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 ة"حويين"، "دراسة تحليلي  جاج في اعتراضات  سيبويه على "الن  الح  

 د. ناصر الدين أبو خضير

 جامعة بيرزيت/ كلية اآلداب 

 ملخص

، الذي داولّيالّت حو الوظيفّيها تنتمي إلى الّنحوية في كتاب سيبويه أّنز المادة الّنأهم ما يمّي    

زعة ياق. باإلضافة إلى الّنب والّسخاَطم والُمتكّلن الُمنة ِمة المتكّوة الكالمّييعتني بعناصر العملّي

سيبويه مع اآلخرين؛ إلقناعهم، من طريق الحجج  ة التي يصطبغ بها خطابية الحجاجّيالجدل

 الدامغة بصدق ما يقول.

ة التي استعملها سيبويه في حواره مع البحث دراسة األساليب الحجاجّي أهداف من أهّمو    

حويين" عندما يعترض على آرائهم، ويدحضها؛ بسبب لجووئهم إلى القياس الصوري "الّن

 على اللغة المنطوقة على أفواه فصحاء العرب. المتكلف، وتفضيلهم إياه، أحيانا،

 يبويه، و موجز عن الحجاجحاججهم س نة "النحويين" الذييَِّومة عن ُهويأتلف البحث من مقّد   

 ص تطبيقية من كتاب سيبويه.، واستخدام ذلك في تحليل نصووالروابط الحجاجية وتقنياته

 جاج.الِحداولية، سيبويه، الّتحو، الة: الّنالكلمات الّد
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The Argumentation Strategies  of Sībawayhi's refutation against 

"Grammarians"; An Analytical study. 

Nasser el-din Abu khudair 

Abstract; 

     What distinguishes the grammar of Sībawayhi's Kitāb is that it 

belongs to a pragmatic functional perspective, which pays great 

attention to the elements of communication; the addressor , the 

addressee, and the context, as well as to the argumentative nature 

of dialogue, in order to convince the others with his 

argumentations. 

     This research will mainly shed light on the argumentative 

methods adopted by Sībawayhi in his dialogue with the 

"Grammarians" who prefer formal analogy to the spoken language 

by the Arab Bedouins . 

     This research consists of an introduction which deals with the 

identity of "Grammarians", a short description about the 

argumentation strategies as well as the argumentative connectors. 

Key words: grammar, Sībawayhi, pragmatics, argumentation, 

functional grammars.  
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  مهاد وتأسيس:

يتناوُل البْحُث آِلّياِت الِحجاج في "اْلِكتاب" ِمْن َطريِق اْعِتراضاِت سيبَوْيِه، وَتْعقيباِتِه على      

مرًَّة في  ْد َورَد ِذْكُرهْم إْحدى وعشرينَمْجموعٍة ِمن الُعلماِء، أْطلَق عليهم اْسم "النَّْحِوّيين". وق

ِمْن  خالفتها الشَّائَع اْلُمْسَتْعمل؛ ِلُمْمِه َلُهم َدْحُض ُحَججِه(. وَيغِلُب على ُمحاَجَجِة سيبَوْي1"اْلِكتاِب")

. أّما اْلَمسائُل اْلُمْعَتَرُض عليها في "اْلِكتاب" َفُجلُّها َمسائُل َنْحويَّة، قاَسها الّنحاُة َوْفَق رِبَكالم اْلَع

موِع ِمْن َكالِم اْلعَرِب. و َيْسَتْحِوُذ ِعْلُم َأْقِيسٍة ُصوِريٍَّة اْفِتراِضيٍَّة، ِمْن َغْيِر اْحِتكاٍم إلى اْلَمْس

 .َمسائل َثالٍث فقْطالصَّْرِف على 

 هم "النحويون" في كتاب سيبويه؟ ن  م  

ا إلى جماعة "النحويين" المستشرق م.ج. كارتر، الذي يرى ارسين تنبيًهن أوائل الّدكان ِم     

سين، ، بين جيل المؤّسحو العربّيسطى في تاريخ الّنهم جماعة غامضة، يمثلون مرحلة ُوأّن

فق ما يرى، مجموعة من وقد يكونون، َو. له سيبويه وشيوخهم الذي يمّثنظَّالُم هجّيْنحو الَموالّن

ليسوا  مه. وما يرمي إليه كارتر أّنعنون بأسلوب الكالمالعلماء، الذين عاصروا سيبويه، وكانوا ُي

جاه، وقد حى، أو االّتْنو" بمعنى: الَمْحنحويين متخصصين، وإنما تعود هذه التسمية إلى كلمة "َن

(. 2و)ْحعلى علم النَّ و" مئات المرات في "الكتاب" في سياقات ال تدّلْحوردت هذه الكلمة "َن

غير مستعملة  كيبتراى إلى اختالقهم أّد قياسهم العقلّي أّنفي اعتراض سيبويه  السّر ويرى أّن

 (.3)وال يشّكلون حسب رأيه مدرسة مستقلةصحاء. في اللغة المنطوقة عند الُف

ويرفض المستشرق ر. طلمون كثيرا من آراء كارتر،  فحسب رأيه، ليسوا جماعة غامضة.      

ب وعيسى بن ومن غير المستبعد أن يكونوا معاصرين لسيبويه. وقد ينتمي إليهم يونس بن حبي

 ياتهنظر تحليالتهم النحوية، بل بنىسيبويه لم يرفض المبادئ العامة ل أوضح طلمون أّنوعمر. 

 (.4هو والنحويون على قواعد مشتركة، تنتمي إلى مدرسة تراثية قديمة في النحو العربي)
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، في األسماء واألفعال، الشكلحويين"؛ الهتمامهم بنقد سيبويه لجماعة "الّن ويرى طلمون أّن    

إلنشاء تراكيب لغوية ؛ (5ماع)على الّسمون القياس هم يقّد. أي أّنوقةهملون اللغة المنطبينما ي

 (.6)ا تخالف معهود كالم العربهفق أقيستهم النظرية، ولكّنمعقدة، تتساوق َو

على  حوي لسيبويه يقومحليل الّنالّت ا إلى أّنرمزي بعلبكي، مشيًروتناول بحث المسألة      

 يحذِّر صطنع؛ لذاُمالقائم على قياس  "ن منهج "النحويينعلى العكس ِم (.7)العربراء كالم استق

 م  كل  ال ت   بيح  ق   و  "فه  ، لشرح القاعدة، كقوله: األمثلة التي  يقيسها بين من استعمالسيبويه المخاَط

 (.8")قاسوه   ين  وي  ح  الن   ، ولكن  ب  ر  الع   به  

اعتراض سيبويه على "النحويين" يتركز في إصراره على انحصار المادة  ويرى بعلبكي أّن     

 (.9)ا عن االستعمال الطبيعي للغةا، واستبعاد ما قاسه النحاة، بعيًداللغوية فيما قالته العرب حقًّ

رير( في كتاب "العين" للخليل، لها عالقة ْححارير" )مفردها: ِنه قد تكون كلمة "النَّويشير إلى أّن

حويين" في "الكتاب"، فقد وصفهم الخليل بأن أقيستهم أدت إلى اختراعهم تراكيب، بجماعة "الّن

في ختام نقاشه: هل تبرر االختالفات النظرية (. ويتساءل 10)قائمة فعال في كالم العربليست 

اء وأبي عبيدة واألخفش األوسط من بين سيبويه والخليل من جهة، وجماعة "النحويين"، والفّر

 (11ة مستقلة في تلك المرحلة؟)ة أخرى، االدعاء بوجود مدارس نحوّيجه

ه قد ال يكون من الدقة التعامل مع جماعة اها أّنونخلص بعد هذا النقاش إلى نتيجة مؤّد     

"النحويين" في كتاب سيبويه بوصفها مجموعة غامضة؛ فأثناء حجاج سيبويه معهم، نقل آراء 

عيسى بن عمر، ويونس بن حبيب، ثم انتقد ، والخليل، وي إسحقمجموعة من النحاة، مثل ابن أب

. فليس المسموع مون القياس النظري على"النحويين"، الذين يقّد آراءهم طالما أنها تتفق وآراَء

 سمية "النحويين" أيضا الخليَل وسيبويه، وكلَّ من كانت صناعته النحو.تشمل التَّ من المستبعد أْن

ا محّدد المالمح، ا نحويًّمذهًب تشّكلمجموعة متجانسة،  وصفهمب ال يتحدث عنهم سيبويه كما أّن

 واألدلة اآلتية تعضد ما نقول:
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 ، نحو:وكيد المعنوّيعلى مسألة ما استعمل ألفاظ الّت عندما أراد سيبويه نقل إجماع النحويين -1

 (. 12")عون  م  أج  ون  وي  ح  هذا والن   ب  ص  تن   فالعرب  "

ن ا م  ناس   ألن  "كلمة "ناس"، مثل:استعمل  أراد نقل آراء أحد "النحويين"عندما و -2

بعض نكير؛ إشارًة إلى أسلوب الّت يستعمل سيبويهقد (. و14")ناس   زعم   وقد  (، "13")ويين  ح  الن  

ما ك  يستعمل كلمة "بعض"، "و (.15")هيقولون   ون  وي  ح  ن   كان   ما ذا قول  وإن  ، كقوله: "ين"حوي"الّن

ن  "ِمْن" التَّْبعيضّية " (. ويستعمل16")ين  وي  ح  الن   بعض   قال    (.17") قول  ي   ن  م   ين  وي  ح  الن   وم 

(، فمن 18")ن  وي وح  الن   ه  ع  ض  و   قال  وي  أثناء نقل سيبويه ألحد الشواهد الشعرية، ورد قوله " -3

 المستبعد أن يأتمر جماعة "النحويين"، فيتفقون على تزييف بيت من الشعر.

هـ( على الشعراء الفصحاء، 117)ت  م من اعتراض ابن أبي إسحقما نقلته كتب التراج -4

في  "النحويين"  منهجتاب" للكة مع الوصف الذي نستخلصه من "اطوطه األساسّيفق في ُخيّت

السلطة العليا، ا، ، وعدم اعتبار ما قالته العرب، دائًمالمصطنع على السماع ظرّيتقديم القياس الّن

، عربية في عصر االحتجاج، كالفرزدقشعراء الهون نقدهم لبغي االحتكام إليها، بل ويوّجالتي ين

ا: "فتوعَّده د  ين  أ ب  وي  ة  الن ح  ن  ا على أ ل س  د  ٍت ي كون  شاه  ي  ن ك  ب ب  و  ج  ام قال ابن سّلو (.19")وهللا  أل  ه 

ل ل   مد  القياس  ا ابن أبي إسحق بأنه: "، واصًفمحّيالُج ا ريد  أشد  تج   أبي إسحق   ابن   ... وكان  والع 

  .(20")قياس  ل  ل  

 الحجاج اللغوي:

ة ما يدعو ا على صّحهًنلم، مبِرجج التي يأتي بها المتّكإقناع المستمع بالُحيهدف الحجاج إلى      

ية إلى تسليم العقول بما طاب، المؤدِّبدراسة تقنيات الِخ جاج فهو العلم المختّصإليه. أما الِح

معناه على المشاركة بين  جاًجا، ويدّلوِح جًةحاَجونقول: حاجْجته ُم(. 21يطرح عليها من مسائل)
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على القصد والتوّجه نحو الشيء؛ لزيارته  "حجج"، الذي يدّلطرفين، وهو من الجذر 

 (.23(. ومن معانيه أيضا: حّجه حجًّا: بمعنى أن تغلب خصمك بالُحَجج)22تعظيًما)

وية حة التي يستعملها سيبويه في تحليالته الّندراسة الوسائل اللغوّي البحث ما يهمنا في هذا     

جاجية، وهو ما النحو العربي ذو طبيعة ِح والمالحظ أنَّ . مالمتعلِّ إقناع في "الكتاب"؛ بقصد

جاجية، واألفعال وابط الِحجاج، والرَّنلحظه في كتاب سيبويه؛ لذلك سنتناول موضوع الِح

 جاجيا.في تحليل نصوص سيبويه تحليال ِح بيقّيْطجاه التَّدم تحليل االّتاللغوية، بما يخ

(؛ إْذ 24سوريل) ة أفعال الكالم ألوستين وجاج في اللغة من رحم نظرّية الِحلقد انبثقت نظرّي     

 (. 25ب مع اآلخر؛ بهدف إقناعه والتأثير به)خاُطجاجية في الّتوظيفة ِح الفعل الكالمّي يتضّمن

ملفوظاتنا تسعى إلى إقناع اآلخرين والتأثير بهم،  وتقوم نظرية الفعل الكالمي على أّن     

مثل: األمر  نا مباشًرا،عّية تقتضي من السامع عمال ُمة مباشرة تأثيرّيفلألفعال أغراض إنجازّي

ل تحليل هذه األفعا ، كاإلخبار عن حدوث شيء، وإّني، والوعد والوعيد، أو غير مباشروالنه

(. ثم قّسم أوستين 26جاجي)ة في نصوص سيبويه له وظيفة مهمة في تجلية خطابه الِحالكالمّي

 الفعل الكالمي ثالثة أقسام:

ا، ما فعل الكالم: وهو ما نتلفظ به من أصوات، وصياغة األفعال في تركيب معين، ثم أخيًر -

 تدل عليه تلك األفعال.

ة، كأن نفترض سؤاال، فعل الذي يملك القوة اإلنجازّيقوة فعل الكالم، الفعل المتضمن: وهو ال -

 ثم نجيب عنه.

ح هذه نقول شيئا، فيترتب عليه شيء آخر من لوازمه، ولتوضيكأن  الزم أفعال الكالم: -

 أوستين: نسوق مثاال توضيحيا ذكرهاألضرب الثالثة 

 فعل )أ(: قول أحدهم مخاطبا إياك: "إنك لن تستطيع ذلك"، هو فعل الكالم، 
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 فعل )ب(: وأما الفعل المتضمن من العبارة السابقة فهو: لقد احتج على كوني فاعال ذلك.

 (.27فعل )جـ(: هو الزم فعل الكالم الناتج عنه: وهو: "تنبيهي إلى عواقب فعلي")

نة من كوَّجاج األساسية الُماألقوال اللغوية، داخل الخطاب اإلنساني، من عناصر الِحوتأتلف      

" جميٌل إلى النزهة، فالقسم األول من الجملة "الجوُّ نذهْبجميل، ِل ونتيجة، كقولنا: الجّوة ّجُح

(. وعندما تتشكل الُحجج 28الخروج في نزهة) ااهؤّدب؛ للوصول إلى نتيجة ُمة مقنعة للمخاَطّجُح

بلها جة أقوى من تلك التي قُح تكون كلُّا، أو هبوطا، فعوًدة، ُصبّيأثناء الخطاب بصورة تراُت

ويتحقق  ،يسّمى ذلك الّسّلم الحجاجيو ي إلى النتيجة، حتى نصل الحجة األقوى، وهي التي تؤّد

 من خالل الروابط الحجاجية. 

 وابط الحجاجية:          أوال: الر  

هي األدوات اللغوية التي تربط بين الحجج في الخطاب الحجاجي. ولها  جاجيةالروابط الِح     

 (. 29) جج، وربطها بالنتيجةوظيفة مهمة في تدّرج الُح

: وهي أداة استدراك، َتْنُسب لما بعدها ُحكًما، يناقض الحكم الذي ُنِسب إلى اسمها، سلًبا لكن -1

 (. المهم أّن30وكيد باإلضافة إلى االستدراك)أو إيجاًبا، وكما أشار ابن هشام فإنها تشمل معنى الت

ها، والحجة األخيرة هي الُموجِّه الحقيقّي للخطاب، ة التي بعد )لكن( أقوى من تلك التي قبَلّجالُح

(. ووفقا لقوانين السُّّلم 31)لكن( يعتمد عليها في ترتيب الخطاب هبوطا أو صعودا) كما أنَّ

ة األولى )أ( تفضي جَّة )أ(، والحجة )ب(، فالُحّج، الُحيتيِنجَّالحجاجي، فإن "لكن" تفصل بين ُح

ة )ب(، تؤدي إلى ّجإلى النتيجة )ن(، والحجة )ب(، التي ترد بعد "لكن"، وهي أقوى من الُح

عكس النتيجة )ن(، وهي ما تسمى النتيجة )ال ـ ن(، إذ تضمنت الحجة )ب( نتيجة معاكسة تماما 

 (. 32للحجة )أ()
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 عن توكيد الضمائر تقع )لكن( بين نفٍي َقْبَلها، ثم إيجاب. فيتحدث سيبويه اآلتيفي المثال      

الضمير معروف  تكون صفات؛ وذلك ألّن ا معنويا. وقد أوضح السبب في امتناع أْنتوكيًد

نوي للضمير "هم". يقول ، نحو: مررُت بهم كّلِهم، فـ "كلهم" توكيد معَلبس فيه مخاَطب، اللل

ث  الم   أن   ل  ب  ق   ن  ا، م  صوف  و  م   ال يكون   مر  ض  الم   أن   لم  واع  سيبويه: " ني، ولكن  ع  ت   ن  م   عرف   قد   حد 

قوله "تعطف عليها"، ليس المقصود به المتعارف  (.33")د  ك  ؤ  وت   م  ع  عليها، ت   ف  ط  ع  ماء  ت  لها أس  

ألفاظ التوكيد المعنوي مثل  عليه بين النحاة، اليوم، من درس العطف بالحروف، بل المقصود أّن

المتكلم مّر بهم  "كلهم"، تبّين الضمير "هم"، فتفيد االسم الُمَؤكَّد أمرين: العموم والتوكيد، أي أّن

جميعا، لم يترك أحدا، وهذا ما أراد سيبويه تبيانه للمخاَطب. وكذلك "صفة"، فإن النحويين 

نالحظ أّن سيبويه نفي أن يكون و (.34ضمر)أطلقوا على "العموم والتوكيد" في "كلهم" صفَة الُم

هم( وصفا لـ" هم"، ثم استدرك باألداة )لكن( باإليجاب، فأفادت )لكن( عكس ما أثبتته لما )كّل

مرتين  رت )لكن( في النّصال صفة. وقد تكّر ،هم( توكيدا للضميرقبلها، فأوجبت أن تكون )كّل

 . بالمعنى نفسه

ه من خالله المرسل رسالة، فيها توكيد، إلى المخاَطب؛ يوّج: ما...إالأسلوب الحصر:  -2  

 جاج في سّلم واحد،متاز بأنها ترّتب الِحيين، أو من أجل القيام بعمل ما. وإلقناعه بموقف مع

استعمال هذا األسلوب يرينا أن سيبويه يفترض جهل  يتوجه الخطاب إلى االنخفاض. كما أّنف

 (.35)َطب بما يقول، أو عدم قناعتهالمخا

في  ا، فيجيز الجّرًنْوَذْرراكٍب ِب ُسَرالَف معُه برجٍل ُت: مرْريعلق سيبويه على الجملة     

 فهذا  ال يكون   "راكب" صفة لـ "رجل"، والنصب "راكبا" حاال من الضمير في "معه"، يقول: "

(. ونراه يستعمل أسلوب الحصر )ليس...إال( في 36")ا]حاال[ر  ب  إال خ   كون  ، وال ي  ف  ص  و   فيه  

رفع الفعل المضارع "أدخل" ينحصر في معنيين:  : سرُت حتى أدخُلها، فيقرر أّنتحليل الجملة

م يخبرنا السير قد وقع وانتهى، ويخبرنا المتكلم عّمل حصل سابقا. ثانيهما: أن المتكّل أولهما: أّن
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" حت  ر  س   "قد   م  ه  علي   ل  خ  د  في  يقول سيبويه: "المكان الذي توّجه إليه،  أثناء دخوله  ها أن  ل  خ  د  ى أ  ت 

 إذا قال: قد   ى أدخل ها" إال وهو يرفع  ت  حت  ر  "س   فع  ير   نيا عربي  س في الد  بوا، ولي  ص  ن  ي  

 (.37")ت  ر  س  

(. وقد 38)ل، فتهّيئه ألمر مهم يأتي بعدهاجج المرِسب بُحإلى إقناع المخاَط وتهدفإنما: 

 أربع عشرة مرة. و ينتظمها ثالثة أنماط: جاجه مع "النحويين"استعملها سيبويه في ِح

 (.39ذكرنا هذا) إنماإنما + الفعل الماضي:  و -1

 (.40ث قد عرف من تعني)المحدَّ ضمر حين ترى أّنُت إنماإنما + الفعل المضارع:  -2

يتلو "إنما" جملة اسمية مفتتحة  (. وقد41وجهه وصوابه الرفع) إنما: واالسميةإنما + الجملة  -3

 (.42ذا قول كان نحويون يقولونه) وإنماباسم اإلشارة "ذا": 

بالقبح، ومنها: ويٌح له وتٌب،  "النحويون"يصف سيبويه بعض التراكيب النحوية التي قاسها      

تسويغ ، وهي اجة التي جاء بهنقول: ويٌح له وتبًّا، وما نالحظه أّن الُح األحسن أْن ويرى أّن

ا، لم إعراب "تبًّا" مفعوال مطلقا، فال تحتاج عندئذ إلى خبر، بعكس "ويح" التي تحتاج خبًر

جاج، إذن، على وتيرة ة السابقة، فالِحّجللُحد أدخلها سيبويه؛ تفسيرا تنقضها األداة "إنما"، فق

قول سيبويه: ة األقوى. يّجواحدة، تجاه الهبوط، فليست ثمة حجٌة ونتيجة، وال يلي "إنما" الُح

" فإن  ت  حق  أل   ح  له"، ثم  ي  : "و  ت  فإذا قل  "  ها فهي  ت  ا" إذا نصب  "تب    ؛ ألن  ن  س  فيه أح   ب  ص  الن   ها "التب 

 (.43")ا لك  ب   : وت  ت  قل   ك  ، كأن  الم  الك   ل  ن أو  ها م  ت  طع  ما ق  "، فإن  "لك   عن   نية  تغ  س  م  

جاج المهمة في ألفاظ التعليل من تقنيات الِح تعّد راهية:ك  ل، ب  ق   ن  ، م  ليل: ألن  ع  ألفاظا الت   -3

جاجي. إذ إنها تستعمل؛ لتبرير األحكام النحوية، وشرحها؛ إجابة عن سؤال تركيب الخطاب الِح

    (.44ر)قدَّملفوظ أو ُم
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: لتوضيح ؛ مع "النحويين" جاجهوتعّد من أشهر أدوات التعليل التي يستعملها سيبويه في ِح ألن 

 حاال يقع   رفة  المع   عل  تج   أن   جوز  ال ي   ه  ؛ ألن  ف  ص  فيه إال الو   فهذا ال يكون  العلل النحوية. كقوله: "

(. فما بعد األداة "ألن" تعليل، يفسر من خالله رفضه للتركيب النحوي: مررُت 45")ء  شي   فيه  

بنصب كلمة "الصائد" حاال؛ مع كونها معرفة، واألصل فيها  الّصائَد به، باُزَك بعبِد اهلل، معُه

 (.46)الّتنكير

 كون  ال ي   ضمر  الم   أن   لم  واع  وهي مرادفة في المعنى لألداة "ألّن". قال سيبويه: "ق ب ل:  ن  م  

(. يقرر سيبويه 47")نيع  ت   من   ف  عر   قد   ث  حد  الم   رى أن  ت   حين   مر  ض  ما ت  إن   ك  أن   ل  ب  ق   ن  ا، م  صوف  و  م  

في هذا النص أّن "كلهم" توكيد للضمير المنفصل "هم"، وليست صفة، ثم يأتي بأداة التعليل: من 

طاهوها، و: قبل، لتبيان العلة. ونجده يستعمل "من قبل" أيضا؛ تبريرا إلجازته التركيبين: أْع

 و  ، وه  طاهاه، جاز  طاهوها و: أع  أع  : ت  ل  ، فق  ب  الهما غائ  ، ك  ن  ي  عول  ف  م   ت  فإذا ذكر  أعطاهاه، يقول: "

ما أي  ب   ك  لي  ، ال ع  ربي  ع   ث سيبويه (. في هذا النص يتحّد48")ب  ما غائ  اله  هما ك  أن   ل  ب  ق   ن  ، م  ت  أ  بد  ه 

ه غير شائع في االستعمال عند عن مسألة االتصال واالنفصال في الضمائر، فيجيزهما، مع أّن

المتكلم ساوى في الرتبة بين المفعولين األول والثاني، فكالهما غائب. ويجيز كذلك  العرب؛ ألّن

 (.49يكون المفعول الثاني ضميًرا منفصال: أعطاه إياها، وأعطاها إياه) أْن

...راهي  ؛ ك  ب  العر   د  عن   ح  ب  ما ق  وإن  من أدوات التعليل، يقول: "وهي : كراهية ، يأتي سيبويه 50"ة 

 بالمفعول ألجله لتبرير رفضه للتركيبين: أعطاكني و: أعطاهوني.

   ثانيا: األفعال الكالمية:

حوي، أسئلة افتراضية، يتحاور فيها جاجه الّن: يستحضر سيبويه في ذهنه، أثناء ِحاالستفهام -1

خاطب إقناع الم يتهوغا ابات عن تلك األسئلة.إج ثم يستحضر. ، أو حقيقّيمع مخاَطب وهمّي
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استعماله ثالثة  وما نالحظه في حجاجه في المسائل المطروحة للنقاش. ، وإشراكهحججهب

 أضرب من االستفهام:

إجابة  ينتظر من غير أْن .المخاَطب الخالف معسيبويه لعرض  لهاستعم :االستفهام اإلنكاري -

يا ن  ]في[ الد   وليس   فة  ص   كون  ي   فكيف  " يقول: ،بصدق حجته سؤاله، بل إقناع المخاَطبعن 

 (. 51؟")ر  ه  ظ  م  ل  ل   ة  ف  نا ص  ه  ها هاعل  ج  ي   عربي  

. بصدق مقولة المخاِطب المخاَطب انتزاع الجواب من وال يهدف منه: االستفهام التقريري -

 (.52")واء  س   وين  ن  الت   وغير   وين  ن  فالت   ل  لألو   إذا كانت   فة  الص   أن   لم  ت  تع  ألس  يقول سيبويه: "

 وين  ن  الت   ر  وغي   وين  ن  الت   ما بال  : "، كقولهمعرفة الخبرل أحيانا  ويستعمله :االستفهام الحقيقي -

 (. 53؟")ر  خ  ل  كانا ل   ث  ي  فا ح  ل  ت  واخ   ،ل  و  أل  كانا ل   ث  يا حي  و  ت  اس  

فعل  اعتبار أّنم بين فعل الشرط وجوابه، على الُزعلى التَّط ْرأسلوب الشَّيقوم ط: ر  الش   -2

إلى تبني جواب  الذي يلجئ المخاَطب ب ومسلَّم به، األمُرم والمخاَطق عليه بين المتكلِّالشرط متَف

 (.54)الشرط

أما: حرف شرط وتفصيل وتوكيد، وقد ألحقتها بأدوات الشرط للزوم جوابها "الفاء" أما ...فـ: 

ا والفاء( فائدة والستعمال هذا األسلوب )أم(. 55كما في جواب الشرط، ففيها إذن رائحة الشرط)

أداة  ن" أّني"النحويفي النص اآلتي يرد سيبويه على َمن يرى من  (.56)مهمة في الكالم

أداة شرط، ويمثل هذا الرأي المقدمة التي استيقنها "النحويون"، ولكن  تكوَن االستفهام تصلح أْن

تقامة، يقول: عليها سيبويه بعدم االْس َمَك، فَحالتي تنسف هذه المقدمة جواب الشرط يمثل النتيجَة

 ن  جازى بإ  ت   ك  أن   ل  ب  ق   ن  ، م  تقيم  س  ال ي  ، ف  به   م  ه  ف  ت  س  ي   ءٍ ي  ش   ل  ك  ى ب  جاز  : ي  ين  ي  و  ح  الن   ل  ا قو  وأم  "

 (.57")هامٍ ف  ت  االس   ن  ه  ب   تقيم  س  ما، وال ي  ذ  ما وإ  ث  ي  ح  وب  
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جاجيا؛ ألن فعل الشرط أمر متعارف عليه " توظيفا ِحْنيوّظف سيبويه أداة الشرط "َم ... فـ: ن  م  

بين المتكلم والمخاَطب، ال مفر أمام األخير، المخاطب، إال التسليم بحدوثه، ثم يقدم جواب 

ن" الشرطية أثناء توصيفه الشرط النتيجة الحتمية لما سّلم به المخاطب. وقد استعمل سيبويه "َم

لتراكيب لغوية، يرد فيها الفعل المضارع، مرفوعا، أو منصوبا، بعد "حّتى". كما في قولنا: 

فقد جاء الفعل المضارع مرفوعا بعد "حتى" على اعتبار أننا ، يدخل هارأيُت عبد اهلل سار حتى 

أما إذا سافرنا من أجل  نروي ما حدث بعد دخولها )المدينة(، أو نروي الخبر أثناء دخولها،

منصوبا بـ"أن" مضمرة. ولكن سيبويه يروي اعتراضا ألحد "النحويين"، حقيقة ، فيأتي دخولها

متيقن من  صوب؛ ألنه، أي المتكلم، غيرالفعل المضارع "يدخلها" من ا، يرى فيه أّنأو افتراًض

للعاقل، ثم أردفها بفعل ن" الشرطية صدق الخبر "الدخول إلى المدينة"، وقد استعمل سيبويه "َم

جته، كاألمر الثابت الالزم، فجاء جواب م استيقن من ُحالخْص الشرط "زعم" الذي يشير إلى أّن

ن  زعم  يقول: "ثابة النتيجة التي تدحض ما قاله. الشرط بم  في ذا؛ ألن   كون  ي   ب  ص  أن  الن   وم 

ل هاي  ز   : سار  ه  ي  ل  ع   ل  خ  د  ي   ه  ن  ، فإ  ن  يق  ت  م   ر  غي   م  تكل  الم    (.  58")د  حت ى يدخ 

ضعيف، ُسمع عن العرب: أما العلَم والعبيَد، فذو  تحليله لتركيب نحوّي ها سيبويه في: يستعمللو

من أجل إقناع المخاطب بتغيير وجهة نظره، ، فصب "العبيد" مفعوال مطلقاعلم وعبيد، بن

م بين فعل الشرط وجوابه، الُزبسبب صفة الّتفع "العلُم والعبيُد، يستعمل أداة الشرط، بصواب الّر

 ا من التسليم بنتيجة حتمية، ساقها سيبويه من خالل الجواب، وهي أنَّدًّفال يجد المخاطب ُب

ل عن التركيب المسموع عن العرب )أما العلَم والعبيَد فذو علم وعبيد(، فجاء خاطب لو عَدالُم

في رأي  للزمه الرفع في "العبيد" مبتدأ، وهو األصّحبـ"العبيد" منفردا: أما العبيُد فذو عبيٍد، 

واب  كقوله: " سيبويه ف ع  الص  ت ه  كان  الر  د  ر  ؛ ألن ك  ل و  أف  . ففعل الشرط بعد "لو" (.59")وهذا ق بيح 

يمّثل المقدمة اليقينية؛ ألنه ينزل منزلة المسلَّم به، وجواب الشرط يمّثل النتيجة التي ال مناص، 

  .(60طب، من تبنيها)أمام المخا
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(، األمر الذي قد يدل على ازدرائه هذا 61: تستعمل أداة الشرط "ِإْن" للمعاني، بعيدة االحتمال)إ ن  

وإن زعم زاعم أنه : "، المفتتح بـ"قيل له"، يقولالزعم وتهافته، فقدم الحجة في جواب الشرط

...قيل له") يقول: مررت برجل مخالط  بدنه داء 
62.) 

الزم بين فعل الشرط جاجيا، من خالل عالقة التَّوقد وظفها سيبويه توظيفا ِح :إال  ال:  إن  +

خالف السماع  تهجَّصدق ُحب بص اآلتي، فإن لم يسلم المخاَطوجوابه، وهو ما نجده في الن

  (.63")ين  وي  ح  والن   ب  ر  الع   ميع  ج   ف  ، وإال خال  م  ع  : ن  يقول   أن   ن  ا م  د   ب   جد  ال ي   ه  فإن  والقياس. يقول: "

 ة فيجاجّيلها وظيفة ِحو (. 64")ْن"ِإ عكسب لكثيرة الوقوع،تستعمل هذه األداة للمعاني ا: إذا

 فقا لسيبويه أْنَو ، وهو: تبًّا له وويًحا. فاألصّححويون"، قاسه "الّنعند سيبويه تركيب مستقبح

تكون المبتدأ في الجملة  لى أْنْوا" مفعول مطلق، أما "ويح" فاأَل"تبًّ ح، ألّنا له ووْينقول: تبًّ

ا"، رغم استقباحه له، حمال لـ"ويحا" في ًحووْي ا لُه"له"، لكنه يجيز "تبًّ تقديره: االسمية، والخبُر

اإلعراب، على "تبا". وفي السياق اآلتي نجده يكرر "إذا" مرتين، وفي كلتا الحالين يأتي فعل 

 يأتي جواُب ه، ثمَّم إنكاُرللخْص به، الذي ال يمكُن مسلَّالشرط بعد "إذا" للداللة على األمر الُم

ها على ت  ، وإذا حمل  الم  ها ك  لي  نى ع  ب  ى ي  حت   ز  ج  ي   لم   ت  ئ  د  ت  ها إذا اب  ألن  ، يقول: "ًةميَّحْت نتيجًة ِطْرالشَّ

 (.65")هاح  ب  ق   مع   ءٍ ي  لى ش  نيها ع  ب  ت   ت  ن  ك   ب  ص  الن  

 :ب بصدق ما يقولاستعمال ألفاظ التوكيد؛ طمعا في إقناع المخاَطيلجأ سيبويه إلى  :التوكيد -3

 (.66")ل  ه قائ  ه...فإن  ... فإن  فة  أن  الص   م  ل  ع  ت   ت  ألس  ، مثل: "سيبويه جاجفي ِح تكثر: وإن   

 (.67")عون  م  ج  أ   ون  وي  ح  هذا والن   ب  ص  ن  ت   ب  ر  فالع  ألفاظ التوكيد المعنوي: أجمعون، كّل:  نحو: "

الخطاب من  "كاف"ر به ِعْشإلى ما ُت هوراء استعمال يهدف سيبويه منو :ذلك، اإلشارة أسماء

األشياء ، ويستحضر (68)بعد المشار إليه ما ه إلىيتنبَّلاإلشارة إلى الُمخاَطب؛ معنى تأكيد 
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سيبويه استعملها لتقريب المعاني إلى ذهن  على أّن ، وهو ما يدّل، إذا كانت غائبةةّيالحّس

 (.70")در  ص  م  ال  ب   هوه  ب  م ش  ه  أن   وذلك  كقوله: " (،69)بخاَطالُم

 ًةدَِّش ٍدأَس ٍلُجُت بَرفي قولهم: مرْر "النحويون"في اعتراضه على ما قاسه  ه سيبويهيستعمل :هذا

، جاجيًّاا ِحًدْعاإلشارة "هذا" ُب اسَم ه(، ولعل في استعمال71")بيح  ق   عيف  وهذا ض  ، يقول: "ًةَأْروُج

 .(72)ضعف المشار إليه، وازدرائه ُملِمًحا إلى

 به   م  تكل  ال ي   ره  ك  ت  س  نا م  هاه   و  فه  رؤيته، يقول: " هشيء يمكنب المخاطب وترد إلقناع: ههنا

هذه  استعمال ، فيحذر منسيبويه ب؛ كي يلتفت إلى قولالمخاَط هتنبِّ(. فاألداة "ههنا" 73")ب  عر  ال  

 (.74)اللغوية التراكيب

 (. 75")ة  ف  " ص  ن  " وال "نح  "هو   كون  وال ي  للتأكيد، إذ يقول: " فتأتي: "ال" النافيةتكرار 

لى أو   م  تكل  الم   ما كان  ك  ف  " ي يوافق هذا المعنى،(، ولعل السياق اآلت76): تدل على ثبوت الحدثكان

 (.77")الغائب   من   به   دأ  يب   لى بأن  أو  ...ب  خاط  الم   ، كان  ب  خاط  الم   ل  قب   سه  بنف   دأ  يب   بأن  

: كرر سيبويه فعل األمر "اعلْم" سبع مرات في النصوص التي رّد فيها على جماعة األمر -4

" في مفتتح حديثه على تنبيه السامع لْم(. ويدل استعمال سيبويه لفعل األمر "اْع78"النحويين")

المنحى وتشير إلى  (.79ب)للمخاَط العناية البالغة التي يوليهاوعلى أهمية ما يقال بعدها، 

 (.80")اصوف  و  م   كون  ال ي   مر  ض  الم   أن   لم  واع  "لمادة اللغوية في "الكتاب"، كقوله: ل ليمّيْعالتَّ

 ب، الغائب:خاط  م، الم  التنويع في استعمال الضمائر: المتكل   -5

، ولفت نظره لخطاب، إلى إشراك المخاطبقد يهدف بسيبويه، من طريق تنويع ضمائر ا     

" فيما ذكر  في "ت   ب  ص  الن   على أن   ك  ل  د  فهذا ي  إذ يقول: " ،اتهاإلى معاني النصوص وغاي نا ب 

، ثم عدل إلى ضمير جماعة التكلمين "نا" ه بـ"كاف الخطاب" في الفع(. فقد بدأ سيبوي81")ن  س  ح  أ  

 (.82)وية، صاحب السلطة اللغل بصورة المعلم المرشدتصوير المرِسهدف ؛ بنا"في الفعل "ذكر
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 التقييم: -6

؛ ألن اللغة سلوكية التي تختص سلوك البشرأستعار سيبويه هذه المصطلحات ال مستكره قبيح:

وهذه من المصطلحات التي يتخذها  (.83نشاط اجتماعي، يتصل البشر فيما بينهم من خاللها)

على تراكيب لغوية ال فائدة  ا في توصيف المادة النحوية في "الكتاب"؛ من أجل الحكممعياًر

 و  ، وه  ون  وي  ح  الن   ه  ره  تك  اس   ه  ن  م   هذا باب  (. ففي قوله: "84)بسبب عدم مطابقتها لكالم العرب؛ منها

اوت   ه  ح  ل  : وي  ك  ل  قو   ك  ... وذل  بيح  ق   ، وتب   اي  وو   ه  ل   ب  ويون" من ْح(، يصف ما قام به "الّن85")ح 

ًحا" في المثال ا" و "وْي"تبًّ ا بيَنًب" في المثال األول، ونْص"تّبح" و شاكلة رفعا بين "وْيالُم

الثاني، باالستكراه، أي صنعوا أمثلة قاسوها على ما لم تقله العرب؛ والذي يختاره سيبويه: ويٌح 

له وتبا، ألن "تبا" مفعول مطلق، فهي جزء من جملة فعلية، لكن "ويح" مبتدأ، خبره متعلق بشبه 

هي جزء من جملة اسمية؛ وكذلك الحال في المثال الثاني: تبا له وويحا، فإن الجملة "له"، ف

حا" الذي أعربوه أيضا مفعوال مطلقا، "النحويين" جاؤوا باألول مفعوال مطلقا، وبنوا عليه "وْي

ويون، ولكنه يراه ْحفسيبويه يفضل في االستعمال: تبا له وويح، وهو ال يمنع، تماما، ما قاسه الّن

 (.86)"قبيحا"

 ثالثا: أساليب الحجاج عند سيبويه: نصوص تطبيقية.

 ة التي استعملها سيبويه في "الكتاب":جاجي  من أهم األساليب الح       

على ند سيبويه ع حوّيجاج النَّاستدراج المخاَطب وحصاره، ثم اقتناعه التام: ينبني الِح -1

عن ذلك ثم يجيب عنها، نيابة ، يطرحها على ُمخاَطب وهمّياستحضار مجموعة من األسئلة، 

شرح ، بل يتغّيا اإلزراء بالخصم ال يقصد. وما من التسليدًّ، فال يجد ُبهالمخاَطب؛ الستدراج

عن اتباع النعت السببي ما يتحدث فيه سيبويه  نعضد ما نقول بمثالو .أساليب فصحاء العرب

وال يفّرق بين كونه منونا، أو مضافا؛ ألن التنوين في اإلضافة اللفظية يكون على نية  ، (87)قبله
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ٌل، فـ "مالزٍم" ُجبيه َرَأ م  الز  م  ٍل ُجُت بَرْرجٌل، و: مَرَر أباُه الزمٍ م  االنفصال، مثل: مررت برجٍل 

ضمن الباب (. وتأتي هذه المسألة 88صفة لـ "رجٍل"، و "مالزٍم أبيه" أيضا صفة لـ "رجٍل")

(. ونرى تقسيم 89")...هبب  س   ن  م   ما كان   ة  ف  عليه ص   ريج  ما ي   هذا باب  الذي عنونه سيبويه بـ "

 ط  خال  م   لٍ ج  ر  ب   ت  ر  : مر  قول  ي   ه  أن   م  زاع   عم  ز   وإن  أقسام، ففي األول يقول سيبويه: "أربعة  النّص

، ف   ه  ن  د  ب   ن  ن  الم   ن  ي  وب   ه  ن  ي  ب   ق  فر  داء   وين  ن  الت  ، ف  ل  و  أل  ل   ت  إذا كان   ة  ف  الص   أن   لم  ع  ت   ت  س  : أل  له   قيل   .و 

ا م  ب   جد  ال ي   ه  فإن  ...واء  س   وين  ن  الت   ر  ي  وغ    رب  الع   ميع  ج    خالف  ، وإال  م  ع  ن   يقول   ن أن  د  

 السابق من خالل النقاط اآلتية: ّصجاج في الّنتكمن مظاهر الِحو (.90")ين  وي  ح  والن  

جة التي رط الجازمة "إْن"، وقد يدل استعمالها على استبعاد هذه الُحبدأ سيبويه المسألة بأداة الّش -

 يطرحها السائل الُمفَترض.

في  جاجية، فيستعملزعم زاعم: وللفعل "زعم" طاقة ِح افتتح سيبويه المسألة بقوله: وإْن -

نقله عن شيوخه،  أثناء "زعم" سيبويه يستخدم(. و91)بمعنى التكذيب ،، غالًباالقرآن الكريم

، بمعنى: تكّفل، وَضِمن، وهو ما يتفق مع اآلية: الناِق ا أْوًضعاِرُم ا أْوًدؤيُِّم أكاَن واًءكالخليل، َس

ما ِم اًنتيقُِّم قال هذا األمَر بـ"زعم الخليل" أنه سيبويه قصد(. وي92)(72" )يوسف: عيٌمَز ِهنا ِبَأ"َو

 (. 93قاله، وعلى ضمانته وكفالته)

(؛ ثم يعترض 94جة الخصم، وهو أمر في غاية اإلنصاف)يعرض سيبويه في مطلع النص ُح -

داٌء، أّن  ن ه  د  مخالط  ب  جة الخصم في المثال: مررُت برجٍل امغة. وُحجة باألدلة الّدعلى هذه الُح

 تبُعا، فال َيضاًفُم عت السببّي. وأما إذا كان الّنقبلهما ا يتبع ًننوَّ"مخالط" إذا كان ُم النعت السببّي

ال رفة؛ فْعالمضاف "مخالط" َم ن أّنْويَر "، ومعهم يونسحويينالّن" ما قبله في اإلعراب؛ ألنَّ

، اًعَطه" على الحال، إذا كان الزمن واِقخاِلعندئذ نصب "ُم يتبع النكرة "رجل"، فيجُب أْن يصّح

، رفع "مخالُطه" على االبتداء، ا ليونسفًق، َو"االستقبال" فاألصحُّ واقٍع أما إذا كان الزمن غيَر

قون  ي   ين  وي  ح  ن الن  ا م  ناس   ألن  وهو ما ألمح إليه سيبويه بقوله: "  وغير   وين  ن  الت   بين   فر 
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المضاف "مخالِطه" أو  ببّيعت الّسسيبويه ال يفّرق بين الّن (. وبخالف ذلك، فإن95َّ")وين  ن  الت  

باع المضاف "النعت السببي" تِّبال، ففي كلتا الحالين يرى جواز االمنون، في الحال أو االستق

فصال، ة االْنيَِّن من جنس اإلضافة اللفظية، التي على ه"خالِطالمضاف "ُم ما قبله؛ ألّن حركَة

 (.96نكرة) المضاُف ا، فيظّلفيًفْخما جاءت َتوإّن

، لزم الخصمعلى الخصم من خالل أسئلة افتراضية، يتدرج فيها سيبويه حتى ُيييق ْضالتَّ -

ة بصّح، الهدف منه إقرار الخصم سؤال تقريريب جاجه. يبدأ سيبويه ِحسليم التاّمه إلى الّتويضطّر

ا من أن  فإن  "، "نعمة، وليس أمامه إال اإلجابة بـ"ّجالُح  ". وتفيد همزةنعم يقول   ه ال يجد بد  

 (. 97بأمر يعرفه") يقرَّ حمل المخاطب على أْناالستفهام مع أداة النفي "ليس" 

العرب  جميع   وإال خالف  تحذير الخصم من مخالفة السماع عن العرب، وقياس النحاة، " -

سليم بما يقول، سيبويه ختم القسم األول من المحاججة بإلزام الخصم الّت نالحظ أّنحويين"، والن  

ال" (، فاستعمل األداة: إاّل، وهي مكونة من "إْن" الشرطية، و"98السماع والقياس)وإال خالف 

 فقد   ت  تدأ  فإذا اب  مرتين في حجاجه مع "النحويين"، فقال في موضع آخر: " النافية. وقد استعملها

ط واكتفي ْرّش(، فأضمر فعل ال99")الم  الك   سد  ه، وإال ف  ن  د  م  بتدأ ال ب  الم   د  بع   كور  ذ  م   ك  لي  ع   جب  و  

. وقد قدم سيبويه هنا حوييناعم نعم خالف جميع العرب والّنلم يقل الّز بجوابه، فيكون التقدير: إْن

ٍد إلى َؤمخالفة العرب الفصحاء فيما قالوه ُم الّسماع على القياس في حجاجه، على اعتبار أنَّ

 القبح.

ا، ن  و  ن  م   مل  إذا كان  هذا الع   عل  ج  ت   ت  س  ل  : أف  ت  قل   ذلك   فإذا قال  يقول سيبويه: " في القسم الثاني     

 أن ك  ك  ، و  م  ع  قائل : ن   ه  إن  ؟ ف  ل  و  أل  ل   إذا كان   ه  ت  ل  ز  ن  م  ، ب  ه  ب   س  ب  ت  ال   و  ، أ  ل  األو   ب  ب  س   ن  م   ءٍ ي  ش  ل   وكان  

 فق ما يأتي:لها َونفّص جاجية(. ونلمح في هذا النص مظاهر ِح100" )مٍ الز  م   لٍ ج  ر  ت  ب  ر  ر  : م  ت  ل  ق  
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ا من ورائه انتظار إجابة الخصم، وإنما يرغمه ا ثانيا، ال يتغّييوجه سيبويه سؤاال تقريريًّ -

فإن ه : يقول نعم، إلى اسم الفاعل مع أداة التوكيد "إنَّ": ا على اإلقرار. ونلحظ عدوله عنإرغاًم

، وفي استعماله توكيد وجه الّثبوت على الحدث، و على من قام به،  اسم الفاعل . ويدّلقائل نعم

ل؛ من . وله وظيفة مهمة يلجأ إليها الُمرِسجاجقنيات الِحاسم الفاعل من ِت ته. ويعّدجَّوتثبيت لُح

 (.101أجل إقناع المخاَطب)

، من طريق "تاء بتنبيه للمخاَط في عدول سيبويه عن استعمال المبني للمجهول "قيل له"، -

 حاججة الخصم والتضييق عليه وإفحامه.ه في ُمشرَكب"؛ لكي ُيالمخاَط

بأّن النعت السببي "اسم الفاعل" المنّون  يدفع سيبويه خصمه، في السؤال الثاني، إلى اإلقرار -

مالزٍم للتخفيف فقط؛ نحو: مررُت برجٍل حذف التنوين  ضافا؛ ألّنيتبع المنعوت، كما لو كان ُم

ٌل، ففي المثال األول "مالزٍم" نعت سببي لـ"رجٍل"، ُجَر باه  ٍم أ  الز  م  ٍل ُجُت بَرال، و: مرْرُجَر أبوه

 وكان  "التبس به"، وأما قوله "فاعله "أبوه"، فيه ضمير يعود على المنعوت، وهو المقصود بقوله 

ووقع على  ،" فيصدق على المثال الثاني؛ ألن "رجل" " التبس بـ"األب"هبب  س   ن  م   ءٍ شي  ل  

 (. 102ضميره")

 ث  ي  يا ح  و  ت  اس   وين  ن  الت   ر  ي  ، وغ  وين  ن  الت   : ما بال  ه  ل   ت  ل  ق   ذلك   فإذا قال  لقسم الثالث فهو: "أما ا     

إذا  ،راه  ج  م  ك   ر  خ  ل  ل   إذا كان   ه  ي  ل  ري ع  ج  ي   ه  ن  أ   ت  م  ع  ز   ؟ وقد  ر  خ  ل  كانا ل   ث  ي  فا ح  ل  ت  ، واخ  ل  و  أل  كانا ل  

ه  الز  الم   هللا   د  ب  ع  ب   ت  رر  : م  ت  ل  لق   مون  ع  ز  ما ي  ك   كان   و  ل  . و  ل  و  أل  ل   كان    لم   ياس  هذا الق   ن  أ   و  ...ول  بوه  أ   م 

ا س  ه  إلي   فت  ت  ل  ي   لم   ه  قول  ها ت  ت  ربي  ع  ب   ثوق  و  الم   رب  الع   ن  ك  ت   اج   ت  البي   د  ش  ن  ناها ت  ع  م  ، ولكن   ...ر  

ل ل  الخ   ن  م   ن  ر  نظ  و   ي  خ  حاح  دور  بأ ع  قام  ص  ها الس  ضى م خال ط  ر   (103)ٍن***م 

 جاج في هذا النص فيما يأتي:تتلخص مظاهر الِح     
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في المرحلة األخيرة من الحجاج يطبق سيبويه على خصمه من طريق تلقين تلميذ له السؤال  -

يفرقون بين النعت  "حويينالّن" على فكرة مؤّداها أنه بما أّن جاجهب. ويقوم ِحالموجه إلى المخاَط

عرفة ال )مالزِم أبيه( م و المضاف )مالزِم أبيه(، على اعتبار أّنالسببي المنون )مالزٍم أباه( 

 أْن ، فألزمهم سيبويه حينئٍذمع كونه معرفة مضافةأوجبوا نصبه حاال ينعت النكرة "رجل"؛ ف

"المالزَمه" حال  ، على اعتبار أّنُهَمُه أبوالِزاهلِل الُم ُت بعبِديقبلوا تركيبا غير فصيح، وهو: مرْر

إال  المخالُف ا ال يسُع(. وهذه الحجة الدامغة التي تحمل دليال واضًح104معرفة، وما قبلها معرفة)

ن وهذا م  ب طرح السؤال الثالث، بقوله: "ِقيرافي في شرحه، َعلها، وهو ما وصفه الّس اإلذعاَن

 (.105")جاجالح   بت  أث  

لى ْوخالف، فالعرب الفصحاء َأالعرب، وهو من أقوى الحجج التي ال ُتماع عن االستدالل بالّس -

النعت السببي المضاف يتبع مع قبله في  باالتباع. يثبت سيبويه من خالل الشواهد الشعرية أّن

خالِطها" مجرورة، نعتا االستقبال بعكس ما يرى "النحويون"، الذين يوجبون نصبه. فجاءت "ُم

 (.106)يٍن"المجرور "أع ا للمنعوت النكرةببيًَّس

ا س  جاجه األداة "لكنَّ" المشّددة في قوله: يستعمل سيبويه في ِح - اج   ت  ي  الب   د  ش  ن  ناها ت  ع  م  "ولكن  "، ر  

ا، وكما أشار الذي قبله ا، يناقض الحكَمكًمب لما بعدها ُحون أداة استدراك، تنُسو"لكّن" مشددة الّن

 (. 107معنى التوكيد باإلضافة إلى االستدراك) ابن هشام فإنها تتضّمن

يتين، الحجة )أ(، والحجة )ب(، ّجصل بين ُحْفجاجي، فإن "لكن" َتم الِحّلا لقوانين السُّفًقوَو     

فضي إلى النتيجة )ن(، والحجة )ب(، التي ترد بعد "لكن"، وهي أقوى من جة األولى )أ( ُتفالُح

سمى النتيجة )ال ـ ن(، إذ تضمنت الحجة ن(، وهي ما ُتي إلى عكس النتيجة )الحجة )ب(، تؤّد

 )ب( نتيجة معاكسة تماما للحجة )أ(. وتطبيقا لما سبق على النص من "الكتاب" نقول:



20 
 

باع النعب السببي لما قبله، إذا ْت، الذي يرفض ِإالحجة )أ(، وهي رأي يونس "لكّن" بين فصلْت  

ب في "مالزمه" على الحال؛ ألنه ْص، فيوجب النَّأبوُه الزِمهٍل ُمُجُت بَرا، نحو: مرْركان مضاًف

حور الخطاب يراه معرفة ال تتبع النكرة. أما الحجة )ب(، التي جاءت بعد "لكن"، فهي ِم

 عب السببّيردوا النَّعرهم، أْوصحاء، في ِشالعرب الُف جاجي لسيبويه في هذه المسألة، وهي أّنالِح

 ه من اإلضافة اللفظية التي جاءت تخفيفا للتنوين، أي أّنألّن ا لما قبله في الحركة؛المضاف تابًع

ا لما استمسك "رجل". وهي نتيجة مخالفة تماًم ّل نكرة، فال حرج في وصفه النكرَةالمضاف ظ

عرية. جته باطلة، من طريق الشواهد الّشحويين"، وبذلك أصبحت ُحده من "الّنيونس ومن أيَّبه 

جة الدامغة، فأبطل عيفة، ثم جاء بالُحة الخصم الّضّجسيبويه بُحوهو سّلم حجاجي صاعد، إذ بدأ 

 ا.ا وقياًسجاج الخصم، سماًعِح

فق ما يرى أحد جاج في هذه المسألة بالشاهد الشعري، َوولم يقفل سيبويه دائرة الِح -

 رعّما قبل، فأخذ يبّر ته خفتْتحدَّ جاجه في القسم الرابع، ولكّن(، بل استمر في ِح108الباحثين)

: بون  ص  ن  ي   م  ه  هذا، ف   بون  ص  ن  ي   رب  الع   ن  ا م  ناس   موا أن  ع  ز   فإن  اعتراضه على "النحويين". يقول: "

ه  خال  داء  م   ه  ب    بين   قون  فر  ي   ين  وي  ح  الن   ن  ا م  ناس   نا هذا؛ ألن  ر  ك  ما ذ  ...وإن  ل  ألو  ة  ل  ف  ص   و  ، وه  ط 

 .(1)"وين  ن  الت   ، وغير  وين  ن  الت  

 جاجية في النص وفق اآلتي:نلخص المظاهر الِح   

داٌء  قول العرب: بِه يوه جة الخصم، الذي يلجأ إلى كالم العرب،ة أخرى بُحيأتي سيبويه مّر -

خالَطه" ما قبله في اإلعراب، إذ إنه يصف "ُم باع النعت المضاَفّتَطه، والشاهد فيه عدم اخاِلُم

 (.109)ء حاال منصوبةخالَطه" األول، وجانكرة "داٌء"، رغم ذلك خالف "ُم

جاج سيبويه ر، المتمثل في أداة الحصر "إّنما"، وجاءت في ِحْصأسلوب الَق يستعمل سيبويه -

هّيئ المخاَطب إلى الكالم بعدها، ها ُت"الُمهّيئة"، أي أّن ُتسّمى"، ونا هذاما ذكر  وإن  ة بفعل "متلوَّ

                                                           
(

1
 .2/21الكتاب، ( 
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ب المخاَط على افتراض سيبويه بأّن يدل استخدامها(. و110لشأنه) اداللة على أهمّيته، تعظيًم

 (.111ل أعلى درجات التأكيد واإلقناع)تمّث إْذ، حتّجيجهل ما يقوله الُم

حويين" جاج مع جماعة "الّندائرة الِح قفلوبذلك ُي مهمة من ألفاظ التعليل،يستعمل سيبويه أداة  -

 (.112في مسألة النعت السببي واتباعه لما قبله)

لسيبويه  . وقد تّمإقناعه بهدف (،113على صورة حوار بناء) ، أثناء ِحجاجه،خاَطبالُمإشراك  -2

لحظ آخر يهدف من طريق "تاء المخاطبة"، و "كاف الخطاب"، وفي ذلك َم ما أراد من إشراكه

يصة، التي علم العوفلته شيء من مسائل الُي ما يقوله شيخه، دون أْن يعَيل ؛بإلى تنبيه المخاَط

ث  ح  الم   أن   ت رى حين   مر  ض  ما ت  إن   ك  أن   ل  ب  ق   ن  م  " :نحوامه، يبسطها أم  (؛114")نيع  ت   ن  م   رف  ع   قد   د 

 (.115")ك  ر  ب  خ  ي   أن   راد  أ   و  ل   ك  فت  ر  ع  وم   ك  وان  خ  إ   ن  ال م  ج  ر   أن   وذلك  "

ويعني أن سيبويه يتجّنب شرح المسألة أكثر من مرة في كتابه، فمن أجل  الختزال:ا -3

 الكلمات المستعملة في االختزال: ضع، يأتي فيما بعُد، ومنإلى مو َبخاَطالُماالختصار يحيل 

ت  لك  أو: " كر  ب  على ما ذ  تص  ن  هم"، أو: (116)"وي  الم  و  في ك  ت رى هذا الن ح  سأبي ن لك "(، 117")وس 

في  ، فالكلمات: ذكرُت لك، وسترى، وسأبّين لك أغنْت عن تكرار المسألة(118)"هللاإن شاء 

 موضعين.

أو  ،اعًرحوية ِشواهد الّنبالّشأْن يهدَم الُمحاّج دليل خصمه من أساسه، مستعيًنا  قض: ويعنيالّن -4

اج   ت  ي  هذا الب   د  ش  ن  ناها ت  ع  م  ا س  ن  ولك  "(، نحو: 119جة الخصم)ا في إبطال ُحنثًر ، داللة على (120")ر  

 تقديمه السماع على القياس.

 ل  و  ا ق  م  وأ  قوله: "(، ك121)تعني مخالفَة ُحّجة الخصم، وعدم الموافقة عليهاعارضة: والُم -5

" و "ح  ت   ك  أن   ل  ب  ق   ن  ، م  تقيم  س  ال ي  ، ف  ه  ب   هم  ف  ت  س  ي   ءٍ شي   ل  ك  جازى ب  : ي  ين  وي  ح  الن   ثما"، ي  جازي بـ"إن 
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ه  ت  س  ما"، وال ي  و"إذ   كالمهم ال  أّن "حويينالّن"على  ه(. ووجه اعتراض122")تفهام  االس   ن  ه  ب   م  ف 

 األمر الذي ينقض قاعدتهم. كِإْن، ينسحب على كل أدوات الشرط؛

ضها، ال ْحج ببعض قضايا الخصم، تمهيدا لَدحاِجإقرار الُموُيقَصد به التسليم الجلّي:  -6

 ن  ا م  ناس   موا أن  ع  ز   ف إ ن  السببي، إذ يقول: " تي مسألة النعجليا ف(، وهو ما يظهر 123قبولها)

ه  خال  داء  م   ه  : ب  بون  ص  ن  ي   م  ه  هذا، ف   بون  ص  ن  ي   ب  ر  الع    .(124")ط 

 م  ع  ز   د  وق  : "قوله، ك(125)اعتراضه أحيانا، بهدف "مَعَز" يسبقه الخصم: البْدء بعرض رأي -7

 ة  ف  نا ص  ه  ها هال  ع  ج  ، ي  ي  رب  يا ع  ن  في الد   س  ي  ، ول  فة  ص   كون  ي   ف  ي  فك  ، ة  ف  هنا ص  " هاو  "ه   أن   ناس  

 (. 126")ر  ه  ظ  م  ل  ل  

جج الخصم من إشكاالت، د به تعّقب ما تفضي إليه ُحقَصُيكوك: وبه، وإثارة الّشاستخراج الشَّ -8

فيما استشهدنا به في أسلوب الحجاج األول عند  (، وهو جلّي127ي إلى نقض كالمه وتهافته)تؤّد

 (.128")ت  ل  ق   ذلك   ... فإذا قال  ه  ل   ...قيل  م  ع  ز   وإن  سيبويه، كقوله: "

(، كما في 129في استعمال الفصحاء) النظري، الذي ال نجد له نظيًرا لقياسل استعمال سيبويه -9

منا ا لسيبويه، أننا في األول قّدًقْفح، َوْبطاهوني؛ فمصدر الُقني، و: أْعطاَكرفضه للتركيبين: أْع

 ما كان  ك  ف  "ز، لغائب على المتكلم وهو ما ال يجوم، وفي الثاني قدمنا اب على المتكلِّالمخاَط

 ن  أ  لى ب  و  أ   ب  الغائ   ن  م   ب  ر  أق   و  الذي ه   ب  خاط  الم   ، كان  ب  خاط  الم   قبل   ه  س  ف  ن  ب   دأ  ب  ي   ن  لى بأ  و  م أ  تكل  الم  

 (.130")ب  الغائ   ن  م   ه  ب   دأ  ب  ي  

، أو تستند يجيزها الّسماع بعض أقيستهم فاسدة، ال أّنَتضعيُف رأي "النَّْحويين" الذين يرى  -10

نهج م ماالت اللغوية بالقبحبعض االستع وصفه من المالحظ أّن(. و131بها) حتجُّال ُيإلى لهجات 

هذا حويين"، إذ يقول: ""الّن ذكرصوص التي يأتي فيها في الّن وهو ما نجده ،إنساني اجتماعي

 ت  ع  ض  ما و   ر  ي  لى غ  ع   فيه   الم  عوا الك  ض  و  ، ف  بيح  ق   و  ، وه  ون  ي  و  ح  الن   ه  ه  ر  تك  اس   ه  ن  م   باب  



23 
 

 ويقول:، (133")بيث  خ   ليل  ق   و  ...وه  قولون  ي   ب  ر  الع   ن  ا م  م  و  ق   أن   س  يون   م  ع  وز  (. و: "132")ب  ر  الع  

)ب   نون  هاو  ت  ا ي  م  م   ين  ي  و  ح  الن   "فإن   ل ف  نستخلص من هذا النص . (135")راب  فوا اإلع  ر  ( إذا ع  134الخ 

 (. 136)على حساب المعنى ل"؛ بسبب اهتمامهم بالشكحوييننقد سيبويه موّجه إلى "الّن أّن

خاَطب م وُمتكلِّن ُمِمطاب كان الِخجاجه أْريراعي سيبويه في ِحراعاة أركان الِخطاب، إْذ ُم -11

 عٍ ض  و  في م   ، أو  طٍ حائ   ف  ل  خ   كان   و  ال ل  ج  ر   إال أن  "ديثه عن الحال المؤكدة: حك (،137وسياق)

 هنالحظ أّن(. 138")ان  س  ح   ، كان  ك  ت  ا في حاج  ق  ل  ط  ن  م   هللا   د  ب  نا ع  : أ  قال  ؟ ف  ت  أن   ن  م   ت  ل  ق  ، ف  فيه   ه  ل  ه  ج  ت  

راعى سياق الحال، وأحوال المخاَطب، الذي يحجبه حائط، عن المتكلم؛ لذلك يجوز اإلخبار عن 

لم يكن المخاَطب خلف  الضمير "هو" باالسم "عبد اهلل"، ثم جاءت "منطلقا" حاال مؤكدة، ولْو

و الوظيفي النحانماء َنْحِوه إلى ما يؤكد  . وهوبد اهلل"؛ لعدم تحّقق الفائدةالحائط المتنع إظهار "ع

 (.139التواصلي)

 كتحليله (.140) بالمخاَط وصفه وسيلة يستعين بها للتأثير فيكرار، بإلى التَّ سيبويه لجوء -12

األحسن: ويٌح له وتبًّا؛ ألن "تبا" في حالة اإلفراد ينصب مفعوال  يرى أّن: ويٌح له وتٌب، فلـ

التركيب اللغوي: تبًّا له وويًحا، ألن ا، يستغني عن الخبر، بعكس "ويح". وكذلك يستقبح طلًقُم

ح  ي  : و  ت  ل  فإذا ق  حظ التكرار في سرده للمسألة: ""ويح" تحتاج إلى خبر، لذلك الرفع أنسب لها. نل

 ن  ع   ة  ي  ن  غ  ت  س  م   ي  ه  ها ف  ت  ب  ص  ا" إذا ن  ب   "ت   ؛ ألن  ن  س  ح  أ   فيه   ب  ص  الن   " فإن  ب  ها "الت  ت  ق  ح  ل  أ   م  ، ث  ه  ل  

؛ ألن  س  ح  نا أ  ر  ك  فيما ذ   "ب  في "ت   ب  ص  لى أن  الن  ع   ك  ل  د  "...فهذا ي  ك  "ل   في  ل  م  ع  ي   م  " ل  ه  "ل   ن 

 .(141")ب  "الت  

 الخاتمة:

سييبويه فيي تحليليه اللغيوي بتحدييد العاميل، أو تقيديره، ومالحظية أثيره فيي حياالت             لم يكتِف     

اإلعييراب، وعالماتييه فييي األبنييية والتراكيييب اللغوييية، بييل تجيياوز ذلييك ليشييمل تحليييل المواقييف        
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حاة الالحقيين اهتماميه البيالغ    االجتماعية المحيطة بالتراكيب اللغوية. وما يمتاز به سيبويه عن الّن

ب، وأثير سيياق   نبنيي عليى مالحظية العالقية بيين الميتكلم والمخاَطي       ليوظيفي التواصيلي المُ  حو ابيالنّ 

ا مين  حيدات منفصيلة، بيل عيّدها جيزءً     هيا وَ اللفظ والحال، فلم ينظر إلى التراكييب النحويية عليى أنَ   

 .نص تداولي إنساني حّي

جاجيية التيي   جاج اللغوي فيي إلقياء الضيوء عليى األسياليب الحِ     من تقنيات الِحوقد أفاد البحث      

جاجييا بينيه   وارا ِححيويين" فيي كتابيه. فقيد عقيد فيي ثناييا كتابيه ِحي         اتبعها سيبويه في رّده على "الّن

 حويين"، يعترض عليهم، ويعّقب على آرائهم، معارضا لهم، في الغالب.وبين مجموعة من "الّن

ذو طبيعية حجاجيية بيارزة، فمظياهر      يبويهكتياب سي   اهيا أنّ ؤّدة ُموقد توصل البحث إلى نتيج     

ا ا بالًغاهتماًم ه يهتّمم حجاجي، وروابط حجاجية، وأفعال كالمية. كما أّنلَّة، من ُسالحجاج فيه جلّي

ه يعتنيي بيإيراد الحجيج الدامغية،     ب، ثم التضييق عليه حتيى يقتنيع تماميا. كميا أّني     بمحاورة المخاَط

 من القرآن الكريم، والشعر العربي، وكالم العرب الفصحاء.ويعضدها بشواهد 

ل نصيوص تطبيقيية   جاجية التي استعملها سيبويه، من خالاستعرض البحث األساليب الِح وقد    

"النحييويين". فظهيير جليييا براعيية سيييبويه ودقتييه البالغيية فييي اسييتعمال تلكييم األسيياليب،  حيياور فيهييا

ة، استطاعت وصف المادة اللغوية، ضمن منهجية واضحة وثابتة في "الكتاب" تنبئ عن عقلية فّذ

 ا على اللغة الفصيحة المنطوقة في زمانه.وتوصيفها، اعتماًد
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