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ملخ�ض

مفاتيح العلوم م�صطلحاتها، وم�صطلحات العلوم غايتها وثمارها الق�صوى، وهي 

درا�صة  فــاإن  ولــذا  الأمــم،  بين  ز  يُّ َ
التم وعنوان  المعرفية،  والحقائق  المفاهيم،  مع 

ْ
ج

َ
م

الم�صطلح تمثل اأهمية خا�صة بين المعارف، ويهدف هذا البحث »م�صطلح )الُخْلف( 

اأنه  الكتاب، وبيان  للُخْلف في  المفهوم الحقيقي  اإلى الك�صف عن  في كتاب �صيبويه « 

اأ�صل ُمْعَتَبر عند �صيبويه، على الرغم من ندرة هذا الم�صطلح في كتابه، فاإّن مفهومه 

ِمهاد، و�صتة  الكتاب، ويقع هذا البحث في مقدمة، ثم  المفاهيم �صيوعًا في  اأكثر  ِمن 

مباحث، وخاتمة، وهي:

1 -   )الُخْلف( لغة وا�صطالحًا.

2 -   م�صطلح )الُخْلف( بين ال�صتعمال والإهمال.

3 -   ثنائية )اللفظ والمعنى( في النحو العربي.

4 -   طبيعة اللغة عند �صيبويه.

مات مفهوم م�صطلح )الُخْلف( في كتاب �صيبويه. 5 -   ُمقوِّ

6 -   الم�صطلحات الدالة على مفهوم م�صطلح )الُخْلف( في كتاب �صيبويه.

وتو�صل البحث في الخاتمة اإلى مجموعة من النتائج منها:

عن  تميزه  التي  المفاهيم  هي  الم�صطلحي  الدر�ض  من  الأ�صمى  الغاية   �

الدر�ض المعجمي للكلمات.

المالب�ض  الخارجي  والــواقــع  للغة  الل�صاني  النظام  بين  �صيبويه  جمع   �

لعنا�صر الخطاب في نظام ُمحَكم.

في  وتفعيله  التزامه  اإلى  ودعا  �صيبويه،  اأدركــه  تجديد  )المقام(  الحال   �

ن اأنكره ِمن معا�صريه.
َ
ل على م

َ
م

َ
تحليل التراكيب العربية، وح
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الحال )المقام( يمثل الجانب الجتماعي في اللغة، وهو جانب رئي�ض ل   �

يمكن اإهماله؛ لرتباط المعنى به ارتباطًا وثيقًا، وما الحال )المقام( اإل 

الر�صيد الح�صاري للقول، وهو الينبوع الذي يمده بالحيوية في كل 

زمان ومكان.
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المقدمة

الفكر اللغوي يرجع اأ�صالة اإلى القرن الثاني الهجري فيما و�صل اإلينا من حوار 

ُيَعدُّ كتاب نظر وتف�صير  الذي  الكتاب  الخليل و�صيبويه وغيرهما في  بين  وُمدار�صة 

مرحلة  ِمن  و�صيبويه  الخليل  ارتقاء  على  دللة  الكتاب  ففي  وتنظير،  قواعد  كتاب  ل 

ومرجع  مقا�صدهم،  عن  والك�صف  فقهه  اإلى  العرب  لكالم  والنقل  والحفظ  ال�صماع 

لم�صافهتهما  المجتهد  الناظر  العاِلم  مرتبة  �صيبويه  وتلميذه  الخليل  بلوغ  هو  ذلك 

و�صماعهما ِمن العرب، وتعدد معارفهما في الفقه والحديث والتف�صير وكالم العرب 

واأيامهم ومقا�صدهم واأ�صعارهم واأخبارهم، مما جعلهما القمة في الرواية والدراية؛ 

ولذا يجب علينا اإعادة النظر في الكتاب بغية الو�صول اإلى فهم �صحيح لمقا�صد العرب 

اإليه  اأحيانًا ما و�صل  في كالمهم، والك�صف عن مالمح نظريتهم اللغوية التي تفوق 

ب عنها، وي�صوغها في اإطار  ن ُيَنقِّ
َ
الدر�ض اللغوي الحديث، لكنَّ تلك الكنوز ل تجد م

نظريات علمية وا�صحة المعالم.

الق�صوى،  وثمارها  غايتها  العلوم  وم�صطلحات  م�صطلحاتها،  العلوم  مفاتيح 

فاإن  ولــذا  الأمـــم،  بين  ز  يُّ َ
التم وعــنــوان  المعرفية،  والحقائق  المفاهيم  مع 

ْ
ج

َ
م وهــي 

اللغة  اأهمية خا�صة بين المعارف، وهي فرع ِمن فروع علم  درا�صة الم�صطلح تمثل 

التطبيقي، ولها مجال رحب في ميدان تعليم اللغات قديمًا وحديثًا، والم�صطلحات في 

كتب الأوائل - رحمهم الله - لي�صت مق�صودة لذاتها، ودليل ذلك اأنهم لم يهدفوا اإلى 

اإن�صاء تلك الم�صطلحات وجعلها عناوين لالأبواب النحوية وال�صرفية في موؤلفاتهم، بل 

كان مق�صدهم الأ�صمى هو الك�صف عن مقا�صد العرب في كالمهم، وع�صمة الأل�صنة 

والفكرية،  الطبيعية  بيئتهم  من  ونابعة  تعليمية  م�صطلحاتهم  جاءت  ولذا  اللحن؛  من 

وم�صطلحات �صيبويه تمثل باكورة الو�صع للم�صطلحات النحوية في التراث العربي؛ 

ولذا جاءت م�صطلحاته �صاهدة على اأنَّ غايته ِمن النظر التاأمل والت�صنيف، ور�صد 

الواقع اللغوي في مرحلة ال�صماع والتدوين والن�صاأة للنحو العربي، ولم يهدف اإلى 

اإن�صاء الم�صطلحات و�صوغها.
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يهدف هذا البحث »م�صطلح )الُخْلف( في كتاب �صيبويه« اإلى الك�صف عن المفهوم 

ر عند �صيبويه، وعلى الرغم من ندرة 
َ
الحقيقي للُخْلف في الكتاب، وبيان اأنه اأ�صل ُمْعَتب

هذا الم�صطلح في كتابه، فاإّن مفهومه ِمن اأكثر المفاهيم �صيوعًا في الكتاب، ول يعني 

ندرة وجود م�صطلح )الُخْلف( عند �صيبويه عدم جدواه للدرا�صة؛ لأّن ندرة الم�صطلح 

ر لنا ان�صراف كثير من الباحثين 
ِّ

ل تعني انعدام مفهومه، ولعل ما �صبق ذكره ُيف�ص

في م�صطلحات �صيبويه عن درا�صة هذا الم�صطلح اأو الإ�صارة اإليه لندرة وجوده في 

�صه؛ 
ْ
الكتاب، اإل اأنَّ التاأمل والتدبُّر في ن�صو�ض الكتاب يدفع الباحث اإلى �صرورة َدر

الم�صطلح ون�صبة �صيوعه، بل  بلفظ  الجاد  الم�صطلحي  الدر�ض  الِعبرة في  لي�صت  اإذ 

الغاية الأ�صمى في الدر�ض الم�صطلحي هي المفاهيم التي تميزه عن الدر�ض المعجمي 

التفكير  قوامها  والمفاهيم  الم�صطلح،  اإلى  المفهوم  ِمن  تنطلق  الدللة  لأن  للكلمات؛ 

والتدبُّر؛ ولذا يجب اأن تبداأ درا�صة الم�صطلحات من المدلول اأو المفهوم اإلى الدال اأو 

الم�صطلح، اإذ ل بد ِمن وجود عالقة منطقية بين الم�صطلح والمفهوم الدال عليه.

ل �صك اأن الم�صطلح في تطور دائم ما دام العلم في تطور، فالم�صطلح والعلم 

ويموت  وال�صتعمال،  بالتداول  ويزدهر  ينمو  فالم�صطلح  وموتًا،  حياًة  متالزمان 

وينقر�ض بعدم تداوله وا�صتعماله، وِمن هذه الم�صطلحات التي لم تزدهر عند �صيبويه 

اأنحاء  لم يغب عن ذهن �صيبويه في  اأنَّ مفهومه  اإل  )الُخْلف(  بعده م�صطلح  والنحاة 

بع�ض مكوناته  تمثل  التي  الأخــرى  الم�صطلحات  ِمن  ا�صتخدم عددًا  لقد  بل  الكتاب، 

نحو: المتكلم، والمخاَطب، والحال بمعنى )المقام(... اإلخ، وهذا ال�صلوك ِمن �صيبويه 

دال ِمن جهة اأخرى على اأنَّ ثبات الم�صطلح وا�صتقراره دال على اكتمال العلم، وما 

دام �صيبويه يقوم بدور التاأ�صيل للتراث النحوي وو�صع اأ�صوله، فمن الطبعي عدوله 

ْفق طبيعة مرحلة الن�صاأة والتنظير لِعلم جديد، األ 
َ
عن بع�ض الم�صطلحات اإلى اأخرى و

وهو: علم العربية بنحوها و�صرفها و�صوتها ودللتها.

النحوي  التحليل  انــعــدام  فــي  َتْكُمن  الباحثين  عند  النحوي  الــدر�ــض  م�صكلة  اإنَّ 

ال�صحيح لمفاهيم الم�صطلحات، والن�صغال بالظاهر وما يلزمه ِمن ح�صر الم�صطلحات 

14
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لعدم  الم�صطلح  درا�صة  اإلى  الحاجة  عدم  بع�صهم  يرى  قد  بل  اإلــخ،  �صيوعها...  ون�صبة 

جدواه في الدر�ض النحوي...، والحق اأنَّ النطالق ِمن درا�صة مفاهيم الم�صطلحات هو 

المدخل ال�صحيح للدر�ض الم�صطلحي في النحو العربي، ومنهجي في هذه الدرا�صة هو 

اإلى تف�صير كالم  الكتاب، و�صعيًا  الكتاب بما في  النطالق من كالم �صيبويه، وتف�صير 

ل ِمن كالمه، 
َ
ل اإلى الُمْجم �صيبويه بكالم اآخر له َجْمعًا للن�صو�ض المتناثرة، وردًا للمف�صَّ

الباحث في هذه  يهدف  اإلــخ، ول  الــفــروع...  فهم  علمية في  بطريقة  لالأ�صول  وتوظيفًا 

الدرا�صة اإلى فر�ض النظريات الل�صانية الحديثة مع يقين الباحث باأهميتها وجدواها في 

 علماء العربية لها، بل 
َ
م على ن�صو�ض �صيبويه اأفهام الدر�ض العلمي الجاد، وكذا لن اأُقدِّ

هذه الدرا�صة دعوة �صادقة لإعادة النظر للكتاب كي يحدثنا �صيبويه عن نف�صه، وهو منهج 

اأراه فريدًا بين اأقرانه، ويت�صم ب�صمات ل يت�صم بها غيره، مع ا�صتيعابي للمناهج الل�صانية 

لمفاهيمهم  اإ�صقاط  لكن دون  �صيبويه،  لكالم  العرب  العلماء  لأفهام  وتقديري  الحديثة، 

على كالمه. وقد ا�صتقام لي الحديث عن هذا الم�صطلح في المقدمة، ثم المهاد، يليهما 

�صتة مباحث، ثم الخاتمة، وقائمة الم�صادر والمراجع، وذلك على النحو الآتي:

- المقدمة: فيها ذكر لأهمية المو�صوع وحدوده.

- الِمهاد: فيه عر�ض كامل للن�ض النفي�ض مو�صوع البحث.

1 - )الُخْلف( لغة وا�صطالحًا.

2 - م�صطلح )الُخْلف( بين ال�صتعمال والإهمال.

3 - ثنائية )اللفظ والمعنى( في النحو العربي.

4 - طبيعة اللغة عند �صيبويه.

مات مفهوم م�صطلح )الُخْلف( في كتاب �صيبويه. 5 - ُمقوِّ

6 - الم�صطلحات الدالة على مفهوم م�صطلح )الُخْلف( في كتاب �صيبويه.

- الخاتمة: فيها تح�صيل لأبرز نتائج البحث.

- قائمة الم�صادر والمراجع.
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الِمهــاد

�صياق  الدرا�صة في  لكاتب هذه  �صابق  ه في عمل 
ُ
ِذْكــر د  دَّ َ

َتــر )الُخْلف(  م�صطلح 

وهي:  و�صيبويه،  الخليل  حــوارات  في  للنداء  النحوي  التحليل  اأ�ص�ض  عن  الحديث 

اللغوي  »اإّن وظيفة  الإعــراب، وفيه:  به، وتقدير  ُيتكلم  المعنى، وتمثيل، ولم  تف�صير 

تف�صير كالم العرب للك�صف عن مقا�صدهم ِمن خالل اأ�ص�ض ومجالت ابتدعها الخ0ليل 

ووافقه �صيبويه منها: الت�صنيف للمفردات والجمل، ونظرية العمل النحوي، والمعنى، 

وال�صياق بنوعيه: المقالي والمقامي، وال�صماع، والقيا�ض، والأ�صل والفرع، والبنية 

، اإذ يقول �صيبويه: »وتقول: اإني عبُدالله؛ 
)1(

العميقة، اأو ما اأطلق عليه �صيبويه )الُخْلف(«

ر حاَل العبيد فتقوُل: اآكاًل كما تاأكل العبيد. واإذا ذكرَت 
ِّ

رًا نف�صه لربِّه، ثم ُتَف�ص غِّ َ
ُم�ص

ر فاإنه ُمحاٌل اأْن يظهر بعدها ال�صُم اإذا 
َ
�صيئًا من هذه الأ�صماء التي هي عالمٌة للم�صم

فه باأنه زيٌد اأو عمرو. وكذلك 
ِّ
كنَت ُتْخِبر عن عمٍل، اأو �صفٍة غير عمل، ول تريد اأن ُتَعر

ف ما ُترى اأنه 
ِّ
ر نف�صك؛ لأنك في هذه الأحوال ُتَعر غِّ َ

اإذا )لم ُتوِعْد ولم( َتْفَخر اأو ُت�ص

اأو وعيدًا، ف�صار هذا  دًا  اأو تهدُّ ن يجهل فخرًا 
َ
ُتْنِزُل المخاَطب منزلَة م اأو  قد ُجِهل، 

كتعريفك اإياه با�صمه.

فاإنَّ  ن، 
ُ

ح�ص
َ
ي وما  منه  ُيحال  ما  لَتعِرَف  هذا   - الله  - رحمه  الخليل  َذكــر  واإنَّما 

اإخوانك  ِمن  رجــاًل  اأنَّ  وذلــك  الإعــراب.  عرفوا  اإذا  بالَخْلف  يتهاونون  مما  النحويين 

ومعرفتك لو اأراد اأن ُيخبرك عن نف�صه اأو عن غيره باأمٍر فقال: اأنا عبُد الله منطلقًا، 

 ول اأنا 
َ
وهو زيٌد منطلقًا، كان ُمحاًل؛ لأنه اإنما اأراد اأن ُيخبرك بالنطالق ولم يقل هو

ر، واإنما ُي�صِمر اإذا َعِلم 
َ
حتَّى ا�صتغنيَت اأنت عن الت�صمية، لأنَّ هو واأنا عالمتان للم�صم

ن يعني، اإل اأنَّ رجاًل لو كان خلَف حائط، اأو في مو�صع تجهله فيه 
َ
اأنَّك قد عرفت م

.
)2(

ْن اأنت؟ فقال: اأنا عبد الله منطلقًا في حاجتك، كان ح�صنًا«
َ
فقلَت، م



18

حوليات االآداب والعلوم االجتماعية

1 - )الخلْف( لَُغة وا�صطالحًا:

م�صطلح )الُخْلف( في هذا الن�ض ل�صيبويه �صبطه محقق الكتاب �صيخ المحققين: 

 ،
)3(

الله - بفتح الخاء و�صكون الالم في ثالثة موا�صع عبد ال�صالم هارون - رحمه 

.
)4(

وجاء م�صبوطًا ب�صم الخاء و�صكون الالم في مو�صع واحد

ام. والَخْلف  الُقدَّ نقي�ض  بالفتح:  »الَخْلُف  فـ  اللغوي،  المثلث  ِمن  الم�صطلح  هذا 

اأي�صًا: �صدُّ الفاأ�ض - اأي: حده - والَخْلف اأي�صًا: الذي ل خير فيه... والَخْلف اأي�صًا: 

ُن ِمن النا�ض. والَخْلف: ا�صتقاء الماء، 
ْ
الكالم الذي ل خير فيه... والَخْلف اأي�صًا: الَقر

والَخْلف  اأثقالُهم،...  وَخلَُّفوا  الحي  من  ذهبوا  الذين  والَخْلف:  قاء... 
ِّ

ال�ص والَخْلف: 

 اإذا 
َ

ب
ْ
�صر منهم، وهو ِمن الأ�صداد، والَخْلف اأي�صًا: م�صدر َخَلْفَت الثَّو

َ
ْن ح

َ
اأي�صًا: م

ُد يكون وراء البيت... والَخْلف اأي�صًا: 
َ
ب
ْ
ع منه ثم لفقَتُه. والَخْلف: الِمر َت ما تقطَّ

ْ
اأخرج

�صه. هذه 
ْ
 َدَخل على ُعر

َ
ُه، فاإذا غاب

َ
م�صدر َخَلف فالٌن فالنًا في اأهله. وذلك اأن يرقب

ل. 
َ
ب

َ
الج َخْلَف  الطريُق  وهو  َخليف،  بال�صم: جمع  والُخْلف  الأوائــل...  مفتوحة  كلها 

 ،
)5(

ِعَد الرجُل ِعَدًة ول ينجزها«
َ
. والُخْلف اأن ي

ُّ
والُخْلف اأي�صًا: جمع ِخالف، وهو: الُكم

تلك  في  الــالم  و�صكون  الخاء  بفتح  الم�صطلح  هــذا  �صبط  قد  الكتاب  محقق  ولعل 

اًل على معنى: الكالم الذي ل خير فيه، وهو �صبط اأراه �صحيحًا 
ْ
م

َ
الموا�صع الثالثة ح

في  المو�صع  ِمن  البدل  عن  �صيبويه  حديث  �صياق  في  والثالث  الثاني  المو�صع  في 

ه َخْلٌف  باب ال�صتثناء المنفي، وذلك قوله: »واإنما منعك اأْن تحمل الكالم على ِمن اأنَّ

له على المو�صع فجعله بدًل منه، 
َ
م

َ
ا كان كذلك ح

ّ
اأن تقول: ما اأتاني اإل ِمن زيد، فلم

كاأنه قال: ما اأتاني اأحٌد اإل فالٌن؛ لأن معنى ما اأتاني اأحٌد وما اأتاني ِمن اأحٍد واحٌد، 

، فال ي�صح البدل ِمن اللفظ، وذلك لتعذر تكرار العامل 
)6(

ولكّن ِمْن دخلت هنا توكيدًا«

ل�صببين: الأول: اأن ما عمل في الم�صتثنى لي�ض عاماًل حقيقيًا، واإنما هو مجرد توكيد 

للعامل الذي قبله، وال�صبب الآخر هو: اأنَّ )ِمن( في مثل هذا الأ�صلوب ل تدخل على 

ا كان ما بعد )اإل( معرفة، فال ي�صح تكرارها، ويوؤكد ذلك اأنَّ مق�صود 
ّ
النكرات، ولم
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�صيبويه بلفظة )معنى( في الن�ض ال�صابق هو: الدللة على العمل الإعرابي، فاإعراب 

قوله: )اأحد( في المثالين فاعل ل غير، ونحوه ما ذكره �صيبويه في المو�صع الثالث: 

ل اأنه َخْلٌف اأن تحمل 
َ
»األ ترى اأنك تقول: ما اأتاني ِمن اأحٍد ل عبُد الله ول زيٌد، ِمن ِقب

.
)7(

المعرفة على ِمن في ذا المو�صع....«

ا �صبط م�صطلح )الَخْلف( بفتح الخاء و�صكون الالم في المو�صع الأول فلي�ض  اأمَّ

بالَخْلف  يتهاونون  مما  النحويين  »فاإن  �صيبويه:  قول  في  والأ�صوب، وذلك  الأولــى 

ياق 
ِّ

، ولعل �صبطه ب�صم الخاء و�صكون الالم اأ�صح لدللة ال�ص
)8(

اإذا عرفوا الإعراب«

واللحاق في هذا الن�ض النفي�ض، اإذ مق�صد �صيبويه بيان اأنَّ هذا التهاون ِمن النحاة 

التركيبي  التمام  بح�صول   
ً
ا�صتغناء منهم  الكثير  على  يخفى  الــذي  الدللي  بالتمام 

 وخلٌل ل ي�صتقيم مع مقا�صد العرب في كالمهم، 
ٌ

الظاهر في التراكيب العربية نق�ض

اإذ ل يكفي الحتكام اإلى ال�صكل الظاهر فقط في الحكم على نحو قولهم: »اأنا عبد الله 

منطلقًا« بال�صواب اأو الخطاأ، فهذا التركيب يكون غير جائز اإذا اقت�صر معيار الحكم 

على البنية اللغوية فقط، ويكون جائزًا �صوابًا اإذا كان المعيار غير لغوي متمثاًل في 

اإلخ، فاإذا قلت: »اأنا عبد الله منطلقًا، وهو  اأو عدم روؤيته المتكلم...  جهل المخاطب 

 ول اأنا حتى 
َ
زيٌد منطلقًا، كان ُمحاًل؛ لأنه اإنما اأراد اأن يخبرك بالنطالق ولم يقل ُهو

ا�صتغنيَت اأنَت عن الت�صمية... اإل اأّن رجاًل لو كان خلَف حائط، اأو في مو�صع تجهله 

، ولذا اأرى اأن 
)9(

ْن اأنَت؟ فقال: اأنا عبُد الله منطلقًا في حاجتك كان ح�صنًا«
َ
فيه فقلَت م

َخْلف  »الطريق  اللغوي  المعنى  اإلى  اأقرب  الالم  الخاء و�صكون  ب�صم  الم�صطلح  هذا 

اأكثر النحاة كالطريق الخفي خلف الجبل الذي يجهله  الجبل« فهو معنى خفي على 

ي الأثر. الأكثرون، ول يعلمه اإل الأدلة اأ�صحاب الخبرة الطويلة في َتقفِّ

ا المو�صع الوحيد الذي �صبطه محقق الكتاب ب�صم الخاء و�صكون الالم فقد  اأمَّ

العماليق،  من  جــل 
َ
ر قوب، 

ْ
لُعر الم�صروب  المثل  عن  �صيبويه  حديث  �صياق  في  ورد 

. كاأنه قال: واعدتني 
)10(

ْثرِب
َ
قوب اأخاه ِبي

ْ
واعيَد ُعر

َ
في ُخْلف الوعد، يقول: »ومثُله: م
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الُخْلف،   بما هو فيه ِمن ِذكر 
ً
اأخاه، ولكنه ترك )واعدتني( ا�صتغناء مواعيَد عرقوٍب 

المو�صع  )الُخْلف( في هذا  فـ   ،
)11(

ذلــك« بينهما قبل  بما كان  يعني  ن 
َ
م بعلم   

ً
واكتفاء

ا�صتخدمه �صيبويه بمعناه اللغوي الذي يعني: ُخْلف الوعد، ولذا فم�صطلح )الُخْلف( 

عند �صيبويه لم يرد م�صبوطًا ب�صم الخاء و�صكون الالم وفق دللته ال�صطالحية التي 

اختارها الباحث اإل في مو�صع واحد، وذلك في �صياق اإ�صارة �صيبويه اإلى الإهمال 

والتهاون ِمن النحاة في ا�صتح�صار مقومات التمام الدللي في التراكيب العربية.

المعنى  حول  فيدور  �صيبويه  عند  )الُخْلف(  لم�صطلح  ال�صطالحي  المعنى  اأما 

ب�صقيه: المقالي والمقامي، فالمعنى المقالي معنى خاٍل من اأية دللة اجتماعية م�صاحبة 

للبنية اللفظية للتراكيب اللغوية، اأما المعنى المقامي َفُقوامه جميع مالب�صات الكالم 

يت�صل  ما  اأبرزها  عنا�صر عديدة  على  الحال، وي�صتمل  �صياق  اأي:  ظه،  تلفُّ وظــروف 

بالمخاِطب والمخاَطب وظروف اإن�صاء الخطاب... اإلخ. وحينئٍذ ت�صبح درا�صة المعنى 

المقامي لزمة؛ لأنَّ المعنى المقالي وحده ل يكفي في تحديد الدللة المق�صودة، اإذ 

معرفة  ِمن  الم�صتنبطة  فهي  الدللية  المعاني  اأما  التركيبية،  الوظيفية  المعاني  غايته 

المقام، اإذ لكل مقام مقال. فـ )الُخْلف( م�صطلح قوامه المعنى اإذ يقوم على �صرورة 

الجمع بين ال�صيء ونقي�صه، نحو: المعنى المقالي )اللغوي(، والمعنى المقامي )غير 

اللغوي اأو فوق اللغوي(، وبين الم�صتقيم والمحال ِمن الكالم، وبين المعاني الوظيفية 

التركيبية وتلك ال�صياقية الدللية. فالمق�صود بلفظ )الُخْلف( ا�صطالحًا هو: »ما يتوارى 

عنها  الك�صف  لكّن  التركيبية،  اللفظية  الُبنى  عليها  تدل  ل  حالية  �صياقية  دللت  ِمن 

والتما�صها في التحليل اللغوي اأ�صا�ض في ح�صول التمام الدللي؛ بغية كمال الإعراب 

وفهم مقا�صد العرب في كالمهم« اإذ لالإعراب مكانة رائدة لدى النحاة الأوائل، لكنها 

ل تتم بدون ا�صتح�صار الدللة غير اللغوية الم�صاحبة للمعاني والدللت اللفظية التي 

اأبان عنها الإعراب.
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2 - م�صطلح )الُخلْف( بين ال�صتعمال والإهمال:

ُيَعدُّ م�صطلح )الُخْلف( ِمن الم�صطلحات النادرة ال�صتعمال في التراث العربي، 

اأخرى  اإل في مو�صع واحد، فهو نظير م�صطلحات كثيرة  ي�صتخدمه �صيبويه  لم  اإذ 

لديه اندثرت، ولم تكتب لها الحياة، نحو: )بنات الثالثة( لما ُبني على ثالثة اأحرف، 

، وعلى الرغم ِمن ندرة م�صطلح )الُخْلف( لفظًا 
)12(

و)ا�صم عالجت به( ل�صم الآلة... اإلخ

اإل اأّن مفهومه يت�صم بكثرة ال�صتعمال في الكتاب، اإذ ل تعني ندرة وجوده لفظًا في 

الكتاب عدم جدواه للدرا�صة؛ لأّن عدم ا�صتعمال الم�صطلح ل يعني انعدام مفهومه، 

فالمفاهيم الغاية الأ�صيلة ِمن اإن�صاء الم�صطلحات وا�صتخدامها، وقد عّبر �صيبويه عن 

هذا المفهوم في اإطار مكوناته الأ�صول با�صتخدام م�صطلحات: المتكلم، والمخاَطب، 

الم�صطلحات  ِمن  )الُخْلف( ونحوها عدد   في مفهوم م�صطلح 
ُّ

ب َت�صُ والحال، وكلها 

الُمَعبِّرة عن اأحكام نحو: الم�صتقيم، والمحال باأنواعهما... اإلخ وفق الإح�صاء الآتي:

الكلمة
عدد مرات 

ورودها
الكلمة

عدد مرات 

ورودها
الكلمة

عدد مرات 

ورودها

1ال�صتقامة86مخاَطب23متكلم

3الم�صتقيم11مخاَطبة27نية

3م�صتقيم10خاَطب13نوى

64التب�ض بـ
حال

)بمعنى: مقام(
1الإحالة368

2المحال43التبا�ض

23محال11ملتب�ض

اأن يكون عنوان البحث »م�صطلح )الُخْلف( في كتاب �صيبويه« ل�صعوبة  اآثرت 

ُن�ض 
َ
التفريق بين م�صطلحات �صيبويه وم�صطلحات �صيخه الخليل، ل �صيما اإذا لم ي

�صيبويه على ن�صبة هذا الم�صطلح اأو ذاك الراأي اإلى اأحد م�صايخه، فم�صطلح )الُخْلف( 
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ِمن الم�صطلحات التي ا�صتخدمها �صيبويه في كتابه، ول يمكن الجزم بن�صبتها اإليه 

اأو اإلى �صيخه الخليل، وهذا الم�صطلح ونظائره في كتب الأوائل لي�ض مق�صودًا لذاته 

في كتبهم، ودليل ذلك اأنهم لم يُكن هدفهم اإن�صاء تلك الم�صطلحات واتخاذها عناوين 

مقا�صد  الك�صف عن  بل كان مق�صدهم  موؤلفاتهم،  وال�صرفية في  النحوية  لالأبواب 

النحوية  الأ�صول  و�صرح  والخطاأ،  الزلل  ِمن  الأل�صنة  وع�صمة  في كالمهم،  العرب 

الطبيعية  »بيئتهم  من  ونابعة  تعليمية  م�صطلحاتهم  جــاءت  ولــذا  لها؛  وال�صت�صهاد 

، فم�صطلحات �صيبويه تمثل باكورة الو�صع للم�صطلحات 
)13(

والإن�صانية والفكرية«

ا حوله ِمن البيئة، نحو: العامل، والمعمول، 
َّ
ر بها عم النحوية في التراث العربي، اإذ َعبَّ

واأخــــوات، و�صبب، وعلة،  والــبــنــاء،  بــه، والــحــال،  والــفــاعــل، والمفعول  والــمــبــتــداأ، 

والمتكلم،  والح�صن،  والقبيح،  والكذب،  وال�صدق،  والمحال،  والم�صتقيم،  ووجه، 

مرحلة  يمثل  فالم�صطلح  اإلخ،  اإليه،...  والم�صند  والم�صند،  والإ�صناد،  والمخاطب، 

اإلى التنظير بعد الفراغ ِمن ال�صماع  قٍّ ِمن مجرد النظر في ال�صتعمال والواقع  َ
َتر

عن العرب وتدوين اللغة؛ ولهذا تدور الحاجة اإلى اإن�صاء الم�صطلحات وجودًا وعدمًا 

للنحو  والن�صاأة  والتدوين  ال�صماع  مرحلة  في  النظر  كــان  فلما  النظر،  ِمــن  بالغاية 

العربي غايته التاأمل والت�صنيف ور�صد الوقع اللغوي لم تُكن هناك حاجة اإلى اإن�صاء 

َطنعة ت�صاحب النظرية وتن�صاأ معها 
ْ

الم�صطلحات، ولذلك »ُيْعَتبر ال�صطالح لغة ُم�ص

ا لم يُكن هناك داٍع اإلى النظر المجرد لم توجد 
ّ
لتكون لها و�صيلة المقال النظري، ولم

ُل بها في ِخطابه - اأي: الناظر - فقد ُوجد 
َّ

�ص
َ
َتو

َ
تلك اللغة ال�صطالحية النظرية التي ي

.
)14(

في القرن الأول التاأمُل لالنتفاع«

اإنَّ ثبات الم�صطلحات وا�صتقرارها غاية مق�صودة في الدر�ض العلمي، اإل اأن هذه 

، فالم�صطلح في 
)15(

الغاية بعيدة المنال؛ لأنَّ »الم�صطلح المثالي يفتر�ض اكتمال العلم«

تطور دائم ما دام العلم في تطور، ولذا فاإنَّ الم�صطلح والعلم متالزمان حياة وموتًا، 

تداوله  بعدم  وينقر�ض  ويموت  وال�صتعمال،  بالتداول  ويزدهر  ينمو  فالم�صطلح 
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وا�صتعماله، فالم�صطلح »علم يبحث في العالقة بين المفاهيم العلمية والم�صطلحات 

فاإنه  ؛ ولذا 
)17(

د« دَّ َ
د لمفهوم ُمح دَّ َ

، وهو: »رمز لغوي ُمح
)16(

ُتَعبِّر عنها« التي  اللغوية 

يقوم على دعامتين هما: الرمز اللغوي، والمفهوم، اأما المفهوم فيعبر. عن بناء فكري 

على  الأعــالم  اأ�صماء  بمثابة  تكون  والم�صطلحات  خارجه،  في  حا�صل  ل�صيء  ذهني 

الأفكار الذهنية في �صوء كون اللغة ذات طابع اقت�صادي تميل اإلى الإيجاز، ول غرو 

 ،
)18(

»فالم�صطلح ينتمي اإلى ُعرف خا�ض، والعرف الخا�ض نوع ِمن العهد الذهني«

والأ�صل في تكوين الم�صطلح وبنائه  َتوافر عالقة تطابق بين الرمز اللغوي والمفهوم 

معنى  ِمن  به  بالنتقال  )اللفظ(  اللغوي  الرمز  لدللة  تخفيف  ثم يح�صل  عليه،  الــدال 

لغوي عام اإلى معنى ا�صطالحي خا�ض يتفق عليه اأهل الخت�صا�ض. فمفهوم م�صطلح 

�ض بالمعنى غير اللغوي الم�صاحب لالأداء اللفظي الل�صاني للتراكيب  )الُخْلف( ُخ�صَّ

النحوية بعدما كان المعنى اللغوي الم�صتق منه معنى عامًا يدل على الطريق الخفي 

موافقًا  جــاء  اأنــه  اإل  ا�صتخدامه  نــدرة  ِمــن  الرغم  على  الم�صطلح  وهــذا  الجبل.  خلف 

م�صطلح  جــاء  حيث   ،
)19(

ال�ــصــطــالح علم  فــي  و�صروطه  الم�صطلح  تقيي�ض  لأ�ص�ض 

)الُخْلف(: موجزًا، وداًل، و�صهاًل، ومالئمًا لمفهومه، وخاليًا ِمن التعقيد وال�صتراك 

، فم�صطلح )الُخْلف( واإن اندثر لفظه )رمزه اللغوي( اإل اأنَّ مفهومه ِمن 
)20(

والترادف

اأكثر المفاهيم �صيوعًا في كتاب �صيبويه، فقد ا�صتخدم �صيبويه م�صطلحات اأخرى دالة 

)المقام(، واللب�ض  بمعنى  المتكلم والمخاَطب والحال  الأ�صا�صية نحو:  على مكوناته 

والإحالة،  ال�صتقامة  وكذلك  والق�صد،  النية  على  الدالة  والم�صطلحات  وم�صتقاته، 

ونحوهما ِمن الم�صطلحات الدالة على الأحكام فيما يربو على األف مو�صع، ولعل ذلك 

ر �صبب ان�صراف الباحثين عن درا�صة هذا الم�صطلح؛ اإذ �صغلهم ندرة الم�صطلح 
ِّ

ُيَف�ص

.
)21(

عن التفكير في درا�صة مفهومه الأكثر �صيوعًا في كتاب �صيبويه
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3 - ثنائية )اللفظ والمعنى( في النح� العربي:

ظاهرة  وهو  الحيوان،  عن  به  متميزًا  الإن�صان  وجــود  على  دالــة  ظاهرة  الكالم 

ال�صكل والم�صمون،  ثنائيات نحو:  لَّد عنهما 
َ
َتو اللغة والفكر، وقد  اجتماعية قوامها 

واللفظ  والمقام،  والمقال  الحديث،  الل�صاني  ال�صطالح  ح�صب  والمدلول  والــدال 

اإلخ، فاللفظ والمعنى  والمعنى، والمبنى والمعنى ح�صب ا�صطالح قدامى النحاة... 

متالزمان، وهما اأ�صالن ثابتان في عالقة اللغة بالفكر. وفيهما تعددت اأقوال النحاة 

ل 
َ
م

َ
قديمًا وحديثًا، ولقد رف�ض �صيبويه تلك ال�صكلية التي اأدركها عند معا�صريه، وح

الدللية  للمعاني  واإهمالهم  الوظيفية  التركيبية  والمعاني  بالإعراب  عليهم لهتمامهم 

المقامية، وفخرهم ال�صديد بالقواعد التي �صاغوها، وتاأويل كل ما خالفها في �صياق 

النحو  باأنَّ  القول  َدثين 
ْ
الُمح اأو�صاط  الأ�صا�ض في نحوهم، و�صاع في  العامل  نظرية 

العربي نحو �صكلي معياري في اأ�صوله الأولى، واأنَّ النحاة الأوائل قد احتفوا باللفظ 

.
)22(

والمبنى واأغفلوا المعنى

اأوعية المعاني، وعلى  اللفظ والمعنى وجهان لعملة واحدة ل ينفكان، فالألفاظ 

فيزعم  ال�صحيح  غير وجهها  على  الق�صية  ِمل 
ْ
ح

َ
ي ن 

َ
م تراثنا  في  نجد  الرغم من هذا 

الألفاظ، على حين  ترك  للكالم  المقامية  بالمعاني  181هـــ( لهتمامه  �صيبويه )ت  اأّن 

هه ثعلب 
ّ
له الكالم على اللفظ والمعنى معًا، ومثال ذلك النقد الذي وج

ْ
م

َ
فاقه الفراء ِلح

)ت291هـ( زعيم الكوفيين في وقته لمنهج �صيبويه في التحليل النحوي، حيث نقل اأبو 

بكر الزبيدي في الطبقات في �صياق ترجمة الفراء قوله: - »قال اأبو العبا�ض اأحمد بن 

يحيى: العرُب ُتخرُج الإعراب على اللفظ دون المعاني، ول ُيْف�ِصد الإعراُب المعنى، فاإذا 

 قول الفراء لأنه َعِمل 
َّ
كان الإعراب ُيْف�ِصد المعنى فلي�ض ِمن كالم العرب، واإنما �صح

اإعراُبها معناها، ومعناها  العربية والنحو على كالم العرب؛ فقال: كلُّ م�صاألة وافق 

 العرب على المعاني، 
َ
اإعرابها فهو ال�صحيح، واإنما لحق �صيبويه الغلُط لأنه َعِمل كالم

وَخلَّى عن الألفاظ، ولم يوجد في كالم العرب ول اأ�صعار الفحول اإل ما المعنى فيه 
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مطبِّق لالإعراب، والإعراب مطبِّق للمعنى. وما نقله ه�صام عن الك�صائي فال مطعن فيه، 

ه �صلك بع�ض �صبيل �صيبويه، فَعِمل العربية على المعاني  ز، لأنَّ
ْ
وما قا�صه فقد لحقه الَغم

ع، وا�صتحق الَتْقِدمة، 
َ
ل العربية على الألفاظ والمعاني فبر

َ
م

َ
اء ح

ّ
وترَك الألفاَظ، والفر

وذلك كقولك: »مات زيد« فلو عاملت المعنى لوجب اأن تقول: »مات زيدًا«؛ لأن الله هو 

، عجيب هذا القول 
)23(

الذي اأماته؛ ولكنك عاملت اللفظ، فاأردَت، �صكنْت حركاُت زيد«

م عليه على جهة  ِمن ثعلب، فالفاعل - كما هو معلوم - ُيق�صُد به ما اأ�صند اإليه عامل ُمَقدَّ

وقوعه منه نحو: )�صرب زيٌد عمرًا( اأو قيامه وات�صافه به نحو: )مات زيٌد(، فال خالف 

حقًا بين �صيبويه والفراء في تلك الم�صاألة، اإذ يقوم تحليلهما للتراكيب النحوية على 

مراعاة اللفظ والمعنى معًا، اإل اأن �صيبويه قد راعى طبيعة اللغة الجتماعية ووظيفتها 

بذلك ودعا  فنادى  اللغوي،  المقام وال�صياق غير  فاأدرك �صرورة مراعاة  الت�صالية 

ن منعه.
َ
اإليه، واأنكر على م

خلط  فيها  حدث  التي  الق�صايا  ِمن  النحوي  التراث  في  والمعنى  اللفظ  ق�صية 

ولغط كبير بين النحاة؛ لنعدام الروؤية المتكاملة و�صبابيتها، فالهتمام بال�صكل اأو 

الإعراب اأو اللفظ ونحوها من المترادفات لي�ض ِحكرًا على العربية فقط، بل هو �صمة 

عامة في تاريخ الل�صانيات قاطبة »فالحق اأّن مركزية التركيب )الإعراب( لي�صت راأيًا 

مق�صورًا على �صم�صكي فهو التجاه الل�صاني الأقدم والأو�صع في تاريخ الل�صانيات، 

وفي التفكير النحوي العربي مثاًل ما يوؤكده، ِمن ذلك الربط بين العربية والإعراب 

الم�صكلة  فلي�صت   ،
)24(

العربي« الل�صان  خ�صائ�ض  اأخ�ض  المقولة  هذه  اعُتبرت  بــاأن 

المعاني  ُمَعبِّر عن  الكلمات  اأواخــر  اللفظ نف�صه؛ لأن �صبط  اأو في  الإعــراب ذاته  في 

ْكُمن في مدى اكتفاء بع�ض 
َ
الوظيفية ِمن الفاعلية، والمفعولية،... اإلخ، لكّن الخالف ي

التي  والمقامية  اللغوية  فوق  المعاني  ا�صتك�صاف  عن  الوظيفية  المعاني  بتلك  النحاة 

في  للعرب  الأ�صمى  المقا�صد  عن  وتك�صف  التراكيب،  في  الختالف  قيمة  على  تدل 

كالمهم، فالمعاني لي�صت م�صتوى واحدًا بل هي م�صتويات متعددة ومتكاملة، اإذ تبداأ 
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بذاتها  قائمة وموجودة  المعاني  تكون  الُم�َصاَهد حيث  العياني  المرجعي  بالم�صتوى 

 يليه الم�صتوى الثاني حيث تتمثَّل المعاني في الأذهــان بعد 
َّ
ُثم باألفاظ،  ُيَعبَّر عنها  ل 

في  قائمة  المعاني  تكون  وفيه  الذهن،  خارج  الأعيان  في  الموجودة  الأ�صياء  ُمعاينة 

الذهنية  المعاني  تمالأ  الل�صاني حيث  الم�صتوى  فهو  الثالث  الم�صتوى  اأما  ال�صدور، 

فراغات الحروف والألفاظ والجمل، وتلك المعاني بم�صتوياتها الثالثة تكون معلومة 

لدى المتكلم مجهولة من المخاَطب اإل اأنه ي�صعى للك�صف عنها.

فل�صفة المعنى يجب اأن ُتْبَنى على فهم ماهيته، فالمعنى في اللغة يدور حول عدة 

: الإخراج، والإظهار، والإرادة، والق�صد، والحال التي ُي�صار اإليها، 
)25(

دللت اأبرزها

 بهم الحال 
َّ
ولقد خا�ض العلماء قديمًا وحديثًا في التفريق بين المعنى والدللة، وا�صتقر

، اإل اأنَّ اأحد الباحثين قد جزم بارتباط 
)26(

على اأنهما مترادفان غالبًا في التراث العربي

 البحث لديه في 
ّ
، وا�صتقر

)27(

المعنى بق�صد المبدع، والدللة بفهم المتلقي )المخاَطب(

تراثنا العربي »حول عالقة اللفظ والمعنى على اأ�صا�ض نظرة ثنائية للغة، وافترا�ض 

توؤكد  الدللة، وهي نظرة  المدلول على  اأو  اللفظ،  المعنى على  اأ�صبقية  �ض على 
َّ

ُموؤ�ص

؛ 
)28(

اللغة« ر  بتغيُّ الــداّل  ر  َتغيُّ قبالة  جميعًا  الإن�صان  بني  بين  ووحدته  المدلول  ثبات 

معروفة  باأنها  ف 
َ

»ُتو�ص لكنها:  والغمو�ض،  بالو�صوح  المعاني  تو�صف  ل  ولذلك 

ٌة، حقيقيٌة اأو 
َ
ر معلومة اأو مجهولٌة، غريبة اأو ماألوفة، قريبٌة اأو بعيدٌة، اأ�صليٌة اأو ُمَغيَّ

ة اأو عقليٌة، اأما ا�صطالح الغمو�ض والو�صوح فلي�ض 
ّ
مجازية، ب�صيطة اأو مركبة، ح�صي

يوؤكد ذلك،   ،
)29(

الـــدللت« بمقدار ما تدل عليها  اإل  بالمعاني  في حقيقته مما يت�صل 

واإن  المعاني،  »اإنَّ  قوله:  فيه  جاء  له  نفي�ض  ن�ض  في  القرطاجني  حــازم  به  جزم  ما 

الإعــراب عنها، والت�صريح عن  تقت�صي  القول  الكالم، ومواطُن   مقا�صد 
َ
اأكثر كانت 

د في كثير ِمن الموا�صع اإغما�صه، واإغالق اأبواب الكالم دونها، 
َ

مفهوماتها، فقد ُيق�ص

اإحداهما وا�صحة الدللة عليه،  تاأدية المعنى في عبارتين:  د  َنْق�صِ اأي�صًا فقد  وكذلك 

والأخرى غير وا�صحة الدللة ل�صروب ِمن المقا�صد. فالدللة على المعاني اإذن ثالثة 

.
)30(

اأ�صرب: دللة اإي�صاح، ودللة اإبهام، ودللة اإي�صاح واإبهام معًا«
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لي�ض المعنى �صابقًا للفظ في كل حال، فالمعنى ي�صبق اللفظ لدى المتكلم باعتباره 

انتهى  حيث  ِمــن  المخاَطب  يبداأ  حين  على  الألــفــاظ،  به  ُتْك�صى  ثم  اأوًل  ذهنية  �صورة 

كانت  ا  ولمَّ ال�صور،  بع�ض  في  يتزامنان  وقد  المعنى،  ثم  اأوًل  عنده  فاللفظ  المتكلم، 

اأما  المتكلم فهي وا�صحة ومعلومة لديه وثابتة في ذهنه،  ِمن  اأ�صالًة �صادرة  المعاني 

الدللت اأو المعاني التي يدركها ال�صامع اأو المخاَطب ِمن كالم المتكلم فهي مجهولة؛ 

الوظيفية  المعاني  من  لديه  اجتمع  ما  ْفــق 
َ
و كليًا  اأو  لها جزئيًا  اإدراكــه  يكون  قد  ولــذا 

الم�صتنبطة ِمن البنى اللغوية، والمعاني المقامية النابعة ِمن ال�صياقات غير اللغوية التي 

ِمن  يكتفي  الذي  الطالب  مثل حال  المخاطب  يكون حال  الكالم، وحينئٍذ  فيها  اأُْن�ِصئ 

والفوائد  الفرائد  كل  بتح�صيل  اإل  يقنع  ل  الذي  الآخــر  الطالب  اأو  بالنجاح،  الختبار 

ق على اأقرانه باإدراك ما لم يدركوا؛ ولذا �صار النحو عند اأكثر النحاة غاية، على  والتفوُّ

ن وافقه 
َ
حين اأنَّ النحو و�صيلة ل غاية اأ�صالة، وهذا هو ال�صابط الذي مّيز �صيبويه وم

نحو: عبد القاهر الجرجاني والزمخ�صري وال�صكاكي، وغيرهم ِمن اأعالم النحاة الذين 

ِمن  التركيبية  الوظيفية  المعاني  ِمن  المخاَطب  ُيْدِرُكه  الذي  المعنى  بظاهر  يقنعوا  لم 

البنى اللغوية فقط، وهي تلك المعاني الُمَعبَّر عنها بالعالمة الإعرابية، والرتبة، ونظم 

التراكيب، وغيرها ِمن القرائن اللفظية المعروفة لديهم، بل لقد ندبوا اأنف�صهم للتنقيب 

عن المعاني الكلية المق�صودة لدى المتكلم، والمعبِّرة عن مقا�صد العرب في كالمهم.

نظام  واإنما هو  فيها،  واأنماط �صماء ل حياة  قوالب  لي�ض مجرد  العربي  النحو 

هذا  ركني  م�صتوعبًا  بتراكيبه  عنه  وَعبَّر  بفطرته،  العربي  اأدركــه  لغوي  وغير  لغوي 

النظام، فالنحو العربي حالة اإبداع ِمن العربي تتمثل في المتكلم ول�صيما في كالم 

الله تعالى، وحديث الم�صطفى �، وق�صائد فحول ال�صعراء التي �صارت عند معظم 

ْفق ا�صتقراء 
َ
النحاة �صرورة �صعرية لمخالفتها للقواعد التي �صاغوها للنحو العربي و

لغوي منقو�ض ل ُيَعبِّر عن الم�صتويات اللغوية المتعددة والفترات الزمنية المتعاقبة، 

والجرجاني  �صيبويه  نحو:  العرب  كــالم  في  الناظر  ِمــن  اأي�صًا  اإبـــداع  حالة  هو  بل 
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في  كالمهم  في  العرب  مقا�صد  عن  بالك�صف  َتميَّزوا  الذين  وغيرهم  وال�صكاكي، 

�صوء الفهم ال�صحيح والنظرة ال�صمولية لمكونات النظام اللغوي العربي، يوؤكد ذلك 

مما جعلهم ل  الأوائــل،  عند  المعاني  النحو وعلم  بين  الحميمية  ال�صلة  تلك  الت�صور 

يف�صلون بينهما في تحليالتهم اللغوية اإدراكًا منهم لماهية النحو الحقيقية التي تدل 

اإبراز  اأّن النحو لي�ض مجرد تتابع للحركات الإعرابية، بل وظيفته الأ�صلية هي  على 

الفروق بين تلك التراكيب اللغوية للك�صف عن �صمات الكالم العربي، ولذا نرى عبد 

اأنَّ  اإل  المعاني،  علم  م�صطلح:  معًا  عليهما  ويطلق  بينهما،  يمزج  الجرجاني  القاهر 

وه 
ّ
ِعلمًا م�صتقاًل و�صم النحو، وجعلوه  المعاني عن علم  اأفــردوا علم  المتاأخرين عليه 

َلو تاأملنا 
َ
علم: معاني البالغة، وركزوا حينئٍذ على ال�صبغة الجمالية للتراكيب فقط. و

بين  الربط  على  ال�صديد  حر�صهم  لألفينا  وال�صكاكي  والجرجاني  �صيبويه  كالم  في 

اللفظ والمعنى، اأو المقال والمقام في �صياق اجتماعية اللغة دون الن�صغال بال�صبغة 

الجمالية البحتة للتراكيب، لكنهم �صرفوا ُجّل اهتمامهم اإلى مراعاة مقت�صى الحال، 

وغيرها  والمكانية،  الزمانية  والمالب�صات  ذاتــه،  والكالم  والمخاَطب،  والمخاِطب، 

الم�صاحبة للبنى اللغوية في العربية.

ْين الإعراب والمعنى �صالت و�صيجة، اإل اأنَّ بع�ض الباحثين قد يتبادر اإلى ذهنه 
َ
ب

اإنكار �صيبويه للمعاني الوظيفية التي يدل عليها الإعراب، اأو التقليل ِمن اأهميتها اإذا 

قراأ الن�ض مدار البحث، وفيه قوله: »فاإنَّ النحويين مما يتهاونون بالُخْلف اإذا عرفوا 

د به الأثر الإعرابي الذي يجلبه العامل، 
َ

، فالإعراب عند �صيبويه قد ُيْق�ص
)31(

الإعراب«

وذلك اإذا كان مدار حديثه عن المفردات في العربية، اأما اإذا كان في اإطار الحديث 

للتراكيب في  اللغوي  التحليل  الإعــراب عنده هو  فــاإنَّ مفهوم  النحوية  التراكيب  عن 

للتوا�صل  اأداة  وكونها  اللغة  اجتماعية  مفهوم  ْفــق 
َ
و اللغوية  وغير  اللغوية  �صياقاتها 

بين الناطقين بها، ولذا نرى �صيبويه دائم الحر�ض على مراعاة الجانب الجتماعي 

والعالقات القائمة بين المخاِطب والمخاَطب، وكذا الأعراف الجتماعية التي توؤدي 
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اإلى الخت�صار والقت�صاد في الكالم، والتقديم والتاأخير... اإلخ، فالإعراب هو ن�صبة 

للكلمات في الجمل اإلى وظائفها لالإبانة عن المعاني الوظيفية التركيبية، وتلك المعاني 

ل تعدو اأن تكون جانبًا واحدًا ِمن الجوانب المتعددة للمعنى المق�صود ِمن المتكلم، اإذ 

، على حين اأنَّ »الألفاظ ُمْغَلَقة على معانيها حتى 
)32(

»الإعراب في الحقيقة معنى ل لفظ«

.
)33(

يكون الإعراب هو الذي يفتحها«

لذلك  ُمعلِّاًل  المعنى  على  المبنى  م  ُيقدِّ الباحثين  اأحد  نجد  هذا  من  الرغم  وعلى 

ل اأنها توؤدي اإلى نتائج دقيقة 
َ
بقوله: »اإنَّ درا�صة الجوانب ال�صكلية يمكن ت�صويغها من ِقب

اأكبر بكثير ِمن تلك التي توؤدي اإليها الدرا�صات التي تمزج المفاهيم اللغوية بالمعايير 

غير اللغوية التي يمكن اأن ُيْنَظر اإليها على اأنها عنا�صر ذات عالقة ل�صتنادها، اإلى حد 

الثقافة والتدريب على فهم الأعمال  ال�صخ�صيين، واإلى  اإلى الذوق والنطباع  بعيد، 

اللغة في  اإلى القول بقولبة  بنا  اأنه ي�صير  اأرى  ، هذا الراأي لهذا الباحث 
)34(

الجميلة«

ْفق قواعد �صاغها الأوائل، وحينئٍذ يقت�صر دور المتكلم على مجرد 
َ
تراكيب نمطية و

النتقاء والختيار ِمن المفردات اللغوية ليمالأ تلك القوالب مما يفقد اللغة حيويتها، 

اأدلَّ على  اللغات قديمًا وحديثًا، ولي�ض  به  التي تحيا  الإبــداع والتجديد  ويقتل روح 

�صك  ل  التركيب  فهذا  »قــال فالنة«  العرب:  بع�ض  �صيبويه حكاية عن  قــول  ِمــن  ذلــك 

ون هذا التركيب ونظائره تراكيب غير  ُعدُّ
َ
مين لالألفاظ والمباني ي اأّن ال�صكليين المقدِّ

�صحيحة، اأما �صيبويه فقد اعتمد على �صاهد الحال وروؤية المخاَطب للفاعل الموؤنث 

الموؤنث و�صاهد  اأ�صبحت �صورة  بالفعل، وبذا  التاأنيث  اإلحاق عالمة  اأغنته عن  التي 

تجتمع  ل  وحتى  للتاأنيث،  اللفظية  العالمة  عن  بدياًل  الموؤنث  ومعاينة  عنده  الحال 

عالمتان للتاأنيث على لفظ واحد، يقول �صيبويه: »واإنما حذفوا التاء لأنهم �صار عندهم 

.
)35(

اإظهار الموؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاء«
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4 - طبيعة اللغة عند �صيب�يه:

اإنَّ حياة اللغات مرتبطة بوظائفها، ولعل اأهم وظائف اللغات على الإطالق وظيفة 

يتم  التي  فاللغات  وعدمًا،  وجــودًا  الت�صال  مع  تــدور  فاللغات  والإفــهــام،  التوا�صل 

التداول والتوا�صل بها تحيا وتزدهر، اأما اللغات التي ينعدم الت�صال بها ف�صريعًا ما 

تنقر�ض وتموت وتفنى، فلغة التخاطب القائمة على الت�صال الناجح والفهم ال�صليم هي 

تلك اللغة التي اهتم بها �صيبويه، وقد ا�صتقى مادتها ِمن م�صدرين رئي�صين: اأولهما: 

لقاوؤه بالأعراب في الب�صرة وم�صافهتهم وال�صماع منهم، وثانيهما: اأخذه عن �صيوخه: 

عي�صى بن عمر، ويون�ض بن حبيب، واأبي عمرو بن العالء، والخليل بن اأحمد... اإلخ، 

ْن اأثق 
َ
وعباراته الدالة على ال�صماع ِمن الأعراب وم�صافهته لهم كثيرة منها: �صمعت م

في  �صيبويه  َلّلها 
َ
ح التي  فاللغة  ؛ 

)36(

يقولون الف�صحاء  العرب  و�صمعنا  العرب،  ِمن  به 

َزة، حيث كان ُجلُّ اهتمامه باللغة المنطوقة وعملية 
َ
كتابه هي اللغة ال�صتعمالية المنج

الم�صافهة وال�صماع في نقل الرواية وتحليلها نحو قوله: »ل يجوز اأن تقول: َكلَّمته فاه 

 ،
)37(

اإل ِمن اثنين« اإنما تريد م�صافهة، والم�صافهة ل تكون  ، لأنك 
ّ
اإلى ِفي حتى تقول 

ولهذا ل بد ِمن ربط اللغات بوظائفها التوا�صلية؛ ولذا ل ي�صح اإق�صاء )المخاِطب(، 

ول )المخاَطب(، ول ال�صياق بنوعيه في التحليل اللغوي.

كتاب �صيبويه يمثل قمة الدر�ض اللغوي العربي اإذ لم يقت�صر على بيان الأحكام 

النحوية، والأوزان ال�صرفية، و�صفات الحروف ومخارجها، بل كان هذا الكتاب ول 

بالمجتمع  اللغة  ــط 
ْ
ب
َ
ور ال�صديدة،  والمناهج  العلمي  التفكير  في  طرائق  يحوي  يزال 

�صنة  يقول:»اأنا منذ ثالثين  الحديث،  ِمن علماء  الجرمي،  والفكر والحياة، فهذا هو 

روا ذلك بعد العتراف به باأنه 
ُّ

، وقد »َف�ص
)38(

اأُفتي النا�ض )في الفقه( ِمن كتاب �صيبويه«

، حقًا ف�صيبويه 
)39(

النظر والتفتي�ض« ُيتعلَّم منه  كان �صاحب حديث، وكتاب �صيبويه 

ه في كالمه على مقا�صد العرب  كما يقول ال�صاطبي: »... واإْن َتَكلَّم في النحو، فقد َنبَّ
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واأنحاء ت�صرفاتها في األفاظها ومعانيها، ولم يقت�صر فيه على بيان اأنَّ الفاعل مرفوع، 

عنايته  اإلــى  كتابه  في  �صيبويه  ريــادة  وترجع   ،
)40(

ذلـــك« ونحو  من�صوب،  والمفعول 

بالمواقف ال�صتعمالية التي يدور فيها الخطاب فنراه كثيرًا ما ي�صف حال المتكلم 

وكل  والمكانية،  الزمانية  اللغوي  غير  ال�صياق  مالب�صات  على  ج 
ِّ
وُيَعر والمخاَطب، 

ما يحيط بالموقف اللغوي من المقام الخارجي الواجب اإدراكــه حتى يتم التوا�صل 

اللغوي الفّعال الذي هو الوظيفة الجتماعية الأ�صا�ض للغات.

لم يقف �صيبويه في تحليله اللغوي للتراكيب النحوية عند حدود المعاني الوظيفية 

الم�صتنبطة ِمن الُبنى اللغوية للظواهر التي كان يروم مقاربتها، بل األفيناه ُينقِّب عن 

وتعليالته  تف�صيراته  جاءت  لذلك  المراد؛  التقدير  اأو  الأ�صل،  اأو  المق�صود،  المعنى 

وتحليالته غير ماألوفة لمن األزموا اأنف�صهم بالمباني والألفاظ والأ�صكال دون المعاني 

الكلية للن�صو�ض؛ ولذا جاءت تحليالته جامعة بين الدللت والمعاني الوظيفية للبنى 

اللغوية، والك�صف عن الهدف الأ�صمى الذي ق�صده المتكلم بجمعه بين ال�صياق المقالي 

د اإلى التفكير المنطقي التاأملي في ظواهر 
َ
ْعم

َ
والمقامي في نمط بديع، ف�صيبويه كان ي

قد  يكون  اأن  ينبغي  »والآن  قائاًل:  كارتر  بذلك  جزم  تعليميًا،  هدفه  يكن  ولم  اللغة، 

 به ناقدوه 
َّ
ات�صح اأنَّ �صيبويه كان مفكرًا نظاميًا ومرتبطًا منطقيًا اأكثر بكثير مما اأقر

ثم  اإقليدية  ُيناق�ض كنظرية  َثٌل جيد لأنه 
َ
م اإّن مو�صوع )ع�صرون درهمًا(  الآن.  حتى 

ُيَطبَّق على نطاق وا�صع من الم�صائل النحوية بحيث يعطينا حاًل نظرة عميقة اإلى داخل 

ل التاأكيد في النحو  اأ�صاليب �صيبويه ودلياًل على �صحتها ور�صوخها. ولالأ�صف تحوَّ

العربي وب�صرعة ِمن التفكير التاأملي اإلى مجرد التعليمي، وفي عملية اختزال نظرية 

.
)41(

�صيبويه اإلى مجموعة من القواعد ُفِقَد منها الكثير«

م لذلك  حر�ض �صيبويه على الربط بين اللفظ اأو المبنى، والمعنى اأو الدللة، وقدَّ

تعليالت كثيرة ت�صهد لهذا الحر�ض منها النماذج التالية:
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م��صعه في الكتابتف�صيره )معناه ودللته(اللفظم

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

ما اأتاني ِمن اأحٍد اإل زيٌد

مان
ْ
و

َ
يَد عليه ي �صِ

 الخيِل على اللُُّجم
َ

ب َغ�صَ

ُ
قد كان الأمر

 اأبوؤ�صًا
ُ
ع�صى الغوير

ُبعًا وذئبًا اللهم �صَ

 م�صحكاتك
َ
اللهم ُمبكياتك ل اأمر

 على البقر
َ
الِظباء

هذا ول زعماتك

- ما اأتاني اأحٌد اإل فالٌن

يَد عليه الوح�ُض في يومين - �صِ

 الخيِل على اللُّجم
َ

ْبَت غ�صب - َغ�صِ

- قد وقع الأمر

 اأبوؤ�صًا
ُ
- كان الغوير

ُبعًا وذئبًا - اللهم اجمع فيها �صَ

- عليك اأمر مبكياتك

- خلِّ الظباء على البقر

- هذا -الحق- ول اأتوهم زعماتك

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 اأو الإعراب، والمعنى وال�صتعمال قائمة على 

اأ�صل را�صخ هو: »اإّن مدار كثير ِمن مباحث النحو العربي منذ �صيبويه على اإ�صكال 

عالقة  في  نظرة  اأبوابه  ِمن  وكثير  اللغوي،  بال�صتعمال  وعالقتها  والقيود  القواعد 

اللفظ )بقواعده وقيوده التي تقوم على فكرة الموانع( بالمعنى )بطرق ا�صتعماله التي 

المقبول  الكالم  ز  يِّ َ
ُتم التي  والقيود  للموانع  والجواز(، وعر�ض  الت�صاع  على  تقوم 

، فالنحو الذي ينتقده 
)42(

عن الكالم غير المقبول وغير الموافق لأو�صاع الوا�صع«

�صياقاتها  لأمثلة معزولة عن  بالإعراب  يهتم  الذي  النحو  معا�صريه هو  على  �صيبويه 

نلحظ  المخاِطب والمخاَطب، وهكذا  بين  التوا�صلية  ِمن مقاماتها  و�صواهد مقطوعة 

ارتقاء �صيبويه ِمن مجرد الحفظ للتراث العربي اإلى الفقه فيه بتاأمله واإدراكه لمقا�صد 

وتذكير  وتنكير،  وتعريف  وتاأخير،  وتقديم  وحــذف،  ذكــر  ِمــن  كالمهم  في  العرب 

وتاأنيث...اإلخ.



الرسالة 405 - احلولية الرابعة والثالثون

اأي:  ذاتها،  في  اللغوية  بالمبنيات  كثيرًا  اهتموا  قد  النحاة  اأنَّ  ِمن  الرغم  وعلى 

بالألفاظ والمباني، وجاءت م�صطلحاتهم دالة على ذلك نحو: المبني والمبني عليه، 

باأطراف  اهتمامه  اأنَّ  اإل  اإلخ،  والك�صر...  وال�صم،  والفتح،  به،  والمفعول  والفاعل، 

التخاطب اللغوي ِمن المخاِطب والمخاَطب ومالب�صات حال الخطاب جاء قلياًل بالقيا�ض 

الفاعل  نحو:  الوظيفية  المعاني  ِمــن  ي�صحبها  ومــا  اللغوية  بالمباني  اهتمامهم  اإلــى 

والمفعول به... اإلخ، فالإعراب له الدور الأ�صمى في الإبانة عن المعاني النحوية اإل اأن 

ْعل الدللة النحوية والتمام ال�صياقي، ولي�ض التمام 
َ
�صيبويه قد اأقام مفهومه للغة على ج

مة في الحكم على البنى اللغوية على الرغم من  التركيبي والدللة الوظيفية هي المقدَّ

قبولها تركيبيًا، ولي�ض اأدل على ذلك من قول �صيبويه في �صياق حديثه عن الف�صل 

ز ِمن ِقبل دللته رغم 
َ
عف الكالم الم�صتعمل الُمْنج هًا اإلى �صَ بين الجار والمجرور ُمَنبِّ

قبوله تركيبيًا، »فاإْن قال: اأقول مررُت بقائمًا رجٍل؛ فهذا اأخبث من ِقبل اأنه ل يف�صل 

قائمًا رجٍل. فهذا كالم قبيح و�صعيف.   
َّ

قط: رب
ْ

اأُ�ص  
َّ
َثم الجار والمجرور. وِمن  بين 

فاعرف قبحه، فاإنَّ اإعرابه ي�صير، ولو ا�صتح�صناه لقلنا هو بمنزلة: فيها قائمًا رجٌل، 

، فالف�صل يرجع للخليل وتلميذه �صيبويه في 
)43(

ولكّن معرفة قبحه اأمثل ِمن اإعرابه«

ا�صتحداث هذا الملمح الدللي في الحكم على التراكيب النحوية بالقبح والح�صن بغير 

طريق الإعراب، ومما يوؤكد هذا الملمح الدللي قول �صيبويه: »ولو قلت: )كان رجٌل 

في قوم عاقاًل، لم يح�صن لأنه ل ي�صتنكر اأن يكون في الدنيا عاقل، واأن يكون ِمن قوٍم 

، فالُح�صن والُقبح حكمان ُي�صدرهما �صيبويه على 
)44(

ْقُبح«
َ
ن وي

ُ
�ص

ْ
ح

َ
َفَعلى هذا النحو ي

فق المعيار الدللي المبني على معطيات الحال )المقام( ومالب�صاتها مع 
َ
التراكيب و

مراعاة دور المتكلم والمخاطب في التخاطب في �صياق )الُخْلف( الذي اأنكر �صيبويه 

تهاون النحاة فيه مقابل ظهور الإعراب. وهذا الدر�ض الدللي ِمن �صيبويه للتراكيب 

النحوية ل �صك اأنه يمثل اأ�صاًل را�صخًا فيما ُي�صمى بنحو الن�ض ولي�ض نحو الجملة.

اللغة عند �صيبويه لي�صت نظامًا مجردًا ِمن القواعد فح�صب، ولي�صت قوالبه نمطية 

بل هي �صلوك اجتماعي  للمخاَطب عن معاٍن وظيفية،   
َ

لُتْعِرب بمفردات منا�صبة  ُتمالأ 

33
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الكالمي،  الموقف  والموؤثرين في هذا  والمخاَطب  المخاِطب  الخطاب:  اأطــراف  بين 

وكذا مالب�صات الحال لهذا الموقف، ولي�صت الألفاظ اإل قوالب �صكلية دالة على هذا 

الخطاب؛  اأطراف  بين  الناجح  الت�صال والتفاهم  بغر�ض تحقق  ال�صلوك الجتماعي 

 ،
)45(

ْن تعني بذلك كمعرفتك«
َ
َف م

َ
»لأنَّ المخاَطب قد يحتاج اإلى ِعلم ما ذكرُت لك وقد َعر

المخاِطب  بين  اإلــخ  والديني...  والثقافي  الجتماعي  والعرف  الم�صتركة  فالمعرفة 

والمخاَطب اأ�صل للتوا�صل بينهما في اإطار من التعاون البّناء وما ي�صتلزمه ِمن �صعة 

الكالم وات�صاعه واخت�صاره وحذفه وتقديمه وتاأخيره... اإلخ.

وال�صياق  غالبًا،  البالغيين  بم�صطلح  )المقام(  اأو  �صيبويه(  )بم�صطلح  فالحال 

غير اللغوي اأو الالكالمي، و�صياق الحال، و�صياق الموقف، في ا�صطالح الل�صانيين 

اأنكره، وكان در�صه  ْن 
َ
م اإليه، وحمل على  �صيبويه، ودعا  اأدركــه  والمحَدثين تجديد 

وجه  وبيان  التراكيب  تقويم  يعتمد  تاأمليًا  تعليليًا  تف�صيريًا  در�صًا  النحوية  للتراكيب 

بمجالته   - )الُخْلف(  م�صطلح  اإلى  ن�صبة   - ُخْلِفية  معايير  بوا�صطة  والخطاأ  ال�صحة 

المتعددة ِمن المخاِطب والمخاَطب ومالب�صات الحال اإلى جانب البنى اللفظية، ومن 

 على عدة معايير 
ً
 اأ�صدر �صيبويه اأحكامه بالح�صن والقبح وال�صتقامة والإحالة بناء

ّ
َثم

، حيث راأى اأّن 
)46(

اأخالقية ا�صتقاها ِمن ثقافته الدينية الوا�صعة ول �صيما علم الحديث

اإمكانية  اإلى  بع�ض التراكيب النحوية تماثل الأحاديث في الجانب الدللي مما دعاه 

تطبيق اأحكام )الجرح والتعديل( عليها ِمن حيث الدللة ل ِمن حيث النظم التركيبي، 

اأو  الح�صن  اأو  الكذب،  اأو  ال�صحة  اأو  الإحالة  اأو  بال�صتقامة  اأحكامًا  عليها  فاأ�صدر 

لة في كثير ِمن جوانبها  مَّ َ
: »المنظومة النحوية لدى �صيبويه ُمح القبح... اإلخ؛ وذلك لأنَّ

غير  جائز،  قبيح،  مثل:  األفاظ  بذلك  ت�صهد  الديني  البعد  ذي  الأخالقي  بالم�صمون 

الإ�صالمية  العربية  العلوم  لأن  َتغرب؛ 
ْ

ُم�ص جائز، كذب، م�صتقيم،.... وهو �صيء غير 

هة ب�صائق ِمن الدين ودائرة في فلكه، ومحكومة بمقا�صده وغاياته،  كلها كانت ُموجَّ

.
)47(

مة عليها« وكانت لغة م�صدرية ُمهيمنة على �صائر اللغات ومقدَّ
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اأي�صًا خطاأ  ل عليه 
َ
م

ْ
النحاة في ع�صره، وُيح باأ�صلوب وا�صح خطاأ  ن �صيبويه 

ّ
بي

»اإنَّ  قوله:  في  التركيبية  الدللة  على  الدللة  اأو  المعنى  ق�صر  في  بعده  النحاة  اأغلب 

اأنكره  الــذي  فــالإعــراب   ،
)48(

»
َ

الإعــــراب عرفوا  اإذا  بالُخْلف  يتهاونون  مما  النحويين 

الوظيفية  المعاني  اإدراك  القائم على  التعبيري  الإعــراب  �صيبويه على معا�صريه هو: 

اأما الإعراب بمفهومه الوا�صع ال�صامل الذي يعني  اأواخر الكلمات،  ِمن خالل �صبط 

في  بعر�صها  اللغوية  للتراكيب  �صاملة  روؤية  في �صوء  والتعليل  والتف�صير  الإي�صاح 

�صياقاتها التي ُنِزَعت منها فهو الماأمول عند �صيبويه، وهو الفي�صل في الحكم على 

التراكيب بال�صتقامة اأو الإحالة، اإذ ال�صتقامة عنده ا�صتقامة دللية تركيبية ولي�صت 

لأنه  ُمحاًل؛  منطلقًا(  الله  عبد  )اأنا  قولهم:  �صيبويه  َعّد  فقط؛ ولهذا  تركيبية  ا�صتقامة 

ُيخبرك عن معلوم لدى المخاطب؛ وكذا »لأنه اإنما اأراد اأن يخبرك بالنطالق ولم يقل 

ر، واإنما 
َ
هو، ول اأنا حتى ا�صتغنيت اأنت عن الت�صمية؛ لأن هو واأنا عالمتان للم�صم

، وهذا التركيب نف�صه ي�صبح ح�صنًا في 
)49(

ْعني«
َ
ي ْن 

َ
اأنك قد عرفت م َعِلم  اإذا  ُي�صمر 

اإطــار �صياقه غير اللغوي الــدال على جــوازه، وذلــك »اأّن رجــاًل لو كان خلف حائٍط، 

ن اأنت؟ فقال: اأنا عبد الله منطلقًا في حاجتك، كان 
َ
اأو في مو�صع تجهله فيه فقلَت م

، فا�صتح�صار ال�صياق غير اللغوي عند �صيبويه هو الكفيل بالحكم على مثل 
)50(

ح�صنًا«

اأرباب الإعــراب التركيبي  اأو القبح، وهذا المغزى ل يدركه  هذه التراكيب بالح�صن 

يعدم  لم  المجيد  تراثنا  اأنَّ  اإل  اللغوي،  غير  ال�صياق  اأو  )بالُخْلف(  يتهاونون  الذين 

 اأفذاًذا �صلكوا هذا المنهج القويم ف�صاروا على طريق �صيبويه نحو: عبدالقاهر 
َ
ُعلماء

626هـــ(، وفي  538هـــ(، وال�صكاكي )ت  471هـــ(، والزمخ�صري )ت  الجرجاني )ت 

 ،
)51(

الع�صر الحديث �صار على الدرب ذاته عدد من الباحثين الجادين في اأبحاثهم نحو

د/ تمام ح�صان، ود/ �صعد م�صلوح، ود/ نهاد المو�صى، ود/ محمد حما�صة عبد 

اللطيف... واآخرين.
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5 - مق�مات مفه�م م�صطلح )الُخْلف( في كتاب �صيب�يه:

اأوًل  يكون  اأن   -  « هما:  كبيرتين  زاويــتــيــن  ِمــن  �ــض 
َ
ُيــدر اأن  يمكن  الم�صطلح 

اإلى  تخ�صع  مخ�صو�صة  عالمات  اأنها  على  عالماته  �ــض 
َ
ُتــْدر بذاته  تفكير  مو�صوع 

�ض مفاهيمه 
َ
ُتْدر َعه ل�صطالحاته كما  �صْ

َ
يِّر في كل علم و َ

ُت�ص جملة ِمن المبادئ التي 

ِمن جهه ُطرق التحديد والربط بين المت�صورات وغيرهما ِمن الم�صائل التي ت�صمل 

يقود  رًا 
َ
ْعب

َ
م ثانيًا  يكون  اأن   - ومت�صورات.  عالمات  هي  بما  الم�صطلحات  �صناعة 

الم�صطلح،  نها  ُيَعيِّ التي  النظرية  بالم�صائل  لها �صلة  تدبُّر م�صائل فكرية �صمنية  اإلى 

نها. فالم�صطلح في راأينا يكون داًل على حا�صر هو  ولكنها لي�صت هي نف�صها التي ُيَعيِّ

 ،
)52(

�ِصُمها«
َ
ا له عالقة قريبة اأو بعيدة بالمت�صورات التي ي ر، وعلى غائب ِممَّ المت�صوَّ

والنظر في الم�صطلحات ِمن الزاوية الأولى ل �صك اأنه يقت�صي الزاوية الثانية اإل اأنَّ 

زاوية النظر الأولى محّددة بقواعد م�صبوطة، والثانية ت�صير اإلى تجدد الهتمامات؛ 

ولذا يجب النطالق في درا�صة الم�صطلحات ِمن المفاهيم اأوًل؛ لأّن الدللة تنطلق ِمن 

المفهوم اإلى الم�صطلح، والمفاهيم قوامها التفكير والتدبُّر، وبوجود المفهوم يلزم 

تحديد الم�صطلح وتعريفه؛ لأن التعريف و�صف للمفهوم لتمييزه عن غيره ِمن مفاهيم 

زه عن 
ّ
ي
َ
العلم الأخرى. فالغاية الأ�صمى في الدر�ض الم�صطلحي هي المفاهيم التي ُتم

اأو  اأن تبداأ درا�صة الم�صطلحات ِمن المدلول  الدر�ض المعجمي للكلمات، ولذا يجب 

المفهوم اإلى الدال اأو الم�صطلح، ول بد ِمن وجود منطقية بين الم�صطلح والمفهوم 

الدال عليه.

مفهوم م�صطلح )الُخْلف( هو: »ما يتوارى من دللت �صياقية حالية ل تدل عليها 

اأ�صا�ض  اللغوي  التحليل  في  والتما�صها  عنها  الك�صف  لكّن  التركيبية،  اللفظية  البنى 

في ح�صول التمام الدللي بغية كمال الإعراب وفهم مقا�صد العرب في كالمهم« هذا 

المفهوم ال�صابق للُخْلف اأراه وا�صع النت�صار والتغلغل في معظم اأبواب الكتاب بداية 

جعلها  �صبعة  اأبوابًا  ي�صع  �صيبويه  األفينا  الكتاب  �صدر  ففي  عجزه،  اإلى  �صدره  ِمن 
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ال فيها اإلى الإجمال وكثرة الإحالت اإلى تف�صيلها 
َ
لة، حيث م

َ
م

ْ
بمثابة الأ�صول الُمج

ثل قوله: »و�صترى ذلك اإن �صاء 
ْ
في موا�صع تالية من كتابه، وكثيرًا ما كان ُيذيُلها ِبم

)54(

، وتلك الأبواب ال�صبعة هي على الترتيب على النحو الآتي:
)53(

الله«

»هذا باب ِعلم ما الَكلم في العربية« تحدث فيه �صيبويه عن اأ�صناف الكالم الثالثة.  - 1

»هذا باب مجاري اأواخر الَكلم في العربية« باب خا�ض بالعامل وما يلزمه من   - 2

الإعراب وعالماته... اإلخ.

»هذا باب الم�صند والم�صند اإليه« وهما ركنا البنية الأ�صا�صية للكالم العربي.  - 3

»هذا باب اللفظ للمعاني« وفيه حديث عن العالقات الدللية بين المفردات اللغوية.  - 4

»هذا باب ما يكون في اللفظ ِمن الأعرا�ض« وفيه حديث عن الأ�صول اللغوية من   - 5

الحذف وغيره.

اإلــى خم�صة  فيه  الكالم  م 
ّ

ق�ص الكالم والإحــالــة« حيث  ِمــن  ال�صتقامة  بــاب  »هــذا   - 6

اأق�صام، واخت�ض المعيار الدللي بالحكم على التراكيب بال�صحة اأو الخطاأ.

»هذا باب ما يحتمل ال�صعر« وهو باب يتحدث فيه عن الرخ�ض اللغوية لل�صاعر   - 7

من باب الت�صاع اللغوي.

والناظر في عناوين تلك الأبواب ال�صبعة يلحظ اأنَّ الأبواب الخام�ض وال�صاد�ض 

وال�صابع داخلة في مفهوم م�صطلح )الُخْلف( الذي اأ�صرت اإليه �صابقًا، وي�صاف اإليها 

الباب الثالث ل �صيما تحليله للتراكيب التي جاء ظاهرها مخالفًا للقواعد النحوية مثل 

الباب الخام�ض وال�صاد�ض، اإل اأن الباب ال�صاد�ض هو العمدة في هذا الإطار المفهومي 

في  )الُخْلف(  مفهوم  على  دالة  �صريعة  باإ�صارات  �صاأفرده  ولذا  )الُخْلف(؛  لم�صطلح 

كتاب �صيبويه.

كتابه  مفتتح  في  الأ�ــصــول  ال�صبعة  الأبـــواب  من  ال�صاد�ض  الباب  �صيبويه  اأفــرد 

م هذا الباب اإلى خم�صة 
َّ

للحديث عن �صوابط ال�صتقامة والإحالة في كالم العرب، وق�ص
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اأق�صام تحت عنوان: »هذا باب ال�صتقامة من الكالم والإحالة،

فمنه م�صتقيم ح�صٌن، وُمحال، وم�صتقيم كذب، وم�صتقيم قبيح، وما هو ُمحال كذب.

فاأما الم�صتقيم الح�صن فقولك: اأتيُتك اأم�ض و�صاآتيك غدًا.

ل كالمك باآخره فتقول: اأتيتك غدًا، و�صاآتيك اأم�ض. واأما المحال فاأن تنق�ض اأوَّ

ل، و�صربت ماء البحر، ونحوه.
َ
ْلُت الجب

َ
واأما الم�صتقيم الكذب فقولك: حم

زيدًا  قد  اللفظ في غير مو�صعه، نحو قولك:  فاأن ت�صع  القبيح  الم�صتقيم  واأمــا 

، واأ�صباه هذا.
)55(

راأيت، وكي زيدًا ياأتيك

.
)56(

واأما المحال الكذب فاأن تقول: �صوف اأ�صرب ماء البحر اأم�ٍض«

المحال من  اإل  الأنــواع  ف ِمن هذه 
ِّ
ُيعر لم  اأنَّ �صيبويه  ال�صابق  الن�ض  ِمن  يبدو 

على  الدالة  بالأمثلة  الأخــرى  الثالثة  الأنــواع  في  القبيح، واكتفى  والم�صتقيم  الكالم 

ع الم�صتقيم اإلى م�صتقيم 
ّ
م الكالم بداية اإلى م�صتقيم وُمحال، ثم فر

ّ
معناها، وقد ق�ص

اأن  يعدو  ل  المحال  اأّن  راأى  اأنه  على حين  قبيح،  ح�صن، وم�صتقيم كذب، وم�صتقيم 

الباحثين  بع�ض  َعّدها  الأحكام  وتلك  الكذب،  والمحال  المحال،  ق�صمين هما:  يكون 

اهتمام  دليل على  اأنها  اإلــى  اآخــرون  �صيبويه، وذهــب  المعيارية في كتاب  دلياًل على 

على  عمره،  مقتبل  في  اكت�صبها  التي  الحديثية  ثقافته  طغت  حيث  بال�صكل  �صيبويه 

اأحكامه اللغوية، وال�صواب الذي اأر�صاه في هذا ال�صياق اأنَّ التعميم في الحكم على 

كالم �صيبويه بالمعيارية اأو ال�صكلية ل ي�صتقيم عند اإعادة النظر كرتين كما �صياأتي.

ال�صكل  بين  باأنواعهما  ومحال  م�صتقيم  اإلــى  للكالم  تق�صيمه  في  �صيبويه  جمع 

ة للحكم على الجمل لفظًا ومعنى، جزم بذلك 
َ
َكم

ْ
والمعنى، وو�صع بذلك �صوابط ُمح

م �صيبويه التركيب اللغوي 
ّ

غير واحد ِمن الباحثين، حيث قال د/ تمام ح�صان: »ق�ص

اإلى  الإفــادة  من جهة  الكالم  م 
َّ

َق�ص كما  والإحــالــة،  ال�صتقامة  بين  ال�صورة  ِمن حيث 

، فتق�صيم الكالم عند �صيبويه اإلى م�صتقيم ومحال مبني على 
)57(

ح�صن وقبيح وكذب«
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�صورة التركيب و�صكله اإذ هو في الحالين بنية لغوية اإل اأنهما يفترقان في المعنى، اإذ 

الم�صتقيم »يكون م�صتقيم اللفظ والإعراب فقط، وعنى بالم�صتقيم اللفظ والإعراب اأن 

، فالم�صتقيم باأنواعه الثالثة: 
)58(

يكون جائزًا في كالم العرب؛ دون اأن يكون مختارًا«

الح�صن والكذب والقبيح، نحو: اأتيتك اأم�ض، وحملت الجبل، وقد زيدًا راأيت. تراكيب 

�صحيحة لفظًا واإعرابًا فهي تراكيب جائزة في كالم العرب لكن هذا الجواز درجات 

اأعالها: الم�صتقيم الح�صن الذي ا�صتقامت وا�صتوت فيه الدللة التركيبية الم�صتفادة 

للوظائف  المالئمة  اللغوية  المفردات  اختيار  وح�صن  الوظيفية  المعاني  تفاعل  ِمن 

اآن  في  الم�صاهد  والعياني  الذهني  للت�صور  موافقًا  حينئٍذ  التركيب  وجاء  النحوية، 

واحد في ان�صجام دال على التمام ال�صياقي والتركيبي، ولي�ض التمام النحوي فقط.

الح�صن - فهو في مرتبة  الم�صتقيم  اأدنــى درجــة من  الكذب فهو  الم�صتقيم  اأمــا 

المخاَطب  اأن  اإل  للواقع(  الكالم  )اأي: مطابقة  ال�صدق  الكالم خال من  طى- لأن 
ْ

و�ص

ي�صتطيع حمل هذا الكالم في قوله: )حملت الجبل( و)�صربت ماء البحر( على المجاز 

لفهم ُمراد المتكلم وق�صده معتمدًا على ال�صياق المقامي، فهذا الكالم م�صتقيم من جهة 

اللفظ والمعنى المراد اإل اأّن هذا المعنى لي�ض على جهته الحقيقية، واإنما ُيفهم على 

ه النظام اللغوي للعربية، واإنما ن�صاأ كذبه ِمن مخالفته 
ّ
جهة المجاز اللغوي الذي اأقر

للواقع الذهني والعياني الُم�صاهد؛ لأن الكالم الم�صتقيم الح�صن هو الموافق للواقع 

الذهني والعياني دون تاأويل لوروده على الحقيقة، ول �صك اأنَّ مق�صد �صيبويه في 

د البع�ض من باب  اإذا ُق�صِ هذا المثال هو الماء كله، وكذا الجبل كله ل بع�صه؛ لأنه 

حذف الم�صاف واإقامة الم�صاف اإليه مكانه لكان كالمًا ح�صنًا موافقًا للت�صور الذهني 

والواقع الم�صاهد، ويعلل ابن جني لحكم �صيبويه على هذين التركيبين بالكذب بقوله: 

�صرب 
َ
كي »يدلك على اأنَّ مراده هنا بقوله: ماء البحر - جميعه -؛ لأنه ل يجوز اأْن ي

.
)59(

ف في ذلك على ما م�صى فال يكون كذبًا«
ْ
جميع مائه، فاأما على الُعر

اأدنى  في  وهو  وترتيبًا،  تركيبًا  قبيح  معنى  م�صتقيم  فهو  القبيح  الم�صتقيم  اأما 

درجات ال�صتقامة؛ لأن المتكلم ف�صل بين متالزمين حيث جعل اللفظ في غير مو�صعه 
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زيدًا  )قد  قولهم:  نحو  في  المتكلم  بين  اللفظي  الخت�صا�ض  قيد  وخــرق  له،  الــالزم 

راأيُت( وقولهم : )كي زيٌد ياأتيك(، اأما عن اجتماع ال�صتقامة والقبح فغير منكور؛ لأن 

الكالم مبني اأ�صا�صًا على مق�صود المتكلم، فهو م�صتقيم لأّن المتكلم لم يق�صد اللحن، 

لى في العربية، وهو: لزوم الو�صل بين المتالزمين 
ْ
اإل اأن لفظه ونظمه جاء مخالفًا لالأَو

نحو: )قد( و)كي( والفعل الذي يلزم دخولهما عليه؛ ولذا قال ال�صيرافي: »والم�صتقيم 

من طريق النحو هو ما كان على الق�صد �صالمًا من اللحن، فاإذا قال: )قد زيدًا راأيُت( 

فهو �صالم ِمن اللحن، فكان م�صتقيمًا من هذه الجهة، وهو مع ذلك مو�صوع في غير 

التراكيب كلها م�صتقيمة لأنها جاءت  ، فتلك 
)60(

مو�صعه فكان قبيحًا من هذه الجهة«

ْفَق الجوازات التي يبيحها 
َ
موافقة للنظام اللغوي، وجاء التنوع فيها داخل النظام، و

غ ذلك اأّن اللغة بنظامها جعلت للمخاَطب و�صائل ت�صمن له الفهم ال�صليم 
ّ
النظام، و�صو

لتلك التراكيب، نحو: الت�صاع والت�صمين والمجاز وتقدير المحذوف، فهي تراكيب 

الختيار  حرية  بــاب  ِمــن  فيها  والتنوع  اللغوي،  للنظام  وموافقة  و�صحيحة  جائزة 

المتاحة للمتكلم في اإن�صائه للتراكيب.

نه 
ُّ
اأما المحال فهو بنية لغوية ذات دللة اأي�صًا كالم�صتقيم من الكالم، اإل اأنَّ ت�صم

ردًا بال معنى، وخطابًا 
َ
، يجعله لفظًا ُمج

)61(

للنقي�صين »فاأن تنق�ض اأول كالمك باآخره«

خاويًا بال ح�صول ت�صور ذهني اأو عياني ُم�صاهد؛ فالمحال كالم ُمْنجز يت�صم بغياب 

اأ�صا�ض  اآن واحد على  الم�صاهد في  العياني  المتكلم، والواقع  الت�صور الذهني لدى 

ال�صلب والإيجاب، فالإحالة نق�ض للتنا�صب الالزم ح�صوله بين اأول الكالم واآخره، 

يقول ال�صيرافي: »معنى المحال اأنه اأُحيل عن وجهه الم�صتقيم، الذي به ُيفهم المعنى 

اإذا ُتكلِّم به... والكالم الفا�صد... والُمحال ل يوجد... والكالم الذي يوجب اجتماع 

، فقولهم: )اأتيتك غدًا( كالم محال لت�صُمنه ربط الحدث بالما�صي من 
)62(

المت�صادات«

جهة، وربطه بدللة ال�صتقبال في الظرف )غدًا( من جهة اأخرى، مما يلزم معه انتفاء 

البنى  اإذ  المق�صود،  الدللي  المعنى  لفظية مجردة من  بنية  الكالم  في�صبح  المعنى، 
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اأن  اإل  النحوية ومقدمة عليها، والمحال كله كذب،  البنى  المتحكمة في  الدللية هي 

ل ال�صيرافي كالمه 
ّ
�صيبويه قد ق�صمه اإلى ق�صمين هما: محال، ومحال كذب، وقد ذي

على المحال في نحو قولهم: )اأتيتك غدًا( بقوله: »فالكالم هو المحال، كما اأن الكالم 

الحكم  الجهة مدار  اإذا ك�صفنا عن  لكننا  يبدو غام�صًا،  الكالم  ، فهذا 
)63(

الكذب« هو 

تتمثل في وجوب العتقاد  اأراهــا  الحكم  الجهة مدار  النزاع والغمو�ض، وتلك  لزال 

اللفظ وهي:  اإطــار  في  واأخــرى  والف�صاد(  )ال�صحة  وهــي:  المعنى  اإطــار  في  بثنائية 

)ال�صدق والكذب(، ولذا فقولهم: )اأتيتك غدًا( كالم محال لف�صاده من جهة المعنى، 

بل لنعدامه اأ�صاًل لت�صمنه التناق�ض في الزمن، وهي كالم محال اأي�صًا من جهة اللفظ 

اإذ لم يح�صل اإتيان في الواقع الم�صاهد ول في الت�صور الذهني، ولجتماع ال�صلب 

والإيجاب في اللفظ. اأما المحال الكذب فنحو قولهم: )�صوف اأ�صرب ماء البحر اأم�ض( 

وحينئٍذ يكون حكم المخاَطب على الكالم بالإحالة والكذب؛ لأّن المخاِطب )المتكلم( 

عمد اإلى الجمع بين المحال والمجاز معًا؛ مما جعل الكالم في مرتبة اأعلى، فو�صمه 

�صيبويه بالمحال الكذب، واإن كان المحال كله كذبًا، ولعل و�صف �صيبويه لمثل هذه 

�صاحبه  على  الإنكار  �صدة  على  والدللة  التاأكيد  باب  من  الكذب  بالمحال  التراكيب 

ده الكذب والإغما�ض على المخاَطب.
ُّ
لتعم

وهذا الكالم الُمحال في كتاب �صيبويه نمط ُمْفتر�ض �صاقه �صيبويه للتمثيل، ونّبه 

اإلى اأنه ل ينبغي اأن ُيتكّلم به، ودليل ذلك ت�صديره لمثل هذه التراكيب بقوله: )اإْن ُقلَت... 

فهو ُمحال(؛ ومن ذلك قوله: »فاإْن قلَت مررُت برجل �صالح ولكن طالح فهو محال؛ 

، اإنَّ المحال عند 
)64(

لأن لكن ل ُيتدارك بها بعد اإيجاب، ولكنها ُيْثبت بها بعد النفي«

غة من المعنى الدللي تمامًا؛ ولذا فهو تركيب خارج عن اإطار 
َّ
�صيبويه بنية لغوية مفر

النظام اللغوي لخلوه من المعنى الدللي، والمخاَطب ل ي�صتطيع تاأويل تلك التراكيب 

والبنى اللغوية بتقدير محذوف، اأو على اأ�صا�ض من ال�صعة والت�صاع في العربية، اأو 

بت�صمين تلك البنى معاني اأخرى يمكن تاأويله عليها نحو: الت�صمين والمجاز غالبًا. 
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اإطار النظام، وِمن باب  اإلى ُمحال وُمحال كذب تنوع للتراكيب خارج  والتنوع فيه 

ر�صد درجات الكذب في التركيب المحال لأنه كذب كله، ويظهر للناظر اأن �صيبويه قد 

 العتماد على الو�صف 
)65(

ُبني ت�صوره للمحال والحكم عليه على اأ�ص�ض عددية، منها

النحوي، وتقديم ال�صماع على القيا�ض، ومراعاة مقا�صد العرب في كالمهم، والتزام 

الأ�صل في الكالم، ومراعاة اأثر العامل في التراكيب النحوية، وتقديم المعرفة بالقبح 

على معرفة الإعراب.

اإنَّ ال�صتقامة والإحالة في الكالم تق�صيم ق�صد به �صيبويه بيان دور المخاِطب 

)المتكلم بم�صطلح �صيبويه( واأثره في ا�صتخدام اللغة في اإطار قواعد النظام اللغوي، 

والقبح  الح�صن  بين  ال�صتقامة  درجات  تفاوتت  واإن  م�صتقيمًا  يكون كالمه  وحينئٍذ 

والكذب، اأو في خارج اإطار قواعد النظام اللغوي بفقدان التركيب للمعنى الدللي، 

وحينئٍذ ي�صبح الكالم مجرد بنى لفظية ل معنى لها. هذا التق�صيم اأراه تق�صيمًا دلليًا 

ولي�ض �صكليًا كما زعم بع�ض الباحثين؛ لأنه يقوم على مراعاة ق�صد المتكلم في اإن�صاء 

التراكيب ومراعاة القيم الت�صالية في ال�صتخدام اللغوي بين المخاِطب والمخاَطب. 

)القبح(،  المنا�صب ِمن الجملة، ونقي�صه  الألفاظ في مو�صعها  فالح�صن يعني و�صع 

اأما الكذب فدال على ف�صاد المعنى في داخل النظام، واأما تق�صيم الكالم اإلى م�صتقيم 

ومحال فمن باب التنوع خارج اإطار النظام اللغوي؛ لأن المحال ما هو اإل ف�صاد النظم 

لخلوه من المعنى الدللي، ولذا يمكن القول اإنَّ الُح�صن والقبح والكذب م�صطلحات لها 

�صلة وثيقة باإدراك الكون والت�صور الذهني للمخاِطب )المتكلم( والواقع الم�صاهد، 

وتلك الم�صطلحات: م�صتقيم، ومحال، وح�صن، وقبيح، وكذب، اأراها دالة على عمق 

فكر الأوائل - رحمهم الله - لربطهم بين اإن�صاء التراكيب والت�صور الذهني للمتكلم، 

والمعنى النحوي الدللي الذي يدركه المخاَطب في �صوء معرفته بمعطيات ال�صياق 

اللغوي وغير اللغوي، ولي�ض اأدل على ذلك من نحو حكم �صيبويه على نحو قولهم: »اأنا 

ْفق مالب�صات �صياق الحال ومق�صد المتكلم وعلم 
َ
عبد الله منطلقًا« بالإحالة والح�صن و

الخاَطب، و�صياأتي تف�صيل ذلك لحقًا.
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5 - الم�صطلحات الدالة على مفه�م م�صطلح )الُخْلف( في كتاب �صيب�يه:

اهتم النحاة  كثيرًا بالمبنيات اللغوية ذاتها اأي: بالألفاظ والمباني والإعراب وما 

تدل عليه من معاٍن وظيفية بالقيا�ض اإلى اهتمامهم بعنا�صر الخطاب اللغوي الأخرى، 

ْفق ما قرره الخليل فيما 
َ
فاللغة عندهم بناء محكم له اأ�صول واأعمدة اأحكمها بانوها و

نقله عنه الزجاجي في الإي�صاح؛ حيث قال في �صياق حديثه عن علل النحو: »فمثلي 

في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارًا محكمة البناء، عجيبة النظم والأق�صام، وقد �صحت 

عنده حكمة بانيها، بالخبر ال�صادق اأو بالبراهين الوا�صحة والحجج الالئحة، فكلما 

وقف هذا الرجل في الدار على �صيء منها قال: اإنما ُفعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، 

ول�صبب كذا وكذا، فجائز اأن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها 

، وقد �صاغ النحاة 
)66(

هذا الذي دخل الدار، وجائز اأن يكون فعله لغير تلك العلة...«

نحو:  ال�صامخ  اللغوي  البناء  هذا  على  دالــة  بيئتهم  من  م�صتنبطة  كثيرة  م�صطلحات 

والفتح،  به،  والمفعول  والفاعل،  اإليه،  والم�صند  والم�صند،  عليه،  والمبني  المبني، 

وال�صم، والك�صر... اإلخ، ولذا األفيناهم لم يهتموا كثيرًا بم�صتعملي اللغة كثيرًا.

المباني  اللغوي هي الأ�صل، وما  اأن ق�صية المعنى في المجال  مما ل �صك فيه 

والإعراب  العامل  اأثر  عن  بالك�صف  النحاة  اهتمام  اأّن  غير  المعاني،  لتلك  اأوعية  اإل 

من  الم�صتفادة  ال�صياقية  الــدللت  عن  الك�صف  عن  اأغلبهم  �صغل  الوظيفية  والمعاني 

ن وافقهما 
َ
ا�صتح�صار مالب�صات الخطاب وظروفه، لكّن الخليل وتلميذه �صيبويه وم

ق�صب  لهم  كــان  وغيرهم  وال�صكاكي  والزمخ�صري  الجرجاني  القاهر  عبد  نحو: 

ال�صبق في الهتمام بعنا�صر الخطاب: المتكلم والمخاَطب والحال )المقام( في اإطار 

اإدراكهم ال�صامل لمكونات المعنى الدللي التركيبي للبنى اللغوية والتي تتمثل في: 

المخاِطب، والبنية اللغوية، والمخاَطب، والحال )المقام( ومالب�صاته، وفي ال�صطور 

ببحث  اللغوية  البنية  اأُفــِرد  ولن  اإي�صاح،  بمزيد  منها  م�صطلح  كل  �صاأخ�ض  التالية 

ا  اأمَّ لغة بدون مبنى،  العنا�صر كلها، حيث ل  تلك  الم�صترك في  القا�صم  اأنها  باعتبار 
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مجالت �صياق الحال فمتعددة نحو: الذكر والحذف، والتقديم والتاأخير، والتعريف 

والتنكير، والتذكير والتاأنيث، والإفراد والتثنية والجمع، واأ�صاليب الكالم، ودللت 

اأطراف الخطاب )المخاِطب،  اللغوي بين  اإلخ فهي مادة الحوار  الأوجه الإعرابية... 

والمخاَطب، والحال )المقام((، وتلك الأطراف هي م�صطلحات �صاع ا�صتخدامها في 

كتاب �صيبويه للتعبير عن مفهوم )الُخْلف( الذي ابتكره الخليل و�صيبويه، وَدَعوا اإليه، 

ن اأهمله ِمن النحاة.
َ
واأنكرا على م

اأوًل - المخاِطب )المتكلم(:

َتْكُمن اأهمية المخاِطب في الدر�ض النحوي في اعتباره منتجًا للكالم وم�صاركًا 

منظومة  فــي  اأ�صا�صي  جــزء  هــو  اإذ  وتــاأويــلــه،  رمـــوزه  تفكيك  اإعــــادة  فــي  للمخاَطب 

النظام اللغوي ب�صقيه الداخلي )المباني اللغوية( والخارجي )ال�صياق غير اللغوي( 

ث  ، قد ورد في ثالثة وع�صرين مو�صعًا، وتحدَّ
)67(

فـ)المتكلم( في ا�صطالح �صيبويه

الدال على  الفعل )نوى(  نيته في �صبعة وع�صرين مو�صعًا، وا�صتخدام  �صيبويه عن 

النابع من ق�صد  اللتبا�ض  بذلك حديثه عن  ق�صده في ثالثة ع�صر مو�صعًا، ويلحق 

مو�صع،  ومئة  ع�صر  ثمانية  في  اإلخ  المخاطب...  غفلة  اأو  اللغوية  البنى  اأو  المتكلم 

م�صتخدمًا �صيغ الفعل الما�صي والم�صدر وا�صم الفاعل نحو: )التب�ض بـ، والتبا�ض، 

نحوهم،  غاية  لأنــه  النحاة  مــدار حديث  كان  فالمتكلم  ذلك  في  غرو  ول  وملتب�ض(، 

وما  والزلل،  اللحن  من  ل�صانه  ت�صون  قواعد  �صيغت  وله  اللغة،  ُجمعت  اأجله  ومن 

ن وافقهما قد 
َ
الخليل و�صيبويه وم للك�صف عن مق�صده، ولذا نرى  اإل  النحاة  اأَلَّف 

ف�صروا ظواهر لغوية عديدة على اأ�صا�صه، وتحدثوا عن مق�صده في عدد من الم�صائل 

النحوية، بل كان مق�صده اأ�صاًل في الحكم على التركيب الواحد بال�صحة اأو الخطاأ 

اأو بتعبير �صيبويه بال�صتقامة اأو الإحالة.

اللغة األفاظ ُيعبِّر 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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وفي  الخارج،  في  للمرئيات  والب�صر  الإ�صاري  بالبعد  للمدركات  الذهني  الت�صور 

المرحلة الثالثة يتحقق التعيين اللغوي حيث يكون الإدراك لما بالخارج بالبنى اللغوية 

بدًل من المدركات الب�صرية، ومما ل �صك فيه اأن اللغة العربية ذات نظام لغوي محدد 

وقوالب معينة، على حين اأنَّ التراكيب المعبرة عن اللغة والفكر تت�صم بالت�صاع، وكل 

ما ينتجه المتكلم ِمن تراكيب ل يلزم معه ح�صول اإدراك كامل ِمن المخاَطب لمق�صود 

المتكلم، ولذا نرى النحاة ي�صوغون تراكيب ِمن باب التمثيل للتقريب بين ما ُيقال وما 

ُيدرك منه، اأو بين الكالم الُمنجز واإدراك المخاَطب له اأو لبع�صه، ف�صيبويه كثيرًا ما 

ُدلَّ على 
َ
ي�صتخدم م�صطلح )تمثيل ولم يتكلم به( اأو ما يقاربه من الم�صطلحات كي »ي

اأنَّ ما يحدث على �صعيد اللغة ل يوازيه تمامًا ما ُيْفَهم على �صعيد الإدراك، لهذا يزيد 

 عليه يمكن التمييز 
ً
النحوي جهازًا لغويًا و�صيطًا بين ما ُيقال وما ينبغي اأن ُيفهم، وبناء

بين الم�صتويات الثالثة الآتية:

ز ِمن كالم فعاًل.
َ
- ما ُيْنج

ك.
َ
- ما ينبغي اأن ُيْدر

، وكثيرًا ما 
)68(

- ما ُيقال ِمن الكالم للتقريب: وهو تقريب بين ما ُيقال وما ُيفهم«

نجد �صيبويه يميز بين ما ُيتكلم به من كالم العرب، وما ُيفتر�ض اأن يقال اأو ما ُيقال 

على �صبيل التمثيل على األ�صنة النحاة تقريبًا لنية المتكلم وق�صده، نحو قول �صيبويه: 

، فقوله: )تريد( 
)69(

»وِمن ذلك قولك )زيدًا وعمرًا( كاأنك تريد )ا�صرب زيدًا وعمرًا(«

المراد  القول  غير  هو  )زيــدًا وعمرًا(  المنجز  الم�صتعمل  القول  اأن  على  تدل  عبارة 

وهو: )ا�صرب زيدًا وعمرًا(، ولهذا فاإن ما يحدث في الذهن ِمن ت�صورات ل ُتَعبِّر 

الك�صف والتنقيب  اللغوية بكل دقة، ولقد كان �صيبويه حري�صًا على  التراكيب  عنه 

عن نية المتكلم وق�صده، وجعل ذلك اأ�صاًل دعا اإليه و�صعى اإلى ا�صتظهاره في تحليله 

بالتهاون  نعتهم  ممن  ع�صره  نحاة  ِمن  عنه  غفل  ن 
َ
م على  ل 

َ
م

َ
وح اللغوية،  للتراكيب 

نية،  قبيل  مــن  لم�صطلحات  �صيبويه  فا�صتعمال  الإعــــراب،  لهم  ظهر  اإذا  بالُخْلف 
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اأو الالكالمي  اللغوي  بال�صياق غير  والمنوي، ونحوها، دليل وا�صح على اهتمامه 

الم�صاحب للبنى اللغوية المنجزة.

فعلى  ب�صقيه،  اللغوي  الخطاب  عملية  محور  يمثل  �صيبويه  عند  المتكلم  ق�صد 

عن  الك�صف  في  يجتهد  اأن  المخاَطب  وعلى  ق�صده،  عن  التعبير  �ِصن 
ْ
يح اأن  المتكلم 

ق�صد المتكلم ِمن كالمه، ومن ثم ينجح التوا�صل اللغوي بين طرفي الخطاب، ولذا لم 

يقنع �صيبويه بمجرد الإ�صارة اإلى ق�صد المتكلم، بل �صعى اإلى و�صع �صوابط واأ�صول 

ال بين المتخاطبين باللغة، وتلك  يجب على المتكلم مراعاتها حتى يتم الت�صال الَفعَّ

ال�صوابط هي:

اأوًل - مراعاة المتكلم لأ�ص�ل النظام اللغ�ي ومقا�صد العرب في كالمهم:

، واأن 
ُ

ِري هذه الحروف، كما اأجرت العرب
ْ
وذلك في نحو قوله: »ينبغي لك اأن ُتج

العرب  اللغوي ومقا�صد  النظام  ِمن مخالفة  المتكلم  ر  ذِّ َ
وُيح  ،

)70(

بها« َعَنوا  ما  تعني 

فالأ�صا�ض   ،
)71(

اأرادوا« ما  بالحرف غير  تريد  اأن  لك  بقوله: »ول يجوز  في كالمهم 

ن 
ُ

�ص
ْ
ح

َ
في البنى اللفظية اأن توافق ق�صد المتكلم، فالأ�صل البتداء بالمعرفة، اإل اأنه ي

كالمهم،  في  العرب  مقا�صد  اإطــار  في  الق�صد   
ُ
التعبير وافــق  اإذا  بالنكرة  البــتــداء 

تنفي  اأن  اأردت  النكرة حيث  عن  ههنا  الإخبار  ن 
ُ

»واإنما ح�ص الكالم  ي�صح  وحينئٍذ 

ه مثَل 
َ
ُيْعِلم اأن  اإلى  المخاَطب قد يحتاج  اأو فوقه؛ لأّن   

ٌ
اأن يكون في مثل حاله �صيء

، فال بد ِمن تحقق المالءمة والمنا�صبة بين الق�صد والبنى اللفظية، ولذا نجد 
)72(

هذا«

د اإلى الحكم على بع�ض التراكيب النحوية بالخطاأ على الرغم ِمن �صحة 
َ
ْعم

َ
�صيبويه ي

تلك التراكيب اإعرابيًا، ولكّن ق�صور البنى اللفظية عن التعبير عن ق�صد المتكلم جعل 

المخاَطب ل يفهم مق�صد المتكلم، وذلك نحو قوله �صيبويه: »ول يجوز اأن تقول: بعُت 

داري ذراعًا، واأنت تريد بدرهم، فُيرى المخاَطب اأن الدار كلها ذراٌع، ول يجوز اأن 

ل  الأوَّ بعتها  اأنك  المخاَطب  ى 
َ
فُير بدرهم،  تريد  واأنت  �صاًة،  �صاًة  �صائي  بعت  تقول: 

قت  قت بمالي درهمًا، فُيرى المخاَطب اأنك ت�صدَّ ل على الِولء... ول يجوز ت�صدَّ فالأوَّ
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، يبدو من الن�ض ال�صابق اأن المتكلم يق�صد 
)73(

بدرهم واحد. وكذلك هذا وما اأ�صبهه«

الإخبار عن بيعه كل ذراع في الدار بدرهم، غير اأن تعبيره دل على اأن الدار كلها 

التركيب  هذا  ِمن  المخاَطب  اأدركــه  الــذي  الفهم  وهو  المتكلم،  ق�صد  بخالف  ذراع 

بدللة مخالفته  لإبهامه  اأنه غير �صحيح دللة  اإل  واإعرابًا،  ال�صحيح تركيبًا  اللفظي 

لمق�صد المتكلم ال�صحيح ب�صبب ِمن ق�صور المتكلم عن مراعاة اأ�صول النظام اللغوي 

ومقا�صد العرب في كالمهم.

ثانيًا - ال��ص�ح وال�صدق والمالءمة بين الق�صد واللفظ:

الناظر في كتاب �صيبويه يلحظ رّده لكثير ِمن التراكيب لمخالفة مبانيها اللفظية 

لمق�صد المتكلم ب�صبب ات�صاف تلك التراكيب بالغمو�ض والكذب، وفقدان المنا�صبة 

ن يتهاونون بالُخْلف 
َ
والمالءمة على الرغم ِمن كونها �صحيحة تركيبًا واإعرابًا عند م

 والأبَد، واأنت تريد يومًا 
َ
اإذا ظهر لهم الإعراب، وذلك نحو قوله: »ل تقول: لقيُته الدهر

 ،
)74(

»
ُ
النهار ال�صاعات، وكذلك  ه في �صاعٍة دون 

َ
لقاء الليَل واأنت تريد  لقيُته  منه، ول 

اإلى  اأّدى  مما  عامًا،  جاء  تعبيره  اأن  اإل  اللقاء،  وقت  تحديد  اإلــى  المتكلم  ق�صد  حيث 

ر ق�صده كي ينا�صب هذا التعبير الذي 
ّ
الغمو�ض على المخاَطب، غير اأن المتكلم لو غي

، حيث اأ�صار اإلى �صحة هذا التركيب اإذا ق�صد المتكلم به التكثير، يقول: 
ّ
ظ به ل�صح َتلَفّ

، ونحوه قوله: »لو 
)75(

 اأجمع والليَل كلَّه، على التكثير«
َ
»... اإل اأن تريد �ِصير عليه الدهر

.
)76(

قلَت: �ِصير عليه يومين، واأنت تعني اأن ال�صير كان في اأحدهما، لم يُجز«

ثالثًا - الدقة اللفظية في التعبير عن مق�صد المتكلم:

يبدو اأن �صيبويه قد قام بدور الُمعلِّم للمتكلم حيث حر�ض على توجيهه اإلى ما 

ينبغي عليه ِمن التزام الدقة في التعبير باختيار البنية المنا�صبة المعبِّرة عن المق�صد 

المراد حيث يقول: »واعلم اأنك اإذا اأردت هذا المعنى فتقديُم ال�صم اأح�صُن، لأنك ل 

يُّهما هو، فبداأَت بال�صم لأنك 
ت�صاأله عن اللُّقى، واإنما ت�صاأله عن اأحد ال�صمين ل تدري اأَ

، فالتقديم والتاأخير ظاهرة 
)77(

َد اأن يبين لك اأيُّ ال�صمين في هذا الحال«
ْ

تق�صد َق�ص
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ُمَعبِّرة عن مق�صد  اللغوية  البنى  تكون  اأن  المتكلم، ويلزم  قائمة على ق�صد  اأ�صلوبية 

التي  الأ�صلوبية  ال�صتخدامات  بع�ض  د  ُيَعدِّ �صيبويه  لبث  ما  ثم  اأراده،  الذي  المتكلم 

اأتاني  الرجُل:  »يقول  قوله:  ذلك  العربية، ومن  التراكيب  اإن�صاء  عند  مراعاتها  يجب 

رجٌل، يريد واحدًا في العدد ل اثنين فيقال: ما اأتاك رجٌل، اأي اأتاك اأكثر ِمن ذلك، اأو 

يقول اأتاني رجٌل ل امراأة فيقال: ما اأتاك رجل، اأي امراأٌة اأتتك. ويقول: اأتاني اليوم 

فاإذا قال: ما   .
ُ
ال�صعفاء اأتاك  اأي  اأتاك رجٌل،  اأي في قوته ونفاذه، فتقول: ما  رجٌل، 

، يبدو في الن�ض 
)78(

اأتاك اأحٌد �صار نفيًا عامًا لهذا كلِّه، فاإنما مجراه في الكالم هذا«

ال�صابق اأن ورود كلمة )رجل( نكرة في �صياق النفي جعلها ذات دللت متعددة، اأما 

الدللة في الجملة الأولى فدللة �صرفية هي: )العدد( حيث ق�صد المتكلم الإخبار عن 

مجيء رجل واحد ل اأكثر، اإل اأن المخاَطب ينفي مجيء رجل واحد ويثبت مجيء اأكثر 

جل، والدللة في الجملة الثانية دللة �صرفية اأي�صًا هي: )الجن�ض( حيث ق�صد 
َ
ِمن ر

المتكلم الإ�صارة اإلى نفي جن�ض الرجل، اأما الدللة في الجملة الثالثة فهي دللة مجازية 

الثالث جاءت متعددة  الجمل  تلك  فالدللت في  والنفاذ،  القوة  الذكورة على  كدللة 

بين ال�صرفية )العدد( اأو )الجن�ض( وبين الدللة المجازية الم�صتفادة ِمن ال�صياق غير 

المتكلم  ه  ُيوجِّ اأخذ  �صيبويه  اأنَّ  اإل  والنفاذ،  القوة  على  الذكورة  دللة  نحو:  اللغوي 

ق�صد قوله، فيقترح عليه في ختام هذا الن�ض البنية 
َ
اإلى البنية اللغوية المنا�صبة لما ي

ال�صحيحة المالءمة لمق�صده وهي اأن يقول: )ما اأتاك اأحٌد( حيث ي�صير النفي عامًا 

لهذا كّله، فلفظة )اأحد( التي اختارها �صيبويه تجمع معنى العدد والجن�ض وما يت�صل 

بال�صتعمال المجازي للكالم كدللة الذكورة على القوة والنفاذ، ولهذا »فلفظ )اأحد( 

ف لأنَّ التعريف �صيجعله 
َّ
ف جن�صًا وهو ل ُيعر

َّ
ر

َ
يجمع بين التذكير والتاأنيث فال ُي�ص

م�صيرًا اإلى حا�صر، وهو ل ي�صير اإلى حا�صر، ويجعله داًل بالم الحقيقة على الكلية، 

)اأحد(  لفظ  يمتاز  كله  هذا  اإليه. وفي  يحتاج  فال  العدد  اأمــا  بدونها.  عليها  داٌل  وهو 

على النكرة التي ي�صبهها في توزيعها و�صلوكها الإعرابي. فهو ل يحتمل القراءة على 

اأّن الدللة على العدد ي�صطلع بها �صبيهه العدد )واحد(، ولم  الواحد اأو الجن�ض بما 
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ح )اأحد( للتعبير عن الجن�ض  تبَق اإل الدللة على الجن�ض... فالحا�صل واحد وهو تر�صُّ

عند الوقوع في �صياق النفي، ويفقد )اأحد( اإذا اأ�صيف ودخل في �صياق الإثبات معنى 

.
)79(

الدللة على الجن�ض«

رابعًا - مراعاة المخاَطب وتحقق الإفادة وتجنُّب اللب�ض:

المخاَطب  بفهم  الفائدة  ق  تحقِّ والمخاَطب  المخاِطب  بين  ال  الفعَّ التوا�صل  غاية 

من  رئي�ض  ومق�صد  مهم  اأ�صل  الفائدة  ق  وتحقُّ اللب�ض،  وتجنُّب  المتكلم،  لمق�صود 

يجب  التي  والأ�ــصــول  ال�صوابط  �صيبويه  جمع  ولقد  كالمهم،  فــي  الــعــرب  مقا�صد 

الم�صادر  عن  �صياق حديثه  في  موجزة  عبارة  في  للمخاَطب  فائدة  لتحقق  مراعاتها 

ا ِذْكرهم )لك( بعد  التي ُتن�صب باإ�صمار اأفعالها غير الم�صتعمل اإظهارها بقوله: »واأمَّ

ف الداعي اأنه 
َ
، اإذا َعر

ً
 بالدعاء، وربما تركوه ا�صتغناء

َّ
نوا المعني يِّ َ

قيًا فاإنما هو لُيب
َ

�ص

، ففي هذا الن�ض الجامع اأ�صار 
)80(

ن يعني، وربما جاء به على الِعْلم توكيدًا«
َ
قد ُعِلم م

�صيبويه اإلى اأنَّ الحذف والذكر في نظام العربية وثيق ال�صلة بعلم المخاَطب وفائدته 

وتجنُّب اللب�ض، فالذكر يكون لما يجهله المخاَطب ولم يكن عليه دليل مقالي اأو مقامي، 

والحذف يح�صل لما يعلمه المخاَطب لقيام دليل مقالي اأو مقامي عليه من باب الإيجاز 

اأو ال�صعة اأو القت�صاد اللغوي، وقد ُيذكر ما يعلمه المخاَطب من باب التوكيد مراعاة 

لحال المخاَطب من التردد اأو ال�صك، وقد يمتنع الحذف اإذا لم يدل عليه دليل مقالي 

ُد اللب�ض مخالف لمقا�صد العرب 
ْ

اأو مقامي، اأو اأدى اإلى اللب�ض على المخاَطب، اإذ َق�ص

ن اأراد ذلك فهو ُمْلِغٌز تارك لكالم النا�ض الذي ي�صبق اإلى 
َ
في كالمهم، ولذلك فاإن »م

، فمق�صد المتكلم اأقوى القرائن غير اللغوية في دفع اللب�ض.
)81(

اأفئدتهم«

المتكلم  ق�صد  لمعرفة  �صيبويه  رها 
َّ
َقر التي  والمعايير  والأ�صول  ال�صوابط  تلك 

و�صبطه تقوم على ال�صدق والو�صوح والمالءمة بين الق�صد والبنى اللغوية مع التزام 

الدقة اللفظية في التعبير عن المق�صود في اإطار منظومة النظام اللغوي ومقا�صد العرب 

في كالمهم مع الحر�ض على تحقق الإفادة للمخاَطب وتجنُّب اللب�ض، وظهر فيما �صبق 
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 كالمه 
َ

اأي�صًا اأنَّ المتكلم عند �صيبويه عربي موثوق بكالمه وف�صاحته، اأو عربي �صاب

 
ٌ
 ي�صبط له �صيبويه مقا�صده واألفاظه، اأو �صاعر

ٌ
 متعلم

ٌ
بع�ض الخطاأ والزلل، اأو متكلم

يجوز له في ال�صعر ما ل يجوز في الكالم ِمن باب ال�صعة وال�صرورة ال�صعرية، فق�صد 

اأما  اللغوية،  والأ�صاليب  الظواهر  ِمن  العديد  ماهية  تحديد  في  رئي�ض  عامل  المتكلم 

نه النظام  مَّ المظاهر اللغوية فمنها: التعريف والتنكير، فالحق اأنهما �صلوك لغوي َت�صَ

اللغوي كي يحقق الن�صجام مع العتبارات الخارجية وق�صد المتكلم ونيته تجاهها، 

ل المعرفة اإلى نكرة في ال�صتعمال في نحو قولهم: )ق�صيٌة ول اأبا ح�صن لها( 
ّ
اإذ تتحو

وهو موطن ا�صتغراب لدى �صيبويه مما دعاه اإلى اأن ي�صاأل �صيخه الخليل قائاًل: »كيف 

يكون هذا واإنما اأراد عليًا - ر�صي الله عنه - فقال: لأنه ل يجوز لك اأن ُتعِمل ل في 

ن لك اأن ُتْعِمل ل، وَعِلم 
ُ

�ص
َ
معرفة، واإنما ُتعِمُلها في النكرة، فاإذا جعلت اأبا ح�صٍن نكرًة ح

، فالتنكير والتعريف �صلوك 
)82(

»...
ٌّ
اأنه قد دخل في هوؤلء المنكورين علي المخاطُب 

لغوي يقوم على العتداد بالأعراف بين المتخاطبين باللغة اأ�صالة.

في  المتكلم  مق�صد  اأثــر  جليًا  فيها  يظهر  التي  التركيبية  اللغوية  الأ�صاليب  اأمــا 

�صحة المعنى والتركيب اأو ف�صاده واإحالته فنحو حكم �صيبويه على قولهم: )اأنا عبد 

، ونحوه ِمن التراكيب بال�صتقامة والح�صن، اأو الإحالة بح�صب طبيعة 
)83(

الله منطلقًا(

ال�صياق المقامي الم�صاحب لإن�صاء التركيب واإرادة المتكلم وق�صده وِعلم المخاَطب 

في منظومة متما�صكة قائمة على الأعراف اللغوية والجتماعية وال�صلوكية المتعارف 

ن 
َ
م عرفَت  قد  اأنــك  علم  اإذا  ُي�صِمر  »واإنــمــا  �صيبويه:  فقول  المتخاطبين،  بين  عليها 

المتكلم  ِمن  ُدر 
ْ

�ص
َ
ي ق�صدي  فعل  والحذف  الإ�صمار  اأنَّ  على  دالة  اإ�صارة   ،

)84(

ْعني«
َ
ي

اآثر اإ�صماره وحذفه، واإل لزم عليه العدول عن  اأنَّ المخاَطب قد يدرك ما  اإذا عرف 

لكنه  الوظيفي  النحوي  الم�صتوى  على  �صحيح  ال�صابق  فالتركيب  الإ�صمار،  هــذا 

يحتمل الحكم عليه بال�صتقامة اأو الإحالة ح�صب مقت�صيات ال�صياق المقامي والعرف 

الجتماعي، ونحو ذلك ما اأورده �صيبويه في تحليله لقولهم: )مررت برجٍل حمار( اإذ 
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يحتمل هذا التركيب الحكم عليه بالح�صن وال�صتقامة اأو الإحالة وفق مق�صد المتكلم 

ن 
ُ

�ص
ْ
ح

َ
، واأما الذي ي

ٌ
واإرادته، يقول �صيبويه: »اأما الُمحال فاأن تعني اأنَّ الرجَل ِحمار

ا اأن تكون   مكان الرجل فتقوُل: ِحماٍر، اإمَّ
َ
فهو اأن تقول: مررت برجٍل، ثم ُتْبِدَل الحمار

 عن مرورك بالرجل وتجعل 
َ

ِرب  لك اأن ُت�صْ
َ
ْبُدو

َ
ا اأن ي َغِلطَت اأو َن�صيَت فا�صتدركَت، واإمَّ

.
)85(

 ذلك«
َ
ك بالحمار بعدما كنَت اأردَت غير

َ
مكاَنه مرور

ثانيًا - المخاَطُب )الم�صتمع(:

وفق  المتكلم  لمق�صد  المخاَطب  بــــاإدراك  اإل  يتحقق  ل  اللغوي  التوا�صل  اإّن 

واأثر  اللغوية،  البنى  لإن�صاء  الم�صاحبة  المقامية  اللغوي والقرائن  النظام  مقت�صيات 

المخاَطب في اإن�صاء التراكيب النحوية وبنائها لي�ض ُمحايدًا ول �صلبيًا كما زعم بع�ض 

َدثين، بل هو اأثر رئي�ض في �صياغة التراكيب، فلول المخاَطب ما كان اإ�صمار 
ْ
الُمح

ول حذف ول كالم اأ�صالة، فالمتكلم يبني تراكيبه على قدر حاجة المخاَطب وم�صاألته 

»فالكالم  اأمرًا معتبرًا  المخاَطب عنده  نية  بل تكون  التراكيب،  اإن�صاء  �صاألته عند  لو 

جري كالُمه على قدر م�صاألتك عنده لو 
َ
على هذا واإن لم يلفظ به المخاَطب؛ لأنه اإنما ي

، فالمخاَطب �صريك المتكلم، في بناء التراكيب النحوية عند �صيبويه، ووافقه 
)86(

�صاألته«

ر باأو�صح بيان عن اأثر   من اأعالم النحاة نحو: ال�صهيلي في نتائج الفكر، حيث َعبَّ
ٌ
جمع

المخاَطب في بناء التراكيب النحوية بقوله: »... الكالم �صفة قائمة في نف�ض المتكلم 

ا  ر للمخاَطب عنه بلفظ اأو لحظ اأو بخط، ولول المخاَطب ما احتيج اإلى التعبير عمَّ ُيَعبِّ

ا كان المخاَطب م�صاركًا للمتكلم في معنى الكالم؛ اإذ الكالم  في نف�ض المتكلم... ثم لمَّ

مبدوؤه ِمن المتكلم ومنتهاه عند المخاَطب، ولول المخاَطب ما كان كالم المتكلم لفظًا 

ا ا�صتركا في المق�صود بالكالم وفائدته، 
ّ
التعبير عنه، فلم اإلى  م�صموعًا، ول احتاج 

، وقد �صبق للباحث كتابة بحث عن )اأثر المخاَطب في 
)87(

ا�صتركا في اللفظ الدال...«

، حيث تناولت فيه بالتف�صيل: الم�صطلحات 
)88(

بناء التراكيب النحوية عند �صيبويه(

تراكيبهم،  بناء  في  العرب  ومقا�صد  والمخاَطب  �صيبويه،  عند  المخاَطب  على  الدالة 
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ر التركيب النحوي، والمخاَطب و�صحة التركيب النحوي، وعقيدة  والمخاَطب وتغيُّ

�صمات  عن  بالحديث  وختمته  النحوي،  التركيب  في  الخطاب  واأعـــراف  المخاَطب، 

المخاَطب عند �صيبويه، ولذلك �صاأ�صير فيما يلي اإلى مالمح جديدة غير ما �صبق ذكره 

غالبًا في درا�صتي للمخاَطب في كتاب �صيبويه.

في  اعتمد  وعليها  المخاَطب،  ِعلم  قوامها  المعالم  وا�صحة  نظرية  �صيبويه  اأقــام 

الم�صطلحات  ِمــن  ونحوهما  الإحــالــة  اأو  بال�صتقامة  النحوية  التراكيب  على  الحكم 

المخاَطب  علم  مجرد  على  مق�صورة  عنده  المخاَطب  �ــصــورة  تكن  ولــم  المناظرة، 

بالقرائن اللغوية التي تمثل الِمعيار، ولكنها كانت اأو�صع واأ�صمل ِمن ذلك، فهي ت�صتمل 

على القرائن غير اللغوية ك�صاهد الحال ودللت الأفعال واأثرها في بناء التراكيب، 

الله المقتوَل، واأنت تريد: كْن  اأن تقول: عبَد  اأنه ل يجوز لك  يقول �صيبويه: »واعلم 

عبَد الله المقتوَل، لأنه لي�ض فعاًل ي�صل ِمن �صيء اإلى �صيء، ولأنك ل�صَت ت�صير له اإلى 

، والمخاَطب في كتاب �صيبويه اأراه �صورة ل�صيبويه نف�صه في الأغلب، اإذ هو 
)89(

اأحٍد«

عنده عالم ح�صيف ذكي ب�صري نحرير، فاهم لمقا�صد العرب في كالمهم، م�صلم ذو 

عقيدة �صحيحة �صافية، وبهذا تفوق تلك ال�صورة التي ر�صمها �صيبويه للمخاَطب من 

ل اإليه الدر�ض اللغوي الحديث، اإذ  خالل تحليله للتراكيب النحوية في كتابه ما َتو�صَّ

اأحيانًا، والأ�صل فيه  اإبداعه  للمتكلم في  اأف�صل �صورة ُم�صارك  المخاَطب لديهم في 

اأنه �صلبي يقت�صر دوره على التلقي وال�صماع، على حين يرى �صيبويه للمخاَطب اأثرًا 

اإبداعه لما ينظم ِمن تراكيب باعتبار  اإن�صاء المبدع للتراكيب، بل وقبل  عظيمًا وقت 

ما في نية المتكلم، وكذلك با�صتكناه ما يدور بَخلده ِمن �صوؤال ونحو ذلك. وفيما يلي 

في  وعلمه  وفائدته  المخاَطب  بحال  وثيقة  له �صلة  مما  ملمحين  بيان  على  �صاأقت�صر 

�صوء مفهوم م�صطلح )الُخْلف( مجال البحث.

ا الملمح الأول فيبدو جليًا في جمع �صيبويه بين النظام الل�صاني للغة والواقع  اأمَّ

ل التراكيب وتغيُّرها 
ُّ
الخارجي المالب�ض لعنا�صر الخطاب في نظام محكم، مبينًا تحو
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ح�صب حال المخاطب من الإقبال والن�صراف، والح�صور والغيبة، والإفراد والجمع، 

والتذكير والتاأنيث، والفرح والحزن، وال�صفر والإقامة، والروؤية وال�صمع، والذوق 

والح�صن، واإرادة المتكلم للتوكيد اأو ال�صتفهام اأو الإثبات، اأو الدعاء، اأو التوبيخ... 

اإلخ، وذلك على النحو الآتي:

ففي باب النداء َعِلم �صيبويه اأنَّ النداء في العربية و�صيلة لتحقيق غر�ض توا�صلي   -

ق هذا الت�صال بين  قَّ َ
األ وهو اأمر المخاَطب ونهيه اأو اإخباره ب�صيء ما، فاإذا َتح

المتكلم )المنادي( والمخاَطب )المنادى( بالإقبال على المتكلم اأغنى ذلك عن ذكر 

 بحال المخاَطب من الإقبال ومعاينة 
ً
األفاظ النداء، وربما المنادى اأي�صًا، ا�صتغناء

كقولك  وترُكها  عليك.  ُيْقِبل  حتى  للرجل  فــالُن،  »يــا  قولك:  نحو  وذلــك  اإقباله، 

للرجل: اأنت تفعُل، اإذا كان ُمْقباًل عليك بوجهه من�صتًا لك. فتركت يا فالُن حين 

، ففي العربية تركيبان جائزان في هذا 
)90(

 باإقباله عليك«
ً
قلت: اأنت َتفَعُل؛ ا�صتغناء

 ُمقبل 
َ
ال�صياق. اأولهما: قولنا: )يا فالن، اتِق الله( ونحوه اإذا كان المخاَطب غير

عليك ول من�صتًا لك، وهذا هو الأ�صل في النظام اللغوي، اأو اإذا كان المخاَطب 

فهو:  الثاني  التركيب  اأما  التوكيد،  َق�صد  المتكلم  لكنَّ  لك  عليك ومن�صتًا  مقباًل 

)اتق الله( ونحوه بحذف اأداة النداء والمنادى ا�صتغناء بحال المخاَطب واإقباله 

عليك واإن�صاته لك.

التراكيب  ل 
ُّ
المخاَطب في تحو لدى  الحوا�ض  توؤديه  الذي  الدور  �صيبويه  اأدرك 

اإلخ،  والتاأخير...  والتقديم  والحذف،  الذكر  ِمن  بذلك  يلحق  وما  رها 
ّ
وتغي النحوية 

فقولنا: )الع�صُل( خبر لمبتداأ محذوف اأغنى عن ِذكره تذوق المخاَطب لطعم الع�صل، 

ول يجوز حينئٍذ اأن تذكر المبتداأ وتقول: )هذا الع�صُل( اإل ِمن باب التوكيد، فالروؤية، 

وال�صمع، واللم�ض، وال�صم، والذوق حوا�ض ذات اأثر في بناء التراكيب النحوية عند 

للبنى  الل�صاني  لــالأداء  الم�صاحبة  اللغوية  القرائن غير  تفعيل دور  اإطار  �صيبويه في 

اللغوية، »وذلك اأنك راأيت �صورة �صخ�ض ف�صار اآية لك على معرفة ال�صخ�ض، فقلَت: 
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فعرفت  �صوتًا  �صمعت  اأو  عبُدالله.  هذا  اأو  عبُدالله،  ذاك  قلت:  كاأنك  ــي،  وربِّ عبُدالله 

�صدًا اأو 
َ
َت ج

ْ
�ِص�ص

َ
 ال�صوت ف�صار اآية لك على معرفتك فقلت: زيٌد وربِّي. اأو م

َ
�صاحب

.
)91(

ُك. اأو ُذْقَت طعامًا فقلت: الع�صُل«
ْ

�َصِممَت ريحًا فقلت: زيٌد، اأو الِم�ص

حال المخاَطب انفرادًا واجتماعًا مما يوؤثر اأي�صًا في تغيُّر �صكل التراكيب النحوية، 

فاإذا كنت تطلب ِمن المخاَطب اأن يتمهل وهو فرد على ِحدة، اأو امراأة مفردة، اأو اثنين اأو 

اأكثر، ولي�صوا في قوم اأو جماعة خاطبتهم بقولك )رويدًا(؛ لأنها للمفرد والمثنى والجمع 

ه ِمن بين اأفراد جماعته  والمذكر والموؤنث، اأما اإذا اأردت اأن ت�صتمهل �صخ�صًا اأو امراأة تُخ�صُّ

لذلك  يعلل  رويــدِك(؛  )رويــدَك،  فتقول:  الكلمة،  بهذه  الكاف  ُتِلحق  اأن  بد  فال  الطلب  بهذا 

لُتَبيِّن المخاَطب المخ�صو�ض؛  اإنما لحقت  �صيبويه بقوله: »هذه الكاف التي لحقت رويدًا 

لأّن ُرَوْيَد تقع للواحد والجميع، والذكر والأنثى، فاإنما اأدخل الكاَف حين خاف التبا�ض َمن 

.
)92(

تعني بَمن ل يعني، واإنما حذفها في الأول ا�صتغناًء بعلم المخاَطب اأنه ل يعني غيره«

ل  لمح �صيبويه في قولهم )اأتميميًا مرة وقي�صيًا اأخرى( اأنَّ هذا التركيب قد تحوَّ  -

اأمر  عن  ُي�صاأل  ولي�ض  ل،  وتنقُّ ن 
ُّ
تلو حال  في  �صار  المخاَطب  لأن  الإثبات؛  اإلى 

التركيب  هذا  وكــاأن  التوبيخ،  اإلى  الإثبات  ِمن  التركيب  ثم خرج  ليعلمه،  يجهله 

ل ِمن معنى ال�صتفهام اإلى الإثبات، ثم اإلى التوبيخ 
َّ
الذي �صيغته ا�صتفهام قد َتحو

ة وقي�صيًا اأخرى، واإنما هذا اأنك 
ّ
مراعيًا حال المخاَطب »وذلك قولك: اأتميميًا مر

ة وقي�صيًا اأخرى، كاأنك قلَت: 
َّ
ل، فقلَت: اأتميميًا مر ن وتنقُّ

ُّ
راأيت رجاًل في حال تلو

ُل تميميًا مرة وقي�صيًا اأخرى. فاأنَت في هذه الحال تعمل في تثبيت هذا له،  اأتحوَّ

ل، ولي�ض ي�صاأله م�صتر�صدًا عن اأمٍر هو  ن وتنقُّ
ُّ
وهو عندك في تلك الحال في تلو

.
)93(

مه اإياه ويخبره عنه، ولكّنه وبَّخه بذلك« جاهٌل به ليفهِّ

موا�صع  في  جليًا  فيبدو  وعلمه  المخاَطب  بفائدة  الخا�ض  الثاني  الملمح  ــا  اأمَّ

كثيرة مب�صوطة في كتاب �صيبويه، اإل اأنني �صاأقت�صر هنا على تحليل تركيبين فقط 

هما: قوله: )اأنا عبد الله منطلقًا( وقولهم: )هذا اأنت(.
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اإطــار معالجة �صيبويه  الله منطلقًا( فقد ورد في  )اأنــا عبد  التركيب الأول  ــا  اأمَّ  -

للمعروف   
ٌ
خبر لأنــه  ينت�صب  »مــا  بـ  الخا�ض  الباب  �صياق  في  الُخْلف  لمفهوم 

، )يق�صد �صيبويه بهذا العنوان: 
)94(

المبني على ما هو قبله من الأ�صماء المبهمة«

ا�صم مبهم - وقد  مبتداأ وهــو  بها عن  اأُخــِبــر  ِمــن معرفة  الحال  على  ينت�صب  ما 

م هذا المبتداأ على خبره( حيث بداأ ببيان الأ�صماء المبهمة، وهي عنده: »هذا،  َتقدَّ

وهذان، وهذه، وهاتان، وهوؤلء، وذلك، وذانك، وتلك، وتانك، وتيك، واأولئك، 

الن�ض  ِمن  يبدو   ،
)95(

الأ�صماء« هذه  اأ�صبه  وما  وهــّن،  وهم،  وهما،  وهو، وهي، 

 عليه الحال عند 
ّ
ال�صابق اأّن مفهوم الإبهام عند �صيبويه اأو�صع واأ�صمل مما ا�صتقر

خالف  ول  جميعًا،  وال�صمائر  الإ�صارة  اأ�صماء  بين  جمع  لأنه  النحاة؛  من  غيره 

�صيبويه  عند  مبهمة  فهي  الإ�ــصــارة  اأ�صماء  اأمــا  ال�صمائر،  اإبهام  في  النحاة  بين 

باعتبار اإفرادها وقبل التركيب، اأما التعريف فيها فنابع ِمن ال�صتعمال باعتبار 

تركيبها في �صياقات متعددة، فهي لي�صت ِمن المعارف الو�صعية كالأعالم مثاًل، 

الح�صور في �صياق ال�صتعمال،  الإ�صارة هو تعريف  ا�صم  الذي في  والتعريف 

اأما  يليها،  الإ�صارة  ر 
ِّ

المتكلم، وُمَف�ص المخاَطب دون  ُمعلٌَّق بمعرفة  وهو تعريف 

ر فال يخرج عن كونه ُمتكلمًا اأو مخاطبًا اأو غائبًا، اأما المتكلم والمخاَطب 
َ
م الُم�صْ

فمف�صرهما ح�صورها في �صياق ال�صتعمال كاأ�صماء الإ�صارة، ولذا جمع �صيبويه 

ره �صابق الذكر عليه.
ِّ

بينهما، بخالف �صمير الغيبة فمف�ص

للحال  عر�ض  اإليه  والم�صند  والم�صند  الإ�صناد  عن  �صيبويه  حديث  �صياق  في   -

المتاأخرين من خالل  با�صطالح  الموؤ�ص�صة  والحال  الجملة،  لم�صمون  دة  الُموؤكَّ

عدد من التراكيب نحو: هذا عبُد الله منطلقًا، هذا عبُد الله معروفًا، اأنا عبُد الله 

منطلقًا، هو زيٌد منطلقًا... اإلخ، حيث جمع بين منهجين في تحليله اللغوي لها: اأما 

المنهج الأول فمنهج نحوي خال�ض، ق�صم الكالم فيه اإلى عن�صريه الأ�صا�صيين، 

وهما: الم�صند والم�صند اإليه، وهو المنهج ال�صائد عند النحاة، اأما المنهج الثاني 



56

حوليات االآداب والعلوم االجتماعية

فمنهج دللي اهتم فيه �صيبويه بالُخْلف الذي تهاون فيه نحاة ع�صره مما له �صلة 

بالمعنى الم�صتفاد ِمن التركيب مع مراعاة ق�صد المتكلم وحال المخاَطب وفائدته 

وعلمه في هذا ال�صياق، ففي الحال الموؤ�ص�صة يكون المخاَطب عالمًا بالخبر عارفًا 

به، وين�صرف ق�صد المتكلم حينئٍذ اإلى تنبيهه لتلك الحال المتممة لمعنى الجملة 

هه له منطلقًا، ل  نحو قولهم: )هذا عبُد الله منطلقًا(، اإذ »المعنى اأنك تريد اأن ُتنبِّ

اإليه منطلقًا،  انظر  اأنه يجهله، فكاأنك قلت:  الله؛ لأنك ظننت  فه عبد 
ِّ
ُتعر اأن  تريد 

0
)96(

فمنطلق حاٌل قد �صار فيها عبُد الله«

بل  بالخبر  عارفًا  المخاَطب  يكون  فال  الجملة  لم�صمون  الموؤكدة  الحال  في  اأمــا 

يجهله، لذلك يعمد المتكلم اإلى تعريفه وتوكيده بالحال نحو: )هو زيٌد معروفًا( حيث: 

اأنه  اأو ظننت  يجهله  كان  اإن�صانًا  للمخاَطب  ذكــرت  اأنــك  وذلــك  حــاًل.  المعروف  »�صار 

، وتلك الحال الموؤكدة لم�صمون الجملة هي التي ي�صتفاد معناها من م�صمون 
)97(

يجهله«

الحال  وتلك  العطف،  الأبــّوة  لــوازم  ِمن  لأن  عطوفًا(  اأبــوك  )محمد  نحو:  قبلها  الجملة 

الحال  اإلخ، وتلك  والتعظيم والت�صغير والوعيد...  الفخر  اأغرا�ض نحو:  لها  الموؤكدة 

قد تكون غير جائزة وفق ق�صد المتكلم اإذا ق�صد الإخبار عن عمٍل اأو �صفٍة ولم يق�صد 

المتكلم مخاطبه عن خبر يعرفه،  ُيخِبر  اأن  اإذ ل ي�صتقيم  المخاَطب ما يجهله،  تعريف 

نجو: )اأنا عبد الله كريمًا جوادًا( و)هو عبد الله �صجاعًا بطاًل( و)اإني عبد الله اآكاًل كما 

تاأكل العبيد( لأن )اأنا( و)هو( ونظائرهما »م�صتغنيان عن اإن�صان واإنما تقول: اأنا زيٌد، 

ن يجهل اأنك زيد واأنه عمرو، ثم تاأتي بعده الحال التي 
َ
ف م

ِّ
وهو عمرٌو، اإذا كنت تعر

، وتف�صير ذلك عند �صيبويه هو اأنك: »اإذا ذكرت �صيئًا ِمن هذه الأ�صماء 
)98(

هي حقيق له«

ر فاإنه محال اأن يظهر بعدها ال�صم اإذا كنَت ُتخِبر عن عمٍل اأو 
َ
التي هي عالمة للم�صم

فه باأنه زيٌد اأو عمرو. وكذلك اإذا لم ُتوِعد ولم َتفخر، 
ِّ
�صفة غير عمل، ول تريد اأن ُتعر

ف ما ُترى اأنه قد ُجِهل، اأو ُتنِزُل المخاَطب 
ِّ
ر نف�صك؛ لأنك في هذه الأحوال ُتعر اأو ُت�صغِّ

.
)99(

ن يجهل فخرًا اأو تهديدًا اأو وعيدًا، ف�صار هذا كتعريفك اإياه با�صمه«
َ
منزلة م
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التراكيب  بين  الدللية  بالفروق  يهتمون  ل  الذين  معا�صريه  على  �صيبويه  حمل 

اإذا عرفوا الإعراب، وذلك في قوله: »فاإن النحويين مما يتهاونون بالُخْلف اإذا عرفوا 

الإعراب وذلك اأن رجاًل من اإخوانك ومعرفتك لو اأراد اأن يخبرك عن نف�صه اأو عن غيره 

باأمر فقال: اأنا عبُد الله منطلقًا، وهو زيد منطلقًا، كان ُمحاًل؛ لأنه اإنما اأراد اأن ُيخبرَك 

بالنطالق، ولم يقل هو ول اأنا )يق�صد �صيبويه اأنَّ المتكلم لم يُقل: هو منطلق ول اأنا 

منطلق، ولكنه قال : اأنا عبدالله منطلقًا، فجمع بين ال�صمير وال�صم( حتى ا�صتغنيت 

اأنت عن الت�صمية؛ لأّن هو واأنا عالمتان للم�صمر، واإنما ُي�صِمر اإذا علم اأنك قد عرفت 

، في الن�ض ال�صابق نلحظ  اأن �صيبويه قد حكم على قولهم: )اأنا عبد الله 
)100(

عِني«
َ
ن ي

َ
م

منطلقًا( بالإحالة، على الرغم ِمن �صحته وفق وجهة نظر النحاة الذين يهملون الُخلف 

اإذا ظهر لهم الإعراب؛ لأن المتكلم به يكون قد جمع بين ال�صم وال�صمير الم�صتغَنى 

به عن ذكر ال�صم لِعلم المخاَطب، اإذ المراد حينئٍذ اإخبار المخاَطب عن النطالق ل 

عن )عبد الله(، ولذا كان التركيب فا�صدًا وغير �صحيح عند �صيبويه لعدم اعتبار علم 

زيد(  )اأنا  فقولك:  للمخاَطب،  الفائدة  ولعدم ح�صول  التركيب،  في �صحة  المخاَطب 

كناية عن ا�صم متقدم، فلي�ض في الحال حينئٍذ فائدة لأنَّ الحال توجب في هذا التركيب 

ه اإذا كان منطلقًا فهو زيد، فاإذا ترك النطالق فلي�ض بزيد، ولكّن هذا التركيب نف�صه  اأنَّ

الجملة مع  اجتمع في  اإذا  اأولهما:  �صياقين،  بال�صتقامة والح�صن في  عليه  ُيحكم  قد 

النطالق معنى التنبيه والتعريف للمخاَطب كما كان مع معروف في الحال الموؤكدة 

اأو مو�صع مجهول  به خلف حائط  المتكلِّم  كان  اإذا  هو:  والآخــر  الجملة،  لم�صمون 

ف بنف�صه ويجمع بين ال�صمير وال�صم، يف�صر 
ِّ
اأن ُيعر ن له 

ُ
للمخاَطب، وحينئٍذ يح�ص

ذلك �صيبويه بقوله: »واإنما ُي�صمر اإذا علم اأنك قد عرفت من يعني، اإل اأنَّ رجاًل لو كان 

اأنا عبد الله منطلقًا في  اأنت؟ فقال:  ن 
َ
اأو في مو�صع تجهله فيه فقلت م َخلف حائط، 

، فهذا كله جائز لأنه في عداد قولهم: )اأنا عبد الله معروفًا(.
)101(

حاجتك، كان ح�صنًا«

ت�صير  ل  »اأنــك  لـ  م�صتقيم  فغير  اأنــت(  )هــذا  قولهم:  نحو  الثاني  التركيب  ــا  اأمَّ

اأنك لو  األ ترى  اإلى غيره.  له  اإلى ذلك، واإنما ت�صير  اإلى نف�صه ول تحتاج  للمخاَطب 
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، اإذ يقت�صي الُعرف اللغوي اأن 
)102(

اأ�صرت له اإلى �صخ�صه فقلت: هذا اأنَت، لم ي�صتقم«

يكون الم�صار له بخالف الم�صار اإليه نحو: )هو عبد الله(، وفي هذا الإطار لمنظومة 

الإ�صارة في العربية حكم �صيبويه على قولهم: )هذا اأنت( بالإحالة، على حين اأنه  ي�صح 

اأن نقول: )هذا الحاكم(؛ لأن الم�صار اإليه هنا بخالف الم�صار له، اإذ هما منف�صالن في 

منظومة الإ�صارة في العربية، وفحوى ذلك اأن عدم ال�صتقامة في قولهم: )هذا اأنت( 

ره ما جاء في حديث 
ّ

د ذلك ويف�ص ُيوؤكِّ للمخاطب،  بالن�صبة  الفائدة  انعدام  اإلى  يرجع 

ٍن 
ْ
جابر بن عبد الله - ر�صي الله عنهما - حيث قال: )اأتيت ر�صوَل الله � في اأمر َدي

 ،
)103(

ن ذا؟ فقلت: اأنا، فقال: اأنا، اأنا؟ كاأنه كرهها«
َ
كان على اأبي، فَدَقْقُت الباب، فقال: م

ف�صبب كراهة ر�صول الله � نابع من اإجابة جابر - ر�صي الله عنه - على ال�صوؤال بغير 

ما �ُصئل عنه؛ لأنه لما دّق الباب عرف المخاَطب اأو المطروق عليه - ر�صول الله � - 

اأنَّ ثمَّ �صاربًا، لكّنه لم يعرف �صخ�ض الطارق، ف�صاأل عن ال�صخ�ض، فلما اأجاب جابر 

- ر�صي الله عنه - بقوله: )اأنا( لم تح�صل الفائدة التي تزيل الإبهام للمخاَطب، وكان 

)اأنــا جابر(، وتلك  اأو  )جابر(  يقول:  باأن  المخاَطب  يفيد  بما  اأن يجيب  عليه  الواجب 

الكراهة ترجع اأي�صًا لعدم معرفة المخاَطب ما تدل عليه الإحالة بال�صمير )اأنا( مما 

بغياب ما  اآخر  اإبهام  )اأنــا(  اللفظ  اإبهام  اإذ اجتمع مع  اإبهامًا،  الغمو�ض والإبهام  زاد 

يعود اإليه ال�صمير، لكن اإذا كانت تلك الإجابة عن ال�صوؤال ذاته حال م�صاهدة وروؤية 

 الكالم وا�صتقام، ولم يف�صد، وذلك نحو: ما رواه اأن�ض - ر�صي 
ّ
الطارق للباب ل�صح

ن ياأخذ مني هذا 
َ
الله عنه - حيث ذكر اأن ر�صول الله � اأخذ �صيفًا يوم اأحد فقال م

م القوم 
َ
ج

ْ
ن ياأخذه بحقه فاأح

َ
فب�صطوا اأيديهم، كلُّ اإن�صان منهم يقول: اأنا اأنا، قال فم

 ،
)104(

الم�صركين« هام  به  َفَفلق  فاأخذه  قال  بحقه،  اآخذه  اأنا  دجانة،  اأبو  �صماك  فقال: 

ففي هذا الحديث نلحظ اأن اإجابة كل واحد من ال�صحابة عن �صوؤال ر�صول الله � 

بقولهم: )اأنا( اإفادة للمخاَطب، ر�صول الله �؛ لأن م�صاهدة المتكلم للمخاَطب ُيغني 

لـ  لفظي  فتاأكيد  الثانية  )اأنــا(  قولهم:  اأما  ال�صمير،  عليه  يعود  ا�صمه، وما  عن ذكر 

)اأنا( الأولى، فهذا تعبير ح�صن لح�صول الفائدة للمخاَطب بالم�صاهدة، اأما التعبير 



الرسالة 405 - احلولية الرابعة والثالثون

59

الأول فمكروه لنعدام الفائدة باإبهام المتكلم على المخاَطب بغيابه وجهل المخاَطب 

بمرجع ال�صمير.

ثالثًا - الحال )المقام(:

النحو العربي نحو قائم على التنظير الُمْنَغِر�ض في ال�صتعمال، وِعماده المزج 

في  الم�صتعملة  التراكيب  اأو  زة 
َ
الُمنج البنية  هو:  اأحدهما  ينف�صالن،  ل  نظامين  بين 

كالم العرب فيما ُيعرف بالنحو ال�صتعمالي اأو ال�صياقي اأو الفطري الذي ي�صف اللغة 

باعتبارها �صلوكًا اجتماعيًا وو�صيلة للتوا�صل بين المتخاطبين بها، والآخر هو: البنية 

ورة في ذهن الناظر اأو المتكلم الم�صتعمل للغة فيما ُيعرف بنحو القواعد اأو نحو 
َ

الُمت�ص

ال�صنعة، وهي بنية تمّثلها القواعد الثابتة التي �صاغها النحاة لتف�صير كالم العرب، 

باأنواعه  وال�صياق  المقام  على  المقال  وتقديم  والثبات،  بالتجريد  تت�صم  البنية  وتلك 

المزج  هذا  على  �صاهد  خير  �صيبويه  وكتاب  اإلــخ،  والعقدي...  والثقافي  الجتماعي 

العرب ومقا�صدهم  تمثل كالم  التي  الواقعية  البنية  ذات  ال�صتعمال  لغة  بين  البديع 

ولغة  اإلخ،  وتاأنيث...  وتذكير  وتعريف،  وتنكير  وتاأخير، وحذف وذكر،  تقديم  من 

التنظير القاعدي التي يموت فيها ال�صياق الجتماعي الم�صاحب للبنى اللغوية اللفظية 

غالبًا، ويحيا كالم النحاة بما افتر�صوه من اأمثلة مبتورة من �صياقها.

 بمعنى )المقام( ِمن الم�صطلحات ال�صائعة ن�صبيًا في كتاب 
)105(

م�صطلح )الحال(

تلك  واأول  مو�صع،  مئة  وثــالث  و�صتين  ثمانية  في  المعنى  بهذا  ورد  فقد  �صيبويه، 

الموا�صع ورودًا جاء في �صياق عر�ض �صيبويه لبع�ض التراكيب المفتر�صة للتمثيل 

 
َ

عاقب اأو  ه 
َ
اأهــاَن غالم الله  اأعبُد  به:  ُيتكلَّم  ل  واإْن كان  التمثيل  في  قال  »كاأنه  قائاًل: 

، ومن تلك 
)106(

ر«
َّ

َف�ص ال�صائل واإن لم يكن( ثم  اأو �صار في هذه الحال )عند  ه، 
َ
غالم

العبارات التي ت�صير اإلى هذا الم�صطلح اأي�صًا في الكتاب قوله: )ِلما ُيرى ِمن الحال( 

، وبين الحال والمقام عند الجمهور ترادٌف في ال�صتخدام، 
)107(

اأو )لما فيه ِمن الحال(

َدثين اإلى القول باأنَّ المقام اأ�صمل ِمن الحال ل�صموله ال�صياق اللغوي 
ْ
وذهب بع�ض الُمح
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اإلى اأن م�صطلح )الحال( دال على الثبات وال�صكون،  وغير اللغوي، وذهب اآخرون 

، وعلى الرغم من �صيوع م�صطلح )المقام( 
)108(

على حين اأنَّ م�صطلح )المقام( متحرك

بعد �صيبويه، ول �صيما عند البالغيين حيث اأفرزت قرائحهم عبارات خالدة نحو: )لكل 

مقام مقال( و)لكل كلمة مع �صاحبتها مقام(، اإل اأنني اآثرت ا�صتخدام م�صطلح )الحال( 

ل�صيوعه عند �صيبويه، ولأنَّ �صيبويه لم ي�صتخدم م�صطلح )المقام( في كتابه، بل لقد 

�صاع هذا الم�صطلح بعد �صيبويه عند �صراح كتابه، ومنهم ال�صيرافي )ت368هـ( حيث 

اأ�صار اإلى اأن العرب تحذف لدليل من المقال اأو الحال )المقام( وذلك في �صياق تعليله 

لقول �صيبويه: )عبَد الله  المقتوَل( حيث حكم عليه بعدم الجواز، واأنت تريد )ُكن عبَد 

الله المقتوَل( وذلك »لأنه لي�ض قبله، ول في الحال دللة عليه اإذ كان يجوز اأن يكون 

على معنى )تولَّ عبَد الله المقتوَل اأو اأِجْبُه(، وما اأ�صبه ذلك، واإنما ي�صمرون ما عليه 

.
)109(

الدللة ِمن الكالم اأو �صاهٌد ِمن الحال«

الحال )المقام( تجديد اأدركه �صيبويه، ودعا اإلى التزامه وتفعيله في تحليل التراكيب 

ن اأنكره ِمن معا�صريه اإذ قال: »اإنَّ النحويين مما يتهاونون بالُخْلف 
َ
ل على م

َ
العربية، وَحم

، فالحال و�صيلة ُمْعَتَبرة لجاأ اإليها �صيبويه لتف�صير �صواهد واأمثلة 
)110(

»
َ

اإذا عرفوا الإعراب

اأنها  اإل  الماألوف،  الكالم  لمقايي�ض  تخ�صع  ول  ال�صورية  القواعد  ت�صبطها  »ل  كثيرة 

في  مقايي�ض  لها  الكالم  ِمن  اأمثلة  فهي  وتاأويله،  الناظر  بتقدير  المقايي�ض  تلك  اإلى  اآيلٌة 

نفو�ض المتخاطبين ولها نظير في اأعرافهم ومثاقفاتهم. فقد يبدو للوهلة الأولى اأن تلك 

العبارات ناق�صة اأو �صاذة اأو لحنة، ولكّن رّدها اإلى الأ�صول غير اللغوية يف�صر خروجها 

، حقًا يجب على الناظر في 
)111(

ر على الأقل خ�صوعها لنظام ُمفاِرق« على النظام، اأو ُيَف�صِّ

كالم العرب اأن يربط المقال بالحال )المقام( كي يدرك مقا�صد العرب في كالمهم، وهذا 

الربط ل �صك اأنه اإحالة اإلى اأن اللغة �صلوك اجتماعي بق�صد التوا�صل بين المتخاطبين، 

وذلك الربط بين المقال والمقام ل �صك في اأنه ميدان للنحاة والبالغيين جميعًا اإل اأن 

الجهة �صارت منفكة بعد �صيبويه، اإذ �صارت غاية البالغيين ال�صبغة الجمالية من الربط 
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التي �صاعت في  الجمالية  ال�صبغة  تلك  فقد حادوا عن  النحاة  اأما  المقال والمقام،  بين 

البالغة العربية اإلى مراعاة مقت�صى الحال، اأو �صاهد الحال، والمخاِطب، والمخاَطب، 

ومو�صع الكالم وزمانه، والم�صرح اللغوي عامة.

يجب  التي  الجتماعية  الظروف  على  ي�صتمل  لغوي  غير  �صياق  )المقام(  الحال 

والحال  الجتماعي،  وال�صلوك  اللغوي  ال�صلوك  بين  العالقة  معالجة  عند  مراعاتها 

)المقام( يمثل الجانب الجتماعي في اللغة، وهو جانب رئي�ض ل يمكن اإهماله لرتباط 

وهو  للقول،  الح�صاري  الر�صيد  اإل  )المقام(  الحال  وما  وثيقًا،  ارتباطًا  به  المعنى 

التراث  يمثل  فالحال)المقام(  ومكان،  زمــان  كل  في  بالحيوية  يمّده  الــذي  الينبوع 

ُيَعدُّ  فهو  ولذا  النحوي،  الدر�ض  في  اللفظية  للبنى  الم�صاحب  المنظور  غير  اللغوي 

وثيقة اجتماعية، وثقافية، ودينية، وجغرافية... اإلخ، تمثل ع�صر �صيبويه، اأي: القرن 

الثاني الهجري، وهو ال�صبيل الأمثل لتف�صير كثير ِمن التراكيب النحوية التي يظن 

اأو  اأو �صاذة  اأنها غير �صحيحة  ُيقدمون الإعراب على غيره  النحاة ال�صكليون الذين 

رون  رة حيث يقدِّ
َ
لحنة اأو لي�صت مفيدة، وذلك بردها اإلى �صياقاتها غير اللغوية الُمْعتب

المحذوف، وتدل على التقديم والتاأخير، والتنكير والتعريف... اإلخ، فقد حفظت لنا 

كتاب  في  اللغوية  غير  �صياقاتها  باإيراد  الم�صفوعة  النحوية  للتراكيب  اللغوية  البنى 

�صيبوبه ر�صيدًا ح�صاريًا ل باأ�ض به ير�صم مالمح الحياة الجتماعية للعربي في بيئته: 

قوله:  نحو  في  وذلــك  ال�صديد،  الحر  حيث  فيها  يعي�ض  التي  ال�صحراء  طبيعة  نحو 

، ونحوه التركيب الذي َعبَّر فيه 
)112(

»)اجتمع القيُظ(، يريد: اجتمع النا�ض في القيظ«

اأني�ض ول راحلة يركبها  عن ق�صوة ال�صحراء على قاطنيها حيث يمر�ض المرء، ول 

ُمه، و�صرت حتى 
َ
 فيرح

ُ
 به الطائر

ُّ
ِر�َض حتى يمر

َ
اإلى طبيب، نحو قول �صيبويه: »... م

، وكذا تعّبر تلك التراكيب عن طعام القوم نحو قوله: »وكيف 
)113(

يعلُم الله اأني كاٌل«

َكْكُت 
َ

، وعن بع�ض عاداتهم في اإ�صعال النار نحو قوله: »�ص
)114(

اأنت وق�صعٌة ِمن ثريٍد«

.
)115(

الحجرين اأحدهما بالآخر«
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اأهل الب�صرة: »اأدخلُت في راأ�صي  اأما عن مالب�صهم فنحو قوله في و�صف زي 

، وكذا تعبيره عن بع�ض معامالتهم 
)116(

القلن�صوة، والجيد، اأدخلُت في القلن�صوة راأ�صي«

َفله قبل اأعاله، 
ْ

�ص في البيع وال�صراء والرعي و�صقاية الإبل نحو قوله: »ِبْعُت متاعَك اأَ

غارها اأح�صَن  وا�صتريُت متاعك اأ�صفله اأ�صرَع من ا�صترائي اأعاله.... و�صقيت اإبلك �صِ

، وكذا اإ�صارته اإلى ا�صتقرار بع�ض العرب في المدن على خالف 
)117(

ِمن �صقي كبارها«

الأ�صل في اإقامتهم، وهو: الرتحال في البادية، وذلك نحو قوله: »بنو فالن يطوؤهم 

على  دالة  اإ�صارات  �صيبويه  تراكيب  وفي   ،
)118(

الطريق« اأهُل  يطوؤهم  يريد:  الطريُق، 

ج 
ْ

 َن�ص
ٌ

العالقات التجارية بين العرب واأهل اليمن واأهل ال�صام نحو قوله: »وهذا ثوب

، واأظهرت تراكيبه اأي�صًا الفرق 
)120(

»
َ
، وقوله: »دخلُت البيَت وذهبُت ال�صاأم

)119(

اليمن«

الروم ونحوهما،  اأو  الفر�ض  ِمن  كان  واإْن  بالنتماء،  والعربي  المح�ض  العربي  بين 

، ومن ذلك اأي�صًا ما جاء 
)121(

 قلبًا«
ٌّ
 مح�صًا، وهذا عربي

ٌّ
وذلك نحو قوله: »هذا عربي

ة في 
ّ
في تراكيبه مما يدلُّ على الأخالق القويمة التي حث عليها الإ�صالم نحو الأخو

، وقوله: »كاأّن رجاًل قال: مررُت برجٍل 
)122(

مثل قوله: »كنُت اأخاك، وزيدًا كنُت له اأخًا«

، وكذا قوله: »لي�ض زيٌد بجباٍن ول 
)123(

 بوالديه، فقلُت فالٌن واللِه«
ٍّ
راحٍم للم�صاكين بار

، ونحو قوله في الحث على الكرم والعطاء 
)124(

ك«
َ
بخياًل، وما زيد باأخيك ول �صاحب

 ،
)125(

، واأُعطي عبُد الله الماَل«
َ

والعطف على الم�صاكين نحو قوله: »ُك�صي عبُد الله الثوب

بالمعروف والنهي  الأمر  بين  ، وجمع �صيبويه 
)126(

ثوبًا« له  ا�صتريُت  وقوله: »وزيــدًا 

رًا 
ْ
ا َعم ن يقترف المنكر ِمن القول في نحو قوله: »واأمَّ

َ
عن المنكر، حيث اأنكر على م

، ولم يغب عن 
)127(

ر به«
ُ
ر

ْ
فا�صتِر له ثوبًا، واأما خالدًا فال ت�صتم اأباه، واأما بكرًا فال َتم

ث عن ال�صيد  �صيبويه التعبير عن الطبقية في المجتمع الب�صري الذي عا�ض فيه فَتحدَّ

، وقوله: »ذهبت 
)128(

الــدابــة« فارُه  العبد  فارُه  الله  »عبُد  قوله:  والعبد والجارية نحو 

)الحمد  الإ�صالمية ُحكمه على قولهم:  ثقافة �صيبويه  اإلى  ي�صير  ، ومما 
)129(

جاريتاك«

لزيد( بالخطاأ الدللي اإذا قيلت في مقام التعظيم، ويعلل لذلك بقوله: »ولي�ض كل �صيء 

.
)130(

ِمن الكالم يكون تعظيمًا لله - عز وجل - يكون تعظيمًا لغيره ِمن المخلوقين«
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وكي يتحقق التوا�صل البّناء بين المتخاطبين ل بد من اإدراك الأعراف الجتماعية 

الجتماعية  الأعــراف  وتلك  والمخاَطب،  المتكلم  بين  مراعاتها  الواجب  والخطابية 

والخطابية اأراها معهودات ذهنية م�صتقرة في اأذهان المتخاطبين، وهي ل تعدو اأن 

تكون على النحو الآتي: معهودات لغوية، ومعهودات ا�صتعمالية، ومعهودات ُعرفية، 

ومعهودات اجتماعية.

اأما المعهودات اللغوية فمعلومة باأ�صل الو�صع لدى المتخاطبين، وهذا المعهود 

اللغوي يمثله تلك القواعد المعيارية التي �صاغها النحاة نحو: رفع الفاعل، ون�صب 

والتعريف  والــحــذف،  والــذكــر  والــتــاأخــيــر،  التقديم  و�صوابط  اإلـــخ،  بـــه...  المفعول 

والتنكير، والتذكير والتاأنيث... اإلخ، اإذ يجب على المتكلم اللتزام بتلك المعهودات 

كي يفهم المخاَطب، وذلك وا�صح في نحو قوله: »واعلم اأّن اأْن ل تظهر بعد حتى وكي، 

ا اأنت منطلقًا )انطلقُت(.... واكتفوا عن اإظهار  ا الفعل في قولك: اأمَّ
ّ
كما ل يظهر بعد اأم

اأْن بعدهما بِعلم المخاَطب اأنَّ هذين الحرفين ل ي�صافان اإلى فعٍل، واأنهما لي�صا مما 

.
)131(

ن بعدهما اإل اأن ُيحمل على اأْن...«
ُ

يعمل في الفعل، واأّن الفعل ل يح�ص

اأما المعهودات ال�صتعمالية فُمدركة بالقرائن المقالية اأو المقامية اأو بهما معًا، 

عن  قوله حكاية  وهو  �صيبويه،  تراكيب  من  واحد  بتركيب  اأكتفي  ال�صياق  هذا  وفي 

 �صاهد الحال وُمعاينة المخاطبة مما جعل روؤية 
َ
م كَّ

َ
بع�ض العرب: )قال فالنة( حيث ح

ا�صم  فاعل  اإلــى  الم�صند  )قــال(  بالفعل  التاأنيث  عالمة  اإلحاق  عن  ُتغنيه  لها  المتكلم 

عند  �صحيح  غير  تركيب  فهو  فعله،  عن  مف�صول  غير  التاأنيث  حقيقي  موؤنث  ظاهر 

مون المقال فقط، اإل اأن �صيبويه لحظ تلك ال�صلة الوثيقة بين اللغة والواقع  كِّ
َ
ن ُيح

َ
م

 عنده ذلك التركيب لأن العرب: »اإنما حذفوا التاء لأنهم �صار عندهم 
ّ
الخارجي ف�صح

.
)132(

اإظهار الموؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاء«

وبال�صورة  الخم�ض،  الحوا�ض  تدركه  بما  فحا�صلة  العرفية  المعهودات  اأمــا   -

يقع  ما  فكثيرًا  الآخرين،  تجاه  المتكلم  اأو  المخاَطب  لدى  لة 
ّ

المتح�ص الذهنية 
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الحذف، وي�صتغنى عن ذكر المحذوف لكونه معلومًا في ال�صدور ُعرفًا وعادة، 

وفي هذا ال�صياق اأكتفي بذكر هذا الن�ض الجامع الذي جمع فيه �صيبويه بين 

راأيت  اأنك  »وذلــك  قوله:  في  والــذوق  وال�صم،  والإح�صا�ض،  وال�صمع،  الروؤية، 

�صورة �صخ�ض ف�صار اآية لك على معرفة ال�صخ�ض فقلت: عبُد الله وربِّي، كاأنك 

 ال�صوت 
َ

قلت: ذاك عبُد الله، اأو هذا عبُد الله، اأو �صمعَت �صوتًا فعرفَت �صاحب

َت 
ْ
�َصِمم اأو  ج�صدًا  َت 

ْ
�ِص�ص

َ
م اأو  ــي.  وربِّ زيــٌد  فقلَت:  معرفته  على  لك  اآيــًة  ف�صار 

ل  ، وقد يح�صُ
)133(

ريحًا فقلَت: زيٌد، اأو الم�صُك. اأو ُذْقَت طعامًا فقلَت: الع�صُل«

المعهود العرفي بغير الحوا�ض الخم�ض، ول بمعرفة ما تقدم ِذكره ِمن مقال، 

ث عنه المخاَطب في مقامات �صابقة، وح�صلت لهذا ال�صخ�ض  اإنما هو �صيء ُحدِّ

عند  ا�صتدعاوؤها  ويجري  الــذاكــرة،  في  ارت�صمت  ذهنية  �صورة  عنه  ث  المحدَّ

ْثَت عن �صمائل رجل ف�صار اآيًة  حاجة المخاَطب اإليها. يقول �صيبويه: »ولو ُحدِّ

لك على معرفته لقلَت: عبُد الله. كاأّن رجاًل قال: مررُت برجٍل راحٍم للم�صاكين 

.
)134(

 بوالديه، فقلَت: فالٌن واللِه«
ٍّ
بار

اأما المعهودات الجتماعية فال تخرج عن مراعاة مقا�صد العرب في كالمهم 

الخت�صار  اإلــى  وميلهم  كالمهم،  فــي  لكثرته  والــحــذف  الــكــالم،  فــي  ال�صعة  مــن 

والتاأخير...  والتقديم  بالمحذوف،  المخاَطب  ولعلم  الحال،  ول�صاهد  والخفة، 

ْقَدٍم(، ولالآيب من الحج: )مبرورًا 
َ
 م

َ
اإلخ، ومن ذلك قولهم للعائد ِمن ال�صفر: )خير

عانًا(، وللقا�صد اأداء عمٍل ما: )را�صدًا 
ُ
بًا م

َ
�صاح

ُ
ماأجورًا(، وللعازم على ال�صفر: )م

.
)135(

مهديًا(.... اإلخ

وُيعمل  ُيقال  ما  كل  حيث  لوجه  وجهًا  ال�صفهي  الت�صال  يمثل  )المقام(  الحال 

اللغة،  للجانب الجتماعي الت�صالي من  بيان  اللحظة ذاتها، فهو  ُي�صمع في  اأو  ُيرى 

و�صار �صاهد الحال عند �صيبويه �صربًا من �صروب ال�صعة في كالم العرب، وعليه 

اأكان  �صواء  الفعل  �صيما  الإ�صناد، ول  عنا�صر  اأحد  باإ�صقاط  الحذف  في  منهجه  قام 
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كان  اأو  بعد حــرف،  اأو  في غيرهما،  اأو  والنهي  الأمــر  في  اإظهاره  الم�صتعمل  الفعل 

باإ�صمار الفعل المتروك اإظهاره اأي�صًا في باب: الأمر والنهي اأو في غيرهما، اأو في 

.
)136(

باب اإ�صمار المبتداأ في عدة اأبواب من كتابه

التحذير والإغــراء والنداء  باأبواب  الأبــواب عند �صيبويه هي ما ُعرف بعده  تلك 

لتلك  رة 
ِّ

المف�ص ومقاماتها  الأقــوال  بين  �صيبويه  فيها  اإلــخ، حيث جمع  وال�صتغاثة... 

ك بالروؤية، 
َ
ُيــدر ك بالقول، وما 

َ
ُيــدر ى ما 

َ
ــو

َ
الأقــوال والبنى اللغوية في ن�صق بديع ح

نا�صًا  راأيـــت  »ولـــو  قــولــه:  نحو  و�ــصــواهــده  )الــمــقــام(  الــحــال  مــن مالب�صات  ونحوها 

اأب�صروا  اأي:  الكعبة،   
ِّ

ورب الهالَل  لقلَت:  فكبَّروا  بعيٌد  منهم  واأنــت  الهالَل  ينظرون 

الهالَل. اأو راأيَت �صربًا فقلَت على وجه التفاوؤل: عبَد الله، اأي يقع بعبد الله، اأو بعبد 

اإلى الهالل،  الناظرين  المتكلم بين روؤية  ، ففي م�صهد )الهالل( جمع 
)137(

الله يكوُن«

وكالمهم حين اأب�صروه فكّبروا، فالحالة الأولى حالة اإدراك ب�صري نتج عنها حالة 

اأخرى تتمثل في الإدراك ال�صمعي ُمَعبَّر عنها بالقول، وِمن مجموع هاتين الحالتين 

الُمدرك  بين  قت 
َّ

ن�ص قد  »الذاكرة  اأن  اإل  على حذف �صدره  القائم  التركيب  هذا  ُبني 

لم  اللغة  ولكّن  باللغة،  ترميز  الهالل، وحدث  روؤيــة  م�صهد  لبناء  والم�صموع  المرئي 

المقام  بناء  اإعــادة  ِمن  الجملة  ي هذه  َتلقِّ الم�صهد فكان ينبغي عند  ِمن  اإل جزءًا  تنقل 

، حيث ح�صل الإدراك للم�صهد 
)138(

ر كي يتم الناق�ض ِمن القول«
ُّ
على م�صتوى التَّ�صو

بحا�صتين هما: الب�صر والقول، اأما حا�صة الب�صر فقد كانت بانية لم�صهد الهالل، على 

حين كان القول بالل�صان ُمثبتًا لهذا الم�صهد عند �صماع المتكلم للتكبير في تركيب 

ُحذف �صدره لعلم المخاَطب بالمحذوف، وح�صول الفائدة بالروؤية وال�صماع.

علم  جانب  اإلى  �صيبويه  كتاب  في  للحذف  ومعيارًا  ُم�صوغًا  الحال  �صاهد  �صار 

اأكتفي في هذا ال�صياق  المخاَطب وغيره من الم�صوغات، وال�صواهد في ذلك كثيرة 

)139(

بالإ�صارة الموجزة اإلى بع�صها في الجدول الآتي:
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م
التركيب

الم�صتعمل

التركيب

المفتر�ض

طريقة

التح�يل

�صاهد الحال الدال

على الحذف
م��صعه

 حديثكحديثك1 -
َّ
253/1- روؤية المخاَطب يتكلم- اإ�صقاط فعل الأمر- اأَِتم

- 2
َ
 الجدار

َ
الجدار

 
َ
- احذر الجدار

َ
   الجدار

- اإ�صقاط فعل النهي

- روؤية الجدار  حال 

وقوعه

253/1

 الكعبة3 -
ِّ

مكَة ورب

- يريد/ اأراد مكة

   واللِه

-  اإ�صقاط الفعل

    الم�صارع

    اأو الما�صي

- هيئة الحج ووجهته

    واإقباله عليه

257/1

- 4

»بل ملة اإبراهيم 

حنيفًا«

- نتبع ملة اإبراهيم 

   حنيفًا

- اإ�صقاط الفعل

   الم�صارع

-  الحوار بين 

    المتخاطبين والمعهود

    الديني

257/1

 والله5 -
َ

الِقرطا�ض

- ن�صيب/ اأ�صاب

 واللِه 
َ

   القرطا�ض

- اإ�صقاط الفعل

   الم�صارع 

   اأو الما�صي

- روؤية الرجل ي�صدد

   ال�صهم اأو ي�صمع �صوت

   ال�صهم في القرطا�ض

257/1

- 6

 
ِّ

الهالَل ورب

الكعبة

- اأب�صروا الهالَل

 الكعبة
ِّ

    ورب

- اإ�صقاط الفعل

    الما�صي

- روؤية النا�ض حال

   ا�صتطالع الهالل 

   وال�صماع بالأذن

257/1

- عليك �صاأنك مع الحج�صاأَنَك والحج7 -

- اإ�صقاط ا�صم فعل

   الأمر

- روؤية �صخ�ض ي�صتعد

    للحج

274/1

- اإ�صقاط المبتداأ- هذا �صوُت زيد وربيزيٌد وربِّي8 -

-  �صماع �صوت �صخ�ض

    تعرفه

130/2

د زيد وربيزيٌد وربِّي9 -
َ

�ص
َ
- اإ�صقاط المبتداأ- هذا ج

 ج�صد �صخ�ض 
ُّ

- م�ض

    تعرفه

130/2

 ريح �صخ�ض تعرفه- اإ�صقاط المبتداأ- هذا ريح زيد وربيزيٌد وربِّي10 -
ُّ
130/2- �صم

130/2-ذوق طعام معهود-اإ�صقاط المبتداأ- هذا طعم الع�صل وربيالع�صُل وربِّي11 -
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نحو:  النحوية  للتراكيب  تحليله  في  الم�صاهدة  الحال  مالب�صات  �صيبويه  راعى 

المكان والزمان في غير مو�صع منها حديثه عن اأحوال الفعل الم�صارع بعد )حتى( 

حيث يجوز ن�صبه في مو�صعين، ويجوز رفعه في مو�صعين اآخرين، وخال�صة ذلك 

)140(

على النحو الآتي:

�صاهد الحالالتركيب المفتر�ضالتركيب الم�صتعملم

ْعل الدخول غاية للم�صير- �صرت اإلى اأن اأدخلها�صرت حتى اأدخَلها1 -
َ
- ج

- تحقق ال�صير دون الدخول- �ِصرت حتى ياأمر لي بالدخول�صرت حتى اأدخَلها2 -

- الدخول مت�صل بال�صير- �صرت فاإذا اأنا في حال دخول�صرت حتى اأدخُلها3 -

- الدخول بمعنى الآن- �صرت حتى اأدخلها فما اأُمنع�صرت حتى اأدخُلها4 -

فتلك التراكيب الأربعة راعى فيها �صيبويه جغرافية المكان والزمان بحديثه عن 

الت�صال والنف�صال، وارتباطهما بحال المتكلم وق�صده، ومالب�صات الحال)المقام( 

المكانية والزمانية حيث يقول: »ولي�ض بين حتى في الت�صال وبينه في النف�صال 

فرٌق في اأنه بمنزلة حرف البتداء، واأن المعنى واحٌد اإل اأّن اأحد المو�صعين الدخول 

فيه مت�صٌل بال�صير، وقد م�صى ال�صير والدخوُل، والآخر منف�صل وهو الآن في حال 

، ربط �صيبويه ن�صب الم�صارع بعد 
)141(

الدخول، واإنما ات�صاله في اأنه كان فيما م�صى«

)حتى( بق�صد المتكلم ح�صول م�صمون الجملة بعد زمان الإخبار في الم�صتقبل حيث 

لم يقترب الداخل من المكان المراد دخوله حيث هو غايته لل�صير ل غير، اأو اأنه �صار 

اإل اأنه وقف قبل الدخول فلم يح�صل الدخول بعُد، واإنما �صيح�صل في الم�صتقبل، اأما 

رفع الم�صارع بعد )حتى( فيرجع اأي�صًا اإلى ق�صد المتكلم ح�صول الدخول في حال 

الإخبار اأو في الزمن المتقدم عليه على �صبيل الحكاية للحال الما�صية، وحينئٍذ يكون 

اإلى ما بعده،  اأو جاوز مكان الدخول  اإلى المكان �صرع في الدخول بالفعل  ال�صائر 

فالدخول في حالة الرفع حا�صل حقيقة، ولي�ض متوقعًا كما في حال الن�صب.
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اللفظ،  اإلــى  يرجع  ل  العربية  في  المتعاطفين  بين  التنا�صب  اأن  �صيبويه  اأدرك 

بين  والمخاَطب  المتكلم  يربطها  التي  المنطقية  والعالقات  المعنى  اإلــى  يعود  واإنما 

تقول:  اأن  الم�صاهدة، ولذا جاز عنده  الحال  العقل وفق  يت�صورها  المتعاطفين كما 

)مات زيٌد ومحمٌد( وامتنع قولنا: )مات زيٌد والجبُل( لفقدان التنا�صب في المعنى بين 

المعطوفين في التركيب الثاني، اإذ الموت ل يقع على الجبل كما يقع على الإن�صان، 

ز �صيبويه بين تركيبين 
ّ
فالعبرة بالمقا�صد والأعرا�ض ل بالألفاظ والكلمات، فقد مي

ِمن نمط عطف الجملة ال�صمية على مثلها، حيث حكم على التركيب الأول وهو قوله: 

المعطوف  فيه  التب�ض  العطفي  التركيب  لكون  بال�صحة  اأبوه(  )ما زيٌد كريمًا وعاقاًل 

الثاني  التركيب  اأما  العطف،  به  ي�صح  رابط و�صبب  بينهما  عليه، و�صار  بالمعطوف 

اأن المعطوف  وهو قوله: )ما زيٌد ذاهبًا ول عاقاًل عمرو( فال ي�صح فيه العطف مع 

متحقق  اللفظ  في  والتنا�صب  الأول،  كالتركيب  ا�صميتان  جملتان  عليه  والمعطوف 

اأنه لم يلحظ �صببًا يدعو للربط بينهما مما حمله على القول بقطع الجملة  اإل  بينهما، 

الثانية عن الأولى، واختيار البتداء بها، حيث »يقول: ما زيٌد كريمًا ول عاقاًل اأبوه، 

ريه عليه كما اأجريت 
ْ
تجعله كاأنه لالأول بمنزلة كريم لأنه ُملتب�ض به، اإذا قلت اأبوه ُتج

عليه الكريم؛ لأنك لو قلت: ما زيٌد عاقاًل اأبوه ن�صبَت، وكان كالمًا، وتقول: ما زيٌد 

، لأنك لو قلَت: ما زيٌد عاقاًل عمرو لم يكن كالمًا، لأنه لي�ض ِمن 
ٌ
ذاهبًا ول عاقٌل عمرو

. ولو جعلته 
ٌ
�صببه، فترفعه على البتداء والقطع ِمن الأول، كاأنك قلت: وما عاقٌل عمرو

.
)142(

 كالهاء في الأب ونحوها...«
ٌ
ِمن �صببه لكان فيه له اإ�صمار

َكم على 
َ
بل لقد راعى �صيبويه اأي�صًا حال المخاَطب عند بنائه للتراكيب حيث ح

قولهم: )راأيت زيدًا( بعدم ال�صتقامة اإذا كان المتكلم اأعمى؛ لأنَّ دللة الفعل )راأى( 

خا�صة بروؤية العين مما يمتنع ح�صوله ِمن المتكلم الأعمى، على حين اأجاز قولهم: 

اإلى  تن�صرف  هنا  )راأى(  للفعل  الدللة  لأن  وغيره؛  لالأعمى   )
َ
ال�صالح زيــدًا  )راأيــت 

، وكذلك حكمه على التراكيب التي ُي�صتفهم فيها المخاَطب 
)143(

العلمية ولي�ض للروؤية
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عن ظن غيره بالإحالة، على حين اأجاز التراكيب التي ي�صتفهم فيها المخاَطب عن ظنه، 

ُمَعلِّاًل ذلك بقوله: »لأنه ل يكاُد ُي�صَتفهم المخاَطب عن ظن غيره ول ي�صتفهم هو اإل عن 

على  الإي�صاح، حيث حكم  من  بمزيد  �صابقًا  اإليه  اأ�صرت  ما  اأي�صًا  ، ونحوه 
)144(

ظنه«

قولهم: )هذا اأنت( باأنه تركيب غير م�صتقيم، »لأنك ل ت�صير للمخاَطب اإلى نف�صه، ول 

، ونظائر ذلك موا�صع كثيرة في الكتاب 
)145(

تحتاج اإلى ذلك، واإنما ت�صير له اإلى غيره«

ي�صعب الإحاطة بها في هذا ال�صياق.
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الخاتمـة

تح�صيل لأهم النتائج :

)الُخْلف( م�صطلح لم يرد بمعناه ال�صطالحي عند �صيبويه اإل في مو�صع واحد،   �

ومعناه عندي هو: »ما يتوارى من دللت �صياقية حالية ل تدل عليها البنى اللفظية 

التركيبية، لكّن الك�صف عنها والتما�صها في التحليل النحوي اأ�صا�ض في ح�صول 

التمام الدللي؛ بغية كمال الإعراب وفهم مقا�صد العرب في كالمهم«

اأن هذه  اإل  ثبات الم�صطلحات وا�صتقرارها غاية مق�صودة في الدر�ض العلمي،   �

العلم، والم�صطلح  المثالي يفتر�ض اكتمال  المنال؛ لأن الم�صطلح  الغاية بعيدة 

في تطور دائم ما دام العلم في تطور، ولذا فاإن الم�صطلح والعلم متالزمان حياة 

وموتًا، فالم�صطلح ينمو ويزدهر بالتداول وال�صتعمال، ويموت وينقر�ض بعدم 

تداوله وا�صتعماله.

لأ�ص�ض  موافقًا  جــاء  فاإنه  ا�صتخدامه  نــدرة  ِمــن  الرغم  على  )الــُخــْلــف(  م�صطلح   �

وداًل،  مــوجــزًا،  جــاء  حيث  ال�ــصــطــالح،  علم  فــي  و�صروطه  الم�صطلح  تقيي�ض 

و�صهاًل، ومالئمًا لمفهومه، وخاليًا من التعقيد وال�صتراك والترادف، وبين لفظ 

الدال عليه،  اللغوي والمفهوم  الرمز  بين  )الُخْلف( ومعناه ال�صطالحي تطابق 

�صت دللته ال�صطالحية بالمعنى غير اللغوي الم�صاحب لالأداء اللفظي  وقد ُخ�صِّ

الل�صاني للتراكيب النحوية، بعدما كان المعنى اللغوي الم�صتق منه معنى عامًا 

يدل على الطريق الخفي خلف الجبل.

ق�صية اللفظ والمعنى في التراث النحوي من الق�صايا التي حدث فيها خلط ولغط   �

اأو  بال�صكل  فالهتمام  و�صبابيتها،  المتكاملة  الروؤية  لنعدام  النحاة  بين  كبير 

الإعراب اأو اللفظ لي�ض م�صتنكرًا في حد ذاته، ولي�ض ِحكرًا على العربية فقط، بل 

ْكُمن في مدى اكتفاء 
َ
هو �صمة عامة في تاريخ الل�صانيات قاطبة، ولكنَّ الخالف ي
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بع�ض النحاة بتلك المعاني الوظيفية الم�صتنبطة ِمن الإعراب والبنى اللفظية عن 

قيمة  على  تدل  التي  والمقامية  اللغوية  غير  المعاني  ِمن  �صواها  ما  ا�صتك�صاف 

كالمهم،  في  للعرب  الأ�صمى  المقا�صد  عن  وتك�صف  التراكيب  في  الخــتــالف 

فالمعاني لي�صت م�صتوى واحدًا، بل هي م�صتويات متعددة ومتكاملة.

نظام  واإنما هو  فيها،  واأنماط �صماء ل حياة  قوالب  لي�ض مجرد  العربي  النحو   �

م�صتوعبًا ركني  بتراكيبه  عنه  بفطرته، وعّبر  العربي  اأدركــه  لغوي  لغوي وغير 

المتكلم  العربي تتمثل في �صخ�ض  اإبداع من  العربي حالة  النظام، فالنحو  هذا 

فحول  وق�صائد   ،� الم�صطفى  وحديث   ،- تعالى   - الله  كالم  في  ول�صيما 

لمخالفتها  النحاة  معظم  عند  ال�صعرية  ال�صرورات  ِمــن  �صارت  التي  ال�صعراء 

عن  يعّبر  ل  منقو�ض  ا�صتقراء  وفــق  الــنــحــاة  �صاغها  الــتــي  الأ�ــصــول  للقواعد 

اإبداع  حالة  هو  بل  المتعاقبة،  الزمنية  والفترات  المتعددة  اللغوية  الم�صتويات 

اأي�صًا من الناظر في كالم العرب من اأعالم العربية نحو: �صيبويه، وعبد القاهر 

الجرجاني، وال�صكاكي، وغيرهم.

كتاب �صيبويه يمثل قمة الدر�ض اللغوي العربي اإذ لم يقت�صر على بيان الأحكام   �

هذا  كــان  بــل  ومخارجها،  الــحــروف  و�صفات  ال�صرفية،  والأوزان  النحوية، 

ال�صديدة، وربط  والمناهج  العلمي  التفكير  في  يزال يحوي طرائق  الكتاب ول 

بالمواقف  عنايته  اإلى  �صيبويه  ريــادة  وترجع  والحياة،  والفكر  بالمجتمع  اللغة 

المتكلم، والمخاَطب، والحال  اأحوال  ِمن  الخطاب  التي يدور فيها  ال�صتعمالية 

الزمانية  اللغوي،  غير  ال�صياق  مالب�صات  مــن  بــه  يلحق  ومــا  )الــمــقــام(،  بمعنى 

والمكانية، وكل ما يحيط بالموقف اللغوي؛ رغبة في تحقيق التوا�صل اللغوي 

الفّعال الذي هو الوظيفة الجتماعية الأ�صا�ض للغات.

)الحال( بم�صطلح �صيبويه اأو )المقام( بم�صطلح البالغيين غالبًا، اأو ال�صياق غير   �

َدثين 
ْ
اللغوي، اأو �صياق الحال، و�صياق الموقف... اإلخ بم�صطلح الل�صانيين الُمح
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ن اأنكره من النحاة 
َ
تجديد اأدركه �صيبويه، ودعا اإليه نحاة ع�صره، وحمل على م

للتراكيب  �صيبويه  الإعــراب، وكان در�ض  لهم  اإذا ظهر  )الُخْلف(  يهملون  الذين 

در�صًا تف�صيريًا تعليليًا تاأمليًا يعتمد تقويم التراكيب وبيان وجه ال�صحة والخطاأ 

المتكلم  ِمن  المتعددة  بمجالته  )الُخْلف(  اإلى  ن�صبة  ُخْلفية  معايير  بوا�صطة  فيها 

 اأ�صدر اأحكامه 
ّ
والمخاَطب ومالب�صات الحال اإلى جانب البنى اللفظية، ومن ثم

من  ا�صتقاها  اأخالقية  معايير  عدة  على  والإحــالــة  وال�صتقامة  والقبح  بالح�صن 

ثقافته الدينية الوا�صعة ول �صيما ِعْلما الحديث والفقه.

الإعراب الذي اأنكره �صيبويه على معا�صريه هو: الإعراب التعبيري القائم على   �

اإدراك المعاني الوظيفية من خالل �صبط اأواخر الكلمات، اأما الإعراب بمفهومه 

الوا�صع ال�صامل الذي يعني الإي�صاح والتف�صير والتعليل في �صوء روؤية �صاملة 

عند  الماأمول  فهو  منها  ُنِزَعت  التي  �صياقاتها  في  بعر�صها  النحوية  للتراكيب 

�صيبويه، وهو الفي�صل في الحكم على التراكيب النحوية بال�صتقامة اأو الإحالة، 

اإذ ال�صتقامة عنده ا�صتقامة دللية تركيبية، ولي�صت ا�صتقامة تركيبية فقط.

الدر�ض  تميزه عن  التي  المفاهيم  الم�صطلحي هي  الدر�ض  ِمن  الأ�صمى  الغاية   �

اأو  المدلول  من  الم�صطلحات  درا�صة  تبداأ  اأن  يجب  ولــذا  للكلمات،  المعجمي 

م�صطلح  ا�صتخدام  نــدرة  تمنعنا  لم  ولــذا  الم�صطلح؛  اأو  ــدال  ال اإلــى  المفهوم 

وا�صع  )الــُخــْلــف(  م�صطلح  مفهوم  لأن  درا�ــصــتــه؛  مــن  �صيبويه  عند  )الــُخــْلــف( 

من  اأبــواب  اأربعة  اأن  ذلك  اإلــى عجزه، ودليل  الكتاب من �صدره  في  النت�صار 

مفهوم  فلك  في  تدور  كتابه  �صيبويه  بها  ر  دَّ َ
�ص التي  الأ�صول  ال�صبعة  الأبــواب 

م�صطلح )الُخْلف( ب�صورة جلية.

ال�صكل  بين  باأنواعهما  ومحال  م�صتقيم  اإلــى  للكالم  تق�صيمه  في  �صيبويه  جمع   �

لفظًا  والتراكيب  الجمل  على  للحكم  كمة 
ْ
ُمح �صوابط  بذلك  وو�صع  والمعنى، 

تراكيب �صحيحة  والقبيح  والكذب  الح�صن  الثالثة  باأنواعه  فالم�صتقيم  ومعنى، 
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وجاءت موافقة للنظام اللغوي العربي، وكان التنوع فيها اإلى ح�صن وكذب وقبيح 

غ ذلك 
ّ
اللغوي، و�صو النظام  التي يبيحها  ْفق الجوازات 

َ
النظام، وو تنوعًا داخل 

اأن اللغة بنظامها المتكامل جعلت للمخاَطب و�صائل ت�صمن له الفهم ال�صحيح لتلك 

التراكيب نحو: الت�صاع، والت�صمين، والمجاز، وتقدير المحذوف،.... اإلخ، فهي 

باب حرية  اللغوي، والتنوع فيها من  للنظام  تراكيب جائزة و�صحيحة وموافقة 

الختيار المتاحة للمتكلم في اإن�صائه للتراكيب.

الُمحال في كتاب �صيبويه نمط ُمْفَتر�ض ِمن التراكيب �صاقه �صيبويه للتمثيل، ونّبه   �

غة من المعنى الدللي تمامًا، ولذا 
ّ
اإلى اأنه ل ينبغي التكّلم به، وهو بنية لغوية مفر

فهو تركيب خارج عن اإطار النظام اللغوي لخلوه من المعنى الدللي، والمخاطب 

ل ي�صتطيع تاأويل تلك التراكيب والبنى اللغوية المحكوم عليها بالإحالة بتقدير 

تلك  في  والتنوع  العربية،  في  والت�صاع  ال�صعة  ِمــن  اأ�صا�ض  على  اأو  محذوف 

ع خارج النظام، وِمن باب ر�صد درجات 
ُّ
التراكيب اإلى ُمحال وُمحال كذب َتَنو

الكذب في التراكيب المحكوم عليها بالإحالة، لأنَّ المحال كله كذب.

ال�صتقامة والإحالة تق�صيم دللي، ولي�ض �صكليًا كما زعم بع�ض الباحثين؛ لأنه   �

الت�صالية  القيم  ومراعاة  التراكيب  اإن�صاء  في  المتكلم  ق�صد  مراعاة  على  يقوم 

في ال�صتخدام اللغوي بين المتكلم والمخاَطب، وقد ق�صد به �صيبويه بيان دور 

المتكلم واأثره في ا�صتخدام اللغة في اإطار قواعد النظام اللغوي، وحينئٍذ يكون 

الكالم م�صتقيمًا، واإن تفاوتت درجة ال�صتقامة بين الح�صن والكذب والقبح، اأو 

خارج اإطار النظام اللغوي بفقدان التركيب للمعنى الدللي، وحينئٍذ ت�صبح تلك 

التراكيب محالة، ول تعدو اأن تكون مجرد بنى لفظية ل معنى لها.

مما ل �صك فيه اأنَّ المعنى هو الأ�صل في المجال اللغوي، وما المباني اإل اأوعية   �

لتلك المعاني، اإل اأن اهتمام النحاة بالك�صف عن اأثر العامل والإعراب والمعاني 

الوظيفية �صغل اأغلبهم عن الك�صف عن الدللت ال�صياقية الم�صتفادة ِمن ا�صتح�صار 
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ن وافقهما ِمن اأعالم 
َ
م

َ
مالب�صات الخطاب وظروفه، لكن الخليل وتلميذه �صيبويه و

النحاة واللغويين كان لهم ق�صب ال�صبق في الهتمام بعنا�صر الخطاب: المتكلم، 

والمخاَطب، والحال بمعنى )المقام( في اإطار اإدراكهم ال�صامل لمكونات المعنى 

الدللي التركيبي للبنى اللغوية.

�ِصن 
ْ
ُد المتكلم عند �صيبويه يمثل محور الخطاب اللغوي، فعلى المتكلم اأن ُيح

ْ
َق�ص  �

التعبير عن ق�صده، وعلى المخاطب اأن يجتهد في الك�صف عن ق�صد المتكلم ِمن 

 ينجح التوا�صل اللغوي بين طرفي الخطاب، ولذا �صعى �صيبويه 
َّ
كالمه، وِمن َثم

ال  اإلى و�صع �صوابط واأ�صول يجب على المتكلم مراعاتها حتى يتم الت�صال الَفعَّ

بين المتخاطبين باللغة، وتلك ال�صوابط هي:

- مراعاة المتكلم لأ�صول النظام اللغوي ومقا�صد العرب في كالمهم.

- الو�صوح وال�صدق والمالءمة بين الق�صد واللفظ.

- الدقة اللفظية في التعبير عن مق�صد المتكلم.

- مراعاة المخاَطب وتحقق الإفادة وتجنُّب اللب�ض.

 كالمه بع�ض 
َ

المتكلم عند �صيبويه عربي موثوق بكالمه وف�صاحته، اأو عربي �َصاب  �

الخطاأ والزلل واللحن، اأو ُمتعلِّم ي�صبط له �صيبويه مقا�صده واألفاظه، اأو �صاعر 

يجوز له في ال�صعر ما ل يجوز في الكالم من باب ال�صعة وال�صرورة ال�صعرية.

لعنا�صر  المالب�ض  الخارجي  والــواقــع  للغة  الل�صاني  النظام  بين  �صيبويه  جمع   �

ها ح�صب حال المخاَطب من 
َ
ر ل التراكيب وتغيُّ

ُّ
الخطاب في نظام ُمحَكم، ُمبينًا تحو

الإقبال والن�صراف، والح�صور والغيبة، والإفراد والجمع، والتذكير والتاأنيث، 

والح�ض،  والـــذوق،  وال�صمع،  والــروؤيــة،  والإقــامــة،  وال�صفر  والــحــزن،  والفرح 

واإرادة المتكلم للتوكيد اأو ال�صتفهام اأو الإثبات، اأو الدعاء، اأو التوبيخ... اإلخ.

ب�صري  ذكي  ح�صيف  عالم  عنده  فهو  مثالية،  �صورة  للمخاَطب  �صيبويه  ر�صم   �
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�صافية،  �صحيحة  عقيدة  ذو  م�صلم  كالمهم،  في  العرب  لمقا�صد  فاهم  نحرير، 

وتلك ال�صورة ل �صك اأنها تفوق �صورة المخاَطب في الدر�ض اللغوي الحديث، 

َدثين في اأف�صل حالته م�صارك للمتكلم في اإبداعه اأحيانًا، 
ْ
اإذ المخاَطب عند الُمح

والأ�صل فيه اأنه �صلبي يقت�صر دوره على التلقي وال�صماع، على حين اأن للمخاَطب 

عند �صيبويه اأثرًا عظيمًا وقت اإن�صاء المبدع للتراكيب، بل وقبل اإبداعه لما ينظم 

ِمن تراكيب باعتبار ما في نية المتكلم، وكذا با�صتكناه ما يدور بخلده ِمن �صوؤال، 

ونحو ذلك.

تحليل  في  وتفعيله  التزامه  اإلــى  ودعــا  �صيبويه،  اأدركــه  تجديد  )المقام(  الحال   �

عنده  الحال  و�صاهد  معا�صريه،  ِمن  اأنكره  ن 
َ
م على  ل 

َ
م

َ
وح العربية،  التراكيب 

و�صيلة لتف�صير �صواهد واأمثلة كثيرة ل ت�صبطها القواعد ال�صورية ول تخ�صع 

لمقايي�ض الكالم الماألوف، اإل اأن الناظر فيها نحو: )�صيبويه( واأقرانه يردها اإلى 

�صياقاتها الم�صاحبة لإن�صائها، فت�صبح ماألوفة في نفو�ض المتخاطبين، لما لها 

اإطار  ال�صحيح في  التنوع  ُتمثِّل  اأمثلة  فتلك  اأعرافهم ومثاقفاتهم،  ِمن نظير في 

النظام ب�صقيه اللغوي وغير اللغوي.

يمكن  ل  رئي�ض  اللغة، وهو جانب  في  الجتماعي  الجانب  يمثل  )المقام(  الحال   �

الر�صيد  اإل  )الــمــقــام(  الــحــال  ومــا  وثيقًا،  ارتــبــاطــًا  بــه  المعنى  لرتــبــاط  اإهماله 

ومكان،  زمــان  كل  في  بالحيوية  يمده  الــذي  الينبوع  وهــو  للقول،  الح�صاري 

فالحال يمثل التراث اللغوي غير المنظور الم�صاحب للبنى اللفظية في الدر�ض 

النحوي، ولذا فهو ُيَعدُّ وثيقة اجتماعية وثقافية ودينية وجغرافية.... اإلخ تمثل 

ع�صر �صيبويه، اأي: القرن الثاني الهجري.

اإدراك الأعراف الجتماعية والخطابية الواجب مراعاتها بين المتكلم والمخاطب   �

الأعـــراف  وتــلــك  المتخاطبين،  بين  الــبــّنــاء  التوا�صل  تحقيق  فــي  را�ــصــخ  اأ�ــصــل 

المتخاطبين،  اأذهــان  في  م�صتقرة  ذهنية  معهودات  هي  والخطابية  الجتماعية 
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ومعهودات  ُعرفية،  ومعهودات  ا�صتعمالية،  ومعهودات  لغوية،  معهودات  وهي: 

اجتماعية.

والت�صال  النف�صال  عــن  بحديثه  والــزمــان  المكان  جغرافية  �صيبويه  راعـــى   �

المكانية  )الــمــقــام(  الــحــال  وقــ�ــصــده، ومــالبــ�ــصــات  المتكلم  بــحــال  وارتــبــاطــهــمــا 

والزمانية، كما اأدرك �صيبويه اأنَّ التنا�صب بين المتعاطفين في العربية ل يرجع 

المتكلم  يربطها  التي  المنطقية  والعالقات  المعنى  اإلــى  يعود  واإنما  اللفظ،  اإلــى 

فق الحال الُم�صاهدة.
َ
والمخاَطب بين المتعاطفين كما يت�صورها العقل و
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لم ين�ض في  الخليل  اأّن  اإل   ،267-265/4 الخاء والالم والفاء معهما  باب  1980-1985م، في 

الح�صي  المعنى  اإلى  ي�ِصر  الوعد، ولم  اإل على معنى الختالف واإخــالف  )الُخْلف(  لمعاني  �صرده 

َبل.
َ
ال�صابق الإ�صارة اإليه، وهو: الطريق َخْلف الج

الكتاب 316/2.  )6(

الكتاب 317/2.  )7(

انظر: الكتاب 80/2.  )8(

الكتاب 81/2.  )9(

�صدر هذا البيت هو : وعدَت وكان الخلف منك �صجية، بيت من بحر الطويل ورويه بالباء المك�صورة،   )10(

وهو من�صوب لالأ�صجعي 0 انظر: الكتاب هام�ض رقم )3(  - ا/ 272

الكتاب 272/1.  )11(

انظر في تق�صيم م�صطلحات �صيبويه: علي توفيق الحمد )دكتور( - قراءة في م�صطلح �صيب�يه )تحليل   )12(

مها اإلى خم�صة اأق�صام هي: ونقد(، العدد )33(،  مجلة علوم اللغة، 2006م، �ض85-103، حيث َق�صَّ
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نحو:  الآن  اإلــى  و�صاعت  ا�صتقرت  ونا�صجة،  دقيقة  فنية  بدللة  َقة  فَّ َ
ُمو جــاءت  م�صطلحات   - 1  

الفاعل، والنكرة، والمعرفة،... اإلخ.

م�صطلحات وردت في الكتاب، ولكنه عاد وعّبر عن مفاهيمها نف�صها بمرادفات ا�صطالحية   - 2  

اأخرى، نحو: العطف، وال�صركة، والإ�صراك، وال�صتراك، وال�صم.

اأطلقها على مفهوم معين، ثم عاد واأطلقها في  اللفظي حيث  الم�صترك  باب  ِمن  م�صطلحات   - 3  

مو�صع اآخر للدللة على مفهوم اآخر، نحو: )الفعل، والم�صدر(.

ح.
ْ
م�صطلحات وردت بمعناها اللغوي، نحو: نون الن�صاء، والَطر  - 4  

التعريف  اإلى  اأقــرب  اأو جملة، وهي  كلمتين  تتكون من  فقد  الإيجاز  اإلى  تفتقر  م�صطلحات   - 5  

والتو�صيح منها اإلى الم�صطلح الفني، نحو: باب: اأدنى العدد، اأي: جمع القلة.

لتاأريخ تط�ر  النظرية  الأ�ص�ل  في   - )دكتور(  اآخر في: ح�صن حمزة  تق�صيمًا  وانظر    

 ،)33( العدد  العربي،  النح�ي  الم�صطلح  تط�ر  في  العربي،  النح�ي  الم�صطلح 

مجلة علوم اللغة، القاهرة،  2006م،  �ض 19-18.

ع�صام نور الدين )دكتور( - الم�صطلح النح�ي في مرحلة الن�صاأة، العدد )33(،  مجلة علوم   )13(

اللغة، 2006م -  �ض38-37.

عبد الرحمن بو درع )دكتور( - الأ�صا�ض المعرفي للغ�يات العربية، )د.ت( - �ض65-64.  )14(

في الأ�صول النظرية لتاأريخ تطور الم�صطلح النحوي العربي �ض16، حيث ذكر د/ ح�صن حمزة،   )15(

اأن هذه العبارة ُكتبت تحت �صورة �صم�صية على غالف كتاب )معجم الل�صانيات( لجورج مونان.

والإعالم،  الثقافة  وزارة  الم�صطلح،  علم  في  مقدمة  الم�صطلحية،   - )دكت�ر(  القا�صمي  علي   )16(

العراق، 1985م - �ض6.

كتابه:  فــي  فيلبر  تــعــريــف  وهــــو:  �ــــض68،  ــقــد(  ون )تــحــلــيــل  �صيبويه  م�صطلح  فــي  قــــراءة  انــظــر:   )17(

Standardization of Terminology،17، ونحوه جاء في تعريف : عو�ض حمد القوزي )دكتور( - 

الم�صطلح النح�ي، ن�صاأته وتط�ره حتى اأواخر القرن الثالث الهجري، ط. الأولى، عمادة 

دد ي�صتخدم 
َ
�صوؤون المكتبات، جامعة الريا�ض،  1401هـ = 1981م حيث قال: »ال�صطالح لفظ ُمح

للدللة على ظاهرة معينة« �ض23.

الكتب،  عالم  الأولــى،  ط.  الثاني،  الجزء  اللغة والأدب،  في  مقالت   - )دكت�ر(  تمام ح�صان   )18(

القاهرة،  1427هـ = 2006م - �ض 105/2.

انظر في الخالف حول لفظة )م�صطلح( و)ا�صطالح( واأيهـما اأ�صح؟  اإينا�ض كمال الحديدي )دكتورة(   )19(

- الم�صطلحات النح�ية في التراث النح�ي في �ص�ء علم ال�صطالح الحديث، ط. الأولى، 

دار الوفاء، الإ�صكندرية، 2006م -  �ض31-32، و خالد الأ�صهب )دكتور( - الم�صطلح العربي، 

البنية والتمثيل، ط. الأولى، عالم الكتب الحديث، الأردن،  1432هـ =2011م -  �ض18-15.
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لعلم  اللغ�ية  الأ�ص�ض   - )دكتور(  فهمي حجازي  محمود  الم�صطلح:  تقيي�ض  �صروط  في  انظر   )20(

الم�صطلح، دار غريب، القاهرة، )د.ت(  �صـ  24-28، وعلي توفيق الحمد ) دكتور( - قراءة في 

م�صطلح �صيبويه )تحليل ونقد( �صـ  107-106.

لم يرد ذكر لهذا الم�صطلح في �صروح الكتاب ومنها: ال�صيرافي، اأبو �صعيد الح�صن بن عبد الله بن   )21(

المرزبان )ت368هـ( - �صرح  كتاب �صيب�يه، تحقيق/اأحمد ح�صن مهدلي، وعلي �صيد علي، ط. 

الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  1429هـ = 2008م - 2/ 405-409، والأعلم ال�صنتمري، اأبو 

الحجاج يو�صف بن �صليمان بن عي�صى ) ت 476هـ( - النكت في تف�صير كتاب �صيب�يه، تحقيق: 

زهير عبد المح�صن �صلطان، ط، الأولى، معهد المخطوطات العربية، الكويت، 1407هـ = 1987م 

1/ 481-483، وكذلك في الدرا�صات الم�صطلحية الحديثة فيما اطلعت عليه.

دثين: عبد المجيد عابدين )دكتور( - المدخل اإلى درا�صة النح� العربي على 
ْ
من هوؤلء المح  )22(

�ص�ء اللغات ال�صامية، مطبعة ال�صبك�صي، القاهرة، 1951م حيث قال: »ظلت عناية النحاة ب�صكل 

ا وراء هذا ال�صكل ِمن معاٍن ودللت« �صـ115، 
ّ
التركيب تتزايد جياًل بعد جيل حتى �صرفتهم عم

ونحوه قول: تمام ح�صان )دكتور( - اللغة العربية معناها ومبناها، ط. الثانية، الهيئة الم�صرية 

العامة للكتاب، القاهرة،  1979م، »ات�صمت الدرا�صات اللغوية ب�صمة التجاه اإلى المبنى اأ�صا�صًا، 

ولم يُكن ق�صدها اإلى المعنى اإل تبعًا لذلك، على ا�صتحياء« اللغة العربية معناها ومبناها �ض12.

الزبيدي، اأبو بكر محمد بن الح�صن )ت379هـ( - طبقات النح�يين واللغ�يين، تحقيق/محمد   )23(

اأبو الف�صل اإبراهيم، دار المعارف، م�صر، )د.ت( - �ض131.

توفيق قريرة )دكتور( - الِعْرفاني وال�صطالح النح�ي العربي، كلية الآداب، جامعة منوبة،   )24(

تون�ض، )د.ت(  �ض11.

انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم )ت711هـ( - ل�صان العرب، ط. بيروت، 1968م،  والأزهري،   )25(

اأبو من�صور محمد بن اأحمد )ت370هـ( - تهذيب اللغة، تحقيق: عبدالحليم النجار، وعلي ح�صن 

الهاللي، ويعقوب عبدالنبي، الدار الم�صرية العامة للتاأليف والترجمة، 1964م، والرازي، محمد 

بن اأبي بكر بن عبد القادر )ت693هـ( - مختار ال�صحاح، تحقيق، محمود خاطر، مكتبة لبنان، 

بيروت، 1995م، مادة )ع، ن، ي( اأو )ع ن و(.

انظر: عبد العزيز العماري )دكتور( - اأدوات ال��صف والتف�صير الل�صانية، ط. الأولى،  فا�ض،   )26(

2004م - �ض 6.

انظر: خالد عبد الروؤوف الجبر )دكتور( - معالجة المعنى في التراث الفكري العربي، العدد   )27(

)90(، ال�صنة )23(، المجلة العربية للعلوم الإن�صانية، جامعة الكويت،2005م -  �ض114.

المرجع ال�صابق 118.  )28(

المرجع ال�صابق 122.  )29(
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بن  الحبيب  تحقيق/محمد  الأدبــاء،  البلغاء و�صراج  منهاج   - حــازم )ت684هـــ(  القرطاجني،   )30(

الخوجة، ط. الثانية، دار المغرب الإ�صالمي، بيروت،  1981م - �ض172.

الكتاب 80/2.  )31(

الجرجاني، اأبو بكر عبدالقاهر بن عبد الرحمن بن محمد )ت471هـ( - المقت�صد في �صرح الإي�صاح،   )32(

تحقيق د/ كاظم بحر مرجان، مطبوعات وزارة الثقافة والإعالم، العراق، 1982م - 98/1.

الجرجاني، اأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد )ت471هـ( - دلئل الإعجاز، قراأه وعلق   )33(

عليه/ محمود محمد �صاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، )د.ت( - �ض28.

في�صل اإبراهيم �صفا )دكتور( - ق�صايا الت�صكيل في الدر�ض اللغ�ي - في الل�صان العربي، ط.   )34(

الأولى، عالم الكتب الحديث، الأردن،1431هـ = 2010م - �ض14.

الكتاب 38/2.  )35(

انظر الكتاب: 219/1، 230، 150/2، 157/3، 168، 139/4، 216... اإلخ.  )36(

الكتاب 392/1.  )37(

ه  ال�صاطبي، اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن مو�صى بن محمد اللخمي )ت790هـ( - الم�افقات، �صبط ن�صَّ  )38(

ج اأحاديثه: اأبو عبيدة م�صهور بن ح�صن اآل �صليمان، ط. الأولى، دار ابن 
ّ
وقّدم له وعّلق عليه وخر

عفان، ال�صعودية،  1417هـ = 1997م - 53/5.

المرجع ال�صابق 54/5.  )39(

المرجع ال�صابق 54/5.  )40(

كارتر - ع�صرون درهمًا في كتاب �صيب�يه، ترجمة وتعليق، د/عبد اللطيف الجميلي، ود/حاتم   )41(

ال�صامن، مجلة المورد، المجلد ال�صاد�ض ع�صر، العدد الأول،  بغداد، 1987م -  �ض127.

عبدالرحمن بو درع )دكتور( - الأ�صا�ض المعرفي للغ�يات العربية 85.  )42(

الكتاب 124/2.  )43(

الكتاب 54/1.  )44(

الكتاب 55/1.  )45(

لُّمهم للعلوم المختلفة،  َ
كان العلماء في زمان �صيبويه يهتمون بتعلم الفقه والحديث في �صدر َتع  )46(

اد بن �صلمة في الحديث في �صدر حياته قبل اأن ينقلب اإلى درا�صة 
ّ
وقد كان �صيبويه تلميذًا لحم

النحو العربي.

العدد  ال�صيب�يهي،  الم�صطلح  في  الحديثية  المرجعية  اأثر   - )دكتور(  اأحميد  العزيز  عبد   )47(

الأول،  مجلة درا�صات م�صطلحية، 2001م-1422هـ -  �ض145.

الكتاب 80/2.  )48(
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الكتاب 81/2.  )49(

الكتاب 81/2.  )50(

انظر: اللغة العربية معناها ومبناها، ومقالت في اللغة والأدب، و تمام ح�صان )دكتور( - البيان في   )51(

روائع القراآن، ط. الأولى، عالم الكتب، القاهرة، 1413هـ، و �صعد م�صلوح ) دكتور( في: - من 

نح� الجملة اإلى نح� الن�ض، بحث من�صور في الكتاب التذكاري عن الأ�صتاذ عبد ال�صالم محمد 

هارون، جامعة الكويت، 1989م -1990م - في البالغة العربية والأ�صل�بيات الل�صانية، اآفاق 

في الل�صانيات العربية المعا�صرة،  2003م  -  جديدة، مجل�ض الن�صر العلمي، جامعة الكويت، 

درا�صات ومثاقفات، ط. الأولى، عالم الكتب، القاهرة، 1425هـ =2004م، و نهاد المو�صى )دكتور( 

العربية  الموؤ�ص�صة  الحديث،  اللغ�ي  النظر  مناهج  �ص�ء  في  العربي  النح�  نظرية   - في: 

للدرا�صات والن�صر، )د.ت( - ال�ص�رة وال�صيرورة، ب�صائر في اأحوال الظاهرة النحوية ونظرية 

النحو العربي، ط. الأولى، دار ال�صروق، عمان،  2003م، ومحمد حما�صة عبد اللطيف )دكتور( في: 

- النح� والدللة، مدخل لدرا�صة المعنى النح�ي الدللي، )د.ت(.

توفيق قريرة ) دكتور ( - العرفاني وال�صطالح النحوي العربي �ض7.  )52(

انظر: الكتاب 22/1، 24، 25..  )53(

انظر: الكتاب 12/1، 13، 23، 24، 25، 26.  )54(

هذا التركيب خطاأ في طبعة عبد ال�صالم هــارون، و�صوابه ما ثبت في طبعة بولق، وذلك قوله :   )55(

»وكي زيٌد ياأتيك« ط. بولق - 8/1.

الكتاب 26-25/1.  )56(

تمام ح�صان ) دكتور ( - مقالت في اللغة والأدب 114/2.  )57(

ال�صيرافي، �صرح كتاب �صيب�يه - 186/1.  )58(

القراءات  �ص�اذ  وجــ�ه  تبيين  في  المحت�صب   - )ت392هـــــ(  عثمان  الفتح  اأبــو  جني،  ابــن   )59(

والإي�صاح عنها، تحقيق: علي النجدي نا�صف، ود/عبدالحليم النجار، ود/عبدالفتاح اإ�صماعيل 

�صلبي، المجل�ض الأعلى لل�صوؤون الإ�صالمية، القاهرة، 1415هـ =1994م - 176/1.

ال�صيرافي، �صرح كتاب �صيب�يه - 187/1.  )60(

الكتاب 25/1.  )61(

ال�صيرافي، �صرح كتاب �صيب�يه - 186/1.  )62(

الم�صدر ال�صابق. ال�صفحة نف�صها.  )63(

الكتاب 435/1.  )64(

انظر: الكتاب 102/2، 124.  )65(
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الزجاجـي، اأبو القا�صم عبدالرحمـن بن اإ�صحـاق )ت337هـ( - الإي�صاح في علل النح�، تحقيق   )66(

د/مازن المبارك، ط. الرابعة، دار النفائ�ض، بيروت، 1402هـ =1982م - �ض66.

اًل في �صدر مبحث )م�صطلح )الُخْلف( بين ال�صتعمال والإهمال(. انظر: الإح�صاء الم�صار اإليه ُمَف�صَّ  )67(

توفيق قريرة )دكتور( - العرفاني وال�صطالح النح�ي العربي، �ض33.  )68(

الكتاب 256/1.  )69(

الكتاب 331-330/1.  )70(

الكتاب 218/1.  )71(

الكتاب 54/1، وانظر نحوه في: الكتاب 48-47/2.  )72(

الكتاب 393/1.  )73(

الكتاب 217/1.  )74(

الكتاب 217/1.  )75(

الم�صدر ال�صابق، ال�صفحة نف�صها.  )76(

الكتاب 170-169/3.  )77(

الكتاب 55/1، وانظر نحوه في: الكتاب 61/2، 20/3-21... اإلخ.  )78(

�صكري المبخوت )دكتور( - ت�جيه النفـي في تعاملـه مـع الجهـات والأ�ص�ار والروابط،   )79(

ط. الأولى، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2009م -  �ض118-117.

الكتاب 313-312/1.  )80(

الكتاب 308/1.  )81(

الكتاب 297/2.  )82(

انظر: تحليل لهذا التركيب ونظائره مف�صاًل في �صياق الحديث عن المخاَطب لحقًا.  )83(

الكتاب 81/2.  )84(

الكتاب 439/1.  )85(

الكتاب 431/1.  )86(

ال�صهيلي، اأبــو القـا�صـم عبـدالرحمــن بن عبداللـه )ت581هـ( - نتائـج الفكـر في النحـ�، تحقـيـق   )87(

د/محمد اإبراهيم البنا، دار العت�صام، القاهرة، )د.ت( -  �ض 220-218.

التراكيب  بناء  في  المخاَطب  اأثر   - )دكتور(  حجاز  عو�ض  المتولي  محمود  المتولي  انظر:   )88(

النح�ية عند �صيب�يه، العدد رقم )25(،  مجلة كلية الآداب، جامعة المنوفية، 2009م - �ض123 

والتقديم  الكالم،  وات�صاع  اللب�ض،  واأمــن  المخاَطب،  فائدة  اأي�صًا  فيه  تناولت  وقــد  بعدها،  ومــا 
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والتاأخير، والكالم مبني على قدر م�صاألة المخاَطب، وحال المخاَطب، وعلمه، والختيار النحوي، 

وتعدد الأوجه الإعرابية للتراكيب، وعقيدة المتكلم واأعراف الخطاب.

الكتاب 264/1.  )89(

الكتاب 244/1.  )90(

الكتاب 130/2.  )91(

الكتاب 244/1.  )92(

الكتاب 343/1.  )93(

الكتاب 77/2.  )94(

الكتاب 78-77/2.  )95(

الكتاب 78/2.  )96(

الكتاب 78/2.  )97(

ال�صيرافي، �صرح كتاب �صيب�يه - 408/2.  )98(

الكتاب 80/2.  )99(

الكتاب 81-80/2.  )100(

الكتاب 81/2.  )101(

الكتاب 141/1.  )102(

الحديث متفق عليه. انظر: البخاري، محمد بن اإ�صماعيل بن اإبراهيم المغيرة بن بردزية )ت256هـ(   )103(

العلمية،  الكتب  دار  الثانية،  ط.  حجر،  لبن  الباري  فتح  مع  مطب�ع  البخاري  �صحيح   -

الحجاج بن ورد بن  الح�صن م�صلم بن  اأبو  6250، و م�صلم،  1418هـــ =1998 م - رقم  بيروت، 

كو�صاذ )ت261هـ( - �صحيح الإمام م�صلم، مطب�ع مع �صحيح م�صلم ب�صرح الن�وي، ط. 

الأولى، دار عالم الكتب، الريا�ض، 1424هـ = 2003م -  رقم 2155، و ابن حنبل، اأحمد بن محمد 

)ت241هـ( - الم�صند، حّققه: اأحمد محمد �صاكر، ط. الأولى،مكتبة التراث الإ�صالمي، القاهرة، 

ال�صج�صتاني  الأزدي  الأ�صعث  اأبو داود، �صليمان بن  320/3، وغيره،  و  1994م -  1424هـــ = 

بيروت،  الــريــان،  موؤ�ص�صة  الأولـــى،  عــّوامــة، ط.  تحقيق: محمد  اأبــي داود،  �صنن   - )ت275هــــ( 

يزيد  بن  وابــن ماجة، محمد   ،5187 رقم  1998م -   = 1419هـــ  المكرمة،  المكية، مكة  والمكتبة 

القزويني )ت273هـ( - �صنن ابن ماجة، تحقيق، د/ ب�صار عّواد معروف، ط. الأولى، دار الجيل، 

بيروت، 1418هـ = 1989م - رقم 3709.

�صحيح م�صلم رقم 2470 في ف�صائل اأبي دجانة - ر�صي الله عنه - .  )104(

 Context Of اأو  Situational Context م�صطلح: �صياق الحال مترجم عن الم�صطلح الإنجليزي  )105(

Situation، واأ�صهر المقابالت العربية له هي: الم�صرح اللغوي، والمجريات، والظروف الكالمية، 
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اللغوي، و�صياق  الحال، والمقام، وال�صياق غير  التاريخي و�صاهد  الحال، والتف�صير  ومقت�صى 

ف�ص�ل   - )دكتور(  حيدر  عو�ض  فريد  انظر:  المقامية.  والقرائن  الحالي،  وال�صياق  الموقف، 

2005م -  �ض126-125،   = 1426هـــ  القاهرة،  الآداب،  الأولــى، مكتبة  الدللة، ط،  في علم 

واإبراهيم اإبراهيم �صيد اأحمد )دكتور( - اأثر ال�صياق في ت�جيه المعنى في تف�صير »التحرير 

ثين، القاهرة،  دِّ َ
والتن�ير« للطاهر بن عا�ص�ر، درا�صة نح�ية دللية، ط. الأولى، دار الُمح

1429هـ = 2008م - �ض57.

الكتاب 103/1.  )106(

انظر: الكتاب 272/1، 275، 340، 364.  )107(

انظــر تف�صيــل ذلك في: هــادي نهــر )دكتــور( - درا�صــات في الل�صانيــات، ثمــار التجـربـة،   )108(

ط. الأولى، عالم الكتب الحديث، الأردن،  1432هـ = 2011م -  �ض232-231.

ال�صيرافي، �صرح كتاب �صيب�يه -163/2.  )109(

الكتاب 80/2.  )110(

عبدالرحمن بو درع )دكتور( - من ق�صايا النظرة اللغ�ية العربية، الر�صالة )267(، الحولية   )111(

)28(، حوليات الآداب والعلوم الجتماعية، جامعة الكويت، 1428هـ = 2007م - �ض 26.

الكتاب 215/1.  )112(

الكتاب 19/3.  )113(

الكتاب 299/1.  )114(

الكتاب 153/1.  )115(

الكتاب 181/1.  )116(

الكتاب 152/1.  )117(

الكتاب 213/1.  )118(

الكتاب 120/2.  )119(

الكتاب 414/1.  )120(

الكتاب 120/2.  )121(

الكتاب 89/1.  )122(

الكتاب 130/2.  )123(

الكتاب 66/1.  )124(

الكتاب 41/1.  )125(
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الكتاب 88/1.  )126(

الكتاب 138/1.  )127(

الكتاب 177/2.  )128(

الكتاب 38/2.  )129(

الكتاب 69/2.  )130(

الكتاب 7/3.  )131(

الكتاب 38/2.  )132(

الكتاب 130/2.  )133(

الكتاب 130/2.  )134(

انظر اأ�صول هذه التراكيب في: الكتاب 271-270/1.  )135(

انظر تلك الموا�صع في الأبواب الآتية من: الكتاب 253/1- 256، 257/1- 258، 340/1- 342،   )136(

.130/2 ،291 -290/1 ،277 -273/1 ،352 -348/1 ،348 -343/1

الكتاب 257/1.  )137(

توفيق قريرة )دكتور( العرفاني وال�صطالح النح�ي العربي- �ض151 .  )138(

انظر اأ�صول هذه ال�صواهد في: الكتاب 253/1، 257، 273- 257، 340، 343، 130/2.  )139(

انظر اأ�صل كالم �صيبويه عن )حتى( في: الكتاب 16/3- 17.  )140(

الكتاب 20/3.  )141(

الكتاب 61/1.  )142(

انظر: الكتاب 40/1.  )143(

الكتاب 122/1.  )144(

الكتاب 141/1.  )145(
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الم�صادر والمراجع

اإبراهيم اإبراهيم �صيد اأحمد )دكتور(:  )1(

اأثر ال�صياق في ت�جيه المعنى في تف�صير »التحرير والتن�ير« للطاهر بن عا�ص�ر،   -  

ثين، القاهرة، 1429هـ  = 2008م دِّ َ
درا�صة نح�ية دللية، ط. الأولى، دار الُمح

الأزهري، اأبو من�صور محمد بن اأحمد )ت370هـ(:  )2(

الدار  عبدالنبي،  ويعقوب  الهاللي،  ح�صن  وعلي  النجار،  عبدالحليم  تحقيق:  اللغة،  تهذيب   -  

الم�صرية العامة للتاأليف والترجمة، 1964م

الأعلم ال�صنتمري، اأبو الحجاج يو�صف بن �صليمان بن عي�صى ) ت 476هـ(   )3(

الأولــى، معهد  المح�صن �صلطان، ط،  النكت في تف�صير كتاب �صيب�يه، تحقيق: زهير عبد   -  

المخطوطات العربية، الكويت، 1407هـ = 1987م

اإينا�ض كمال الحديدي )دكتورة(:  )4(

الم�صطلحات النح�ية في التراث النح�ي في �ص�ء علم ال�صطالح الحديث، ط. الأولى،   -  

دار الوفاء، الإ�صكندرية، 2006م

البخاري، محمد بن اإ�صماعيل بن اإبراهيم المغيرة بن بردزية )ت256هـ(:  )5(

العلمية،  الكتب  دار  الثانية،  ط.  حجر،  لبن  الباري  فتح  مع  مطب�ع  البخاري  �صحيح   -  

بيروت، 1418هـ = 1998م

تمام ح�صان )دكتور(:  )6(

اللغة العربية معناها ومبناها، ط. الثانية، الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 1979م.  -  

مقالت في اللغة والأدب، الجزء الثاني، ط. الأولى، عالم الكتب، القاهرة،  1427هـ = 2006م.  -  

البيان في روائع القراآن، ط. الأولى، عالم الكتب، القاهرة، 1413هـ.  -  

توفيق قريرة )دكتور(:  )7(

الِعْرفاني وال�صطالح النح�ي العربي، كلية الآداب، جامعة منوبة، تون�ض، )د.ت(.  -  

الجرجاني، اأبو بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد )ت471هـ(:  )8(

دلئل الإعجاز، قراأه وعلق عليه/ محمود محمد �صاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، )د.ت(.  -  

الثقافة  وزارة  مطبوعات  مــرجــان،  بحر  كاظم  د/  تحقيق  الإي�صاح،  �صرح  في  المقت�صد   -  

والإعالم، العراق، 1982م

ابن جني، اأبو الفتح عثمان )ت392هـ(:  )9(
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النجدي  علي  تحقيق:  عنها،  والإي�صاح  القراءات  �ص�اذ  وج�ه  تبيين  في  المحت�صب   -  

لل�صوؤون  الأعلى  المجل�ض  �صلبي،  اإ�صماعيل  الفتاح  ود/عبد  النجار،  الحليم  ود/عبد  نا�صف، 

الإ�صالمية، القاهرة، 1415هـ =1994م.

ح�صن حمزة )دكتور(:  )10(

في الأ�ص�ل النظرية لتاأريخ تط�ر الم�صطلح النح�ي العربي، في تط�ر الم�صطلح   -  

النح�ي العربي، العدد )33(، مجلة علوم اللغة، القاهرة،  2006م

ابن حنبل، اأحمد بن محمد )ت241هـ(:  )11(

الم�صند، حّققه: اأحمد محمد �صاكر، ط. الأولى، مكتبة التراث الإ�صالمي، القاهرة، 1424هـ = 1994م  -  

خالد الأ�صهب )دكتور(:  )12(

الم�صطلح العربي، البنية والتمثيل، ط. الأولى، عالم الكتب الحديث، الأردن،  1432هـ =   -  

2011م.

خالد عبد الروؤوف الجبر )دكتور(:  )13(

العربية  المجلة   ،)23( ال�صنة   ،)90( العدد  العربي،  الفكري  التراث  في  المعنى  معالجة   -  

للعلوم الإن�صانية، جامعة الكويت، 2005م.

الخليل بن اأحمد الفراهيدي، اأبو عبد الرحمن )ت175هـ(:  )14(

كتاب )العين( تحقيق د/مهدي المخزومي، ود/اإبراهيم ال�صامرائي، من�صورات وزارة الثقافة   -  

والإعالم، بغداد، 1980-1985م.

اأبو داود، �صليمان بن الأ�صعث الأزدي ال�صج�صتاني )ت275هـ(:  )15(

امة، ط. الأولى، موؤ�ص�صة الريان، بيروت، والمكتبة المكية، 
ّ
�صنن اأبي داود، تحقيق: محمد عو  -  

مكة المكرمة، 1419هـ = 1998م.

الرازي، محمد بن اأبي بكر بن عبدالقادر )ت693هـ(:  )16(

مختار ال�صحاح، تحقيق، محمود خاطر، مكتبة لبنان، بيروت، 1995م  -  

الزبيدي، اأبو بكر محمد بن الح�صن )ت379هـ(:  )17(

طبقات النح�يين واللغ�يين، تحقيق/محمد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار المعارف، م�صر، )د.ت(.  -  

الزجاجي، اأبو القا�صم عبد الرحمن بن اإ�صحاق )ت337هـ(:  )18(

بيروت،  النفائ�ض،  دار  الرابعـة،  المبارك، ط.  تحقيـق د/مــازن  النح�،  الإي�صاح  في علل   -  

1402هـ = 1982م.

)19(  �صعد عبد العزيز م�صلوح )دكتور(:
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من نح� الجملة اإلى نح� الن�ض، بحث من�صور في الكتاب التذكاري عن الأ�صتاذ عبد ال�صالم   -  

محمد هارون، جامعة الكويت، 1989م -1990م.

اآفاق جديدة، مجل�ض الن�صر العلمي، جامعة  في البالغة العربية والأ�صل�بيات الل�صانية،   -  

الكويت، 2003م.

في الل�صانيات العربية المعا�صرة، درا�صات ومثاقفات، ط. الأولى، عالم الكتب، القاهرة،    -  

1425هـ = 2004م.

ال�صهيلي، اأبو القا�صم عبد الرحمن بن عبد الله )ت581هـ(:  )20(

نتائج الفكر في النح�، تحقيق د/محمد اإبراهيم البنا، دار العت�صام، القاهرة، )د.ت(.  -  

�صيبويه، عمرو بن عثمان بن َقنبر )ت180هـ(:  )21(

العامة  الهيئة الم�صرية  الثانية،  الكتاب، تحقيق و�صرح/عبد ال�صالم محمد هارون، ج1، ط.   -  

للكتاب، القاهرة، 1977م، وبقية الأجزاء، ط. الثالثة، 1403هـ = 1983م.

طبعة بولق، 1316هـ .  -  

ابن ال�صيد البطليو�صي، اأبو محمد عبد الله بن محمد )ت521هـ(:  )22(

المثلث، تحقيق ودرا�صة، د/�صالح مهدي الفرطو�صي، دار الر�صيد، وزارة الثقافة والإعالم،   -  

العراق، 1401هـ = 1981م.

ال�صيرافي، اأبو �صعيد الح�صن بن عبد الله بن المرزبان )ت368هـ(:  )23(

�صرح كتاب �صيب�يه، تحقيق/اأحمد ح�صن مهدلي، وعلي �صيد علي، ط. الأولى، دار الكتب   -  

العلمية، بيروت،  1429هـ = 2008م.

ال�صاطبي، اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن مو�صى بن محمد اللخمي )ت790هـ(:  )24(

ج اأحاديـثـه: اأبو عبيـدة م�صـهــور بن ح�صن 
ّ
ـه وقـّدم له وعّلق علـيـه وخــر الم�افقات، �صبـط ن�صَّ  -  

اآل �صليمان، ط. الأولى، دار ابن عفان، ال�صعودية،  1417هـ = 1997م.

�صكري المبخوت )دكتور(:  )25(

الكتاب  دار  الأولـــى،  ط.  والــروابــط،  الجهات والأ�ــصــ�ار  تعامله مع  في  النفي  ت�جيه   -  

الجديد المتحدة، بيروت، 2009م

عبد الرحمن بو درع )دكتور(:  )26(

الأ�صا�ض المعرفي للغ�يات العربية، )د.ت(  -  

الآداب  حوليات   ،)28( الحولية   ،)267( الر�صالة  العربية،  اللغ�ية  النظرة  ق�صايا  من   -  

والعلوم الجتماعية، جامعة الكويت، 1428هـ = 2007م.

عبد العزيز اأحميد )دكتور(:  )27(
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درا�صات  مجلة  الأول،  الــعــدد  ال�صيب�يهي،  الم�صطلح  في  الحديثية  المرجعية  اأثــر   -  

م�صطلحية، 2001م -1422هـ .

عبد العزيز العماري )دكتور(:  )28(

اأدوات ال��صف والتف �صير الل�صانية، ط. الأولى،  فا�ض، 2004م.  -  

عبد المجيد عابدين )دكتور(:  )29(

ال�صبك�صي،  مطبعة  ال�صامية،  اللغات  �ص�ء  على  العربي  النح�  درا�صة  اإلــى  المدخل   -  

القاهرة، 1951م.

ع�صام نور الدين )دكتور(:  )30(

الم�صطلح النح�ي في مرحلة الن�صاأة، العدد )33(، مجلة علوم اللغة، 2006م.  -  

على توفيق الحمد )دكتور(:  )31(

- قراءة في م�صطلح �صيب�يه )تحليل ونقد(، العدد )33(،  مجلة علوم اللغة، 2006م.  

علي القا�صمي )دكتور( :  )32(

- الم�صطلحية. مقدمة في علم الم�صطلح، وزارة الثقافة والإعالم، العراق، 1985م.  

عو�ض حمد القوزي )دكتور(:  )33(

الأولــى، عمادة  الثالث الهجري، ط.  القرن  اأواخــر  الم�صطلح النح�ي، ن�صاأته وتطوره حتى   -  

�صوؤون المكتبات، جامعة الريا�ض، 1401هـ = 1981م.

فريد عو�ض حيدر ) دكتور( :  )34(

- ف�ص�ل في علم الدللة، ط، الأولى، مكتبة الآداب، القاهرة، 1426هـ = 2005م  

في�صل اإبراهيم �صفا )دكتور(:  )35(

- ق�صايا الت�صكيل في الدر�ض اللغ�ي- في الل�صان العربي، ط. الأولى، عالم الكتب الحديث،   

الأردن، 1431هـ = 2010م

القرطاجني، حازم )ت684هـ(:  )36(

- منهاج البلغاء و�صراج الأدباء، تحقيق/محمد الحبيب بن الخوجة، ط. الثانية، دار المغرب   

الإ�صالمي، بيروت، 1981م.

كارتر:  )37(

ود/حاتم  الجميلي،  اللطيف  د/عبد  وتعليق،  ترجمة  �صيب�يه،  كتاب  في  درهمًا  ع�صرون   -  

ال�صامن، المجلد ال�صاد�ض ع�صر، العدد الأول، مجلة المورد،  بغداد، 1987م

ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني )ت273هـ(:  )38(
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- �صنن ابن ماجة، تحقيق، د/ب�صار عّواد معروف، ط. الأولى، دار الجيل، بيروت، 1418هـ = 1989م  

ابن مالك الطائي الجياني، محمد بن عبد الله بن عبد الله )ت672هـ(:  )39(

- اإكمال الإعالم بتثليث الكالم، تحقيق، د/ �صعد بن حمدان الغامدي، معهد البحوث العلمية،   

مركز اإحياء التراث الإ�صالمي، جامعة اأم القرى، 1404هـ = 1984م.

المتولي محمود المتولي عو�ض حجاز )دكتور(:  )40(

كلية  مجلة   ،)25( رقــم  العدد  �صيب�يه،  عند  النح�ية  التراكيب  بناء  في  المخاَطب  اأثر   -  
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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.
2 - The term of Alkhof between use and negligence.
3 - Duality of (word and meaning) in Arabic grammar.
4 - Nature of language according to Sibawihi.
5 - 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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