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امللخص

 هيدف هذا البحث إىل الكشف عن جانب من املنهج الذي اتَّبعه سيبويه )1٨0 
هـ( يف تفسريه الظواهر اللغوية، فهو قد اعتمد عىل جمموعة من اآلليات التفسريية، 
واستعامالهتا  كافَّة  الفكرية  مستوياهتا  عىل  اللغة  ملضامني  حتليليًة  أدواتٍ  منها  ذ  واختَّ
التداولية، ومن تلك اآلليات )آلية سألت اخلليل( التي وظَّفها سيبويه بإتقانٍ ودرايةٍ 
ا  أمَّ  . كتابه  لِّها بصورةٍ خصبةٍ يف  كُ املعرفية  اللغة عىل مستوياهتا  تفسريه ملضامني  يف 
س من خالهلا  فيتأسَّ هها سيبويه ألستاذه اخلليل  مفهوم هذه اآللية، فهو أسئلة يوجُّ
التي  اللغوية،  للظواهر  وقراءات  تفسريات  عنه  ينتج  معريف  وتواصل  علمي  حوار 
أن  لبث  ما  ثمَّ  أستاذه عنها،  فيسأل  بام يملك من فطنة وذكاء  يقتنصها  كان سيبويه 
ًة أساسيًَّة يف منجزه املعريف )الكتاب(، عىل أنَّ  مجع تلك املحاورات وجعل منها مادَّ
سيبويه قد جعل من تلك املحاورات آلية لتفسري اللغة عىل اختالف مفاصلها . وما 
هذه الدراسة إالَّ مدخل لساين لفهم تلك اآللية التفسريية يف ضوء معطيات الدرس 
والتداويل(؛  والوظيفي،  التحوييل،  )التوليدي  باالجتاهات  املتمثلة  احلديث  اللغوي 
يف  وظَّفها  وقد  االجتاهات،  هذه  بمفاهيم  تام  وعي  عىل  كان  سيبويه  وجدنا  ألنَّنا 
ى )سألت اخلليل( . دراسته للغة العربية، وكان من مجلة تطبيقاته ما وضعه حتت مسمَّ
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Abstract

 The research aims to uncover the approach that Sibweh used ( 180 
AH ) in his Interpretation of linguistic phenomena, he depends on 
a set of explanatory mechanisms, and uses it as analytical tools for 
language contents at all intellectual levels and pragmatic using .One 
of these tools (I asked Al-Khalil ) Sibweh employs it perfectly in his 
interpretation of the contents of the language on all levels of the 
knowledge in a fruitful way . Whereas the conception of these tools 
is a question asked by Sibweh for his teacher Al-Khalil then there 
is a scientific dialogue and communicative knowledge to produce 
explanations and readings on a linguistic phenomena . Then, he 
collects these conversations to make them an essential section in 
his knowledge achievement .However, Sibweh sets these conver-
sations a mechanism for explanation of the language in all differ-
ent points. So this study is an entrance for linguistics to understand 
this explanatory mechanism on the scale  of the modern linguistic 
lesson represented by (Generative Grammar, Functional, and Prag-
matic), Because we find Sibweh fully aware of the concept of these 
issues  and employ it in his study of the Arabic language, one of his 
applications   is " I asked Al-Khalil " .
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مة املقدِّ

د  الم عىل خري اخللق أمجعني حممَّ الة وأزكى السَّ احلمد هللا ربِّ العاملني وأفضل الصَّ
وآله الطيبني الطاهرين

ا بعد أمَّ

ف اهللا سبحانه وتعاىل اللغة العربية بأن جعلها لغة كتابه املبني، ولسان نبيِّه  فقد رشَّ
الكريم حممد )(، فهيَّأ هلا سبحانه أسباب احلفظ كام هيأ لكتابه الكريم، وكان من 
خري تلك األسباب أن منحها تعاىل علامء حيفظوهنا ويثبتون قواعدها وأَخبارها، ومن 
خري أولئك العلامء سيبويه، الذي ترك لنا كتابًا يف اللغة العربية كان لهُ أثره يف كلِّ من 
جاء بعده، حتَّى صار املنهل األول، واملورد الذي يستقي منه كل وارد يف اللغة، ومن 
وبيان  اخلالد ورشحه  السفر  لدراسة هذا  قدياًم وحديثًا  العقول  هنا توجهت خرية 
مقاصده بمحاوالت كثرية تنوعت يف مقاصدها وأهدافها، وبحثنا هذا حماولة ابتغينا 
فيها اكتشاف جانب من اآلليات التي يعتمد عليها سيبويه يف دراسته للغة وتفسريه 
لظواهرها، وقد درسنا أنموذجًا واحدًا من تلك اآلليات وهي آلية )سألت اخلليل(، 
الكتاب، وماهية هذه اآللية حماورة يعقدها سيبويه مع  ً يف  لت حمورًا مهامَّ التي شكَّ
أستاذه اخلليل، إذ يقتنص سيبويه ما غمض من تراكيب اللغة فيأيت إىل أستاذه اخلليل 
يسأله عنها، ثمَّ ما لبث أن قيَّد تلك املحاورات يف كتابه وجعل منها آليًَّة تفسرييًة، 
وكذلك حجاجية يعتمد عليها يف التأسيس للقواعد اللغوية؛ ملا حيمل رأي اخلليل 

من قداسة علمية يف اللغة متفق عليها بني االجتاهات مجيعها .
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ل بقراءة مفهوم األسئلة  وقد درسنا هذه اآللية يف أربعة مباحث تقدمها متهيد تكفَّ
ل  ت أهم النتائج التي توصَّ تمت بخامتة ضمَّ هها سيبويه ألستاذه، وخُ التي كان يوجِّ
احلديثة،  اللغوية  االجتاهات  وفق  عىل  فيها  درسنا  فقد  املباحث  ا  أمَّ  . البحث  إليها 
وختامًا  التداويل،  ثمَّ  الوظيفي،  ثمَّ  التوليدي،  اه  االجتِّ وهو  األول  باملبحث  فبدأت 
اهات الثالثة السابقة  باملبحث الرابع الذي درسنا فيه اعتامد سيبويه عىل تضافر االجتِّ
)التوليدي، والوظيفي، والتداويل( يف تفسري الظاهرة اللغوية من جوانبها املتعددة .

معاجلاته  يف  سيبويه  اتَّبعه  الذي  التفسريي  املنهج  بيان  عىل  منصبًَّا  عملنا  وكان 
اآلليات   التفسريية، وهي إحد اخلليل(  آلية )سألت  اللغوية من خالل  للظواهر 

التي اعتمدها سيبويه يف منهجه التفسريي لبنية اللغة وقواعدها ومضامينها .
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التمهيد/ االستفهام اإلثاري:

االستفهام: ))استخبار، واالستخبار هو طلب من املخاطب أن خيربك(((1(، فهو 
طلب الفهم أو معرفة ما هو خارج الذهن، ويأيت عىل صورتني: سؤال عامَّ ال علم به، 
ا اآلخر  ى استفهامًا حقيقيًا وهو األصل، أمَّ وسؤال عامَّ هو معلوم(2(، واألول يسمَّ
فيطلق عليه االستفهام غري احلقيقي، وهو الذي خيرج إىل دالالتٍ أخر يكشف 

عنها السياق بمعيَّة القرائن(3(.

وتربز أمهية االستفهام يف احلوار، فهو يؤسس لعالقات متشابكة داخل العملية 
د  التواصلية، ثمَّ يضمن هلا االستمرار والديمومة بام خيلقه من آفاق حوارية تتجسَّ
باألسئلة التي يطرحها كال طريف احلوار، فيدوم التواصل بديمومة االستفهامات، 

زة والدقيقة منها واملعد هلا سلفًا . وال سيَّام املركَّ

يف  االستفهام  أمهيَّة  وعى  قد  1٨0هــ(  )ت  سيبويه  إنَّ  القول  يمكننا  هنا  ومن 
فكان  هــ(،  اخلليل )ت 175  أستاذه  العلمي مع  احلوار  للحوار وال سيَّام  تأسيسه 
كثريًا ما يسأله عن تفسريه للظواهر اللغوية، فيتأسس عىل ذلك حوار علمي مثمر 
قال:  أنَّه  بعضهم  أُثر عن  حتَّى  وحيرتمه،  وجيله  بسيبويه  يستأنس  اخلليل  من  جعل 
عت  مِ ا سَ مَ وَ  : الَ قَ بزائر الَ يمل؛  ًبا  حَ : مرْ الَ قَ فَ ه،  يْ يبَوَ فَأقبل سِ َلِيل،  اخلْ نْد  عِ ))كنت 
وهلَا لغريه(((4(، وأغلب الظن أنَّ سيبويه حاز هذه املكانة لد أستاذه بام  قُ َلِيل يَ اخلْ
كان يثريه من استفهامات منتجة، ومؤسسة حلوار علمي رصني جعلت من اخلليل 
أسئلته  يقتنص  كيف  يعرف  كان  العالية  بفطنته  سيبويه  ألنَّ  يمله،  وال  به  يستأنس 

بحيث ال يأيت بام هو مبتذل أو غري جمدٍ .
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واملتفحص ألسئلة سيبويه جيده خيرج هبا عن املدلول األصيل ملفهوم االستفهام إىل 
اول استثارة أستاذه وتثوير ما لديه من قدرات عقلية ومعارف  مقاصد أخر، فهو حيُ
مجَّة؛ ألنَّ السؤال غالبًا ما يكون نافذًة ملفاهيم وعلوم شتَّى؛ ولذلك كان سيبويه يتَّخذ 
ما  معينه  من  فيتزود  أستاذه  فكر  أعامق  إىل  فيها  يغوص  تعليميًة  وسيلًة  السؤال  من 
يستطيع به حلَّ مشكالت اللغة، وتقويم أساليبها، وتفسري غوامضها، وممَّا يدلُّ عىل 
ذلك أنَّ سيبويه كان متهيئًا الستقبال أجوبة اخلليل بحيث يدون إجاباته مع األسئلة 
الرئيسة لكتاب  املادة  اها، ثمَّ أصبحت فيام بعد تلك األسئلة واألجوبة  إيَّ التي سأله 
كر اسم اخلليل يف الكتاب ما يزيد عىل )522( مرة، وهو قدر مل يرو مثله  سيبويه، فقد ذُ
وال قريبا منه عن أحد من أساتذته اآلخرين(5(، وهذا إن دلَّ فإنَّه يدلُّ عىل سموِّ األمانة 
العلمية التي كان يتحىلَّ هبا سيبويه، فهو يشري يف كلِّ املواضع إىل احلوارات التي كانت 
جتري بينه وبني اخلليل، وكان يذكر جهد اخلليل وينسبه إليه بكلِّ أمانة، ولذلك فقد 
أحسن اخلليل عندما خلَّفه عىل تراثه، فهو قد ))متثَّل آراءه النحوية متثاًل غريبًا رائعًا، 
آيته  )الكتاب(  ذلك  يسوي من  فإذا هو  اآلراء،  يكاد حيىص من  ما ال  إىل  منها  نافذًا 
الكرب، وقد بلغ من إعجاب األسالف به أن سموه )قرآن النحو( وكأنَّام أحسوا فيه 
رضبا من اإلعجاز، ال لتسجيله فيه أصول النحو وقواعده تسجيال تاما فحسب، بل 
أيضا ألنَّه مل يكد يرتك ظاهرة من ظواهر التعبري العريب إال أتقنها، فقهًا وعلاًم وحتلياًل((
ل اخلليل وسيبويه خري ثنائي يف علوم العربية، إذ مل يكن يف الذين  (٦(، ومن هنا فقد شكَّ

سمعوا عن اخلليل ))وال يف غريهم من الناس مثلُ سيبويه. وهو أعلمُ الناس بالنحو 
ه قرآن النحو، وعقد أبوابه بلفظه ولفظ اخلليل(( بعد اخلليل، وألف كتابه الذي سامَّ

. )7)

خزائن  عىل  اخلليل  خليفة  صار  بحيث  الرفيعة  املنزلة  هذه  إىل  سيبويه  وصل  وقد 
من  ينطلق  فهو  ألستاذه،  املحاورة  أسلوب  من  جييده  بام  كان  ذلك  وكل  العربية، 
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الذي حيوي علم  الوعاء  يكون  أن  به   َّأد معرفيًا مستمرًا  تواصاًل  ليؤسس  األسئلة 
د ما قررناه سابقًا من أنَّ أسئلة سيبويه ألستاذه اخلليل كانت  اخلليل، ومن هنا فإنَّنا نؤكِّ
من النوع اإلثاري، فهو هيدف هبا إىل إثارة مكنونات اخلليل العلمية واملعرفية، وحياول 

أن حييط بكلِّ ما لد اخلليل من علوم؛ ولذلك استحقَّ أن يكون خليفة أستاذه .

عند  والتداويل(  والداليل  النحوي  التفسري  )آلليات  دراستنا  يف  لنا  عوَّ هنا  ومن 
سيبويه عىل آلية )سألت اخلليل(، وقد كشفنا عن هذه اآللية يف ضوء اجتاهات علم 
فهو  اجتاهات،  أربعة  يف  اآللية  هذه  يستعمل  سيبويه  أنَّ  وجدنا  ألنَّنا  احلديث،  اللغة 
الرتاكيب  العميقة لبعض  البنية  ل هبذه اآللية من أجل كشف  يتوسَّ يف االجتاه األول 
الرتاكيب، وقد درسنا  تلك  منها  انبثقت  التي  األوىل  النواة  فيحاول كشف  اللغوية، 
العميقة  البنية  وهي  التحوييل  التوليدي  االجتاه  مقوالت  من  مقولة  ضوء  يف  ذلك 
س هبذه اآللية لتفسري وظائف بعض  والبنية السطحية . ويف االجتاه الثاين وجدناه يؤسِّ
الرتاكيب اللغوية يف أثناء دخوهلا يف السياق اللغوي، فيبحث عن تأثرياهتا الوظيفية 
ا  عىل مستو النحو والداللة، وقد درسنا ذلك ضمن االجتاه الوظيفي يف اللغة . وأمَّ
االجتاه الثالث، فإنَّ سيبويه يتَّخذ فيه من آلية )سألت اخلليل( أداًة تفسريية يكشف هبا 
عن اجلانب التداويل للغة، فيحرص عىل تفسري اللغة يف أثناء االستعامل والتواصل، 
وقد رصدنا ثالث مقوالت لالجتاه التداويل يف هذا الصدد، وهي )أثر املقام يف احلكم 
ا االجتاه الرابع، فإنَّنا رصدنا فيه بعض  اإلعرايب، واالفرتاض املسبق، والقصدية( . وأمَّ
املواضع التي يلجأ فيها سيبويه يف عمله التفسريي للغة إىل تضافر االجتاهات الثالثة 
 السابقة حتت مظلة آلية )سألت اخلليل( يف دراسته لبعض الظواهر اللغوية؛ ألنَّه ير
قصور تلك االجتاهات بمفردها يف بيان اجلانب التفسريي ملا هو بصدده من الظواهر 

اللغوية التي ال يمكن الوصول إىل مبتنياهتا الفكرية إالَّ باملرور بأكثر من اجتاه .
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املبحث األول/ (سألت اخلليل) آلية تفسريية توليدية حتويلية:

تعدُّ البنية العميقة من أهم األركان واألسس التي قامت عليها النظرية التوليدية 
ا ))األساس  ها بأهنَّ التحويلية للعامل اللغوي األمريكي )نعوم جومسكي( ويمكن حدُّ
الذهني املجرد ملعنى معني، يوجد يف الذهن ويرتبط برتكيب مجيل أصويل يكون هذا 
اجلملة  لفهم  منها  التي البّد  النواة  ، وهي  له  املعنى وجتسيدًا  لذلك  رمزًا  الرتكيب 

وحتديد معناها الداليل وإن مل تكن ظاهرة فيها(( (٨( .

ويقابل مصطلح )البنية العميقة( مصطلح )البنية السطحية( والفرق بني االثنني 
أن البنية العميقة هي الفكرة الذهنية املجردة يف عقل اإلنسان التي يوّد املتكلم التعبري 
عنها ، أما البنية السطحية فهي جتسيد هلذه الفكرة الذهنية يف كلامت منطوقة يتم هبا 
حتويل الفكرة من مرحلة إىل أخر(9(، واألوىل خفية حتدد التفسري الداليل للجملة، 
التفسري  حتدد  التي  للوحدات  سطحي  ترتيب  فهي  الثانية  ا  أمَّ السليقة.  فرع  وهي 

الصويت والصورة الفيزيائية للجملة، وهي فرع عىل االستعامل . 

والبنية العميقة ال تظهر يف اجلمل التي نكتبها أو ننطقها لكنَّها حارضة يف العقل 
من  طائفة  بوساطة  سطحية  بنية  إىل  حتويلها  يمكن  ولكن  منطقية،  عقالنية  فهي 
القواعد تسمى )القواعد التحويلية( ، وهذه األخرية هي نتاج لألوىل، ولذلك فهي 
باألصوات  ترتبط  وهي  فعاًل،  املنطوق  الكالمي  للتتابع  النهائي  الصويت  الشكل 

اللغوية، يف حني أنَّ البنية العميقة متثل التعبري الداليل للجملة(10(

وقد كان مفهوم البنية العميقة حارضًا يف ذهن سيبويه، إذ طبَّقه يف كثري من إجراءاته 
ة هلذا املفهوم، فقد  التحليلية، وقد مثلت آلية )سألت اخلليل( إحد املحاور املهمَّ
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أو  الرتاكيب،  منها  انبثقت  التي  األصول  عن  اخلليل  ألستاذه  السؤال  كثري  كان 
البناء  عن  يبحث  األسئلة  هبذه  وهو  األدوات،  بعض  منها  تكونت  التي  الكيفية 
العميق لتلك الرتاكيب أو األدوات، ويمكن أن نجد هذا املفهوم يف كثري من أسئلة 

سيبويه للخليل ومنها:

))سألت اخلليل عن مهام فقال: هي )ما( أدخلت معها )ما( لغوًا، بمنزلتها مع متى 
إذا قلت متى ما تأتني آتك، وبمنزلتها مع إن إذا قلت إن ما تأتني آتك، وبمنزلتها 
مع أين كام قال سبحانه وتعاىل: � أينام تكونوا يدرككم املوت � وبمنزلتها مع أيٍّ 
إذا قلت: � أّياما تدعوا فله األسامء احلسنى �، ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظًا 
واحدًا فيقولوا: ماما، فأبدلوا اهلاء من األلف التي يف األوىل. وقد جيوز أن يكون مه 

كإذ ضم إليها ما(((11( . 

األثر  وعن  )مهام(،  لبنية  التكويني  األصل  عن  يبحث  النص  هذا  يف  فسيبويه 
العميق الذي حتدثه يف الرتكيب عندما تدخل عىل األفعال، فيجيبه اخلليل بتحليل 
توليدي فيبني له األصل التكويني العميق لبنية )مهام( وهو )ما ما(، واألوىل أصلية 
والثانية زائدة، ثمَّ إنَّ املتكلمني استقبحوا هذا الرتكيب فأبدلوا اهلاء من األلف التي 
يف األوىل فصار الرتكيب )مهام( . وإذا ما أردنا وصف حتليل اخلليل بلغة املدرسة 

التوليدية التحويلية املعارصة، فإنَّ البنية العميقة لألداة )مهام( هي:

ما + ما + فعل )فعل الرشط( + فعل )جواب الرشط(

بتطبيق  آخر  إىل  لغوي  تركيب  تغيري  )) هو عملية  الذي  التوليد  ثمَّ دخل عنرص 
التوليدية التحويلية ))هو  قانون حتوييل واحد أو أكثر(((12(، والتحويل يف النظرية 
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وسيلة للوصف والتحليل والتفسري(((13(، والقانون التحوييل الذي دخل عىل هذه 
البنية يكمن يف قلب ألف األوىل إىل هاء من أجل دفع الثقل الصويت املتأيت من تكرار 
السطحية  البنية  وهي  )مهام(  املعاجلة  هذه  بعد  األداة  هذه  فصارت  بعينه،  اللفظ 
يف  حتدثه  الذي  األثر  فإنَّ  السطحية  البنية  يف  )مهام(  األداة  دور  عن  ا  وأمَّ املنطوقة. 
ا الثانية  الرتكيب )وهو اجلزم والرشط مع الربط بني ركنيه( متأتٍ من )ما( األوىل وأمَّ
ا عىل مستو البنية السطحية  فال أثر هلا يف الرتكيب عىل مستو البنية العميقة، وأمَّ
للتوكيد، وال يرسي  فيقال عنها زائدة  التوكيد،  أثرًا وهو  فإنَّنا يمكن أن نلحظ هلا 
هذا احلكم عىل كلِّ أدوات هذا الباب فقد نصَّ سيبويه عىل خروج بعضها منه كام يف 
)حيثام و إذما(، وذلك بقوله: ))وال يكون اجلزاء يف حيث وال يف إذ حتى يضم إىل 
كل واحد منهام ما فتصري إذ مع ما بمنزلة إنام وكأنام، وليست ما فيهام بلغو، ولكن 

كل واحد منهام مع ما بمنزلة حرف واحد(((14( .

النواة  اجلملة  عىل  واقعة  تكون  التحويل  عنارص  من  عنرصا  بوصفها  فالزيادة 
)األصلية(، ويمكننا حتديد وظيفتها من خالل العالقة الناشئة بني تلك الوحدات، 
وهي هبذا املعنى ))تدخل ضمن املنهج التحوييل الذي يغري اجلمل املولدة من املكون 

األسايس من حالة إىل أخر بزيادة أدوات وصيغ(((15( .

فالعالقة بني البنية العميقة والبنية السطحية )) تشبه عملية كياموية يتم التعبري عنها 
بمعادلة أحد طرفيها املواد قبل تفاعلها والطرف اآلخر هو الناتج بعد التفاعل(((1٦( .

ًا آخر يسأل اخلليل فيه عن البنية العميقة  وشبيه بالنص السابق يوردُ سيبويه نصَّ
، فزعم أهنَّا  ( وذلك بقوله: ))وسألت اخلليل عن كأنَّ للحرف املشبَّه بالفعل )كأنَّ
ا صارت مع إنَّ بمنزلة كلمة واحدة، وهي نحو  ، حلقتها الكاف للتشبيه، ولكنهَّ إنَّ



٤٢١

ر حسن اخلزاعي أ.د. نجاح فاهم العبيدي    م.م. عامَّ

كأيٍّ رجاًل، ونحو له كذا وكذا درمهًا(((17( .

فسيبويه يف سؤاله هذا يكشف لنا وعيه بوجود بنية عميقة ختالف الشكل املوجود 
فيه الرتكيب احلايل، وبذلك يعمد إىل أستاذه اخلليل من أجل أن يكشف له نواة ذلك 
الرتكيب، ثمَّ يتَّخذ من ذلك السؤال أداًة تفسريية ينطلق منها يف التأسيس ملعاجلات 

عىل كال املستويني السطحي والعميق .

( هي: والبنية العميقة للحرف املشبَّه بالفعل )كأنَّ

ك للتشبيه + أنَّ حرف التوكيد + اسم + خرب

ا البنية السطحية فهي: أمَّ

كأنَّ + اسم + خرب

( بمنزلة الكلمة الواحدة ويف البنية السطحية أصبحت )كأنَّ

فالبنية السطحية هي ))البنية الظاهرة عرب تتابع الكلامت التي ينطق هبا املتكلم((
ا البنية العميقة فهي ))القواعد التي أوجدت هذا التتابع أو البنى األساسية  (1٨(. أمَّ

التي يمكن حتويلها لتكون مجل اللغة، وهذه القواعد أو البنى األساسية تبني تكوين 
اجلمل يف مستو أعمق من املستو الظاهر يف عملية التكلم(((19(، والبنية العميقة 
هي بنية جمردة مفرتضة ينتجها األساس، وحتتوي عىل العالقات النحوية والوظائف 

الرتكيبية واملعلومات الداللية الالزمة لتفسري اجلملة واستعامالهتا املمكنة(20(
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املبحث الثاين/ (سألت اخلليل) آلية تفسريية وظيفية :

من  عنرص  أي  به  يقوم  الذي  الدور  عىل  يُطلق  ))مصطلح  ا  بأهنَّ الوظيفيَّة  تُعرف 
أنَّ  املفهوم  هذا  عىل  ويتأسس   ،)21)))األخر بالعنارص  وعالقته  الكالم،  عنارص 
لكلِّ عنرص من شأنه أن يدخل يف تركيب اللغة وظيفة حمددة تتمثل ابتداًء يف املعنى 
بنية  ا  أهنَّ عىل  للغة  نظر  يُ ثمَّ  ومن  واملواضعة،  باالتفاق  له  الرامز  املبنى  بإزاء  القائم 
شكلية تتألف من جمموعة من األصوات ذات وظيفة تواصلية يقوم فيها كلُّ عنرص 
يه عنرص من عنارص اللغة  بتوصيل جزء من تلك التجربة التواصلية، وكل معنى يؤدِّ
يعدُّ وظيفة أساسية وترتكز النظرية الوظيفية يف اللسانيات احلديثة بشكل كبري عىل 

))إبراز الوظيفة اإلبالغية للغة(((22( .

فالوظيفة باملفهوم العام وصف ظاهر لكلِّ عنرص لغوي يؤّدي دورًا حمدّدًا يف البنية 
الشكلية للكالم ال تنفك عن البنية املفهومية، وكّل عنرص يفِ البنية الشكلية يقرتن مع 
العنارص األخر بعالقات تركيبية لتكوين البنية املفهومية للكالم، ذلك أنَّ عملية 
ولكي  اللغوية،  العنارص  تؤّديه  الذي  العمل  أو  الدور  عىل  أساسًا  تعتمد  التبليغ 
تستعمل اللغة أداة للتوصيل جيب أنْ تؤّمن الفهم الطبيعي بني املتكلِّم واملخاطب .

منها سيبويه وسيلة  ذ  اختَّ فاعاًل  اخلليل( منحى وظيفيًا  آلية )سألت  لت  وقد شكَّ
كان  فهو  اللغوية،  السياقات  داخل  باأللفاظ  تناط  التي  الوظائف  عن  هبا  يكشف 
يسأل أستاذه اخلليل عن الوظيفة التي تؤدهيا بعض العنارص اللغوية مقارنة بنظريات 
ومن   . مقصودة  صياغات  وفق  عىل  عالية  بدقة  خيتارها  معينة  سياقات  داخل  هلا 

النصوص الدالة عىل ذلك قوله:
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))وسألت اخلليل عن قوله: كيف تصنع أصنع. فقال: هي مستكرهة وليست من 
حروف اجلزاء، وخمرجها عىل اجلزاء، ألن معناها عىل أي حالٍ تكن أكن. وسألته 
عن إذا، ما منعهم أن جيازوا هبا؟ فقال: الفعل يف إذا بمنزلته يف إذ، إذا قلت: أتذكر 
إذ تقول، فإذا فيام تستقبل بمنزلة إذ فيام مىض. ويبنّي هذا أّن إذا جتئ وقتًا معلومًا؛ أال 
تر أنك لو قلت: أتيك إذا امحر البرس كان حسنًا، ولو قلت: آتيك إن امحر البرس، 
كان قبيحًا. فإن أبدًا مبهمة، وكذلك حروف اجلزاء. وإذا توصل بالفعل، فالفعل يف 

إذا بمنزلته يف حني كأنك قلت: احلني الذي تأتيني فيه آتيك فيه(((23( . 

فهو  إجرائي وظيفي،  بمنحى  اخلليل(  آلية )سألت  النص يسوق سيبويه  يف هذا 
الرشط،  أسلوب  يف  تكون  عندما  )كيف(،  تؤدهيا  التي  الوظيفة  عن  أستاذه  يسأل 
ويسأله كذلك عن السبب الذي يمنع جميء )إذا( يف الرشط، وسيبويه يف كلِّ ذلك 
يبحث عن الوظيفة التي تؤدهيا كلتا األداتني، ولذلك جاء جواب اخلليل كاشفًا عن 

الوظيفة التي تؤدهيا هاتان األداتان يف الرتكيب .

والسؤال األول كان يدور حول مد صحة الرتكيب الذي تأيت فيه )كيف( دالة 
عىل الرشط فيجيبه اخلليل بأنَّ ذلك الرتكيب مستكره، وذلك ألنَّ )كيف( ليست من 
أدوات الرشط، وإنَّام هي أصل يف االستفهام، وقد أُختلف يف صحة عمل )كيف( 
ام أمجعا عىل إمكانية جميئها يف معنى  يف ركني الرشط بني البرصيني والكوفيني، مع أهنَّ
ظرفا،  وتسمى  األحوال،  لتعميم  فاسم  كيف  ))وأما  ذلك:  يف  قيل  وقد  الرشط، 
االكتفاء هبا، مع صحة دخوهلا  اسميتها جواز  والدليل عىل  أي حال،  بعىل  لتأوهلا 
عىل األفعال. وأكثر ما تكون استفهاما، وقد ترد رشطا يف املعنى فحسب، فتعلق بني 
مجلتني، وال تعمل شيئا محال عىل االستفهامية، ألهنا أصل... وأجاز الكوفيون اجلزم 
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البرصيون يف جميء )كيف( للرشط  البرصيون(((24(، وقد اشرتط  وأباه  قياسا،  هبا 
نَى  املْعْ وَ ظ  اللَّفْ متفقي  ا  يْهَ فعلَ ون  كَ جيب  وَ عمال،  الَ  ))معنى  تأيت  أن  وهي  رشوطًا 
الَ جتزم هبَا(،  ، )وَ اقِ فَ تِّ باالِ لِس أذهب  يفَ جتْ الَ جيوز كَ يفَ تصنع أصنع، وَ و: كَ نَحْ

طلًقا(((25( . وفِيُّونَ وقطرب نعم مُ كُ الَ الْ قَ وَ

والسبب الذي دعا اخلليل وسيبويه ومن بعدمها عموم البرصيني يف منع وظيفة 
اجلزم لـــ )كيف( يف طريف الرشط، أنَّ )كيف( تأيت مع احلال املعلومة، وهذه الوظيفة 
ا اجلزم فهو يتالءم مع وظيفة العموم واإلهبام(2٦(، ومن  ال تتالءم إالَّ مع الرفع، وأمَّ
ا  ا أدوات الرشط فإهنَّ ذلك نفهم أنَّ وظيفة )كيف( إفادهتا شيئًا معلومًا وحمددًا، وأمَّ
تفيد وظيفة العموم، ولذلك كان جميئها يف الرشط مستكرهًا ألنَّه خيالف وظيفتها، 
بقرينةٍ  ة  لُومَ عْ مَ اال  حَ ))قصدَ  املتكلم  بأنَّ  مؤول  فإنَّه  الرشط  بمعنى  منها  جاء  وما 
وم إِذا  مُ عُ ا الْ م حكمهَ َزْ م ألنَّ أسامءَ اجلْ َزْ عَ الّرفْع الَ معَ اجلْ ا يصّح مَ ذَ هَ ه وَ ّيزها عندَ متُ

. )27))) زمتْ جَ

سبياًل  اخلليل(  )سألت  آلية  من  متخذًا  الوظيفي  منحاه  يف  سيبويه  يستمر  ثمَّ 
بعدما  فهو  السياق،  أثناء  يف  اللغوية  العنارص  تعرتي  التي  الوظائف  عن  للكشف 
أجابه أستاذه عن وظيفة )كيف(، يُردفه بسؤال آخر عن وظيفة )إذا(، وعن السبب 
الذي يمنعها من تلبس وظيفة أداة الرشط، فيجيبه اخلليل كاشفًا له عن وظيفة )إذا( 
، وما  نّي معلومٌ عَ التي ال تتالءم مع معنى الرشط وغايته؛ وذلك ألنَّ ))ما بعد إذا مُ
نّي وال كائنٍ ال حمالة كقوله تعاىل:  عَ مَ هبا يف املجازاة ليس بمُ زِ بعد احلروف التي جُ
�إذا السامء انشقت� و�إذا السامء انفطرت�، وأيًضا فإنَّ الذي منع من املجازاة بإذا 
، فاجلملة  أّنه يُضافُ إىل اجلُمل التي هي من الفعل والفاعل كقولك: إذا يقوم زيدٌ
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)) مَ زَ ه يف موضع اسمٍ فال جيوز أن جيُ بعده يف موضع جّر باإلضافة، فالفعل إذنْ بعدَ
)2٨)

ة جميء )إذا(  وهنا قد حكمت الوظيفة بمجاليها: الداليل والنحوي عىل عدم صحَّ
أدوات  بعكس  احلدوث،  ومتيقن  معلومًا  متعينًا  )إذا(  بعد  يأيت  ما  إنَّ  إذ  للرشط، 
ا من ناحية الوظيفة النحوية فإنَّ اجلملة  اجلزم، هذا من ناحية الوظيفة الداللية . أمَّ
التي بعد )إذا( تكون يف حمل جر باإلضافة؛ ولذلك فهي يف موضع اسم، وهذا األمر 
ال يتالءم مع وظيفة اجلزم التي تؤدهيا أدوات اجلزم، ألنَّه ال جزم باألسامء كام هو 

معروف .

)سألت  آلية  يف  حارضًا  الوظيفي  التحليل  كان  التي   األخر النصوص  ومن 
 ، ، وإذا قال: أما إنه منطلقٌ ، وأما أنه منطلقٌ اخلليل( قوله: ))وتقول: أما إنَّه ذاهبٌ
، فإنه جيعله كقولك: حقًا أنه  فسألت اخلليل عن ذلك فقال: إذا قال: أما أنه منطلقٌ
)) ، فإنه بمنزلة قوله: أال، كأنَّك قلت: أال إنَّه ذاهبٌ ، وإذا قال: أما إنه منطلقٌ منطلقٌ

. )29)

ويف هذا النص أيضًا يتَّخذ سيبويه من آلية )سألت اخلليل( مدارًا للتأويل الوظيفي 
فيسأل أستاذه اخلليل عن الدور الوظيفي الذي تؤديه كل من )إن(، و)أن(، فيجيبه 

اخلليل وظيفيًا؛ وذلك ببيان الوظيفة الداللية لكلتا اللفظتني .

 لت آلية )سألت اخلليل( حضورًا فاعاًل يف التفسري عىل املستو وإىل هنا فقد شكَّ
اه داليل وآخر نحوي، حياول هبام  اجتِّ  : الوظيفي، وكان سيبويه فيها يسري باجتاهني 

تفسري اللغة يف مستوييها: النظامي والتداويل .
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املبحث الثالث/ (سألت اخلليل) آلية تفسريية تداولية:

1. املقام التداويل:

فيه  تؤول  الذي  للمقام  الضمني  التحديد  بالرضورة  التداويل  التحليل  يستلزم 
العامة  التداولية عىل القصدية  امللفوظات(30( فيأخذ املقام صفة اهليمنة يف الدراسة 

للخطاب(31(. 

ه املتكلم إىل الطريق التي جيب  واملقام: هو ))مجلة من املستخلصات العملية توجِّ
اتباعها يف صناعة الكالم(((32(، أو هو ))األمر احلامل للمتكلم عىل أن يورد عبارته 

.)33)))عىل صورة خمصوصة دون أخر

وقد كان آللية )سألت اخلليل( حضور خصب يف التأويل التداويل للكالم ، إذ كان 
سيبويه يعتمد عليها يف تفسريه للحركات اإلعرابية ، فهو ينطلق من املقام الذي قيل 
فيه اخلطاب وجيعل منه عاماًل نحويًا يتحكم يف بناء املواقع اإلعرابية للملفوظات، 
ولذلك فهو مل يعزل اخلطاب عن ظروف إنتاجه اخلارجية ، ومن تلك األمثلة التي 

اعتمد فيها سيبويه عىل آلية )سألت اخلليل( بوصفها أداة تفسري تداولية قوله: 

))وسألت اخلليل عن قوله، وهو لرجل من بني أسد:

ا فان اهلَامَ بَني ينقُ رِ يْ وَ زاما ... خُ إنَّ هبا أكتلَ أو رِ

ويربًا، ولكنه انتصب  فزعم أن خويربني انتصبا عىل الشتم، ولو كان عىل إنَّ لقال خُ
كِ � عىل املدح  عىل الشتم، كام انتصب � محالةَ احلطب � - � والنازلنيَ بكّل معرتَ

والتعظيم. وقال:
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نْ عمل اجلّراف أمسِ وظلمه ... وعدوانه أعتَبْتُمونا براسمِ أمِ

ا بالبَهائِمِ يَ دَ نا عليهام ... هبائمَ مالٍ أوْ بَسْ يْ عداءٍ إنْ حَ أمريَ

نصبهام عىل الشتم؛ ألنك إن محلت األمريين عىل اإلعتاب كان حماال، وذلك ألنه 
ال حتمل صفة االثنني عىل الواحد وال حتمل الذي جر األعتابُ عىل الذي جر الظلم، 
فلام اختلف اجلران واختلطت الصفتان صار بمنزلة قولك: فيها رجلٌ وقد أتاين آخرُ 

كريمني، ولو ابتدأ فرفع كان جيدا(((34(  .

هبا.  يمّر  من  هام  وينقفان  بأرمام،  الطريق  يقطعان  كانا  لّصان  ورزام:  ))أكتل 
امَ تَقول  وخويرب: حتقري خارب، واخلارب لّص اإلبل(((35( وهو ))مل يقل خويربا كَ
ير  دِ بِتَقْ بِأَن خويربني  ا  ذَ هَ ن  عَ َلِيل  اخلْ اب  أجَ وَ تَقول لصان  الَ  وَ رو لص  مْ عَ أَو  زيد 

أشتم الَ نعت تَابع(((3٦( .

صدقات  ))ويل  الذي  الظامل  الوايل  وهو  اجلراف  فيه  ذكر  فقد  الثاين  الشاهد  ا  أمَّ
هؤالء القوم فآذاهم، فشكوا منه، فعزل عنهم وويل راسم مكانه، فعمل كام عمل 

اجلراف أو أعظم، فشكوا منه. 

يريد  راسام.  علينا  وليتم  بأن  أرضيتمونا  واعتبتمونا:  والتعدي،  الظلم  والعداء: 
أهنام أمريا ظلم، أن حبسنا عليهام املاشية حتى يأخذا منها الصدقة، تركاها حمبوسة 
فإذا طال حبسها، بذل هلام أصحاهبا ما  يأخذا ما جيب هلام، ومل يرتكاها ترعى،  ومل 

يرضيهام حتى خيليا عنها(((37(

والشاهد فيه: ))أمريي عداء ال يصلح بدهلام من اجلراف وراسم، ومها األمريان 
الظاملان العاديان؛ ألن اجلراف جمرور بإضافة عمل إليه، وراسم جمرور بالباء، وهي 
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يف صلة أعتبتمونا وال تعلق للجراف به، فدعت الرضورة إىل نصب أمريي عداء عىل 
أن يكون )أمريي عداء( بدال من )اجلراف( ومن )راسم(  الشتم(((3٨(، ))ومل جيز 

ألن الذي عمل يف )اجلراف( غري الذي عمل يف )راسم( (((39( .

ففي هذا النص ينطلق سيبويه من فهم أستاذه اخلليل  يف تفسري احلركة اإلعرابية 
ل إىل أنَّ نصبهام مل يكن ناجتًا عن االنتظام  ( ، وقد توصَّ يْ عداءٍ بَني( و)أمريَ رِ يْ وَ لـــ )خُ
فكان  بالنص،  املحيطة  اخلارجية  الظروف  بفعل  جاء  وإنَّام  للملفوظات،  اللغوي 
فقط  باإلعراب  سيبويه  يكتفِ  مل  ولذلك  التخاطب،  مقام  اإلعرايب  باملوقع  املؤثر 
التعظيم،  أو  الشتم  حال  وهي  األمثلة،  تلك  فيها  قيلت  التي  احلال  عن  أبان  وإنَّام 
وليس  التذكرة،  ألجل  كالمه  ساق  الذي  املتكلم  مقصدية  عن  لنا  كشف  وكذلك 
إلفادة املخاطب اخلرب، وبذلك يكون من باب إلقاء اخلرب للمخاطب الذي يمتلئ 
ذهنه به مسبًقا، ال خلايل الذهن، وكذلك يكشف لنا عن أنَّ حالة الشتم التي كانوا 

عليها مشهورة معروفة بني الناس وغري مقصورة عىل فئة معينة40(1( .

هُ  أَتُ رَ امْ وهذا األمر نجده بعينه يف اآلية التي جاء هبا سيبويه وهي قوله تعاىل: ))وَ
َطَبِ (( [ املسد : 4 ] ةَ احلْ َّالَ محَ

إذ جاءت لفظة )محَّالة( منصوبة ، وال يمكن لنا تفسريها بمعيارية قواعد الرتكيب 
من دون الرجوع إىل املقام الذي قيلت فيه، وهو مقام شتم وإهانة هلذه املرأة، ألنَّ 
أنَّ هذه  لنا عن  اللغوي كشف  تأثرياتٍ عىل االنتظام  التخاطب بام حيمل من  مقام 
املرأة كانت معروفة بني الناس هبذا الشتم ، وهذا األمر أكثر إهانة وحتقريًا هلا، ألنَّه 
جعلها مشهورة بصفة سيئة(41(ومن هنا نفهم أنَّ سيبويه كان يشري إىل أنَّ هناك معاينَ 
 ، فيه  وردت  الذي  السياق  داخل  داللتها  تتحدد  ضمنية   وأخر ظاهرة،  رصحية 
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واملعاين الرصحية تكون واضحة ال حتتاج إىل إعامل فكر وترقب .

بعض  عىل  معتمدًا  إليها،  التعرف  يف  املخاطب  فيجتهد  الضمنية  املعاين  ا  أمَّ
وسيلة  األحيان  بعض  يف  منها  يتخذ  املتكلم  ألنَّ  واالستنتاجات؛  االستدالالت 
عىل  ))يقوم  معلن  غري  تواصل  خلق  إىل  يؤدي  ما  وأفكاره  مقاصده  فيها  يعرض 
شبه تعاقد ضمني، وتفاهم خفي بني املتكلم واملخاطب يف إبالغ وتأويل )إدراك( 

اخلطابات(((42(.

الذي استدلَّ عليه  التداويل عند سيبويه،  املنحى  لنا أن نستظهر  وممَّا سبق يمكن 
برأي اخلليل ؛ ليعطيه قوة انجازية عالية وطاقة حجاجية مكثفة؛ ملا حيمل اخلليل من 

هيمنة فكرية حاكمة يف املجال اللغوي .

ويؤكد سيبويه أمهية املقام يف التفسري اللغوي للملفوظات يف نصوص أخر ومنها:

))وسألت اخلليل رمحه اهللا تعاىل عن قوله: � ويْكأّنه ال يُفلح � وعن قوله تعاىل 
جّده: � ويْكأن اهللا � فزعم أنه ويْ مفصولةٌ من كأن، واملعنى وقع عىل أن القوم 
انتبهوا فتكلموا عىل قدر علمهم، أو نُّبهوا فقيل هلم: أما يشبه أن يكون هذا عندكم 

هكذا. واهللا تعاىل أعلم(((43(

فسؤال سيبويه كان عن معنى لفظة )ويكأن( لكوهنا مل تظهر يف السياق اللغوي 
التداويل  املقام  استحضار  عىل  اإلجابة  يف  اخلليل  ل  عوَّ ولذلك  واضح،  بشكل 
الذي أُنتج فيه النص القرآين، وانطلق منه يف تفسري املعنى وذلك باستحضار حال 

املتكلمني واألسباب الداعية للكالم.

وسيلة  منها  ويتَّخذ  اخلليل(  )سألت  آلية  يعتمد  كان  سيبويه  أنَّ  تبني  هنا  ومن 
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تركيبها  زاوية  من  إليها  النظر  بمجرد  تنكشف  ال  التي  اللغوية  للرتاكيب  تفسريية 
اللغوي، وإنَّام ال بُدَّ من كشف املقام الذي ورد فيه ذلك الرتكيب؛ ملا له من عالقة 

وثيقة بالغرض الذي سيق من أجله الكالم .

2. االفرتاض املسبق :

سابقة،  واجتامعية  وفكرية  لغوية  افرتاضات  من  املتحاورين  بني  املحادثة  تنطلق 
متهد للتواصل وتُسهم يف ديمومته حتى مع غياب املعرفة الشخصية بينهم؛ فاحلوار 
ه ))املتكلم حديثه إىل السامع  مستمر ما دامت هناك رغبة يف التواصل(44(، إذ يوجِّ
احلال،  بسياق  موصول  ذلك  وكل  له...  معلوم  أنَّه  سلفًا  يفرتض  مما  أساس  عىل 
وعالقة املتكلم باملخاطب(((45(، وير التداوليون أنَّ االفرتاضات السابقة هلا من 
األمهية القصو يف عملية التواصل واإلبالغ بام تشكله من خلفية تواصلية رضورية 
عامة(4٦(،  تركيبية  وبنيات  حمتواة ضمن سياقات  وهي  التواصل،  عملية  إنجاح  يف 
ف االفرتاض املسبق بأنَّه: ))مفهوم برمجاتيكي تتضمنه العبارة يف املقام  رِّ ومن هنا عُ

الذي ترد فيه، من حيث املعلومات املشرتكة لد املتكلم واملخاطب(((47(.

وقد كان هلذا املفهوم التداويل حضور فاعل يف حتليالت سيبويه، وكان يعتمد يف 
كثري منها عىل آلية )سألت اخلليل( لتقدير االفرتاضات السابقة التي جتاوزها املتكلم 

يف أثناء حديثه؛ لعلم املخاطب هبا، وممَّا ورد يف ذلك قوله:

))وسألت اخلليل عن قوله جلَّ ذكره: � حتَّى إذا جاؤوها وفتحت أبواهبا(4٨( � 
أين جواهبا؟ وعن قوله جل وعال: � ولو ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب(49( �، 
� ولو ير إذ وقفوا عىل النَّار � فقال: إن العرب قد ترتك يف مثل هذا اخلرب اجلواب 
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يف كالمهم، لعلم املخرب أليِّ يشءٍ وضع هذا الكالم.

وزعم أنَّه قد وجد يف أشعار العرب ربَّ ال جواب هلا. من ذلك قول الشامخ:

جِ يشْ النَّصار يف خفافِ األَرنْدَ ها ... كمَ ى نَعامُ ودّوّيةٍ قفرٍ متشِّ

؛ لعلم املخاطب أنه يريد قطعتها(((50( . وهذه القصيدة التي فيها هذا البيت مل جييء فيها جوابٌ لربَّ

قيمتها  تظهر  ومنه  العربية  خصائص   إحد األلفاظ  بعض  وطي  اإلضامر  يُعدُّ 
البيانية والتعبريية(51(، وال يقع إالَّ ))لداعٍ يدعو إليه، وليس كّل ما أراد مريد حذفه 
تأديتها(53(، وهي كثرية  الذكر يف  يُغني عنه  له ذلك(((52( ومقاصد احلذف ال  كان 
بسبب  لذة  وزيادة  واإلعظام،  ))التفخيم  بقوله:  73٨هـ(  )ت  الزركيش  منها  ذكر 
استنباط الذهن للمحذوف، وزيادة األجر بسبب االجتهاد يف ذلك، وطلب اإلجياز 
هو  ما  عىل  الرتكيز  ق  قِّ حيُ أنَّه  عن  فضاًل  الكالم(((54(،  عىل  والتشجيع  واالختصار 
رضوري من امللفوظات، وكذلك مشاركة املتلقي يف استنتاج مقاصد اخلطاب، ما 
املخاطب(5٦(،  بعلم  إالَّ  املتعة ومواصلة االتصال(55(، وال يصحُّ احلذف  له  يضمن 
طريق  عن  إليه  الوصول  ويتمُّ  امللفوظ(57(،  بحكم  للمخاطب  بالنسبة  واملحذوف 

املعرفة املسبقة(5٨( التي يشرتك فيها املشاركون يف اخلطاب .

السابقة فسأل  القرآنية  النصوص  السابق استوقف سيبويه احلذف يف  النص  ويف 
كالم  إىل  رجع  أنَّه  اخلليل  جواب  وكان  الظاهرة،  هذه  تفسري  عن  اخلليل  أستاذه 
العرب واستنبط منه حكاًم يفرسِّ تلك الظاهرة يف القرآن الكريم ، وانتهى إىل أنَّ من 
مات واختزاهلا يف الكالم لعلم املخاطب  عادات العرب التخاطبية طوي بعض املقدِّ

بَّ . هبا، ثمَّ استشهد بكالمٍ ألحد شعراء العرب حذف فيه جواب رُ
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بأنَّ  سابقًا  افرتض  املتكلم  أنَّ  يستلزم  السابقة  النصوص  يف  كان  الذي  فاحلذف 
مات، ولذلك طواها يف الكالم وحذفها من الرتكيب،  املتلقي عىل علمٍ بام ببعض املقدِّ
يز للمتكلم حذف كل ما هو معلوم لد املخاطب عىل أن  فسمة االفرتاض املسبق جتُ

ة الرتكيب ووجود القرينة الدالة عىل احلذف . رشط ضامن صحَّ

وممَّا سبق نستنتج أنَّ سيبويه كان يتَّخذ من عبارة )سألت اخلليل( آلية تفسريية ملا 
يُضمر يف اخلطاب، فهو يركن إىل أستاذه اخلليل يف كشف االفرتاضات السابقة التي 

تنطوي يف الكالم نتيجة علم وتوافق طريف اخلطاب عليها.

3. القصدية:

قال هو ما تعنيه امللفوظات واملتواليات  يُ قال، وما يُقصد، فام  يُ هناك فرقٌ بني ما 
غري  نحو  عىل  املخاطب  يبلغه  أن  املتكلم  يريد  ما  هو  يُقصد  وما  اللفظية،  بقيمها 
تاح له من  مبارش، اعتامدًا عىل أنَّ املخاطب قادر عىل أن يصل إىل قصد املتكلم بام يُ
أعراف االستعامل ووسائل االستدالل(59(، ومن دون معرفة املقاصد ))ال يمكن أن 
يستدل بكالم املتكلم عىل ما يريد؛ ألن املواضعة، وإن كانت رضورية جلعل الكالم 
مفيدا، فهي غري كافية، إذ ال بد من اعتبار املتكلم، أي قصده(((٦0(، فاملعاين ال تكمن 
يف األدوات اللغوية املستعملة، بل تكمن عند املتكلم الذي يستعمل تلك األدوات 
السبل لتحقيق مقاصده ونواياه(٦1(، وبذلك يكون ))معنى اليشء  ويوظفها بشتى 

هو ما يقصد به ويراد منه، ومعنى اللفظ هو املراد منه واملقصود به(((٦2(.

الظواهر  لبعض  سيبويه  تفسريات  يف  فاعل  حضور  القصدية  ملفهوم  كان  وقد 
ل عىل شيخه اخلليل فيسأله ويتَّخذ من تلك األسئلة  اللغوية، وكان يف بعضها يعوِّ

وأجوبتها آليات تفسريية يعتمدها يف تقنني أنظمة اللغة . 
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وممَّا ورد هبذا الشأن قوله:))وسألت اخلليل عن قوهلم: أقسمت عليك إالَّ فعلت 
وملا فعلت، مل جاز هذا يف هذا املوضع، وإنام أقسمت ها هنا كقولك: واهللاَّ؟ فقال: 
، هاهنا ولكنهم إنام أجازوا هذا ألهنم شبهوه بنشدتك اهللا، إذ  وجه الكالم لتفعلنَّ
كان فيه معنى الطلب. وسألته عن قوله إذا جاءت مبتدأًة ليس قبلها ما حيلف به؟ 

فقال: إنام جاءت عىل نيَّة اليمني وإن مل يتكلَّم باملحلوف به(((٦3( .

ابتدأه  وقد  القسم(،  يف  األفعال  )باب  بــ  سيبويه  عنونه  باب  يف  النص  هذا  جاء 
يقع  مل  منفي  غري  فعلٍ  عىل  حلفت  فإذا  لكالمك.  توكيدٌ  القسم  أنَّ  ))اعلم  بقوله: 
الثقيلة يف آخر الكلمة. وذلك قولك:  . ولزمت الالم النونُ اخلفيفة أو  لزمته الالمُ
كان  إن  قولك:  يف  الالم  كلزوم  الالم  تلزم  النون  أنَّ  اخلليل:  . وزعم  ألفعلنَّ واهللاَّ 
من  أن  واعلم  الكلمة،  آخر  يف  النون  بمنزلة  والالم  الالم،  بمنزلة  فإن  لصاحلًا، 
األفعال أشياء فيها معنى اليمني، جيري الفعل بعدها جمراه بعد قولك واهللاَّ، وذلك 

 .)٦4))) ، وأقسمت باهللاَّ عليك لتفعلنَّ ، وأشهد ألفعلنَّ قولك: أقسم ألفعلنَّ

شيئا  قائله  به  د  كِّ ؤَ يُ يمنيٌ  مُ  سَ والقَ  ،أخر مجلة  هبا  د  كَّ ؤَ يُ مجلةٌ  القسم:  أسلوب 
النصيني  القسم يف هذين  أحكام  بعض  أبان سيبويه  وقد  أو جحد(٦5(،  إجياب  من 
وما هيمنا من األمر هو اشرتاط سيبويه يف تركيبة مجلة القسم وجود )الم التوكيد( 
النتيجة واجه بعض  انتهى سيبويه هلذه  أن  الثقيلة، وبعد  أو  اخلفيفة  التوكيد  ونون 
الرتاكيب التي ختالف ما خطَّه من قاعدة ، وهي قوهلم: )أقسمت عليك إالَّ فعلت 
ه إىل أستاذه اخلليل بالسؤال عن هذا اخلرق القواعدي،  وملا فعلت( وعند ذلك توجَّ
وقد أجاب اخلليل عىل هذا التساؤل بالرجوع إىل مقاصد املتكلم التي تتمثل بام ينويه 
بني  املحاورة  تنتهِ  ومل   ،) )لتفعلنَّ بــ  السابق  الرتكيب  أقَّر  لذلك  حديثه،  يف  املتكلم 
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التلميذ واألستاذ هبذا احلد، إذ يثني سيبويه بسؤال آخر ألستاذه عامَّ لو جاء تركيب 
)ليفعلن( مبتدأ يف الكالم فأجابه بقوله: ))هي عىل نية القسم؛ فكانت إذا قلت عىل 

هذا: ألرضبنك، وإذا قلت: لينطلقن زيد؛ فكأنك قلت: واهللا لينطلقن زيد(((٦٦( 

أثر  مبينًا  الكالم  من  ومقصديته  املتكلم  غرض  من  جوابه  يف  اخلليل  انطلق  فقد 
القصد يف صياغة احلدث اللغوي، وبذلك كانت آلية )سألت اخلليل( مكونًا إجرائيًا 
أنظمة  عن  الكشف  ويف  الكالم،  يف  التداويل   املستو تفسري  يف  سيبويه  اعتمده 

االستعامل اللغوي ومد تأثريها يف الصياغات الرتكيبة .

(سألت  آلية  يف  التداويل)  الوظيفي،  (التوليدي،  املناهج  تضافر  الرابع/  املبحث 
اخلليل) :

منهجٍ  عىل  يعتمد  ال  للغة  قنن  يُ عندما  فهو  بالتكامل،  السيبوهيي  التحليل  يتَّسم 
اول أن يمسك بكلِّ اخليوط الرابطة  اهاته وحيُ واحد، وإنَّام يدور مع النص يف كلِّ اجتِّ
بني مفاصل النص اللغوي، ولذلك جاءت دراسته للغة خصبة املعارف مجة الفوائد، 
أنَّه مل يقترص عىل منهج حتلييل واحد، وإنَّام كان يسعى جاهدًا  وكل ذلك يكمن يف 

لإلفادة من كلِّ يشء يوصله إىل نتائج مرضية يف دراسته لظواهر اللغة .

وسيلة  بوصفها  اخلليل(  )سألت  آلية  وظَّف  أنَّه  عرضه  سبق  فيام  وجدناه  وقد 
تفسريية جلوانب لغوية متعددة، ومنها ما عرضناه سابقًا من قبيل اجلانب )التوليدي، 
ا اآلن فنحن بصدد  الوظيفي، التداويل(، وقد عرضنا لكل منهج عرضًا مستقاًل، أمَّ
)سألت  آلية  عىل  اعتامدًا  واحد  تفسرييٍّ  نصٍّ  يف  املناهج  هذه  تضافر  عن  البحث 
اخلليل(، وقد وجدنا ذلك حارضًا يف حتليالت سيبويه لبعض الظواهر اللغوية التي 
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الفرضية  هذه  وإلثبات  وتقنينها،  لتفسريها  املناهج  من  جمموعة  تضافر  إىل  حتتاج 
ًا سبق أن تعرضنا له وهو قوله: سندرس نصَّ

))وسألت اخلليل عن قوله جلَّ ذكره: � حتَّى إذا جاؤوها وفتحت أبواهبا � أين 
جواهبا؟ وعن قوله جل وعال: � ولو ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب �، � ولو 
النَّار � فقال: إنَّ العرب قد ترتك يف مثل هذا اخلرب اجلواب يف  ير إذ وقفوا عىل 

كالمهم، لعلم املخرب أليِّ يشءٍ وضع هذا الكالم(((٦7( .

اول سيبويه بسؤال أستاذه اخلليل الكشف عن ظاهرة احلذف يف  يف هذا النص حيُ
الكالم، وهذه الظاهرة هلا حضورها الفاعل يف مستويات التحليل عند كلِّ املناهج؛ 
هو  وبام  جانب،  من  الداخيل  اللغوي  بالنظام  تتعلق  معرفية  خصوبة  من  حتمل  ملا 
خارج اللغة من جانب آخر، وتظهر دقَّة سيبويه يف اختياره لألمثلة التي سأل أستاذه 
عنها، فهو سأله عن احلذف مع الرشط، وهذا املوضوع له تداعياته عىل كال مستويي 
اللغة )النظام، الكالم( اللذين تقوم عليهام كافة املناهج وقد أجابه أستاذه بجواب له 
من احلضور الواسع يف أغلب املناهج اللغوية . وسنحاول بيان ذلك عىل املستويات 

التي عرضناها سابقًا وهي )التوليدي، الوظيفي، التداويل( .

1. االجتاه التوليدي:

أن  بعد  الرشطية  )إذا(  جواب  عن  سيبويه  سؤال  يف  جليًا   املستو هذا  ويظهر 
ة أمثلة قرآنية جاءت فيها )إذا( بال جواب رشط، وهذا األمر يمكن أن  عرض عدَّ
التي  )إذا(  العميقة لرتكيب  البنية  املقارنة بني  أنَّ سيبويه كان يبحث عن  منه  نفهم 
البنية السطحية  تستدعي فعل رشط وجواب رشط وهو األصل يف الوضع، وبني 
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اول التأسيس وقراءة التعالق بني ما  التي وردت فيها )إذا( بال جواب رشط، فهو حيُ
هو راسخ يف ذهن املتكلم من البنية العميقة للرشط، وبني ما هو ظاهر يف االستعامل 
 وهو السطح الذي اعرتاه احلذف ألحد ركنيه . و)احلذف( من العمليات الكرب
يف جمال النحو التحوييل إذ فيه يتم استبعاد مكون من مكونات اجلملة، وهو عنرص 
لغرض  الفعلية  أو  االسمية  التوليدية  النواة  اجلملة  عىل  يطرأ  التحويل  عنارص  من 
يف املعنى، وتبقى اجلملة حتمل معنى حيسن السكوت عليه ، وحتمل ذات اخلاصية 
التي كانت هلا قبل أن جيري عليها التحويل(((٦٨( ، ويشرتط يف اجلمل التي يصيبها 

احلذف أن ال خترج بسببه عن الصحة النحوية واملعنوية(٦9( .

العنارص  مجيع  فيها  تُعوض  عميقة  بنية  افرتاض  من  بدَّ  ال  احلذف  نفرسِّ  وحتَّى 
األصلية جلملة النواة، وقد قيل ))إنَّ اللجوء إىل البنية العميقة يف النحو العريب إنِّام 
كان لتفسري األبنية والرتاكيب التي تعرتهيا بعض التحّوالت يف سعة الكالم ونظمه، 
من مثل احلذف، والتقديم، والتأخري وغريها(((70(؛ ولذلك فهي مستو يدفع ما 

تبقى من غموض ويرفع كل إهبام عن اجلملة نفسها .

ومن هنا كان سيبويه يسأل أستاذه عن الرتكيب األصيل القار يف الذهن للرشط، 
وعن السبب الذي أدَّ به إىل التحول إىل هذه البنية الطارئة التي أفقدته أحد ركنيه، 
البنية  أنَّ هذه  تام حيسن السكوت عليه، وقد أجابه أستاذه  ومع ذلك فهو تركيب 
نتقل إليها ال تكون إالَّ يف حالة علم املخاطب ألي يشء سيق ذلك  السطحية التي يُ
الكالم، وهذا األمر من وجهة التوليدية التحويلية يُمكن تفسريه بأن املتكلم يسعى 
إىل التخلص من كلِّ العنارص اخلارجة عن الغرض الذي سيق الكالم من أجله ما 
دامت البنية العميقة حارضة يف ذهن كال املتحاورين، ومن هنا كانت إجابة اخلليل 
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بأنَّ احلذف حدث لعدم حاجة املخاطب إليه؛ لكونه معلومًا له .

التغريات  تفسري  يف  اخلليل(  )سألت  آللية  سيبويه  استثامر  كيفية  تبنيَّ  هنا  وإىل 
قار  هو  عامَّ  خيتلف  آخر  تركيب  إىل  فتنقله  اللغوي  الرتكيب  تصيب  التي  الطارئة 
من  أسايس  جزء  وهذا  وسطحية  عميقة  بنيتني:  بني  يقارن  بذلك  وهو  الذهن،  يف 

اهتاممات املدرسة التوليدية التحويلية .

2. االجتاه الوظيفي:

اجلانب  من  إليه  نظرنا  إذا  سيبويه  سؤال  يف  نتلمسه  أن  يمكن   املستو وهذا 
الوظيفي، فهو كان يسأل عن سبب حذف جواب )إذا(، ألنَّه يعلم أنَّ )إذا( اسم 
لِمٌ  ))كَ ا:  بأهنَّ ف  تُعرَّ التي  الرشط  أدوات  من  فهو  ولذا  الرشط(71(،  معنى  متضمن 
أدوات  وكل  مسببًا(((72(،  والثانية  سببًا  األوىل  تكون  بجملة  مجلة  لتعليق  وضعت 
الرشط ))تقتيض مجلتني تسمى األوىل رشطا والثانية جزاء وجوابا أيضا. وجيب كون 
األوىل فعلية، وأما الثانية: فمنها �أيضا� أن تكون فعلية، وقد تكون اسمية(((73(، 
ى  فالوظيفة التي تؤدهيا أدوات الرشط هي تعليق فعل بفعل بعالقة سببية(74(، يسمَّ

الفعل األول )فعل الرشط(، والثاين جواب الرشط .

بحثه  يف  الوظيفي  اجلانب  نلحظ  أن  يمكن  ألستاذه  سيبويه  سؤال  معرض  ويف 
و )جواب  الرشط(  )فعل  تقتيض ركنني  الرتكيبية  )إذا(، ألنَّ وظيفتها  عن جواب 
الرشط(، وقد وردت يف األمثلة التي ذكرها سيبويه من دون جواب، ولذلك سأل 

أستاذه عن سبب اختفاء جواهبا الذي هو من صميم وظيفتها .

لعلم  )إذا( حمذوف  إنَّ جواب  له  فقال  اخلليل جوابًا وظيفيًا،  أستاذه  أجابه  وقد 
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إذا  يُقنن ألدوات الرشط وظيفة جديدة، وهي حذف اجلواب  السامع به، وبذلك 
كان معلومًا لد السامع، وبذلك حيدث حتول وظيفي ألدوات الرشط، إذ تتلبَّس 
إىل  ركنني  معتمدة عىل  ركيزة  من  فتتحول  عليها،  التواصل  يُضفيها سياق  بوظيفة 

ركيزة معتمدة عىل ركن واحد، وهو جواب الرشط .

تسخري  كيفية  جليًا  ظهر  وقد  السابق،  النصِّ  يف  الوظيفي  البعد  كشفنا  هنا  وإىل 
سيبويه آللية )سألت اخلليل( يف اجلانب الوظيفي، الذي يعني بالكشف عن الوظيفة 

التي تناط بالعنارص اللغوية يف أثناء الرتكيب .

ثالثًا/ االجتاه التداويل:

 لقد سبق أن تعرضنا هلذا النص عند تعرضنا للمستو التداويل، وهناك درسناه 
أيضًا  التداولية  الوجهة  من  فسندرسه  اآلن  ا  أمَّ املسبق(،  )االفرتاض  مقولة  ضمن 
 مد بيان  ذلك  من  والغرض  احلواري؛  االستلزام  وهي   ،أخر مقولة  يف  ولكن 

خصوبة التحليل السيبوهيي، الذي ينفتح عىل أكثر مناهج اللغة .

إذ  اخلليل،  إجابة  ويف  سيبويه  سؤال  يف  احلواري  االستلزام  س  نتلمَّ أن  ويمكن 
حتذف  العرب  أنَّ  اخلليل  عليه  فرد  )إذا(،  جواب  حذف  سبب  عن  سيبويه  سأل 
مبدأ  وهو  غرايس،  به  جاء  الذي  التعاون  مبدأ  هو  وهذا  به،  املخاطب  لعلم  ذلك 
منه( الغرض  يقتضيه  الذي  الوجه  عىل  للتخاطب  انتهاضك  )ليكن  صيغته:  عام 
(75(، وفكرة هذا املبدأ أنَّ املتكلم واملخاطب متعاونان عىل فهم املقصود من الكالم، 

ولذلك نر املتكلم يف بعض األحيان يتخطَّى النظم العرفية يف الكالم، ومع ذلك 
ال نجد اعرتاضًا من لدن املخاطب، بل نر قبوالً وفهاًم ملا يقصده املتكلم، وهذا 
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جواب  حذف  فيها  تمَّ  إذ  سيبويه،  ساقها  التي  األمثلة  يف  نشاهده  أن  يمكن  األمر 
م قد تواضعوا عىل أنَّ )إذا( تأيت  )إذا( وهي خمالفة ملا تعارف عليه أبناء اللغة، ألهنَّ
التي  القرآنية  األمثلة  يف  ا  أمَّ وجوابه،  الرشط  فعل  بني  تربط  وهي  الرشط،  بمعنى 
فرسَّ  وقد  جواب،  بال  )إذا(  وجاءت  املسلمة،  هذه  اُنتهكت  فقد  سيبويه  هبا  جاء 
الذي جاء  التعاون  بعينه مبدأ  بأنَّه معلوم من لدن املخاطب، وهذا  اخلليل احلذف 
ة تعاون وتفاهم بني املتكلم واملخاطب عىل  به غرايس، فاخلليل كان يقصد بأنَّه ثمَّ
جواب  كان  وملَّا  التخاطب،  من  الغرض  يبتغيه  الذي  الوجه  بحسب  الكالم  إتيان 

ذف من الكالم . )إذا( مفهومًا من لدن املخاطب حُ

وظَّفها  فقد  التداويل،   املستو يف  اخلليل(  )سألت  آلية  حضور  تبنيَّ  سبق  وممَّا 
الف ما تواضع عليه أبناء  سيبويه لتفسري الكالم املستعمل يف أثناء التواصل، الذي خيُ
اللغة يف األصل، وذلك ألنَّه كان يعي جيدًا أنَّ التغريات التي تنقل البنية األصلية إىل 

بنية فرعية هي تغريات إجبارية طارئة فرضها مقام التواصل .
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اخلامتة

ذ منها آليات تفسريية للغة عىل كافة  ة اختَّ 1. لقد أودع سيبويه كتابه مفاتيح مهمَّ
ل هلا، معتمدًا يف ذلك عىل  ث هبا وأصَّ مستوياهتا، بحيث مل يرتك جنبة لغوية إالَّ وحتدَّ

آليات متعددة منها آلية )سألت اخلليل(

2. أثبت البحث حضور آلية )سألت اخلليل( يف املنهج التوليدي التحوييل، ذلك 
أنَّ سيبويه كان ينطلق منها يف الكشف عن البنية العميقة للكالم ثمَّ مقارنتها مع البنية 
السطحية، وبعد ذلك تأشري الفوارق ما بني البنيتني عىل مستو الرتكيب والداللة .

3. كان آللية )سألت اخلليل( حضور خصب عىل مستو التحليل الوظيفي، إذ 
أثناء  اللغوية يف  بالعنارص  تُناط  التي  الوظائف  الكشف عن  انطلق منها سيبويه يف 
وظيفية  تغيريات  من  العنارص  هذه  يُصاحب  ما  ذلك  بعد  ثمَّ  السياق،  يف  انتظامها 

يفرضها مقام التواصل .

تارة  فهو  التداويل،  التحليل  يف  حمورًا  اخلليل(  )سألت  آلية  من  سيبويه  ذ  اختَّ  .4
االفرتاضات  عن   وأُخر اخلطاب،  فيه  أنتج  الذي  املقام  عن  الكشف  هبا  حياول 
السابقة التي تتم بني املتكلم واملخاطب، وثالثة عن قصدية املتكلم ما يرتتب عليها 

من تأثريات يف األحكام اإلعرابية .

املناهج  به  وتتواشج  تتالقح  اخلليل( حمور  آلية )سألت  أنَّ  إىل  البحث  أفىض   .5
اللسانية )التوليدي والوظيفي والتداويل(، ممَّا يعني أنَّ املنهج التكاميل كان حارضًا 

يف وعي سيبويه يف أثناء دراسته وتفسريه للظواهر اللغوية .

وآخر دعوانا أنِ احلمد هللا ربِّ العاملني...
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اهلوامش

1- دالئل اإلعجاز : 14 ، ينظر: هناية اإلجياز: 15٨.

2-ينظر: الربهان يف وجوه البيان: 113.

3-ينظر: اإليضاح يف علوم البالغة: 3/٦٨.

4-بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة: 229/2 .

5-ينظر: سيبويه إمام النحاة: 93

٦-املدارس النحوية: 1/٦ .

7-املزهر يف علوم اللغة وأنواعها: 347/2 .

٨-يف نحو اللغة وتراكيبها ) منهج وتطبيق (: 5٨ .

9-ينظر : مبادئ اللسانيات: 320.

10-ينظر : مقاالت يف اللغة واألدب : 1/ ٦٦ .

11- كتاب سيبويه: 59/3 - ٦0 .

12-من األنامط التحويلية يف النحو العريب / 12 . 

13-من األنامط التحويلية يف النحو العريب: 11 .

14-كتاب سيبويه: 3/5٦ – 57 .

15-املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه: 227.

1٦- قواعد حتويلية للغة العربية: 7 .

17-الكتاب: 151/3.
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1٨-األلسنية املبادئ واإلعالم: 2٦7 .

19-املصدر نفسه .

20-مدخل إىل دراسة اجلملة العربية / ٦0 . 

21-معجم اللسانيات احلديثة: 49 .

22-السامت التفريعية للفعل يف البنية الرتكيبية مقاربة لسانية: 13

23-كتاب سيبويه: 3/ 59 – ٦0

24-رشح تسهيل الفوائد: 71/4. 

25-مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع: 550/2

2٦-ينظر: اللباب يف علل البناء واإلعراب: ٦3/2 .

27-اللباب يف علل البناء واإلعراب : ٦3/2 .

2٨-التعليقة عىل كتاب سيبويه: 175/2 .

29-كتاب سيبويه: 122/3 .

30-ينظر: حتليل اخلطاب املرسحي: 117.

31-ينظر: القاموس املوسوعي: ٦77.

32-التفكري البالغي عند العرب: 20٨.

33-اإلحاطة يف علوم البالغة: 12.

34-الكتاب: 149/2 – 151.

35-أمايل ابن الشجري: 3/7٦
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3٦-مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ٨9/1

37-رشح أبيات سيبويه ، يوسف بن أيب سعيد احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان أبو حممد السريايف 
)املتوىف: 3٨5هـ(: 3٦9/1

3٨-رشح كتاب سيبويه: 2/47٨

39-رشح أبيات سيبويه: 3٦9/1

40-  معاين النحو : 3 / 1٨9 . 

41- الكشاف : 4 / ٨10 – ٨11 . 

42-االستلزام احلواري يف التداول اللساين: 133.

43-الكتاب: 154/2 – 155 .

44-ينظر: املعنى وظالل املعنى: 154-153 .

45-آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص: 2٦ .

4٦-ينظر: التداولية عند علامء العرب: 32-30 .

47-علم الداللة السيامنتيكية والربامجاتية: 17٦.

4٨-سورة الزمر: 73

49-سورة البقرة: 1٦5

50-كتاب سيبويه: 103/3 – 104 .

51-ينظر: البالغة العربية فنوهنا وأفناهنا: 247 ، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح: 204.

52-رشح السريايف: ٦5/5.
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53-ينظر: خصائص الرتاكيب: 135.

54-الربهان يف علوم القرآن: 120/3.

55-ينظر: البالغة احلديثة يف ضوء النهج اإلسالمي: ٦0-٦3.

5٦-ينظر: الكتاب: 224/1.

57-ينظر: اخلصائص: 2٨5/1 ، أصول حتليل اخلطاب: 2/114٨.

5٨-ينظر: علم لغة النص: 175.

59-ينظر: آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص: 33.

٦0-بنية العقل العريب: ٦9.

٦1-اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية: 197. 

٦2-ينظر: املصدر السابق . 

٦3-الكتاب: 105/3 – 10٦. 

٦4- الكتاب: 103/3. 

٦5-ينظر: اللمع يف العربية: 90/9 .

٦٦-رس صناعة اإلعراب: 74/2.

٦7-كتاب سيبويه: 103/3 – 104 .

٦٨-يف نحو اللغة وتراكيبها: 134.

٦9-األلسنية العربية: ٨1 

70- التحويل يف النحو العريب: 45 .
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71-ينظر: مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع: 1٨0/2 .

72- توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك: 1274/3.

73- توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك: 1277/3.

74- اللباب يف علل البناء واإلعراب: ٦2/2 .

75-ينظر: اللسان وامليزان: 23٨.
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قائمة املصادر واملراجع

القرآن الكريم

املعارص، .1 اللغوي  البحث  يف  جديدة  آفاق 
اجلامعية،  املعرفة  دار  نحلة،  أمحد  حممود  د. 

)د.ط(، 2002م.

اإلتقان يف علوم القرآن، عبد الرمحن بن أيب .2
بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: 911هـ(، 
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املرصية 
العامة للكتاب، الطبعة: 1394هـ/ 1974 م .

اللطيف .3 عبد  البالغة،  علوم  يف  اإلحاطة 
املطبوعات  ديوان  دراقي،  وزبري  رشيفي 

اجلامعية اجلزائر، )د.ط(، )د.ت(.

من .4 اللساين  التداول  يف  احلواري  االستلزام 
إىل  للظاهرة  النوعية  باخلصوصيات  الوعي 
وضع القوانني الضابطة هلا، العيايش أدراوي، 
دار األمان، الرباط، ط1، 1432هـ - 2011م.

النحوية .5 النظرية  يف  اخلطاب  حتليل  أصول 
الشاش،  حممد  النص(،  نحو  )تأسيس  العربية 
اللسانيات  سلسلة  منوبة،  اآلداب  كلية 
للتوزيع،  العربية  املؤسسة  مع  باالشرتاك 

تونس، ط1، 2001م.

املبادئ .٦  ) احلديث  اللغة  علم   ( األلسنية 
املؤسسة   ، زكريا  ميشال  الدكتور   ، واألعالم 
اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع ، بريوت 

– لبنان ، ط2 ، 19٨3 م .

أبو .7 الدين  ضياء   ، الشجري  ابن  أمايل 
املعروف  محزة،  بن  عيل  بن  اهللا  هبة  السعادات 
حتقيق:   ، 542هـ(  )املتوىف:  الشجري  بابن 
مكتبة   ، الطناحي  حممد  حممود  الدكتور 
 - هـ   1413  ،  1 ط:   ، القاهرة  اخلانجي، 

1991 م .

الدين .٨ بدر  اإلمام  القرآن،  علوم  يف  الربهان 
حتقيق  )794هـ(،  الزركيش  اهللا  عبد  بن  حممد 
القاهرة،  احلديث،  دار  الدمياطي،  الفضل  أبو 

)د.ط(، 1427هـ - 200٦م.

علوم .9 يف  املفتاح  لتلخيص  اإليضاح  بغية 
الصعيدي، منشورات  املتعال  البالغة، د. عبد 

مكتبة اآلداب، القاهرة، ط17، 2005م.

)علم .10 وأفناهنا  فنوهنا  العربية  البالغة 
املعاين(، د. فضل حسن عباس، مكتبة احلسن 

للنرش والتوزيع، )د.ط(، )د.ت(.

اجلابري، .11 عابد  حممد  العريب،  العقل  بنية 
البيضاء،  الدار  ط3،  العريب،  الثقايف  املركز 

1993

النظرية .12 حتليل اخلطاب املرسحي يف ضوء 
منشورات  ط1،  بلخري،  عمر  التداولية، 

االختالف، اجلزائر، 2003م.

التداولية عند العلامء العرب دراسة تداولية .13
اللساين  الرتاث  يف  الكالمية  األفعال  لظاهرة 
الطليعة  دار  صحراوي،  مسعود  د.  العريب، 
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للطباعة والنرش، بريوت، ط1، 2005م.

بن .14 احلسن  سيبويه،  كتاب  عىل  التعليقة 
أبو عيل  الفارّيس األصل،  الغفار  أمحد بن عبد 
محد  بن  عوض  د.  حتقيق:  377هـ(،  )املتوىف: 
اآلداب(،  بكلية  املشارك  )األستاذ  القوزي 

الطبعة: األوىل، 1410هـ - 1990م

أسسه .15 العرب  عند  البالغي  التفكري 
صمود،  محادي  السادس،  القرن  إىل  وتطوره 
التونسية، )د.ط(،  اجلامعة  منشورات  )د.ط(، 

.19٨1

توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن .1٦
مالك، أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن 
عبد اهللا بن عيّل املرادي املرصي املالكي )املتوىف 
عيل  الرمحن  عبد   : وحتقيق  رشح  749هـ(،   :
األزهر،  جامعة  يف  اللغويات  أستاذ   ، سليامن 
دار الفكر العريب، الطبعة : األوىل 142٨هـ - 

200٨م .

جني .17 بن  عثامن  الفتح  أبو  اخلصائص، 
املرصية  اهليئة  392هـ(،  )املتوىف:  املوصيل 

العامة للكتاب، ط:4 ، )د ت( .

خصائص الرتاكيب دراسة حتليلّية ملسائل .1٨
مكتبة  موسى،  أبو  حممد  حممد  املعاين،  علم 

وهبة، القاهرة، ط 4، 141٦هـ - 199٦م.

السامت التفريعية للفعل يف البنية الرتكيبية .19
مقاربة لسانية، أمحد حساين، ديوان املطبوعات 

اجلامعية، )د ط(، )د ت(

أيب .20 بن  يوسف   ، سيبويه  أبيات  رشح 
سعيد احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان أبو حممد 
حممد  الدكتور   ، 3٨5هـ(  )املتوىف:  السريايف 
 ، سعد  الرءوف  عبد  طه   ، هاشم  الريح  عيل 
القاهرة  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار 

– مرص ، هـ - 1974 م

اهللا، .21 عبد  بن  حممد  الفوائد،  تسهيل  رشح 
مجال  اهللا،  عبد  أبو  اجلياين،  الطائي  مالك  ابن 
عبد  د.  حتقيق:  ٦72هـ(،  )املتوىف:  الدين 
هجر  املختون،  بدوي  حممد  د.  السيد،  الرمحن 
ط:1  واإلعالن،  والتوزيع  والنرش  للطباعة 

(1410هـ - 1990م(

رشح كتاب سيبويه، أبو سعيد احلسن بن .22
3٦٨هـ(،  )ت  السريايف  املرزبان  بن  اهللا  عبد 
عيل،  سّيد  وعيل  مهديل،  حسن  أمحد  حتقيق 
لبنان،   – بريوت  العلمية،  الكتب  دار  ط1، 

1429هـ- 200٨م.

يف .23 والرباغامتية  السيامنتيكية  الداللة  علم 
الفكر،  دار  احلسن،  شاهر  أ.  العربية،  اللغة 

عامن، )د.ط(، 2001م.

عزة .24 والتطبيق،  النظرية   ، النّص  لغة  علم 
مكتبة  العطار،  سليامن  د.  تقديم  حممد،  شبل 
اآلداب، القاهرة، ط 1، 142٨هـ - 2007م.

يف نحو اللغة وتراكيبها ) منهج وتطبيق ( : .25
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د. خليل عاميرة ، عامل املعرفة -   جدة ، ط1 / 
. 5٨ : 19٨4

جاك .2٦ للتداولية،  املوسوعي  القاموس 
من  جمموعة  ترمجة  روبول،  وآن  موشالر 
الدين  عّز  بإرشاف  والباحثني،  األساتذة 
منشورات  ميالد،  خالد  مراجعة  املجدوب، 
تونس،  للرتمجة،  الوطني  املركز  سيناترا،  دار 

)د.ط(، 2010م.

قواعد حتويلية للغة العربية ، الدكتور حممد .27
اململكة   ، الرياض   ، املريخ  دار   ، اخلويل  عيل 

العربية السعودية ، ط1 ، 19٨1 م .

الكتاب، عمرو بن عثامن بن قنرب احلارثي .2٨
)املتوىف:  سيبويه  امللقب  برش،  أبو  بالوالء، 
هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق:  1٨0هـ(، 

مكتبة اخلانجي، القاهرة

وعيون .29 التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 
األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم حممود 
بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهللا )املتوىف: 
53٨هـ(، دار الكتاب العريب – بريوت، ط:3 

، - 1407 هـ

أبو .30 واإلعراب،  البناء  علل  يف  اللباب 
البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربي 
٦1٦هـ(،  )املتوىف:  الدين  حمب  البغدادي 
 – الفكر  دار  النبهان،  اإلله  عبد  د.  حتقيق: 

دمشق، ط:1 ، 141٦هـ 1995م .

اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل، د. طه .31
 – بريوت  العريب،  الثقافة  مركز  الرمحن،  عبد 

لبنان، ط1، )د.ط(.

بن .32 عثامن  الفتح،  أليب  العربية،  يف  اللمع 
العاين  مطبعة  املؤمن،  حامد  حتقيق  جني، 
19٨2م:   - 1402هـ  األوىل  الطبعة  بغداد، 
2٨٦ ، اإليضاح يف رشح املفصل، للشيخ أيب 
احلاجب  بابن  املعروف  بن عمر  عمرو، عثامن 
موسى  د.  وتقديم  حتقيق  ت٦4٦هـ،  النحوي 
بناي العلييل، مطبعة العاين، بغداد، 19٨2م – 

1402هـ: 90/9 .

33. ، : د. أمحد حممد قدور  اللسانيات  مبادئ 
دار الفكر- دمشق / 200٨

معاين النحو، د. فاضل صالح السامرائي، .34
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع – األردن، 

ط:1 ، 1420 هـ - 2000 م

عياد .35 سامي  احلديثة،  اللسانيات  معجم 
حنا، مكتبة لبنان، 1997، )د ط( .

يف .3٦ الداللة  أنظمة  املعنى  وظالل  املعنى 
املدار  دار  عيل،  يونس  حممد  حممد  د.  العربية، 

اإلسالمي، الصنائع، ط2، 2007م.

مغني اللبيب عن كتب األعاريب ، عبد اهللا .37
بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا بن يوسف، أبو 
حممد، مجال الدين، ابن هشام )املتوىف: 7٦1هــ 
، حتقيق: د. مازن املبارك / حممد عيل محد اهللا ، 



٤٤٩

ر حسن اخلزاعي أ.د. نجاح فاهم العبيدي    م.م. عامَّ

دار الفكر – دمشق ، ط:٦ ، 19٨5

مقاالت يف اللغة واألدب : د. متام حسان ، .3٨
عامل الكتب - القاهرة ، ط1 / 200٦

39. ، العريب  النحو  يف  التحويلية  األنامط  من 
 ، القاهرة   ، اللطيف  الدكتور حممد محاسة عبد 

اخلانجي ، ط1 ، 1990 م .

نوزاد .40  ، سيبويه  كتاب  يف  الوصفي  املنهج 
كلية   ، دكتوراه  رسالة   ، حسن  أمحد  حسن 

اآلداب –جامعة بغداد ، 1991 م .

عبد .41 اجلوامع،  مجع  رشح  يف  اهلوامع  مهع 
السيوطي  الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن 
احلميد  عبد  حتقيق:  911هـ(،  )املتوىف: 

هنداوي، املكتبة التوفيقية – مرص.




