حتى تقول �إلى ِف ّي ،لأنك �إنما تريد م�شافهة ،والم�شافهة ال تكون �إال ِمن اثنين»(،)37
ِ
(المخاطب)،
ولهذا ال بد ِمن ربط اللغات بوظائفها التوا�صلية؛ ولذا ال ي�صح �إق�صاء
وال (المخاطَ ب) ،وال ال�سياق بنوعيه في التحليل اللغوي.
كتاب �سيبويه يمثل قمة الدر�س اللغوي العربي �إذ لم يقت�صر على بيان الأحكام
النحوية ،والأوزان ال�صرفية ،و�صفات الحروف ومخارجها ،بل كان هذا الكتاب وال
ور ْب��ط اللغة بالمجتمع
يزال يحوي طرائق في التفكير العلمي والمناهج ال�سديدةَ ،
والفكر والحياة ،فهذا هو الجرميِ ،من علماء الحديث ،يقول�«:أنا منذ ثالثين �سنة
�أُفتي النا�س (في الفقه) ِمن كتاب �سيبويه»( ،)38وقد « َف ُّ�سروا ذلك بعد االعتراف به ب�أنه
كان �صاحب حديث ،وكتاب �سيبويه ُيتعلَّم منه النظر والتفتي�ش»( ،)39حق ًا ف�سيبويه
كما يقول ال�شاطبي ...« :و� ْإن َت َكلَّم في النحو ،فقد َن َّبه في كالمه على مقا�صد العرب
حوليات الآداب والعلوم االجتماعية
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و�أنحاء ت�صرفاتها في �ألفاظها ومعانيها ،ولم يقت�صر فيه على بيان � َّأن الفاعل مرفوع،
والمفعول من�صوب ،ونحو ذل���ك»( ،)40وترجع ري��ادة �سيبويه في كتابه �إل��ى عنايته
بالمواقف اال�ستعمالية التي يدور فيها الخطاب فنراه كثير ًا ما ي�صف حال المتكلم
والمخاطَ ب ،و ُي َع ِّرج على مالب�سات ال�سياق غير اللغوي الزمانية والمكانية ،وكل
ما يحيط بالموقف اللغوي من المقام الخارجي الواجب �إدراك��ه حتى يتم التوا�صل
اللغوي الف ّعال الذي هو الوظيفة االجتماعية الأ�سا�س للغات.
لم يقف �سيبويه في تحليله اللغوي للتراكيب النحوية عند حدود المعاني الوظيفية
الم�ستنبطة ِمن ال ُبنى اللغوية للظواهر التي كان يروم مقاربتها ،بل �ألفيناه ُين ِّقب عن
المعنى المق�صود� ،أو الأ�صل� ،أو التقدير المراد؛ لذلك جاءت تف�سيراته وتعليالته
وتحليالته غير م�ألوفة لمن �ألزموا �أنف�سهم بالمباني والألفاظ والأ�شكال دون المعاني
الكلية للن�صو�ص؛ ولذا جاءت تحليالته جامعة بين الدالالت والمعاني الوظيفية للبنى
اللغوية ،والك�شف عن الهدف الأ�سمى الذي ق�صده المتكلم بجمعه بين ال�سياق المقالي
والمقامي في نمط بديع ،ف�سيبويه كان َي ْع َمد �إلى التفكير المنطقي الت�أملي في ظواهر
اللغة ،ولم يكن هدفه تعليمياً ،جزم بذلك كارتر قائالً« :والآن ينبغي �أن يكون قد
ات�ضح � َّأن �سيبويه كان مفكر ًا نظامي ًا ومرتبط ًا منطقي ًا �أكثر بكثير مما � َّأقر به ناقدوه
حتى الآنّ � .إن مو�ضوع (ع�شرون درهماً) َمثَلٌ جيد لأنه ُيناق�ش كنظرية �إقليدية ثم
ُيطَ َّبق على نطاق وا�سع من الم�سائل النحوية بحيث يعطينا حا ًال نظرة عميقة �إلى داخل
�أ�ساليب �سيبويه ودلي ًال على �صحتها ور�سوخها .وللأ�سف تح َّول الت�أكيد في النحو
العربي وب�سرعة ِمن التفكير الت�أملي �إلى مجرد التعليمي ،وفي عملية اختزال نظرية
�سيبويه �إلى مجموعة من القواعد ُف ِق َد منها الكثير»(.)41
حر�ص �سيبويه على الربط بين اللفظ �أو المبنى ،والمعنى �أو الداللة ،وق َّدم لذلك
تعليالت كثيرة ت�شهد لهذا الحر�ص منها النماذج التالية:
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32
م

اللفظ

 - 1ما �أتاني ِمن � ٍ
أحد �إال زي ٌد
�ِ - 2صي َد عليه َي ْومان
َ - 3غ َ�ض َب الخيلِ على الل ُُّجم
أمر
 - 4قد كان ال ُ
الغوير �أب�ؤ�س ًا
 - 5ع�سى
ُ
 - 6اللهم َ�ض ُبع ًا وذئب ًا
أمر م�ضحكاتك
 - 7اللهم ُمبكياتك ال � َ
ِ -8
باء على البقر
الظ َ
 - 9هذا وال زعماتك

تف�سيره (معناه وداللته)
فالن
 ما �أتاني �أح ٌد �إال ٌالوح�ش في يومين
 ِ�صي َد عليهُ
غ�ضب الخيلِ على اللُّجم
 َغ ِ�ض ْب َت َ قد وقع الأمرالغوير �أب�ؤ�س ًا
 كانُ
 اللهم اجمع فيها َ�ض ُبع ًا وذئب ًا عليك �أمر مبكياتك خلِّ الظباء على البقر -هذا -الحق -وال �أتوهم زعماتك

مو�ضعه في الكتاب
316/2
211/1
273-272/1
46/1
51/1
255/1
1
256/
256/1
280/1

وقد كانت تلك المراوحة بين اللفظ �أو الإعراب ،والمعنى واال�ستعمال قائمة على
�أ�صل را�سخ هوّ �« :إن مدار كثير ِمن مباحث النحو العربي منذ �سيبويه على �إ�شكال
القواعد والقيود وعالقتها باال�ستعمال اللغوي ،وكثير ِمن �أبوابه نظرة في عالقة
اللفظ (بقواعده وقيوده التي تقوم على فكرة الموانع) بالمعنى (بطرق ا�ستعماله التي
تقوم على االت�ساع والجواز) ،وعر�ض للموانع والقيود التي ُت َم ِّيز الكالم المقبول
عن الكالم غير المقبول وغير الموافق لأو�ضاع الوا�ضع»( ،)42فالنحو الذي ينتقده
�سيبويه على معا�صريه هو النحو الذي يهتم بالإعراب لأمثلة معزولة عن �سياقاتها
ِ
المخاطب والمخاطَ ب ،وهكذا نلحظ
و�شواهد مقطوعة ِمن مقاماتها التوا�صلية بين
ارتقاء �سيبويه ِمن مجرد الحفظ للتراث العربي �إلى الفقه فيه بت�أمله و�إدراكه لمقا�صد
العرب في كالمهم ِم��ن ذك��ر وح��ذف ،وتقديم وت�أخير ،وتعريف وتنكير ،وتذكير
وت�أنيث�...إلخ.
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وعلى الرغم ِمن � َّأن النحاة قد اهتموا كثير ًا بالمبنيات اللغوية في ذاتها� ،أي:
بالألفاظ والمباني ،وجاءت م�صطلحاتهم دالة على ذلك نحو :المبني والمبني عليه،
والفاعل ،والمفعول به ،والفتح ،وال�ضم ،والك�سر� ...إلخ� ,إال � َّأن اهتمامه ب�أطراف
ِ
المخاطب والمخاطَ ب ومالب�سات حال الخطاب جاء قلي ًال بالقيا�س
التخاطب اللغوي ِمن
�إل��ى اهتمامهم بالمباني اللغوية وم��ا ي�صحبها ِم��ن المعاني الوظيفية نحو :الفاعل
والمفعول به� ...إلخ ،فالإعراب له الدور الأ�سمى في الإبانة عن المعاني النحوية �إال �أن
�سيبويه قد �أقام مفهومه للغة على َج ْعل الداللة النحوية والتمام ال�سياقي ،ولي�س التمام
التركيبي والداللة الوظيفية هي المق َّدمة في الحكم على البنى اللغوية على الرغم من
قبولها تركيبياً ،ولي�س �أدل على ذلك من قول �سيبويه في �سياق حديثه عن الف�صل
بين الجار والمجرور ُم َن ِّبه ًا �إلى َ�ضعف الكالم الم�ستعمل ال ُم ْن َجز ِمن ِقبل داللته رغم
مررت بقائم ًا ٍ
رجل؛ فهذا �أخبث من ِقبل �أنه ال يف�صل
قبوله تركيبياً« ،ف� ْإن قال� :أقول ُ
بين الجار والمجرورِ .
رب قائم ًا ٍ
رجل .فهذا كالم قبيح و�ضعيف.
ومن ث ََّم �أُ ْ�سقطَّ :
فاعرف قبحه ،ف� َّإن �إعرابه ي�سير ،ولو ا�ستح�سناه لقلنا هو بمنزلة :فيها قائم ًا رجلٌ ،
ولكن معرفة قبحه �أمثل ِمن �إعرابه»( ،)43فالف�ضل يرجع للخليل وتلميذه �سيبويه في
ّ
ا�ستحداث هذا الملمح الداللي في الحكم على التراكيب النحوية بالقبح والح�سن بغير
طريق الإعراب ،ومما ي�ؤكد هذا الملمح الداللي قول �سيبويه« :ولو قلت( :كان رجلٌ
قوم
في قوم عاقالً ،لم يح�سن لأنه ال ي�ستنكر �أن يكون في الدنيا عاقل ،و�أن يكون ِمن ٍ
()44
فالح�سن وال ُقبح حكمان ُي�صدرهما �سيبويه على
وي ْق ُبح» ُ ،
َف َعلى هذا النحو َي ْح ُ�سن َ
التراكيب َوفق المعيار الداللي المبني على معطيات الحال (المقام) ومالب�ساتها مع
(الخلْف) الذي �أنكر �سيبويه
مراعاة دور المتكلم والمخاطب في التخاطب في �سياق ُ
تهاون النحاة فيه مقابل ظهور الإعراب .وهذا الدر�س الداللي ِمن �سيبويه للتراكيب
النحوية ال �شك �أنه يمثل �أ�ص ًال را�سخ ًا فيما ُي�سمى بنحو الن�ص ولي�س نحو الجملة.
اللغة عند �سيبويه لي�ست نظام ًا مجرد ًا ِمن القواعد فح�سب ،ولي�ست قوالبه نمطية
ُتملأ بمفردات منا�سبة ل ُت ْعرِ َب للمخاطَ ب عن معانٍ وظيفية ،بل هي �سلوك اجتماعي
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ِ
المخاطب والمخاطَ ب والم�ؤثرين في هذا الموقف الكالمي،
بين �أط��راف الخطاب:
وكذا مالب�سات الحال لهذا الموقف ،ولي�ست الألفاظ �إال قوالب �شكلية دالة على هذا
ال�سلوك االجتماعي بغر�ض تحقق االت�صال والتفاهم الناجح بين �أطراف الخطاب؛
ذكرت لك وقد َع َر َف َم ْن تعني بذلك كمعرفتك»(،)45
«ل َّأن المخاطَ ب قد يحتاج �إلى ِعلم ما ُ
ِ
المخاطب
فالمعرفة الم�شتركة والعرف االجتماعي والثقافي والديني� ...إل��خ بين
والمخاطَ ب �أ�صل للتوا�صل بينهما في �إطار من التعاون الب ّناء وما ي�ستلزمه ِمن �سعة
الكالم وات�ساعه واخت�صاره وحذفه وتقديمه وت�أخيره� ...إلخ.
فالحال (بم�صطلح �سيبويه) �أو (المقام) بم�صطلح البالغيين غالباً ،وال�سياق
غير اللغوي �أو الالكالمي ،و�سياق الحال ،و�سياق الموقف ،في ا�صطالح الل�سانيين
والمح َدثين تجديد �أدرك��ه �سيبويه ،ودعا �إليه ،وحمل على َم ْن �أنكره ،وكان در�سه
للتراكيب النحوية در�س ًا تف�سيري ًا تعليلي ًا ت�أملي ًا يعتمد تقويم التراكيب وبيان وجه
(الخلْف)  -بمجاالته
ال�صحة والخط�أ بوا�سطة معايير ُخ ْل ِفية  -ن�سبة �إلى م�صطلح ُ
ِ
المخاطب والمخاطَ ب ومالب�سات الحال �إلى جانب البنى اللفظية ،ومن
المتعددة ِمن
بناء على عدة معايير
ث َّم �أ�صدر �سيبويه �أحكامه بالح�سن والقبح واال�ستقامة والإحالة ً
�أخالقية ا�ستقاها ِمن ثقافته الدينية الوا�سعة وال �سيما علم الحديث( ،)46حيث ر�أى � ّأن
بع�ض التراكيب النحوية تماثل الأحاديث في الجانب الداللي مما دعاه �إلى �إمكانية
تطبيق �أحكام (الجرح والتعديل) عليها ِمن حيث الداللة ال ِمن حيث النظم التركيبي،
ف�أ�صدر عليها �أحكام ًا باال�ستقامة �أو الإحالة �أو ال�صحة �أو الكذب� ،أو الح�سن �أو
القبح� ...إلخ؛ وذلك ل َّأن« :المنظومة النحوية لدى �سيبويه ُم َح َّملة في كثير ِمن جوانبها
بالم�ضمون الأخالقي ذي البعد الديني ت�شهد بذلك �ألفاظ مثل :قبيح ،جائز ،غير
جائز ،كذب ،م�ستقيم ....،وهو �شيء غير ُم ْ�س َتغرب؛ لأن العلوم العربية الإ�سالمية
وجهة ب�سائق ِمن الدين ودائرة في فلكه ،ومحكومة بمقا�صده وغاياته،
كلها كانت ُم َّ
وكانت لغة م�صدرية ُمهيمنة على �سائر اللغات ومق َّدمة عليها»(.)47
حوليات الآداب والعلوم االجتماعية

35

ّبين �سيبويه ب�أ�سلوب وا�ضح خط�أ النحاة في ع�صره ،و ُي ْح َمل عليه �أي�ض ًا خط�أ
�أغلب النحاة بعده في ق�صر المعنى �أو الداللة على الداللة التركيبية في قولهَّ �« :إن
����راب»( ،)48ف��الإع��راب ال��ذي �أنكره
النحويين مما يتهاونون ُ
بالخلْف �إذا عرفوا الإع َ
�سيبويه على معا�صريه هو :الإع��راب التعبيري القائم على �إدراك المعاني الوظيفية
ِمن خالل �ضبط �أواخر الكلمات� ،أما الإعراب بمفهومه الوا�سع ال�شامل الذي يعني
الإي�ضاح والتف�سير والتعليل في �ضوء ر�ؤية �شاملة للتراكيب اللغوية بعر�ضها في
�سياقاتها التي ُنزِ َعت منها فهو الم�أمول عند �سيبويه ،وهو الفي�صل في الحكم على
التراكيب باال�ستقامة �أو الإحالة� ،إذ اال�ستقامة عنده ا�ستقامة داللية تركيبية ولي�ست
ا�ستقامة تركيبية فقط؛ ولهذا َع ّد �سيبويه قولهم�( :أنا عبد الله منطلقاً) ُمحاالً؛ لأنه
ُيخبرك عن معلوم لدى المخاطب؛ وكذا «لأنه �إنما �أراد �أن يخبرك باالنطالق ولم يقل
للم�ضمر ،و�إنما
هو ،وال �أنا حتى ا�ستغنيت �أنت عن الت�سمية؛ لأن هو و�أنا عالمتان
َ
ُي�ضمر �إذا َع ِلم �أنك قد عرفت َم ْن َي ْعني»( ،)49وهذا التركيب نف�سه ي�صبح ح�سن ًا في
�إط��ار �سياقه غير اللغوي ال��دال على ج��وازه ،وذل��ك «� ّأن رج ً�لا لو كان خلف ٍ
حائط،
فقلت َمن �أنت؟ فقال� :أنا عبد الله منطلق ًا في حاجتك ،كان
�أو في مو�ضع تجهله فيه َ
ح�سناً»( ،)50فا�ستح�ضار ال�سياق غير اللغوي عند �سيبويه هو الكفيل بالحكم على مثل
هذه التراكيب بالح�سن �أو القبح ،وهذا المغزى ال يدركه �أرباب الإع��راب التركيبي
(بالخلْف) �أو ال�سياق غير اللغوي� ،إال � َّأن تراثنا المجيد لم يعدم
الذين يتهاونون ُ
لماء �أفذاذًا �سلكوا هذا المنهج القويم ف�ساروا على طريق �سيبويه نحو :عبدالقاهر
ُع َ
الجرجاني (ت 471ه��ـ) ،والزمخ�شري (ت 538ه��ـ) ،وال�سكاكي (ت 626ه��ـ) ،وفي
الع�صر الحديث �سار على الدرب ذاته عدد من الباحثين الجادين في �أبحاثهم نحو(،)51
د /تمام ح�سان ،ود� /سعد م�صلوح ،ود /نهاد المو�سى ،ود /محمد حما�سة عبد
اللطيف ...و�آخرين.
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 - 5مقومات مفهوم م�صطلح ُ
(الخ ْلف) في كتاب �سيبويه:
��در���س ِم��ن زاوي��ت��ي��ن كبيرتين هما� - « :أن يكون �أو ًال
الم�صطلح يمكن �أن ُي َ
مو�ضوع تفكير بذاته ُت�� ْد َر���س عالماته على �أنها عالمات مخ�صو�صة تخ�ضع �إلى
جملة ِمن المبادئ التي ُت َ�س ِّير في كل علم َو ْ�ض َعه ال�صطالحاته كما ُت ْد َر�س مفاهيمه
ِمن جهه طُ رق التحديد والربط بين المت�صورات وغيرهما ِمن الم�سائل التي ت�شمل
�صناعة الم�صطلحات بما هي عالمات ومت�صورات� - .أن يكون ثاني ًا َم ْع َبر ًا يقود
�إلى تد ُّبر م�سائل فكرية �ضمنية لها �صلة بالم�سائل النظرية التي ُي َع ِّينها الم�صطلح,
ولكنها لي�ست هي نف�سها التي ُي َع ِّينها .فالم�صطلح في ر�أينا يكون دا ًال على حا�ضر هو
المت�ص َّور ,وعلى غائب ِم َّما له عالقة قريبة �أو بعيدة بالمت�صورات التي َي ِ�س ُمها»(،)52
والنظر في الم�صطلحات ِمن الزاوية الأولى ال �شك �أنه يقت�ضي الزاوية الثانية �إال � َّأن
زاوية النظر الأولى مح ّددة بقواعد م�ضبوطة ،والثانية ت�شير �إلى تجدد االهتمامات؛
ولذا يجب االنطالق في درا�سة الم�صطلحات ِمن المفاهيم �أوالً؛ ل ّأن الداللة تنطلق ِمن
المفهوم �إلى الم�صطلح ،والمفاهيم قوامها التفكير والتد ُّبر ،وبوجود المفهوم يلزم
تحديد الم�صطلح وتعريفه؛ لأن التعريف و�صف للمفهوم لتمييزه عن غيره ِمن مفاهيم
العلم الأخرى .فالغاية الأ�سمى في الدر�س الم�صطلحي هي المفاهيم التي ُت َم ّيزه عن
الدر�س المعجمي للكلمات ،ولذا يجب �أن تبد�أ درا�سة الم�صطلحات ِمن المدلول �أو
المفهوم �إلى الدال �أو الم�صطلح ،وال بد ِمن وجود منطقية بين الم�صطلح والمفهوم
الدال عليه.
(الخلْف) هو« :ما يتوارى من دالالت �سياقية حالية ال تدل عليها
مفهوم م�صطلح ُ
لكن الك�شف عنها والتما�سها في التحليل اللغوي �أ�سا�س
البنى اللفظية التركيبيةّ ،
في ح�صول التمام الداللي بغية كمال الإعراب وفهم مقا�صد العرب في كالمهم» هذا
للخلْف �أراه وا�سع االنت�شار والتغلغل في معظم �أبواب الكتاب بداية
المفهوم ال�سابق ُ
ِمن �صدره �إلى عجزه ،ففي �صدر الكتاب �ألفينا �سيبويه ي�ضع �أبواب ًا �سبعة جعلها
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بمثابة الأ�صول ال ُم ْج َملة ،حيث َمال فيها �إلى الإجمال وكثرة الإحاالت �إلى تف�صيلها
في موا�ضع تالية من كتابه ،وكثير ًا ما كان ُيذيلُها ب ِْمثل قوله« :و�سترى ذلك �إن �شاء
()54
الله»( ،)53وتلك الأبواب ال�سبعة هي على الترتيب على النحو الآتي:
« - 1هذا باب ِعلم ما الكَلم في العربية» تحدث فيه �سيبويه عن �أ�صناف الكالم الثالثة.
« - 2هذا باب مجاري �أواخر الكَلم في العربية» باب خا�ص بالعامل وما يلزمه من
الإعراب وعالماته� ...إلخ.
« - 3هذا باب الم�سند والم�سند �إليه» وهما ركنا البنية الأ�سا�سية للكالم العربي.
« - 4هذا باب اللفظ للمعاني» وفيه حديث عن العالقات الداللية بين المفردات اللغوية.
« - 5هذا باب ما يكون في اللفظ ِمن الأعرا�ض» وفيه حديث عن الأ�صول اللغوية من
الحذف وغيره.
ق�سم الكالم فيه �إل��ى خم�سة
« - 6ه��ذا ب��اب اال�ستقامة ِم��ن الكالم والإح��ال��ة» حيث ّ
�أق�سام ،واخت�ص المعيار الداللي بالحكم على التراكيب بال�صحة �أو الخط�أ.
« - 7هذا باب ما يحتمل ال�شعر» وهو باب يتحدث فيه عن الرخ�ص اللغوية لل�شاعر
من باب االت�ساع اللغوي.
والناظر في عناوين تلك الأبواب ال�سبعة يلحظ � َّأن الأبواب الخام�س وال�ساد�س
(الخلْف) الذي �أ�شرت �إليه �سابقاً ،وي�ضاف �إليها
وال�سابع داخلة في مفهوم م�صطلح ُ
الباب الثالث ال �سيما تحليله للتراكيب التي جاء ظاهرها مخالف ًا للقواعد النحوية مثل
الباب الخام�س وال�ساد�س� ،إال �أن الباب ال�ساد�س هو العمدة في هذا الإطار المفهومي
(الخلْف) في
(الخلْف)؛ ولذا �س�أفرده ب�إ�شارات �سريعة دالة على مفهوم ُ
لم�صطلح ُ
كتاب �سيبويه.
�أف��رد �سيبويه الباب ال�ساد�س من الأب���واب ال�سبعة الأ���ص��ول في مفتتح كتابه
وق�سم هذا الباب �إلى خم�سة
للحديث عن �ضوابط اال�ستقامة والإحالة في كالم العربَّ ،
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�أق�سام تحت عنوان« :هذا باب اال�ستقامة من الكالم والإحالة،
ح�سن ،و ُمحال ،وم�ستقيم كذب ،وم�ستقيم قبيح ،وما هو ُمحال كذب.
فمنه م�ستقيم ٌ
ف�أما الم�ستقيم الح�سن فقولك� :أتي ُتك �أم�س و�س�آتيك غداً.
و�أما المحال ف�أن تنق�ض �أ َّول كالمك ب�آخره فتقول� :أتيتك غداً ،و�س�آتيك �أم�س.
الجبل ،و�شربت ماء البحر ،ونحوه.
حمل ُْت َ
و�أما الم�ستقيم الكذب فقولكَ :
و�أم��ا الم�ستقيم القبيح ف�أن ت�ضع اللفظ في غير مو�ضعه ،نحو قولك :قد زيد ًا
ر�أيت ،وكي زيد ًا ي�أتيك( ،)55و�أ�شباه هذا.
و�أما المحال الكذب ف�أن تقول� :سوف �أ�شرب ماء البحر � ٍ
أم�س»(.)56
يبدو ِمن الن�ص ال�سابق � َّأن �سيبويه لم ُي ِّعرف ِمن هذه الأن��واع �إال المحال من
الكالم والم�ستقيم القبيح ،واكتفى في الأن��واع الثالثة الأخ��رى بالأمثلة الدالة على
ق�سم الكالم بداية �إلى م�ستقيم و ُمحال ،ثم ّفرع الم�ستقيم �إلى م�ستقيم
معناها ،وقد ّ
ح�سن ،وم�ستقيم كذب ،وم�ستقيم قبيح ،على حين �أنه ر�أى � ّأن المحال ال يعدو �أن
يكون ق�سمين هما :المحال ،والمحال الكذب ،وتلك الأحكام َع ّدها بع�ض الباحثين
دلي ًال على المعيارية في كتاب �سيبويه ،وذه��ب �آخ��رون �إل��ى �أنها دليل على اهتمام
�سيبويه بال�شكل حيث طغت ثقافته الحديثية التي اكت�سبها في مقتبل عمره ،على
�أحكامه اللغوية ،وال�صواب الذي �أر�ضاه في هذا ال�سياق � َّأن التعميم في الحكم على
كالم �سيبويه بالمعيارية �أو ال�شكلية ال ي�ستقيم عند �إعادة النظر كرتين كما �سي�أتي.
جمع �سيبويه في تق�سيمه للكالم �إل��ى م�ستقيم ومحال ب�أنواعهما بين ال�شكل
والمعنى ،وو�ضع بذلك �ضوابط ُم ْحك ََمة للحكم على الجمل لفظ ًا ومعنى ،جزم بذلك
«ق�سم �سيبويه التركيب اللغوي
غير واحد ِمن الباحثين ،حيث قال د /تمام ح�سانّ :
ِمن حيث ال�صورة بين اال�ستقامة والإح��ال��ة ،كما َق َّ�سم الكالم من جهة الإف��ادة �إلى
ح�سن وقبيح وكذب»( ،)57فتق�سيم الكالم عند �سيبويه �إلى م�ستقيم ومحال مبني على
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�صورة التركيب و�شكله �إذ هو في الحالين بنية لغوية �إال �أنهما يفترقان في المعنى� ،إذ
الم�ستقيم «يكون م�ستقيم اللفظ والإعراب فقط ،وعنى بالم�ستقيم اللفظ والإعراب �أن
يكون جائز ًا في كالم العرب؛ دون �أن يكون مختاراً»( ،)58فالم�ستقيم ب�أنواعه الثالثة:
الح�سن والكذب والقبيح ،نحو� :أتيتك �أم�س ،وحملت الجبل ،وقد زيد ًا ر�أيت .تراكيب
�صحيحة لفظ ًا و�إعراب ًا فهي تراكيب جائزة في كالم العرب لكن هذا الجواز درجات
�أعالها :الم�ستقيم الح�سن الذي ا�ستقامت وا�ستوت فيه الداللة التركيبية الم�ستفادة
ِمن تفاعل المعاني الوظيفية وح�سن اختيار المفردات اللغوية المالئمة للوظائف
النحوية ،وجاء التركيب ٍ
حينئذ موافق ًا للت�صور الذهني والعياني الم�شاهد في �آن
واحد في ان�سجام دال على التمام ال�سياقي والتركيبي ،ولي�س التمام النحوي فقط.
�أم��ا الم�ستقيم الكذب فهو �أدن��ى درج��ة من الم�ستقيم الح�سن  -فهو في مرتبة
و�سطى -لأن الكالم خال من ال�صدق (�أي :مطابقة الكالم للواقع) �إال �أن المخاطَ ب
ْ
ي�ستطيع حمل هذا الكالم في قوله( :حملت الجبل) و(�شربت ماء البحر) على المجاز
لفهم ُمراد المتكلم وق�صده معتمد ًا على ال�سياق المقامي ،فهذا الكالم م�ستقيم من جهة
اللفظ والمعنى المراد �إال � ّأن هذا المعنى لي�س على جهته الحقيقية ،و�إنما ُيفهم على
جهة المجاز اللغوي الذي � ّأقره النظام اللغوي للعربية ،و�إنما ن�ش�أ كذبه ِمن مخالفته
للواقع الذهني والعياني ال ُم�شاهد؛ لأن الكالم الم�ستقيم الح�سن هو الموافق للواقع
الذهني والعياني دون ت�أويل لوروده على الحقيقة ،وال �شك � َّأن مق�صد �سيبويه في
هذا المثال هو الماء كله ،وكذا الجبل كله ال بع�ضه؛ لأنه �إذا ُق ِ�صد البع�ض من باب
حذف الم�ضاف و�إقامة الم�ضاف �إليه مكانه لكان كالم ًا ح�سن ًا موافق ًا للت�صور الذهني
والواقع الم�شاهد ،ويعلل ابن جني لحكم �سيبويه على هذين التركيبين بالكذب بقوله:
كي «يدلك على � َّأن مراده هنا بقوله :ماء البحر  -جميعه -؛ لأنه ال يجوز � ْأن َي�شرب
جميع مائه ،ف�أما على ال ُع ْرف في ذلك على ما م�ضى فال يكون كذباً»(.)59
�أما الم�ستقيم القبيح فهو م�ستقيم معنى قبيح تركيب ًا وترتيباً ،وهو في �أدنى
درجات اال�ستقامة؛ لأن المتكلم ف�صل بين متالزمين حيث جعل اللفظ في غير مو�ضعه
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ال�لازم له ،وخ��رق قيد االخت�صا�ص اللفظي بين المتكلم في نحو قولهم( :قد زيد ًا
أيت) وقولهم ( :كي زي ٌد ي�أتيك)� ،أما عن اجتماع اال�ستقامة والقبح فغير منكور؛ لأن
ر� ُ
الكالم مبني �أ�سا�س ًا على مق�صود المتكلم ،فهو م�ستقيم ل ّأن المتكلم لم يق�صد اللحن،
�إال �أن لفظه ونظمه جاء مخالف ًا للأَ ْولى في العربية ،وهو :لزوم الو�صل بين المتالزمين
نحو( :قد) و(كي) والفعل الذي يلزم دخولهما عليه؛ ولذا قال ال�سيرافي« :والم�ستقيم
أيت)
من طريق النحو هو ما كان على الق�صد �سالم ًا من اللحن ،ف�إذا قال( :قد زيد ًا ر� ُ
فهو �سالم ِمن اللحن ،فكان م�ستقيم ًا من هذه الجهة ،وهو مع ذلك مو�ضوع في غير
مو�ضعه فكان قبيح ًا من هذه الجهة»( ،)60فتلك التراكيب كلها م�ستقيمة لأنها جاءت
موافقة للنظام اللغوي ،وجاء التنوع فيها داخل النظامَ ،و ْف َق الجوازات التي يبيحها
و�سوغ ذلك � ّأن اللغة بنظامها جعلت للمخاطَ ب و�سائل ت�ضمن له الفهم ال�سليم
النظامّ ،
لتلك التراكيب ،نحو :االت�ساع والت�ضمين والمجاز وتقدير المحذوف ،فهي تراكيب
جائزة و�صحيحة وموافقة للنظام اللغوي ،والتنوع فيها ِم��ن ب��اب حرية االختيار
المتاحة للمتكلم في �إن�شائه للتراكيب.
ت�ضمنه
�أما المحال فهو بنية لغوية ذات داللة �أي�ض ًا كالم�ستقيم من الكالم� ،إال � َّأن ُّ
للنقي�ضين «ف�أن تنق�ض �أول كالمك ب�آخره»( ،)61يجعله لفظ ًا ُم َجرد ًا بال معنى ،وخطاب ًا
خاوي ًا بال ح�صول ت�صور ذهني �أو عياني ُم�شاهد؛ فالمحال كالم ُم ْنجز يت�سم بغياب
الت�صور الذهني لدى المتكلم ،والواقع العياني الم�شاهد في �آن واحد على �أ�سا�س
ال�سلب والإيجاب ،فالإحالة نق�ض للتنا�سب الالزم ح�صوله بين �أول الكالم و�آخره،
يقول ال�سيرافي« :معنى المحال �أنه �أُحيل عن وجهه الم�ستقيم ،الذي به ُيفهم المعنى
�إذا ُتكلِّم به ...والكالم الفا�سد ...وال ُمحال ال يوجد ...والكالم الذي يوجب اجتماع
المت�ضادات»( ،)62فقولهم�( :أتيتك غداً) كالم محال لت�ض ُمنه ربط الحدث بالما�ضي من
جهة ،وربطه بداللة اال�ستقبال في الظرف (غداً) من جهة �أخرى ،مما يلزم معه انتفاء
المعنى ،في�صبح الكالم بنية لفظية مجردة من المعنى الداللي المق�صود� ،إذ البنى
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الداللية هي المتحكمة في البنى النحوية ومقدمة عليها ،والمحال كله كذب� ،إال �أن
�سيبويه قد ق�سمه �إلى ق�سمين هما :محال ،ومحال كذب ،وقد ّذيل ال�سيرافي كالمه
على المحال في نحو قولهم�( :أتيتك غداً) بقوله« :فالكالم هو المحال ،كما �أن الكالم
هو الكذب»( ،)63فهذا الكالم يبدو غام�ضاً ،لكننا �إذا ك�شفنا عن الجهة مدار الحكم
لزال النزاع والغمو�ض ،وتلك الجهة مدار الحكم �أراه��ا تتمثل في وجوب االعتقاد
بثنائية في �إط��ار المعنى وه��ي( :ال�صحة والف�ساد) و�أخ��رى في �إط��ار اللفظ وهي:
(ال�صدق والكذب) ،ولذا فقولهم�( :أتيتك غداً) كالم محال لف�ساده من جهة المعنى،
بل النعدامه �أ�ص ًال لت�ضمنه التناق�ض في الزمن ،وهي كالم محال �أي�ض ًا من جهة اللفظ
�إذ لم يح�صل �إتيان في الواقع الم�شاهد وال في الت�صور الذهني ،والجتماع ال�سلب
والإيجاب في اللفظ� .أما المحال الكذب فنحو قولهم�( :سوف �أ�شرب ماء البحر �أم�س)
ِ
ٍ
المخاطب (المتكلم)
وحينئذ يكون حكم المخاطَ ب على الكالم بالإحالة والكذب؛ ل ّأن
عمد �إلى الجمع بين المحال والمجاز معاً؛ مما جعل الكالم في مرتبة �أعلى ،فو�سمه
�سيبويه بالمحال الكذب ،و�إن كان المحال كله كذباً ،ولعل و�صف �سيبويه لمثل هذه
التراكيب بالمحال الكذب من باب الت�أكيد والداللة على �شدة الإنكار على �صاحبه
لتعمده الكذب والإغما�ض على المخاطَ ب.
ُّ
ونبه
وهذا الكالم ال ُمحال في كتاب �سيبويه نمط ُم ْفتر�ض �ساقه �سيبويه للتمثيلّ ،
�إلى �أنه ال ينبغي �أن ُيتكلّم به ،ودليل ذلك ت�صديره لمثل هذه التراكيب بقولهْ �( :إن ُق َلت...
مررت برجل �صالح ولكن طالح فهو محال؛
قلت ُ
فهو ُمحال)؛ ومن ذلك قوله« :ف� ْإن َ
لأن لكن ال ُيتدارك بها بعد �إيجاب ،ولكنها ُيثْبت بها بعد النفي»(َّ � ،)64إن المحال عند
مفرغة من المعنى الداللي تماماً؛ ولذا فهو تركيب خارج عن �إطار
�سيبويه بنية لغوية َّ
النظام اللغوي لخلوه من المعنى الداللي ،والمخاطَ ب ال ي�ستطيع ت�أويل تلك التراكيب
والبنى اللغوية بتقدير محذوف� ،أو على �أ�سا�س من ال�سعة واالت�ساع في العربية� ،أو
بت�ضمين تلك البنى معاني �أخرى يمكن ت�أويله عليها نحو :الت�ضمين والمجاز غالباً.
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والتنوع فيه �إلى ُمحال و ُمحال كذب تنوع للتراكيب خارج �إطار النظامِ ،
ومن باب
ر�صد درجات الكذب في التركيب المحال لأنه كذب كله ،ويظهر للناظر �أن �سيبويه قد
ُبني ت�صوره للمحال والحكم عليه على �أ�س�س عددية ،منها( )65االعتماد على الو�صف
النحوي ،وتقديم ال�سماع على القيا�س ،ومراعاة مقا�صد العرب في كالمهم ،والتزام
الأ�صل في الكالم ،ومراعاة �أثر العامل في التراكيب النحوية ،وتقديم المعرفة بالقبح
على معرفة الإعراب.
ِ
المخاطب
� َّإن اال�ستقامة والإحالة في الكالم تق�سيم ق�صد به �سيبويه بيان دور
(المتكلم بم�صطلح �سيبويه) و�أثره في ا�ستخدام اللغة في �إطار قواعد النظام اللغوي،
ٍ
وحينئذ يكون كالمه م�ستقيم ًا و�إن تفاوتت درجات اال�ستقامة بين الح�سن والقبح
والكذب� ،أو في خارج �إطار قواعد النظام اللغوي بفقدان التركيب للمعنى الداللي،
ٍ
وحينئذ ي�صبح الكالم مجرد بنى لفظية ال معنى لها .هذا التق�سيم �أراه تق�سيم ًا داللي ًا
ولي�س �شكلي ًا كما زعم بع�ض الباحثين؛ لأنه يقوم على مراعاة ق�صد المتكلم في �إن�شاء
ِ
المخاطب والمخاطَ ب.
التراكيب ومراعاة القيم االت�صالية في اال�ستخدام اللغوي بين
فالح�سن يعني و�ضع الألفاظ في مو�ضعها المنا�سب ِمن الجملة ،ونقي�ضه (القبح)،
�أما الكذب فدال على ف�ساد المعنى في داخل النظام ،و�أما تق�سيم الكالم �إلى م�ستقيم
ومحال فمن باب التنوع خارج �إطار النظام اللغوي؛ لأن المحال ما هو �إال ف�ساد النظم
الح�سن والقبح والكذب م�صطلحات لها
لخلوه من المعنى الداللي ،ولذا يمكن القول � َّإن ُ
ِ
للمخاطب (المتكلم) والواقع الم�شاهد،
�صلة وثيقة ب�إدراك الكون والت�صور الذهني
وتلك الم�صطلحات :م�ستقيم ،ومحال ،وح�سن ،وقبيح ،وكذب� ،أراها دالة على عمق
فكر الأوائل  -رحمهم الله  -لربطهم بين �إن�شاء التراكيب والت�صور الذهني للمتكلم،
والمعنى النحوي الداللي الذي يدركه المخاطَ ب في �ضوء معرفته بمعطيات ال�سياق
اللغوي وغير اللغوي ،ولي�س �أدل على ذلك من نحو حكم �سيبويه على نحو قولهم�« :أنا
عبد الله منطلقاً» بالإحالة والح�سن َو ْفق مالب�سات �سياق الحال ومق�صد المتكلم وعلم
الخاطَ ب ,و�سي�أتي تف�صيل ذلك الحقاً.
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 - 5الم�صطلحات الدالة على مفهوم م�صطلح ُ
(الخ ْلف) في كتاب �سيبويه:
اهتم النحاة كثير ًا بالمبنيات اللغوية ذاتها �أي :بالألفاظ والمباني والإعراب وما
تدل عليه من معانٍ وظيفية بالقيا�س �إلى اهتمامهم بعنا�صر الخطاب اللغوي الأخرى،
فاللغة عندهم بناء محكم له �أ�صول و�أعمدة �أحكمها بانوها َو ْفق ما قرره الخليل فيما
نقله عنه الزجاجي في الإي�ضاح؛ حيث قال في �سياق حديثه عن علل النحو« :فمثلي
في ذلك مثل رجل حكيم دخل دار ًا محكمة البناء ،عجيبة النظم والأق�سام ،وقد �صحت
عنده حكمة بانيها ،بالخبر ال�صادق �أو بالبراهين الوا�ضحة والحجج الالئحة ،فكلما
وقف هذا الرجل في الدار على �شيء منها قال� :إنما ُفعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا،
ول�سبب كذا وكذا ،فجائز �أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها
هذا الذي دخل الدار ،وجائز �أن يكون فعله لغير تلك العلة ،)66(»...وقد �صاغ النحاة
م�صطلحات كثيرة م�ستنبطة من بيئتهم دال��ة على هذا البناء اللغوي ال�شامخ نحو:
المبني ،والمبني عليه ،والم�سند ،والم�سند �إليه ،والفاعل ،والمفعول به ،والفتح،
وال�ضم ،والك�سر� ...إلخ ،ولذا �ألفيناهم لم يهتموا كثير ًا بم�ستعملي اللغة كثيراً.
مما ال �شك فيه �أن ق�ضية المعنى في المجال اللغوي هي الأ�صل ،وما المباني
�إال �أوعية لتلك المعاني ،غير � ّأن اهتمام النحاة بالك�شف عن �أثر العامل والإعراب
والمعاني الوظيفية �شغل �أغلبهم عن الك�شف عن ال��دالالت ال�سياقية الم�ستفادة من
ومن وافقهما
ا�ستح�ضار مالب�سات الخطاب وظروفهّ ،
لكن الخليل وتلميذه �سيبويه َ
نحو :عبد القاهر الجرجاني والزمخ�شري وال�سكاكي وغيرهم ك��ان لهم ق�صب
ال�سبق في االهتمام بعنا�صر الخطاب :المتكلم والمخاطَ ب والحال (المقام) في �إطار
�إدراكهم ال�شامل لمكونات المعنى الداللي التركيبي للبنى اللغوية والتي تتمثل في:
ِ
المخاطب ،والبنية اللغوية ،والمخاطَ ب ،والحال (المقام) ومالب�ساته ،وفي ال�سطور
التالية �س�أخ�ص كل م�صطلح منها بمزيد �إي�ضاح ،ولن �أُف��رِ د البنية اللغوية ببحث
باعتبار �أنها القا�سم الم�شترك في تلك العنا�صر كلها ،حيث ال لغة بدون مبنىَّ � ،أما
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مجاالت �سياق الحال فمتعددة نحو :الذكر والحذف ،والتقديم والت�أخير ،والتعريف
والتنكير ،والتذكير والت�أنيث ،والإفراد والتثنية والجمع ،و�أ�ساليب الكالم ،ودالالت
ِ
(المخاطب،
الأوجه الإعرابية� ...إلخ فهي مادة الحوار اللغوي بين �أطراف الخطاب
والمخاطَ ب ،والحال (المقام)) ،وتلك الأطراف هي م�صطلحات �شاع ا�ستخدامها في
(الخلْف) الذي ابتكره الخليل و�سيبويه ،و َد َعوا �إليه،
كتاب �سيبويه للتعبير عن مفهوم ُ
و�أنكرا على َمن �أهمله ِمن النحاة.
ِ
المخاطب (المتكلم):
�أو ًال -
ِ
المخاطب في الدر�س النحوي في اعتباره منتج ًا للكالم وم�شارك ًا
َتك ُْمن �أهمية
للمخاطَ ب ف��ي �إع����ادة تفكيك رم���وزه وت���أوي��ل��ه� ،إذ ه��و ج��زء �أ�سا�سي ف��ي منظومة
النظام اللغوي ب�شقيه الداخلي (المباني اللغوية) والخارجي (ال�سياق غير اللغوي)
فـ(المتكلم) في ا�صطالح �سيبويه( ،)67قد ورد في ثالثة وع�شرين مو�ضعاً ،وتح َّدث
�سيبويه عن نيته في �سبعة وع�شرين مو�ضعاً ،وا�ستخدام الفعل (نوى) الدال على
ق�صده في ثالثة ع�شر مو�ضعاً ،ويلحق بذلك حديثه عن االلتبا�س النابع من ق�صد
المتكلم �أو البنى اللغوية �أو غفلة المخاطب� ...إلخ في ثمانية ع�شر ومئة مو�ضع،
م�ستخدم ًا �صيغ الفعل الما�ضي والم�صدر وا�سم الفاعل نحو( :التب�س بـ ،والتبا�س،
وملتب�س) ،وال غرو في ذلك فالمتكلم كان م��دار حديث النحاة لأن��ه غاية نحوهم،
ومن �أجله ُجمعت اللغة ،وله �صيغت قواعد ت�صون ل�سانه من اللحن والزلل ،وما
ومن وافقهما قد
�أَلَّف النحاة �إال للك�شف عن مق�صده ،ولذا نرى الخليل و�سيبويه َ
ف�سروا ظواهر لغوية عديدة على �أ�سا�سه ،وتحدثوا عن مق�صده في عدد من الم�سائل
النحوية ،بل كان مق�صده �أ�ص ًال في الحكم على التركيب الواحد بال�صحة �أو الخط�أ
�أو بتعبير �سيبويه باال�ستقامة �أو الإحالة.
اللغة �ألفاظ ُيع ِّبر بها المتكلم عن ق�صده من خالل مراحل ثالث هي :مرحلة ما
قبل حدوث اللغة حيث الإدراك الب�صري للخارج ،ثم المرحلة الثانية وفيها يتم اقتران
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الت�صور الذهني للمدركات بالبعد الإ�شاري والب�صر للمرئيات في الخارج ،وفي
المرحلة الثالثة يتحقق التعيين اللغوي حيث يكون الإدراك لما بالخارج بالبنى اللغوية
بد ًال من المدركات الب�صرية ،ومما ال �شك فيه �أن اللغة العربية ذات نظام لغوي محدد
وقوالب معينة ،على حين � َّأن التراكيب المعبرة عن اللغة والفكر تت�سم باالت�ساع ،وكل
ما ينتجه المتكلم ِمن تراكيب ال يلزم معه ح�صول �إدراك كامل ِمن المخاطَ ب لمق�صود
المتكلم ،ولذا نرى النحاة ي�صوغون تراكيب ِمن باب التمثيل للتقريب بين ما ُيقال وما
ُيدرك منه� ،أو بين الكالم ال ُمنجز و�إدراك المخاطَ ب له �أو لبع�ضه ،ف�سيبويه كثير ًا ما
ي�ستخدم م�صطلح (تمثيل ولم يتكلم به) �أو ما يقاربه من الم�صطلحات كي َ«ي ُدلَّ على
� َّأن ما يحدث على �صعيد اللغة ال يوازيه تمام ًا ما ُي ْف َهم على �صعيد الإدراك ،لهذا يزيد
وبناء عليه يمكن التمييز
النحوي جهاز ًا لغوي ًا و�سيط ًا بين ما ُيقال وما ينبغي �أن ُيفهمً ،
بين الم�ستويات الثالثة الآتية:
 ما ُي ْن َجز ِمن كالم فعالً. ما ينبغي �أن ُي ْد َرك. ما ُيقال ِمن الكالم للتقريب :وهو تقريب بين ما ُيقال وما ُيفهم»( ،)68وكثير ًا مانجد �سيبويه يميز بين ما ُيتكلم به من كالم العرب ،وما ُيفتر�ض �أن يقال �أو ما ُيقال
على �سبيل التمثيل على �أل�سنة النحاة تقريب ًا لنية المتكلم وق�صده ،نحو قول �سيبويه:
ِ
«ومن ذلك قولك (زيد ًا وعمراً) ك�أنك تريد (ا�ضرب زيد ًا وعمراً)»( ،)69فقوله( :تريد)
عبارة تدل على �أن القول الم�ستعمل المنجز (زي��د ًا وعمراً) هو غير القول المراد
وهو( :ا�ضرب زيد ًا وعمراً) ،ولهذا ف�إن ما يحدث في الذهن ِمن ت�صورات ال ُت َع ِّبر
عنه التراكيب اللغوية بكل دقة ،ولقد كان �سيبويه حري�ص ًا على الك�شف والتنقيب
عن نية المتكلم وق�صده ،وجعل ذلك �أ�ص ًال دعا �إليه و�سعى �إلى ا�ستظهاره في تحليله
وح َمل على َمن غفل عنه ِمن نحاة ع�صره ممن نعتهم بالتهاون
للتراكيب اللغويةَ ،
بالخلْف �إذا ظهر لهم الإع����راب ،فا�ستعمال �سيبويه لم�صطلحات م��ن قبيل نية،
ُ
الرسالة  - 405احلولية الرابعة والثالثون

46

والمنوي ،ونحوها ،دليل وا�ضح على اهتمامه بال�سياق غير اللغوي �أو الالكالمي
الم�صاحب للبنى اللغوية المنجزة.
ق�صد المتكلم عند �سيبويه يمثل محور عملية الخطاب اللغوي ب�شقيه ،فعلى
المتكلم �أن ْيح ِ�سن التعبير عن ق�صده ،وعلى المخاطَ ب �أن يجتهد في الك�شف عن
ق�صد المتكلم ِمن كالمه ،ومن ثم ينجح التوا�صل اللغوي بين طرفي الخطاب ،ولذا لم
يقنع �سيبويه بمجرد الإ�شارة �إلى ق�صد المتكلم ،بل �سعى �إلى و�ضع �ضوابط و�أ�صول
يجب على المتكلم مراعاتها حتى يتم االت�صال ال َف َّعال بين المتخاطبين باللغة ،وتلك
ال�ضوابط هي:
�أو ًال  -مراعاة المتكلم لأ�صول النظام اللغوي ومقا�صد العرب في كالمهم:
العرب ،و�أن
وذلك في نحو قوله« :ينبغي لك �أن ُت ْجرِ ي هذه الحروف ،كما �أجرت ُ
تعني ما َع َنوا بها»( ،)70و ُي َح ِّذر المتكلم ِمن مخالفة النظام اللغوي ومقا�صد العرب
في كالمهم بقوله« :وال يجوز لك �أن تريد بالحرف غير ما �أرادوا»( ،)71فالأ�سا�س
في البنى اللفظية �أن توافق ق�صد المتكلم ،فالأ�صل االبتداء بالمعرفة� ،إال �أنه َي ْح ُ�سن
التعبير الق�صد في �إط��ار مقا�صد العرب في كالمهم،
االب��ت��داء بالنكرة �إذا واف��ق
ُ
ٍ
ح�سن الإخبار ههنا عن النكرة حيث �أردت �أن تنفي
وحينئذ ي�صح الكالم «و�إنما ُ
�شيء �أو فوقه؛ ل ّأن المخاطَ ب قد يحتاج �إلى �أن ُي ْع ِل َمه مثلَ
�أن يكون في مثل حاله ٌ
هذا»( ،)72فال بد ِمن تحقق المالءمة والمنا�سبة بين الق�صد والبنى اللفظية ،ولذا نجد
�سيبويه َي ْع َمد �إلى الحكم على بع�ض التراكيب النحوية بالخط�أ على الرغم ِمن �صحة
ولكن ق�صور البنى اللفظية عن التعبير عن ق�صد المتكلم جعل
تلك التراكيب �إعرابياًّ ،
بعت
المخاطَ ب ال يفهم مق�صد المتكلم ،وذلك نحو قوله �سيبويه« :وال يجوز �أن تقولُ :
ذراع ،وال يجوز �أن
داري ذراعاً ،و�أنت تريد بدرهم ،ف ُيرى المخاطَ ب �أن الدار كلها ٌ
تقول :بعت �شائي �شا ًة �شا ًة ،و�أنت تريد بدرهم ،ف ُي َرى المخاطَ ب �أنك بعتها ال َّأول
فال َّأول على الوِ الء ...وال يجوز ت�ص َّدقت بمالي درهماً ،ف ُيرى المخاطَ ب �أنك ت�ص َّدقت
حوليات الآداب والعلوم االجتماعية

47

بدرهم واحد .وكذلك هذا وما �أ�شبهه»( ،)73يبدو من الن�ص ال�سابق �أن المتكلم يق�صد
الإخبار عن بيعه كل ذراع في الدار بدرهم ،غير �أن تعبيره دل على �أن الدار كلها
ذراع بخالف ق�صد المتكلم ،وهو الفهم ال��ذي �أدرك��ه المخاطَ ب ِمن هذا التركيب
اللفظي ال�صحيح تركيب ًا و�إعراباً� ،إال �أنه غير �صحيح داللة لإبهامه بداللة مخالفته
لمق�صد المتكلم ال�صحيح ب�سبب ِمن ق�صور المتكلم عن مراعاة �أ�صول النظام اللغوي
ومقا�صد العرب في كالمهم.
ثاني ًا  -الو�ضوح وال�صدق والمالءمة بين الق�صد واللفظ:
الناظر في كتاب �سيبويه يلحظ ر ّده لكثير ِمن التراكيب لمخالفة مبانيها اللفظية
لمق�صد المتكلم ب�سبب ات�صاف تلك التراكيب بالغمو�ض والكذب ،وفقدان المنا�سبة
بالخلْف
والمالءمة على الرغم ِمن كونها �صحيحة تركيب ًا و�إعراب ًا عند َمن يتهاونون ُ
الدهر والأب َد ،و�أنت تريد يوم ًا
�إذا ظهر لهم الإعراب ،وذلك نحو قوله« :ال تقول :لقي ُته َ
النهار»(،)74
لقاءه في �ساع ٍة دون ال�ساعات ،وكذلك ُ
منه ،وال لقي ُته الليلَ و�أنت تريد َ
حيث ق�صد المتكلم �إل��ى تحديد وقت اللقاء� ،إال �أن تعبيره جاء عاماً ،مما �أ ّدى �إلى
الغمو�ض على المخاطَ ب ،غير �أن المتكلم لو ّغير ق�صده كي ينا�سب هذا التعبير الذي
ل�صح ،حيث �أ�شار �إلى �صحة هذا التركيب �إذا ق�صد المتكلم به التكثير ،يقول:
َتل َّفظ به ّ
الدهر �أجمع والليلَ كلَّه ،على التكثير»( ،)75ونحوه قوله« :لو
«� ...إال �أن تريد ِ�سير عليه َ
قلت�ِ :سير عليه يومين ،و�أنت تعني �أن ال�سير كان في �أحدهما ،لم ُيجز»(.)76
َ
ثالث ًا  -الدقة اللفظية في التعبير عن مق�صد المتكلم:
يبدو �أن �سيبويه قد قام بدور ال ُمعلِّم للمتكلم حيث حر�ص على توجيهه �إلى ما
ينبغي عليه ِمن التزام الدقة في التعبير باختيار البنية المنا�سبة المع ِّبرة عن المق�صد
أح�سن ،لأنك ال
المراد حيث يقول« :واعلم �أنك �إذا �أردت هذا المعنى
فتقديم اال�سم � ُ
ُ
ت�س�أله عن اللُّقى ،و�إنما ت�س�أله عن �أحد اال�سمين ال تدري �أَ ُّيهما هو ،فبد� َأت باال�سم لأنك
تق�صد َق ْ�ص َد �أن يبين لك � ُّأي اال�سمين في هذا الحال»( ،)77فالتقديم والت�أخير ظاهرة
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�أ�سلوبية قائمة على ق�صد المتكلم ،ويلزم �أن تكون البنى اللغوية ُم َع ِّبرة عن مق�صد
المتكلم الذي �أراده ،ثم ما لبث �سيبويه ُي َع ِّدد بع�ض اال�ستخدامات الأ�سلوبية التي
يجب مراعاتها عند �إن�شاء التراكيب العربية ،ومن ذلك قوله« :يقول الرجلُ � :أتاني
رجلٌ  ،يريد واحد ًا في العدد ال اثنين فيقال :ما �أتاك رجلٌ � ،أي �أتاك �أكثر ِمن ذلك� ،أو
يقول �أتاني رجلٌ ال امر�أة فيقال :ما �أتاك رجل� ،أي امر�أ ٌة �أتتك .ويقول� :أتاني اليوم
ال�ضعفاء .ف�إذا قال :ما
رجلٌ � ،أي في قوته ونفاذه ،فتقول :ما �أتاك رجلٌ � ،أي �أتاك
ُ
�أتاك �أح ٌد �صار نفي ًا عام ًا لهذا كلِّه ،ف�إنما مجراه في الكالم هذا»( ،)78يبدو في الن�ص
ال�سابق �أن ورود كلمة (رجل) نكرة في �سياق النفي جعلها ذات دالالت متعددة� ،أما
الداللة في الجملة الأولى فداللة �صرفية هي( :العدد) حيث ق�صد المتكلم الإخبار عن
مجيء رجل واحد ال �أكثر� ،إال �أن المخاطَ ب ينفي مجيء رجل واحد ويثبت مجيء �أكثر
ِمن َرجل ،والداللة في الجملة الثانية داللة �صرفية �أي�ض ًا هي( :الجن�س) حيث ق�صد
المتكلم الإ�شارة �إلى نفي جن�س الرجل� ،أما الداللة في الجملة الثالثة فهي داللة مجازية
كداللة الذكورة على القوة والنفاذ ،فالدالالت في تلك الجمل الثالث جاءت متعددة
بين ال�صرفية (العدد) �أو (الجن�س) وبين الداللة المجازية الم�ستفادة ِمن ال�سياق غير
وجه المتكلم
اللغوي نحو :داللة الذكورة على القوة والنفاذ� ،إال � َّأن �سيبويه �أخذ ُي ِّ
�إلى البنية اللغوية المنا�سبة لما َيق�صد قوله ،فيقترح عليه في ختام هذا الن�ص البنية
ال�صحيحة المالءمة لمق�صده وهي �أن يقول( :ما �أتاك �أح ٌد) حيث ي�صير النفي عام ًا
لهذا كلّه ،فلفظة (�أحد) التي اختارها �سيبويه تجمع معنى العدد والجن�س وما يت�صل
باال�ستعمال المجازي للكالم كداللة الذكورة على القوة والنفاذ ،ولهذا «فلفظ (�أحد)
عرف ل َّأن التعريف �سيجعله
يجمع بين التذكير والت�أنيث فال ُي َ�ص َّرف جن�س ًا وهو ال ُي َّ
م�شير ًا �إلى حا�ضر ،وهو ال ي�شير �إلى حا�ضر ،ويجعله دا ًال بالم الحقيقة على الكلية،
وهو دالٌ عليها بدونها� .أم��ا العدد فال يحتاج �إليه .وفي هذا كله يمتاز لفظ (�أحد)
على النكرة التي ي�شبهها في توزيعها و�سلوكها الإعرابي .فهو ال يحتمل القراءة على
الواحد �أو الجن�س بما � ّأن الداللة على العدد ي�ضطلع بها �شبيهه العدد (واحد) ،ولم
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تر�شح (�أحد) للتعبير عن الجن�س
تبق �إال الداللة على الجن�س ...فالحا�صل واحد وهو ُّ
َ
عند الوقوع في �سياق النفي ،ويفقد (�أحد) �إذا �أ�ضيف ودخل في �سياق الإثبات معنى
الداللة على الجن�س»(.)79
َ
المخاطب وتحقق الإفادة وتج ُّنب اللب�س:
رابع ًا  -مراعاة
ِ
المخاطب والمخاطَ ب تح ِّقق الفائدة بفهم المخاطَ ب
غاية التوا�صل الف َّعال بين
لمق�صود المتكلم ،وتج ُّنب اللب�س ،وتح ُّقق الفائدة �أ�صل مهم ومق�صد رئي�س من
مقا�صد ال��ع��رب ف��ي كالمهم ،ولقد جمع �سيبويه ال�ضوابط والأ���ص��ول التي يجب
مراعاتها لتحقق فائدة للمخاطَ ب في عبارة موجزة في �سياق حديثه عن الم�صادر
التي ُتن�صب ب�إ�ضمار �أفعالها غير الم�ستعمل �إظهارها بقوله« :و� َّأما ِذكْرهم (لك) بعد
ا�ستغناء� ،إذا َع َرف الداعي �أنه
المعني بالدعاء ،وربما تركوه
َ�سقي ًا ف�إنما هو ل ُي َب ِّينوا
ً
َّ
قد ُع ِلم َمن يعني ،وربما جاء به على ال ِعلْم توكيداً»( ،)80ففي هذا الن�ص الجامع �أ�شار
�سيبويه �إلى � َّأن الحذف والذكر في نظام العربية وثيق ال�صلة بعلم المخاطَ ب وفائدته
وتج ُّنب اللب�س ،فالذكر يكون لما يجهله المخاطَ ب ولم يكن عليه دليل مقالي �أو مقامي،
والحذف يح�صل لما يعلمه المخاطَ ب لقيام دليل مقالي �أو مقامي عليه من باب الإيجاز
�أو ال�سعة �أو االقت�صاد اللغوي ،وقد ُيذكر ما يعلمه المخاطَ ب من باب التوكيد مراعاة
لحال المخاطَ ب من التردد �أو ال�شك ،وقد يمتنع الحذف �إذا لم يدل عليه دليل مقالي
�أو مقامي� ،أو �أدى �إلى اللب�س على المخاطَ ب� ،إذ َق ْ�ص ُد اللب�س مخالف لمقا�صد العرب
في كالمهم ،ولذلك ف�إن َ«من �أراد ذلك فهو ُم ْل ِغ ٌز تارك لكالم النا�س الذي ي�سبق �إلى
�أفئدتهم»( ،)81فمق�صد المتكلم �أقوى القرائن غير اللغوية في دفع اللب�س.
تلك ال�ضوابط والأ�صول والمعايير التي َق َّررها �سيبويه لمعرفة ق�صد المتكلم
و�ضبطه تقوم على ال�صدق والو�ضوح والمالءمة بين الق�صد والبنى اللغوية مع التزام
الدقة اللفظية في التعبير عن المق�صود في �إطار منظومة النظام اللغوي ومقا�صد العرب
في كالمهم مع الحر�ص على تحقق الإفادة للمخاطَ ب وتج ُّنب اللب�س ،وظهر فيما �سبق
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�شاب كالمه
�أي�ض ًا � َّأن المتكلم عند �سيبويه عربي موثوق بكالمه وف�صاحته� ،أو عربي َ
�شاعر
متكلم ٌ
بع�ض الخط�أ والزلل� ،أو ٌ
متعلم ي�ضبط له �سيبويه مقا�صده و�ألفاظه� ،أو ٌ
يجوز له في ال�شعر ما ال يجوز في الكالم ِمن باب ال�سعة وال�ضرورة ال�شعرية ،فق�صد
المتكلم عامل رئي�س في تحديد ماهية العديد ِمن الظواهر والأ�ساليب اللغوية� ،أما
المظاهر اللغوية فمنها :التعريف والتنكير ،فالحق �أنهما �سلوك لغوي َت َ�ض َّمنه النظام
اللغوي كي يحقق االن�سجام مع االعتبارات الخارجية وق�صد المتكلم ونيته تجاهها،
تتحول المعرفة �إلى نكرة في اال�ستعمال في نحو قولهم( :ق�ضي ٌة وال �أبا ح�سن لها)
�إذ ّ
وهو موطن ا�ستغراب لدى �سيبويه مما دعاه �إلى �أن ي�س�أل �شيخه الخليل قائالً« :كيف
يكون هذا و�إنما �أراد علي ًا  -ر�ضي الله عنه  -فقال :لأنه ال يجوز لك �أن ُتع ِمل ال في
معرفة ،و�إنما ُتع ِملُها في النكرة ،ف�إذا جعلت �أبا ح�سنٍ نكر ًة َح ُ�سن لك �أن ُت ْع ِمل ال ،و َع ِلم
علي ،)82(»...فالتنكير والتعريف �سلوك
ُ
المخاطب �أنه قد دخل في ه�ؤالء المنكورين ٌّ
لغوي يقوم على االعتداد بالأعراف بين المتخاطبين باللغة �أ�صالة.
�أم��ا الأ�ساليب اللغوية التركيبية التي يظهر فيها جلي ًا �أث��ر مق�صد المتكلم في
�صحة المعنى والتركيب �أو ف�ساده و�إحالته فنحو حكم �سيبويه على قولهم�( :أنا عبد
الله منطلقاً)( ،)83ونحوه ِمن التراكيب باال�ستقامة والح�سن� ،أو الإحالة بح�سب طبيعة
ال�سياق المقامي الم�صاحب لإن�شاء التركيب و�إرادة المتكلم وق�صده ِ
وعلم المخاطَ ب
في منظومة متما�سكة قائمة على الأعراف اللغوية واالجتماعية وال�سلوكية المتعارف
عرفت َمن
عليها بين المتخاطبين ،فقول �سيبويه« :و�إن��م��ا ُي�ض ِمر �إذا علم �أن��ك قد َ
َي ْعني»(� ،)84إ�شارة دالة على � َّأن الإ�ضمار والحذف فعل ق�صدي َي ْ�ص ُدر ِمن المتكلم
�إذا عرف � َّأن المخاطَ ب قد يدرك ما �آثر �إ�ضماره وحذفه ،و�إال لزم عليه العدول عن
ه��ذا الإ�ضمار ،فالتركيب ال�سابق �صحيح على الم�ستوى النحوي الوظيفي لكنه
يحتمل الحكم عليه باال�ستقامة �أو الإحالة ح�سب مقت�ضيات ال�سياق المقامي والعرف
االجتماعي ،ونحو ذلك ما �أورده �سيبويه في تحليله لقولهم( :مررت ٍ
برجل حمار) �إذ
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يحتمل هذا التركيب الحكم عليه بالح�سن واال�ستقامة �أو الإحالة وفق مق�صد المتكلم
مار ،و�أما الذي َي ْح ُ�سن
و�إرادته ،يقول �سيبويه�« :أما ال ُمحال ف�أن تعني � َّأن الرجلَ ِح ٌ
فهو �أن تقول :مررت ٍ
الحمار مكان الرجل فتقولُ ِ :حمارٍ َّ � ،إما �أن تكون
برجل ،ثم ُت ْب ِدلَ
َ
فا�ستدركت ،و� َّإما �أن َي ْب ُد َو لك �أن ُت ْ�ضرِ َب عن مرورك بالرجل وتجعل
�سيت
َ
طت �أو َن َ
َغ ِل َ
غير ذلك»(.)85
مرورك بالحمار بعدما َ
كنت � َ
أردت َ
مكا َنه َ
َ
المخاط ُب (الم�ستمع):
ثاني ًا -
� ّإن التوا�صل اللغوي ال يتحقق �إال ب�����إدراك المخاطَ ب لمق�صد المتكلم وفق
مقت�ضيات النظام اللغوي والقرائن المقامية الم�صاحبة لإن�شاء البنى اللغوية ،و�أثر
المخاطَ ب في �إن�شاء التراكيب النحوية وبنائها لي�س ُمحايد ًا وال �سلبي ًا كما زعم بع�ض
ال ُم ْح َدثين ،بل هو �أثر رئي�س في �صياغة التراكيب ،فلوال المخاطَ ب ما كان �إ�ضمار
وال حذف وال كالم �أ�صالة ،فالمتكلم يبني تراكيبه على قدر حاجة المخاطَ ب وم�س�ألته
لو �س�ألته عند �إن�شاء التراكيب ،بل تكون نية المخاطَ ب عنده �أمر ًا معتبر ًا «فالكالم
على هذا و�إن لم يلفظ به المخاطَ ب؛ لأنه �إنما َيجري كال ُمه على قدر م�س�ألتك عنده لو
�س�ألته»( ،)86فالمخاطَ ب �شريك المتكلم ،في بناء التراكيب النحوية عند �سيبويه ،ووافقه
جمع من �أعالم النحاة نحو :ال�سهيلي في نتائج الفكر ،حيث َع َّبر ب�أو�ضح بيان عن �أثر
ٌ
المخاطَ ب في بناء التراكيب النحوية بقوله ...« :الكالم �صفة قائمة في نف�س المتكلم
عما
ُي َع ِّبر للمخاطَ ب عنه بلفظ �أو لحظ �أو بخط ،ولوال المخاطَ ب ما احتيج �إلى التعبير َّ
في نف�س المتكلم ...ثم َّلما كان المخاطَ ب م�شارك ًا للمتكلم في معنى الكالم؛ �إذ الكالم
مبد�ؤه ِمن المتكلم ومنتهاه عند المخاطَ ب ،ولوال المخاطَ ب ما كان كالم المتكلم لفظ ًا
فلما ا�شتركا في المق�صود بالكالم وفائدته،
م�سموعاً ،وال احتاج �إلى التعبير عنهّ ،
ا�شتركا في اللفظ الدال ،)87(»...وقد �سبق للباحث كتابة بحث عن (�أثر المخاطَ ب في
بناء التراكيب النحوية عند �سيبويه)( ،)88حيث تناولت فيه بالتف�صيل :الم�صطلحات
الدالة على المخاطَ ب عند �سيبويه ،والمخاطَ ب ومقا�صد العرب في بناء تراكيبهم،
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والمخاطَ ب وتغ ُّير التركيب النحوي ،والمخاطَ ب و�صحة التركيب النحوي ،وعقيدة
المخاطَ ب ،و�أع���راف الخطاب في التركيب النحوي ،وختمته بالحديث عن �سمات
المخاطَ ب عند �سيبويه ،ولذلك �س�أ�شير فيما يلي �إلى مالمح جديدة غير ما �سبق ذكره
غالب ًا في درا�ستي للمخاطَ ب في كتاب �سيبويه.
�أق��ام �سيبويه نظرية وا�ضحة المعالم قوامها ِعلم المخاطَ ب ،وعليها اعتمد في
الحكم على التراكيب النحوية باال�ستقامة �أو الإح��ال��ة ونحوهما ِم��ن الم�صطلحات
المناظرة ،ول��م تكن ���ص��ورة المخاطَ ب عنده مق�صورة على مجرد علم المخاطَ ب
بالقرائن اللغوية التي تمثل ال ِمعيار ،ولكنها كانت �أو�سع و�أ�شمل ِمن ذلك ،فهي ت�شتمل
على القرائن غير اللغوية ك�شاهد الحال ودالالت الأفعال و�أثرها في بناء التراكيب،
كن
يقول �سيبويه« :واعلم �أنه ال يجوز لك �أن تقول :عب َد الله المقتولَ  ،و�أنت تريدْ :
ل�ست ت�شير له �إلى
عب َد الله المقتولَ  ،لأنه لي�س فع ًال ي�صل ِمن �شيء �إلى �شيء ،ولأنك َ
� ٍ
أحد»( ،)89والمخاطَ ب في كتاب �سيبويه �أراه �صورة ل�سيبويه نف�سه في الأغلب� ،إذ هو
عنده عالم ح�صيف ذكي ب�صري نحرير ،فاهم لمقا�صد العرب في كالمهم ،م�سلم ذو
عقيدة �صحيحة �صافية ،وبهذا تفوق تلك ال�صورة التي ر�سمها �سيبويه للمخاطَ ب من
و�صل �إليه الدر�س اللغوي الحديث� ،إذ
خالل تحليله للتراكيب النحوية في كتابه ما َت َّ
المخاطَ ب لديهم في �أف�ضل �صورة ُم�شارك للمتكلم في �إبداعه �أحياناً ،والأ�صل فيه
�أنه �سلبي يقت�صر دوره على التلقي وال�سماع ،على حين يرى �سيبويه للمخاطَ ب �أثر ًا
عظيم ًا وقت �إن�شاء المبدع للتراكيب ،بل وقبل �إبداعه لما ينظم ِمن تراكيب باعتبار
ما في نية المتكلم ،وكذلك با�ستكناه ما يدور َبخلده ِمن �س�ؤال ونحو ذلك .وفيما يلي
�س�أقت�صر على بيان ملمحين مما له �صلة وثيقة بحال المخاطَ ب وفائدته وعلمه في
(الخلْف) مجال البحث.
�ضوء مفهوم م�صطلح ُ
� َّأما الملمح الأول فيبدو جلي ًا في جمع �سيبويه بين النظام الل�ساني للغة والواقع
تحول التراكيب وتغ ُّيرها
الخارجي المالب�س لعنا�صر الخطاب في نظام محكم ،مبين ًا ُّ
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ح�سب حال المخاطب من الإقبال واالن�صراف ،والح�ضور والغيبة ،والإفراد والجمع،
والتذكير والت�أنيث ،والفرح والحزن ،وال�سفر والإقامة ،والر�ؤية وال�سمع ،والذوق
والح�سن ،و�إرادة المتكلم للتوكيد �أو اال�ستفهام �أو الإثبات� ،أو الدعاء� ،أو التوبيخ...
�إلخ ،وذلك على النحو الآتي:
 ففي باب النداء َع ِلم �سيبويه � َّأن النداء في العربية و�سيلة لتحقيق غر�ض توا�صلي�أال وهو �أمر المخاطَ ب ونهيه �أو �إخباره ب�شيء ما ،ف�إذا َت َح َّقق هذا االت�صال بين
المتكلم (المنادي) والمخاطَ ب (المنادى) بالإقبال على المتكلم �أغنى ذلك عن ذكر
ا�ستغناء بحال المخاطَ ب من الإقبال ومعاينة
�ألفاظ النداء ،وربما المنادى �أي�ضاً،
ً
ف�لان ،للرجل حتى ُي ْقبِل عليك .وتركُ ها كقولك
�إقباله ،وذل��ك نحو قولك« :ي��ا ُ
فالن حين
للرجل� :أنت تفعلُ � ،إذا كان ُم ْقب ًال عليك بوجهه من�صت ًا لك .فتركت يا ُ
ا�ستغناء ب�إقباله عليك»( ،)90ففي العربية تركيبان جائزان في هذا
قلت� :أنت َتف َعلُ ؛
ً
غير ُمقبل
ال�سياق� .أولهما :قولنا( :يا فالن ،اتقِ الله) ونحوه �إذا كان المخاطَ ب َ
عليك وال من�صت ًا لك ،وهذا هو الأ�صل في النظام اللغوي� ،أو �إذا كان المخاطَ ب
لكن المتكلم َق�صد التوكيد� ،أما التركيب الثاني فهو:
مقب ًال عليك ومن�صت ًا لك َّ
(اتق الله) ونحوه بحذف �أداة النداء والمنادى ا�ستغناء بحال المخاطَ ب و�إقباله
عليك و�إن�صاته لك.
تحول التراكيب
�أدرك �سيبويه الدور الذي ت�ؤديه الحوا�س لدى المخاطَ ب في ُّ
وتغيرها وما يلحق بذلك ِمن الذكر والحذف ،والتقديم والت�أخير� ...إلخ،
النحوية ّ
فقولنا( :الع�سلُ ) خبر لمبتد�أ محذوف �أغنى عن ِذكره تذوق المخاطَ ب لطعم الع�سل،
وال يجوز ٍ
حينئذ �أن تذكر المبتد�أ وتقول( :هذا الع�سلُ ) �إال ِمن باب التوكيد ،فالر�ؤية،
وال�سمع ،واللم�س ،وال�شم ،والذوق حوا�س ذات �أثر في بناء التراكيب النحوية عند
�سيبويه في �إطار تفعيل دور القرائن غير اللغوية الم�صاحبة ل�ل�أداء الل�ساني للبنى
فقلت:
اللغوية« ،وذلك �أنك ر�أيت �صورة �شخ�ص ف�صار �آية لك على معرفة ال�شخ�صَ ،
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عب ُدالله ور ِّب��ي ،ك�أنك قلت :ذاك عب ُدالله� ،أو هذا عب ُدالله� .أو �سمعت �صوت ًا فعرفت
�صاحب ال�صوت ف�صار �آية لك على معرفتك فقلت :زي ٌد ور ِّبي� .أو َم ِ�س ْ�س َت َج�سد ًا �أو
َ
()91
مت ريح ًا فقلت :زي ٌد� ،أو ال ِم ْ�سكُ � .أو ُذ ْق َت طعام ًا فقلت :الع�سلُ » .
َ�ش ِم َ
حال المخاطَ ب انفراد ًا واجتماع ًا مما ي�ؤثر �أي�ض ًا في تغ ُّير �شكل التراكيب النحوية،
ف�إذا كنت تطلب ِمن المخاطَ ب �أن يتمهل وهو فرد على ِحدة� ،أو امر�أة مفردة� ،أو اثنين �أو
�أكثر ،ولي�سوا في قوم �أو جماعة خاطبتهم بقولك (رويد ًا)؛ لأنها للمفرد والمثنى والجمع
والمذكر والم�ؤنث� ،أما �إذا �أردت �أن ت�ستمهل �شخ�ص ًا �أو امر�أة تخُ ُّ�صه ِمن بين �أفراد جماعته
بهذا الطلب فال بد �أن ُت ِلحق الكاف بهذه الكلمة ،فتقول( :روي��دكَ  ،روي ِ
��دك)؛ يعلل لذلك
�سيبويه بقوله« :هذه الكاف التي لحقت رويد ًا �إنما لحقت ل ُت َب ِّين المخاطَ ب المخ�صو�ص؛
الكاف حين خاف التبا�س َمن
ل ّأن ُر َو ْي َد تقع للواحد والجميع ،والذكر والأنثى ،ف�إنما �أدخل َ
تعني ب َمن ال يعني ،و�إنما حذفها في الأول ا�ستغنا ًء بعلم المخاطَ ب �أنه ال يعني غيره»(.)92
 لمح �سيبويه في قولهم (�أتميمي ًا مرة وقي�سي ًا �أخرى) � َّأن هذا التركيب قد تح َّولتلون وتن ُّقل ،ولي�س ُي�س�أل عن �أمر
�إلى الإثبات؛ لأن المخاطَ ب �صار في حال ُّ
يجهله ليعلمه ،ثم خرج التركيب ِمن الإثبات �إلى التوبيخ ،وك���أن هذا التركيب
حول ِمن معنى اال�ستفهام �إلى الإثبات ،ثم �إلى التوبيخ
الذي �صيغته ا�ستفهام قد َت َّ
مرة وقي�سي ًا �أخرى ،و�إنما هذا �أنك
مراعي ًا حال المخاطَ ب «وذلك قولك� :أتميمي ًا ّ
قلت:
مرة وقي�سي ًا �أخرى ،ك�أنك َ
تلون وتن ُّقلَ ،
ر�أيت رج ًال في حال ُّ
فقلت� :أتميمي ًا َّ
أنت في هذه الحال تعمل في تثبيت هذا له،
�أتح َّولُ تميمي ًا مرة وقي�سي ًا �أخرى .ف� َ
تلون وتن ُّقل ،ولي�س ي�س�أله م�ستر�شد ًا عن �أمرٍ هو
وهو عندك في تلك الحال في ُّ
جاهلٌ به ليف ِّهمه �إياه ويخبره عنه ،ولك ّنه و َّبخه بذلك»(.)93
� َّأم��ا الملمح الثاني الخا�ص بفائدة المخاطَ ب وعلمه فيبدو جلي ًا في موا�ضع
كثيرة مب�سوطة في كتاب �سيبويه� ،إال �أنني �س�أقت�صر هنا على تحليل تركيبين فقط
هما :قوله�( :أنا عبد الله منطلق ًا) وقولهم( :هذا �أنت).
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	� َّأم��ا التركيب الأول (�أن��ا عبد الله منطلقاً) فقد ورد في �إط��ار معالجة �سيبويهخبر للمعروف
لمفهوم ُ
الخلْف في �سياق الباب الخا�ص بـ «م��ا ينت�صب لأن��ه ٌ
المبني على ما هو قبله من الأ�سماء المبهمة»(( ،)94يق�صد �سيبويه بهذا العنوان:
ما ينت�صب على الحال ِم��ن معرفة �أُخ�� ِب��ر بها عن مبتد�أ وه��و ا�سم مبهم  -وقد
َتق َّدم هذا المبتد�أ على خبره) حيث بد�أ ببيان الأ�سماء المبهمة ،وهي عنده« :هذا،
وهذان ،وهذه ،وهاتان ،وه�ؤالء ،وذلك ،وذانك ،وتلك ،وتانك ،وتيك ،و�أولئك،
وهو ،وهي ،وهما ،وهم ،وه ّ��ن ،وما �أ�شبه هذه الأ�سماء»( ،)95يبدو ِمن الن�ص
ا�ستقر عليه الحال عند
ال�سابق � ّأن مفهوم الإبهام عند �سيبويه �أو�سع و�أ�شمل مما
ّ
غيره من النحاة؛ لأنه جمع بين �أ�سماء الإ�شارة وال�ضمائر جميعاً ،وال خالف
بين النحاة في �إبهام ال�ضمائر� ،أم��ا �أ�سماء الإ���ش��ارة فهي مبهمة عند �سيبويه
باعتبار �إفرادها وقبل التركيب� ،أما التعريف فيها فنابع ِمن اال�ستعمال باعتبار
تركيبها في �سياقات متعددة ،فهي لي�ست ِمن المعارف الو�ضعية كالأعالم مثالً،
والتعريف الذي في ا�سم الإ�شارة هو تعريف الح�ضور في �سياق اال�ستعمال،
وهو تعريف ُمعل ٌَّق بمعرفة المخاطَ ب دون المتكلم ،و ُم َف ِّ�سر الإ�شارة يليها� ،أما
ال ُم ْ�ض َمر فال يخرج عن كونه ُمتكلم ًا �أو مخاطب ًا �أو غائباً� ،أما المتكلم والمخاطَ ب
فمف�سرهما ح�ضورها في �سياق اال�ستعمال ك�أ�سماء الإ�شارة ،ولذا جمع �سيبويه
فمف�سره �سابق الذكر عليه.
بينهما ،بخالف �ضمير الغيبة ِّ
 في �سياق حديث �سيبويه عن الإ�سناد والم�سند والم�سند �إليه عر�ض للحالال ُم�ؤكَّدة لم�ضمون الجملة ،والحال الم�ؤ�س�سة با�صطالح المت�أخرين من خالل
عدد من التراكيب نحو :هذا عب ُد الله منطلقاً ،هذا عب ُد الله معروفاً� ،أنا عب ُد الله
منطلقاً ،هو زي ٌد منطلقاً� ...إلخ ،حيث جمع بين منهجين في تحليله اللغوي لها� :أما
المنهج الأول فمنهج نحوي خال�ص ،ق�سم الكالم فيه �إلى عن�صريه الأ�سا�سيين،
وهما :الم�سند والم�سند �إليه ،وهو المنهج ال�سائد عند النحاة� ،أما المنهج الثاني
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بالخلْف الذي تهاون فيه نحاة ع�صره مما له �صلة
فمنهج داللي اهتم فيه �سيبويه ُ
بالمعنى الم�ستفاد ِمن التركيب مع مراعاة ق�صد المتكلم وحال المخاطَ ب وفائدته
وعلمه في هذا ال�سياق ،ففي الحال الم�ؤ�س�سة يكون المخاطَ ب عالم ًا بالخبر عارف ًا
به ،وين�صرف ق�صد المتكلم ٍ
حينئذ �إلى تنبيهه لتلك الحال المتممة لمعنى الجملة
نحو قولهم( :هذا عب ُد الله منطلقاً)� ،إذ «المعنى �أنك تريد �أن ُتن ِّبهه له منطلقاً ،ال
تريد �أن ُت ِّعرفه عبد الله؛ لأنك ظننت �أنه يجهله ،فك�أنك قلت :انظر �إليه منطلقاً،
فمنطلق حالٌ قد �صار فيها عب ُد الله»(0)96
�أم��ا في الحال الم�ؤكدة لم�ضمون الجملة فال يكون المخاطَ ب عارف ًا بالخبر بل
يجهله ،لذلك يعمد المتكلم �إلى تعريفه وتوكيده بالحال نحو( :هو زي ٌد معروفاً) حيث:
«�صار المعروف ح��االً .وذل��ك �أن��ك ذك��رت للمخاطَ ب �إن�سان ًا كان يجهله �أو ظننت �أنه
يجهله»( ،)97وتلك الحال الم�ؤكدة لم�ضمون الجملة هي التي ي�ستفاد معناها من م�ضمون
الجملة قبلها نحو( :محمد �أب��وك عطوفاً) لأن ِمن ل��وازم الأب ّ��وة العطف ،وتلك الحال
الم�ؤكدة لها �أغرا�ض نحو :الفخر والتعظيم والت�صغير والوعيد� ...إلخ ،وتلك الحال
قد تكون غير جائزة وفق ق�صد المتكلم �إذا ق�صد الإخبار عن عملٍ �أو �صف ٍة ولم يق�صد
تعريف المخاطَ ب ما يجهله� ،إذ ال ي�ستقيم �أن ُيخبِر المتكلم مخاطبه عن خبر يعرفه،
نجو�( :أنا عبد الله كريم ًا جواداً) و(هو عبد الله �شجاع ًا بطالً) و(�إني عبد الله �آك ًال كما
ت�أكل العبيد) لأن (�أنا) و(هو) ونظائرهما «م�ستغنيان عن �إن�سان و�إنما تقول� :أنا زي ٌد،
تعرف َمن يجهل �أنك زيد و�أنه عمرو ،ثم ت�أتي بعده الحال التي
وهو ٌ
عمرو� ،إذا كنت ِّ
هي حقيق له»( ،)98وتف�سير ذلك عند �سيبويه هو �أنك�« :إذا ذكرت �شيئ ًا ِمن هذه الأ�سماء
كنت ُتخبِر عن عملٍ �أو
التي هي عالمة
للم�ضمر ف�إنه محال �أن يظهر بعدها اال�سم �إذا َ
َ
�صفة غير عمل ،وال تريد �أن ُت ِّعرفه ب�أنه زي ٌد �أو عمرو .وكذلك �إذا لم ُت ِ
وعد ولم َتفخر،
�أو ُت�ص ِّغر نف�سك؛ لأنك في هذه الأحوال ُت ِّعرف ما ُترى �أنه قد ُجهِل� ،أو ُتنزِ لُ المخاطَ ب
منزلة َمن يجهل فخر ًا �أو تهديد ًا �أو وعيداً ،ف�صار هذا كتعريفك �إياه با�سمه»(.)99
حوليات الآداب والعلوم االجتماعية

57

حمل �سيبويه على معا�صريه الذين ال يهتمون بالفروق الداللية بين التراكيب
بالخلْف �إذا عرفوا
�إذا عرفوا الإعراب ،وذلك في قوله« :ف�إن النحويين مما يتهاونون ُ
الإعراب وذلك �أن رج ًال من �إخوانك ومعرفتك لو �أراد �أن يخبرك عن نف�سه �أو عن غيره
خبرك
ب�أمر فقال� :أنا عب ُد الله منطلقاً ،وهو زيد منطلقاً ،كان ُمحاالً؛ لأنه �إنما �أراد �أن ُي َ
باالنطالق ،ولم يقل هو وال �أنا (يق�صد �سيبويه � َّأن المتكلم لم ي ُقل :هو منطلق وال �أنا
منطلق ،ولكنه قال � :أنا عبدالله منطلقاً ،فجمع بين ال�ضمير واال�سم) حتى ا�ستغنيت
�أنت عن الت�سمية؛ ل ّأن هو و�أنا عالمتان للم�ضمر ،و�إنما ُي�ض ِمر �إذا علم �أنك قد عرفت
َمن َيع ِني»( ،)100في الن�ص ال�سابق نلحظ �أن �سيبويه قد حكم على قولهم�( :أنا عبد الله
الخلف
منطلقاً) بالإحالة ،على الرغم ِمن �صحته وفق وجهة نظر النحاة الذين يهملون ُ
�إذا ظهر لهم الإعراب؛ لأن المتكلم به يكون قد جمع بين اال�سم وال�ضمير الم�ستغ َنى
به عن ذكر اال�سم ل ِعلم المخاطَ ب� ،إذ المراد ٍ
حينئذ �إخبار المخاطَ ب عن االنطالق ال
عن (عبد الله) ،ولذا كان التركيب فا�سد ًا وغير �صحيح عند �سيبويه لعدم اعتبار علم
المخاطَ ب في �صحة التركيب ،ولعدم ح�صول الفائدة للمخاطَ ب ،فقولك�( :أنا زيد)
كناية عن ا�سم متقدم ،فلي�س في الحال ٍ
حينئذ فائدة ل َّأن الحال توجب في هذا التركيب
ولكن هذا التركيب نف�سه
�أ َّنه �إذا كان منطلق ًا فهو زيد ،ف�إذا ترك االنطالق فلي�س بزيدّ ،
قد ُيحكم عليه باال�ستقامة والح�سن في �سياقين� ،أولهما� :إذا اجتمع في الجملة مع
االنطالق معنى التنبيه والتعريف للمخاطَ ب كما كان مع معروف في الحال الم�ؤكدة
لم�ضمون الجملة ،والآخ��ر هو� :إذا كان المتكلِّم به خلف حائط �أو مو�ضع مجهول
ٍ
يح�سن له �أن ُي ِّعرف بنف�سه ويجمع بين ال�ضمير واال�سم ،يف�سر
للمخاطَ ب،
وحينئذ ُ
ذلك �سيبويه بقوله« :و�إنما ُي�ضمر �إذا علم �أنك قد عرفت من يعني� ،إال � َّأن رج ًال لو كان
َخلف حائط� ،أو في مو�ضع تجهله فيه فقلت َمن �أنت؟ فقال� :أنا عبد الله منطلق ًا في
حاجتك ،كان ح�سناً»( ،)101فهذا كله جائز لأنه في عداد قولهم�( :أنا عبد الله معروفاً).
� َّأم��ا التركيب الثاني نحو قولهم( :ه��ذا �أن��ت) فغير م�ستقيم لـ «�أن��ك ال ت�شير
للمخاطَ ب �إلى نف�سه وال تحتاج �إلى ذلك ،و�إنما ت�شير له �إلى غيره� .أال ترى �أنك لو
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أنت ،لم ي�ستقم»(� ،)102إذ يقت�ضي ال ُعرف اللغوي �أن
�أ�شرت له �إلى �شخ�صه فقلت :هذا � َ
يكون الم�شار له بخالف الم�شار �إليه نحو( :هو عبد الله) ،وفي هذا الإطار لمنظومة
الإ�شارة في العربية حكم �سيبويه على قولهم( :هذا �أنت) بالإحالة ،على حين �أنه ي�صح
�أن نقول( :هذا الحاكم)؛ لأن الم�شار �إليه هنا بخالف الم�شار له� ،إذ هما منف�صالن في
منظومة الإ�شارة في العربية ،وفحوى ذلك �أن عدم اال�ستقامة في قولهم( :هذا �أنت)
ويف�سره ما جاء في حديث
يرجع �إلى انعدام الفائدة بالن�سبة للمخاطبُ ،ي�ؤكِّد ذلك ّ
جابر بن عبد الله  -ر�ضي الله عنهما  -حيث قال�( :أتيت ر�سولَ الله  في �أمر َد ْينٍ
كان على �أبي ،ف َد َق ْق ُت الباب ،فقالَ :من ذا؟ فقلت� :أنا ،فقال� :أنا� ،أنا؟ ك�أنه كرهها»(،)103
ف�سبب كراهة ر�سول الله  نابع من �إجابة جابر  -ر�ضي الله عنه  -على ال�س�ؤال بغير
دق الباب عرف المخاطَ ب �أو المطروق عليه  -ر�سول الله  -
ما ُ�سئل عنه؛ لأنه لما ّ
� َّأن ث َّم �ضارباً ،لك ّنه لم يعرف �شخ�ص الطارق ،ف�س�أل عن ال�شخ�ص ،فلما �أجاب جابر
 ر�ضي الله عنه  -بقوله�( :أنا) لم تح�صل الفائدة التي تزيل الإبهام للمخاطَ ب ،وكانالواجب عليه �أن يجيب بما يفيد المخاطَ ب ب�أن يقول( :جابر) �أو (�أن��ا جابر) ،وتلك
الكراهة ترجع �أي�ض ًا لعدم معرفة المخاطَ ب ما تدل عليه الإحالة بال�ضمير (�أنا) مما
زاد الغمو�ض والإبهام �إبهاماً� ،إذ اجتمع مع �إبهام اللفظ (�أن��ا) �إبهام �آخر بغياب ما
يعود �إليه ال�ضمير ،لكن �إذا كانت تلك الإجابة عن ال�س�ؤال ذاته حال م�شاهدة ور�ؤية
ل�صح الكالم وا�ستقام ،ولم يف�سد ،وذلك نحو :ما رواه �أن�س  -ر�ضي
الطارق للباب ّ
الله عنه  -حيث ذكر �أن ر�سول الله  �أخذ �سيف ًا يوم �أحد فقال َمن ي�أخذ مني هذا
فب�سطوا �أيديهم ،كلُّ �إن�سان منهم يقول� :أنا �أنا ،قال َفمن ي�أخذه بحقه ف� ْأح َجم القوم
فقال� :سماك �أبو دجانة� ،أنا �آخذه بحقه ،قال ف�أخذه َف َفلق به هام الم�شركين»(،)104
ففي هذا الحديث نلحظ �أن �إجابة كل واحد من ال�صحابة عن �س�ؤال ر�سول الله 
بقولهم�( :أنا) �إفادة للمخاطَ ب ،ر�سول الله ؛ لأن م�شاهدة المتكلم للمخاطَ ب ُيغني
عن ذكر ا�سمه ،وما يعود عليه ال�ضمير� ،أما قولهم�( :أن��ا) الثانية فت�أكيد لفظي لـ
(�أنا) الأولى ،فهذا تعبير ح�سن لح�صول الفائدة للمخاطَ ب بالم�شاهدة� ،أما التعبير
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الأول فمكروه النعدام الفائدة ب�إبهام المتكلم على المخاطَ ب بغيابه وجهل المخاطَ ب
بمرجع ال�ضمير.
ثالث ًا  -الحال (المقام):
النحو العربي نحو قائم على التنظير ال ُم ْن َغرِ �س في اال�ستعمالِ ،
وعماده المزج
بين نظامين ال ينف�صالن� ،أحدهما هو :البنية ال ُم َنجزة �أو التراكيب الم�ستعملة في
كالم العرب فيما ُيعرف بالنحو اال�ستعمالي �أو ال�سياقي �أو الفطري الذي ي�صف اللغة
باعتبارها �سلوك ًا اجتماعي ًا وو�سيلة للتوا�صل بين المتخاطبين بها ،والآخر هو :البنية
ت�صورة في ذهن الناظر �أو المتكلم الم�ستعمل للغة فيما ُيعرف بنحو القواعد �أو نحو
ال ُم َ
ال�صنعة ،وهي بنية تمثّلها القواعد الثابتة التي �صاغها النحاة لتف�سير كالم العرب،
وتلك البنية تت�سم بالتجريد والثبات ،وتقديم المقال على المقام وال�سياق ب�أنواعه
االجتماعي والثقافي والعقدي� ...إل��خ ،وكتاب �سيبويه خير �شاهد على هذا المزج
البديع بين لغة اال�ستعمال ذات البنية الواقعية التي تمثل كالم العرب ومقا�صدهم
من تقديم وت�أخير ،وحذف وذكر ،وتنكير وتعريف ،وتذكير وت�أنيث� ...إلخ ،ولغة
التنظير القاعدي التي يموت فيها ال�سياق االجتماعي الم�صاحب للبنى اللغوية اللفظية
غالباً ،ويحيا كالم النحاة بما افتر�ضوه من �أمثلة مبتورة من �سياقها.
م�صطلح (الحال)( )105بمعنى (المقام) ِمن الم�صطلحات ال�شائعة ن�سبي ًا في كتاب
�سيبويه ،فقد ورد بهذا المعنى في ثمانية و�ستين وث�لاث مئة مو�ضع ،و�أول تلك
الموا�ضع ورود ًا جاء في �سياق عر�ض �سيبويه لبع�ض التراكيب المفتر�ضة للتمثيل
عاقب
قائالً« :ك�أنه قال في التمثيل و� ْإن كان ال ُيتكلَّم به� :أعب ُد الله �أه َ
��ان َ
غالمه �أو َ
غالمه� ،أو �صار في هذه الحال (عند ال�سائل و�إن لم يكن) ثم َف َّ�سر»( ،)106ومن تلك
َ
العبارات التي ت�شير �إلى هذا الم�صطلح �أي�ض ًا في الكتاب قولهِ ( :لما ُيرى ِمن الحال)
ترادف في اال�ستخدام،
�أو (لما فيه ِمن الحال)( ،)107وبين الحال والمقام عند الجمهور ٌ
وذهب بع�ض ال ُم ْح َدثين �إلى القول ب� َّأن المقام �أ�شمل ِمن الحال ل�شموله ال�سياق اللغوي
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وغير اللغوي ،وذهب �آخرون �إلى �أن م�صطلح (الحال) دال على الثبات وال�سكون،
على حين � َّأن م�صطلح (المقام) متحرك( ،)108وعلى الرغم من �شيوع م�صطلح (المقام)
بعد �سيبويه ،وال �سيما عند البالغيين حيث �أفرزت قرائحهم عبارات خالدة نحو( :لكل
مقام مقال) و(لكل كلمة مع �صاحبتها مقام)� ،إال �أنني �آثرت ا�ستخدام م�صطلح (الحال)
ل�شيوعه عند �سيبويه ،ول َّأن �سيبويه لم ي�ستخدم م�صطلح (المقام) في كتابه ،بل لقد
�شاع هذا الم�صطلح بعد �سيبويه عند �شراح كتابه ،ومنهم ال�سيرافي (ت368هـ) حيث
�أ�شار �إلى �أن العرب تحذف لدليل من المقال �أو الحال (المقام) وذلك في �سياق تعليله
لقول �سيبويه( :عب َد الله المقتولَ ) حيث حكم عليه بعدم الجواز ،و�أنت تريد (كُ ن عب َد
الله المقتولَ ) وذلك «لأنه لي�س قبله ،وال في الحال داللة عليه �إذ كان يجوز �أن يكون
على معنى (تولَّ عب َد الله المقتولَ �أو �أجِ ْب ُه) ،وما �أ�شبه ذلك ،و�إنما ي�ضمرون ما عليه
الداللة ِمن الكالم �أو �شاه ٌد ِمن الحال»(.)109
الحال (المقام) تجديد �أدركه �سيبويه ،ودعا �إلى التزامه وتفعيله في تحليل التراكيب
بالخلْف
وح َمل على َمن �أنكره ِمن معا�صريه �إذ قالَّ �« :إن النحويين مما يتهاونون ُ
العربيةَ ،
إعراب»( ،)110فالحال و�سيلة ُم ْع َت َبرة لج�أ �إليها �سيبويه لتف�سير �شواهد و�أمثلة
�إذا عرفوا ال َ
كثيرة «ال ت�ضبطها القواعد ال�صورية وال تخ�ضع لمقايي�س الكالم الم�ألوف� ،إال �أنها
�آيل ٌة �إلى تلك المقايي�س بتقدير الناظر وت�أويله ،فهي �أمثلة ِمن الكالم لها مقايي�س في
نفو�س المتخاطبين ولها نظير في �أعرافهم ومثاقفاتهم .فقد يبدو للوهلة الأولى �أن تلك
ولكن ر ّدها �إلى الأ�صول غير اللغوية يف�سر خروجها
العبارات ناق�صة �أو �شاذة �أو الحنةّ ،
على النظام� ،أو ُي َف ِّ�سر على الأقل خ�ضوعها لنظام ُمفارِ ق»( ،)111حق ًا يجب على الناظر في
كالم العرب �أن يربط المقال بالحال (المقام) كي يدرك مقا�صد العرب في كالمهم ،وهذا
الربط ال �شك �أنه �إحالة �إلى �أن اللغة �سلوك اجتماعي بق�صد التوا�صل بين المتخاطبين،
وذلك الربط بين المقال والمقام ال �شك في �أنه ميدان للنحاة والبالغيين جميع ًا �إال �أن
الجهة �صارت منفكة بعد �سيبويه� ،إذ �صارت غاية البالغيين ال�صبغة الجمالية من الربط
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بين المقال والمقام� ،أما النحاة فقد حادوا عن تلك ال�صبغة الجمالية التي �شاعت في
ِ
والمخاطب ،والمخاطَ ب،
البالغة العربية �إلى مراعاة مقت�ضى الحال� ،أو �شاهد الحال،
ومو�ضع الكالم وزمانه ،والم�سرح اللغوي عامة.
الحال (المقام) �سياق غير لغوي ي�شتمل على الظروف االجتماعية التي يجب
مراعاتها عند معالجة العالقة بين ال�سلوك اللغوي وال�سلوك االجتماعي ،والحال
(المقام) يمثل الجانب االجتماعي في اللغة ،وهو جانب رئي�س ال يمكن �إهماله الرتباط
المعنى به ارتباط ًا وثيقاً ،وما الحال (المقام) �إال الر�صيد الح�ضاري للقول ،وهو
الينبوع ال��ذي يم ّده بالحيوية في كل زم��ان ومكان ،فالحال(المقام) يمثل التراث
اللغوي غير المنظور الم�صاحب للبنى اللفظية في الدر�س النحوي ،ولذا فهو ُي َع ُّد
وثيقة اجتماعية ،وثقافية ،ودينية ،وجغرافية� ...إلخ ،تمثل ع�صر �سيبويه� ،أي :القرن
الثاني الهجري ،وهو ال�سبيل الأمثل لتف�سير كثير ِمن التراكيب النحوية التي يظن
النحاة ال�شكليون الذين ُيقدمون الإعراب على غيره �أنها غير �صحيحة �أو �شاذة �أو
الحنة �أو لي�ست مفيدة ،وذلك بردها �إلى �سياقاتها غير اللغوية ال ُم ْع َتبرة حيث يق ِّدرون
المحذوف ،وتدل على التقديم والت�أخير ،والتنكير والتعريف� ...إلخ ،فقد حفظت لنا
البنى اللغوية للتراكيب النحوية الم�شفوعة ب�إيراد �سياقاتها غير اللغوية في كتاب
�سيبوبه ر�صيد ًا ح�ضاري ًا ال ب�أ�س به ير�سم مالمح الحياة االجتماعية للعربي في بيئته:
نحو طبيعة ال�صحراء التي يعي�ش فيها حيث الحر ال�شديد ،وذل��ك في نحو قوله:
«(اجتمع القيظُ ) ،يريد :اجتمع النا�س في القيظ»( ،)112ونحوه التركيب الذي َع َّبر فيه
عن ق�سوة ال�صحراء على قاطنيها حيث يمر�ض المرء ،وال �أني�س وال راحلة يركبها
فيرح ُمه ،و�سرت حتى
يمر به
الطائر َ
ُ
�إلى طبيب ،نحو قول �سيبويهَ ...« :مرِ َ�ض حتى ُّ
()113
تعبر تلك التراكيب عن طعام القوم نحو قوله« :وكيف
يعلم الله �أني كالٌ »  ،وكذا ّ
ُ
ٍ ()114
«�ص َكك ُْت
�أنت وق�صع ٌة ِمن
ثريد»  ،وعن بع�ض عاداتهم في �إ�شعال النار نحو قولهَ :
الحجرين �أحدهما بالآخر»(.)115
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أدخلت في ر�أ�سي
�أما عن مالب�سهم فنحو قوله في و�صف زي �أهل الب�صرةُ �« :
أدخلت في القلن�سوة ر�أ�سي»( ،)116وكذا تعبيره عن بع�ض معامالتهم
القلن�سوة ،والجيدُ � ،
متاعك َ�أ ْ�س َفله قبل �أعاله،
في البيع وال�شراء والرعي و�سقاية الإبل نحو قولهِ « :ب ْع ُت َ
أح�سن
أ�سرع من ا�شترائي �أعاله ....و�سقيت �إبلك ِ�صغارها � َ
ُ
وا�شتريت متاعك �أ�سفله � َ
ِمن �سقي كبارها»( ،)117وكذا �إ�شارته �إلى ا�ستقرار بع�ض العرب في المدن على خالف
الأ�صل في �إقامتهم ،وهو :االرتحال في البادية ،وذلك نحو قوله« :بنو فالن يط�ؤهم
الطريق ،يريد :يط�ؤهم �أهلُ الطريق»( ،)118وفي تراكيب �سيبويه �إ�شارات دالة على
ُ
ثوب َن ْ�سج
العالقات التجارية بين العرب و�أهل اليمن و�أهل ال�شام نحو قوله« :وهذا ٌ
وذهبت ال�ش� َأم»( ،)120و�أظهرت تراكيبه �أي�ض ًا الفرق
البيت
اليمن»( ،)119وقوله:
ُ
ُ
«دخلت َ
بين العربي المح�ض والعربي باالنتماء ،و� ْإن كان ِمن الفر�س �أو الروم ونحوهما،
عربي قلباً»( ،)121ومن ذلك �أي�ض ًا ما جاء
عربي مح�ضاً ،وهذا ٌّ
وذلك نحو قوله« :هذا ٌّ
أخوة في
في تراكيبه مما يدلُّ على الأخالق القويمة التي حث عليها الإ�سالم نحو ال ّ
مررت ٍ
برجل
«كنت �أخاك ،وزيد ًا ُ
مثل قولهُ :
كنت له �أخاً»( ،)122وقوله« :ك� ّأن رج ًال قالُ :
فالن والل ِه»( ،)123وكذا قوله« :لي�س زي ٌد بجبانٍ وال
ٍ
فقلت ٌ
بار بوالديهُ ،
راحم للم�ساكين ٍّ
�صاحبك»( ،)124ونحو قوله في الحث على الكرم والعطاء
بخيالً ،وما زيد ب�أخيك وال
َ
الثوب ،و�أُعطي عب ُد الله المالَ »(،)125
والعطف على الم�ساكين نحو قوله« :كُ �سي عب ُد الله َ
ا�شتريت له ثوباً»( ،)126وجمع �سيبويه بين الأمر بالمعروف والنهي
وقوله« :وزي��د ًا
ُ
عن المنكر ،حيث �أنكر على َمن يقترف المنكر ِمن القول في نحو قوله« :و� َّأما َع ْمر ًا
فا�شترِ له ثوباً ،و�أما خالد ًا فال ت�شتم �أباه ،و�أما بكر ًا فال َت ْم ُرر به»( ،)127ولم يغب عن
�سيبويه التعبير عن الطبقية في المجتمع الب�صري الذي عا�ش فيه ف َتح َّدث عن ال�سيد
والعبد والجارية نحو قوله« :عب ُد الله فار ُه العبد فار ُه ال��داب��ة»( ،)128وقوله« :ذهبت
جاريتاك»( ،)129ومما ي�شير �إلى ثقافة �سيبويه الإ�سالمية ُحكمه على قولهم( :الحمد
لزيد) بالخط�أ الداللي �إذا قيلت في مقام التعظيم ،ويعلل لذلك بقوله« :ولي�س كل �شيء
ِمن الكالم يكون تعظيم ًا لله  -عز وجل  -يكون تعظيم ًا لغيره ِمن المخلوقين»(.)130
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وكي يتحقق التوا�صل الب ّناء بين المتخاطبين ال بد من �إدراك الأعراف االجتماعية
والخطابية الواجب مراعاتها بين المتكلم والمخاطَ ب ،وتلك الأع��راف االجتماعية
والخطابية �أراها معهودات ذهنية م�ستقرة في �أذهان المتخاطبين ،وهي ال تعدو �أن
تكون على النحو الآتي :معهودات لغوية ،ومعهودات ا�ستعمالية ،ومعهودات ُعرفية،
ومعهودات اجتماعية.
�أما المعهودات اللغوية فمعلومة ب�أ�صل الو�ضع لدى المتخاطبين ،وهذا المعهود
اللغوي يمثله تلك القواعد المعيارية التي �صاغها النحاة نحو :رفع الفاعل ،ون�صب
المفعول ب���ه� ...إل���خ ,و�ضوابط التقديم وال��ت���أخ��ي��ر ،وال��ذك��ر وال��ح��ذف ،والتعريف
والتنكير ،والتذكير والت�أنيث� ...إلخ� ،إذ يجب على المتكلم االلتزام بتلك المعهودات
كي يفهم المخاطَ ب ،وذلك وا�ضح في نحو قوله« :واعلم � ّأن � ْأن ال تظهر بعد حتى وكي،
(انطلقت) ....واكتفوا عن �إظهار
كما ال يظهر بعد � ّأما الفعل في قولكَّ � :أما �أنت منطلق ًا
ُ
� ْأن بعدهما ب ِعلم المخاطَ ب � َّأن هذين الحرفين ال ي�ضافان �إلى ٍ
فعل ،و�أنهما لي�سا مما
يح�سن بعدهما �إال �أن ُيحمل على � ْأن.)131(»...
يعمل في الفعل ،و� ّأن الفعل ال ُ
�أما المعهودات اال�ستعمالية ف ُمدركة بالقرائن المقالية �أو المقامية �أو بهما معاً،
وفي هذا ال�سياق �أكتفي بتركيب واحد من تراكيب �سيبويه ،وهو قوله حكاية عن
بع�ض العرب( :قال فالنة) حيث َحك ََّم �شاهد الحال و ُمعاينة المخاطبة مما جعل ر�ؤية
المتكلم لها ُتغنيه عن �إلحاق عالمة الت�أنيث بالفعل (ق��ال) الم�سند �إل��ى فاعل ا�سم
ظاهر م�ؤنث حقيقي الت�أنيث غير مف�صول عن فعله ،فهو تركيب غير �صحيح عند
َمن ُي َحكِّمون المقال فقط� ،إال �أن �سيبويه الحظ تلك ال�صلة الوثيقة بين اللغة والواقع
ف�صح عنده ذلك التركيب لأن العرب�« :إنما حذفوا التاء لأنهم �صار عندهم
الخارجي ّ
�إظهار الم�ؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاء»(.)132
	�أم��ا المعهودات العرفية فحا�صلة بما تدركه الحوا�س الخم�س ،وبال�صورةالمتح�صلة لدى المخاطَ ب �أو المتكلم تجاه الآخرين ،فكثير ًا ما يقع
الذهنية
ّ
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الحذف ،وي�ستغنى عن ذكر المحذوف لكونه معلوم ًا في ال�صدور ُعرف ًا وعادة،
وفي هذا ال�سياق �أكتفي بذكر هذا الن�ص الجامع الذي جمع فيه �سيبويه بين
الر�ؤية ،وال�سمع ،والإح�سا�س ،وال�شم ،وال��ذوق في قوله« :وذل��ك �أنك ر�أيت
وربي ،ك�أنك
�صورة �شخ�ص ف�صار �آية لك على معرفة ال�شخ�ص فقلت :عب ُد الله ِّ
�صاحب ال�صوت
فعرفت
�سمعت �صوت ًا
قلت :ذاك عب ُد الله� ،أو هذا عب ُد الله� ،أو
َ
َ
َ
ورب��ي� .أو َم ِ�س ْ�س َت ج�سد ًا �أو َ�ش ِم ْم َت
ف�صار �آي�� ًة لك على معرفته َ
فقلت :زي�� ٌد ِّ
()133
يح�صل
فقلت :زي ٌد� ،أو الم�سكُ � .أو ُذ ْق َت طعام ًا َ
ريح ًا َ
فقلت :الع�سلُ »  ،وقد ُ
المعهود العرفي بغير الحوا�س الخم�س ،وال بمعرفة ما تقدم ِذكره ِمن مقال،
�إنما هو �شيء ُح ِّدث عنه المخاطَ ب في مقامات �سابقة ،وح�صلت لهذا ال�شخ�ص
المح َّدث عنه �صورة ذهنية ارت�سمت في ال��ذاك��رة ،ويجري ا�ستدعا�ؤها عند
حاجة المخاطَ ب �إليها .يقول �سيبويه« :ولو ُح ِّدث َْت عن �شمائل رجل ف�صار �آي ًة
مررت ٍ
راحم للم�ساكين
برجل ٍ
لقلت :عب ُد الله .ك� ّأن رج ًال قالُ :
لك على معرفته َ
فالن والل ِه»(.)134
فقلتٌ :
بار بوالديهَ ،
ٍّ
�أما المعهودات االجتماعية فال تخرج عن مراعاة مقا�صد العرب في كالمهم
م��ن ال�سعة ف��ي ال��ك�لام ،وال��ح��ذف لكثرته ف��ي كالمهم ،وميلهم �إل��ى االخت�صار
المخاطب بالمحذوف ،والتقديم والت�أخير...
والخفة ،ول�شاهد الحال ،ولعلم
َ
(خير َم ْق َد ٍم) ،وللآيب من الحج( :مبرور ًا
�إلخ ،ومن ذلك قولهم للعائد ِمن ال�سفرَ :
�صاحب ًا ُمعاناً) ،وللقا�صد �أداء ٍ
عمل ما( :را�شد ًا
م�أجوراً) ،وللعازم على ال�سفر(ُ :م َ
مهدياً)� ....إلخ(.)135
الحال (المقام) يمثل االت�صال ال�شفهي وجه ًا لوجه حيث كل ما ُيقال و ُيعمل
ُيرى �أو ُي�سمع في اللحظة ذاتها ،فهو بيان للجانب االجتماعي االت�صالي من اللغة،
و�صار �شاهد الحال عند �سيبويه �ضرب ًا من �ضروب ال�سعة في كالم العرب ،وعليه
قام منهجه في الحذف ب�إ�سقاط �أحد عنا�صر الإ�سناد ،وال �سيما الفعل �سواء �أكان
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الفعل الم�ستعمل �إظهاره في الأم��ر والنهي �أو في غيرهما� ،أو بعد ح��رف� ،أو كان
ب�إ�ضمار الفعل المتروك �إظهاره �أي�ض ًا في باب :الأمر والنهي �أو في غيرهما� ،أو في
باب �إ�ضمار المبتد�أ في عدة �أبواب من كتابه(.)136
تلك الأب��واب عند �سيبويه هي ما ُعرف بعده ب�أبواب التحذير والإغ��راء والنداء
المف�سرة لتلك
واال�ستغاثة� ...إل��خ ،حيث جمع فيها �سيبويه بين الأق��وال ومقاماتها ِّ
��درك بالر�ؤية,
��درك بالقول ,وما ُي َ
الأق��وال والبنى اللغوية في ن�سق بديع َح َ��وى ما ُي َ
ونحوها م��ن مالب�سات ال��ح��ال (ال��م��ق��ام) و���ش��واه��ده نحو ق��ول��ه« :ول���و ر�أي���ت نا�س ًا
ورب الكعبة� ،أي� :أب�صروا
ينظرون الهاللَ و�أن��ت منهم بعي ٌد فك َّبروا َ
لقلت :الهاللَ ِّ
فقلت على وجه التفا�ؤل :عب َد الله� ،أي يقع بعبد الله� ،أو بعبد
أيت �ضرب ًا َ
الهاللَ � .أو ر� َ
يكون»( ،)137ففي م�شهد (الهالل) جمع المتكلم بين ر�ؤية الناظرين �إلى الهالل،
الله ُ
فكبروا ،فالحالة الأولى حالة �إدراك ب�صري نتج عنها حالة
وكالمهم حين �أب�صروه ّ
�أخرى تتمثل في الإدراك ال�سمعي ُم َع َّبر عنها بالقولِ ،
ومن مجموع هاتين الحالتين
ن�سقت بين ال ُمدرك
ُبني هذا التركيب القائم على حذف �صدره �إال �أن «الذاكرة قد َّ
ولكن اللغة لم
المرئي والم�سموع لبناء م�شهد ر�ؤي��ة الهالل ،وحدث ترميز باللغةّ ،
تنقل �إال جزء ًا ِمن الم�شهد فكان ينبغي عند َتل ِّقي هذه الجملة ِمن �إع��ادة بناء المقام
�صور كي يتم الناق�ص ِمن القول»( ،)138حيث ح�صل الإدراك للم�شهد
على م�ستوى ال َّت ُّ
بحا�ستين هما :الب�صر والقول� ،أما حا�سة الب�صر فقد كانت بانية لم�شهد الهالل ،على
حين كان القول بالل�سان ُمثبت ًا لهذا الم�شهد عند �سماع المتكلم للتكبير في تركيب
ُحذف �صدره لعلم المخاطَ ب بالمحذوف ,وح�صول الفائدة بالر�ؤية وال�سماع.
�صار �شاهد الحال ُم�سوغ ًا ومعيار ًا للحذف في كتاب �سيبويه �إلى جانب علم
المخاطَ ب وغيره من الم�سوغات ,وال�شواهد في ذلك كثيرة �أكتفي في هذا ال�سياق
()139
بالإ�شارة الموجزة �إلى بع�ضها في الجدول الآتي:
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 �إ�سقاط ا�سم فعل  -ر�ؤية �شخ�ص ي�ستعد عليك �ش�أنك مع الحجللحج
الأمر

م

التركيب
الم�ستعمل

التركيب
المفتر�ض

طريقة
التحويل

257/1

274/1

 - 8زي ٌد ور ِّبي

�صوت زيد وربي � -إ�سقاط المبتد�أ
 -هذا ُ

 �سماع �صوت �شخ�صتعرفه

130/2

 - 9زي ٌد ور ِّبي

 -هذا َج َ�سد زيد وربي � -إ�سقاط المبتد�أ

م�س ج�سد �شخ�ص
 ُّتعرفه

130/2

 - 10زي ٌد ور ِّبي

 -هذا ريح زيد وربي

� -إ�سقاط المبتد�أ

�شم ريح �شخ�ص تعرفه 130/2
ُّ -

 - 11الع�سلُ ور ِّبي

 -هذا طعم الع�سل وربي �-إ�سقاط المبتد�أ

130/2

حوليات الآداب والعلوم االجتماعية

-ذوق طعام معهود

67

راعى �سيبويه مالب�سات الحال الم�شاهدة في تحليله للتراكيب النحوية نحو:
المكان والزمان في غير مو�ضع منها حديثه عن �أحوال الفعل الم�ضارع بعد (حتى)
حيث يجوز ن�صبه في مو�ضعين ،ويجوز رفعه في مو�ضعين �آخرين ،وخال�صة ذلك
()140
على النحو الآتي:
م

التركيب الم�ستعمل

التركيب المفتر�ض

�شاهد الحال

� - 1سرت حتى �أدخلَها

� -سرت �إلى �أن �أدخلها

َ -ج ْعل الدخول غاية للم�سير

� - 2سرت حتى �أدخلَها

�ِ -سرت حتى ي�أمر لي بالدخول

 -تحقق ال�سير دون الدخول

� - 3سرت حتى �أدخلُها

� -سرت ف�إذا �أنا في حال دخول

 -الدخول مت�صل بال�سير

� - 4سرت حتى �أدخلُها

� -سرت حتى �أدخلها فما �أُمنع

 -الدخول بمعنى الآن

فتلك التراكيب الأربعة راعى فيها �سيبويه جغرافية المكان والزمان بحديثه عن
االت�صال واالنف�صال ,وارتباطهما بحال المتكلم وق�صده ,ومالب�سات الحال(المقام)
المكانية والزمانية حيث يقول« :ولي�س بين حتى في االت�صال وبينه في االنف�صال
فرق في �أنه بمنزلة حرف االبتداء ،و�أن المعنى واح ٌد �إال � ّأن �أحد المو�ضعين الدخول
ٌ
فيه مت�صلٌ بال�سير ،وقد م�ضى ال�سير والدخولُ  ،والآخر منف�صل وهو الآن في حال
الدخول ،و�إنما ات�صاله في �أنه كان فيما م�ضى»( ،)141ربط �سيبويه ن�صب الم�ضارع بعد
(حتى) بق�صد المتكلم ح�صول م�ضمون الجملة بعد زمان الإخبار في الم�ستقبل حيث
لم يقترب الداخل من المكان المراد دخوله حيث هو غايته لل�سير ال غير� ،أو �أنه �سار
�إال �أنه وقف قبل الدخول فلم يح�صل الدخول بع ُد ،و�إنما �سيح�صل في الم�ستقبل� ،أما
رفع الم�ضارع بعد (حتى) فيرجع �أي�ض ًا �إلى ق�صد المتكلم ح�صول الدخول في حال
ٍ
وحينئذ يكون
الإخبار �أو في الزمن المتقدم عليه على �سبيل الحكاية للحال الما�ضية،
ال�سائر �إلى المكان �شرع في الدخول بالفعل �أو جاوز مكان الدخول �إلى ما بعده،
فالدخول في حالة الرفع حا�صل حقيقة ,ولي�س متوقع ًا كما في حال الن�صب.
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�أدرك �سيبويه �أن التنا�سب بين المتعاطفين في العربية ال يرجع �إل��ى اللفظ،
و�إنما يعود �إل��ى المعنى والعالقات المنطقية التي يربطها المتكلم والمخاطَ ب بين
المتعاطفين كما يت�صورها العقل وفق الحال الم�شاهدة ،ولذا جاز عنده �أن تقول:
(مات زي ٌد ومحم ٌد) وامتنع قولنا( :مات زي ٌد والجبلُ ) لفقدان التنا�سب في المعنى بين
المعطوفين في التركيب الثاني� ،إذ الموت ال يقع على الجبل كما يقع على الإن�سان،
فالعبرة بالمقا�صد والأعرا�ض ال بالألفاظ والكلمات ،فقد ّميز �سيبويه بين تركيبين
ِمن نمط عطف الجملة اال�سمية على مثلها ،حيث حكم على التركيب الأول وهو قوله:
(ما زي ٌد كريم ًا وعاق ًال �أبوه) بال�صحة لكون التركيب العطفي التب�س فيه المعطوف
بالمعطوف عليه ،و�صار بينهما رابط و�سبب ي�صح به العطف� ،أما التركيب الثاني
وهو قوله( :ما زي ٌد ذاهب ًا وال عاق ًال عمرو) فال ي�صح فيه العطف مع �أن المعطوف
والمعطوف عليه جملتان ا�سميتان كالتركيب الأول ،والتنا�سب في اللفظ متحقق
بينهما� ،إال �أنه لم يلحظ �سبب ًا يدعو للربط بينهما مما حمله على القول بقطع الجملة
الثانية عن الأولى ،واختيار االبتداء بها ،حيث «يقول :ما زي ٌد كريم ًا وال عاق ًال �أبوه،
تجعله ك�أنه للأول بمنزلة كريم لأنه ُملتب�س به� ،إذا قلت �أبوه ُت ْجريه عليه كما �أجريت
ن�صبت ،وكان كالماً ،وتقول :ما زي ٌد
عليه الكريم؛ لأنك لو قلت :ما زي ٌد عاق ًال �أبوه
َ
قلت :ما زي ٌد عاق ًال عمرو لم يكن كالماً ،لأنه لي�س ِمن
عمرو ،لأنك لو َ
ذاهب ًا وال عاقلٌ ٌ
عمرو .ولو جعلته
�سببه ،فترفعه على االبتداء والقطع ِمن الأول ،ك�أنك قلت :وما عاقلٌ ٌ
إ�ضمار كالهاء في الأب ونحوها.)142(»...
ِمن �سببه لكان فيه له � ٌ
بل لقد راعى �سيبويه �أي�ض ًا حال المخاطَ ب عند بنائه للتراكيب حيث َحكَم على
قولهم( :ر�أيت زيداً) بعدم اال�ستقامة �إذا كان المتكلم �أعمى؛ ل َّأن داللة الفعل (ر�أى)
خا�صة بر�ؤية العين مما يمتنع ح�صوله ِمن المتكلم الأعمى ،على حين �أجاز قولهم:
ال�صالح) للأعمى وغيره؛ لأن الداللة للفعل (ر�أى) هنا تن�صرف �إلى
(ر�أي��ت زي��د ًا
َ
العلمية ولي�س للر�ؤية( ،)143وكذلك حكمه على التراكيب التي ُي�ستفهم فيها المخاطَ ب
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عن ظن غيره بالإحالة ،على حين �أجاز التراكيب التي ي�ستفهم فيها المخاطَ ب عن ظنه،
ُم َع ِّل ًال ذلك بقوله« :لأنه ال يكا ُد ُي�س َتفهم المخاطَ ب عن ظن غيره وال ي�ستفهم هو �إال عن
ظنه»( ،)144ونحوه �أي�ض ًا ما �أ�شرت �إليه �سابق ًا بمزيد من الإي�ضاح ،حيث حكم على
قولهم( :هذا �أنت) ب�أنه تركيب غير م�ستقيم« ،لأنك ال ت�شير للمخاطَ ب �إلى نف�سه ،وال
تحتاج �إلى ذلك ،و�إنما ت�شير له �إلى غيره»( ،)145ونظائر ذلك موا�ضع كثيرة في الكتاب
ي�صعب الإحاطة بها في هذا ال�سياق.
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الخاتمـة
تح�صيل لأهم النتائج :
(الخلْف) م�صطلح لم يرد بمعناه اال�صطالحي عند �سيبويه �إال في مو�ضع واحد،

ُ
ومعناه عندي هو« :ما يتوارى من دالالت �سياقية حالية ال تدل عليها البنى اللفظية
لكن الك�شف عنها والتما�سها في التحليل النحوي �أ�سا�س في ح�صول
التركيبيةّ ،
التمام الداللي؛ بغية كمال الإعراب وفهم مقا�صد العرب في كالمهم»


ثبات الم�صطلحات وا�ستقرارها غاية مق�صودة في الدر�س العلمي� ،إال �أن هذه
الغاية بعيدة المنال؛ لأن الم�صطلح المثالي يفتر�ض اكتمال العلم ،والم�صطلح
في تطور دائم ما دام العلم في تطور ،ولذا ف�إن الم�صطلح والعلم متالزمان حياة
وموتاً ،فالم�صطلح ينمو ويزدهر بالتداول واال�ستعمال ،ويموت وينقر�ض بعدم
تداوله وا�ستعماله.
م�صطلح (ال ُ��خ�� ْل��ف) على الرغم ِم��ن ن��درة ا�ستخدامه ف�إنه ج��اء موافق ًا لأ�س�س
تقيي�س الم�صطلح و�شروطه ف��ي علم اال���ص��ط�لاح ،حيث ج��اء م��وج��زاً ،وداالً،
و�سهالً ،ومالئم ًا لمفهومه ،وخالي ًا من التعقيد واال�شتراك والترادف ،وبين لفظ
(الخلْف) ومعناه اال�صطالحي تطابق بين الرمز اللغوي والمفهوم الدال عليه،
ُ
وقد ُخ ِّ�ص�صت داللته اال�صطالحية بالمعنى غير اللغوي الم�صاحب للأداء اللفظي
الل�ساني للتراكيب النحوية ،بعدما كان المعنى اللغوي الم�شتق منه معنى عام ًا
يدل على الطريق الخفي خلف الجبل.



ق�ضية اللفظ والمعنى في التراث النحوي من الق�ضايا التي حدث فيها خلط ولغط
كبير بين النحاة النعدام الر�ؤية المتكاملة و�ضبابيتها ،فاالهتمام بال�شكل �أو
الإعراب �أو اللفظ لي�س م�ستنكر ًا في حد ذاته ،ولي�س ِحكر ًا على العربية فقط ،بل
ولكن الخالف َي ْك ُمن في مدى اكتفاء
هو �سمة عامة في تاريخ الل�سانيات قاطبةَّ ،
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بع�ض النحاة بتلك المعاني الوظيفية الم�ستنبطة ِمن الإعراب والبنى اللفظية عن
ا�ستك�شاف ما �سواها ِمن المعاني غير اللغوية والمقامية التي تدل على قيمة
االخ��ت�لاف في التراكيب وتك�شف عن المقا�صد الأ�سمى للعرب في كالمهم،
فالمعاني لي�ست م�ستوى واحداً ،بل هي م�ستويات متعددة ومتكاملة.


النحو العربي لي�س مجرد قوالب و�أنماط �صماء ال حياة فيها ،و�إنما هو نظام
وعبر عنه بتراكيبه م�ستوعب ًا ركني
لغوي وغير لغوي �أدرك��ه العربي بفطرتهّ ،
هذا النظام ،فالنحو العربي حالة �إبداع من العربي تتمثل في �شخ�ص المتكلم
وال�سيما في كالم الله  -تعالى  ،-وحديث الم�صطفى  ،وق�صائد فحول
ال�شعراء التي �صارت ِم��ن ال�ضرورات ال�شعرية عند معظم النحاة لمخالفتها
يعبر عن
للقواعد الأ���ص��ول ال��ت��ي �صاغها ال��ن��ح��اة وف��ق ا�ستقراء منقو�ص ال ّ
الم�ستويات اللغوية المتعددة والفترات الزمنية المتعاقبة ،بل هو حالة �إبداع
�أي�ض ًا من الناظر في كالم العرب من �أعالم العربية نحو� :سيبويه ،وعبد القاهر
الجرجاني ،وال�سكاكي ،وغيرهم.



كتاب �سيبويه يمثل قمة الدر�س اللغوي العربي �إذ لم يقت�صر على بيان الأحكام
النحوية ،والأوزان ال�صرفية ،و�صفات ال��ح��روف ومخارجها ،ب��ل ك��ان هذا
الكتاب وال يزال يحوي طرائق في التفكير العلمي والمناهج ال�سديدة ،وربط
اللغة بالمجتمع والفكر والحياة ،وترجع ري��ادة �سيبويه �إلى عنايته بالمواقف
اال�ستعمالية التي يدور فيها الخطاب ِمن �أحوال المتكلم ،والمخاطَ ب ،والحال
بمعنى (ال��م��ق��ام) ،وم��ا يلحق ب��ه م��ن مالب�سات ال�سياق غير اللغوي ،الزمانية
والمكانية ،وكل ما يحيط بالموقف اللغوي؛ رغبة في تحقيق التوا�صل اللغوي
الف ّعال الذي هو الوظيفة االجتماعية الأ�سا�س للغات.
(الحال) بم�صطلح �سيبويه �أو (المقام) بم�صطلح البالغيين غالباً� ،أو ال�سياق غير
اللغوي� ،أو �سياق الحال ،و�سياق الموقف� ...إلخ بم�صطلح الل�سانيين ال ُم ْح َدثين
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تجديد �أدركه �سيبويه ،ودعا �إليه نحاة ع�صره ،وحمل على َمن �أنكره من النحاة
(الخلْف) �إذا ظهر لهم الإع��راب ،وكان در�س �سيبويه للتراكيب
الذين يهملون ُ
در�س ًا تف�سيري ًا تعليلي ًا ت�أملي ًا يعتمد تقويم التراكيب وبيان وجه ال�صحة والخط�أ
(الخلْف) بمجاالته المتعددة ِمن المتكلم
فيها بوا�سطة معايير ُخلْفية ن�سبة �إلى ُ
والمخاطَ ب ومالب�سات الحال �إلى جانب البنى اللفظية ،ومن ّثم �أ�صدر �أحكامه
بالح�سن والقبح واال�ستقامة والإح��ال��ة على عدة معايير �أخالقية ا�ستقاها من
ثقافته الدينية الوا�سعة وال �سيما ِعلْما الحديث والفقه.


الإعراب الذي �أنكره �سيبويه على معا�صريه هو :الإعراب التعبيري القائم على
�إدراك المعاني الوظيفية من خالل �ضبط �أواخر الكلمات� ،أما الإعراب بمفهومه
الوا�سع ال�شامل الذي يعني الإي�ضاح والتف�سير والتعليل في �ضوء ر�ؤية �شاملة
للتراكيب النحوية بعر�ضها في �سياقاتها التي ُنزِ َعت منها فهو الم�أمول عند
�سيبويه ،وهو الفي�صل في الحكم على التراكيب النحوية باال�ستقامة �أو الإحالة،
�إذ اال�ستقامة عنده ا�ستقامة داللية تركيبية ،ولي�ست ا�ستقامة تركيبية فقط.
الغاية الأ�سمى ِمن الدر�س الم�صطلحي هي المفاهيم التي تميزه عن الدر�س
المعجمي للكلمات ،ول��ذا يجب �أن تبد�أ درا�سة الم�صطلحات من المدلول �أو
المفهوم �إل��ى ال��دال �أو الم�صطلح؛ ول��ذا لم تمنعنا ن��درة ا�ستخدام م�صطلح
(ال ُ��خ�� ْل��ف) عند �سيبويه م��ن درا���س��ت��ه؛ لأن مفهوم م�صطلح (ال ُ��خ�� ْل��ف) وا�سع
االنت�شار في الكتاب من �صدره �إل��ى عجزه ،ودليل ذلك �أن �أربعة �أب��واب من
الأب��واب ال�سبعة الأ�صول التي َ�ص َّدر بها �سيبويه كتابه تدور في فلك مفهوم
(الخلْف) ب�صورة جلية.
م�صطلح ُ



جمع �سيبويه في تق�سيمه للكالم �إل��ى م�ستقيم ومحال ب�أنواعهما بين ال�شكل
والمعنى ،وو�ضع بذلك �ضوابط ُم ْحكمة للحكم على الجمل والتراكيب لفظ ًا
ومعنى ،فالم�ستقيم ب�أنواعه الثالثة الح�سن والكذب والقبيح تراكيب �صحيحة
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وجاءت موافقة للنظام اللغوي العربي ،وكان التنوع فيها �إلى ح�سن وكذب وقبيح
و�سوغ ذلك
وو ْفق الجوازات التي يبيحها النظام اللغويّ ،
تنوع ًا داخل النظامَ ،
�أن اللغة بنظامها المتكامل جعلت للمخاطَ ب و�سائل ت�ضمن له الفهم ال�صحيح لتلك
التراكيب نحو :االت�ساع ،والت�ضمين ،والمجاز ،وتقدير المحذوف� ....،إلخ ,فهي
تراكيب جائزة و�صحيحة وموافقة للنظام اللغوي ،والتنوع فيها من باب حرية
االختيار المتاحة للمتكلم في �إن�شائه للتراكيب.
ونبه
ال ُمحال في كتاب �سيبويه نمط ُم ْف َتر�ض ِمن التراكيب �ساقه �سيبويه للتمثيلّ ،
مفرغة من المعنى الداللي تماماً ،ولذا
�إلى �أنه ال ينبغي التكلّم به ،وهو بنية لغوية ّ
فهو تركيب خارج عن �إطار النظام اللغوي لخلوه من المعنى الداللي ،والمخاطب
ال ي�ستطيع ت�أويل تلك التراكيب والبنى اللغوية المحكوم عليها بالإحالة بتقدير
محذوف �أو على �أ�سا�س ِم��ن ال�سعة واالت�ساع في العربية ،والتنوع في تلك
التراكيب �إلى ُمحال و ُمحال كذب َت َن ُّوع خارج النظامِ ,
ومن باب ر�صد درجات
الكذب في التراكيب المحكوم عليها بالإحالة ،ل َّأن المحال كله كذب.
اال�ستقامة والإحالة تق�سيم داللي ,ولي�س �شكلي ًا كما زعم بع�ض الباحثين؛ لأنه
يقوم على مراعاة ق�صد المتكلم في �إن�شاء التراكيب ومراعاة القيم االت�صالية
في اال�ستخدام اللغوي بين المتكلم والمخاطَ ب ،وقد ق�صد به �سيبويه بيان دور
ٍ
وحينئذ يكون
المتكلم و�أثره في ا�ستخدام اللغة في �إطار قواعد النظام اللغوي،
الكالم م�ستقيماً ،و�إن تفاوتت درجة اال�ستقامة بين الح�سن والكذب والقبح� ،أو
ٍ
وحينئذ ت�صبح تلك
خارج �إطار النظام اللغوي بفقدان التركيب للمعنى الداللي،
التراكيب محالة ،وال تعدو �أن تكون مجرد بنى لفظية ال معنى لها.
مما ال �شك فيه � َّأن المعنى هو الأ�صل في المجال اللغوي ،وما المباني �إال �أوعية
لتلك المعاني� ،إال �أن اهتمام النحاة بالك�شف عن �أثر العامل والإعراب والمعاني
الوظيفية �شغل �أغلبهم عن الك�شف عن الدالالت ال�سياقية الم�ستفادة ِمن ا�ستح�ضار
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مالب�سات الخطاب وظروفه ،لكن الخليل وتلميذه �سيبويه َو َمن وافقهما ِمن �أعالم
النحاة واللغويين كان لهم ق�صب ال�سبق في االهتمام بعنا�صر الخطاب :المتكلم،
والمخاطَ ب ،والحال بمعنى (المقام) في �إطار �إدراكهم ال�شامل لمكونات المعنى
الداللي التركيبي للبنى اللغوية.
َق ْ�ص ُد المتكلم عند �سيبويه يمثل محور الخطاب اللغوي ،فعلى المتكلم �أن ُي ْح ِ�سن
التعبير عن ق�صده ،وعلى المخاطب �أن يجتهد في الك�شف عن ق�صد المتكلم ِمن
كالمهِ ،
ومن ث ََّم ينجح التوا�صل اللغوي بين طرفي الخطاب ،ولذا �سعى �سيبويه
�إلى و�ضع �ضوابط و�أ�صول يجب على المتكلم مراعاتها حتى يتم االت�صال ال َف َّعال
بين المتخاطبين باللغة ،وتلك ال�ضوابط هي:
 مراعاة المتكلم لأ�صول النظام اللغوي ومقا�صد العرب في كالمهم. الو�ضوح وال�صدق والمالءمة بين الق�صد واللفظ. الدقة اللفظية في التعبير عن مق�صد المتكلم. مراعاة المخاطَ ب وتحقق الإفادة وتج ُّنب اللب�س.المتكلم عند �سيبويه عربي موثوق بكالمه وف�صاحته� ،أو عربي َ�ش َاب كالمه بع�ض
الخط�أ والزلل واللحن� ،أو ُمتعلِّم ي�ضبط له �سيبويه مقا�صده و�ألفاظه� ،أو �شاعر
يجوز له في ال�شعر ما ال يجوز في الكالم من باب ال�سعة وال�ضرورة ال�شعرية.



جمع �سيبويه بين النظام الل�ساني للغة وال��واق��ع الخارجي المالب�س لعنا�صر
تحول التراكيب وتغ ُّي َرها ح�سب حال المخاطَ ب من
الخطاب في نظام ُمحكَمُ ،مبين ًا ُّ
الإقبال واالن�صراف ،والح�ضور والغيبة ،والإفراد والجمع ،والتذكير والت�أنيث،
والفرح وال��ح��زن ،وال�سفر والإق��ام��ة ،وال��ر�ؤي��ة ،وال�سمع ،وال���ذوق ،والح�س،
و�إرادة المتكلم للتوكيد �أو اال�ستفهام �أو الإثبات� ،أو الدعاء� ،أو التوبيخ� ...إلخ.



ر�سم �سيبويه للمخاطَ ب �صورة مثالية ،فهو عنده عالم ح�صيف ذكي ب�صري
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نحرير ،فاهم لمقا�صد العرب في كالمهم ،م�سلم ذو عقيدة �صحيحة �صافية,
وتلك ال�صورة ال �شك �أنها تفوق �صورة المخاطَ ب في الدر�س اللغوي الحديث،
�إذ المخاطَ ب عند ال ُم ْح َدثين في �أف�ضل حاالته م�شارك للمتكلم في �إبداعه �أحياناً،
والأ�صل فيه �أنه �سلبي يقت�صر دوره على التلقي وال�سماع ،على حين �أن للمخاطَ ب
عند �سيبويه �أثر ًا عظيم ًا وقت �إن�شاء المبدع للتراكيب ،بل وقبل �إبداعه لما ينظم
ِمن تراكيب باعتبار ما في نية المتكلم ،وكذا با�ستكناه ما يدور بخلده ِمن �س�ؤال,
ونحو ذلك.


الحال (المقام) تجديد �أدرك��ه �سيبويه ،ودع��ا �إل��ى التزامه وتفعيله في تحليل
وح َمل على َمن �أنكره ِمن معا�صريه ،و�شاهد الحال عنده
التراكيب العربيةَ ،
و�سيلة لتف�سير �شواهد و�أمثلة كثيرة ال ت�ضبطها القواعد ال�صورية وال تخ�ضع
لمقايي�س الكالم الم�ألوف� ،إال �أن الناظر فيها نحو�( :سيبويه) و�أقرانه يردها �إلى
�سياقاتها الم�صاحبة لإن�شائها ،فت�صبح م�ألوفة في نفو�س المتخاطبين ،لما لها
ِمن نظير في �أعرافهم ومثاقفاتهم ،فتلك �أمثلة ُتمثِّل التنوع ال�صحيح في �إطار
النظام ب�شقيه اللغوي وغير اللغوي.



الحال (المقام) يمثل الجانب االجتماعي في اللغة ،وهو جانب رئي�س ال يمكن
�إهماله الرت��ب��اط المعنى ب��ه ارت��ب��اط�� ًا وثيقاً ،وم��ا ال��ح��ال (ال��م��ق��ام) �إال الر�صيد
الح�ضاري للقول ،وه��و الينبوع ال��ذي يمده بالحيوية في كل زم��ان ومكان،
فالحال يمثل التراث اللغوي غير المنظور الم�صاحب للبنى اللفظية في الدر�س
النحوي ،ولذا فهو ُي َع ُّد وثيقة اجتماعية وثقافية ودينية وجغرافية� ....إلخ تمثل
ع�صر �سيبويه� ،أي :القرن الثاني الهجري.

	�إدراك الأعراف االجتماعية والخطابية الواجب مراعاتها بين المتكلم والمخاطب
�أ���ص��ل را���س��خ ف��ي تحقيق التوا�صل ال��ب�� ّن��اء بين المتخاطبين ،وت��ل��ك الأع���راف
االجتماعية والخطابية هي معهودات ذهنية م�ستقرة في �أذه��ان المتخاطبين،
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وهي :معهودات لغوية ،ومعهودات ا�ستعمالية ،ومعهودات ُعرفية ،ومعهودات
اجتماعية.


راع���ى �سيبويه جغرافية المكان وال��زم��ان بحديثه ع��ن االنف�صال واالت�صال
وارت��ب��اط��ه��م��ا ب��ح��ال المتكلم وق�����ص��ده ،وم�لاب�����س��ات ال��ح��ال (ال��م��ق��ام) المكانية
والزمانية ،كما �أدرك �سيبويه � َّأن التنا�سب بين المتعاطفين في العربية ال يرجع
�إل��ى اللفظ ،و�إنما يعود �إل��ى المعنى والعالقات المنطقية التي يربطها المتكلم
والمخاطَ ب بين المتعاطفين كما يت�صورها العقل َوفق الحال ال ُم�شاهدة.
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الهوامـ�ش
()1
()2
()3
()4
()5

()6
()7
()8
()9
()10
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ان��ظ��ر :المتولي محمود المتولي عو�ض حجاز  -الحوار بين الخليل و�سيبويه ،النداء
�أنموذج ًا ،درا�سة نحوية تداولية ،بحث مقدم للم�ؤتمر الدولي ال�سابع لق�سم النحو وال�صرف
والعرو�ض «الخليل عبقري العربية» 2012م � -ص.25
�سيبويه ،عمرو بن عثمان بن َقنبر (ت180ه���ـ)  -الكتاب ،تحقيق و�شرح/عبد ال�سالم محمد
ه��ارون ،ط .الثانية ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ج1977 ،1م ،وبقية الأج��زاء ،ط.
الثالثة1403 ،هـ = 1983م .81-80/2 -
انظر :الكتاب .317 ،316 ،80/2
انظر :الكتاب .272/1
ابن ال�سيـد البطليـو�سـي� ،أبو محمـد عبد الله بـن محمــد (ت521هـ)  -المثـلـث ،تحقـيـق ودرا�سة،
د�/صالح مهدي الفرطو�سي ،دار الر�شيد ،وزارة الثقافة والإعالم ،العراق1401 ،هـ = 1981م -
�ص ،486-484وانظر نحوه في :ابن مالك الطائي الجياني ،محمد بن عبدالله بن عبدالله (ت672هـ)
 �إكمال الإعالم بتثليث الكالم ،تحقيق ،د�/سعد بن حمدان الغامدي ،معهد البحوث العلمية،مركز �إحياء التراث الإ�سالمي ،جامعة �أم القرى1404 ،هـ = 1984م  ،196-195/1 -و�أ�صل تلك
المعاني نجدها في  :الخليل بن �أحمد الفراهيدي� ،أبو عبد الرحمن (ت175هـ)  -كتاب (العين)
تحقيق د/مهدي المخزومي ،ود�/إبراهيم ال�سامرائي ،من�شورات وزارة الثقافة والإعالم ،بغداد،
1985-1980م ،في باب الخاء والالم والفاء معهما � ،267-265/4إال � ّأن الخليل لم ين�ص في
(الخلْف) �إال على معنى االختالف و�إخ�لاف الوعد ،ولم ِ
ي�شر �إلى المعنى الح�سي
�سرده لمعاني ُ
الج َبل.
ال�سابق الإ�شارة �إليه ،وهو :الطريق َخلْف َ
الكتاب .316/2
الكتاب .317/2
انظر :الكتاب .80/2
الكتاب .81/2
وعدت وكان الخلف منك �سجية ،بيت من بحر الطويل ورويه بالباء المك�سورة،
�صدر هذا البيت هو َ :
وهو من�سوب للأ�شجعي  0انظر :الكتاب هام�ش رقم ( - )3ا272 /
الكتاب .272/1
انظر في تق�سيم م�صطلحات �سيبويه :علي توفيق الحمد (دكتور)  -قراءة في م�صطلح �سيبويه (تحليل
ونقد) ،العدد ( ،)33مجلة علوم اللغة2006 ،م� ،ص ،103-85حيث ق ََّ�سمها �إلى خم�سة �أق�سام هي:
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 - 1م�صطلحات ج��اءت ُم َو َّف َقة بداللة فنية دقيقة ونا�ضجة ،ا�ستقرت و�شاعت �إل��ى الآن نحو:
الفاعل ،والنكرة ،والمعرفة� ...،إلخ.
 - 2م�صطلحات وردت في الكتاب ،ولكنه عاد وع ّبر عن مفاهيمها نف�سها بمرادفات ا�صطالحية
�أخرى ،نحو :العطف ،وال�شركة ،والإ�شراك ،واال�شتراك ،وال�ضم.
 - 3م�صطلحات ِمن باب الم�شترك اللفظي حيث �أطلقها على مفهوم معين ،ثم عاد و�أطلقها في
مو�ضع �آخر للداللة على مفهوم �آخر ،نحو( :الفعل ،والم�صدر).
 - 4م�صطلحات وردت بمعناها اللغوي ،نحو :نون الن�ساء ،والطَ ْرح.
 - 5م�صطلحات تفتقر �إلى الإيجاز فقد تتكون من كلمتين �أو جملة ،وهي �أق��رب �إلى التعريف
والتو�ضيح منها �إلى الم�صطلح الفني ،نحو :باب� :أدنى العدد� ،أي :جمع القلة.
		 وانظر تق�سيم ًا �آخر في :ح�سن حمزة (دكتور)  -في الأ�صول النظرية لت�أريخ تطور
الم�صطلح النحوي العربي ،في تطور الم�صطلح النحوي العربي ،العدد (،)33
مجلة علوم اللغة ،القاهرة2006 ،م� ،ص .19-18
( )13ع�صام نور الدين (دكتور)  -الم�صطلح النحوي في مرحلة الن�ش�أة ،العدد ( ،)33مجلة علوم
اللغة2006 ،م � -ص.38-37
( )14عبد الرحمن بو درع (دكتور)  -الأ�سا�س المعرفي للغويات العربية( ،د.ت) � -ص.65-64
( )15في الأ�صول النظرية لت�أريخ تطور الم�صطلح النحوي العربي �ص ،16حيث ذكر د /ح�سن حمزة،
�أن هذه العبارة كُ تبت تحت �صورة �شم�سية على غالف كتاب (معجم الل�سانيات) لجورج مونان.
( )16علي القا�سمي (دكتور)  -الم�صطلحية ،مقدمة في علم الم�صطلح ،وزارة الثقافة والإعالم،
العراق1985 ،م � -ص.6
( )17ان��ظ��ر :ق����راءة ف��ي م�صطلح �سيبويه (ت��ح��ل��ي��ل ون��ق��د) �����ص ،68وه����و :ت��ع��ري��ف فيلبر ف��ي كتابه:
 ،17,Standardization of Terminologyونحوه جاء في تعريف  :عو�ض حمد القوزي (دكتور) -
الم�صطلح النحوي ،ن�ش�أته وتطوره حتى �أواخر القرن الثالث الهجري ،ط .الأولى ،عمادة
�ش�ؤون المكتبات ،جامعة الريا�ض1401 ،هـ = 1981م حيث قال« :اال�صطالح لفظ ُم َحدد ي�ستخدم
للداللة على ظاهرة معينة» �ص.23
( )18تمام ح�سان (دكتور)  -مقاالت في اللغة والأدب ،الجزء الثاني ،ط .الأول��ى ،عالم الكتب،
القاهرة1427 ،هـ = 2006م � -ص .105/2
( )19انظر في الخالف حول لفظة (م�صطلح) و(ا�صطالح) و�أيهـما �أ�صح؟ �إينا�س كمال الحديدي (دكتورة)
 الم�صطلحات النحوية في التراث النحوي في �ضوء علم اال�صطالح الحديث ،ط .الأولى،دار الوفاء ،الإ�سكندرية2006 ،م � -ص ،32-31و خالد الأ�شهب (دكتور)  -الم�صطلح العربي،
البنية والتمثيل ،ط .الأولى ،عالم الكتب الحديث ،الأردن1432 ،هـ =2011م � -ص.18-15
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()20
()21

()22

()23
()24
()25

()26
()27
()28
()29

انظر في �شروط تقيي�س الم�صطلح :محمود فهمي حجازي (دكتور)  -الأ�س�س اللغوية لعلم
الم�صطلح ،دار غريب ،القاهرة( ،د.ت) �صـ  ،28-24وعلي توفيق الحمد ( دكتور)  -قراءة في
م�صطلح �سيبويه (تحليل ونقد) �صـ .107-106
لم يرد ذكر لهذا الم�صطلح في �شروح الكتاب ومنها :ال�سيرافي� ،أبو �سعيد الح�سن بن عبد الله بن
المرزبان (ت368هـ) � -شرح كتاب �سيبويه ،تحقيق�/أحمد ح�سن مهدلي ،وعلي �سيد علي ،ط.
الأولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت1429 ،هـ = 2008م  ،409-405 /2 -والأعلم ال�شنتمري� ،أبو
الحجاج يو�سف بن �سليمان بن عي�سى ( ت 476هـ)  -النكت في تف�سير كتاب �سيبويه ،تحقيق:
زهير عبد المح�سن �سلطان ،ط ،الأولى ،معهد المخطوطات العربية ،الكويت1407 ،هـ = 1987م
 ،483-481 /1وكذلك في الدرا�سات الم�صطلحية الحديثة فيما اطلعت عليه.
المحدثين :عبد المجيد عابدين (دكتور)  -المدخل �إلى درا�سة النحو العربي على
من ه�ؤالء ْ
�ضوء اللغات ال�سامية ،مطبعة ال�شبك�شي ،القاهرة1951 ،م حيث قال« :ظلت عناية النحاة ب�شكل
عما وراء هذا ال�شكل ِمن معانٍ ودالالت» �صـ،115
التركيب تتزايد جي ًال بعد جيل حتى �صرفتهم ّ
ونحوه قول :تمام ح�سان (دكتور)  -اللغة العربية معناها ومبناها ،ط .الثانية ،الهيئة الم�صرية
العامة للكتاب ،القاهرة1979 ،م« ،ات�سمت الدرا�سات اللغوية ب�سمة االتجاه �إلى المبنى �أ�سا�ساً،
ولم يكُن ق�صدها �إلى المعنى �إال تبع ًا لذلك ،على ا�ستحياء» اللغة العربية معناها ومبناها �ص.12
الزبيدي� ،أبو بكر محمد بن الح�سن (ت379هـ)  -طبقات النحويين واللغويين ،تحقيق/محمد
�أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف ،م�صر( ،د.ت) � -ص.131
توفيق قريرة (دكتور) ِ -
الع ْرفاني واال�صطالح النحوي العربي ،كلية الآداب ،جامعة منوبة،
تون�س( ،د.ت) �ص.11
انظر :ابن منظور ،محمد بن مكرم (ت711هـ)  -ل�سان العرب ،ط .بيروت1968 ،م ،والأزهري،
�أبو من�صور محمد بن �أحمد (ت370هـ)  -تهذيب اللغة ،تحقيق :عبدالحليم النجار ،وعلي ح�سن
الهاللي ،ويعقوب عبدالنبي ،الدار الم�صرية العامة للت�أليف والترجمة1964 ،م ،والرازي ،محمد
بن �أبي بكر بن عبد القادر (ت693هـ)  -مختار ال�صحاح ،تحقيق ،محمود خاطر ،مكتبة لبنان،
بيروت1995 ،م ،مادة (ع ،ن ،ي) �أو (ع ن و).
انظر :عبد العزيز العماري (دكتور) � -أدوات الو�صف والتف�سير الل�سانية ،ط .الأولى ،فا�س،
2004م � -ص .6
انظر :خالد عبد الر�ؤوف الجبر (دكتور)  -معالجة المعنى في التراث الفكري العربي ،العدد
( ،)90ال�سنة ( ،)23المجلة العربية للعلوم الإن�سانية ،جامعة الكويت2005،م � -ص.114
المرجع ال�سابق .118
المرجع ال�سابق .122
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()30
()31
()32
()33
()34
()35
()36
()37
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()43
()44
()45
()46
()47
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القرطاجني ،ح��ازم (ت684ه��ـ)  -منهاج البلغاء و�سراج الأدب��اء ،تحقيق/محمد الحبيب بن
الخوجة ،ط .الثانية ،دار المغرب الإ�سالمي ،بيروت1981 ،م � -ص.172
الكتاب .80/2
الجرجاني� ،أبو بكر عبدالقاهر بن عبد الرحمن بن محمد (ت471هـ)  -المقت�صد في �شرح الإي�ضاح،
تحقيق د /كاظم بحر مرجان ،مطبوعات وزارة الثقافة والإعالم ،العراق1982 ،م .98/1 -
الجرجاني� ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد (ت471هـ)  -دالئل الإعجاز ،قر�أه وعلق
عليه /محمود محمد �شاكر ،مكتبة الخانجي ،القاهرة( ،د.ت) � -ص.28
في�صل �إبراهيم �صفا (دكتور)  -ق�ضايا الت�شكيل في الدر�س اللغوي  -في الل�سان العربي ،ط.
الأولى ،عالم الكتب الحديث ،الأردن1431،هـ = 2010م � -ص.14
الكتاب .38/2
انظر الكتاب� ...216 ،139/4 ،168 ،157/3 ،150/2 ،230 ،219/1 :إلخ.
الكتاب .392/1
ن�صه
ال�شاطبي� ،أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي (ت790هـ)  -الموافقات� ،ضبط َّ
وخرج �أحاديثه� :أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سليمان ،ط .الأولى ،دار ابن
وق ّدم له وعلّق عليه ّ
عفان ،ال�سعودية1417 ،هـ = 1997م .53/5 -
المرجع ال�سابق .54/5
المرجع ال�سابق .54/5
كارتر  -ع�شرون درهم ًا في كتاب �سيبويه ،ترجمة وتعليق ،د/عبد اللطيف الجميلي ،ود/حاتم
ال�ضامن ،مجلة المورد ،المجلد ال�ساد�س ع�شر ،العدد الأول ،بغداد1987 ،م � -ص.127
عبدالرحمن بو درع (دكتور)  -الأ�سا�س المعرفي للغويات العربية .85
الكتاب .124/2
الكتاب .54/1
الكتاب .55/1
كان العلماء في زمان �سيبويه يهتمون بتعلم الفقه والحديث في �صدر َت َعلُّمهم للعلوم المختلفة،
لحماد بن �سلمة في الحديث في �صدر حياته قبل �أن ينقلب �إلى درا�سة
وقد كان �سيبويه تلميذ ًا ّ
النحو العربي.
عبد العزيز �أحميد (دكتور) � -أثر المرجعية الحديثية في الم�صطلح ال�سيبويهي ،العدد
الأول ،مجلة درا�سات م�صطلحية2001 ،م1422-هـ � -ص.145
الكتاب .80/2
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()53
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()58
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الكتاب .81/2
الكتاب .81/2
انظر :اللغة العربية معناها ومبناها ،ومقاالت في اللغة والأدب ،و تمام ح�سان (دكتور)  -البيان في
روائع القر�آن ،ط .الأولى ،عالم الكتب ،القاهرة1413 ،هـ ،و �سعد م�صلوح ( دكتور) في - :من
نحو الجملة �إلى نحو الن�ص ،بحث من�شور في الكتاب التذكاري عن الأ�ستاذ عبد ال�سالم محمد
هارون ،جامعة الكويت1989 ،م 1990-م  -في البالغة العربية والأ�سلوبيات الل�سانية� ،آفاق
جديدة ،مجل�س الن�شر العلمي ،جامعة الكويت2003 ،م  -في الل�سانيات العربية المعا�صرة،
درا�سات ومثاقفات ،ط .الأولى ،عالم الكتب ،القاهرة1425 ،هـ =2004م ،و نهاد المو�سى (دكتور)
في - :نظرية النحو العربي في �ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث ،الم�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر( ،د.ت)  -ال�صورة وال�صيرورة ،ب�صائر في �أحوال الظاهرة النحوية ونظرية
النحو العربي ،ط .الأولى ،دار ال�شروق ،عمان2003 ،م ،ومحمد حما�سة عبد اللطيف (دكتور) في:
 النحو والداللة ،مدخل لدرا�سة المعنى النحوي الداللي( ،د.ت).توفيق قريرة ( دكتور )  -العرفاني واال�صطالح النحوي العربي �ص.7
انظر :الكتاب ..25 ،24 ،22/1
انظر :الكتاب .26 ،25 ،24 ،23 ،13 ،12/1
هذا التركيب خط�أ في طبعة عبد ال�سالم ه��ارون ،و�صوابه ما ثبت في طبعة بوالق ،وذلك قوله :
«وكي زي ٌد ي�أتيك» ط .بوالق .8/1 -
الكتاب .26-25/1
تمام ح�سان ( دكتور )  -مقاالت في اللغة والأدب .114/2
ال�سيرافي� ،شرح كتاب �سيبويه .186/1 -
اب��ن جني� ،أب��و الفتح عثمان (ت392ه����ـ)  -المحت�سب في تبيين وج��وه �شواذ القراءات
والإي�ضاح عنها ،تحقيق :علي النجدي نا�صف ،ود/عبدالحليم النجار ،ود/عبدالفتاح �إ�سماعيل
�شلبي ،المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،القاهرة1415 ،هـ =1994م .176/1 -
ال�سيرافي� ،شرح كتاب �سيبويه .187/1 -
الكتاب .25/1
ال�سيرافي� ،شرح كتاب �سيبويه .186/1 -
الم�صدر ال�سابق .ال�صفحة نف�سها.
الكتاب .435/1
انظر :الكتاب .124 ،102/2
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الزجاجـي� ،أبو القا�سم عبدالرحمـن بن �إ�سحـاق (ت337هـ)  -الإي�ضاح في علل النحو ،تحقيق
د/مازن المبارك ،ط .الرابعة ،دار النفائ�س ،بيروت1402 ،هـ =1982م � -ص.66
انظر :الإح�صاء الم�شار �إليه ُم َف َّ�ص ًال في �صدر مبحث (م�صطلح (الخُ لْف) بين اال�ستعمال والإهمال).
توفيق قريرة (دكتور)  -العرفاني واال�صطالح النحوي العربي� ،ص.33
الكتاب .256/1
الكتاب .331-330/1
الكتاب .218/1
الكتاب  ،54/1وانظر نحوه في :الكتاب .48-47/2
الكتاب .393/1
الكتاب .217/1
الكتاب .217/1
الم�صدر ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
الكتاب .170-169/3
الكتاب  ،55/1وانظر نحوه في :الكتاب � ...21-20/3 ،61/2إلخ.
�شكري المبخوت (دكتور)  -توجيه النفـي في تعاملـه مـع الجهـات والأ�سوار والروابط،
ط .الأولى ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت2009 ،م � -ص.118-117
الكتاب .313-312/1
الكتاب .308/1
الكتاب .297/2
انظر :تحليل لهذا التركيب ونظائره مف�ص ًال في �سياق الحديث عن المخاطَ ب الحقاً.
الكتاب .81/2
الكتاب .439/1
الكتاب .431/1
ال�سهيلي� ،أبــو القـا�سـم عبـدالرحمــن بن عبداللـه (ت581هـ)  -نتائـج الفكـر في النحـو ،تحقـيـق
د/محمد �إبراهيم البنا ،دار االعت�صام ،القاهرة( ،د.ت) � -ص .220-218
َ
المخاطب في بناء التراكيب
انظر :المتولي محمود المتولي عو�ض حجاز (دكتور) � -أثر
النحوية عند �سيبويه ،العدد رقم ( ،)25مجلة كلية الآداب ،جامعة المنوفية2009 ،م � -ص123
وم��ا بعدها ،وق��د تناولت فيه �أي�ض ًا فائدة المخاطَ ب ،و�أم��ن اللب�س ،وات�ساع الكالم ،والتقديم

حوليات الآداب والعلوم االجتماعية

85
والت�أخير ،والكالم مبني على قدر م�س�ألة المخاطَ ب ،وحال المخاطَ ب ،وعلمه ،واالختيار النحوي،
وتعدد الأوجه الإعرابية للتراكيب ،وعقيدة المتكلم و�أعراف الخطاب.
( )89الكتاب .264/1
( )90الكتاب .244/1
( )91الكتاب .130/2
( )92الكتاب .244/1
( )93الكتاب .343/1
( )94الكتاب .77/2
( )95الكتاب .78-77/2
( )96الكتاب .78/2
( )97الكتاب .78/2
( )98ال�سيرافي� ،شرح كتاب �سيبويه .408/2 -
( )99الكتاب .80/2
( )100الكتاب .81-80/2
( )101الكتاب .81/2
( )102الكتاب .141/1
( )103الحديث متفق عليه .انظر :البخاري ،محمد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم المغيرة بن بردزية (ت256هـ)
 �صحيح البخاري مطبوع مع فتح الباري البن حجر ،ط .الثانية ،دار الكتب العلمية،بيروت1418 ،ه��ـ = 1998م  -رقم  ،6250و م�سلم� ،أبو الح�سن م�سلم بن الحجاج بن ورد بن
كو�شاذ (ت261هـ) � -صحيح الإمام م�سلم ،مطبوع مع �صحيح م�سلم ب�شرح النووي ،ط.
الأولى ،دار عالم الكتب ،الريا�ض1424 ،هـ = 2003م  -رقم  ،2155و ابن حنبل� ،أحمد بن محمد
(ت241هـ)  -الم�سند ،ح ّققه� :أحمد محمد �شاكر ،ط .الأولى،مكتبة التراث الإ�سالمي ،القاهرة،
1424ه��ـ = 1994م  ،320/3 -وغيره ،و �أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث الأزدي ال�سج�ستاني
(ت275ه���ـ) � -سنن �أب��ي داود ،تحقيق :محمد ع ّ��وام��ة ،ط .الأول���ى ،م�ؤ�س�سة ال��ري��ان ،بيروت،
والمكتبة المكية ،مكة المكرمة1419 ،ه��ـ = 1998م  -رقم  ،5187واب��ن ماجة ،محمد بن يزيد
عواد معروف ،ط .الأولى ،دار الجيل،
القزويني (ت273هـ) � -سنن ابن ماجة ،تحقيق ،د /ب�شار ّ
بيروت1418 ،هـ = 1989م  -رقم .3709
(� )104صحيح م�سلم رقم  2470في ف�ضائل �أبي دجانة  -ر�ضي الله عنه . -
( )105م�صطلح� :سياق الحال مترجم عن الم�صطلح الإنجليزي � Situational Contextأو Context Of
 ،Situationو�أ�شهر المقابالت العربية له هي :الم�سرح اللغوي ،والمجريات ،والظروف الكالمية،
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ومقت�ضى الحال ،والتف�سير التاريخي و�شاهد الحال ،والمقام ،وال�سياق غير اللغوي ،و�سياق
الموقف ،وال�سياق الحالي ،والقرائن المقامية .انظر :فريد عو�ض حيدر (دكتور)  -ف�صول
في علم الداللة ،ط ،الأول��ى ،مكتبة الآداب ،القاهرة1426 ،ه��ـ = 2005م � -ص،126-125
و�إبراهيم �إبراهيم �سيد �أحمد (دكتور) � -أثر ال�سياق في توجيه المعنى في تف�سير «التحرير
والتنوير» للطاهر بن عا�شور ،درا�سة نحوية داللية ،ط .الأولى ،دار ال ُم َح ِّدثين ،القاهرة،
1429هـ = 2008م � -ص.57
الكتاب .103/1
انظر :الكتاب .364 ،340 ،275 ،272/1
انظــر تف�صيــل ذلك في :هــادي نهــر (دكتــور)  -درا�ســات في الل�سانيــات ،ثمــار التجـربـة،
ط .الأولى ،عالم الكتب الحديث ،الأردن1432 ،هـ = 2011م � -ص.232-231
ال�سيرافي� ،شرح كتاب �سيبويه .163/2-
الكتاب .80/2
عبدالرحمن بو درع (دكتور)  -من ق�ضايا النظرة اللغوية العربية ،الر�سالة ( ،)267الحولية
( ،)28حوليات الآداب والعلوم االجتماعية ،جامعة الكويت1428 ،هـ = 2007م � -ص .26
الكتاب .215/1
الكتاب .19/3
الكتاب .299/1
الكتاب .153/1
الكتاب .181/1
الكتاب .152/1
الكتاب .213/1
الكتاب .120/2
الكتاب .414/1
الكتاب .120/2
الكتاب .89/1
الكتاب .130/2
الكتاب .66/1
الكتاب .41/1
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()126
()127
()128
()129
()130
()131
()132
()133
()134
()135
()136
()137
()138
()139
()140
()141
()142
()143
()144
()145

الكتاب .88/1
الكتاب .138/1
الكتاب .177/2
الكتاب .38/2
الكتاب .69/2
الكتاب .7/3
الكتاب .38/2
الكتاب .130/2
الكتاب .130/2
انظر �أ�صول هذه التراكيب في :الكتاب .271-270/1
انظر تلك الموا�ضع في الأبواب الآتية من :الكتاب ،342 -340/1 ،258 -257/1 ،256 -253/1
.130/2 ،291 -290/1 ،277 -273/1 ،352 -348/1 ،348 -343/1
الكتاب .257/1
توفيق قريرة (دكتور) العرفاني واال�صطالح النحوي العربي� -ص. 151
انظر �أ�صول هذه ال�شواهد في :الكتاب .130/2 ،343 ،340 ،257 -273 ،257 ،253/1
انظر �أ�صل كالم �سيبويه عن (حتى) في :الكتاب .17 -16/3
الكتاب .20/3
الكتاب .61/1
انظر :الكتاب .40/1
الكتاب .122/1
الكتاب .141/1
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الم�صادر والمراجع
(�	)1إبراهيم �إبراهيم �سيد �أحمد (دكتور):
 �أثر ال�سياق في توجيه المعنى في تف�سير «التحرير والتنوير» للطاهر بن عا�شور،درا�سة نحوية داللية ،ط .الأولى ،دار ال ُم َح ِّدثين ،القاهرة1429 ،هـ = 2008م
( )2الأزهري� ،أبو من�صور محمد بن �أحمد (ت370هـ):
 تهذيب اللغة ،تحقيق :عبدالحليم النجار ،وعلي ح�سن الهاللي ،ويعقوب عبدالنبي ،الدارالم�صرية العامة للت�أليف والترجمة1964 ،م
( )3الأعلم ال�شنتمري� ،أبو الحجاج يو�سف بن �سليمان بن عي�سى ( ت 476هـ)
 النكت في تف�سير كتاب �سيبويه ،تحقيق :زهير عبد المح�سن �سلطان ،ط ،الأول��ى ،معهدالمخطوطات العربية ،الكويت1407 ،هـ = 1987م
(�	)4إينا�س كمال الحديدي (دكتورة):
 الم�صطلحات النحوية في التراث النحوي في �ضوء علم اال�صطالح الحديث ،ط .الأولى،دار الوفاء ،الإ�سكندرية2006 ،م
( )5البخاري ،محمد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم المغيرة بن بردزية (ت256هـ):
 �صحيح البخاري مطبوع مع فتح الباري البن حجر ،ط .الثانية ،دار الكتب العلمية،بيروت1418 ،هـ = 1998م
( )6تمام ح�سان (دكتور):
 اللغة العربية معناها ومبناها ،ط .الثانية ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة1979 ،م. مقاالت في اللغة والأدب ،الجزء الثاني ،ط .الأولى ،عالم الكتب ،القاهرة1427 ،هـ = 2006م. البيان في روائع القر�آن ،ط .الأولى ،عالم الكتب ،القاهرة1413 ،هـ.( )7توفيق قريرة (دكتور):
 ِالع ْرفاني واال�صطالح النحوي العربي ،كلية الآداب ،جامعة منوبة ،تون�س( ،د.ت).
( )8الجرجاني� ،أبو بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد (ت471هـ):
 دالئل الإعجاز ،قر�أه وعلق عليه /محمود محمد �شاكر ،مكتبة الخانجي ،القاهرة( ،د.ت). المقت�صد في �شرح الإي�ضاح ،تحقيق د /كاظم بحر م��رج��ان ،مطبوعات وزارة الثقافةوالإعالم ،العراق1982 ،م
( )9ابن جني� ،أبو الفتح عثمان (ت392هـ):
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 المحت�سب في تبيين وجوه �شواذ القراءات والإي�ضاح عنها ،تحقيق :علي النجدينا�صف ،ود/عبد الحليم النجار ،ود/عبد الفتاح �إ�سماعيل �شلبي ،المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية ،القاهرة1415 ،هـ =1994م.
( )10ح�سن حمزة (دكتور):
 في الأ�صول النظرية لت�أريخ تطور الم�صطلح النحوي العربي ،في تطور الم�صطلحالنحوي العربي ،العدد ( ،)33مجلة علوم اللغة ،القاهرة2006 ،م
( )11ابن حنبل� ،أحمد بن محمد (ت241هـ):
 الم�سند ،حقّقه� :أحمد محمد �شاكر ،ط .الأولى ،مكتبة التراث الإ�سالمي ،القاهرة1424 ،هـ = 1994م( )12خالد الأ�شهب (دكتور):
 الم�صطلح العربي ،البنية والتمثيل ،ط .الأولى ،عالم الكتب الحديث ،الأردن1432 ،هـ =2011م.
( )13خالد عبد الر�ؤوف الجبر (دكتور):
 معالجة المعنى في التراث الفكري العربي ،العدد ( ،)90ال�سنة ( ،)23المجلة العربيةللعلوم الإن�سانية ،جامعة الكويت2005 ،م.
( )14الخليل بن �أحمد الفراهيدي� ،أبو عبد الرحمن (ت175هـ):
 كتاب (العين) تحقيق د/مهدي المخزومي ،ود�/إبراهيم ال�سامرائي ،من�شورات وزارة الثقافةوالإعالم ،بغداد1985-1980 ،م.
(�	)15أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث الأزدي ال�سج�ستاني (ت275هـ):
عوامة ،ط .الأولى ،م�ؤ�س�سة الريان ،بيروت ،والمكتبة المكية،
 �سنن �أبي داود ،تحقيق :محمد ّمكة المكرمة1419 ،هـ = 1998م.
( )16الرازي ،محمد بن �أبي بكر بن عبدالقادر (ت693هـ):
 مختار ال�صحاح ،تحقيق ،محمود خاطر ،مكتبة لبنان ،بيروت1995 ،م( )17الزبيدي� ،أبو بكر محمد بن الح�سن (ت379هـ):
 طبقات النحويين واللغويين ،تحقيق/محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف ،م�صر( ،د.ت).( )18الزجاجي� ،أبو القا�سم عبد الرحمن بن �إ�سحاق (ت337هـ):
 الإي�ضاح في علل النحو ،تحقيـق د/م��ازن المبارك ،ط .الرابعـة ،دار النفائ�س ،بيروت،1402هـ = 1982م.
(� )19سعد عبد العزيز م�صلوح (دكتور):
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()20
()21

()22
()23
()24
()25
()26

()27

 من نحو الجملة �إلى نحو الن�ص ،بحث من�شور في الكتاب التذكاري عن الأ�ستاذ عبد ال�سالممحمد هارون ،جامعة الكويت1989 ،م 1990-م.
 في البالغة العربية والأ�سلوبيات الل�سانية� ،آفاق جديدة ،مجل�س الن�شر العلمي ،جامعةالكويت2003 ،م.
 في الل�سانيات العربية المعا�صرة ،درا�سات ومثاقفات ،ط .الأولى ،عالم الكتب ،القاهرة،1425هـ = 2004م.
ال�سهيلي� ،أبو القا�سم عبد الرحمن بن عبد الله (ت581هـ):
 نتائج الفكر في النحو ،تحقيق د/محمد �إبراهيم البنا ،دار االعت�صام ،القاهرة( ،د.ت).�سيبويه ،عمرو بن عثمان بن َقنبر (ت180هـ):
 الكتاب ،تحقيق و�شرح/عبد ال�سالم محمد هارون ،ج ،1ط .الثانية ،الهيئة الم�صرية العامةللكتاب ،القاهرة1977 ،م ،وبقية الأجزاء ،ط .الثالثة1403 ،هـ = 1983م.
 طبعة بوالق1316 ،هـ .ابن ال�سيد البطليو�سي� ،أبو محمد عبد الله بن محمد (ت521هـ):
 المثلث ،تحقيق ودرا�سة ،د�/صالح مهدي الفرطو�سي ،دار الر�شيد ،وزارة الثقافة والإعالم،العراق1401 ،هـ = 1981م.
ال�سيرافي� ،أبو �سعيد الح�سن بن عبد الله بن المرزبان (ت368هـ):
 �شرح كتاب �سيبويه ،تحقيق�/أحمد ح�سن مهدلي ،وعلي �سيد علي ،ط .الأولى ،دار الكتبالعلمية ،بيروت1429 ،هـ = 2008م.
ال�شاطبي� ،أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي (ت790هـ):
ن�صـه وقـ ّدم له وعلّق علـيـه وخـ ّـرج �أحاديـثـه� :أبو عبيـدة م�شـهــور بن ح�سن
 الموافقات� ،ضبـط َّ�آل �سليمان ،ط .الأولى ،دار ابن عفان ،ال�سعودية1417 ،هـ = 1997م.
�شكري المبخوت (دكتور):
 توجيه النفي في تعامله مع الجهات والأ���س��وار وال��رواب��ط ،ط .الأول���ى ،دار الكتابالجديد المتحدة ،بيروت2009 ،م
عبد الرحمن بو درع (دكتور):
 الأ�سا�س المعرفي للغويات العربية( ،د.ت) من ق�ضايا النظرة اللغوية العربية ،الر�سالة ( ،)267الحولية ( ،)28حوليات الآدابوالعلوم االجتماعية ،جامعة الكويت1428 ،هـ = 2007م.
عبد العزيز �أحميد (دكتور):
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()28
()29
()30
()31
()32
()33
()34
()35
()36
()37
()38

 �أث��ر المرجعية الحديثية في الم�صطلح ال�سيبويهي ،ال��ع��دد الأول ،مجلة درا�ساتم�صطلحية2001 ،م 1422-هـ .
عبد العزيز العماري (دكتور):
 �أدوات الو�صف والتف �سير الل�سانية ،ط .الأولى ،فا�س2004 ،م.عبد المجيد عابدين (دكتور):
 المدخل �إل��ى درا�سة النحو العربي على �ضوء اللغات ال�سامية ،مطبعة ال�شبك�شي،القاهرة1951 ،م.
ع�صام نور الدين (دكتور):
 الم�صطلح النحوي في مرحلة الن�ش�أة ،العدد ( ،)33مجلة علوم اللغة2006 ،م.على توفيق الحمد (دكتور):
 قراءة في م�صطلح �سيبويه (تحليل ونقد) ،العدد ( ،)33مجلة علوم اللغة2006 ،م.علي القا�سمي (دكتور) :
 الم�صطلحية .مقدمة في علم الم�صطلح ،وزارة الثقافة والإعالم ،العراق1985 ،م.عو�ض حمد القوزي (دكتور):
 الم�صطلح النحوي ،ن�ش�أته وتطوره حتى �أواخ��ر القرن الثالث الهجري ،ط .الأول��ى ،عمادة�ش�ؤون المكتبات ،جامعة الريا�ض1401 ،هـ = 1981م.
فريد عو�ض حيدر ( دكتور) :
 ف�صول في علم الداللة ،ط ،الأولى ،مكتبة الآداب ،القاهرة1426 ،هـ = 2005مفي�صل �إبراهيم �صفا (دكتور):
 ق�ضايا الت�شكيل في الدر�س اللغوي -في الل�سان العربي ،ط .الأولى ،عالم الكتب الحديث،الأردن1431 ،هـ = 2010م
القرطاجني ،حازم (ت684هـ):
 منهاج البلغاء و�سراج الأدباء ،تحقيق/محمد الحبيب بن الخوجة ،ط .الثانية ،دار المغربالإ�سالمي ،بيروت1981 ،م.
كارتر:
 ع�شرون درهم ًا في كتاب �سيبويه ،ترجمة وتعليق ،د/عبد اللطيف الجميلي ،ود/حاتمال�ضامن ،المجلد ال�ساد�س ع�شر ،العدد الأول ،مجلة المورد ،بغداد1987 ،م
ابن ماجة ،محمد بن يزيد القزويني (ت273هـ):
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()39
()40

()41
()42
()43
()44
()45

()46

 �سنن ابن ماجة ،تحقيق ،د/ب�شار ع ّواد معروف ،ط .الأولى ،دار الجيل ،بيروت1418 ،هـ = 1989مابن مالك الطائي الجياني ،محمد بن عبد الله بن عبد الله (ت672هـ):
 �إكمال الإعالم بتثليث الكالم ،تحقيق ،د� /سعد بن حمدان الغامدي ،معهد البحوث العلمية،مركز �إحياء التراث الإ�سالمي ،جامعة �أم القرى1404 ،هـ = 1984م.
المتولي محمود المتولي عو�ض حجاز (دكتور):
َ
المخاطب في بناء التراكيب النحوية عند �سيبويه ،العدد رق��م ( ،)25مجلة كلية
 �أثرالآداب ،جامعة المنوفية2009 ،م
 الحوار بين الخليل و�سيبويه ،النداء �أنموذج ًا ،درا�سة نحوية تداولية ،بحث مقدمللم�ؤتمر الدولي ال�سابع لق�سم النحو وال�صرف والعرو�ض «الخليل عبقري العربية» 2012م
محمد حما�سة عبد اللطيف (دكتور):
 النحو والداللة ،مدخل لدرا�سة المعنى النحوي الداللي( ،د.ت)محمود فهمي حجازي (دكتور):
 الأ�س�س اللغوية لعلم الم�صطلح ،دار غريب ،القاهرة( ،د.ت)م�سلم� ،أبو الح�سن م�سلم بن الحجاج بن ورد بن كو�شاذ (ت261هـ):
 �صحيح الإمام م�سلم ،مطبوع مع �صحيح م�سلم ب�شرح النووي ،ط .الأولى ،دار عالم الكتب،الريا�ض1424 ،هـ = 2003م
ابن منظور ،محمد بن مكرم (ت711هـ):
 ل�سان العرب ،ط .بيروت1968 ،منهاد المو�سى (دكتور):
 نظرية النحو العربي في �ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث ،الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�ساتوالن�شر( ،د.ت).
 ال�صورة وال�صيرورة ،ب�صائر في �أحوال الظاهرة النحوية ونظرية النحو العربي ،ط .الأولى،دار ال�شروق ،عمان2003 ،م
هادي نهر (دكتور):
 -درا�سات في الل�سانيات ،ثمار التجربة ،ط .الأولى ،عالم الكتب الحديث ،الأردن1432 ،هـ = 2011م.
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The Term Kholf in
the Book of Sebawihi
Abstract

Terminology is the key of sciences. It is indeed the ultimate goal and end product
of these sciences. Terminology is the culmination of concepts and a sign of distinction
among nations. For this reason, the study of terminology acquires special importance
among branches of knowledge. This study comes under the title "The Term of kholf in
the Book of Sebawihi" and is intended to reveal the real concept of the term in the book
and to prove that it is a considerable origin in Sabawihi's thought although this term is
rerely used in the book. However, the researcher noticed that this term represents quite
a common concept. This research includes an introduction, a preface, six themes and a
conclusion. these may be briefly stated as follows:
1-

(Al-khlof) as a linguistic term.

3-

Duality of (word and meaning) in Arabic grammar.

245-

The term of Alkhof between use and negligence.
Nature of language according to Sibawihi.

Constituents of the concept of the term (Kholf) in the Book of Sebawahi.

6 - The Terms that are indicative of (Kholf) concept in the Book.
The research has come up with a number of results; among them are the following:
 The ultimate goal of a terminology study is the identification of concepts
which distinguishes it from a lexicographic study of words.
 Sibawuhi had made perfect connection between the linguistic system of a
lamguage and the outside realty that is in direct contact with the elements
of speech.
 Al-Magam (The context) is a new concept fully realized by Sibawihi who
called for adhering to it and activating it in analyzing the structures of Arabic
language. Sibawihi had blamed his contemporaries who disregard context.
 Context represents the social aspect of language. It stands as an essential
element which cannot be over-looked, as it is strongly connected to
meaning. Indeed (Al-Magam). i.e. The context singnifies the cultural
constituent of speech, and it stands as the major source that constantly
enriches speech.
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