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امللخص
ﳞدف هذا البحث إﱃ الكشف عن جانب من املنهج الذي اتَّبعه سيبويه (1٨0

هـ) يف تفسريه الظواهر اللغوية ،فهو قد اعتمد عﲆ ﳎموعة من اآلليات التفسريية،
ﹴ
َّ
أدوات ﲢليلي ًة ملضامني اللغة عﲆ مستوياﲥا الفكرية كا َّفة واستعامالﲥا
واﲣذ منها
ﹴ
ﹴ
ودراية
بﺈتقان
التداولية ،ومن تلك اآلليات (آلية سألت اخلليل) التي و َّﻇفها سيبويه
ﹴ
ﹴ
خصبة يف كتابه  .أ َّما
بصورة
يف تفسريه ملضامني اللغة عﲆ مستوياﲥا املعرفية ﹸك ِّلها

فيتأسس من خالهلا
يوجهها سيبويه ألستاذه اخلليل
مفهوم هذه اآللية ،فهو أسﺌلة ﱡ
َّ
حوار علمي وتواصل معريف ينتج عنه تفسريات وقراءات للظواهر اللغوية ،التي

ثم ما لبث أن
كان سيبويه يقتنصها بام يملك من فطنة وذكاء فيسأل أستاذه عنهاَّ ،

ﲨﻊ تلك املحاورات وجعل منها ما َّد ًة أساس َّي ًة يف منجزه املعريف (الكتاب) ،عﲆ َّ
أن
سيبويه قد جعل من تلك املحاورات آلية لتفسري اللغة عﲆ اختالف مفاصلها  .وما

هذه الدراسة َّإال مدخل لساين لفهم تلك اآللية التفسريية يف ضوء معطيات الدرس
اللغوي احلديث املتمثلة باالﲡاهات (التوليدي التحوييل ،والوﻇيفي ،والتداويل)؛

ألنَّنا وجدنا سيبويه كان عﲆ وعي تام بمفاهيم هذه االﲡاهات ،وقد و َّﻇفها يف
مسمى (سألت اخلليل) .
دراسته للغة العربية ،وكان من ﲨلة تطبيقاته ما وضعه ﲢت َّ
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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 conversations a mechanism for explanation of the language in all different 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 Pragmatic), 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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املقدﱢ ﻣﺔ
حممد
رب العاملني وأفضل َّ
احلمد ﷲ ِّ
السالم عﲆ خري اخللق أﲨعني َّ
الصالة وأزكى َّ

وآله الطيبني الطاهرين
أ َّما بعد

ﴍف اﷲ سبحانه وتعاﱃ اللغة العربية بأن جعلها لغة كتابه املبني ،ولسان نب ِّيه
فقد َّ

الكريم حممد ( ،)فه َّيأ هلا سبحانه أسباب احلفﻆ كام هيأ لكتابه الكريم ،وكان من
خري تلك األسباب أن منحها تعاﱃ علامء ﳛفظوهنا ويثبتون قواعدها و ﹶأخبارها ،ومن
خري أولﺌك العلامء سيبويه ،الذي ترك لنا كتاب ًا يف اللغة العربية كان ل ﹸه أثره يف ِّ
كل من
جاء بعده ،حتَّى صار املنهل األول ،واملورد الذي يستقي منه كل وارد يف اللغة ،ومن

هنا توجهت خرية العقول قدي ًام وحديث ًا لدراسة هذا السفر اخلالد وﴍحه وبيان
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 أنموذج ًا واحد ًا من تلك اآلليات وهي آلية (سألت اخلليل)،
التي شكَّلت حمور ًا َّ ً
مهام يف الكتاب ،وماهية هذه اآللية حماورة يعقدها سيبويه مﻊ

أستاذه اخلليل ،إذ يقتنص سيبويه ما غمﺾ من تراكيب اللغة فيأﰐ إﱃ أستاذه اخلليل
ثم ما لبث أن ق َّيد تلك املحاورات يف كتابه وجعل منها آل َّي ًة تفسريي ًة،
يسأله عنهاَّ ،

وكذلك حجاجية يعتمد عليها يف التأسيس للقواعد اللغوية؛ ملا ﳛمل رأي اخلليل
من قداسة علمية يف اللغة متفق عليها بني االﲡاهات ﲨيعها .
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وقد درسنا هذه اآللية يف أربعة مباحث تقدمها ﲤهيد تك َّفل بقراءة مفهوم األسﺌلة

يوجهها سيبويه ألستاذه ،ﹸ
توصل
ضمت أهم النتائج التي َّ
التي كان ِّ
وختمت بخاﲤة َّ

إليها البحث  .أ َّما املباحث فقد درسنا فيها عﲆ وفق االﲡاهات اللغوية احلديثة،

فبدأت باملبحث األول وهو ِّ
ثم التداويل ،وختام ًا
ثم الوﻇيفيَّ ،
االﲡاه التوليديَّ ،

باملبحث الرابﻊ الذي درسنا فيه اعتامد سيبويه عﲆ تضافر ِّ
االﲡاهات الثالثة السابقة
(التوليدي ،والوﻇيفي ،والتداويل) يف تفسري الظاهرة اللغوية من جوانبها املتعددة .

وكان عملنا منص َّب ًا عﲆ بيان املنهج التفسريي الذي اتَّبعه سيبويه يف معاجلاته

للظواهر اللغوية من خالل آلية (سألت اخلليل) التفسريية ،وهي إحد اآلليات
التي اعتمدها سيبويه يف منهجه التفسريي لبنية اللغة وقواعدها ومضامينها .
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التﻤﻬيد /اﻻستﻔﻬام اﻹﺛاري:
االستفهام(( :استخبار ،واالستخبار هو طلب من املخاطب أن ﳜربك))) ،)1فهو

عام ال علم به،
طلب الفهم أو معرفة ما هو خارج الذهن ،ويأﰐ عﲆ صورتني :سﺆال َّ

))2
يسمى استفهام ًا حقيقي ًا وهو األصل ،أ َّما اآلخر
عام هو معلوم  ،واألول َّ
وسﺆال َّ
ﹴ
دالالت أخر يكشف
فيطلق عليه االستفهام غري احلقيقي ،وهو الذي ﳜرج إﱃ

عنها السياق بمع َّية القرائن).)3

وتربز أﳘية االستفهام يف احلوار ،فهو يﺆسس لعالقات متشابكة داخل العملية

تتجسد
ثم يضمن هلا االستمرار والديمومة بام ﳜلقه من آفاق حوارية
َّ
التواصليةَّ ،

باألسﺌلة التي يطرحها كال طريف احلوار ،فيدوم التواصل بديمومة االستفهامات،

وال س َّيام املركَّزة والدقيقة منها واملعد هلا سلف ًا .

ومن هنا يمكننا القول َّ
إن سيبويه (ت 1٨0هــ) قد وعى أﳘ َّية االستفهام يف

تأسيسه للحوار وال س َّيام احلوار العلمي مﻊ أستاذه اخلليل (ت  175هــ) ،فكان

كثري ًا ما يسأله عن تفسريه للظواهر اللغوية ،فيتأسس عﲆ ذلك حوار علمي مثمر

جعل من اخلليل يستأنس بسيبويه وﳚله وﳛرتمه ،حتَّى ﹸأثر عن بعضهم أنَّه قال:
ﹺ
((كنت ﹺعنﹾد ﹾ ﹺ
مر ﹶح ًبا بزائر ﹶال يمل؛ ﹶق ﹶال :ﹶو ﹶما ﹶس ﹺمعت
اخلﹶليل ،ﹶفأقبل سي ﹶب ﹶو ﹾيه ،ﹶف ﹶق ﹶال :ﹾ
ﹾ
اخلﹶ ﹺليل ﹶي ﹸقوهلﹶا لغريه))) ،)4وأغلب الظن َّ
أن سيبويه حاز هذه املكانة لد أستاذه بام

كان يثريه من استفهامات منتجة ،ومﺆسسة حلوار علمي رصني جعلت من اخلليل
يستأنس به وال يملهَّ ،
ألن سيبويه بفطنته العالية كان يعرف كيف يقتنص أسﺌلته
بحيث ال يأﰐ بام هو مبتذل أو غري ﹴ
ﳎد .
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واملتفحص ألسﺌلة سيبويه ﳚده ﳜرج هبا عن املدلول األصيل ملفهوم االستفهام إﱃ

مقاصد أخر ،فهو ﹸﳛاول استثارة أستاذه وتثوير ما لديه من قدرات عقلية ومعارف
ﲨة؛ َّ
ألن السﺆال غالب ًا ما يكون نافذ ًة ملفاهيم وعلوم شتَّى؛ ولذلك كان سيبويه يتَّخذ
َّ

من السﺆال وسيل ًة تعليمي ًة يغوص فيها إﱃ أعامق فكر أستاذه فيتزود من معينه ما
حل مشكالت اللغة ،وتقويم أساليبها ،وتفسري غوامضها ،وﳑَّا ﱡ
يستطيﻊ به َّ
يدل عﲆ

ذلك َّ
أن سيبويه كان متهيﺌ ًا الستقبال أجوبة اخلليل بحيث يدون إجاباته مﻊ األسﺌلة
ثم أصبحت فيام بعد تلك األسﺌلة واألجوبة املادة الرئيسة لكتاب
التي سأله إ َّياهاَّ ،
سيبويه ،فقد ﹸذكر اسم اخلليل يف الكتاب ما يزيد عﲆ ( )522مرة ،وهو قدر ﱂ يرو مثله

دل فﺈنَّه ﱡ
وال قريبا منه عن أحد من أساتذته اآلخرين) ،)5وهذا إن َّ
سمو األمانة
يدل عﲆ ِّ
يتحﲆ هبا سيبويه ،فهو يشري يف ِّ
العلمية التي كان َّ
كل املواضﻊ إﱃ احلوارات التي كانت

ﲡري بينه وبني اخلليل ،وكان يذكر جهد اخلليل وينسبه إليه ِّ
بكل أمانة ،ولذلك فقد
أحسن اخلليل عندما خ َّلفه عﲆ تراثه ،فهو قد ((ﲤ َّثل آراءه النحوية ﲤث ً
ال غريب ًا رائع ًا،

نافذ ًا منها إﱃ ما ال يكاد ﳛﴡ من اآلراء ،فﺈذا هو يسوي من ذلك (الكتاب) آيته

الكرب ،وقد بلﻎ من إعجاب األسالف به أن سموه (قرآن النحو) وكأنَّام أحسوا فيه

ﴐبا من اإلعجاز ،ال لتسجيله فيه أصول النحو وقواعده تسجيال تاما فحسب ،بل
أيضا ألنَّه ﱂ يكد يرتك ﻇاهرة من ﻇواهر التعبري العريب إال أتقنها ،فقه ًا وعل ًام وﲢليالً))

) ،)٦ومن هنا فقد شكَّل اخلليل وسيبويه خري ثنائي يف علوم العربية ،إذ ﱂ يكن يف الذين
سمعوا عن اخلليل ((وال يف غريهم من الناس ﹸ
أعلم الناس بالنحو
مثل سيبويه .وهو ﹸ
سامه قرآن النحو ،وعقد أبوابه بلفظه ولفﻆ اخلليل))
بعد اخلليل ،وألف كتابه الذي َّ

). )7

وقد وصل سيبويه إﱃ هذه املنزلة الرفيعة بحيث صار خليفة اخلليل عﲆ خزائن

العربية ،وكل ذلك كان بام ﳚيده من أسلوب املحاورة ألستاذه ،فهو ينطلق من
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األسﺌلة ليﺆسس تواص ً
ال معرفي ًا مستمر ًا أ َّد به أن يكون الوعاء الذي ﳛوي علم
اخلليل ،ومن هنا فﺈنَّنا نﺆكِّد ما قررناه سابق ًا من َّ
أن أسﺌلة سيبويه ألستاذه اخلليل كانت

من النوع اإلثاري ،فهو ﳞدف هبا إﱃ إثارة مكنونات اخلليل العلمية واملعرفية ،وﳛاول
أن ﳛيﻂ ِّ
استحق أن يكون خليفة أستاذه .
بكل ما لد اخلليل من علوم؛ ولذلك
َّ
عولنا يف دراستنا (آلليات التفسري النحوي والداليل والتداويل) عند
ومن هنا َّ
سيبويه عﲆ آلية (سألت اخلليل) ،وقد كشفنا عن هذه اآللية يف ضوء اﲡاهات علم
اللغة احلديث ،ألنَّنا وجدنا َّ
أن سيبويه يستعمل هذه اآللية يف أربعة اﲡاهات ،فهو

يتوسل هبذه اآللية من أجل كشف البنية العميقة لبعﺾ الرتاكيب
يف االﲡاه األول َّ
اللغوية ،فيحاول كشف النواة األوﱃ التي انبثقت منها تلك الرتاكيب ،وقد درسنا

ذلك يف ضوء مقولة من مقوالت االﲡاه التوليدي التحوييل وهي البنية العميقة
يﺆسس هبذه اآللية لتفسري وﻇائف بعﺾ
والبنية السطحية  .ويف االﲡاه الثاين وجدناه ِّ

الرتاكيب اللغوية يف أثناء دخوهلا يف السياق اللغوي ،فيبحث عن تأثرياﲥا الوﻇيفية

عﲆ مستو النحو والداللة ،وقد درسنا ذلك ضمن االﲡاه الوﻇيفي يف اللغة  .وأ َّما
االﲡاه الثالثَّ ،
فﺈن سيبويه يتَّخذ فيه من آلية (سألت اخلليل) أدا ًة تفسريية يكشف هبا
عن اجلانب التداويل للغة ،فيحرص عﲆ تفسري اللغة يف أثناء االستعامل والتواصل،
وقد رصدنا ثالث مقوالت لالﲡاه التداويل يف هذا الصدد ،وهي (أثر املقام يف احلكم

اإلعرايب ،واالفرتاض املسبق ،والقصدية)  .وأ َّما االﲡاه الرابﻊ ،فﺈنَّنا رصدنا فيه بعﺾ

املواضﻊ التي يلجأ فيها سيبويه يف عمله التفسريي للغة إﱃ تضافر االﲡاهات الثالثة

السابقة ﲢت مظلة آلية (سألت اخلليل) يف دراسته لبعﺾ الظواهر اللغوية؛ ألنَّه ير

قصور تلك االﲡاهات بمفردها يف بيان اجلانب التفسريي ملا هو بصدده من الظواهر
اللغوية التي ال يمكن الوصول إﱃ مبتنياﲥا الفكرية َّإال باملرور بأكثر من اﲡاه .
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املبحﺚ اﻷول) /سﺄلﺖ اﳋليﻞ( آليﺔ تﻔسﲑيﺔ توليديﺔ ﲢويليﺔ:
تعدﱡ البنية العميقة من أهم األركان واألسس التي قامت عليها النظرية التوليدية

بأهنا ((األساس
التحويلية للعاﱂ اللغوي األمريكي (نعوم جومسكي) ويمكن حدﱡ ها َّ

الذهني املجرد ملعنى معني ،يوجد يف الذهن ويرتبﻂ برتكيب ﲨيل أصويل يكون هذا
الرتكيب رمز ًا لذلك املعنى وﲡسيد ًا له  ،وهي النواة التي البدّ منها لفهم اجلملة
وﲢديد معناها الداليل وإن ﱂ 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 يو ّد املتكلم التعبري
عنها  ،أما البنية السطحية فهي ﲡسيد هلذه الفكرة الذهنية يف كلامت منطوقة يتم هبا

ﲢويل الفكرة من مرحلة إﱃ أخر) ،)9واألوﱃ خفية ﲢدد التفسري الداليل للجملة،

وهي فرع السليقة .أ َّما الثانية فهي ترتيب سطحي للوحدات التي ﲢدد التفسري
الصوﰐ والصورة الفيزيائية للجملة ،وهي فرع عﲆ االستعامل .

والبنية العميقة ال تظهر يف اجلمل التي نكتبها أو ننطقها لكنَّها حاﴐة يف العقل

فهي عقالنية منطقية ،ولكن يمكن ﲢويلها إﱃ بنية سطحية بوساطة طائفة من

القواعد تسمى (القواعد التحويلية)  ،وهذه األخرية هي نتاج لألوﱃ ،ولذلك فهي
الشكل الصوﰐ النهائي للتتابﻊ الكالمي املنطوق فعالً ،وهي ترتبﻂ باألصوات

اللغوية ،يف حني َّ
أن البنية العميقة ﲤثل التعبري الداليل للجملة

))10

وقد كان مفهوم البنية العميقة حاﴐ ًا يف ذهن سيبويه ،إذ ط َّبقه يف كثري من إجراءاته

املهمة هلذا املفهوم ،فقد
التحليلية ،وقد مثلت آلية (سألت اخلليل) إحد املحاور َّ
٤١٨
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كان كثري السﺆال ألستاذه اخلليل عن األصول التي انبثقت منها الرتاكيب ،أو
الكيفية التي تكونت منها بعﺾ األدوات ،وهو هبذه األسﺌلة يبحث عن البناء

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) لغو ًا ،بمنزلتها مﻊ متى

إذا قلت متى ما تأتني آتك ،وبمنزلتها مﻊ إن إذا قلت إن ما تأتني آتك ،وبمنزلتها

أي
مﻊ أين كام قال سبحانه وتعاﱃ � :أينام تكونوا يدرككم املوت � وبمنزلتها مﻊ ﱟ
إذا قلت � :أ ّياما تدعوا فله األسامء احلسنى � ،ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظ ًا

واحد ًا فيقولوا :ماما ،فأبدلوا اهلاء من األلف التي يف األوﱃ .وقد ﳚوز أن يكون مه

كﺈذ ضم إليها ما))). )11

فسيبويه يف هذا النص يبحث عن األصل التكويني لبنية (مهام) ،وعن األثر

العميق الذي ﲢدثه يف الرتكيب عندما تدخل عﲆ األفعال ،فيجيبه اخلليل بتحليل

توليدي فيبني له األصل التكويني العميق لبنية (مهام) وهو (ما ما) ،واألوﱃ أصلية
ثم َّ
إن املتكلمني استقبحوا هذا الرتكيب فأبدلوا اهلاء من األلف التي
والثانية زائدةَّ ،

يف األوﱃ فصار الرتكيب (مهام)  .وإذا ما أردنا وصف ﲢليل اخلليل بلغة املدرسة
التوليدية التحويلية املعارصةَّ ،
فﺈن البنية العميقة لألداة (مهام) هي:
ما  +ما  +فعل (فعل الرشط)  +فعل (جواب الرشط)
ثم دخل عنرص التوليد الذي (( هو عملية تغيري تركيب لغوي إﱃ آخر بتطبيق
َّ

قانون ﲢوييل واحد أو أكثر))) ،)12والتحويل يف النظرية التوليدية التحويلية ((هو
٤١٩
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وسيلة للوصف والتحليل والتفسري))) ،)13والقانون التحوييل الذي دخل عﲆ هذه

البنية يكمن يف قلب ألف األوﱃ إﱃ هاء من أجل دفﻊ الثقل الصوﰐ املتأﰐ من تكرار
اللفﻆ بعينه ،فصارت هذه األداة بعد هذه املعاجلة (مهام) وهي البنية السطحية

املنطوقة .وأ َّما عن دور األداة (مهام) يف البنية السطحية َّ
فﺈن األثر الذي ﲢدثه يف
الرتكيب (وهو اجلزم والرشط مﻊ الربﻂ بني ركنيه) ﹴ
متأت من (ما) األوﱃ وأ َّما الثانية

فال أثر هلا يف الرتكيب عﲆ مستو البنية العميقة ،وأ َّما عﲆ مستو البنية السطحية
فﺈنَّنا يمكن أن نلحﻆ هلا أثر ًا وهو التوكيد ،فيقال عنها زائدة للتوكيد ،وال يﴪي
هذا احلكم عﲆ ِّ
نص سيبويه عﲆ خروج بعضها منه كام يف
كل أدوات هذا الباب فقد َّ

(حيثام و إذما) ،وذلك بقوله(( :وال يكون اجلزاء يف حيث وال يف إذ حتى يضم إﱃ

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

فالزيادة بوصفها عنرصا من عنارص التحويل تكون واقعة عﲆ اجلملة النواة

(األصلية) ،ويمكننا ﲢديد وﻇيفتها من خالل العالقة الناشﺌة بني تلك الوحدات،
وهي هبذا املعنى ((تدخل ضمن املنهج التحوييل الذي يغري اجلمل املولدة من املكون
األساﳼ من حالة إﱃ 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
نص ًا آخر يسأل اخلليل فيه عن البنية العميقة
وشبيه بالنص السابق يور ﹸد سيبويه َّ

(كأن) وذلك بقوله(( :وسألت اخلليل عن َّ
َّ
كأن ،فزعم أهنَّا
للحرف املش َّبه بالفعل
ولكنها صارت مﻊ َّ
َّ
إن بمنزلة كلمة واحدة ،وهي نحو
إن ،حلقتها الكاف للتشبيه،
َّ
٤٢٠
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كأي رجالً ،ونحو له كذا وكذا درﳘ ًا))). )17
ﱟ
فسيبويه يف سﺆاله هذا يكشف لنا وعيه بوجود بنية عميقة ﲣالف الشكل املوجود

فيه الرتكيب احلايل ،وبذلك يعمد إﱃ أستاذه اخلليل من أجل أن يكشف له نواة ذلك
ثم يتَّخذ من ذلك السﺆال أدا ًة تفسريية ينطلق منها يف التأسيس ملعاجلات
الرتكيبَّ ،

عﲆ كال املستويني السطحي والعميق .

َّ
(كأن) هي:
والبنية العميقة للحرف املش َّبه بالفعل
ك للتشبيه َّ +
أن حرف التوكيد  +اسم  +خرب
أ َّما البنية السطحية فهي:
َّ
كأن  +اسم  +خرب
َّ
(كأن) بمنزلة الكلمة الواحدة
ويف البنية السطحية أصبحت
فالبنية السطحية هي ((البنية الظاهرة عرب تتابﻊ الكلامت التي ينطق هبا املتكلم))

) .)1٨أ َّما البنية العميقة فهي ((القواعد التي أوجدت هذا التتابﻊ أو البنى األساسية
التي يمكن ﲢويلها لتكون ﲨل اللغة ،وهذه القواعد أو البنى األساسية تبني تكوين

اجلمل يف مستو أعمق من املستو الظاهر يف عملية التكلم))) ،)19والبنية العميقة

هي بنية ﳎردة مفرتضة ينتجها األساس ،وﲢتوي عﲆ العالقات النحوية والوﻇائف
الرتكيبية واملعلومات الداللية الالزمة لتفسري اجلملة واستعامالﲥا املمكنة

))20

٤٢١

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻻﱄ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﱄ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ )ﺳﺄﻟﺖ ﺍﳋﻠﻴﻞ( ﺃﳕﻮﺫﺟ ًﺎ

املبحﺚ الﺜاﲏ) /سﺄلﺖ اﳋليﻞ( آليﺔ تﻔسﲑيﺔ وﻇيﻔيﺔ :
بأهنا ((مصطلح ﹸيطلق عﲆ الدور الذي يقوم به أي عنرص من
تﹸعرف الوﻇيف َّية َّ

عنارص الكالم ،وعالقته بالعنارص األخر))) ،)21ويتأسس عﲆ هذا املفهوم َّ
أن

ِّ
لكل عنرص من شأنه أن يدخل يف تركيب اللغة وﻇيفة حمددة تتمثل ابتدا ًء يف املعنى

ثم ﹸينظر للغة عﲆ َّأهنا بنية
القائم بﺈزاء املبنى الرامز له باالتفاق واملواضعة ،ومن َّ

شكلية تتألف من ﳎموعة من األصوات ذات وﻇيفة تواصلية يقوم فيها ﱡ
كل عنرص

بتوصيل جزء من تلك التجربة التواصلية ،وكل معنى يﺆ ِّديه عنرص من عنارص اللغة
يعدﱡ وﻇيفة أساسية وترتكز النظرية الوﻇيفية يف اللسانيات احلديثة بشكل كبري عﲆ

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

فالوﻇيفة باملفهوم العام وصف ﻇاهر ِّ
لكل عنرص لغوي يﺆ ّدي دور ًا حمد ّد ًا يف البنية

الشكلية للكالم ال تنفك عن البنية املفهوميةّ ،
وكل عنرص ﹺيف البنية الشكلية يقرتن مﻊ

العنارص األخر بعالقات تركيبية لتكوين البنية املفهومية للكالم ،ذلك َّ
أن عملية
التبليﻎ تعتمد أساس ًا عﲆ الدور أو العمل الذي تﺆ ّديه العنارص اللغوية ،ولكي

تستعمل اللغة أداة للتوصيل ﳚب ﹾ
أن تﺆ ّمن الفهم الطبيعي بني املتك ِّلم واملخاطب .

وقد شكَّلت آلية (سألت اخلليل) منحى وﻇيفي ًا فاع ً
ال َّاﲣذ منها سيبويه وسيلة

يكشف هبا عن الوﻇائف التي تناط باأللفاظ داخل السياقات اللغوية ،فهو كان
يسأل أستاذه اخلليل عن الوﻇيفة التي تﺆدﳞا بعﺾ العنارص اللغوية مقارنة بنظريات

هلا داخل سياقات معينة ﳜتارها بدقة عالية عﲆ وفق صياغات مقصودة  .ومن

النصوص الدالة عﲆ ذلك قوله:

٤٢٢
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((وسألت اخلليل عن قوله :كيف تصنﻊ أصنﻊ .فقال :هي مستكرهة وليست من
حروف اجلزاء ،وﳐرجها عﲆ اجلزاء ،ألن معناها عﲆ أي ﹴ
حال تكن أكن .وسألته

عن إذا ،ما منعهم أن ﳚازوا هبا؟ فقال :الفعل يف إذا بمنزلته يف إذ ،إذا قلت :أتذكر
ويبني هذا ّ
أن إذا ﲡﺊ وقت ًا معلوم ًا؛ أال
إذ تقول ،فﺈذا فيام تستقبل بمنزلة إذ فيام مىضّ .

تر أنك لو قلت :أتيك إذا امحر البﴪ كان حسن ًا ،ولو قلت :آتيك إن امحر البﴪ،

كان قبيح ًا .فﺈن أبد ًا مبهمة ،وكذلك حروف اجلزاء .وإذا توصل بالفعل ،فالفعل يف

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

يف هذا النص يسوق سيبويه آلية (سألت اخلليل) بمنحى إجرائي وﻇيفي ،فهو

يسأل أستاذه عن الوﻇيفة التي تﺆدﳞا (كيف) ،عندما تكون يف أسلوب الرشط،

ويسأله كذلك عن السبب الذي يمنﻊ ﳎيء (إذا) يف الرشط ،وسيبويه يف ِّ
كل ذلك
يبحث عن الوﻇيفة التي تﺆدﳞا كلتا األداتني ،ولذلك جاء جواب اخلليل كاشف ًا عن

الوﻇيفة التي تﺆدﳞا هاتان األداتان يف الرتكيب .

والسﺆال األول كان يدور حول مد صحة الرتكيب الذي تأﰐ فيه (كيف) دالة

بأن ذلك الرتكيب مستكره ،وذلك َّ
عﲆ الرشط فيجيبه اخلليل َّ
ألن (كيف) ليست من

أدوات الرشط ،وإنَّام هي أصل يف االستفهام ،وقد ﹸأختلف يف صحة عمل (كيف)
يف ركني الرشط بني البرصيني والكوفيني ،مﻊ َّأهنام أﲨعا عﲆ إمكانية ﳎيﺌها يف معنى

الرشط ،وقد قيل يف ذلك(( :وأما كيف فاسم لتعميم األحوال ،وتسمى ﻇرفا،
لتأوهلا بعﲆ أي حال ،والدليل عﲆ اسميتها جواز االكتفاء هبا ،مﻊ صحة دخوهلا

عﲆ األفعال .وأكثر ما تكون استفهاما ،وقد ترد ﴍطا يف املعنى فحسب ،فتعلق بني
ﲨلتني ،وال تعمل شيﺌا محال عﲆ االستفهامية ،ألهنا أصل ...وأجاز الكوفيون اجلزم
٤٢٣
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هبا قياسا ،وأباه البرصيون))) ،)24وقد اشرتط البرصيون يف ﳎيء (كيف) للرشط

ﴍوط ًا وهي أن تأﰐ ((معنى ﹶال عمال ،ﹶوﳚب كﹶون فع ﹶل ﹾي ﹶها متفقي ال َّل ﹾفﻆ ﹶوا ﹾمل ﹾعنﹶى
ﹶيف ﹾﲡ ﹺلس أذهب ﹺ
باال ِّت ﹶف ﹺ
(و ﹶال ﲡزم ﹶهبا)،
ﹶيف تصنﻊ أصنﻊ ،ﹶو ﹶال ﳚوز ك ﹶ
ن ﹾﹶحو :ك ﹶ
اق ،ﹶ
ﹶو ﹶق ﹶال ا ﹾلكﹸوفﹺ ﱡي ﹶ
ون وقطرب نعم ﹸمطل ًقا))). )25
والسبب الذي دعا اخلليل وسيبويه ومن بعدﳘا عموم البرصيني يف منﻊ وﻇيفة

اجلزم لـــ (كيف) يف طريف الرشطَّ ،
أن (كيف) تأﰐ مﻊ احلال املعلومة ،وهذه الوﻇيفة
ال تتالءم َّإال مﻊ الرفﻊ ،وأ َّما اجلزم فهو يتالءم مﻊ وﻇيفة العموم واإلهبام) ،)2٦ومن

ذلك نفهم َّ
فﺈهنا
أن وﻇيفة (كيف) إفادﲥا شيﺌ ًا معلوم ًا وحمدد ًا ،وأ َّما أدوات الرشط َّ

تفيد وﻇيفة العموم ،ولذلك كان ﳎيﺌها يف الرشط مستكره ًا ألنَّه ﳜالف وﻇيفتها،
ﹴ
وما جاء منها بمعنى الرشط فﺈنَّه مﺆول َّ
بقرينة
بأن املتكلم ((قصدﹶ ﹶحاال ﹶم ﹾع ﹸلو ﹶمة
اجل ﹾزم َّ
حكمها ا ﹾل ﹸع ﹸموم إﹺذا
اجل ﹾزم
ﹸﲤ ّيزها عندﹶ ه ﹶو ﹶه ﹶذا
ﹶ
الر ﹾفﻊ ﹶال ﹶ
ّ
ألن أسام ﹶء ﹾ ﹶ
مﻊ ﹾ ﹶ
يصح ﹶم ﹶﻊ ّ
زمت))). )27
ﹶج ﹾ

ثم يستمر سيبويه يف منحاه الوﻇيفي متخذ ًا من آلية (سألت اخلليل) سبي ً
ال
َّ

للكشف عن الوﻇائف التي تعرتي العنارص اللغوية يف أثناء السياق ،فهو بعدما

أجابه أستاذه عن وﻇيفة (كيف) ،ﹸيردفه بسﺆال آخر عن وﻇيفة (إذا) ،وعن السبب
الذي يمنعها من تلبس وﻇيفة أداة الرشط ،فيجيبه اخلليل كاشف ًا له عن وﻇيفة (إذا)

التي ال تتالءم مﻊ معنى الرشط وغايته؛ وذلك َّ
ألن ((ما بعد إذا ﹸم ﹶع ّني معلو ﹲم ،وما
بم ﹶع ّني وال ﹴ
كائن ال حمالة كقوله تعاﱃ:
بعد احلروف التي ﹸج ﹺز ﹶم هبا يف املجازاة ليس ﹸ
وأيضا َّ
فﺈن الذي منﻊ من املجازاة بﺈذا
�إذا السامء انشقت� و�إذا السامء انفطرت�ً ،
ضاف إﱃ اجلﹸمل التي هي من الفعل والفاعل كقولك :إذا يقوم زيدﹲ  ،فاجلملة
أنّه ﹸي
ﹸ
٤٢٤
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جر باإلضافة ،فالفعل ﹾ
إذن بعدﹶ ه يف موضﻊ اس ﹴم فال ﳚوز أن ﹸﳚ ﹶز ﹶم))
بعده يف موضﻊ ّ

))2٨

صحة ﳎيء (إذا)
وهنا قد حكمت الوﻇيفة بمجاليها :الداليل والنحوي عﲆ عدم َّ

للرشط ،إذ َّ
إن ما يأﰐ بعد (إذا) متعين ًا معلوم ًا ومتيقن احلدوث ،بعكس أدوات

اجلزم ،هذا من ناحية الوﻇيفة الداللية  .أ َّما من ناحية الوﻇيفة النحوية َّ
فﺈن اجلملة

التي بعد (إذا) تكون يف حمل جر باإلضافة؛ ولذلك فهي يف موضﻊ اسم ،وهذا األمر

ال يتالءم مﻊ وﻇيفة اجلزم التي تﺆدﳞا أدوات اجلزم ،ألنَّه ال جزم باألسامء كام هو

معروف .

ومن النصوص األخر التي كان التحليل الوﻇيفي حاﴐ ًا يف آلية (سألت

منطلق،
منطلق ،وإذا قال :أما إنه
ذاهب ،وأما أنه
اخلليل) قوله(( :وتقول :أما إنَّه
ﹲ
ﹲ
ﹲ

منطلق ،فﺈنه ﳚعله كقولك :حق ًا أنه
فسألت اخلليل عن ذلك فقال :إذا قال :أما أنه
ﹲ

ذاهب))
منطلق ،فﺈنه بمنزلة قوله :أال ،كأنَّك قلت :أال إنَّه
منطلق ،وإذا قال :أما إنه
ﹲ
ﹲ
ﹲ
). )29

ويف هذا النص أيض ًا يتَّخذ سيبويه من آلية (سألت اخلليل) مدار ًا للتأويل الوﻇيفي

فيسأل أستاذه اخلليل عن الدور الوﻇيفي الذي تﺆديه كل من (إن) ،و(أن) ،فيجيبه
اخلليل وﻇيفي ًا؛ وذلك ببيان الوﻇيفة الداللية لكلتا اللفظتني .

وإﱃ هنا فقد شكَّلت آلية (سألت اخلليل) حضور ًا فاع ً
ال يف التفسري عﲆ املستو

الوﻇيفي ،وكان سيبويه فيها يسري باﲡاهني ِّ :اﲡاه داليل وآخر نحوي ،ﳛاول هبام
تفسري اللغة يف مستوييها :النظامي والتداويل .

٤٢٥
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املبحﺚ الﺜالﺚ) /سﺄلﺖ اﳋليﻞ( آليﺔ تﻔسﲑيﺔ تداوليﺔ:
 .1املقام التداويل:
يستلزم التحليل التداويل بالﴬورة التحديد الضمني للمقام الذي تﺆول فيه

امللفوﻇات) )30فيأخذ املقام صفة اهليمنة يف الدراسة التداولية عﲆ القصدية العامة

للخطاب).)31

توجه املتكلم إﱃ الطريق التي ﳚب
واملقام :هو ((ﲨلة من املستخلصات العملية ِّ

اتباعها يف صناعة الكالم))) ،)32أو هو ((األمر احلامل للمتكلم عﲆ أن يورد عبارته
عﲆ صورة ﳐصوصة دون أخر))).)33

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 وﳚعل منه عام ً
ال نحوي ًا يتحكم يف بناء املواقﻊ اإلعرابية للملفوﻇات،

ولذلك فهو ﱂ يعزل اخلطاب عن ﻇروف إنتاجه اخلارجية  ،ومن تلك األمثلة التي

اعتمد فيها سيبويه عﲆ آلية (سألت اخلليل) بوصفها أداة تفسري تداولية قوله:
((وسألت اخلليل عن قوله ،وهو لرجل من بني أسد:
إن هبا ﹶ
َّ
أكتل أو ﹺرزاما  ...ﹸخ ﹶو ﹾي ﹺر ﹶبني ين ﹸقفان اهلﹶا ﹶما

فزعم أن خويربني انتصبا عﲆ الشتم ،ولو كان عﲆ َّ
إن لقال ﹸخويرب ًا ،ولكنه انتصب
والنازلني ّ
رت ﹺك � عﲆ املدح
عﲆ الشتم ،كام انتصب � محال ﹶة احلطب � � -
ﹶ
بكل مع ﹶ
والتعظيم .وقال:
٤٢٦
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ﹺ
اجلراف ﹺ
أمس وﻇلمه  ...وعدوانه أع ﹶت ﹾبتﹸمونا براس ﹺم
أم ﹾن عمل ّ

ﹴ
مال أوديا بالب ﹺ
عداء ﹾ
هائ ﹺم
أمري ﹾي
هبائم ﹴ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ
إن ﹶح ﹶب ﹾسنا عليهام  ...ﹶ
ﹶ

نصبهام عﲆ الشتم؛ ألنك إن محلت األمريين عﲆ اإلعتاب كان حماال ،وذلك ألنه

األعتاب عﲆ الذي جر الظلم،
ال ﲢمل صفة االثنني عﲆ الواحد وال ﲢمل الذي جر
ﹸ
فلام اختلف اجلران واختلطت الصفتان صار بمنزلة قولك :فيها ﹲ
آخر
رجل وقد أتاين ﹸ
كريمني ،ولو ابتدأ فرفﻊ كان جيدا))

))34

.

يمر هبا.
((أكتل ورزامّ :
لصان كانا يقطعان الطريق بأرمام ،وينقفان هام من ّ

لص اإلبل))) )35وهو ((ﱂ يقل خويربا ك ﹶﹶام تﹶقول
وخويرب :ﲢقري خارب ،واخلارب ّ
أجاب ﹾ
اخلﹶ ﹺليل ﹶعن ﹶه ﹶذا بﹺ ﹶأن خويربني بﹺ ﹶت ﹾق ﹺدير
زيد ﹶأو ﹶع ﹾمرو لص ﹶو ﹶال تﹶقول لصان ﹶو ﹶ
أشتم ﹶال نعت تﹶابﻊ))). )3٦
أ َّما الشاهد الثاين فقد ذكر فيه اجلراف وهو الوايل الظاﱂ الذي ((ويل صدقات

هﺆالء القوم فﺂذاهم ،فشكوا منه ،فعزل عنهم وويل راسم مكانه ،فعمل كام عمل
اجلراف أو أعظم ،فشكوا منه.

والعداء :الظلم والتعدي ،واعتبتمونا :أرضيتمونا بأن وليتم علينا راسام .يريد

أهنام أمريا ﻇلم ،أن حبسنا عليهام املاشية حتى يأخذا منها الصدقة ،تركاها حمبوسة
وﱂ يأخذا ما ﳚب هلام ،وﱂ يرتكاها ترعى ،فﺈذا طال حبسها ،بذل هلام أصحاهبا ما

يرضيهام حتى ﳜليا عنها))

))37

والشاهد فيه(( :أمريي عداء ال يصلح بدهلام من اجلراف وراسم ،وﳘا األمريان

الظاملان العاديان؛ ألن اجلراف ﳎرور بﺈضافة عمل إليه ،وراسم ﳎرور بالباء ،وهي
٤٢٧
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يف صلة أعتبتمونا وال تعلق للجراف به ،فدعت الﴬورة إﱃ نصب أمريي عداء عﲆ
الشتم)))(( ،)3٨وﱂ ﳚز أن يكون (أمريي عداء) بدال من (اجلراف) ومن (راسم)

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

ففي هذا النص ينطلق سيبويه من فهم أستاذه اخلليل يف تفسري احلركة اإلعرابية
ﹴ
توصل إﱃ َّ
لـــ ﹸ
أن نصبهام ﱂ يكن ناﲡ ًا عن االنتظام
(خ ﹶو ﹾي ﹺر ﹶبني)
و(أمري ﹾي عداء)  ،وقد َّ
ﹶ
اللغوي للملفوﻇات ،وإنَّام جاء بفعل الظروف اخلارجية املحيطة بالنص ،فكان
ﹺ
يكتف سيبويه باإلعراب فقﻂ
املﺆثر باملوقﻊ اإلعرايب مقام التخاطب ،ولذلك ﱂ
وإنَّام أبان عن احلال التي قيلت فيها تلك األمثلة ،وهي حال الشتم أو التعظيم،

وكذلك كشف لنا عن مقصدية املتكلم الذي ساق كالمه ألجل التذكرة ،وليس
إلفادة املخاطب اخلرب ،وبذلك يكون من باب إلقاء اخلرب للمخاطب الذي يمتلﺊ

ذهنه به مسب ًقا ،ال خلايل الذهن ،وكذلك يكشف لنا عن َّ
أن حالة الشتم التي كانوا
عليها مشهورة معروفة بني الناس وغري مقصورة عﲆ فﺌة معينة. )1)40

((وا ﹾم ﹶر ﹶأ ﹸت ﹸه
وهذا األمر نجده بعينه يف اآلية التي جاء هبا سيبويه وهي قوله تعاﱃ :ﹶ
احل ﹶط ﹺ
ب )) ] املسد [ 4 :
ﹶ َّ
محا ﹶل ﹶة ﹾ ﹶ
محالة) منصوبة  ،وال يمكن لنا تفسريها بمعيارية قواعد الرتكيب
إذ جاءت لفظة ( َّ

من دون الرجوع إﱃ املقام الذي قيلت فيه ،وهو مقام شتم وإهانة هلذه املرأةَّ ،
ألن
ﹴ
تأثريات عﲆ االنتظام اللغوي كشف لنا عن َّ
أن هذه
مقام التخاطب بام ﳛمل من
املرأة كانت معروفة بني الناس هبذا الشتم  ،وهذا األمر أكثر إهانة وﲢقري ًا هلا ،ألنَّه

أن سيبويه كان يشري إﱃ َّ
جعلها مشهورة بصفة سيﺌة))41ومن هنا نفهم َّ
معاين
أن هناك
ﹶ
رصﳛة ﻇاهرة ،وأخر ضمنية تتحدد داللتها داخل السياق الذي وردت فيه ،
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واملعاين الرصﳛة تكون واضحة ال ﲢتاج إﱃ إعامل فكر وترقب .
أ َّما املعاين الضمنية فيجتهد املخاطب يف التعرف إليها ،معتمد ًا عﲆ بعﺾ
االستدالالت واالستنتاجات؛ َّ
ألن املتكلم يتخذ منها يف بعﺾ األحيان وسيلة

يعرض فيها مقاصده وأفكاره ما يﺆدي إﱃ خلق تواصل غري معلن ((يقوم عﲆ

شبه تعاقد ضمني ،وتفاهم خفي بني املتكلم واملخاطب يف إبالغ وتأويل (إدراك)
اخلطابات))).)42

َّ
استدل عليه
وﳑَّا سبق يمكن لنا أن نستظهر املنحى التداويل عند سيبويه ،الذي

برأي اخلليل ؛ ليعطيه قوة انجازية عالية وطاقة حجاجية مكثفة؛ ملا ﳛمل اخلليل من
هيمنة فكرية حاكمة يف املجال اللغوي .

ويﺆكد سيبويه أﳘية املقام يف التفسري اللغوي للملفوﻇات يف نصوص أخر ومنها:
((وسألت اخلليل رمحه اﷲ تعاﱃ عن قوله � :و ﹾيكأنّه ال ﹸيفلح � وعن قوله تعاﱃ

وي مفصول ﹲة من كأن ،واملعنى وقﻊ عﲆ أن القوم
جدّ ه � :و ﹾيكأن اﷲ � فزعم أنه ﹾ

انتبهوا فتكلموا عﲆ قدر علمهم ،أو ﹸن ّبهوا فقيل هلم :أما يشبه أن يكون هذا عندكم

هكذا .واﷲ تعاﱃ أعلم))

))43

فسﺆال سيبويه كان عن معنى لفظة (ويكأن) لكوهنا ﱂ تظهر يف السياق اللغوي

عول اخلليل يف اإلجابة عﲆ استحضار املقام التداويل
بشكل واضح ،ولذلك َّ
الذي ﹸأنتج فيه النص القرآين ،وانطلق منه يف تفسري املعنى وذلك باستحضار حال
املتكلمني واألسباب الداعية للكالم.

ومن هنا تبني َّ
أن سيبويه كان يعتمد آلية (سألت اخلليل) ويتَّخذ منها وسيلة
٤٢٩
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تفسريية للرتاكيب اللغوية التي ال تنكشف بمجرد النظر إليها من زاوية تركيبها

اللغوي ،وإنَّام ال ﹸبدَّ من كشف املقام الذي ورد فيه ذلك الرتكيب؛ ملا له من عالقة

وثيقة بالغرض الذي سيق من أجله الكالم .
 .2االفرتاض املسبق :

تنطلق املحادثة بني املتحاورين من افرتاضات لغوية وفكرية واجتامعية سابقة،

ﲤهد للتواصل وتﹸسهم يف ديمومته حتى مﻊ غياب املعرفة الشخصية بينهم؛ فاحلوار
يوجه ((املتكلم حديثه إﱃ السامﻊ
مستمر ما دامت هناك رغبة يف التواصل) ،)44إذ ِّ

عﲆ أساس ﳑا يفرتض سلف ًا أنَّه معلوم له ...وكل ذلك موصول بسياق احلال،

وعالقة املتكلم باملخاطب))) ،)45وير التداوليون َّ
أن االفرتاضات السابقة هلا من
األﳘية القصو يف عملية التواصل واإلبالغ بام تشكله من خلفية تواصلية ﴐورية

يف إنجاح عملية التواصل ،وهي حمتواة ضمن سياقات وبنيات تركيبية عامة)،)4٦

ومن هنا ﹸع ِّرف االفرتاض املسبق بأنَّه(( :مفهوم برﲨاتيكي تتضمنه العبارة يف املقام
الذي ترد فيه ،من حيث املعلومات املشرتكة لد املتكلم واملخاطب))).)47

وقد كان هلذا املفهوم التداويل حضور فاعل يف ﲢليالت سيبويه ،وكان يعتمد يف

كثري منها عﲆ آلية (سألت اخلليل) لتقدير االفرتاضات السابقة التي ﲡاوزها املتكلم

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

((وسألت اخلليل عن قوله َّ
جل 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 عﲆ النَّار � فقال :إن العرب قد ترتك يف مثل هذا اخلرب اجلواب
٤٣٠
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يف كالمهم ،لعلم املخرب ألي ﹴ
ﳾء وضﻊ هذا الكالم.
ِّ
رب ال جواب هلا .من ذلك قول الشامخ:
وزعم أنَّه قد وجد يف أشعار العرب َّ
ﹺ
ودو ّي ﹴة ﹴ
قفر ِّ
خفاف األﹶرنﹾدﹶ ﹺج
كم ﹾﴚ النَّصار يف
ّ
ﲤشى نﹶعا ﹸمها  ...ﹶ

لرب؛ لعلم املخاطب أنه يريد قطعتها))). )50
جواب َّ
وهذه القصيدة التي فيها هذا البيت ﱂ ﳚيء فيها ﹲ
ﹸيعدﱡ اإلضامر وطي بعﺾ األلفاظ إحد خصائص العربية ومنه تظهر قيمتها

البيانية والتعبريية) ،)51وال يقﻊ َّإال ((لدا ﹴع يدعو إليه ،وليس ّ
كل ما أراد مريد حذفه

كان له ذلك))) )52ومقاصد احلذف ال ﹸيغني عنه الذكر يف تأديتها) ،)53وهي كثرية
ذكر منها الزركﴚ (ت 73٨هـ) بقوله(( :التفخيم واإلعظام ،وزيادة لذة بسبب
استنباط الذهن للمحذوف ،وزيادة األجر بسبب االجتهاد يف ذلك ،وطلب اإلﳚاز
واالختصار والتشجيﻊ عﲆ الكالم))) ،)54فض ً
ال عن أنَّه ﹸﳛ ِّقق الرتكيز عﲆ ما هو

ﴐوري من امللفوﻇات ،وكذلك مشاركة املتلقي يف استنتاج مقاصد اخلطاب ،ما

يصح احلذف َّإال بعلم املخاطب)،)5٦
يضمن له املتعة ومواصلة االتصال) ،)55وال
ﱡ

))57
ويتم الوصول إليه عن طريق
واملحذوف بالنسبة للمخاطب بحكم امللفوظ  ،ﱡ

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

ويف النص السابق استوقف سيبويه احلذف يف النصوص القرآنية السابقة فسأل

أستاذه اخلليل عن تفسري هذه الظاهرة ،وكان جواب اخلليل أنَّه رجﻊ إﱃ كالم
يفﴪ تلك الظاهرة يف القرآن الكريم  ،وانتهى إﱃ َّ
أن من
العرب واستنبﻂ منه حك ًام ِّ
عادات العرب التخاطبية طوي بعﺾ املقدِّ مات واختزاهلا يف الكالم لعلم املخاطب

ثم استشهد بكال ﹴم ألحد شعراء العرب حذف فيه جواب ﹸر َّب .
هباَّ ،

٤٣١

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻻﱄ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﱄ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ )ﺳﺄﻟﺖ ﺍﳋﻠﻴﻞ( ﺃﳕﻮﺫﺟ ًﺎ

أن املتكلم افرتض سابق ًا َّ
فاحلذف الذي كان يف النصوص السابقة يستلزم َّ
بأن

املتلقي عﲆ عل ﹴم بام ببعﺾ املقدِّ مات ،ولذلك طواها يف الكالم وحذفها من الرتكيب،

فسمة االفرتاض املسبق ﹸﲡيز للمتكلم حذف كل ما هو معلوم لد املخاطب عﲆ أن

صحة الرتكيب ووجود القرينة الدالة عﲆ احلذف .
ﴍط ضامن َّ

وﳑَّا سبق نستنتج َّ
أن سيبويه كان يتَّخذ من عبارة (سألت اخلليل) آلية تفسريية ملا

ﹸيضمر يف اخلطاب ،فهو يركن إﱃ أستاذه اخلليل يف كشف االفرتاضات السابقة التي

تنطوي يف الكالم نتيجة علم وتوافق طريف اخلطاب عليها.
 .3القصدية:

هناك ﹲ
فرق بني ما ﹸيقال ،وما ﹸيقصد ،فام ﹸيقال هو ما تعنيه امللفوﻇات واملتواليات

بقيمها اللفظية ،وما ﹸيقصد هو ما يريد املتكلم أن يبلغه املخاطب عﲆ نحو غري

مباﴍ ،اعتامد ًا عﲆ َّ
أن املخاطب قادر عﲆ أن يصل إﱃ قصد املتكلم بام ﹸيتاح له من

أعراف االستعامل ووسائل االستدالل) ،)59ومن دون معرفة املقاصد ((ال يمكن أن
يستدل بكالم املتكلم عﲆ ما يريد؛ ألن املواضعة ،وإن كانت ﴐورية جلعل الكالم
مفيدا ،فهي غري كافية ،إذ ال بد من اعتبار املتكلم ،أي قصده))) ،)٦0فاملعاين ال تكمن

يف األدوات اللغوية املستعملة ،بل تكمن عند املتكلم الذي يستعمل تلك األدوات

ويوﻇفها بشتى السبل لتحقيق مقاصده ونواياه) ،)٦1وبذلك يكون ((معنى الﴚء
هو ما يقصد به ويراد منه ،ومعنى اللفﻆ هو املراد منه واملقصود به))).)٦2

وقد كان ملفهوم القصدية حضور فاعل يف تفسريات سيبويه لبعﺾ الظواهر

يعول عﲆ شيخه اخلليل فيسأله ويتَّخذ من تلك األسﺌلة
اللغوية ،وكان يف بعضها ِّ

وأجوبتها آليات تفسريية يعتمدها يف تقنني أنظمة اللغة .
٤٣٢
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وﳑَّا ورد هبذا الشأن قوله((:وسألت اخلليل عن قوهلم :أقسمت عليك إالَّ فعلت

وملا فعلت ،ﱂ جاز هذا يف هذا املوضﻊ ،وإنام أقسمت ها هنا كقولك :واﷲَّ؟ فقال:
وجه الكالم لتفعل َّن ،هاهنا ولكنهم إنام أجازوا هذا ألهنم شبهوه بنشدتك اﷲ ،إذ

كان فيه معنى الطلب .وسألته عن قوله إذا جاءت مبتدأ ًة ليس قبلها ما ﳛلف به؟
فقال :إنام جاءت عﲆ ن َّية اليمني وإن ﱂ يتك َّلم باملحلوف به))). )٦3

جاء هذا النص يف باب عنونه سيبويه بــ (باب األفعال يف القسم) ،وقد ابتدأه

أن القسم توكيدﹲ لكالمك .فﺈذا حلفت عﲆ ﹴ
بقوله(( :اعلم َّ
فعل غري منفي ﱂ يقﻊ

ﹸ
النون اخلفيفة أو الثقيلة يف آخر الكلمة .وذلك قولك:
لزمته الال ﹸم .ولزمت الالم

واﷲَّ ألفعل َّن .وزعم اخلليلَّ :
أن النون تلزم الالم كلزوم الالم يف قولك :إن كان

لصاحل ًا ،فﺈن بمنزلة الالم ،والالم بمنزلة النون يف آخر الكلمة ،واعلم أن من

األفعال أشياء فيها معنى اليمني ،ﳚري الفعل بعدها ﳎراه بعد قولك واﷲَّ ،وذلك

قولك :أقسم ألفعل َّن ،وأشهد ألفعل َّن ،وأقسمت باﷲَّ عليك لتفعل َّن))).)٦4

يمني ﹸي ﹶﺆكِّد به قائله شيﺌا
أسلوب القسم :ﲨل ﹲة ﹸي ﹶﺆكَّد هبا ﲨلة أخر ،وال ﹶق ﹶس ﹸم
ﹲ

من إﳚاب أو جحد) ،)٦5وقد أبان سيبويه بعﺾ أحكام القسم يف هذين النصيني
وما ﳞمنا من األمر هو اشرتاط سيبويه يف تركيبة ﲨلة القسم وجود (الم التوكيد)
ونون التوكيد اخلفيفة أو الثقيلة ،وبعد أن انتهى سيبويه هلذه النتيجة واجه بعﺾ

الرتاكيب التي ﲣالف ما خ َّطه من قاعدة  ،وهي قوهلم( :أقسمت عليك إالَّ فعلت
توجه إﱃ أستاذه اخلليل بالسﺆال عن هذا اخلرق القواعدي،
وملا فعلت) وعند ذلك َّ

وقد أجاب اخلليل عﲆ هذا التساؤل بالرجوع إﱃ مقاصد املتكلم التي تتمثل بام ينويه
املتكلم يف حديثه ،لذلك أ َّقر الرتكيب السابق بــ (لتفعلن) ،وﱂ ﹺ
تنته املحاورة بني
َّ
٤٣٣

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻻﱄ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﱄ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ )ﺳﺄﻟﺖ ﺍﳋﻠﻴﻞ( ﺃﳕﻮﺫﺟ ًﺎ

عام لو جاء تركيب
التلميذ واألستاذ هبذا احلد ،إذ يثني سيبويه بسﺆال آخر ألستاذه َّ

(ليفعلن) مبتدأ يف الكالم فأجابه بقوله(( :هي عﲆ نية القسم؛ فكانت إذا قلت عﲆ
هذا :ألﴐبنك ،وإذا قلت :لينطلقن زيد؛ فكأنك قلت :واﷲ لينطلقن زيد))

))٦٦

فقد انطلق اخلليل يف جوابه من غرض املتكلم ومقصديته من الكالم مبين ًا أثر

القصد يف صياغة احلدث اللغوي ،وبذلك كانت آلية (سألت اخلليل) مكون ًا إجرائي ًا

اعتمده سيبويه يف تفسري املستو التداويل يف الكالم ،ويف الكشف عن أنظمة
االستعامل اللغوي ومد تأثريها يف الصياغات الرتكيبة .

املبحﺚ الرابﻊ /تﻀافر املناهﺞ )التوليدي ،الوﻇيﻔي ،التداوﱄ( ﰲ آليﺔ )سﺄلﺖ

اﳋليﻞ( :

ﹴ
منهج
يتَّسم التحليل السيبوﳞي بالتكامل ،فهو عندما ﹸيقنن للغة ال يعتمد عﲆ

وﳛاول أن يمسك ِّ
واحد ،وإنَّام يدور مﻊ النص يف ِّ
بكل اخليوط الرابطة
كل ِّاﲡاهاته ﹸ

بني مفاصل النص اللغوي ،ولذلك جاءت دراسته للغة خصبة املعارف ﲨة الفوائد،
وكل ذلك يكمن يف أنَّه ﱂ يقترص عﲆ منهج ﲢلييل واحد ،وإنَّام كان يسعى جاهد ًا

لإلفادة من ِّ
كل ﳾء يوصله إﱃ نتائج مرضية يف دراسته لظواهر اللغة .

وقد وجدناه فيام سبق عرضه أنَّه و َّﻇف آلية (سألت اخلليل) بوصفها وسيلة

تفسريية جلوانب لغوية متعددة ،ومنها ما عرضناه سابق ًا من قبيل اجلانب (التوليدي،

الوﻇيفي ،التداويل) ،وقد عرضنا لكل منهج عرض ًا مستقالً ،أ َّما اآلن فنحن بصدد

تفسريي واحد اعتامد ًا عﲆ آلية (سألت
نص
ﱟ
البحث عن تضافر هذه املناهج يف ﱟ
اخلليل) ،وقد وجدنا ذلك حاﴐ ًا يف ﲢليالت سيبويه لبعﺾ الظواهر اللغوية التي
٤٣٤
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ﲢتاج إﱃ تضافر ﳎموعة من املناهج لتفسريها وتقنينها ،وإلثبات هذه الفرضية
نص ًا سبق أن تعرضنا له وهو قوله:
سندرس َّ

((وسألت اخلليل عن قوله َّ
جل ذكره � :حتَّى إذا جاؤوها وفتحت أبواهبا � أين

جواهبا؟ وعن قوله جل وعال � :ولو ير الذين ﻇلموا إذ يرون العذاب � � ،ولو

ير إذ وقفوا عﲆ النَّار � فقالَّ :
إن العرب قد ترتك يف مثل هذا اخلرب اجلواب يف
كالمهم ،لعلم املخرب ألي ﹴ
ﳾء وضﻊ هذا الكالم))). )٦7
ِّ
يف هذا النص ﹸﳛاول سيبويه بسﺆال أستاذه اخلليل الكشف عن ﻇاهرة احلذف يف

الكالم ،وهذه الظاهرة هلا حضورها الفاعل يف مستويات التحليل عند ِّ
كل املناهج؛

ملا ﲢمل من خصوبة معرفية تتعلق بالنظام اللغوي الداخيل من جانب ،وبام هو

خارج اللغة من جانب آخر ،وتظهر د َّقة سيبويه يف اختياره لألمثلة التي سأل أستاذه

عنها ،فهو سأله عن احلذف مﻊ الرشط ،وهذا املوضوع له تداعياته عﲆ 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 عﲆ املستويات

التي عرضناها سابق ًا وهي (التوليدي ،الوﻇيفي ،التداويل) .
 .1االﲡاه التوليدي:

ويظهر هذا املستو جلي ًا يف سﺆال سيبويه عن جواب (إذا) الرشطية بعد أن

عرض عدَّ ة أمثلة قرآنية جاءت فيها (إذا) بال جواب ﴍط ،وهذا األمر يمكن أن

نفهم منه َّ
أن سيبويه كان يبحث عن املقارنة بني البنية العميقة لرتكيب (إذا) التي
تستدعي فعل ﴍط وجواب ﴍط وهو األصل يف الوضﻊ ،وبني البنية السطحية
٤٣٥

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻻﱄ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﱄ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ )ﺳﺄﻟﺖ ﺍﳋﻠﻴﻞ( ﺃﳕﻮﺫﺟ ًﺎ

التي وردت فيها (إذا) بال جواب ﴍط ،فهو ﹸﳛاول التأسيس وقراءة التعالق بني ما

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 ﳎال النحو التحوييل إذ فيه يتم استبعاد مكون من مكونات اجلملة ،وهو عنرص
من عنارص التحويل يطرأ عﲆ اجلملة النواة التوليدية االسمية أو الفعلية لغرض

يف املعنى ،وتبقى اجلملة ﲢمل معنى ﳛسن السكوت عليه  ،وﲢمل ذات اخلاصية
التي كانت هلا قبل أن ﳚري عليها التحويل))) ، )٦٨ويشرتط يف اجلمل التي يصيبها
احلذف أن ال ﲣرج بسببه عن الصحة النحوية واملعنوية). )٦9

نفﴪ احلذف ال بدَّ من افرتاض بنية عميقة تﹸعوض فيها ﲨيﻊ العنارص
وحتَّى ِّ

األصلية جلملة النواة ،وقد قيل َّ
((إن اللجوء إﱃ البنية العميقة يف النحو العريب إنِّام

التحوالت يف سعة الكالم ونظمه،
كان لتفسري األبنية والرتاكيب التي تعرتﳞا بعﺾ
ّ
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 أ َّد به إﱃ التحول إﱃ هذه البنية الطارئة التي أفقدته أحد ركنيه،

ومﻊ ذلك فهو تركيب تام ﳛسن السكوت عليه ،وقد أجابه أستاذه َّ
أن هذه البنية
السطحية التي ﹸينتقل إليها ال تكون َّإال يف حالة علم املخاطب ألي ﳾء سيق ذلك

الكالم ،وهذا األمر من وجهة التوليدية التحويلية ﹸيمكن تفسريه بأن املتكلم يسعى

إﱃ التخلص من ِّ
كل العنارص اخلارجة عن الغرض الذي سيق الكالم من أجله ما

دامت البنية العميقة حاﴐة يف ذهن كال املتحاورين ،ومن هنا كانت إجابة اخلليل
٤٣٦
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َّ
بأن احلذف حدث لعدم حاجة املخاطب إليه؛ لكونه معلوم ًا له .
تبني كيفية استثامر سيبويه آللية (سألت اخلليل) يف تفسري التغريات
وإﱃ هنا َّ

عام هو قار
الطارئة التي تصيب الرتكيب اللغوي فتنقله إﱃ تركيب آخر ﳜتلف َّ
يف الذهن ،وهو بذلك يقارن بني بنيتني :عميقة وسطحية وهذا جزء أساﳼ من
اهتاممات املدرسة التوليدية التحويلية .
 .2االﲡاه الوﻇيفي:

وهذا املستو يمكن أن نتلمسه يف سﺆال سيبويه إذا نظرنا إليه من اجلانب

الوﻇيفي ،فهو كان يسأل عن سبب حذف جواب (إذا) ،ألنَّه يعلم َّ
أن (إذا) اسم
))71
بأهنا(( :ك ﹺﹶل ﹲم
ﹸعرف َّ
متضمن معنى الرشط  ،ولذا فهو من أدوات الرشط التي ت َّ
وضعت لتعليق ﲨلة بجملة تكون األوﱃ سبب ًا والثانية مسبب ًا))) ،)72وكل أدوات

الرشط ((تقتﴤ ﲨلتني تسمى األوﱃ ﴍطا والثانية جزاء وجوابا أيضا .وﳚب كون
األوﱃ فعلية ،وأما الثانية :فمنها �أيضا� أن تكون فعلية ،وقد تكون اسمية)))،)73

))74
يسمى
فالوﻇيفة التي تﺆدﳞا أدوات الرشط هي تعليق فعل بفعل بعالقة سببية َّ ،

الفعل األول (فعل الرشط) ،والثاين جواب الرشط .

ويف معرض سﺆال سيبويه ألستاذه يمكن أن نلحﻆ اجلانب الوﻇيفي يف بحثه

عن جواب (إذا)َّ ،
ألن وﻇيفتها الرتكيبية تقتﴤ ركنني (فعل الرشط) و (جواب

الرشط) ،وقد وردت يف األمثلة التي ذكرها سيبويه من دون جواب ،ولذلك سأل

أستاذه عن سبب اختفاء جواهبا الذي هو من صميم وﻇيفتها .

وقد أجابه أستاذه اخلليل جواب ًا وﻇيفي ًا ،فقال له َّ
إن جواب (إذا) حمذوف لعلم
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السامﻊ به ،وبذلك ﹸيقنن ألدوات الرشط وﻇيفة جديدة ،وهي حذف اجلواب إذا
كان معلوم ًا لد السامﻊ ،وبذلك ﳛدث ﲢول وﻇيفي ألدوات الرشط ،إذ تتل َّبس

بوﻇيفة ﹸيضفيها سياق التواصل عليها ،فتتحول من ركيزة معتمدة عﲆ ركنني إﱃ
ركيزة معتمدة عﲆ ركن واحد ،وهو جواب الرشط .

النص السابق ،وقد ﻇهر جلي ًا كيفية تسخري
وإﱃ هنا كشفنا البعد الوﻇيفي يف ِّ

سيبويه آللية (سألت اخلليل) يف اجلانب الوﻇيفي ،الذي يعني بالكشف عن الوﻇيفة

التي تناط بالعنارص اللغوية يف أثناء الرتكيب .
ثالث ًا /االﲡاه التداويل:

لقد سبق أن تعرضنا هلذا النص عند تعرضنا للمستو التداويل ،وهناك درسناه

ضمن مقولة (االفرتاض املسبق) ،أ َّما اآلن فسندرسه من الوجهة التداولية أيض ًا

ولكن يف مقولة أخر ،وهي االستلزام احلواري؛ والغرض من ذلك بيان مد
خصوبة التحليل السيبوﳞي ،الذي ينفتح عﲆ أكثر مناهج اللغة .

نتلمس االستلزام احلواري يف سﺆال سيبويه ويف إجابة اخلليل ،إذ
ويمكن أن َّ

سأل سيبويه عن سبب حذف جواب (إذا) ،فرد عليه اخلليل َّ
أن العرب ﲢذف

ذلك لعلم املخاطب به ،وهذا هو مبدأ التعاون الذي جاء به غرايس ،وهو مبدأ

عام صيغته( :ليكن انتهاضك للتخاطب عﲆ الوجه الذي يقتضيه الغرض منه)
) ،)75وفكرة هذا املبدأ َّ
أن املتكلم واملخاطب متعاونان عﲆ فهم املقصود من الكالم،

ولذلك نر املتكلم يف بعﺾ األحيان يتخ َّطى النظم العرفية يف الكالم ،ومﻊ ذلك

ال نجد اعرتاض ًا من لدن املخاطب ،بل نر قبوالً وفه ًام ملا يقصده املتكلم ،وهذا
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تم فيها حذف جواب
األمر يمكن أن نشاهده يف األمثلة التي ساقها سيبويه ،إذ َّ

ألهنم قد تواضعوا عﲆ َّ
أن (إذا) تأﰐ
(إذا) وهي ﳐالفة ملا تعارف عليه أبناء اللغةَّ ،

بمعنى الرشط ،وهي تربﻂ بني فعل الرشط وجوابه ،أ َّما يف األمثلة القرآنية التي
فﴪ
جاء هبا سيبويه فقد ﹸانتهكت هذه املسلمة ،وجاءت (إذا) بال جواب ،وقد َّ
اخلليل احلذف بأنَّه معلوم من لدن املخاطب ،وهذا بعينه مبدأ التعاون الذي جاء

ثمة تعاون وتفاهم بني املتكلم واملخاطب عﲆ
به غرايس ،فاخلليل كان يقصد بأنَّه َّ

إتيان الكالم بحسب الوجه الذي يبتغيه الغرض من التخاطب ،و َّملا كان جواب

(إذا) مفهوم ًا من لدن املخاطب ﹸحذف من الكالم .

تبني حضور آلية (سألت اخلليل) يف املستو التداويل ،فقد و َّﻇفها
وﳑَّا سبق َّ

سيبويه لتفسري الكالم املستعمل يف أثناء التواصل ،الذي ﹸﳜالف ما تواضﻊ عليه أبناء
اللغة يف األصل ،وذلك ألنَّه كان يعي جيد ًا َّ
أن التغريات التي تنقل البنية األصلية إﱃ
بنية فرعية هي تغريات إجبارية طارئة فرضها مقام التواصل .
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اﳋاﲤﺔ
مهمة َّاﲣذ منها آليات تفسريية للغة عﲆ كافة
 .1لقد أودع سيبويه كتابه مفاتيح َّ

وأصل هلا ،معتمد ًا يف ذلك عﲆ
مستوياﲥا ،بحيث ﱂ يرتك جنبة لغوية َّإال وﲢدَّ ث هبا َّ

آليات متعددة منها آلية (سألت اخلليل)

 .2أثبت البحث حضور آلية (سألت اخلليل) يف املنهج التوليدي التحوييل ،ذلك

َّ
ثم مقارنتها مﻊ البنية
أن سيبويه كان ينطلق منها يف الكشف عن البنية العميقة للكالم َّ
السطحية ،وبعد ذلك تأشري الفوارق ما بني البنيتني عﲆ مستو الرتكيب والداللة .

 .3كان آللية (سألت اخلليل) حضور خصب عﲆ مستو التحليل الوﻇيفي ،إذ

انطلق منها سيبويه يف الكشف عن الوﻇائف التي تﹸناط بالعنارص اللغوية يف أثناء

ثم بعد ذلك ما ﹸيصاحب هذه العنارص من تغيريات وﻇيفية
انتظامها يف السياقَّ ،

يفرضها مقام التواصل .

َّ .4اﲣذ سيبويه من آلية (سألت اخلليل) حمور ًا يف التحليل التداويل ،فهو تارة

ﳛاول هبا الكشف عن املقام الذي أنتج فيه اخلطاب ،و ﹸأخر عن االفرتاضات

السابقة التي تتم بني املتكلم واملخاطب ،وثالثة عن قصدية املتكلم ما يرتتب عليها
من تأثريات يف األحكام اإلعرابية .

 .5أفىض البحث إﱃ َّ
أن آلية (سألت اخلليل) حمور تتالقح وتتواشج به املناهج

اللسانية (التوليدي والوﻇيفي والتداويل) ،ﳑَّا يعني َّ
أن املنهج التكاميل كان حاﴐ ًا

يف وعي سيبويه يف أثناء دراسته وتفسريه للظواهر اللغوية .
ﹺ
رب العاملني...
وآخر دعوانا أن احلمد ﷲ ِّ
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.5أصول ﲢليل اخلطاب يف النظرية النحوية
العربية (تأسيس نحو النص) ،حممد الشاش،
كلية اآلداب منوبة ،سلسلة اللسانيات
باالشرتاك مﻊ املﺆسسة العربية للتوزيﻊ،
تونس ،ط2001 ،1م.
.٦األلسنية ( علم اللغة احلديث ) املبادئ
واألعالم  ،الدكتور ميشال زكريا  ،املﺆسسة
اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيﻊ  ،بريوت
– لبنان  ،ط 19٨3 ، 2م .

٤٤٦

.11بنية العقل العريب ،حممد عابد اجلابري،
املركز الثقايف العريب ،ط ،3الدار البيضاء،
1993
.12ﲢليل اخلطاب املﴪحي يف ضوء النظرية
التداولية ،عمر بلخري ،ط ،1منشورات
االختالف ،اجلزائر2003 ،م.
.13التداولية عند العلامء العرب دراسة تداولية
لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين
العريب ،د .مسعود صحراوي ،دار الطليعة
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للطباعة والنرش ،بريوت ،ط2005 ،1م.

اجلامعية( ،د ط)( ،د ت)

.14التعليقة عﲆ كتاب سيبويه ،احلسن بن
الفارﳼ األصل ،أبو عيل
أمحد بن عبد الغفار
ّ
(املتوﰱ377 :هـ) ،ﲢقيق :د .عوض بن محد
القوزي (األستاذ املشارك بكلية اآلداب)،
الطبعة :األوﱃ1410 ،هـ 1990 -م

.20ﴍح أبيات سيبويه  ،يوسف بن أيب
سعيد احلسن بن عبد اﷲ بن املرزبان أبو حممد
السريايف (املتوﰱ3٨5 :هـ)  ،الدكتور حممد
عيل الريح هاشم  ،طه عبد الرءوف سعد ،
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيﻊ ،القاهرة
– مرص  ،هـ  1974 -م

.15التفكري البالغي عند العرب أسسه
وتطوره إﱃ القرن السادس ،محادي صمود،
(د.ط) ،منشورات اجلامعة التونسية( ،د.ط)،
.19٨1
.1٦توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن
مالك ،أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن
عيل املرادي املرصي املالكي (املتوﰱ
عبد اﷲ بن ّ
749 :هـ) ،ﴍح وﲢقيق  :عبد الرمحن عيل
سليامن  ،أستاذ اللغويات يف جامعة األزهر،
دار الفكر العريب ،الطبعة  :األوﱃ 142٨هـ -
200٨م .
.17اخلصائص ،أبو الفتح عثامن بن جني
املوصيل (املتوﰱ392 :هـ) ،اهليﺌة املرصية
العامة للكتاب ،ط( ، 4:د ت) .
.1٨خصائص الرتاكيب دراسة ﲢليل ّية ملسائل
علم املعاين ،حممد حممد أبو موسى ،مكتبة
وهبة ،القاهرة ،ط 141٦ ،4هـ 199٦ -م.
.19السامت التفريعية للفعل يف البنية الرتكيبية
مقاربة لسانية ،أمحد حساين ،ديوان املطبوعات

.21ﴍح تسهيل الفوائد ،حممد بن عبد اﷲ،
ابن مالك الطائي اجلياين ،أبو عبد اﷲ ،ﲨال
الدين (املتوﰱ٦72 :هـ) ،ﲢقيق :د .عبد
الرمحن السيد ،د .حممد بدوي املختون ،هجر
للطباعة والنرش والتوزيﻊ واإلعالن ،ط1:
)1410هـ 1990 -م)
.22ﴍح كتاب سيبويه ،أبو سعيد احلسن بن
عبد اﷲ بن املرزبان السريايف (ت 3٦٨هـ)،
ﲢقيق أمحد حسن مهديل ،وعيل س ّيد عيل،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،
1429هـ200٨ -م.
.23علم الداللة السيامنتيكية والرباغامتية يف
اللغة العربية ،أ .شاهر احلسن ،دار الفكر،

عامن( ،د.ط)2001 ،م.

النص  ،النظرية والتطبيق ،عزة
.24علم لغة ّ
شبل حممد ،تقديم د .سليامن العطار ،مكتبة
اآلداب ،القاهرة ،ط 142٨ ،1هـ 2007 -م.
.25يف نحو اللغة وتراكيبها ( منهج وتطبيق ) :
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ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻻﱄ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﱄ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ )ﺳﺄﻟﺖ ﺍﳋﻠﻴﻞ( ﺃﳕﻮﺫﺟ ًﺎ

د .خليل عاميرة  ،عاﱂ املعرفة  -جدة  ،ط/ 1
. 5٨ : 19٨4
.2٦القاموس املوسوعي للتداولية ،جاك
موشالر وآن روبول ،ترﲨة ﳎموعة من
عز الدين
األساتذة والباحثني ،بﺈﴍاف ّ
املجدوب ،مراجعة خالد ميالد ،منشورات
دار سيناترا ،املركز الوطني للرتﲨة ،تونس،
(د.ط)2010 ،م.
.27قواعد ﲢويلية للغة العربية  ،الدكتور حممد
عيل اخلويل  ،دار املريﺦ  ،الرياض  ،اململكة
العربية السعودية  ،ط 19٨1 ، 1م .
.2٨الكتاب ،عمرو بن عثامن بن قنرب احلارثي
بالوالء ،أبو برش ،امللقب سيبويه (املتوﰱ:
1٨0هـ) ،ﲢقيق :عبد السالم حممد هارون،
مكتبة اخلانجي ،القاهرة

.31اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل ،د .طه
عبد الرمحن ،مركز الثقافة العريب ،بريوت –
لبنان ،ط( ،1د.ط).
.32اللمﻊ يف العربية ،أليب الفتح ،عثامن بن
جني ،ﲢقيق حامد املﺆمن ،مطبعة العاين
بغداد ،الطبعة األوﱃ 1402هـ 19٨2 -م:
 ، 2٨٦اإليضاح يف ﴍح املفصل ،للشيﺦ أيب
عمرو ،عثامن بن عمر املعروف بابن احلاجب
النحوي ت٦4٦هـ ،ﲢقيق وتقديم د .موسى
بناي العلييل ،مطبعة العاين ،بغداد19٨2 ،م –
1402هـ. 90/9 :
.33مبادئ اللسانيات  :د .أمحد حممد قدور ،
دار الفكر -دمشق 200٨ /
.34معاين النحو ،د .فاضل صالح السامرائي،
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيﻊ – األردن،
ط 1420 ، 1:هـ  2000 -م

.29الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل ،أبو القاسم حممود .35معجم اللسانيات احلديثة ،سامي عياد
بن عمرو بن أمحد ،الزﳐرشي جار اﷲ (املتوﰱ :حنا ،مكتبة لبنان( ،1997 ،د ط) .
53٨هـ) ،دار الكتاب العريب – بريوت ،ط3:
.3٦املعنى وﻇالل املعنى أنظمة الداللة يف
 1407 - ،هـ
العربية ،د .حممد حممد يونس عيل ،دار املدار
.30اللباب يف علل البناء واإلعراب ،أبو اإلسالمي ،الصنائﻊ ،ط2007 ،2م.
البقاء عبد اﷲ بن احلسني بن عبد اﷲ العكربي
.37مغني اللبيب عن كتب األعاريب  ،عبد اﷲ
البغدادي حمب الدين (املتوﰱ٦1٦ :هـ)،
بن يوسف بن أمحد بن عبد اﷲ بن يوسف ،أبو
ﲢقيق :د .عبد اإلله النبهان ،دار الفكر –
حممد ،ﲨال الدين ،ابن هشام (املتوﰱ7٦1 :هــ
دمشق ،ط141٦ ، 1:هـ 1995م .
 ،ﲢقيق :د .مازن املبارك  /حممد عيل محد اﷲ ،
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دار الفكر – دمشق  ،ط19٨5 ، ٦:
.3٨مقاالت يف اللغة واألدب  :د .ﲤام حسان ،
عاﱂ الكتب  -القاهرة  ،ط200٦ / 1
.39من األنامط التحويلية يف النحو العريب ،
الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف  ،القاهرة ،

.41ﳘﻊ اهلوامﻊ يف ﴍح ﲨﻊ اجلوامﻊ ،عبد
الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي
(املتوﰱ911 :هـ) ،ﲢقيق :عبد احلميد
هنداوي ،املكتبة التوفيقية – مرص.

اخلانجي  ،ط 1990 ، 1م .

.40املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه  ،نوزاد
حسن أمحد حسن  ،رسالة دكتوراه  ،كلية
اآلداب –جامعة بغداد  1991 ،م .
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