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The Prose and Stylistic Properties of Sibawayh’s al-Kitāb
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Abstract:
Sibawayh’s al-Kitāb is one of the remnants of the Muslim legacy of the second half
of the second century AH and is a turning point in the field of scientific issues in the
Muslim world .Sibawayh, in his book, as a pioneer of grammarians, uses some
stylistic features that make it difficult to grasp the meaning of his work. Therefore,
this research, by using a descriptive-analytical method and by selecting sections from
al-Kitāb, seeks to explain and describe the stylistic properties that influence the
meaning to facilitate the understanding of the book for its audience. Among these
properties are the frequent use of absent pronouns, demonstrative and ambiguous
nouns, some explanations instead of idioms, syntactic descriptions in the form of
examples without specifying them, the use of digression figure of speech, the
abundance of brevity with hidden analogies, and the use of relative adverbs to
express permissions and the necessity of orders. Sibawayh follows the deductive
method, he begins with a few examples, then explains the verses, and finally quotes
from the Holy Quran, poetic verses from the era of protest, the proverb, or the speech
of Arab speakers. And he is constantly talking to a hypothetical audience.
Keywords: al-Kitāb, Sibawayh, Stylistic Properties, Meaning Exploration,
Hypothetical Audience.
Reference:
- The Noble Qur’an
- Abd al-Muttalib, M. (1994). Rhetoric and Stylistics. Beirut: The Library of
Lebanon Publishers.
- Al-Baghdadi, A. Q. O. (1997). The Treasury of Literature and the Core of the
Language of the Arabs. Investigation by Abd al-Salam Muhammad Haroun.
Cairo: Al-Khanji Library.
- Al-Hamzawy, A. I. (n.d.). The Minimum Sentence and the Extended Sentence in
a Sibawayh’s Book, An Analytical Descriptive Study. San Arab Library.
- Al-Jarjani, A. Q. (1976). Three Messages in the Miracles of the Qur’an.
Investigated by Muhammad Khalaf Allah and Muhammad Zaghloul Salam.
Egypt: Dar Al Maaref.



Associate Professor of Arabic Language and Literature, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
(Responsible author) mirhaji@atu.ac.ir

Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Allameh Tabataba’i University, Tehran,Iran
karamzadegan_z@atu.ac.ir
Received: 13/03/2019

Accepted: 13/10/2019

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

34

Research in Arabic Language, 12th Year, No. 22, Spring & Summer 2020

-

Al-Qasim, A. H. A. (2010). Conscience and its Impact in the Research. PhD
Thesis, (n.p).
Al-Ramani, A. E. (1995). Explanation of Sibawayh Book. Investigation by
Muhammad Ibrahim Yusuf Shaiba. PhD Thesis, Umm Al-Qura University.
Al-Serafi, A.S. (2008). Explanation of Sibawayh Book. Investigated by:
Ramadan Abdel Tawab and Mahmoud Fahmy Al-Hijazi. Cairo: National Library
and Archives.
Al-Suyuti, J. (1965). Protectors in the Classes of Linguists and Grammarians.
Investigation by Muhammad Abul Fadl Ibrahim. Egypt: Issa Al-Babi Al-Halabi
Press.
Al-Tantawi, M. (No ta). The Emergence of Grammar and the History of the Most
Famous Grammarians. Cairo: House of Knowledge.
Al-Trabelsi, M. H. (n.d.). Shoghi Contradictions in the Methodology of
Comparative Stylistics. Journal of Fosoul, 3(1), 85-96.
Al-Zarkashi, B. M. A. (1990). The Proof in the Sciences of the Qur’an.
Investigation: Dr. Yousef Abdul Rahman Al Marashaei. Beirut: House of
Knowledge.
Al-Zubaidi, M. A. H. (1984). Layers of Grammarians and Linguists.
Investigation by Muhammad Abul Fadl Ibrahim. Egypt: Dar Al Maaref.
Asber, M. S., & Al-Jundi, B. (2004). Al-Shamil Dictionary of Arabic Language
Sciences and Terminology. Beirut: Dar Al-Awda.
de Saussure, F. (1985). Lessons in Public Languages. Translated by Saleh AlGarmadi. Tunisia: Arab Book House.
Hussein, A. Q. (1984). The Art of Rhetoric. Riyadh: The Book World for
Printing, Publishing and Distribution.
Ibn Nadim, M. I. (1997). Index. Investigation by Ibrahim Ramadan. Lebanon:
House of Knowledge.
Ibn Nahas, A. A. (2005). Commenting on Favored. Investigation by Jamil
Abdullah Aweidah. Jordan: Ministry of Culture.
Maslouh, S. (1994). The Literary Text and a Statistical Stylistic Study. Cairo: Eye
for Humanitarian and Social Studies and Research.
Mirhaji, H., & Karam Zadgan, Z. (2017). The Process of Understanding the Text
in Grammatical Texts; Deciphering a Number of Key Words of Sibawayh Book.
Journal of Arabic Literature, 9(2), 77-55.
Nassif, A. N. (2009). Sibawayh, the Pioneer of Grammarians. Cairo: The World
of Books.
Nassif, A. N. (n.d.). The History of Grammar. Cairo: House of Knowledge.
Saadani, M. (1988). Stylistic Structures in the Language of Modern Arabic
Poetry. (n.p): Knowledge Origin.
Sabra, M. H. (2001). A Reference for Conscience in the Holy Quran. Cairo: Dar
Gharib.
Sibawayh, A. B. O. (1988). Al-Ketab (The Book). Investigation and Explanation:
Abd al-Salam Muhammad Haroun. Cairo: Al-Khanji Library.
Sibawayh, A. B. O. (1999). Al-Ketab (The Book). Commented by Emile Badi
Yaacoub. Beirut: Scientific Books House.
Suleiman, F. A. (2004). Stylistics: A Theoretical Entry and an Applied Study.
Cairo: Library of Arts.
Worship, M. I. (2001). The Arabic Sentence: Its Components, Types, and
Analysis. Cairo: Library of Arts.

-

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان
العدد ( 22ربيع وصيف 4114هـ .ق 4311 /هـ .ش) ،ص  419ـ 493

نثر سيبويه يف الكتاب وخصائصه األسلوبية

1

محيد رضا مري حاجي *
زهرا كرمزادگان **
امللخّص
يعدّ كتاب سيبويه نقطة انطالق جملال القضايا اللغوية يف العامل اإلسالمي يف املنتصف الثاني من القرن الثاني وميتاز بأسبقيته وامتالكه
األسالي ال ي تختصّ به تتعع املعن سيري املنال للل سيتدد هله الدراسة بتتبّع املندج الوصفي ـ التحليلي وباالستعانة مبقتطفات من
نص الكتاب ،إلقاء الضوء سل اخلصائص التعبريية تيه سل قدر سيتوس هله األوراق وسيع إىل الرتكيز سل امليزات ال ي سؤثر سل
استشفا املعن لتكون مصباحا ينري الدرب ملن يريد أن يطويه ومن اللمحات األسلوبية سند سيبويه ميكن اإلمياء إىل اإلكثار من ضمائر
الغائ وأمساء اإلشارة واألمساء املبدمة واللعوء إىل التوضيحات ،مكان استخدام املصطلحات وسعبية املعاني يف األمثلة ،بدل أدائدا
بالكلمات واستخدام اجلم االستطرادية والنزوع إىل اإلجياز بالقرائن اخلفية وسبيني احلكم بالقيود النيبية دون سعيني مدلوهلا ويتتبّع سيبويه
املندج االستنباطي تيشرع كالمه باألمثلة ثمّ يقوم بشرح األحكام ثمّ ييتشدد من القرآن الكريم واألبيات الشعرية من سصر االحتعاج
وأمثال العرب وكالم العرب الفصحاء ودائما كالمه متّعه حنو قارئ حمتم ال خماط مقصود
املفردات الرئييية :الكتاب ،سيبويه ،اخلصائص األسلوبية ،استشفا املعن  ،القارئ احملتم

1ــ ساريخ التيلم1317/12/22 :هـ ش؛ ساريخ القبول1318/7/21 :هـ ش
* أستاذ مشارك يف قيم اللغة العربية وآدابدا جبامعة العالمة الطباطبائي
** أستاذة مياسدة يف قيم اللغة العربية وآدابدا جبامعة العالمة الطباطبائي

Email: mirhaji@atu.ac.ir
Email: karamzadegan_z@atu.ac.ir

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 4114هـ .ق4311 /هـ .ش) ـ العدد 22

814

1ـ املقدمة
كتاب سيبويه أثر قيم يدتم بدراسة « اللغة اليت تعين عند دوسوسري ذلك النظام املوجود يف أدمغة أعضاء اجملتمع الذين يستخدمون هذه اللغة

وهذا النظام ال ميلكه الفرد الواحد وإنّما هو أمر مجاعي يتوزّع على أعضاء هذا اجملتمع» (دوسوسري5891 ،م ،ص  )24وسلم األسلوب أو
األسلوبية سلم حديث يعاجل "الكالم" أو "القول" اللي يعين سند دوسوسري «ذلك النشاط الفردي الذي يقوم به عضو اجملتمع اللغوي
معتمدا على االختيارات والبدائل املمكنة اليت تقدّمها شفرة اللغة» (املصدر نفيه ،ص )24

تتحاول هله الدراسة أن سدرس كتاب سيبويه دراسة أسلوبية وسلقي الضوء سل ميزات كالم اللي قام بوصف لغة اجملتمع
العربي والداسية هلا أنّ الكتاب حيظ مبكانة مرموقة سند النحاة؛ ومؤيّد هلا كالم املازني بقوله« :من أراد أن يعمل كتابا كبريا يف
النحو بعد كتاب سيبويه فليستح» (ابن نديم 5884 ،م ،ج ،5ص  )44وملن يريد استظدار كتاب سيبويه يقال« :هل ركبت البحر؟

تعظيما واستصعابا ملا فيه» (الييوطي5891،م ،ج ،4ص  )448ومن صعيد آخر ،حني نتعمّق يف الكت النحوية ،يتعل لنا أنّ
املضمون الفكري مشرتك بني سيبويه ومن حتدّث سن النحو بعده؛ يعين األحكام النحوية سدور حول حمور واحد ،وإن اختلفت
يف بعض التفاصي ؛ تلماذا يععز الكثري سن تدم كالم سيبويه وهم يدركون سائر الكت النحوية بيدولة تما هو اليرّ؟ يبدو أنّ
أسالي

األداء أثرت سأثريا كبريا يف بلورة األحكام النحوية؛ إذ قي حول كيفية سرض املعلومات يف كتاب سيبويه« :إجياز العبارة

وغموضها جيعالن القارئ يف أحيان كثرية يقف عندها طويال ليعرف املعنى الذي يريده سيبويه» (5899م ،ج ،5ص  )58تمن الطبيعي أنّ
معرتة مندج األداء سديّئ األرضية اللهنية للقارئ وسرشد النشاط اللهين إىل طريق سليم
2ـ أسئلة البحث
بناء سل هلا ،البحث هلا بصدد اإلجابة سن األسئلة التالية:
ـ ما هي مواصفات األداء يف كتاب سيبويه؟
ـ ما هي األسباب ال ي ساقت الكتاب إىل الغموض؟
ـ كيف ميكن التغل سل هلا الغموض؟
3ـ ترضيات البحث
ـ رغم أنّ سيبويه استخدم مفردات سدلة متناولة اليد ،إال أنّه مال إىل مفردات ال متتل داللة واحدة ،مث  :ضمائر الغائ
وأمساء اإلشارة ،وكلل نزع إىل األسالي ال ي سعترب من طرق اإلجياز ،حنو :االستفادة من األمثلة بدل الشرح وحل بعض
أطرا الكالم ويف صعيد آخر ،رغ يف األسالي ال ي سطي الكالم حنو االستطراد واستخدام التوضيحات مكان املصطلحات؛
ـ استخدام األسالي امللكورة ال ي جتع املعن سيري املنال خفيّا خلف اليتار ،أدى إىل غموض الكتاب ،ومن جان آخر،
ماهية املوضوع ال ي سدور حول امليائ العقلية واالنتزاسية زادت صعوبة الفدم؛
ـ يبدو أنّ احل ّ الوحيد للتغل سل نصّ كتاب سيبويه هو استغالل اهلندسة العكيية؛ أي ال يوص الشائق إىل النحو بأن يبدأ
سعلّمه من كتاب سيبويه ويوص من يريد التعمّق يف هلا الكتاب بإشراته سل النحو العربي ثمّ الولوج إىل ساحة الكتاب ،ألنّه ال
بدّ له من االستغاثة مبا متوتّر يف ذهنه من األحكام النحوية بك ّ سفاصيلدا ليتمكن من االرسباط بدلا النصّ اللي صار املعن تيه
ككنز مدتون وسيلة استخراجه هي االستعدادات اللهنية ال ي حصلت تيما قب
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4ـ خلفية البحث
سدد الكت واملقاالت ال ي ستحدّث سن سيبويه وكتابه ال يعدّ وال حيص ؛ ولكن يق ّ سدد الكت واملقاالت ال ي سركز سل كيفيّة
التعبري سند سيبويه وحملاسه األسلوبية أغلبية هله املنتعات سعاجل آراء سيبويه واسّعاهه الفكري ومن الباحثني اللين درسوا ميزات
كالم سيبويه ،سلي النعدي ناصف ،تدو يعاجل يف كتابه امليم بييبويه إمام النحاة ،اسم كتاب سيبويه ومادّسه ويشري إىل بعض
ميزات الكتاب من مث سالسة املفردات وغموض اجلم  ،دون دراسة أسباب الغموض وجند ناصفا ميي إىل شرح تقرات من
الكتاب دون أن يعطي القارئ آليات الفدم لكتاب سيبويه وكلل يعاجل ناصف يف كتابه امليم بتاريخ النحو ،مندج سيبويه
باختصار وموضوع كتابه وحممد الطنطاوي يف كتابه نشأة النحو وساريخ أشدر النحاة ،يشري إىل بعض ميزات الكتاب من مث طول
العناوين وسرسي األبواب سل غري املألو وغموض اجلم
ومقالة اجلملة الدنيا واملوسعة يف كتاب سيبويه بقلم سالء إمساسي احلمزاوي ،درست آراء سيبويه حول اجلملة وما درست
مج سيبويه نفيه ومقالة رمزگشايى سعدادى از واژگان كليدى "الكتاب" بقلم محيدرضا مريحاجي وزهرا كرم زادگان،
درست سددا من املفردات البارزة يف كتاب سيبويه ،ال ي حتم معان خمتلفة بغرض مياسدة املخاط يف تدمه تقيمة هله املقالة
املضاتة هي دراسة ميزات سعبريية أدّت إىل غموض الكتاب وسقديم آليات سعطي املخاط استقاللية يف تدمه
5ـ اخلصائص األسلوبية
5ـ1ـ املندج املتتبع
يتتبّع سيبويه يف كتابه ،املندج االستنباطي ،يعين ينطلق من العام إىل اخلاص بتقديم األمثلة ثمّ يقوم باالستنتاج واستخراج احلكم
من األمثلة ثمّ ييتشدد وجدير باللكر أنّ األمثلة  % 89من الكتابات من الدرجة الصفر 1و %59من اآليات القرآنية وستمّ
االستشدادات « بالقرآن الكريم واحلديث النبوي الشريف يف املواضع القليلة دون اإلشارة إىل أنّ املرويّ هو احلديث وبأشعار شعراء أغلبهم من

عصر االحتجاج وهي حنو ألف شاهد  ...وبأمثال العرب وكالم العرب الفصحاء» (البغدادي5884 ،م ،ج ،5ص  )54تعل سبي املثال،
يقول سيبويه «:هذا باب الفاعل الذي يتعدّاه فعله إىل مفعولني وليس لك أن تقتصر على أحد املفعولني دون اآلخر» (5899م ،ج ،5ص )51
تبعد العنوان ،يبدأ الباب مباشرة باألمثلة بقوله« :وذلك قولك" :حسب عبد اهلل زيدا بكرا" و"ظنّ عمرو خالدا أباك" و"خال عبد اهلل زيدا
أخاك"» (املصدر نفيه،ج ،5ص  ،)51ثمّ يعقد املماثلة بني هله األمثلة وبني األمثلة األخرى ،يقول« :ومثل ذلك" :رأی عبد اهلل زيدا
صاحبنا" و"وجد عبد اهلل زيدا ذا احلفاظ"» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  )51ثمّ ينحدر إىل بيط احلكم النحوي وشرحه بقوله« :وإنّما منعك

أن تقتصر على أحد املفعولني ( » ...املصدر نفيه ،ج ،5ص )59
نالحظ أنّ سيبويه يف بيان امليائ اللغوية يتدرّج من اليد حنو النموذج املتكام من اللغة واالستناد إىل الشواهد يربز األداء
الكالمي اللي « يتمّ ارتكازا عل ما ميتلكه الفرد من القدرة اللغوية وهو ترمجة ملا حصّله منها  ...إستنادا إىل معرفته بقواعد لغته ذات درجات

 1الكتابة سل ضربني« :أما الضرب األوّل من الكتابة فهو الذي اصطلح عليه تسميته بالكتابة من الدرجة الصفر» (،)Barthes, 1953: 25

و«نعين

الكتابة العادية أي اليت ختلو من كلّ طاقة إنشائية أو وجهة فنيّة ... .ومبا أنّ درجته تعادل الصفر ،ال يدخل يف حساب درجات الكتابة األدبية» (الطرابليي،

5894م ،ج  ،)99والضرب الثاني من الكتابة هو الكتابة األدبية ال ي «مبثابة جماوزة هلا ومسوّ عنها» (املصدر نفيه ،ص )99
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متفاوتة من الكمال النحوي» (سليمان4992 ،م ،ص  )29ودائما يتّعه كالمه إىل قارئ حمتم ال إىل قارئ مقصود باخلطاب ،حني
ييتخدم ألفاظا ،مث " :اسلم" و"إذا قلت" و"أال سرى" و"ذل قول " و
5ـ2ـ املفردات
من مميّزات ك أسلوب ،ثروة صاحبه اللفظية ،أي خاصية سنوع املفردات وكيفية استخدامدا يتبيّن لنا من خالل الدراسة النصية
لصفحات الكتاب أنّ ألفاظه سدلة بعيدة سن الغرابة وسنوع املفردات منخفض؛ إذ ألفاظدا سنحصر يف حقول داللية معينة ،مندا
املصطلحات املرسبطة بعلم النحو ،مث " :الفاس " و"املفعول" و"االسم" و"اخلرب" و"رتعت" ونصبت" وجمموسة من الكلمات ال
سعترب يف سصرنا هلا مصطلحات حنوية؛ ولكن سكون يف امتدادها ،مث " :ابتدأت" و"اقتصرت" و"أضمرت" و"االلتباس" وأشباه
ذل

وحق آخر حيتوي سل ألفاظ سدل سل جواز ظاهرة لغوية أو سدم جوازها ،وهو متشك من مث "قبح" و"جاز" و"حين"

و"الوجه" و"احلدّ"
وقد اُختصَّ حعم كبري من مفردات الكتاب إىل املبدمات من مث أمساء اإلشارة وأمساء املوصول وضمائر الغائ

ترغم أنّ

«نسبة التنوع هي أفضل مقياس ميكن به اختبار مدى الصعوبة يف األسلوب» (مصلوح5252 ،هـ ق ،ص  ،)599إال أنّ األمر قد انعكس يف
كتاب سيبويه ،ألنّه ركن إىل كمّ ال يزيد من املفردات ثمّ أجرى سليه احملينات اللفظية ،مث " :جناس سام" و"سضاد" أو مح معان
جمازية أخرى سل مفردات (مريحاجي وكرم زادگان 5589 ،هـ ش ،ص  11ـ  )44تقلة األلفاظ وكثرة املعن املؤدى بدا جعلتا املعن
بعيد املنال وألزمتا املتلقي اجلدد اللهين الواتر ومن حيث استعمال املفردات ،ظدر سيبويه ذا مدارة كبرية؛ إذ يعرب سن أدّق
ميائ سقلية لغوية بأبيط مفردات وميكننا القول إنّنا يف مواجدة نصّ يعترب سدال ممتنعا إلي

مقتطفا من الكتاب« :وإنّما أضمرت

الفعل ههنا وأنت ختاطب ،ألنّ املخاطب املخرب لست جتعل له فعال آخر يعمل يف املخرب عنه ،وأنت يف األمر للغائب قد جعلت له فعال آخر يعمل؛
كأنّك قلت" :قل له ليضرب زيدا"  ...فضعف عندهم مع ما يدخل من اللبس يف أمر واحد أن تُضمر فيه فعالن لشيئني» (5899م ،ج ،5ص

 )419يالحظ أنّ هله اليطور كلّدا ستضمّن املفردات من درجة الصفر ،دون احلاجة إىل املععم؛ ولكن رُك سركيبا جع املعن
سيري املنال وجدير باللكر موضوع الكالم هنا ،حل الفع جوازا وبقاء املفعول به منصوبا
5ـ3ـ اجلم
أول تارق بني كتاب سيبويه والكت النحوية األخرى يظدر يف سناوين األبواب؛ إذا نرى العناوين يف الكت األخرى منحصرة يف
كلمة أو كلمتني؛ ولكن يف كتاب سيبويه ،جاءت العناوين سل هيئة اجلملة واجلم امليتخدمة يف العناوين سرتاوح بني اجلم
املمتدّة ،1حنو« :هذا باب املسند واملسند إليه» (5899م ،ج ،5ص  ،)45واجلم املتداخلة ،2حنو« :هذا باب ما يكون يف اللفظ من

 « 1اجلملة املمتدّة هي اجلملة املكوّنة من مركب إسنادي واحد وما يتعلّق بعنصريه أو بأحدهما من مفردات أو مركبات غري إسنادية ،مثل" :الشمس طالعة بني
السحاب"» (سبادة4995 ،م ،ص )552
« 2اجلملة املتداخلة هي املكوّن ة من مركبني إسناديني بينهما تداخل تركييب ويكون هذا التداخل يف صورة ممّا يأتي« :حممد يفوز أخوه» و«فاز الذي اجتهد»
(املصدر نفيه ،ص )544
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األعراض» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  ،)42واجلم املتشابكة ،1حنو« :هذا باب الفاعل الذي يتعدّاه إىل مفعولني فإن شئت ،اقتصرت على

املفعول األوّل وإن شئت تعدى إىل الثاني كما تعدى إىل األوّل» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  )54كما نرى أنّ أغلبية اجلم الواردة يف النصّ
هي اجلم املركبة ،2والعالقة الشائعة بيندا سقوم سل سالقة شرطية وسببية وسشبيدية إلي منوذجا من تقرات الكتاب:
وإذا كان الفعل يف موضع الصفة ،فهو كذلك .وذلك قولك" :أزيد أنت رجل تضربه؟" و"أكلّ يوم ثوب تلبسه؟" فإذا كان وصفا،
فأحسنه أن يكون فيه "اهلاء" ،ألنّه ليس مبوضع إعمال ،ولكنّه جيوز فيه ،كما جاز يف الوصل ،ألنّه يف موضع ما يكون من االسم ومل
تكن لتقول" :أزيدا أنت رجل تضربه؟" و"أنت" إذا جعلته وصفا للمفعول ،مل تنصبه ،ألنّه ليس مببينّ على الفعل ولكنّ الفعل يف

موضع الوصف ،كما كان يف موضع اخلرب (املصدر نفيه ،ج ،5ص 549ـ )548
نشاهد أنّ ك ّ مجلة سرك

مع مجلة سليدا وهلا الرتكي يظدر يف الشرط واليب واالستدراك والتشبيه وستياوى نيبة

اجلملة الفعلية واالمسية سقريبا كما ال خيلو نصّ الكتاب من اجلم البييطة ،حنو« :قال األعشى» (املصدر نفيه ،ج ،5ص ،)59
واملمتدة ،حنو« :هو قولك " :عبد اهلل أخوك" و"هذا أخوك"» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  ،)45واملتداخلة ،حنو« :األمر والنهي خيتار فيهما

النصب يف االسم الذي يبنى عليه الفعل ويبنى على الفعل» (املصدر نفيه ،ج ،5ص )554
تبعد أن جتيّمت لنا صورة كلية من كتاب سيبويه ،تنريد الرتكيز سل بعض اللمحات األسلوبية يف كتابه ال ي سؤخّر سملية
الوصول إىل املعن وسزيد سل غموضه ونكتفي بدراسة سبع ميزات أسلوبية ونرتك البقية جملال آخر لندرس ك ّ واحدة مندا

6ـ اللمحات األسلوبية للكتاب
6ـ1ـ اتتقاد املصطلحات واللعوء إىل التوضيحات
إذا استعرضنا كتاب سيبويه ،نواجه سديدا من املفاهيم ال ي ما وضعت هلا مصطلحات ،وإمنا وضعت يف مرحلة الحقة
(احلمزاوي ،بال سا ،ص  )5ولنأخل سل سبي املثال قوله سن باب االشتغال« :هذا باب ما يكون فيه االسم مبنيّا على الفعل قدّم أو أخّر

وما يكون فيه الفعل مبنيّا على االسم» (5899م ،ج ،5ص  )99ولكن املثري لالنتباه تيه هو نزوع صاحبه إىل سوضيحات ومالحظات
يف املواضع ال ي مصطلحاسدا متواجدة سنده ،وهلا التعام قد أدى إىل ابتعاد املعن  ،حنو:
 .. .وما جيري من الصفات اليت مل تبلغ أن تكون يف القوّة كأمساء الفاعلني واملفعولني اليت جتري جمرى الفعل املتعدّي إىل مفعول
جمراها وما أجرى جمرى الفعل وليس بفعل ومل يقو قوّته وما جرى من األمساء اليت ليست بأمساء الفاعلني اليت ذكرت لك وال
الصفات اليت هي من لفظ أحداث األمساء وتكون ألحداثها أمثلة ملا مضى وملا مل ميض وهي اليت مل تبلغ أن تكون يف القوّة كأمساء
الفاعلني واملفعولني اليت ذكرت لك وال هذه الصفات كما أنّه ال يقوى قوّة الفعل ما جرى جمراه وليس بفعل (املصدر نفيه ،ج،5

ص )55

 « 1اجلملة املتشابكة هي املكوّنة من مركبات إسنادية أو مركبات مشتملة إسناد وقد تلتقي فيها اجلملة املركبة باجلملة املتداخلة باجلملة املزدوجة ،مثل" :من
يتصّق يبتغي وجه اهلل يقبل اهلل صدقته وجيرل له الثواب"» (املصدر نفيه ،ص )542
 « 2اجلملة املركبّة هي املكوّنة من مركبني إسناديني أحدهما مرتبط باآلخر ومتوقف عليه ونالحظ أنّ أحدهما يكون فكرة مستقلة والثاني يودّي فكرة غري
كاملة وال معنى له إلّا باملركب اآلخر» (املصدر نفيه،ص )559
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كالم سيبويه "وما جيري من الصفات

مفعول جمراها" يدّل سل "الصفة املشبهة" ،ومصطلح "الصفة املشبهة" ميتعم سنده

«الصفة املشبهة باسم الفاعل فيما عملت فيه» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  )582ولكنّه رجّح استخدام التوضيحات بدل استخدام
املصطلح وسبارة "ما أجرى جمرى الفع وليس بفع ومل يقو قوّسه" سقرب من «هذا باب ما يعمل عمل الفعل ومل جير جمری الفعل ومل

يتمكن متكنه» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  ،)44ال ي جاءت كعنوان للباب اللي جرى الكالم تيه حول تع التعع ؛ ولكن القرينة
ال ي سصر اللهن سن أن يكون مدلول "ما أجري "" ،تع التعع " هي سبارة "ليس بفع " تمراد سيبويه مندا "احلرو
املشبدة بليس" ،وشبه هلا املصطلح سنده ميتعم « ...ما أجري جمری ليس( »...املصدر نفيه ،ج ،5ص  ،)14والقصد من "وما
جری من األمساء

هله الصفات" هو أمساء األسداد ال ي صرّح بدا سيبويه تيما بعد بقوله« :وممّا أجري هذا اجملری أمساء األعداد

( » ...املصدر نفيه ،ج ،5ص  ،)499والقصد من "أحداث األمساء" هو "املصادر" والقصد من "أمثلة ملا مضى ومل ميض" هو الفع
تييبويه بدل استخدام "الفع " التعأ إىل سوضيح الفع ؛ إذ يقول يف سعريف الفع « :وأمّا الفعل فأمثلة  ...وبنيت ملا مضی وملا يكون

( »...املصدر نفيه ،ج ،5ص )54
يكمن مثال آخر يف استخدام سوضيح "اخلرب" بدل مصطلحه ،يف قوله« :فمن ثمّ كان أقوی ممّا يكون يف موضع املبينّ على املبتدأ»
(املصدر نفيه ،ج ،5ص  )99تاملراد من "املبين على املبتدأ" هو "اخلرب" اللي صرّح به سيبويه مرارا من مث قوله ...« :وجعل هذا
خربه» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  ،)525أو يف قوله« :وال حيسن يف الكالم أن جيعل الفعل مبنيا على االسم ( »...املصدر نفيه ،ج ،5ص

 )91واملراد منه "ال حيين أن يقع الفع خربا"
نالحظ أنّ سبدي التوضيحات باملصطلحات جيع املعن حتت اليتار تيؤخّر سملية استشفاته وإلزالة هلا اليتار ،حيتاج
القارئ والسيّما القارئ املعاصر اللي سعوّد ذهنه سل املصطلحات إىل نشاط ذهين ليعد املصطلح املعادل لك ّ سوضيح
6ـ2ـ االستطراد
يعد أحد التحديات يف دراسة كتاب سيبويه أنّ القارئ ال ميكنه أن يركز سل موضوع واحد وقد جي سليه أن يطري ذهنه يف مساء
األتكار املختلفة ال ي سادة سشتب باملوضوسات املنطقية والعقلية سل سبي املثال ،خيتصّ باب "الفاعل" بتقييم الفع إىل الالزم
واملتعدي وذكر العوام يف اللغة العربية تأثناء الكالم ،يواجه املخاط قفزة ذهنية؛ إذ ال بد له من حق اللزوم والتعدي ينحدر
إىل حق "أص االشتقاق"! تيقول سيبويه ...« :الصفات اليت هي من لفظ أحداث األمساء وتكون ألحداثها أمثلة ملا مضى وملا مل ميض وهي

اليت مل تبلغ5899( »...م ،ج ،5ص  )55نشاهده أثناء ذكر العوام تعأة يددي الكالم إىل "أنّ الفع واملشتقات مأخوذة من
املصدر" ثمّ يعدله إىل ذكر بقية العوام
املثال اآلخر هو هله الفقرة ال ي يقول سيبويه تيدا« :وإنّما هي مع "حني" كما أنّ "لدن" إنّما ينصب بها مع "غدوة" وكما أنّ "التاء" ال

جترّ يف القسم ال يف غريه إلّا يف "اهلل" إذا قلت« :تاهلل ألفعلنّ» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  19ـ  .)18أص الكالم هنا هو أنّ "الت" ال
سيتخدم إال مع "حني" ،ثمّ ييتطرد سيبويه ويعقد املماثلة بني هلا املوضوع وبني كيفية استخدام "لدن" واجتماسدا مع "غدوة"
وبني كيفية استخدام "ساء" القيم واجتماسدا مع "اهلل" وندري ك ّ واحد من هلين املوضوسني له أحكام بالتفاصي وينتظر سيبويه
من خماطبه أن يشر سل هله املعلومات املبعثرة ،دون أن ييبقدا شرحدا يف كتابه قب هله الفقرة يف األبواب اليابقة أو يف
اليطور املاضية .ومؤيّد هلا كالم سيبويه بقوله يف باب االشتغال « :ومثل ترك إظهار الفعل ههنا ترك اإلظهار يف املوضع الذي تقدّم فيه
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اإلضمار وسرتى إن شاء اهلل» (املصدر نفيه ،ج  ،5ص  )95مياث سيبويه بني ذكر املفيِّر بعد املفيَّر احمللو وبني سود الضمري إىل
املتأخر لفظا ورسبة وثمّ خيرب املخاط بأ ّن سود الضمري إىل املتأخر لفظا ورسبة يدرس تيما بعد
6ـ3ـ اإلكثار من استخدام ضمريي "هو" و"هي"
قد احتلتّ الضمائر الثالثة (الغائ واملخاط واملتكلم) يف كتاب سيبويه مكانا كبريا بني املفردات .ومن بيندا ،قد سيطرت ضمائر
الغائ سل الضمريين اآلخرين حت صارت كلمحة أسلوبية تيه ،ألنّدا سلع دورا هامّا يف االسصال اللغوي؛ إذ محّ سليدا
املعاني الرئيية ال ي سؤثّر مباشرة سل األحكام امللقاة يف الكتاب وال ش ّ أنّ مدلول ضمري الغائ هو املرجع اللي يعود سليه
تتحديد املرجع مفتاح الوصول إىل املعن
بناء سل هلا ،يركز الكالم هنا سل مرجع الضمري ،وهو مقيّم سل قيمني :املرجع احملدد واملرجع غري احملدّد واحملدد نفيه

سل قيمني :إمّا صريح وإمّا غري صريح هنا ندرس ك ّ واحد مندا يف الكتاب
6ـ3ـ1ـ املرجع احملدد الصريح
«املرجع احملدد هو ما كان كلمة واحدة يرجع إليها الضمري والصريح هو املرجع الواضح الذي يهتدي إليه إنسان متوسط الثقافة ،مرجع ال
حيتاج إىل إعمال فكر وال طول نظر ،ألنّه ال لبس فيه وال خفاء» (صربة4995 ،م ،ص )51؛ ومن أمثلته قول سيبويه« :اليكاد يستفهم

املخاطب عن ظنّ غريه واليُستفهم هو إلّا عن ظنّه» (5899م ،ج ،5ص )544
6ـ3ـ2ـ املرجع احملدد غري الصريح
« يقصد به ذلك املرجع املفهوم من الكالم والذي حيتاج إىل إعمال الفكر وطول نظر والذي ال يهتدي إليه إلّا إنسان نال حظّا كبريا من الثقافة

اللغوية وطال مترسه بالرتاكيب العربية واملقامات اليت قيلت فيها وما يطرأ عليها من ذكر وحذف وما إىل ذلك» (صربة4995 ،م ،ص  )59هنا
نرى مواضع استخدام املرجع غري الصريح يف الكتاب:
* سود الضمري سل غري ملكور
وهو ييم يف البالغة العدول إىل اإلضمار يف مقام اإلظدار ،وله أسباب سدّة مندا:
** العلم الواضح باملرجع
«اعلم أنّهم ممّا حيذفون الكلم  ...وحيذفون ويعوّضون ويستغنون بالشيء عن الشيء» (سيبويه5899 ،م ،ج ،5ص  )42تاستخدم
ضمري "هم" النصيب وضمري "واو" البارز دون أن ييبقه املرجع لوضوحه وسلم املخاط بأن يعود سل "العرب"
«فمن ذلك قولك« :متى يسار عليه» وهو جيعله ظرفا فيقول" :اليوم" أو "غدا" أو "بعد غد" أو "يوم اجلمعة"» (املصدر نفيه ،ج ،5ص )459

مبا أنّ مجلة "مت ييار سليه" مجلة استفدامية وك ّ استفدام حقيقي حيتاج إلى اجلواب ،تمن الطبيعي ،امليؤول هو اللي جيي
سؤال اليائ تدنا خماط سيبويه هو اليائ وخماط خماطبه هو امليؤول تالضمري سائد سل "امليؤول" اللي خوط يف هلا
اليؤال وقد جند سيبويه يغيّر اليائ وامليؤول وجيع خماطبه ميؤوال ويصوّر سائال اترتاضيا من قوله:
«ومن ذلك أن يقول" :كم ضُرب به" فتقول" :ضرب به ضربتان" و"ضرب به ضرب كثري"» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  )454مرجع ضمري
"هو" امليترت يف "يقول" ،هو اليائ اللي اترتضه سيبويه توضوحه أدى إىل سدم ذكره يف اللفظ وجع امليؤولَ خماطبه اللي
يناشده يف هلا الكتاب
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** التصريح بأنّ مرجع الضمري معلوم معيّن إما حقيقيّا إمّا ادسائيا لتفخيم شأن املضمر سنه وسعظيمه
ومن أمثلة سود الضمري سل غري ملكور لكون املرجع معلوما معيّنا حقيقيا قوله« :ومثل ذلك يف الكالم ،قوله تبارك وتعإىل﴿ :فإن

طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (النساء ( »)4 :4املصدر نفيه ،ج ،5ص  )459ضمري "هـ" يف "قوله" يرجع إىل "اهلل"
تامتنع من ذكره ،ألنّه معلوم معيّن حقيقيّا ،ألنّ الك يدري أنّ آيات القرآن من كالم اهلل
ومن مواضع استخدام الضمري دون املرجع امللكور لكون املرجع معلوما معيّنا ادسائيا قوله« :وسألته عن "أيّهم" لِمَ مل تقولوا «أيّهم
مررت به؟» فقال :ألن "أيهم" هو حرف االستفهام 5899( »...م ،ج)549 :5
يف سفيري ضمري "هـ" يف "سألته" و"هو" امليترت يف "قال" ،يقول اليريايف« :أمّا قوله" :وسألته" يعين "اخلليل" وكذلك كلّ ما كان مثله يف

الكتاب إذا مل يتقدّم ذكر إنسان» (4999م ،ج  ،5ص  )415يفخّم سيبويه أستاذه ويعظّم شأنه تيدّسي أنّ العاملني كلّدم يعرتونه
تال داسي للكر امسه
** االلتفات
«هو االنتقال باألسلوب من صيغة التكلّم أو اخلطاب أو الغيبة إىل صيغة أخرى من هذه الصيغ ،بشرط أن يكون الضمري يف املنتقل إليه عائدا يف

نفس األمر إىل امللتفت عنه ،مبعنى أن يعود الضمري الثاني إىل نفس الشيء الذي عاد إليه الضمري األوّل» (حيني5892 ،م ،ص  )499ومن
كالمه اللي يتضمّن االلتفات ،قوله«:كما تقول يف سعة الكالم" :الليلةُ اهلاللُ" وإنّما اهلالل يف بعض الليلة وإنّما أراد "الليلة ليلة اهلالل"

ولكنّه اتّسع وأوجز» (5899م ،ج  ،5ص  )459كما يشاهد أن ضمري "هو" امليترت يف "أراد" و"اسّيع" و"أوجز" دون املرجع ،ألنّ
القصد منه املخاط نفيه اللي سدل سنه من املخاط إىل الغائ
** البيان بعد اإلبدام
« هو لَريى املعنى يف صورتني ،أو لَيكون بيانه بعد التشوف إليه؛ ألنّه يكون ألذّ للنفس وأشرف عندها وأقوی حلفظها وذكرها» (الزركشي،

5889م ،ج ،5ص  )19تعل سبي املثال ،يقول سيويه« :وقال أيضا يف مثله وهو الشمّاخ» (5899م ،ج ،5ص  )59تدنا نريد أن
ندرس ضمري "هو" امليترت يف "قال" وضمري "هو" املنفص الضمري امليترت جاء دون املرجع؛ إذ نرى سيبويه مؤكدا سل القول،
دون االهتمام بالقائ وبعد أن استقرّ املوضوع يف ذهن املخاط  ،يبيّن قائ القول تيزي اإلبدام ببيانه ،وضمري "هو" املنفص
يؤكد ضمري "هو" امليترت ويُفيّر مبا بعده أي "الشماخ"
** االسكاء سل التناص
يقول سيبويه« :وحيتملون قبح الكالم حتى يضعوه يف غري موضعه؛ ألنّه مستقيم ليس فيه نقض» (5899م ،ج ،5ص  )55سشتم
هله اجلم أربعة ضمائر؛ ضمري "هـ" يف "يضعوه" و"موضعه" و"أنّ" و"تيه" أول تكرة تخطر بالبال أنّ مرجع ضمري "هـ" يف "يضعوه"
هو "الكالم" اللي سبقه ولكن ه قبح الكالم ناشئ سن وضعه يف غري موضعه؟ جيي لنا سيبويه يف الصفحات املاضية بقوله:
«وأمّا املستقيم القبيح فأن تضع اللفظ يف غري موضعه حنو قولك" :قد زيدا رأيت"» (املصدر نفيه ،ج ،5ص )49

تيتبيّن لنا أنّ وضع اللفظ يف غري موضعه ييّب قبح الكالم ،تمرجع ضمري "هـ" يف "يضعوه" و"موضعه" هو "اللفظ" اللي مل
يرد ذكره هنا ،وكلل ييتنتج من كالم سيبويه بقوله« :هذا باب االستقامة من الكالم واإلحالة» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  ،)41أنّ
"مستقيم" وصف لـ"الكالم" ال لـ"اللفظ" ،تمرجع الضمري يف "أنّ" و"فيه" هو "الكالم" واسكاء سل كالمه هلا ،قال يف مكان آخر:
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«وال جيوز أن تقول" :ما زيدا عبد اهلل ضاربا" و"ما زيدا أنا قاتال" ،ألنّه ال يستقيم كما مل يستقم يف "كان" و"ليس" ( »...املصدر نفيه ،ج ،5

ص  )45تواضح أنّ ضمري "هو" امليترت يف "يستقيم" و"يستقم" يرجع إىل "الكالم"
* سود الضمري سل مرجع مفدوم ممّا قب على هیئة املصدر
ميكن القول إنّ النيبة املئوية هللا النوع من استخدام الضمري ،سغل بقية االستعماالت وكلل يصحّ لنا أن نقول إنّ الضمائر
الغائبة ال ي مرجعدا مفدوم ما قبلدا ،حتم يف كتاب سيبويه معان رئييية ويبدو أنّ سيبويه اختار هلا االستخدام كميزسه
ح أن
األسلوبية ،ألنّه يتوقّع من خماطبه أن يدرك ك ّ مجلة يلقيدا إدراكا ثمّ يلخّصه يف كلمة أو كلمتني تكثريا ما نرى سيبويه يل ّ
يبدأ ك ّ تقرة أو مجلة بناء سل سصارة تقرسدا اليابقة أو مجلتدا ،وبعض األحيان ييتعني بالصفحات املاضية تمرجع الضمري
مصدر ميتخرج من كالمه تيما قب لنرى أمثلة من كتابه:
«فالنصب عربيّ كثري .والرفع أجود؛ ألنّه إذا أراد اإلعمال فأقرب إىل ذلك أن يقول" :ضربت زيدا" و"زيدا ضربت" واليعمل الفعل يف مضمر

وال يتناول به هذا املتناول البعيد» (املصدر نفيه ،ج  ،5ص  94ـ  )95هله الفقرة سشري إىل سرجيح رتع املشغول سنه سل نصبه وحتتوي
سل ستة ضمائر الضمري األوّل هو ضمري "هـ" يف "أنّه" وميكننا أن نعتربه ضمري الشأن وميكننا أن نُرجعه إىل "املتكلم" اللي مل
ييبق ذكره لوضوحه وسلم املخاط به وضمري "هو" امليترت يف "أراد" و"يقول" و"يعم " و"يتناول" كلل يعود إىل "املتكلم" أمّا
ضمري "هـ" يف "به" تمرجعه ليس صرحيا ،ألنّه يعود إىل مصدر ييتشفّ من مثال مثّله سيبويه؛ مجلة "زيدا ضربت" سقاب مجلة
"زيدا ضربته" ال ي جاءت سل أسلوب االشتغال وسعيني الفارق ،بيندما يبيّن لنا مرجع ضمري "هـ" يف "به" تتفيري اجلملة سصري:
"ال يتناول بعدم اإلسيان بالضمري هلا املتناول البعيد"
«وإنّما شبّهوه بقوهلم" :الذي رأيت فالن" حني مل يذكروا "اهلاء" وهو يف هذا أحسن؛  ...وهو يف الوصف أمثل منه يف اخلرب وهو على ذلك

ضعيف» (املصدر نفيه ،ج ،5صص  99ـ )94
سبق هله الفقرةَ ،بيت جيء به شاهدا حلل الضمري الرابط من اخلرب" :ثالثٌ كلّهنّ قتلت عمدا"؛ ضمري "هنّ" بوصفه رابطا قد
حل

تيعود ضمري "هـ" يف "شبّدوه" إىل "قوهلم :قتلت سمدا؛" إذ قورن القول بالقول ثمّ يرجع ضمري "هو" األوّل والثاني

ومرجع ضمري "هـ" يف "منه" إىل "سدم ذكر اهلاء"؛ ولكن "هو" األخري يعود إىل "هو يف الوصف" ،أي يعود إىل "سدم ذكر اهلاء يف
اجلم الوصفية"
6ـ3ـ3ـ املرجع غري احملدد
« يقصد به أن يسبق ضمري الغائب مرجعان أو أكثر ،وجيوز أن يرجع الضمري إىل كلّ واحد منها ،وإن ترجّح يف بعض األحيان أن يرجع إىل

واحد منها» (صربة4995 ،م ،صص  41ـ  )49وسكاد تخلو صفحات الكتاب من هلا النوع من املرجع وإن بدت بعض الضمائر
ذات مراجع غري حمدّدة ،إال أنّ اللهن سصرته قرينة صارتة إمّا لفظية وإمّا معنوية سن مرجع دون آخر
«فإن محلته على االسم الذي بين عليه الفعل ،كان مبنزلته إذا بنيت عليه الفعل مبتدأ .جيوز فيه ما جيوز فيه» (سيبويه5899 ،م ،ج ،5ص

 )85يف مجلة "جيوز تيه ما جيوز تيه" ضمريان ،وقبلدا موضوسان هما "مح االسم سل االسم اللي وقع معموال" و"جع
الفع خربا لالسم"؛ وك ّ واحد من هلين املوضوسني يصحّ أن يعترب مرجعا لضمري "هـ" يف "تيه" األوّل واآلخر مرجعا لضمري "هـ"
يف "تيه" الثاني تعل أساس األقربية مرجع الضمري يف "تيه" األوّل هو "جع الفع خربا لالسم" ،وسل أساس أولوية احملدّث
سنه ،مرجع الضمري هو "مح االسم سل االسم املعمول"
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«واعلم أنّ الفعل الذي ال يتعدى الفاعل ،يتعدى إىل اسم احلدثان الذي أُخِذَ منه» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  )52تعملة "أخل منه"
متشكلّة من الضمريين ،هما ضمري "هو" امليترت وضمري "هـ" يف "منه" ،وقب هلين الضمريين سندنا امسان يصحان أن يقعا مرجع
الضمري ،هما "الفع " و"اسم احلدثان" أي "املصدر" تإذا سل أساس األقربية ،جعلنا مرجع ضمري "هو" امليترت" ،اسم احلدثان"
تمعن الكالم أنّ املصدر مأخود من الفع " وإذا سل أساس أولوية حملدّث سنه ،جعلنا مرجعه "الفع " تمعن الكالم أنّ الفع
مأخوذ من الفع " ومبا أنّ سيبويه صرّح يف الباب األوّل من كتابه بأنّه يعترب املصدر أص االشتقاق تدنا ال ميكن أن نعترب الضمري ذا
مرجع غري حمدد
* املطابقة بني الضمري ومرجعه
« املطابقة هي التماثل يف اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث بني الضمري ومرجعه» (أسرب واجلندي4992 ،م ،ج  ،)594و«تدور
مط ابقة الضمري ملرجعه يف ثالثة حماور أساسية لبناء الكلمة؛ األوّل صيغ العدد وهي ثالث اإلفراد والتثنية واجلمع والثاني صيغ اجلنس وهي التذكري

والتأنيث والثالث املدلول واملراد به العاقل وغري العاقل» (القاسم5259 ،هـ ق ،ج  )512ومبا أنّ املطابقة آلة من آليات أمن اللبس تدنا متّ
الرتكيز سل سدم املطابقة أو التخالف يف كتاب سيبويه
** التخالف العددي :هو سدم املطابقة بني الضمري وسائده يف العدد يقول سيبويه« :فأمّا "مسّيت" و"كنّيت" فإنّما دخلتها "الباء"

على حدّ ما دخلت يف "عرّفت"» ( 5899م ،ج ،5ص  )59ضمري "ها" املفرد يف "دخلت" يعود إىل "مسيت" و"كنّيت" ،وهما مثن
وجدير باللكر أنّ سيبويه قد يراسي مطابقة العدد يف مث هلا ،حنو قوله« :انتصب "الثوب" و"املال"؛ ألنّهما مفعوالن تعدّی إليهما فعل

مفعول ( »...املصدر نفيه ،ج ،5ص  )24ضمري "هما" يعود إىل "الثوب" و"املال" وقد روسيت املطابقة العددية بيندما
وقد نرى االزدواجية يف التعام مع مرجع الضمري وقد يعترب مفردا وقد يعترب مجعا من مث قوله« :فهذه احلروف كلّها مبتدأة

مبين عليها ما بعدها واملعنى فيهنّ أنّك ( »...املصدر نفيه ،ج ،5ص  )559يعود ضمري "ها" يف "كلدا" و"سليدا" و"بعدها" وضمري "هنّ"
يف "تيدنّ" إىل "هله احلرو " كما نالحظ أن "هله احلرو " استربت مرّة مفردا مؤنثّا ومرّة أخرى مجعا مؤنّثا
** التخالف يف اجلنس :هو سدم املطابقة بني الضمري وسائده يف اجلنس ميزة أخرى من ميزات سيبويه األسلوبية هي ظدور
االزدواجية يف التعام مع مرجع الضمري يف جنيه ،مما قد يعترب مرجعا يف مجلة واحدة ملكرا ومؤنثا وقد ستبلور هله االزدواجية
يف مجلتني خمتلفتني لنرى منوذجا لك ّ واحد مندا:
«من صرف ما ال ينصرف ،يشبّهونه مبا ينصرف من األمساء؛ ألنّها أمساء كما أنّها أمساء» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  )49أوّل ضمري
نواجده هو ضمري "هــ" يف "يشبّدونه" يعود إىل "ما ال ينصر " ثمّ سندنا ضمريان وظاهرة املرجع غري احملدّد؛ إذ يصلح ك ّ من
الضمريين يعود إىل "ما ال ينصر " ،واآلخر إىل "ما ينصر من األمساء"
واملثري لالهتمام سندنا ،هو أنّ أيّ ضمري مندما أرجعناه إىل "ما ال ينصر " ،أمامنا سعام ثنائي مع جنس املرجع؛ ألنّه اُسترب
مرّة ملكرا ومرّة أخرى مؤنّثا وكلل

قوله« :ومن العرب من يثقّل الكلمة إذا وقف عليها واليثقّلها يف الوصل ،إذا كان يف الشعر ،فهم

جيرونه يف الوصل على حاله يف الوقف» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  )48يرجع ضمري "ها" يف "سليدا" و"يثقّلدا" إىل "الكلمة" ،وكلل
سعترب مرجعا لضمري "هو" امليترت يف "كان" وضمري "هـ" يف "جيرونه" و"حاله" ،إال أن سيبويه قد بدل "الفظ" بـ"الكلمة" يف ذهنه
وأرجع الضمري إليه ال إليدا وأدى هلا التبدي إىل ظدور ظاهرة االزدواجية يف بنية كالمه الفوقية
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«وقد يكون "علمت" مبنزلة "عرفت" ال تريد إلّا علم األوّل وقال سبحانه ... :و﴿وآخرين من دونهم ال تعلمونهم ،اهلل يعلم﴾ (األنفال)66 :

فهي هنا مبنزلة "عرفت" ،كما كانت "رأيت" على وجهني» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  )29ضمري "هي" يعود إىل "سلمت" وهلا يدلّ سل أنّ
سيبويه بدّل كلمة "سلمت" بفع "سلمت" يف ذهنه وجاء بالضمري مؤنثا ،كما سعام مع "رأيت" نفس التعام وجاء بالفع له
مؤنّثا؛ ولكن نراه يف مواضع أخرى أرجع الضمري امللكر إىل الفع  ،حنو قوله« :وأمّا "ظننت ذاك" فإنّما جاز السكوت عليه؛ ألنّك قد

تقول" :ظننت" فتقتصر كما تقول" :ذهبت" ثمّ تعمله يف "الظنّ"» (املصدر نفيه ،ج  ،5ص  )29ضمري "هـ" يف "سليه" و"سعمله" يرجع
إىل"ظننت" ,تيتبيّن لنا أن سيبويه هنا أساد الضمري إىل تع "ظننت" وما موضع االهتمام سندنا هو التعام االزدواجي مع األتعال
6ـ4ـ اإلكثار من أمساء اإلشارة واأللفاظ املبدمة
أمساء اإلشارة واأللفاظ املبدمة من أدوات التعبري ال ي سعني املنشئ ،ألندا متتل الشحنات الداللية ال ي ستغري من نص إىل آخر
تتقصر الطريق له ،ألنّه يعبّر سمّا يريد يف مواقع خمتلفة باستخدام أوجز وأق ّ كلمات ولكن جيع املخاط ملزما جبدد أكرب يف
سأوي الدالالت ال ي حتملدا هله األلفاظ نواجه العبارات العديدة يف الكتاب ،وال ي أغلبية مفرداسدا من هله اجملموسة ،حنو:
قوله« :وإنّما صار هذا كهذا حني صار يف اآلخر ،إضمار «اليوم» و«املكان» (5899م ،ج ،5ص  ،)92و«فكذلك هذا الذي ال جييء إلّا على

هذا املعنى» (املصدر نفيه ،ج  ،5ص  )555ونرى أكثر األبواب مبتدئة بـ"هذا" ،مث « :هذا باب علم ما الكلم من العربية» ،ويفيّر
الرماني هله الظاهرة بقوله« :وجيوز يف «هذا» ثالثة أوجه :األوّل اإلشارة إىل ما هو مبنزلة احلاضر ممّا يذكره يف الكتاب على جهة التقريب كما
تقول :هذا اجليش مقبل  ...الثاني إشارة إىل ما يف قلبه من العلم الذي يذكره يف الكتاب .الثالث وضعه غري مشار به لتنعقد اإلشارة فيه عندما

يتصل به من الكالم إذا ذكره .والوجه األوّل أحسن هذه األوجه؛ ألنّه أظهر يف مفهوم الكالم» (5251هـ ق ،ج ،5ص )599
و«ممّا يفرق الضمائر عن أمساء اإلشارة أنّ الضمائر تعود على ما قبلها غالبا .وأمّا أمساء اإلشارة فتفسّر مبا بعدها» (ابن بابشاذ 5844 ،م،

ج  ،5ص  )592بناء سل هلا االترتاق بني الضمائر وأمساء اإلشارة ،ميكن القول إنّ  %89من أمساء اإلشارة يف كتاب سيبويه
قامت مقام الضمري ،ألنّدا سفيّر مبا قبلدا سل سبي املثال،يف قوله« :وإن شئت ،قلت" :كان أخاك عبد اهلل"؛ فقدّمت وأخّرت كما فعلت

ذلك يف "ضرب"» (5899م ،ج ،5ص  ،)21يقصد من "ذل " مصدر ميتخرج من مفدوم ما قبله أي "التقديم والتأخري" إذن
للوصول إىل مدلول أمساء اإلشارة يف اخلطوة األوىل ،نبدّهلا إىل الضمائر ثمّ نبحث سن مرجع الضمائر وتق ما دُرِس يف هلا
البحث
ومثري لالهتمام بأنّ سيبويه يوجز املعاني العميقة والتوضيحات الكثرية يف كلمة واحدة من مث "كلل " أو "هدنا" ،حنو قوله:
«وإذا كان الفعل يف موضع الصفة فهو كذلك» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  )549تما هو حال املخاط ؟ ه جنده إال باذال جددا كبريا
إلدراك املغزى اللي سدلّ سليه هله األلفاظ ما هو احل ّ؟ من الواضح أننّا لتعيني مدلول "كلل " يف اجلملة ال ي مرّت بنا حنتاج إىل
كالم سيبويه يف اجلمالت اليابقة؛ ألنّ "كلل " يف احلقيقة سصارة ما قي يف اليطور اليابقة إذن للوصول إىل مدلول "كلل "
وما شابده ،ال بد من أن يدرك القارئ ك مجلة ويلخصه سل هيئة مصدر ويعترب هلا املفدوم امليتشف لبنة جتع سليه لبنة
أخرى حت يكتم بناء املعن تـ"كلل " يقصد منه "غري سام سل االسم اللي سبق املوصو َ" ،ألنّ الكالم قب هلا يدور
حول سدم سم ما بعد االستفدام سل ما قبله ،وكلل سدم سم ما بعد الصلة سل ما قبله
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6ـ5ـ سعبية املعاني ضمن األمثلة
من وجوه اإلجياز يف كتاب سيبويه أنّه قد يرتك شرح األحكام النحوية ويعبّيدا ضمن األمثلة وجيع س ء استخراجدا سل ساسق
القارئ ومؤيّد كالمنا هلا ،سعبريه سن موضوع واحد بشكلني خمتلفني يف موضعني اثنني ،يقول« :فإن قلت" :هل زيدا رأيت؟" و"هل

زيد ذهب؟" ،قبح ،ومل جيز إال يف الشعر» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  )88تنراه ليس يشرح احلكم املروم ،ب يتوقع من القارئ أن
ييتخرج قصده بدراسة املثال ،ثمّ نراه شارحا هلا احلكم سينه ،يف موضع آخر بقوله« :واعلم ،أنّ حروف االستفهام كلّها يقبح أن
يصيّر بعدها االسم ،إذا كان الفعل بعد االسم؛ لو قلت" :هل زيد قام؟" و"أين زيد ضربته؟" ،مل جيز إال يف الشعر» (املصدر نفيه ،ج ،5ص

 )595تنعد سيبويه يف املرّة األوىل صامتا مكتفيا بلكر املثال ،تال بدّ للمخاط أن يدقّق يف املثال وييتكشف قصده
ومنوذج آخر كالمه يف باب "احلال" بقوله« :فلو كان مبنزلة املفعول الذي يتعدّی إليه فعل الفاعل ،حنو" :عبد اهلل" و"زيد" ،ما جاز يف
"ذهبت" وجلاز أن تقول" :ضربت زيدا أباك" و"ضربت زيدا القائم" ال تريد بـ"األب" وال بـ"القائم" الصفة وال البدل» (املصدر نفيه ،ج ،5ص

 )22جيري الكالم يف هله الفقرة حول ثالثة تروق بني احلال واملفعول به يشري سيبويه إىل أحد الفروق مركبا بني الشرح واملثال،
وهو أنّ سام احلال ال يفرق أن يكون الزما أو متعديا خال سام املفعول به اللي يتعيّن سعدّيه تنشاهد أنّ سيبويه ال يصرّح
بالفع الالزم ب يأسي بـ"ذهبت" ممثّال سن األتعال الالزمة ويشري إىل الفرقني اآلخرين باختيار األمثلة اهلاد

أوّله أنّ "أباك"

و"القائم" معرتتان
إذن ينبّه املخاط

أنّ احلال ال سيتطيع أن سكون معرتة ومؤيّد كالمنا قوله يف موضع آخر« :وحسن فيه األلف والالم؛ ألنّه ليس

حبال» (املصدر نفيه ،ج ،5ص )549؛ وثانيا سقاب "أب" و"القائم" ييوق ذهن املخاط حنو ميألة اجلمود واالشتقاق ،وااللتفات
إىل الدورين الللين اقرتحدما سيبويه أي "الصفة" و"البدل" جيع القارئ مطمئنّا بأنّ اختيار األمثلة كان هادتا معبّرا سن حكم؛
إذن ميتنع "أباك" أن يقع حاال بيببني هما "التعريف" و"اجلمود" وميتنع "القائم" أن يقع حاال بيب هو "التعريف" وجدير باللكر قد
استخدم اللفّ والنشر غري املرسّ يف ذكر الدورين
بناء سل ما مض  ،اإلملام بدله امليزة األسلوبية سند سيبويه يغيّر وجدة نظرسنا حول بعض آراء سيبويه؛ إذ نرى النحويّني
يعتقدون سل سبي املثال أنّ سيبويه مل يقيّد املفعول له بالشروط ال ي جعلت له تيما بعد واكتف بتعريفه بقوله« :هذا باب ما
ينتصب من املصادر؛ ألنّه عذر لوقوع األمر» .فيمكن القول إنّه عبّر عن شروط املفعول له يف أمثلته حنو «فعلت ذاك حذار الشرّ» (املصدر نفيه،

ج ،5ص  ،)594أل ّن مجيع أمثلته حتتوي سل مصدر قليب ،وهناك احتاد يف الزمن والفاس بني املصدر وبني تعله
6ـ6ـ استخدام القيود النيبية يف سقويم الكالم
سوصف الظواهر اللغوية يف الكت

النحوية باجلواز والوجوب والرتجيح واالمتناع؛ ولكن يكثر هلا احلق الداللي يف كتاب

سيبويه؛ إذ نراه ييتخدم ألفاظا ،مث " :سربيّ" و"جيّد" و"كثري" و"أمج " و"قبيح" و"ضعيف" و"مطرد" و"جيوز" و"حيين"
و"ييتقيم" وما يلفت االنتباه يف هلا االستخدام هو سغري الدالالت يف مواضع خمتلفة
تلفظا "عربيّ" و"جيّد" قد جييئان معا ،حنو قوله« :وإن قدّمت االسم فهو عربيّ جيّد ،كما كان ذلك عربيّا جيّدا» (املصدر نفيه ،ج ،5
ص  ،)99وقد جييء ك ّ واحد مندما سل حدسه ،حنو قوله« :ولو قلت" :مررت بعمرو وزيدا" ،لكان عربياً» (املصدر نفيه ،ج  ،5ص

 ،)82و«لو قلت" :هل زيد أنا ضاربه" لكان جيدا يف الكالم» (املصدر نفيه ،ج ،5ص )595

نثر سيبويه يف الكتاب وخصائصه األسلوبية
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ويبدو أنّ سيبويه استخدم اللفظني مبعن "تصيح" ،وقد جيمعدما معا للتأكيد األكثر ،وقد ييتخدمدما مبعن "جائز" ،إذ قال:
«أال تری أنّك لو قلت" :زيد يوم اجلمعة فأنا أضربه" مل جيز ولو قلت" :زيد إذا جاءني فأنا أضربه" ،كان جيدا» (املصدر نفيه ،ج ،5ص )554
سقاب "جيد" و"مل جيز" ييوق اللهن حنو أنّ "جيّد" هنا استخدم مبعن "جائز"
أمّا "حين" ومشتقاسه تيبدو أنّدا ميتخدمةٌ مرادتةً لـ"جاز" ،إذ قال سيبويه« :ولو حسُنَ هذا أو جاز» لقلت ( »...املصدر نفيه ،ج
 ،5ص  ،)544وقال« :أال ترى أنّك لو قلت" :زيد ظنّي منطلق" مل حيسن ومل جيز أن تضع ذلك موضع ظنّي» (املصدر نفيه ،ج  ،5ص

 ،)541وكلل

قال« :ولو قلت" :سوف زيدا أضرب" مل حيسن  ...إال أنّه جاز يف تلك األحرف التأخري واإلضمار ( »...املصدر نفيه ،ج

 ،5ص  )89سقاب "جاز"" ،مل حيسن" ،وهلا يدلّ سل أنّ "مل حيسن" قد جاء مبعن "مل جيز"
قد ورد "القبح" يف "الكتاب" امسا وتعال وقد سرّته سيبويه بأنّ القبيح هو «أن تضع اللفظ يف غري موضعه ،حنو قولك« :قد زيدا

رأيت» (املصدر نفيه ،ج  ،5ص  )49ولكن نرى سيبويه استخدم هلا اللفظ مبعن "سدم اجلواز" ،وهلا االمتناع إما ناشئ سن
وضع املفردات يف غري موضعدا كما أشار هو بنفيه يف سعريف القبيح ،وإمّا ناشئ سن سدم إتادة املعن املفيد يقول سيبويه« :فإن

قلت" :هل زيدا رأيت"  ...قبح ومل جيز إال يف الشعر» (املصدر نفيه ،ج ،5ص  )88هنا "قبح" جع مرادتا لـ"مل جيز"؛ وسدم اجلواز
يعود إىل وضع املفردات يف موضع غري صحيح؛ ولكن حني يقول« :ولو قلت" :كان رجل من آل فالن فارسا" ،حسن ...ولو قلت" :كان
رجل يف قوم فارسا" ،مل حيسن ،ألنّه ال يستنكر أن يكون يف الدنيا فارس وأن يكون من قوم .فعلى هذا النحو حيسن ويقبح» (املصدر نفيه ،ج

 ،5ص  )12إنّ سيبويه أناب هنا "يقبح" مناب "مل حيين" و"حين" و"مل حيين" هنا مبعن "جاز" و"مل جيز" ويف هله اجلملة ال ي
مثّ بدا سيبويه ،سدم اجلواز يعود إىل إتادة املعن  ،ألنّ املفردات وضعت يف موضعدا الصحيح وسفقد اجلملة معن جديدا يفيد
القارئ تيتبيّن لنا أنّه قد ييتخدم "قبيح" وما اشتق منه يف غري ما صرّح به يف باب استقامة الكالم وإحالته
أمّا "ضعيف" تاستخدم مبعن "غري جائز"؛ إذ قال سيبويه« :فإن ابتدأت فقلت" :ظنّي زيد ذاهب" كان ضعيفا ال جيوز البتّة كما ضعف
"أظنّ زيد ذاهب"» (املصدر نفيه ،ج  ،5ص )549؛ واستخدم بعض األحيان بنفس معن "الضعيف" مث قوله« :كلّما طال الكالم
ضعف التأخري إذا أعملت وذلك قولك" :زيدا أخاك أظنّ" فهذا ضعيف كما يضعف "زيدا قائما ضربت"» (املصدر نفيه ،ج ،5ص)549
« املستقيم من الكالم هو اجلاري على أصل صحيح .فإن كان يف اللفظ فقط فهو مستقيم فيه بهذا التقييد وإن كان يف املعنى فقط فهو مستقيم
فيه وإن كان يف املعنى واللفظ فهو مستقيم على اإلطالق وهواجلاري على أصل صحيح يف اللفظ واملعنى» (الرماني5251 ،هـ ق ،ج ،5ص
 )519تـ"االستقامة" صفة سطلق سل الكالم سل لفظه ومعناه ،يقول سيبويه« :وأمّا ما جيوز فيه الفعل مضمرا ومظهرا ومقدّما ومؤخرا

واليستقيم أن يبدأ بعده األمساء فـ"هلّا" و"لوال" و"لوما" و"أال"» (5899م ،ج  ،5ص " )89ال ييتقيم" هنا مبعن "ال جيوز"؛ ولكن
يدرس احلكمُ بناء اجلملة وقد جند سيبويه ييتخدم هلا اللفظ ويرشد خماطبه دون أن يدرس مجلة ،حنو قوله« :وال يستقيم أن خترب

املخاطب عن املنكور» ،نرى أنّ "ال ييتقيم" مبعن "ال جيوز ل " ،وهنا استخدم استخداما سامّا ال كصفة للكالم
6ـ7ـ إجياز احلل
احلل

هو «تقليل الكالم من غري إخالل باملعنى» (الرمّاني واآلخرون5899 ،م ،ص  ...« ،)49لدفع املتلقي إىل الولوج لعامله الداخلي

ومشاركته يف تشكيل املعاني اليت يهدف إليها وذلك من منطق أنّ النظام اللغوي يقتضي يف األصل ذكر هذه األطراف ولكن التطبيق العلمي من

خالل الكالم قد يسقط أحدها اعتمادا على داللة القرائن املقالية أو احلالية أو العقلية» (سبد املطل 5882 ،م ،ص )555
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قد متّ إجياز احلل يف كتاب سيبويه سل قيمني :قيم مندما سدلّ سليه قرينة لفظية سياسد املخاط أن جيد احمللو بأدن
سأم والغرض منه "البيان بعد اإلبدام" و"رساية االختصار" ،حنو قوله« :وإذا قلت" :زيد لقيت أخاه" فهو كذلك ،وإن شئت ،نصبت»

( 5899م ،ج  ،5ص  )89مفعول "شئت" حملو للبيان بعد اإلبدام وهو "نص زيد" ومفعول "نصبت" حملو لرساية االختصار
وهو "زيد"؛ ألنّ سيبويه يف هله اليطور يتحدّث سن إسراب املشغول سنه ،تيدرك املخاط بأدن سأمّ  ،أنّ القصد من "النص "
هو نص

املشغولسنه أي "زيد"؛ وقيم ثان مندما «يعمل على تنشيط خميلة املتلقي وإعمال ذهنه يف تأويل احملذوف وملء الفراغات اليت

يرتكها هذا اإلجراء األسلوبي يف سطح التعبري» (اليعدني5889 ،م ،ص  ،)494وسدلّ سليه قرينة سقلية سنشأ من مفرتضات القارئ
النحوية ،حنو قوله« :مثل ذلك قولك" :إنّ زيدا ظريف وعمرو وعمرا" .فاملعنى يف احلديث واحد وما يراد من اإلعمال خمتلف يف "كان"

و"ليس" و"ما"» (5899م ،ج  ،5ص  )95يعاجل سيبويه العطف سل اسم "إنّ" ويشري إىل استواء املعن يف حال ي العطف ،دون
سناول سفاصي العطف سل اسم "إنّ" ،ثمّ يقيس بني العطف سل االسم يف باب "إنّ" والعطف سل اخلرب يف باب "كان" و"ليس"
و"ما" ،دون أن يصرّح بوجه القياس وجيع س ء االكتشا سل ساسق القارئ
أول ما يتبادر إىل اللهن وهو سبادر خاطئ أنّ سقاب كلم ي "خمتلف" و"واحد" ييوق اللهن إىل املعن ؛ أي متّ القياس بني
البابني من حيث املعن  ،ألنّه استخدم "واحد" سوصيفا للمعن بدلا االستدالل يُفدم من كالمه أنّ معن اجلملة يف حال ي العطف
يف باب "إنّ" سل اليواء؛ ولكن معن اجلملة يف حال ي العطف يف باب "كان" و"ليس" و"ما" خيتلف سرتض القواسد النحوية هله
النتيعة ،ألنّ املعن ييتوي يف باب "ما" يف حال ي العطف؛ ولكن يف باب "كان" خيتلف ،كما يقول سيبويه« :فـ"ما" جيوز فيها
الوجهان كما جيوز يف "كان" ،إلّا أنّك إن محلته على األوّل أو ابتدأت ،فاملعنى أنّك تنفى شيئا غري كان يف حال حديثك .وكان االبتداء يف "كان"
أوضح؛ أل ّن املعنى يكون على ما مضى وعلى ما هو اآلن» (املصدر نفيه ،ج  ،5ص )95

تيبدو أنّه أراد القياس بني نوع العطف وإسراب املعطو ؛ إذ إنّ العطف يف باب "إنّ" يف كلتا احلالتني من نص املعطو
ورتعه ،سطف املفرد سل املفرد؛ أي املعطو املنصوب يعطف سل لفظ اسم "إنّ" واملعطو املرتوع يعطف سل حم امسدا
(ابن حناس 4991 ،م ،ص  )444ولكن يف باب "كان" و"ليس" و"ما" ،إذا جئنا باملعطو منصوبا سطفناه سل خربها والعطف
سطف املفرد سل املفرد وإذا رتعنا املعطو تدو خرب لالسم اللي جاء قبله وسعطف هله اجلملة سل اجلملة اليابقة ال ي سشم
"ما" أو "كان" أو "ليس" تيتعل لنا أنّ يف العطف سل اسم "إنّ" ،املعن ونوع العطف يف احلالتني ييتويان ويف العطف سل خرب
"كان" أنّ املعن ونوع العطف كليدما خيتلفان ويف العطف سل خرب "ما" و"ليس" ،أنّ املعن ييتوي ولكن خيتلف نوع العطف
من املالحظ أنّ سيبويه امتنع سن ذكر "اجلار واجملرور" أو "التمييز" بعد كلمة "خمتلف" يف قوله «ما يراد من اإلعمال خمتلف» وسرك
املخاط يف حعم من االستدالالت ليكشف هو نفيه وجه االختال
اخلامتة
يف هلا البحث ،بُلل اجلدد سل دراسة كالم سيبويه اللي يرتكز سل وصف اللغة العربية ،صرتدا وحنوها وصوسدا ومعناها
دراسة أسلوبية ليباح باليرّ اللي قد اختف يف صعوبة استشفا املعن للمغزى اللي هو مروم يف كتابه سشدد لنا الكت النحوية
ال ي جاءت بعد الكتاب ،بأنّ الصعوبة ال سعود إىل مضمون كالم سيبويه؛ إذ سشرتك األحكام املطروحة يف هله الكت وال نشاهد
ظدور أحكام جديدة بعد كتاب سيبويه تدلا يرشدنا بأنّ كيفية التعبري قد أثّرت يف درجات الفدم هلله الكت  ،ويف رأسدا كتاب
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سيبويه املفردات يف هلا الكتاب مفردات سدلة متداولة ال حيتاج القارئ إىل مراجعة املعاجم ،إال شلّ وندر صيغة اجلم سل
العربية الفصح
تبناء سل هلا ،إنّ اختيار سيبويه األسالي ال ي جتع املعن حتت اليتار غري متناول اليد ،من مث االنصرا إىل اإلجياز بالقرائن
اخلفية واستخدام ضمائر الغائ باملراجع الصعبة وأمساء اإلشارة واألمساء املبدمة دون داللة واضحة واستخدام مفردات سادية،
حنو" :األوّل" و"اآلخر" بالدالالت املتغيّرة والقيود النيبية ال ي ال يكتشف القصد مندا ،إال سن طريق التناصّ واالسكاء واترا سل
ترضيات املخاط والعدود اللهنية متزامنا مع اللعوء إىل التوضيحات بدل استعمال املصطلحات ،مما قد بدّل كتاب سيبويه إىل
دسابة الدماغ ستطل نشاطا ذهنيا وجددا تكريا قد ال يطاق حصيلة هله األوراق من رؤية ،مرآة سعكس رأي سليّ بن سليمان1؛
إذ قال« :عمل سيبويه كتابه على لغة العرب وخطبها وبالغتها .فجعل فيه بيّنا مشروحا وجعل فيه مشتبها ليكون ملن استنبط ونظر فضل »....؛
(البغدادي5884 ،م ،ج ،5ص  ،)544ألنّنا نرى اخلصائص اليائدة سل كتاب سيبويه معاكية لألسلوب العلمي التقريري اللي
من ميزاسه البياطة والوضوح ،ومن رؤية أخرى ،ستعل لنا ذكاوة سيبويه وإحاطته بالنحو العربي ،ألنّه استطاع أن يعرض كالمه
سل هيئة الصور العقلية االنتزاسية بأق ّ مفردات من طبقة الدرجة الصفر

املصادر واملراجع
أ ـ العربية
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