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مجلة علميّة ،محكمةُ ،تعنى بنشر البحوث والدّ راسات يف ال ّلغة العربية،
ونشر قرارات المجمع وآرائه وتنبيهاته ومقاالته وأخباره.

(تصدر مرة َّ
كل أربعة أشهر)

()2
استعماال اخلطأ والغلط يف كتاب سيبويه
د .مرمي عابد اْلذي
• أس ـ ـ ــتاذة مس ـ ـ ــاعدة يف امعة ش ـ ـ ــقراء -كلية العلوم
والدراسات اإلنسانية ابلقويعية.

• حاصــلة على دكتوراه يف اللغة والنحو والصــر  ،من
امعة أم القرى.
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استعماال اخلطأ والغلط يف كتاب سيبويه.
امللخص العريب:
يتناول البحث استعمايل اخلطأ والغلط يف كتاب سيبويه ،للوقوف على
مقصود سيبويه من هذين االستعمالني ،ومعرفة مدى تفريق سيبويه بينهما ،من
خالل نصوصه يف الكتاب .وتتوزع مواضع استعمال سيبويه للغط على منحيني،
األول :املعىن املعجمي وهذا ال تقصده الدراسة ،لكنه مستعمل يف الكتاب،
الثاين :وصف العرب به ،وهو غرض الدراسة .أما استعمال اخلطأ فله ثالثة
جوانب يف الكتاب :األول :وصف التخريج ابخلطأ ،الثاين :وصف القياس
ابخلطأ ،الثالث :وصف الكالم ابخلطأ .ومن خالل دراسة هذه النصوص تبني
تفريق سيبويه بني استعمال اخلطأ والغلط ،وأن لكل استعمال منهما معىن اثبتا
يف الكتاب ال يتغري ،فاخلطأ مبعىن ضد الصواب ،والغلط مبعىن بناء اللفظ على
ما يف النفس ومل يُنطق به ،وهو ما عرب عنه سيبويه يف بعض املواضع ابلتوهم.
وترجع أمهية هذا البحث إىل حل اخلالف املستمر بني العلماء يف بعض املسائل؛
نتيجة عدم تفريقهم بني هذين املصطلحني عند سيبويه ،ففسر مصطلح الغلط
يف استعمال سيبويه ابخلطأ ،ونتج عنه اهتام سيبويه بعدم التوفيق يف هذه املسألة
املتضمنة هذا احلكم ،مع أن سيبويه يفرق يف االستعمال بني الغلط واخلطأ ،وال
يستعمل واحدا منهما مكان اآلخر.
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:امللخص اإلجنليزي
The research deals with the use of error and error in
the book Seboyeh, to find out the purpose of Sebwayeh
of these two uses, and find out the extent of sepoye
between them, through the texts in the book. The first
is the lexical meaning. This is not meant by the study,
but it is used in the book. The second is the description
of the Arabs, which is the purpose of the study. The use
of the error has three aspects in the book: First:
description of the error, the second: the description of
measurement error, the third: the description of speech
by mistake.
The study of these texts shows the difference
between the use of Seboye error and error, and that each
of them use a fixed meaning in the book does not
change, the mistake in the sense against the right, and
wrong in the sense of building the word on what the
soul did not utter it, which expressed Siboyh in some
places Faloh.
The reason for this research is to resolve the
ongoing disagreement between the scholars on some
issues. As a result of not distinguishing between these
two terms at Siboyeh, he interpreted the mistake in the
use of Sibweh by mistake, and resulted in Sibouieh
being accused of not conciliation in this matter,
Between error and error, and does not use one of them
place of the other.
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املقدمة:
يلحظ القارئ يف كتاب سيبويه استعماله ملصطلحني متقاربني يف
االستعمال اللغوي ،ولكن املتتبع هلذين االستعمالني يف الكتاب يلحظ أن
سيبويه يفرق بينهما تفريقا جيعلهما يف االصطالح خمتلفني متباعدين ،وهذان
االستعماالن مها (الغلط) ،و(اخلطأ) ،فقد استعملهما سيبويه يف مواضع ليست
ابلقليلة ،ولكنه كان يفرق بينهما تفريقا يكاد يكون سرا تكشفه الدراسة.
وترجع أمهية هذا البحث إىل حل اخلالف املستمر بني العلماء قدميا وحديثا
يف بعض املسائل؛ نتيجة عدم تفريقهم بني هذين املصطلحني عند سيبويه،
ففسر مصطلح الغلط يف استعمال سيبويه ابخلطأ ،ونتج عنه اهتام سيبويه بعدم
التوفيق يف هذه املسألة املتضمنة هذا احلكم ،مع أن سيبويه يفرق يف االستعمال
بني الغلط واخلطأ ،وال يستعمل واحدا منهما مكان اآلخر.
وهناك دراسة تناولت هذا املوضوع يف كتاب سيبويه وهي (أغالط العرب
وأخطاؤها يف كتاب سيبويه) للدكتور صاحل نوري عبد هللا ،إال أهنا ختتلف عن
هذا البحث فيما وصلت إليه من نتائج ،حيث فسر البحث املشار إليه املصطلح
تفسريات متعددة يف كل سياق من سياقات وروده يف الكتاب ،دون أن يكون
للمصطلح معىن اثبت ،التزمه املؤلف ،وهذا هو وجه الفرق بني دراسيت هذه
وبني البحث املذكور ،وهناك دراسة أشارت إىل هذا املوضوع عند سيبويه وهي
(من مظاهر احلكم ابلغلط عند املربد يف كتابه املقتضب) لسيف الدين طه
الفقراء  ،إال أهنا مل تتناول كتاب سيبويه ،وانصبت يف كتاب املقتضب ،وهناك
دراسات أخرى تضمنت هذين املصطلحني منها :التوهم أو القياس اخلاطئ يف
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الدرس اللغوي عند العرب قدميا وحديثا ،حملمد عبدو فلفل ،والتوهم دراسة يف
كتاب سيبويه ،لراشد أمحد جراري ،وظاهرة احلمل على التوهم يف النحو ،لقاسم
حممد صاحل.
ويتناول البحث هذا املوضوع يف املباحث التالية:
املبحث األو  :استعما الغلط.
وفيه مطلبان:
األول :استعمال الغلط منسواب إىل املتحدث.
الثاين :استعمال الغلط منسواب إىل العرب.
املبحث الثاين :استعما اخلطأ.
وفيه ثالثة مطالب:
األول :استعمال اخلطأ يف وصف التوجيهات النحوية.
الثاين :استعمال اخلطأ يف وصف األقيسة النحوية.
الثالث :استعمال اخلطأ يف وصف الكالم.
وقد قادين إىل هذا املوضوع قراءيت للكتاب ،ومالحظيت الستعمال سيبويه
هذين املصطلحني ،يف عدة مواضع من الكتاب ،فرغبت يف الكتابة عنها من
الوجهة اليت يراها البحث.
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املبحث األو  :استعما الغلط.
أطلق سيبويه هذا االستعمال يف وصف الشخص املتحدث ،يف أثناء
مناقشته للمسائل النحوية ،ويف وصف العرب الذين رضي لغتهم لتأسيس
القواعد عليها ،يف تعليله ،وحتليله لبعض الصيغ ،والرتاكيب .وسنستعرض فيما
يلي مجيع النصوص اليت ذكر فيها هذا االستعمال ،لكي يربز هذا االستعمال
بعبارة سيبويه نفسه.
األو  :وصف املتحدث ابلغلط.
هناك عدد من النصوص وصف سيبويه فيها املتكلم ابلغلط ،دون أن يكون
أيت
هلذا الوصف أثر يف صحة الرتكيب ،وسالمته ،يقول" :وال جيوز أن تقول :ر ُ
األب غ ُري زيد؛ ألنِك ال تبينه بغريه وال بشيء ليس منه .وكذلك ال
زيدا أابه ،و ُ
كيدا وليس ابألول وال شيء منه ،فإَّنا تثنيه وتؤكده مثىن مبا هو
تثين االسم تو ً
عمرا ،أَن يكون أراد أن يقول:
منه أو هو هو .وإَِّنا جيوز ر ُ
أيت ز ًيدا أابه ورأيت ً
رأيت عمرا أو رأيت أاب زيد ،فَـغَله َ ه
وإما أن
كالمه ُ
ُ
ُ
بعد؛ ِ
ط أو نَسي ،مث استَدرك َ
عمرا مكانَه"(" ،)1ومنه :مررتٍ :
برجل
يكون أ ْ
َضَر َ
ب عن ذلك فنَ َّحاه وجعل ً
()2
أيضا :مررت
نسى فذكر" " ،ومنه ً
راكع بل ساجد ،إما غلط فاستدرك ،وإما َ
رمي بل لئيٍم ،أَبدلت الصف َة ه
برجل َك ٍ
مررت ٍ
اآلخَرَة من
برجل صاحل بل طاحل ،وما ُ
َ
ه
مررت
الصفة األوىل وأَشركت بينهما بَ ْل يف ا هإلجراء على املنعوت .وكذلكُ :
برجل صاحل بل طاحل ،ولكنه جييء على النسيان أو الغَ ه
كالمه؛ ألنه
لط ،فيَ ُ
تدارك َ
( )1الكتاب.152 -151/1:
( )2الكتاب.430/1:
84

السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

ابتدأ بواجب"(" ،)1هذا ابب ال ُـمْب َدل من ال ُـم َبدل منه واملبدل يشرك املبدل منه
وجه حمال ،وعلى ٍ
برجل همحا ٍر .فهو على ٍ
مررت ٍ
وجه
يف اجلر وذلك قولكُ :
عين َّ
الرجل همح ٌار .وأَما الذى َحي ُسن فهو أن تقول:
احمل ُ
َح َسن .فأ ََّما ُ
ال فأَن تَ َ
أن َ
ه
ه
ه ه
مررت ٍ
طت
ُ
مار َم َكا َن الرجل فتقول :محا ٍرَّ ،إما أن تكو َن غل َ
برجل ،مث تُـْبد َل احل َ
ه
عل
ضرب عن مرورك ابلرجل َ
يت فاستَدر َ
أو نَس َ
كتِ ،
وإما أن يَـْب ُد َو لك أَن تُ َ
وجت َ
غري ذلك"(" ،)2وأما املعرفة اليت تكون
كنت َ
مرورك ابحلمار بعد ما َ
مكانه َ
أردت َْ
كت ،وإما
مررت بعبد هللا زيد ،إما
بدال من املعرفة ،فهو كقولكُ :
غلطت فتدار َ
َ
بدا لك أن تُض هرب عن مرورك ابألول وجتعله لآلخر"(" ،)3ولو قلت :ما أاتين
إال زي ٌد إال أبو عبد هللا كان جيدا ،إذا كان أبو عبد هللا زيدا ومل يكن غريه؛ ألن
غري زيد على
هذا َّ
يكرر توكيدا ،كقولك :رأيت زيدا زيدا .وقد جيوز أن يكون َ
عمرا؛ ألنه إَّنا أراد عمرا فنسي
الغلط والنسيان ،كما جيوز أن تقول :ر ُ
أيت ز ًيدا ً
فتدارك"(" ،)4وسألته :هل يكون إن أتتنا تسألنا نعطك؟ فقال :هذا جيوز على
غري أن يكون مثل األول؛ َّ
السؤال
تفسري له ،وهو هو ،و ُّ
ألن األول الفعل اآلخر ٌ
ال يكون اإلتيان ،ولكنَّه جيوز على الغلط والنسيان مث يتدارك كالمه"(" ،)5ولو
ه
ه
ه
وحق،
وحق زيد على وجه النِسيان والغلط جاز .ولو قال :وح ِقك هِ
قال :وح ِقك هِ
على التوكيد جاز ،وكانت الواو واو اجلر"(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

الكتاب.434/1:
الكتاب.439/1:
الكتاب.16/2:
الكتاب.341/2:
الكتاب.87/3:
الكتاب.502/3:
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فهذه النصوص مجيعها الغلط فيها مبعىن سبق اللسان ،والنطق بلفظ ال
يريده املتكلم ،ومجيعها الغلط فيها منسوب إىل املتكلم( ،قال ...على وجه
النهِسيان والغلط)( ،على الغلط والنَّسيان مث يتدارك كالمه)( ،على الغلط
ه
ه
يت
والنسيان ..أراد عمرا فنسى فتدارك)،
طت أو نَس َ
كت)( ،غل َ
(غلطت فتدار َ
َ
فاستَدركت)( ،على النَّسيان أو الغَ ه
كالمه)( ،إما غلط فاستدرك،
لط ،فيَ ُ
َ
تدارك َ
وإما نسى فذكر)( ،فَـغَله َ ه
بعد).
كالمه ُ
ط أو نَس َى ،مث استَدرك َ
َ
وهذا االستعمال لغوي ،وليس هو هبذا االستعمال من املصطلحات
النحوية ،إَّنا هو استعمال لغوي معجمي ،وهو أحد استعماالت (الغلط) يف
الكتاب.
الثاين :وصف العرب ابلغلط.
هذا االستعمال هو األهم ،وهو املقصود يف الدراسات النحوية ،وعلى قلة
املواضع اليت استعمل فيها الغلط هبذا الوصف إال أن هلا شأان ،وخطرا يهدف
إليه هذا البحث.
املوملع األو  :قوله" :وممِا جرى نعتًا على غري وجه الكالم( :ذا ُج ْحُر
ب َخ هر ٍب) ،فالوجهُ الرفع ،وهو كالم أكث هر ه
ٍَ
القياس؛
العرب وأفصح ه م .وهو
ُ
ُ
ضِ
ُ
أل ِن اخلَهرب نعت اجلح هر واجلحر رفع ،ولكن بعض العرب جيُّره .وليس ٍ
بنعت
َ ُ ُْ
ُ
ُ ٌ
ِ
كالضب،
نعت للذي أُضيف إىل
فجروه ألنه نكرةٌ
لضب ،ولكنِه ٌ
ِ
ِ
ل ِ
الضبِ ،
وألنَّه يف موض ٍع يقع فيه نعت الضب ،وألنه صار هو والضب مبنزلة اسم و ٍ
احد.
ُ
ِ
ب رم ٍ
ب ُرِماين،
ان .فهإذا كان لك قلت :هذا َح ُّ
أال ترى أنِك تقول :هذا َح ُّ ُ ِ
الرما ُن إََّّنا لك احلَ ُّ
ومثل ذلك :هذه ثالثةُ
فأ َ
الرما َن إليك ،وليس لك ِ
َضفت ِ
بُ .
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أَثوابهك .فكذلك يقع على جح هر ضب ما يقع على حب رم ٍ
ان ،تقول :هذا
ُْ
َ ُِ
ِ
ُّ ه
ضب ،فلم َمينعك ذلك من أَ ْن
ض ِيب ،وليس لك
ُج ْحُر َ
الضب إََّّنا لك ُج ْحُر ِ
الضب
ب على
اجلحر و ُّ
مفرٍدَّ ،
َ
فاجنر اخلَهر ُ
ِ
جحر ِ
الضب مبنزلة اسم َ
ضيب ،و ُ
قلت ُ
ه
اجلر كما أَتبعوا
كما
الضب .ومع هذا أ ِهنم أَتبعوا َّ
َ
اجلحر إليك مع إضافة ِ
أضفت َ
حنو قوهلم :هبم وبدا هرههم ،وما أشبه هذا .وقال اخلليل رمحه هللا:
ال َك ْسَر
الكسرَ ،
َ
ضب خ هر ه
ه
الضب واح ٌد واجلحر
ابن ،من قهبَل أ ِن
ال يقولون إهَّال هذان ُج ْحَرا َ ِ َ
ِ
ه
األول وكان َّ
مذكًرا مثلَه أو مؤنـَّثًا،
جحران ،وإَّنا يغلطون إذا كان اآلخُر بع ِدة ِ
وقالوا :هذه هجحرةُ هض ٍ
باب خربة؛ ألن الضباب مؤنثة وألن اجلحرة مؤنثة ،والع ِدة
َ
()1
واحدة ،فغَلهطوا" .

واملهم يف هذا النص قول سيبويه( :فالوجهُ الرفع ،وهو كالم أكث هر ه
العرب
ُ
ُ
ه
لكن بعض
وأفصح ه م .وهو
ب ُ
اجلحر ٌ
القياس؛ أل ِن اخلَهر َ
رفع ،و ِ
نعت اجلُ ْحر و ُ
ُ
العرب جيُُّره).
فقد ذكر أنه كالم بعض العرب ،وإذا ثبت أنه كالم العرب فهو كالم عريب
مقبول ،هذه عادة سيبويه يف الكتاب ،واللغة تثبت عنده بشخص واحد.
واألمر اآلخر هو أنه ذكر الغلط تفسريا لرتكيب ،وصيغة عربية مقبولة.
وأمر اثلث :وهو أنه قنِن الغلط ،فذكر أهنم ال يغلطون إال يف حال اإلفراد،
وهذا يدل على أنه ليس خطأ لغواي ،مل يعرف العريب فيه وجه الصواب ،وإَّنا
هو استعمال يف وجه خاص ،وحال خاصة يلمحون فيها أمرا ،وهو اللفظ الذي
قبله .ومبا أن هذا الغل ط له طريق واحد ال خيرج عنه ،فهو طريقة من طرائق
( )1الكتاب.437 -436/1:
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العرب اليت استخلصها ،وسجلها النحاة وليس خبطأ لغوي ،ال يعرف املتكلم
وجه الكالم فيه.
املوملع الثاين :قوله" :واعلم أن انسا من العرب يغلطون فيقولون :إهنم
أمجعون ذاهبون ،وإنك وزيد ذاهبان؛ وذاك أن معناه معىن االبتداءُ ،فريى أنه
قال :هم ،كما قال:
وال سابق شيًا إذا كان ائيا

ذكرت لك"(.)1
على ما ُ

وإذا رجعنا إىل النص الذي أحال عليه سيبويه وجدانه يقول هناك" :وهذا
مشبِه بقول صرمة األنصاري:
بدا ي أين لس ـ ـ ـ مدر ما مضـ ـ ــى

وال سـ ـ ــابق شـ ـ ــيًا إذا كـ ـ ــان ائيـ ـ ــا

فجعلوا الكالم على شيء يقع هنا كثريا.
َخوص:
ومثله "قول األ ْ

مش ـ ــائي ليس ـ ــوا مص ـ ــلحني عش ـ ــْيةً

وال اع ـ ـ ـ ـ ـ ــب إال بب ـ ـ ـ ـ ـ ــني غرال ـ ـ ـ ـ ـ ــا

صلحني ،ولست ٍ
فحملوه على ليسوا مبُ ه
مبدرك.
ُ

ومثلُه لعام هر بن ُج َويْ ٍن الطائي:

فل أر امثلهـ ــا خب ـ ـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واحـ ــد

وننـه ـ ـ نفسـ ــي بعـ ــد مـ ــا كاـ ــدت أفـعلـ ــه

َّ
كثريا"(.)2
فحملوه على أَ ْن؛ أل ِن الشعراءَ قد يَستعملون أَ ْن ههنا مضطرين ً
( )1الكتاب.155/2:
( )2الكتاب.307 -306/1:
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وقال سيبويه يف موضع اتل:
"ومثله قول زهري:
بدا ي أين لس ـ ـ ـ مدر ما مضـ ـ ــى

وال سـ ـ ــابق شـ ـ ــيًا إذا كـ ـ ــان ائيـ ـ ــا

ملا كان األول تستعمل فيه الباء وال تغري املعىن ،وكانت مما يلزم األول نووها
يف احلرف اآلخر ،حىت كأهنم قد تكلموا هبا يف األول"(.)1
َّق وأَ ُكن همن َّ هه
ني} فقال:
"وسألت اخلليل عن قوله عز وجل{ :فَأ َّ
الصاحل َ
َصد َ َ ْ َ
هذا كقول زهري:
بدا ي أين لس ـ ـ ـ مدر ما مضـ ـ ــى

وال سـ ـ ــابق شـ ـ ــيًا إذا كـ ـ ــان ائيـ ـ ــا

ألن األول قد يدخله الباء ،فجاءوا ابلثاين و َّ
َّ
فإَّنا جروا هذا؛ َّ
كأهنم قد أثبتوا
جزما وال فاء
يف األول الباء ،فكذلك هذا ملا كان الفعل الذي قبله قد يكون ً
فيه تكلموا ابلثاين ،وكأهنم قد جزموا قبله ،فعلى هذا تومهوا هذا"(.)2
فسر فيه سيبويه جمرى الرتكيب ،وسبب كونه هبذه
فهذا املوضع الثاين ِ
الصيغة ،ومل خيطئه بل نسبه إىل العرب ،ومثِله ببيت من الشعر ،وخرج البيت
خترجيات صحيحة يف املواضع اليت نقلناها من الكتاب.
ٍ
أنيب .فإن حقَّرت
نييب كما تقول :أنياب و ٌ
املوملع الثالث :قوله" :وانب ٌ
أنياب ...وإن جاء اسم حنو الناب ال تدري
انب اإلبل فكذلك؛ ألنَّك تقولٌ :
حىت يتبني لك أهنا من الياء؛ ألهنا
أمن الياء هو أم من الواو فامحله على الواو َّ

( )1الكتاب.29/3:
( )2الكتاب.101-100/3:
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حىت يتبني لك .ومن العرب من يقول
مبدلةٌ من الواو أكثر ،فامحله على األكثر َّ
ٍ
نويب ،فيجيء ابلواو؛ َّ
ألن هذه األلف مبدلة من الواو أكثر ،وهو
يف انبٌ :
ط منهم"(.)1
غل ٌ
انسا من العرب يقولون :ادعه
املوملع الرابع :قوله" :وزعم أبو اخلطاب أن ً

من دعوت ،فيكسرون العني ،كأهنا ملا كانت يف موضع اجلزم تومهوا أهنا ساكنة
إذ كانت آخر شيء يف الكلمة يف موضع اجلزم ،فكسروا حيث كانت الدال
ساكنة؛ ألنه ال يلتقي ساكنان ،كما قالوا :رد اي فىت.
ط ،كما قال زهري:
وهذه لغةٌ رديئة ،وإَّنا هو غل ٌ
بدا ي أين لس ـ ـ ـ مدر ما مضـ ـ ــى

وال سـ ـ ــابق شـ ـ ــيًا إذا كـ ـ ــان ائيـ ـ ــا

وكال هذين املوضعني نسب الغلط فيهما إىل العرب ،ووصف الثاين أبنه
لغة عن العرب ،نقلها أبو اخلطاب ،وشبهها ببيت زهري ،والبيت نص فيه سيبويه
على أنه توهم ،وخمالفة لظاهر الكالم ،ولكن املتكلم تذهب نفسه يف معىن مل
يلفظ به ،فيستأنف الكالم تبعا ملا يف نفسه الذي مل يلفظ به ،فيخرج الكالم
الثاين غري متفق مع الكالم األول ،وهو قول سيبويه( :فريى أنه قال هم)،
َّ
كثريا)( ،نووها
(فحملوه على أَ ْن؛ أل ِن الشعر َاء قد يَستعملون أَ ْن ههنا مضطرين ً
يف احلرف اآلخر ،حىت كأهنم قد تكلموا هبا يف األول)َّ ،
(فإَّنا جروا هذا؛ َّ
ألن
األول قد يدخله الباء ،فجاءوا ابلثاين و َّ
كأهنم قد أثبتوا يف األول الباء).
مفتح ومفتاح،
املوملع اخلامس :قوله" :وقد يعتوران الشيء الواحد حنو ٍ
ومنساجٍ ،
ومقول ومقو ٍال .فإَّنا أمتمت فيما زعم اخلليل أهنا مقصورة من
نسج
ٍ
وم ٍ
( )1الكتاب.462/3:
90

السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

ٍ
ط منهم،
مقول
أبدا ،فمن مث قالوا ٌ
ومكيل .فأما قوهلم مصائب فإنه غل ٌ
مفعال ً
ٌ
وذلك أهنم تومهوا أن مصيبة فعيلةٌ وإَّنا هي مفعلةٌ .وقد قالوا :مصاوب"(.)1
صرح سيبويه يف هذا املوضع أبن هذا الغلط سببه تومههم أمرا آخر بنوا عليه
الصيغة ،وصرح أيضا أبن العرب تلفظ هبذا اللفظ الذي وصفه ابلغلط .وتعليل
سيبويه جلميع هذه املواضع مع وصفها ابلغلط مما يدل على صحتها ،وأن سيبويه
ال حيكم خبطأ هذه الصيغ ،وإال مل يكن لتعليله فائدة ،إضافة إىل تشبيهها مبا
هو صحيح لغة ،وخترجيها أبهنا على نية لفظ مل يلفظ به.
املوملع السادس :قوله" :وأما الدكر فإهنم كانوا يقلبوهنا يف مدك ٍر وشبهه،
فقلبوها هنا ،وقلبها شاذٌّ شبيهٌ ابلغلط"(.)2

هذا النص من أقوى النصوص على أن املراد ابلغلط عند سيبويه مفهوم
خاص له اصطالح حنوي ،حيث ذكره امسا معرفا أبل ،وشبه القلب به ،وهذا
املوضع هو آخر املواضع يف الكتاب اليت ذكر فيها الغلط.
وبيان الغلط يف النصني السابقني يشرحه قول ابن جين" :ومن ذلك قلبهم
الذال داال يف "ادكر" وما تصرف منه حنو يدكر ومدكر وادكار وغري ذلك:

داال يف غري بناء افتعل فقال ابن مقبل:
تدرجوا من هذا إىل غريه أبن قلبوها ً
من ا
بعض ما يعرتي قليب من الدك ار"(.)3

( )1الكتاب.356/4:
( )2الكتاب.477/4:
( )3اخلصائص.352/1:
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فوجه الغلط هنا أن الشاعر توهم أن بناء الدكر هو افتعل فقلبها داال،
والقلب ال يكون إال يف افتعل.
ويقول :ه
"ومن ذلك مهزهم مصائب .وهو غلط منهم .وذلك أ ِهنم شبهوا

مصيبة بصحيفة فكما مهزوا صحائف مهزوا أيضا مصائب وليست ايء مصيبة
ص هوبة
زائدة كياء صحيفة ألهنا عني ومنقلبة عن واو هي العني األصلية .وأصلها ُم ْ
ألهنا اسم الفاعل من أصاب كما أن أصل ه
مقيمة مق هومة وأصل مريدة ُم ْرهودة
ه
فنق ه
لت الكسرة من العني إىل الفاء فانقلبت الواو ايء على ما ترى .ومجعها

القياسي مصاوب .وقد جاء ذلك قال:
ِ
يص ـ ــاحب الش ـ ــيطان من يص ـ ــاحبه

فهـ ـ ـ ـ ـ ــو اأذي مجّـ ـ ـ ـ ـ ــة مصـ ـ ـ ـ ـ ــا اوبه"

()1

فالياء يف مصيبة أصلية تبقى يف اجلمع وال تقلب مهزة ،ولكنهم شبهوها
مبثل لفظ صحيفة اليت تقلب ايؤها الزائدة مهزة.
ومما سبق من الوقوف عند نصوص سيبويه يف الغلط يتضح أن الغلط مفهوم
حنوي ،وجه عليه سيبويه بعض الصيغ ،والرتاكيب اليت ثبتت عن العرب ،وال
حميد عن قبوهلا ،فالغلط الذي نسبه سيبويه إىل العرب هو وجه من وجوه ختريج
اللغة ،وتفسريها ،ومل يستعمله سيبويه مبعىن ضد الصواب إال مبعناه املعجمي
فيما هو منسوب إىل املتحدث ،وليس العرب.

( )1اخلصائص.277/3:
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املبحث الثاين :استعما اخلطأ.
من املالحظ يف استعمال سيبويه للخطأ أنه مل ينسبه إىل العرب بتاات يف
الكتاب ،بل نفاه عن العرب على وجه اإلطالق ،ووصف ابخلطأ توجيهات
للنحاة ،وأقيسة ،وخترجيات ،وهذا من الفروق اجلوهرية بني استعمايل اخلطأ
والغلط عند سيبويه ،وإيراد نصوص سيبويه يف هذا االستعمال يوضح املقصود
من استعماله.
األو  :استعما اخلطأ يف وصف التخريج والقياس.
وصف سيبويه خترجيات مفرتضة غري منسوبة إىل شخص حمدد ابخلطأ،
ووصف ابخلطأ أيضا خترجيات منسوبة إىل أشخاص حمددين ،مع تعدد من صدر
منهم هذا الوصف ،كيونس ،واخلليل ،وسيبويه نفسه.
املوملع األو  :قوله" :وذا مبنزلة قول العرب :هاءَ وهاءَك وهأْ وهأْك ،ومبنزلة

علما
قولكَ :حيَّـ َه َل وحيهلك ،وكقوهلم :النجاءك .فهذه الكاف مل جتئ ً
ين لكانت خطأ؛ أل ِن
ين ،ولو كانت َعلَ ًما
َ
للمأمورين واملنبهني َ
للمضمر َ
املضمر َ
ه
الفاعلني الو ُاو كقولك :افْـ َعلُواَّ .
وإَّنا
ين
َ
ين ها هنا فاعلون ،وعالمة املضمر َ
املضمر َ
كيدا وختصيصا ،ولو كانت امسًا لكان النَّجاءَك ُحماال؛
جاءت هذه
ُ
الكاف تو ً
االسم الذي فيه األلف والالم"(.)1
ألنَّه ال يُضاف ُ
فهذا التخريج مفرتض ،وصفه سيبويه ابخلطأ؛ ألنه خيالف قانون لغة العرب.

املوملع الثاين :قوله" :وزعم اخلليل أنه يقول :مررت به املسكني ،على
البدل ،وفيه معىن الرتحم ،وبدله كبدل مررت به أخيك ...وكان اخلليل يقول:
( )1الكتاب.245 -244/1:
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إن شئت رفعته من وجهني فقلت :مررت به البائس ،كأنه ملا قال مررت به قال
املسكني هو ،كما يقول مبتدائ :املسكني هو ،والبائس أنت .وإن شاء قال:
مررت به املسكني هو ،والبائس أنت .وإن شاء قال :مررت به املسكني ،كما
قال:
ضباب*
متيما يكشف ال ّ
*بنا ً

رتحم
وفيه معىن الرتحم ،كما كان يف قوله رمحةُ هللا عليه معىن رمحه هللا .فما يُ ِ
به جيوز فيه هذان الوجهان ،وهو قول اخلليل رمحه هللا .وقال أيضا :يكون مررت
به املسكني على :املسكني مررت به ،وهذا مبنزلة لقيته عبد هللا ،إذا أراد عبد
املسكني على قوله:
هللا لقيتُه .وهذا يف الشعر كثري .وأما يونس فيقول :مررت به
َ
مررت به مسكينا ...وأما يونس فزعم أنه ليس يرفع شيئا من الرتحم على إضمار
شيء يرفع ،ولكنه إن قال ضربته مل يقل أبدا إال املسكني ،حيمله على الفعل.
وإن قال ضرابين قال املسكينان ،محله أيضا على الفعل .وكذلك مررت به
اجلر على اجلر ،والنصب على النصب .ويزعم
الرفع على الرفع ،و َّ
املسكني ،حيمل َ
أن الرفع الذي فسران خطأ .وهو قول اخلليل رمحه هللا وابن أيب إسحاق"(.)1
فيونس يرى أن رفع اخلليل ،وابن أيب إسحق خاطئ.
أفعل معرفة ألنه ال ينصرف.
املوملع الثالث :قوله" :وقال ٌ
كل ابن َ
انسُ :

أمحر قُ ُم ٌذ
وهذا خطأ؛ ألن أفعل ال ينصرف وهو نكرة ،أال ترى أنك تقول هذا ُ
فرتفعه إذا جعلته صفة لألمحر ،ولو كان معرفة كان نصبا ،فاملضاف إليه مبنزلته.
قال ذو الرمة:
( )1الكتاب.77-75/2:
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ـأا على ا
ك ـ ـ َّ
أوالد أحقـ ـ ـب الحه ـ ــا
نوب ذوت عنها التناهي وأنزل
ٌ

ورم ـ ـ ــي السـ ـ ـ ــفا أنفاسـ ـ ـ ــها باسـ ـ ـ ـ ا
ـهام
ّ
ـبيب ص ـ ـ ـ ا
ذاب ا
الس ـ ـ ـ ا
ـيام
ب َّ
ل ـ ـ ــا ي ـ ـ ــوم ّ

كأنه قال :على أوالد أحقب ٍ
صيام"(.)1
َ

فهذه ختطئة من سيبويه ملقولة أحد النحاة ،ولكن سيبويه مل يذكر امسه.

الثاين :استعما اخلطأ يف وصف األقيسة النحوية.
وصف سيبويه ،ونقل يف هذه النصوص ختطئة القياس النحوي ،والفرق
بينها وبني مواضع التخريج السابقة هو أن اللفظ يف التخريج منطوق به ،وإَّنا
يوجه ،وخيرج على الوجوه النحوية ،أما هنا فاللفظ مل ينطق ،والعلماء تقيس
الوجه الصحيح للنطق ،وخيطئ بعضهم بعضا يف هذه األقيسة ،أو يفرتض
سيبويه ،أو غريه قياسا وخيطئه؛ ليبني الصواب.
مررت ٍ
اغب
برجل مسلٍم
َ
املوملع األو  :قوله" :وتقول :ما ُ
رجل ر ٌ
فكيف ٌ
اجلر خطأ؛ أل ِن أَيْ َن
يف ِ
َين ر ٌ
يونس أن ِ
الص َدقة ،مبنزلة :فأ َ
اغب يف الصدقة .وزعم ُ
فهال دينارا ،إالِ َّأهنما مما
وحن َوها يبتدأ هبن وال يضمر بعدهن شيء ،كقولكَّ :
َْ
بشرا
يكون بعدمها الفعل أال ترى أنِك لو قلتَ :رأ ُ
عمرا ،أو َ
فه ْل ً
يت ز ًيدا فأَيْ َن ً
مل جيز"(.)2
املوملع الثاين :قوله" :و ِأما :ما ُ ٍ
يونس أ ِن
مررت برجل فكيف امرأةٌ ،فزعم ُ
مررت
َّ
وم ْن َجَّر هذا فهو يَنبغي له أن يقول :ما َ
اجلر خطأ ،وقال :هو مبنزلة أَيْ َنَ .
( )1الكتاب.100-99/2:
( )2الكتاب.436-435/1:
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ه
ه
مررت أبخيه؟
مرة ف َك ْم أاب عمرو؟ تريد :فل َم َ
بعبد هللا فل َم أخيه ،وما لَقيه َ
ت ز ًيدا ِ
لقيت أاب عمرو؟"(.)1
وفَ َك ْم َ

ففي هذين املوضعني يرى يونس أن اجلر بعد كيف خطأ؛ ألهنا ال يضمر
بعدها.
املوملع الثالث :قوله" :ويدلك على ذلك أن ألف الندبة إَّنا تقع على
املضاف إليه كما تقع على آخر االسم املفرد ،وال تقع على املضاف ،واملوصوف
ألف الندبة عليه ال على الوصف .وأما يونس فيلحق الصفة األلف،
إَّنا تقع ُ
الشاميِ ْتيناه .وزعم اخلليل رمحه هللا أن هذا
يد الظريفاه ،و ُ
جميت ِ
فيقول :واز ُ
امج ِ
خطأ"(.)2
فاخلليل يرى أن قياس يونس خاطئ.
املوملع الرابع :قوله" :وأما يونس فكان ينظر إىل كل شيء من هذا إذا
كان معرفة كيف حال نظريه من غري املعتل معرف ًة ،فإذا كان ال ينصرف مل
ينصرف ،يقول :هذا جواري قد جاء ،ومررت جبواري قبل .وقال اخلليل :هذا
اجلر لكانوا خلقاء أن يلزموا
خطأٌ لو كان من شأهنم أن يقولوا هذا يف موضع ِ
الرفع واجلر ،إذ صار عندهم مبنزلة غري املعتل يف موضع اجلر ،ولكانوا خلقاء أن
ينصبوها يف النكرة إذا كانت يف موضع اجلر ،فيقولوا :مررت جبواري قبل؛ َّ
ألن
ترك التنوين يف ذا االسم يف املعرفة والنكرة على ٍ
حال واحدة"(.)3
( )1الكتاب.441/1:
( )2الكتاب.226/2:
( )3الكتاب.312/3:
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خيطئ اخلليل هنا قياس يونس ،ويعلل هذه التخطئة ابلنظر إىل كالم العرب.
املوملع اخلامس :قوله" :واعلم أنَّك ال تقول يف حبلى وعيسى وموسى َّإال
حبلون وعيسون وموسون ،وعيسون وموسون خطأٌ .ولو كنت ال حتذف ذا لئال
َّ
وموس حلذفتها يف
حبل ٌ
يلتقي ساكنان ،وكنت إَّنا حتذفها وأنت كأنك جتمع ٌ
التاء ،فقلت :حبارات وحبالت وشكاعات ،وهو نبت"(.)1
يتناول النص مجع بعض األلفاظ جراي على طريقة العرب يف اجلمع ،ويبني
أن اجلمع هبذه الصيغة خطأ ،خيالف القياس على كالم العرب.
املوملع السادس :قوله" :واعلم أنَّه إذا كان بعد ايء التصغري ايءان حذفت
اليت هي آخر احلروف ،ويصري احلرف على مثال ٍ
فعيل ،وجيري على وجوه العربية.
ٍ
ٍ
وسقاية سقيةٌٍ ،
ٍ
وإداوة أديِةٌ ،ويف
قضى،
عطى ،وقضاءٌّ :
وذلك قولك يف عطاءٌّ :
ِ
ٍ
غوىَّ .إال أن تقول :شويويةٌ وغوي ٍو ،يف من قال :أسيود؛
شاوية شويةٌ ،ويف غا ٍوٌّ :
وذلك ألن هذه الالم إذا كانت بعد كسرة اعتلت ،واستثقلت إذا كانت بعد
فلما كانت بعد كسرة يف ايء قبل تلك الياء ايء التحقري
كسرة يف غري املعتلَّ ،
استثقاال فحذفوها .وكذلك أحوى َّإال يف قول من قال :أسيود .وال
ازدادوا هلا
ً
تصرفه َّ
ألن الزايدة اثبتة يف ِأوله ،وال يلتفت إىل قلَّته كما ال يلتفت إىل قلة يضع.
أصم
أحي ويصرف وهو خطأ .لو جاز ذا لصرفت َّ
وأما عيسى فكان يقولٌّ :
ألنَّه أخف من أمحر ،وصرفت أرأس إذا مسيت به ومل هتمز فقلت :أرس .وأما
أبو عم ٍر فكان يقول :أح ٍي .ولو جاز لقلت يف ٍ
عطاء :ط ٍي َّ
ألهنا ايء كهذه
ِ
( )1الكتاب.394/3:
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ٍ
سقاية :سقيهِية وشا ٍو :ش ٍوى .وأما
الياء ،وهي بعد ايء مكسورة ،ولقلت يف
أحي كما ترى ،وهو القياس والصواب"(.)1
يونس فقوله :هذا ُّ
يذكر سيبويه آراء النحاة يف هذه املسألة ،وخيطئ قياس عيسى.

الثالث :استعما اخلطأ يف وصف الكالم.
وصف سيبويه يف بعض املواضع النطق على صفة حمددة ابخلطأ ،ليبني ما
ال يصح يف كالم العرب.
املوملع األو  :قوله" :ولو أضفت إىل الياء الكاف اليت جتر هبا لقلت :ما
أنت كهي ،والفتح خطأ وهي متحركة كما أن أواخر األمساء متحركة ،وهي جتر
كما أن األمساء جتر ،ولكن العرب قلما تكلموا بذا"(.)2

املوملع الثاين :قوله" :ولو اضطر شاعر فأضاف الكاف إىل نفسه قال:
حرف يُفتح قبل ايء
ما أنت كهي .وَكي خطأ؛ من قبل أنه ليس يف العربية ٌ
اإلضافة"(.)3
فالفتح خطأ ليس يف كالم العرب.
املوملع الثالث :قوله" :وسألته عن إذا ،ما منعهم أن جيازوا هبا؟ فقال:
الفعل يف إذا مبنزلته يف إذ ،إذا قلت :أتذكر إذ تقول ،فإذا فيما تستقبل مبنزلة إذ
فيما مضى ...وقد جازوا هبا يف الشعر مضطرين ،شبهوها إبن ،حيث رأوها ملا
يستقبل ،وأهنا ال ب ِدهلا من جواب.
( )1الكتاب.472 -471/3:
( )2الكتاب.373-372/2:
( )3الكتاب.385/2:
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وقال قيس بن اخلطيم األنصاري:
إذا قصـ ـ ـرت أسـ ـ ـيافنا كان وصـ ـ ـلها

وقال الفرزدق:

تـ ـرف ـع ي اخ ـنـ ـ ـ اد ٌ و

يــرف ـع ي

وقال بعض السلوليني:
إذا

تـز يف كـ ـ ـ اّ دار عــرفـتـه ـ ــا

خطـ ـ ـ ـ ــاا إىل أعـ ـ ـ ـ ــدائنا فنضـ ـ ـ ـ ــا ار ا
ب
ارا إذا مخ ـ ـ ـ ـ ــدت ناـ ـ ـ ـ ـ ـْيان ت اقـ ـ ـ ـ ـ ـ اـد
ً
ـف امـ ــن دم ـ ـ اع عيناـ ــك يسـ ــج ا
ْلـ ــا واكـ ـ ٌ

فهذا اضطرار ،وهو يف الكالم خطأ ،ولكن اجليد قول كعب بن زهري:
وإذا م ـ ــا تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت بع ـ ــث منه ـ ــا

مغ ـ ـ ارب الشـ ـ ا ا
عورا"
ـمس اش ـ ـطًا مـ ــذ ً

( )1

فاجلزم إبذا خطأ يف سعة الكالم جائز يف الشعر لالضطرار.
لص ،فقال :اجلزاء
املوملع الرابع :قوله" :وسألته عن آيت األمري ال يقطع الِه َّ

أبدا حىت يكون الكالم األول غري واجب ،إال أن
ها هنا خطأ ،ال يكون اجلزاء ً
شاعر .وال نعلم هذا جاء يف شعر البتَّة"(.)2
َّ
يضطر ٌ
فاجلزم بعد الكالم غري املنفي خطأ إال يف االضطرار ومل يرد يف االضطرار.

املوملع اخلامس :قوله" :وسألته عن قوله يف األزمنة كان ذاك زمن زي ٌد
أمري؟ فقال :ملا كانت يف معىن إذ أضافوها إىل ما قد عمل بعضه يف ٍ
بعض،
َّ
كما يدخلون إذ على ما قد عمل بعضه يف بعض وال يغريونه ،فشبَّهوا هذا
( )1الكتاب.62-60/3:
( )2الكتاب.101/3:
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حىت تكون مبنزلة إذ .فإن قلت :يكون هذا يوم
بذلك .وال جيوز هذا يف األزمنة َّ
أمري ،كان خطأ حدثنا بذلك يونس عن العرب؛ ألنَّك ال تقول :يكون هذا
زي ٌد ٌ
أمري .مجلة هذا الباب َّ
أن الزمان إذا كان ماضيًا أضيف إىل الفعل ،وإىل
إذا زي ٌد ٌ
االبتداء واخلرب؛ ألنَّه يف معىن إذ ،فأضيف إىل ما يضاف إليه إذ .وإذا كان ملا مل
يقع مل يضف َّإال إىل األفعال؛ ألنه يف معىن إذا ،وإذا هذه ال تضاف إال إىل
األفعال"(.)1
فإضافة الزمن املستقبل ال يصح إال يف الفعل ،أما املاضي فهو يضاف إىل
الفعل واجلملة االمسية؛ ألن العرب ال تقول إال هذا وما خالف طريقة العرب
خطأ ليس من كالم العرب.
املوملع السادس :قوله" :وسألت اخلليل فقلت :أرأيت من قال :قباء اي
رجال؟ قال :يصرفه ،وغري الصرف
هذا ،كيف ينبغي له أن يقول إذا مسَّى به ً
خطأٌ؛ ألنَّه ليس مبؤنَّث معروف يف الكالم ،ولكنَّه مشتق كجالس ،وليس شيئًا
مشتق حيتمله َّ
املذكر وال
قد غلب عليه عندهم التأنيث كسعاد وزينب .ولكنه ٌّ
ينصرف يف املؤنث ،كهجر وواسط .أال ترى َّ
أن العرب قد كفتك ذلك ملا جعلوا
واسطا َّ
للمؤنث كعناق مل يصرفوه ،أو كان
للمذكر صرفوه ،فلو علموا أنَّه شيء َّ
امسًا غلب التأنيث مل يصرفوه ،ولكنَّه اسم كغر ٍ
اب ينصرف يف َّ
املذكر وال يف
ٌ
()2
املؤنث؛ فإذا مسيت به الرجل فهو مبنزلة املكان" .

( )1الكتاب.119/3:
( )2الكتاب.246-245/3:
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سيبويه يتكلم عن قياس مفرتض ويذكر أنه حكمه الصرف ،وأن غري
الصرف خطأ ابلقياس إىل كالم العرب.
يسمى يغزو ،فقال :رأيت يغزى
املوملع السابع :قوله" :وسألته عن رجل ِ
قبل ،وهذا يغ ٍز ،وهذا يغزي ز ٍ
يد ،وقال :ال ينبغي له أن يكون يف قول يونس إال
يغزي ،وثبات الواو خطأ؛ ألنه ليس يف األمساء واو قبلها حرف مضموم ،وإَّنا
اختص به األفعال ،أال ترى أنَّك تقول :سرو الرجل وال ترى يف األمساء
َّ
هذا بناءٌ
فعال ،مث قالٍ :
أدل
فعل على هذا البناء .أال ترى أنَّه قال :أان أدلو حني كان ً
حني جعلها امسًا .فال يستقيم أن يكون االسم إال هكذا"(.)1
جييب اخلليل عن سؤال سيبويه ابلقياس على كالم العرب ،ويذكر أن ثبات
الياء يف هذه الكلمة خطأ.
املوملع الثامن :قولهَّ :
"وإَّنا امتنعوا أن يثنوا عشرين حني مل جييزوا عشروانن،
واستغنوا عنها أبربعني .ولو قلت ذا لقلت ماائانن ،وألفاانن ،واثناانن ،وهذا ال
يكون وهو خطأ ال تقوله العرب"(.)2
هذا النص من أوضح النصوص يف حتديد املقصود ابخلطأ عند سيبويه،
ويبني أن هذا اللفظ خطأ ال تقوله العرب.
ومؤخير ،وإن
مقيدم،
املقدم واملؤخَّر:
املوملع التاسع :قوله" :وتقول يف َّ
ٌ
ٌ
شئت عوضت الياء كما قالوا :مقادمي ومآخري واملقادم واملآخر عربية جيدة.
ومقيدم خطأ؛ ألنه ال يكون يف الكالم مقادمي ومآخري ،واملقادم واملآخر عربية
( )1الكتاب.316/3:
( )2الكتاب.393/3:
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ومقيدم خطأ؛ ألنِه ال يكون يف الكالم مقادم .فإذا مل يكن ذا فيما هو
جيدة.
ٌ
أن اثلثه حرف ل ٍ
مبنزلة التصغري يف َّ
ني كما أن اثلث التصغري حرف لني ،وما قبل
حرف لينه مفتوح كما َّ
أن ما قبل حرف لني التصغري مفتوح ،وما بعد حرف
مكسورا  -فكذلك ال يكون
لينه مكسور كما كان ما بعد حرف لني التصغري
ً
يف التصغري فعلى هذا فقس .وهذا قول اخلليل"(.)1
يذكر سيبويه التصغري الصحيح ،واخلاطئ للكلمة ،وفقا لكالم العرب.
املوملع العاشر :قوله" :وقال اخلليل :إذا أردت اخلفيفة يف فعل االثنني
كان مبنزلته إذا مل ترد اخلفيفة يف فعل االثنني ،يف الوصل والوقف؛ ألنه ال يكون
ساكن ليس مبدغم .وال حتذف األلف ،فيلتبس فعل الواحد
بعد األلف حرف ٌ
واالثنني .وذلك قولك :اضراب وأنت تريد النون ،وكذلك لو قلت :اضرابين
فأردها؛ َّ
ألهنا قد تثبت
تردن اخلفيفة .وال تقل ذا موضع إدغام َّ
واضراب نعمان ال َّ
الرد خطأ ههنا إذا كان حمذوفا يف الوصل والوقف إذا مل تتبعه كالما.
مدغمة .و ُّ
وكيف ترده وأنت لو مجعت هذه النون إىل نون اثنية العتلَّت وأدغمت ،وخذفت
يف قول بعض العرب ،فإذا كفوا مؤنثها مل يكونوا لريدوها إىل ما يستثقلون"(.)2
خيطئ سيبويه هنا صيغة مفرتضة يف التوكيد؛ قياسا على طريقة العرب يف
كالمها يف مثل هذه الصيغة.
املوملع احلادي عشر :قوله" :وأما أهل املدينة فينزلون هو ها هنا مبنزلته
بني املعرفتني ،وجيعلوهنا فصال يف هذا املوضع .فزعم يونس أن أاب عمرو رآه حلنا،
( )1الكتاب.426/3:
( )2الكتاب.525/3:
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ه
حلن ،وهو رجل من أهل املدينة،
ابن مروان يف ذه يف اللحن .يقولَ :
وقال :احتىب ُ
أطهر لكم"،
كما تقول :اشتمل ابخلطأ ،وذلك أنه قرأ" :هؤالء بنايت هن َ
فنصب"(.)1
واخلطأ هنا مبعىن ضد الصواب ،الذي هو اللحن ،وهذا النص من النصوص
الواضحة يف حتديد داللة اخلطأ يف الكتاب.
داللة االستعمالني:
التفريق بني هذين االستعمالني ،وكشف املقصود بكل استعمال منهما يف
كتاب سيبويه أمر ابلغ األمهية ،وينبين عليه صحة الرتكيب عند سيبويه ،أو عدم
صحته ،ويرتتب على عدم التفريق بينهما عدم الوقوف عند مقصد سيبويه ،ومن
مث ختطئة سيبويه ،أو جترحيه ،وهذا حدث قدميا ،وحديثا ،مع أن سيبويه يفرق
يف استعماله بني هذين املصطلحني.
فتخطئة ابن مالك لسيبويه مشهورة ،ردها ابن هشام وبني مقصود سيبويه
يف النص ،وهو النص الذي سبق ذكره يف املوضع الثاين من مواضع الغلط
املنسوبة إىل العرب ،يقول ابن مالك" :ونسب سيبويه قائل" :إهنم أمجعون
ذاهبون" إىل الغلط مع أنه من العرب املوثوق بعربيتهم .وليس ذلك من سيبويه
رمحه هللا -مبرضي ،بل األوىل أن خيرج على أن قائل ذاك أراد :أهنم هم أمجعونذاهبون"(" ،)2و َغلَّط سيبويه من قال :إهنم أمجعون ذاهبون ،وإنك وزيد ذاهبان،
فقال :واعلم أن انسا من العرب يغلطون فيقولون :إهنم أمجعون ذاهبون ،وإنك
( )1الكتاب.397-396/2:
( )2شرح الكافية الشافية.515/1:
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وزيد ذاهبان ،وذلك أن معناه معىن االبتداء ،فريى أنه قال "هم" ،كما قال:
مدرك ما مضى وال ٍ
سابق شيئا.
لست َ
ُ

وهذا غري مرضي منه رمحه هللا ،فإن املطبوع على العربية كزهري قائل البيت
لو جاز غلطه يف هذا مل يوثق بشيء من كالمه ،بل جيب أن يعتقد الصواب يف
كل ما نطقت به العرب املأمون حدوث حلنهم بتغري الطباع ،وسيبويه موافق
ضب ٍ
ٍ
خرب"(.)1
على هذا ،ولوال ذلك ما قبل اندرا ُ
حجر ِ
كلدن غدوًة ،وهذا ُ

فعرب ابن مالك ابخلطأ يف املوضع الذي عرب فيه سيبويه ابلغلط؛ ولذلك
اختلف احلكم عند ابن مالك عن حكم سيبويه ،واستنكر ابن مالك ختطئة
سيبويه للعرب ،مع أن عادة سيبويه أن يقبل أي قول ثبت لديه عن فصحاء
العرب.
وبني ابن هشام أن الغلط عند سيبويه ليس كما فهمه ابن مالك ،وإَّنا
املقصود به التوهم ،يقول" :وأما املرفوع فقال سيبويه واعلم أن انسا من العرب
يغلطون فيقولون إهنم أمجعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان وذلك على أن معناه
معىن االبتداء فريى أنه قال هم كما قال:
بدا ي أين لس مدر ما مضى ...البيت .اهـ.
ومراده ابلغلط ما عرب عنه غريه ابلتوهم ،وذلك ظاهر من كالمه ،ويوضحه
إنشاده البيت ،وتوهم ابن مالك أنه أراد ابلغلط اخلطأ ،فاعرتض عليه أبان مىت

( )1شرح التسهيل.52-51/2:
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جوزان ذلك عليهم زالت الثقة بكالمهم ،وامتنع أن نثبت شيئا اندرا إلمكان أن
يقال يف كل اندر إن قائله غلط"(.)1
وال تزال ختطئة سيبويه مستمرة بسبب عدم التفريق بني هذين االستعمالني،
يقول الدكتور السيد رزق يف الرد على ابن هشام" :وهنا نناقش العالمة ابن
هشام يف عدة أمور:
أوهلما :أن التعبري ابلتوهم مل يكن لغري سيبويه وإَّنا حتدث عنه سيبويه،
واستخدم لفظ التوهم نفسه يف حنو ثالثة مواضع من كتابه ،فهو إذن يذكر
اللفظ ،ويعين مفهومه.
اثنيهما :ال بد من احرتام مفاهيم األلفاظ ،فاخلطأ يف لسان العرب له معىن
خيتلف عن معىن التوهم ،فاخلطأ جمانبة الصواب ،والبعد عنه ،والتوهم حالة
نفسية ،يتصور اإلنسان معها تصورات قد تكون صحيحة ،وقد تكون فاسدة،
فإذا قلنا :إن فالان يقصد ابخلطأ التوهم نكون قد جنينا على اللغة جناية ابلغة،
وفقدت األلفاظ خصائصها يف الداللة احملددة .وهكذا من أجل الدفاع عن
قضية حنوية قال هبا سيبويه ،وليس هلا جذور عميقة يف الدراسة النحوية يُتورط
يف أمر فيه إفساد اللغة أبسرها"(.)2
فعرب الدكتور الطويل ابخلطأ يف املوضع الذي استعمل فيه سيبويه الغلط،
واستمر يف النقد مع أن االستعمال الذي ذكره خيتلف عن االستعمال الذي
ذكره سيبويه.
( )1مغين اللبيب عن كتب األعاريب :ص.622-621
( )2ظاهرة التوهم يف الدراسات النحوية والتصريفية :ص.96-95
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فاخلالف بني العلماء يف هذه القضية راجع إىل اخللط بني مفهومي الغلط
واخلطأ( ،)1والذي رأيته من خالل نصوص سيبويه ومل ختتل لدي هذه الرؤية هو
أن النصوص اليت ذكر فيها الغلط تسري على وترية واحدة مبفهوم واحد ،وكذلك
النصوص اليت ذكر فيها اخلطأ تسري على وترية واحدة مبفهوم واحد ال ختتل،
خالفا ملا ذكره الدكتور صاحل نوري ،من حتديد مفهوم خمتلف لكل موضع من
مواضع استعمال الغلط ،واخلطأ يف الكتاب(.)2
أما االستعمال األول وهو الغلط ُفريى من خالل النصوص السابقة أن
سيبويه ال حيكم بفساد هذا الرتكيب ،بل هو صحيح حيث صدر من العرب
املقبولة لغتهم ،وهذا يظهر يف إسناد سيبويه الغلط إىل العرب ،فالغلط وجه من
وجوه ختريج الكالم ،وبيان وجهه على هذه الصيغة ،ويرادفه يف استعمال
سيبويه( ،)3وغريه( )4استعمال التوهم ،وهذا صرح به سيبويه يف النصوص
السابقة ،وهو النص الثاين ،والرابع ،واخلامس ،من املواضع اليت نسب الغلط
فيها إىل العرب ،وتبيني وجه كون الغلط خترجيا ،وتوجيها للصيغة عند سيبويه
هو أن الرتكيب ابلصورة اليت لفظ هبا العريب ال تتناسب مع ظاهر الكالم،
ولكنها حتمل يف مضموهنا ،ويف نفس املتكلم صيغة أخرى مل يلفظ هبا ،فيخرج

()1
()2
()3
()4

احلمل على التوهم عند القدماء واحملدثني :ص.516-5115
ينظر حبث أغالط العرب وأخطاؤها يف ضوء كتاب سيبويه دراسة حتقيقية نقدية.
التوهم أو القياس اخلاطئ يف الدرس اللغوي قدميا وحديثا :ص.148
احلمل على التوهم بني القدماء واحملدثني وتقارض املصطلحات :ص ،517العطف على التوهم:
ص.130
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سيبويه هذا الرتكيب غري املتناسب مع املنطوق على ما يف نفس املتكلم ،وما
خيتزن الرتكيب من احتمال ظاهر.
أما استعمال اخلطأ فداللته عند سيبويه هو ما يضاد الصواب؛ ولذلك ذكر
يف أحد النصوص وهو النص الثامن من مواضع استعمال اخلطأ يف وصف
الكالم واللغة أنه ال جيوز على العرب ،وال يقع يف كالمهم.
فالغلط عند سيبويه مبعىن توهم النطق ابللفظ؛ لقوة حضوره يف النفس،
فيبين الكالم على ما يف نفسه ،وعلى ما مل يلفظ به ،ويقع من العرب ،وهو
وجه من وجوه التخريج ،أما اخلطأ فاملقصود به جمانبة الصواب وفق قانون لغة
العرب ،وال يقع من العرب املقبولة لغتها.
وهذا التفريق بني االستعمالني يف الكتاب يتفق مع الفرق اللغوي بينهما،
فقد فرق العسكري بينهما تفريقا يتفق مع استعمال سيبويه هلما ،يقول" :الفرق
بني اخلطأ والغلط :أن الغلط هو وضع الشيء يف غري موضعه وجيوز أن يكون
صوااب يف نفسه ،واخلطأ ال يكون صوااب على وجه ...ألن اخلطأ ما كان الصواب
خالفه ،وليس الغلط ما يكون الصواب خالفه بل هو وضع الشيء يف غري
موضعه"(.)1

( )1الفروق اللغوية :ص.55
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اخلامتة:
هذه رحلة مع نصوص سيبويه اليت تناولت استعمال الغلط واستعمال
اخلطأ ،تبني من خالهلا:
أن سيبويه يسند الغلط إىل العرب ،ومتتنع عنده نسبة اخلطأ إىل العرب.
أن للغلط واخلطأ مفهومني اثبتني يف الكتاب ،ال يتغريان وإن تغري املسند
إليه هذان االستعماالن يف الكتاب.
أن سبب ختطئة سيبويه قدميا وحديثا يف بعض املسائل كان سببها عدم
الوقوف عند مقصود سيبويه من مصطلحاته.
أن الغلط ختريج من التخرجيات النحوية ،وليس مرادفا الستعمال اخلطأ.
دقة سيبويه يف استعماله املصطلحات وعدم اخللط بينها ،حيث يظهر
للقارئ استيعاب سيبويه واستحضاره وهو يدون الكتاب مع طوله.
أن املقصود ابلغلط هو بناء الكالم على ما يف النفس ال على ما لفظ به
قبال ،واخلطأ املقصود به ضد الصواب ،هذه داللة هذين االستعمالني يف
الكتاب ،وهللا أعلم.
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املرا ع:
.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7

أغالط العرب وأخطاؤها يف ضوء كتاب سيبويه دراسة حتقيقية نقدية،
عبد هللا صاحل نوري ،جملة كلية الرتبية األساسية ،اجلامعة املستنصرية،
العدد (2014 ،)85م( ،ص..)76-21
التوهم أو القياس اخلاطئ يف الدرس اللغوي عند العرب قدميا وحديثا،
حممد عبدو فلفل ،جملة جممع اللغة العربية األردين ،العدد ( ،)59اجمللد
(2000 ،)24م( ،ص.)189-139
احلمل على التوهم بني القدماء واحملدثني وتقارض املصطلحات فيه ،ماهر
حممود عمرية ،جملة كلية اآلداب ،جامعة بور سعيد ،العدد (،)9
2017م( ،ص.)560-509
اخلصائص ،أليب الفتح عثمان بن جين ،حتقيق :حممد علي النجار ،عامل
الكتب ،بريوت.
شرح التسهيل ،جلمال الدين أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا ،ابن مالك
الطائي ،حتقيق :د .عبد الرمحن السيد ،د .حممد بدوي املختون ،هجر
للطباعة ،الطبعة :األوىل1410،ه1990 -م.
شرح الكافية الشافية ،جلمال الدين أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا ،ابن
مالك الطائي ،حتقيق :عبد املنعم أمحد هريدي ،جامعة أم القرى مركز
البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ،الطبعة :األوىل.
ظاهرة التوهم يف الدراسات النحوية والتصريفية ،السيد رزق الطويل ،جملة
معهد اللغة العربية ،جامعة أم القرى ،العدد األول1982 ،م( ،ص-67
.)103
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 .8العطف على التوهم والتأويل النحوي ،فالح إبراهيم نصيف الفهداوي،
جملة كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة ،العدد (2016 ،)97م،
(ص.)165-125
 .1الفروق اللغوية ،أليب هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل العسكري ،حققه
وعلق عليه :حممد إبراهيم سليم ،دار العلم والثقافة ،القاهرة.
 .9الكتاب ،أليب بشر ،عمرو بن عثمان بن قنرب امللقب سيبويه ،حتقيق:
عبد السالم حممد هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة الثالثة،
1408ه1988 -م.
 .10مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،جلمال الدين أيب حممد عبد هللا بن
يوسف ابن هشام ،حتقيق :د .مازن املبارك /حممد علي محد هللا ،دار
الفكر – دمشق ،الطبعة :السادسة1985 ،م.
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()3
اشتقاق "كال» ونوعها
د .زكراي بن سليمان اخلليفة التميمي
• أستاذ مشار يف قس اللغة العربية وآدالا ،يف

كليــة اللغــة العربيــة والــدراس ـ ـ ـ ـ ــات اال تمــاعيــة

جبامعة القصي .
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