
 ---------يعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش --

 085-317، 0211، پاييز و زمستان، 32، شماره 01دوره 
rctall.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/rctall.2020.47877.1425 
 

 

ي 
هش

ژو
ه پ

قال
م

 
ت: 

ياف
در

خ 
اري

ت
70/

71/
99

19
 

  
ش: 

ير
پذ

خ 
اري

ت
07/

99/
99

11
 

 
00

97
- 

01
97

IS
SN

:
 

 
00

79
-

07
99

eI
SS

N
:

 

 سیبويه« الكتاب»زبانی در جلد اول ترجمة عناصر بافت برون

 رانيا تهران، ،يطباطبائ عالمه دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه اد،است    انيناظم رضا
  

 رانيا تهران، ،يطباطبائ عالمه دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ار،ياستاد یمادوانیقربان زهره

 
 چکيده

عنا و داللت واژه، دو دیدگاه كامالً متفاوت دارند؛ برخی معتقدند معنرا،  شناسان معاصر براي دریافت مزبان
آید و برخی نقطه مقاب  این دیدگاه قرار دارنرد  ها و در  هان زبان به دست میتنها در ارتباط با دیگر واژه

رار داد ترا  و بر این باورند كه عالوه بر  هان زبان باید  هان خارج از زبان را نيز مورد بررسری و تحلير  قر   
شرود از اهميرت   معناي دقيق  مله حاص  شود. بنابراین، بافت غيرزبانی كه همان بافت موقعيتی خوانده می

واالیی برخوردار است. ناتة حائز اهميت اینجا است كه دانشمندان اسالمی و در این ميان سيبویه به عنروان  
كار نبرده، اما در است. او اصطالح سياق را به اي داشتهاولين دستورنویس عربی به بافت و سياق تو ه ویژه

شود. این مقاله سرعی  خوریم كه امروزه تحت عنوان سياق خوانده میهایی برمیبه اساليب و واژه« الاتاب»
هرا برشرمارد،   و عوام  دخي  در تعبير  مله« الاتاب»تحليلی ردپاي سياق را در  -دارد تا به روش توصيفی

دهد سيبویه عالوه بر بافت زبرانی برراي مرتالم و    پردازد.  نتایو این بررسی نشان میها بسپس به تر مة آن
است؛  دو گونه« الاتاب»مخاطب و شرایط صدور كالم نيز اهميت زیادي قائ  شده است،  راكه مخاطب 
 است. متالم نيز« الاتاب»مخاطبی كه در كنار متالم است و در عبارات حضور دارد و مخاطبی كه خارج 

شرود در فرآینرد تر مره، ایرن     به دو صورت ضمير غائب و مخاطب ظاهر شده است. بنابراین، پيشنهاد مری 
 .شود ها برگردانضمایر به مر وعات آن

 .ترجمه ،یتیموقع بافت الکتاب، ه،یبویس واژگان کليدی:

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولzghorbani@atu.ac.ir 
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 مقدمه

ج داننرد و از حيطرة آن خرار   شناسران، معنرا را منروط بره  هران زبران مری       برخی از زبران 
شرود،  شوند، اما برخی دیگر هستند كه معتقدند معنا، تنها از طریق زبان حاص  نمری نمی

شناس بلاه باید سياق و بافت غيرزبانی را نيز مورد بررسی قرار داد كه در این ميان، زبان
ها برر ایرن باورنرد    ، سرآمد هستند. آن1شناس پرآوازه، مالينفسایو مردم 6مشهور، فرث

شناسری  دیرد تو ره    آیرد. بنرابراین، زبران   ،  دا از بافت به دسرت نمری  كه معناي  مله
دارد و در ضرمن آن، مرتالم و موقعيرت     شمگيري به بافت و مخصوصاً بافت موقعيتی 

دستورنویس عربی نيز در  8داند. سيبویهگيري معنا دخي  میزبانی و مخاطب را در شا 
ان اكتفرا ناررده، بلاره در سرطور     تنها به توضيح صرف قواعد و معنراي واژگر  « الاتاب»

كار گرفته اسرت. او در توضريح   شناسی را بههایی از معناشناسی و زبانكتاب خود، رگه
قواعد و فهماندن آن به مخاطب راهاارهایی ارائه و به اصطالحاتی اشراره كررده اسرت    

ه شود. از این رو، این پژوهش سرعی دارد ترا بر   كه امروزه تحت عنوان سياق خوانده می
استخراج كند و  گونگی تر مة آن « الاتاب»تحليلی آن عناصر  را از  -روش توصيفی

عوامر   »را مورد تحلي  و بررسی قرار دهرد و در نهایرت پاسرخی برراي ایرن سرؤال كره        
 گونه متجلی شده است؟ و  ه راهااري براي « الاتاب»زبانی در نزد سيبویه و در برون

 بيابد.« ها و ود دارد؟تر مة آن
اي به متالم و مخاطب داشته و هر یک از این دو رسد سيبویه تو ه ویژهبه نظر می

را در دریافت معنی دخي  دانسته است. عالوه بر این، از شرایط صدور كرالم از  ملره   
موقعيررت ا تمرراعی، فرهنگرری و ...غافرر  نمانررده اسررت و بایررد در فرآینررد تر مرره از    

اي كره  گردنرد، اسرتفاده شرود. ناتره    برمری  مر وعات ضمائري كه به مخاطب و متالم
اسرت و  « الاتراب »باید بر آن تأكيد كرد این است كه تمركز مقالة حاضر، بر  لد اول 

زبرانی و پيشرنهادات تر مرة    هایی از این  لد و بررسی بافت برونبا آوردن شاهد مثال
ت و فرسرا اسر  آن سعی در كمک به فهم متن این كتاب دارد كه بسيار سخت و طاقرت 

 طلبد.دقت و تأم  زیادي را می

                                                                                                                                         
1- Firth, J. R. 

2- Malinowski, B. 

3- Sibavayhe (Sibuye) 
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 . پيشينۀ پژوهش0
به عنوان اولين كتاب دستوري زبان عربی از اهميت واالیی برخروردار اسرت. از   « الاتاب» 

هرا از حوصرلة ایرن    هاي بسياري روي آن صورت گرفته كه ذكر همرة آن این رو، پژوهش
تبراط مسرتقيم برا مقالرة حاضرر      ها كه در ارمقاله خارج است و تنها به برخی از آن پژوهش

 شود. است، اشاره می
فرآیند فهم متن در متون دستوري، رمزگشایی تعردادي  »حميدرضا ميرحا ی در مقالة 

سيبویه )با محوریت  لد اول( به بررسری تعردادي از واژگران    « الاتاب»از واژگان كليدي 
اي بره بافرت   اشراره  پرداخته كه در دریافت معنرا حرائز اهميرت هسرتند و    « الاتاب»كليدي 

 غيرزبانی نشده است.
المخاطب والمعبیاات السایاقیة فای    »اي با عنروان  خالد بن عبدالاریم بسندي در مقاله

 مخاطب را از دیدگاه سيبویه مورد بررسی و تحلي  قرار داده است.« کتاب سیبویه

الماتکلم و  العالئ  و األحوال المشترکة باین  »اي با عنروان  علی بن موسی شبير در مقاله
به خصوصيات مشترك بين متالم و مخاطب « المخاطب فی کتاب سیبویه )مقاربة تداولیة(

هایی كه اماان اشتباه در دریافت معنرا و رود داشرته،    و ارتباط آن دو پرداخته و به  ایگاه
 اشاره كرده است.

ة النحویة فای  المتکلّم وأیره فی بناء القاعد»اي با عنوان مقاله بان صالح مهدي خفا ی در
گيرري سراختار نحروي    به بررسی  ایگراه مرتالم و ترأثير آن برر نحروب شرا        «کتاب سیبویه

رسد وي در مواردي دو عام  موقعيت و متالم را از هرم  پرداخته است. البته  نين به نظر می
 اند.هاي انتخابی در زیرمجموعة صحيح خود، قرار داده نشدهتمييز نداده است و شاهد مثال

به بررسی بافت مروقعيتی  « سیاق الحال فی کتاب سیبویه»عد خلف عوادي در كتاب اس
 در كتب سيبویه و عناصر آن پرداخته است.

تررین  بررسی بافت متن از دیردگاه بر سرته  »حميدرضا ميرحا ی و یوسف نظري در مقالة 
ی از براساس الگوي اسرتخرا  « شناسان قدیم مسلمان براساس الگوي حازم قرطا انیزبان

كتاب منهاج البلغاء از حازم قرطا انی، دیدگاه قدما را درخصروص بافرت، مرورد بررسری     
 اي گذرا به دیدگاه سيبویه نيز شده است. قرار داده و در این ميان، اشاره
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فرآینرد فهرم مرتن در پرترو آراي دانشرمندان نحروي و       »حميدرضا ميرحا ی در مقالرة  
تعيرين معنرا، فرآینرد فهرم     مسائلی  ون تعيين و عدم «بالغی )سيبویه و عبدالقاهر  ر انی(

متن، انوات معنا مورد بررسی قرار گرفته و در این برين بره دیردگاه سريبویه و  ر رانی نيرز       
هراي آن بره صرورت كامر  مرورد      اشاره شده است، اما نقش بافت و سرياق و تمرام مؤلفره   

 است.بررسی قرار نگرفته و بيشترین تمركز بر مسألة نقش خواننده 
أیر سیاق الکالم فی العالقات النحویاة  »نامة خود با عنوان پایان ساره عبداهلل خالدي در

هراي  در بخرش « مع دراسة مقارنة بالتراث النحویّ العربای والمنااهج اللغویاة    عند سیبویه؛
 مختصري، اشاراتی به متالم و مخاطب كرده است. 

بره  « ر المخاطب فی التحلیل النحوی عند سیبویهای»نامة خود یاسمين ما د  وده لعيبی در پایان
 گيري ساختار نحوي اشاره كرده است. متالم و مخاطب و ارتباط آن دو در نحوب شا 

مدرسة سیبویه النحویاه، ترجماة،   »زهرا كرمزادگان در رسالة دكتري خود با موضروت  
زبران فارسری،   به تر مة  لد اول كتراب بره   « شرح و تعلی  علی المجلد األول من الکتاب

 شرح و تعليق آن پرداخته است.
دراسة السیاق فی کتاب سایبویه، مان   »مجيد قاسمی در رسالة دكتري خود با موضوت 

به تر مة  لرد دوم كتراب بره زبران فارسری،      « خالل شرح و تعلی  و ترجمه المجلد الثانی
 شرح و تعليق آن پرداخته است.

-هاي مزبور بر این است كه سعی كردهشافزودب این پژوهش در مقایسه با پژوهارزش

ایم با بررسی عناصر دخي  در معنی از دیدگاه سيبویه، كليدهایی را برراي فهرم مرتن ارائره     
 ها ارائه خواهيم داد.داده و در آخر پيشنهاداتی براي تر مة آن

 . ادبيات موضوع پژوهش3
 . معناشناسي3-0

اي كره بردون هرگونره    ت؛ یعنری مطالعره  تروان مطالعره علمری معنرا دانسر     را می 6معناشناسی
ها در  ار وب یک نظام بپردازد داوري یا تعصب صورت گيرد و به توصيف پدیدهپيش

 (.6861)صفوي، 

                                                                                                                                         
1- Semantics 
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كنرد و از  سيبویه از اولين نحویانی است كه بره مسرائ  معنرایی در زبران اشراره مری      
آورد ميران مری   ارتباط معنا و سایر سطوح كالم مانند آوا و ساختارهاي نحوي سخن به

 (.6836)افراشی، 
براي دریافت معنا دو اماان پيش روي ما قرراردارد؛ یاری اسرتفاده از زبران و دیگرري      

هراي  اشاره به  يزي در  هان خارج از زبان. استفاده از زبان؛ یعنری ایناره بره كمرک واژه    
م دارد خود زبان، معناي كلمات را توضيح دهيم و پيدا كردن معناي یک واژه، داللرت نرا  

زبرانی؛ یعنری   شرود. داللرت درون  زبرانی تقسريم مری   زبرانی و بررون  كه به دو داللرت درون 
زبانی، اشاره كرردن  دهيم و داللت برونهاي زبان به دست میتوضيحی كه به كمک واژه

 ( 6831به  يزي در  هان خارج از زبان است )صفوي، 

 . نقش بافت در تعبير معنا3-3
آید، دو بافت مختلف موردنظر اسرت. خرود   بافت سخن به ميان میوقتی در معناشناسی از 

هایی باشند كره  بافت، محيطی است كه پيرامون یک  مله قرار دارد؛ اگر این بافت،  مله
شود. امرا بافرت دیگرري    ناميده می 6زبانیاند، بافت درونقب  یا بعد از  مله موردنظر آمده
شود. این بافرت تمرام اشرياء و اعمرالی را در     يده مینام 1زبانینيز و ود دارد كه بافت برون

 (6831گيرد كه پيرامون گوینده و شنونده قرار دارند )صفوي، نظر می

 2. بافت موقعيتي3-2
توانرد  زبانی است كه توضيح داده شد كه این بافت، میبافت موقعيتی همان بافت برون

معنراي   -صرریح خرود    ردا از معنراي  -شرایطی را پدید آورد كره مفهروم یرک  ملره     
ضمنی بيابد و این معناي ضمنی در آن بافرت قابر  درك شرود. بنرابراین، نقرش بافرت       

توانرد بره   شود، بلاه مری موقعيتی صرفاً به تعيين یا تشخيص مفهوم  مالت محدود نمی
واكنش مخاطب در باور یک مطلب، انجام یک كار، پاسخ دادن به پرسرش و  رز آن   

 (.6837منجر شود )صفوي، 

                                                                                                                                         
1- Inside the Text 

2- Extra Text 

3- Situational Texture 
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شناسی شود؛ نخست مردمبا نام دو دانشمند تداعی می« بافت موقعيتی»كاربرد اصطالح 
هرا بره روش   هرر دوي آن «. ج.ر. فررث »شناسری بره نرام    و دوم زبران « ب. مالينفسای»به نام 

انرد.  رود، تعریرف كررده  كرار مری  متفاوت، معنا را در ارتباط با برافتی كره زبران در آن  بره    
ای بيشتر برمبناي مشاهدات وي از روشی بود كه مردم مروردنظر وي  هاي مالينفساستدالل

بردنرد و  رزء ال   كار میشان بههاي روزانهها، زبان را در  ار وب فعاليتبا استفاده از آن
 رفت. شمار میها بهینفک رفتار آن

-مها، بافت را به صورتی منسجم و نظاهایی كه بتوان با استفاده از آنمالينفسای روش
كنرد، امرا فررث معتقرد برود كره نظریرة بافرت         كار برد، اشاره نمییافته براي تعریف معنا به

شناختی دقيق و صحيح  نردان مناسرب   موقعيتی مالينفسای در ارتباط با یک دیدگاه زبان
داد كه بافت موقعيتی را به مانند مقوالت دستوري، بخشی از ابزارهاي نيست. او تر يح می

شرناس در نظرر بگيررد. بره اعتقراد وي، بهتررین شريوب اسرتفاده از بافرت          بران مورد استفادب ز
براي كراربرد آن در ارتبراط برا رویردادهاي     « ساخت نموداري مناسب»موقعيتی به صورت 

 زبانی بود؛ بنابراین، وي مقوالت زیر را پيشنهاد داد:
 هامختصات معتبر مشاركين: اشخاص و شخصيت -الف
 كالمی مشاركين 6كنش -6
 كالمی مشاركينكنش غير -1
 اشياء مربوط به موقعيت -ب
 تأثيرات كنش كالمی. -ج
شناس و به بنابراین، فرث بافت موقعيتی را به عنوان یای از ابزارهاي مورد استفادب زبان     

 كند. هاي توصيف زبان تلقی میزبان بهتر، یای از روش
توصيف زبان، بدون تو ره بره بافرت     در آخر اعتقاد مالينفسای و فرث بر این بود كه 

 (.6811، 1تواند كام  باشد )پالمرموقعيتی نمی
است « توالی»)بافت( در لغت به معناي « سياق»»گوید: در تعریف بافت می 8تمام حسّان     

به « سياق النّص»شود. تقسيم می« سياق الموقف»و « سياق النّص»و در اصطالح به دو دستة 
شود دهند، گفته میري كه با هم یک تركيب و سبک را تشاي  میپشت هم آمدن عناص

                                                                                                                                         
1- Action 

2- Palmer, F. 

3- Hassan, T. 
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به پشت هم آمدن حوادثی كه در زمان ایراد سخن، و رود دارنرد و برر    « سياق الموقف»و 
 (. 6668)حسّان، « شودسخن تأثير مستقيم دارند، اطالق می
ر هرا د درباب اهميت بافت موقعيتی در فهرم  ملره   6در همين راستا، مهدي مخزومی

ها در گرو شأن نزول كرالم، رابطرة برين    فهم عبارت»گوید: ميراث نحوي زبان عربی می
هرا رخ  ها در پس مراعرات ایرن مناسربت   فهمی در تمام زبانمتالم و مخاطب است و هم

شرود و مقصرود هريچ خبرري انتقرال داده      دهد. بنابراین، هيچ سخنی مفيرد واقرع نمری   می
« ر نظر گرفته شود تا سخن بر عمق  ان او نفوذ كندشود، مگر ایناه حال مخاطب دنمی

 (.6631)مخزومی، 
دهرد كره ایرن    براساس آنچه گفته شد، مطالعة ميراث نحوي زبان عربی به ما نشران مری       

هرایی خشرک و  امرد نيسرت. هرر  نرد       ميراث گرانبها برخالف تصور اغلب مردم، قالب
ت، امرا  وانرب فنری و روانری مرتالم و      اساس نحو بر معيارهاي عقلی و منطقی استوار اسر 
 (. 6637مخاطب نيز مدنظر گرفته شده است ) واري، 

 . سيبويه و بررسي زبان به عنوان يک پديدۀ اجتماعي  2
زبان به عنوان یک پدیدب ا تماعی و پ  ارتباطی برين افرراد بشرر از دیربراز مرورد مطالعرة        

عربی به عنوان زبران منتخرب خداونرد،    صاحبان اندیشه واقع شده است. در این ميان، زبان 
هاي صورت گرفته در حوزب مورد عنایت ویژه واقع شده است. در ميان سي  انبوه پژوهش

نویسان مسلمان دید انفعالی بره  شناسان و دستورشود كه آیا زبانزبان، این سؤال مطرح می
ن را پویا و دریافرت معنری   اند؟ یا ایناه زباپنداشتهزبان داشته و آن را نظامی از واژگان می

 اند؟از آن را منوط به عوام  غيرزبانی نيز دانسته
نویس زبان عربی گوي رقابت را از زبان شناسران معاصرر   سيبویه به عنوان اولين دستور

ربوده و به عواملی همچون مرتالم، مخاطرب و بافرت زبرانی و غيرزبرانی عنایرت داشرته و        
 است. دستور را براساس این عوام  نگاشته

)بافرت( اسرتفاده ناررده، امرا واژگرانی را بره خردمت         «سرياق »سيبویه مستقيماً از واژب  
 ((.6شوند ) دول )محسوب می «سياق»خویش گرفته است كه زیرمجموعة 

 

                                                                                                                                         
1- Makhzumi, M. 



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 013

 

 مدنظر سيبويه« سياق». واژگان زيرمجموعۀ 0جدول 

 تعداد واژه تعداد واژه تعداد واژه
 22 ملتبس 21 خاطَب 277 کالم

 23 نوی 367 حال 23 ممتکلّ

 27 نیّة 23 التباس 76 مخاط 

 گرفته شده است.Lexique – Index du kitab de sibawayhi توضیح: آمار از کتاب 

 رخرد و اغلرب ایرن    تعداد زیادي از واژگان، حول محور كالم، متالم و مخاطب می
، «ملتربس »، «التبراس »شوند نه نوشتاري و واژگانی  ون واژگان به زبان گفتاري مربوط می

 به تفاهم و ارتباط بين متالم و مخاطب یا عدم و ود تفاهم اشاره دارند. «نیّة»و  «نوي»
اي است كه بين مرتالم و  دهد تو ه سيبویه به زبان زندهاین آمار و ارقام به ما نشان می

برا آن   مخاطب در حال دادوستد است، زیرا وي بنيان قواعد نحوي را بر زبانی بنا كرده كه
 (.1881زیسته و آن را از محيط خود دریافت كرده است )خالدي، 

-گوید: سيبویه زبان را یای از مظراهر زنردگی ا تمراعی مری    در این زمينه می 6كارتر

هرا از احارام اخالقری و    دانست،  زیرا براي صدور حام در مورد صحت و سرقم عبرارت  
 (.6678. )كارتر، ثقافی بهره  سته است؛ مانند حسن، قبيح، خبيث و..

توسرط سريبویه بره تأسری از اسرتاد خرود، خلير  و در         «حرال »اولين اشاره به اصرطالح  
 (.1866صورت گرفته است )عوادي، « الاتاب»

 . بافت موقعيتي در نزد سيبويه و بررسي ترجمۀ آن  2-0
م از مظاهر بافت موقعيتی در الاتاب سيبویه، تو ه وافر وي به متالم یا مخاطب یا متال

و مخاطب با هم است و گاهی در كنار این تو ه به حال متالم یا مخاطرب نيرز عنایرت    
وگروي دو  هرایی از گفرت  دارد. به دیگر سخن، سيبویه یک متن ماتوب را بره سراانس  

 كند.طرفه تبدی  می
پردازیم، سپس گانه می ا به طور مو ز به بررسی هر یک از این عناصر سهما در این     

زبانی را بررسری كررده و هرم سرعی در تر مرة      هایی هم بافت برونشاهد مثال با آوردن
 كنيم:ها میآن

                                                                                                                                         
1- Carter, M. G. 
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 0. متکلم2-0-0
اصطالحات معادل متالم هستند. متالم بره  « منشئ»و « ملقی»، «مخبر»، «مرس »، «مخاطفب»

كنندب پيام با تو ه به اغراض بالغی خرود بره گرزینش و  يرنش واژگران      عنوان فرد ارسال
 (.1881ردازد )محمد، پمی

 رو هستيم:بهما در الاتاب سيبویه با انوات متالم رو
: در نزد سيبویه از  ایگاه واالیی برخوردار اسرت و اختيراراتی را دارد   1متالم شاعر -الف

كه هر متالمی آن را ندارد به شرط ایناه این اختيارات از زبان شعر به زبان نثر تسري پيدا 
 (. 6633)الاتاب، « زُ فی الشعرِ ما ال یَجوزُ فی الکالمِواعلَم یَجو»ناند؛ 
: او در عين حال كه مورد خطاب سيبویه است، شيوب سخن گفتن منطبق 8متالم متعلّم -ب

واعلَام  »گویرد؛  شود و سيبویه از زبان او، سخن میبر اصول نحو نيز به او آموزش داده می
حیفُ فیه الفعلُ ولکنّک تُضمِرُ بعدَ ما أضمرتِ العاربُ  أنّه لیسَ کلُّ حرفٍ یظاَرُ بعدَه الفعلُ یَ

 (.6/119همان: ) «.... و تُظاِرُ ما أظاَروا ...
، «ضرعيف »هرایی همچرون   : كرالم او داراي ضرعف اسرت و بر سرب    5مرتالم ضرعيف   -ج
 (.6/587همان: )« و تَقولُ....و هو ضعی ٌ خبی ٌ»شود؛ و ... به او زده می« خبيث»، «قبيح»
زبان مورد اعتماد است و فصاحت كالم او، ترازوي سنجش است، : او عرب9م ثقهمتال -د
 (.6/188همان: )« و سَمِعتُ مَن أیِ ُ به مِنَ العربِ»

 . افکار و اوساسات2-0-0-0
اي به متالم و حاالت درونی و عواطف و احساسات وي هنگرام سرخن   سيبویه تو ة ویژه

به دیگر سخن، وي كالم را تر مان درون متالم  .گفتن و تأثير آن بر معناي سخن داشت
بينيم در بسياري از موارد، فار و اندیشة متالم را معيرار ار حيرت   دانست. بنابراین، میمی

 دهد.یک ساختار نحوي بر ساختار دیگر قرار می

                                                                                                                                         
1- Speaker 

2- The Poet's Speaker 

3- Informative Speaker 

4- Powerless Speaker 

5- Trusted Speaker 
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بعادما   وإنّما کانَ التأخیرُ أقوَی ألنّه إنّما یَجِیء بالشکِ بعدما یُمضِی کالمَه علی الیقاین أو »
 (.6633 )الاتاب،« یَبتدئ وهو یُریدُ الیقینَ یمّ یُدرِکُه الشکُ

 ا صرحبت از الغراي افعرال قلروب     شود در اینهمان طور كه در نمونه باال مشاهده می
است. ذكر افعال قلوب هنگام الغا، بين دو مفعول یا پس از دو مفعول هرر دو  رایز اسرت.    

-زد، فع  و افعاالتی است كه در ذهن متالم رخ میساآنچه تأخير فع  قلبی را مر ح می

 دهد.دهد و وي را از حالت یقين به حالت شک سوق می
هرر دو بره مرتالم    « هرو »و ضرمير منفصر   « ألنره »در « هرا »زبرانی: ضرمير  بررسی بافت بررون 

 ها ذكر شود. گردند، بنابراین، در فرآیند تر مه باید مر ع آنبازمی
ترر اسرت،  راكره مرتالم پرس از      قلبی بعد از دو مفعول قروي  پيشنهاد تر مه: آوردن فع 

كند و یا ایناه متالم سخن خود را با یقين آناه كالم خود را بر یقين ایراد كرد، شک می
 افتد.كند، سپس به شک میآغاز می

بينيم فراموشی یا اشتباه متالم یرا تغييرر   گاه كه میمجالی براي تعجب و ود ندارد، آن
ث صحيح انگاشتن یک  مله و اثبات اشتباه نارردن یرا عردم فراموشری وي،     ر ي وي باع

 شود: باعث رد آن  مله می

فاو علی وجهٍ محالٍ وعلای وجاهٍ حَسانٍ. فأمّاا     « مررتُ برجلٍ حِمارٍ»وذلکَ قولُک: »
 دلُیمّ تُبا « مررتُ برجلٍ» المحالُ فأن تَعنِی أنّ الرجلَ حُمارٌ وأمّا الیی یَحسُنُ فاو أن تقولَ:

إمّا أن تکون غلبتَ أو نسیتَ فاساتدرکتَ وإمّاا أن   « حمارٍ» فتقولُ:« الرجلِ» مکانَ« الحمارَ»
یَبدو لک أن تُضربَ عن مرورِک بالرجلِ وتجعَلُ مکانَه مرورَک بالحمارِ بعد ما کنت أردتَ 

 (6633 )الاتاب،« غیرَ ذلک

گویرد و  بره شررح و    مری منه و مجرور شردن آن سرخن   در اینجا از تبعيت بدل از مبدلٌ
 پردازد. توضيح بدل غلط می
«  نرت »و ضرمير  « مررورك »و « لرک »، «قولرک »در « كاف»ضمير زبانی:بررسی بافت برون

و « اسرتدركت »و « نسريت »و « غلطت»در « تاء»و ضمير « تبدل»و « تقول»و « تعنی»مستتر در 
اند  لذا در تر مه دهگردند كه در قالب مخاطب فرضی ظاهر شبه متالم باز می«  دركت»

  برگردان شوند.« متالم»باید  به كلمه 
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بدل گرفتن از «. مررت برجل حمار»از آن  مله، این عبارت متالم است:  پيشنهاد تر مه:
یک سو، ناممان و از سوي دیگر، درست است. ناممان از این  هرت كره قصرد مرتالم     

بدل، بدین علت اسرت كره    این باشد كه آن مرد، درازگوش است. درست و صحيح بودن
یا «. حمارٍ»كند و بگوید « الر  »را  ایگزین « حمار»، سپس «مررت برجل»متالم بگوید: 

متالم اشتباه كرده و یرا د رار فراموشری شرده و سرعی در اصرالح آن دارد و یرا ایناره از         
ز گزیند بعد ابرخورد با آن مرد منصرف شده و به  اي آن، برخورد با درازگوش را برمی

 ایناه قصد  يز دیگري را داشته است.

 . نيت و هدف متکلم2-0-0-3
شود. آناه قصد و نيتی در پس آن نهفته باشد بر زبان آورده نمییک عبارت فصيح بی 

سيبویه از این اص  زبانی غاف  نبوده و در بسياري از موارد معيرار صرحت و سرقم یرک     
عبارت  ره بسرا از نظرر قواعرد نحروي،      داند؛ بدین معنا كه یک  مله را نيت متالم می

عاري از هرگونه خطایی باشد، اما در عين حال قاب  پذیرش نيست، زیرا خواستة متالم 
دهد. به طور مثال در را برآورده نارده و مراد وي را به طور اشتباه به خواننده انتقال می

 خوانيم:الاتاب می

فیَرَی المُخاطبُ أنّ الدارَ کلّااا  « بدرهمٍ» نتَ تُریدُوأ« بِعتُ داری ذِراعا»وال یَجوزُ أن تقولَ: »
فیَرَی المُخاطبُ أنّاک  « بدرهمٍ» وأنتَ تُرِیدُ« بِعتُ شائی شاةً شاةً» ذِراعٌ. وال یَجُوزُ أن تقولَ:

فیَارَی المُخاطابُ   « بیّنتُ له حسابَه بابا»بِعتَاا األوّلَ فاألوّلَ علی الوَالءِ. وال یَجُوزُ أن تَقولَ: 
فیَارَی  « تَصدّقتُ بِمالِی دِرهماا »نّک إنّما جَعلتَ له حِسابا بابا واحدا غیرَ مُفسَّرٍ. وال یَجُوزُ أ

 (.6633 )الاتاب،« المُخاطبُ أنّک تَصَدّقتَ بدرهمٍ واحدٍ وکیلک هیا وما أشبَاَه

رود. اگرر مرتالم بخواهرد    در اینجا سخن از حال  امدي است كه تأوی  به مشتق مری 
بعات داری ذراعاا   »مت هر ذرات از منزل وي، یک درهم است بایرد از عبرارت   بگوید: قي
استفاده كند و اگر بخواهد بگوید: قيمت هر گوسفند او یک درهرم اسرت بایرد از     «بدرهم

استفاده كند. حال اگر وي با قصد انتقال این موضوت از عبارت  «شائی بدرهمبعت »عبارت 
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استفاده كند، این دو عبارت فاقد لحن است، اما « شاةً بعتُ شائی شاةً»و « بعت داری ذراعا»
 گفتار وي نادرست است، زیرا ساختار برگزیده شده بر مراد وي منطبق نيست.

زبانی: در این عبارت از متالم و نيت و هدفش هنگام انعقاد كالم، سخن برونبررسی بافت
آیند تر مه باید به صورت تعبير شده است كه در فر« أنت ترید»به ميان آمده و به صورت 

 تر مه شود. « مقصود متالم یا نيت متالم»

و مقصرودش بردرهم   « بعات داری ذراعاا  »پيشنهاد تر مه:  ایز نيست كه مرتالم بگویرد:   
كند كه همة خانه، یک ذرات است. همانگونه كه  ایز نيست باشد؛ زیرا مخاطب گمان می

-رهم باشد،  راكه مخاطب گمان مری و مقصودش بد« بعت شائی شاه شاه»متالم بگوید: 

كند كه متالم، همة گوسفندان را یای پس از دیگرري فروختره اسرت. همچنرين درسرت      
پندارد كه حساب در یرک  ، زیرا مخاطب می«بنیت له حسابه بابا»نيست كه متالم بگوید: 

نيرز  رایز نيسرت، زیررا     « تصادقت بماالی درهماا   »باب بدون توضيح قرار داده شده است. 
كند كه متالم تنها یک درهم را صدقه داده است. دیگر عبارات از این ب گمان میمخاط

 قبي  نيز  ایز نيست. 
هراي نحروي مخترار    بينيم كه سيبویه متالم را در انتخاب صرورت در  ایی دیگر می

پرورانرد، نقرش هرر یرک از     سازد و اوست كه باید تعيين كند بنا به آنچه در ذهن میمی
 واژگان  يست.

 کوإذا کانا مَعرفةً، فأنتَ بالخیارِ أیُّاما ما جعلتَه فاعال رفعتَه، ونصبتَ اآلخَرَ کما فعلتَ ذل»
 و« کاان هایا زیادا   » و« ککان زیدٌ صاحبَ» و« زیدا ککانَ أخو» :کوذلک قولُ« ضَربَ»فی 
 (.6633الاتاب، ) «ککان المتکلمُ أخا»

« كاف»و ضمير « تاء»، « نت»ه دو ضمير زبانی: در این عبارت از متالم ببررسی بافت برون
 برگردان شوند.« متالم»تعبير شده است كه باید در فرآیند تر مه به 

هر دو معرفه باشند، مرتالم، مخترار اسرت كره     « دو اسم بعد از كان»پيشنهاد تر مه: هرگاه 
ن کاا »منصروب؛ ماننرد:   « به عنوان خبرر »هركدام را به عنوان اسم، مرفوت كند و دیگري را 

آنگونره كره   «. کاان الماتکلم أخااک   »و « کان هیا زیدا»، «کان زید صاحبک»، «أخوک زیدا
 متالم در فع  ضرب )در انتخاب فاع  و مفعول( نيز مختار بود.
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بينيم، تغيير حركات و به دنبال آن اعراب به یاري متالم براي انتقال در  ایی دیگر می
 آید:مقصودش می

النصبُ فای هایا جیّادٌ؛    « ما عمرٌو کخالدٍ وال مُفلحا» و «وال شبیاًا بهوتَقولُ: ما زیدٌ کعمرٍو »
هیا معنی الکاالمِ. فاإن أردتَ أن تقاولَ: وال     .«ما هو مثلَ فالنِ وال مُفلحا»إنما تُریدُ  کألنّ

فإنما أردتَ وال کشابیهٍ  « ما أنتَ کزیدٍ وال شبیهٍ به» :کقولُ کبمنزلةِ مَن یُشبِاُه جَررتَ وذل
 (.6633لاتاب،)ا «به

، «تقاول »زبانی: در اینجا متالم به صورت مخاطرب فرضری و در افعرال    بررسی بافت برون

ظراهر و بره مقصرود و    « قولک»و « ألنک»و در ضمائر كاف در « جررت»و « أردت»، «ترید»

هراي  اشاره شده است. بنابراین، تمامی مخاطرب « أردت»و « ترید»هدفش به كمک دو فع  

بره  »از الفراظی  رون   « أردت»و « تریرد »دهريم و در تر مره   م ار ات  مری فرضی را به متال
 كنيم. و... استفاده می« با نيت»، «با هدف»، «قصد

ما عمرو کخالد و ال »و « ما زید کعمرو و ال شبیاا به»پيشنهاد تر مه:  هرگاه متالم بگوید 
ر ایرن مروارد   باشرد، نصرب )معطروف( د   «  ما هو مثل فاالن و المفلحاا  »و قصدش « مفلحا

شود و اگر قصد مرتالم ایرن باشرد كره     درست است و از عبارت نيز همين معنا حاص  می
-كنرد و مری  )زید نه مث  عمرو( و نه به منزلة كسی كه شبيه عمرو است، آن را مجرور می

 است.   « و ال کشبیه به»و مرادش « ما أنت کزید و ال شبیه به»گوید: 

 . وضعيت جسماني متکلم2-0-0-2
سيبویه نه تنها به افارار مرتالم بره عنروان منبرع صردور كرالم تو ره دارد، بلاره وضرعيت            

 گوید:داند. براي مثال می سمانی متالم را نيز در صحيح بودن عبارت دخي  می

 (.6/58)همان:  «رأیتُ زیدا الصالِحَ»أال تری أنّه یَجُوزُ لألعمَی أن یَقُولَ: »

ین عبارت، سيبویه وضعيت  سمانی مرتالم را هنگرام ایرراد    زبانی:  در ابررسی بافت برون
دیردن برا قلرب باشرد،      «رأیات »كالم، مدنظر قرار داده است با این توضيح كه اگر مرراد از  

توانرد از فعر    استفاده از این فع  از سوي یک فرد نابينا بالمانع است،  راكه فرد نابينا نمی
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در ابترداي  « أال تاری »كند و در رابطه برا تعبيرر   به معناي دیدن با  شم سر استفاده  «رأیت»
توان گفت كه خطاب در این  مالت واقعی نيسرت؛ بردین معنرا كره مرا بره ازاي        مله می

 توان ضمير این فع  را در تر مه لحاظ نارد.واقعی ندارد. بنابراین، می
ت كه انسران  درست اس« اگر ر ي به معناي یقين كردن بياید»پيشنهاد تر مه: مگر  نين نيست 

)زید صالح را با  شرم دل دیردي(. بنرابراین، برا بررسری ایرن       « رأیت زیدا الصالح»نابينا بگوید: 
 سيبویه به دو صورت ظاهر شده است:« الاتاب»ها مشخص شد كه متالم در شاهد مثال

 تر مه كرد.« متالم»در مقام ضمير غائب كه باید آن را به صورت اسم ظاهر  -الف
یجوز »، «ال یجوز أن تقول»، «ذلک قولک»مير مخاطب و در عناوینی  رون  در مقام ض -ب

و... كه در این عبارات نيز براي حفظ سبک نویسنده بهتر است، ضرمایر بره اسرم    « أن تقول
 برگردان شوند.« متالم»ظاهر 

 0. مخاط 2-0-3
این، شرناخت  اليه، مستقب ، مخبَر و متلقی اصالحات معادل مخاطب هستند. بنابرسامع، مرس  

زبان به تنهایی براي فهم آن زبان كافی نيست و مخاطب باید مناسبات و شرایط صدور كالم 
(. عالوه بر ایرن، بررسری شررایط مخاطرب     6676را بداند تا پی به مراد متالم ببرد ) ر انی، 

اج در زمان صدور كالم تأثير شایانی در دریافت معنی از متن دارد. به طور مثال، براي استخر
بافت و مخاطب هر دو تأثيرگرذار هسرتند. بافرت     «تزوّ  هندا أو أختاا»در عبارت  «أو»معناي 

 « و»دهد، ازدواج با دو خواهر روا نيسرت، از ایرن رو، معنراي  مرع از     فرهنگی به ما نشان می
( و شرایط مخاطب نيز بر معنراي ایرن عبرارت دخير  اسرت. بره       1886شود )محمد، سلب می

شود كه مخاطب همسر خویش را از دست داده، بنابراین، مرتالم وي را  ض میطور مثال، فر
 مالتری   (. دیگرر ایناره  1861كند كه با هند یا خواهرش ازدواج كند )بسندي، نصيحت می

 شود، باید منطقی و در حيطة او باشد:كه خطاب به مخاطب گفته می

ولم یَجعَلُوهاا  « تَظُّنُّ» الستفاامِ شبّاُوها بافی ا «تقولُ» کیلک جَمیعُ ما تصرّفَ مِن فِعلِه إلّا و»
فی االستفاامِ؛ ألنّه ال یَکادُ یَستفاِمُ المُخاطبُ عن ظَنّ غیارِه وال یَساتفاِمُ   « أظّنُ»و« یَظنّ»کا

 (.6633)الاتاب،  «هو إلّا عن ظَنِّه
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ایرن  كنرد و برر   است، صحبت مری « ظن»كه به معناي « قال»در این بخش سيبویه از فع       
و در « تقرول »باشرد، بلاره تنهرا    « ظرن »تواند به معناي نمی« قال»باور است كه همه مشتقات 

گوید سبب ایناه فقط گونه است و بقيه باید مفعول  مله بگيرند. او  میسياق استفهام این
تواند از معناي اصلی خود عدول كند، رعایت حرال مخاطرب اسرت،    در صيغة مخاطب می

تواند در مورد ظن و گمان خویش سخن بگویرد و روا نيسرت كره از او    یزیرا هر انسانی م
 در مورد گمان دیگر سؤال بپرسيم.

زبانی: در این عبارت كلمة مخاطب و شرروط  مالتری كره در خطراب     بررسی بافت برون
بره  « یسرتفهم »در « هرو المسرتتر  »و ضمير « غيره»در « ه»شود، آمده است. ضمائر پرسيده می

 گردند؛ بنابراین، در تر مه باید به مخاطب ار ات داده شوند. از میكلمة مخاطب ب
روند و كار میگونه است )براي حاایت كردن بهپيشنهاد تر مه: تمام مشتقات قال نيز این

اسرت و دیگرر   « ظرن »در سياق استفهام همچرون  « تقول»ها،  مله است(، اما مقول قول آن
كاربرد ندارنرد، زیررا مخاطرب،    « یظن و  ظن»معناي  در اسلوب استفهام به« قال»هاي صيغه

 شود.  تقریباً از گمان دیگري با خبر نيست و از او، تنها درباره گمان خودش سؤال می
با و ود تمام اهميتی كه یک مخاطب دارد، اما دائماً تمام اطالعات در اختيرار او قررار   

 ينابينی رها كند:گيرد او را در حالت بشود و متالم تصميم میداده نمی

أردتَ أن تُخبِارَ قاد عَلِماتَ أیَّاماا یامّ       «قد عَلِمتُ أ زیدٌ یمّ أم عَمرٌو»إذا قلتَ:  ککما أنّ»
 (.6/681)همان:  «وأردتَ أن تُسوِّی عِلمَ المخاطبَ فیاما

داند كه  ره كسری   این سطر در مورد تعليق افعال قلوب است و متالم به طور یقين می
گویرد كره از یرک سرو بره      اي سرخن مری  رد؟ زید یا عمرو، اما به گونره در آنجا حضور دا

مخاطب اطمينان دهد كه او از روي یقين سخن گفته است و از سروي دیگرر اطالعرات را    
 دهد.در لفافه قرار داده و مخاطب را در دانستة خویش به طور كام  شریک قرار نمی

دهرد و  متالم هنگام انعقاد كالم خبر میزبانی: در اینجا از علم و اطالت بررسی بافت برون
اول كه به صيغه متالم آمده در بقية « علمت»هاي پيشين متالم بجز در فع  همچون نمونه

 موارد در صيغة خطاب ظاهر شده و مخاطب نيز به صورت اسم ظاهر آمده است.
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سرت  مقصرودش ایرن ا  « قد علمت أ زید یم أم عمرو»پيشنهاد تر مه: هرگاه متالم بگویرد  
یرک هسرتند، امرا مخاطرب را نسربت بره ایرن مسرأله در         داند كه زید یا عمرو كردام كه می

 دهد. سردرگمی قرار می
سريبویه دو مخاطرب دارد؛ مخراطبی كره در كنرار      « الاتاب»توان گفت كه بنابراین می

متالم است و در  مالت حضور دارد  و به دو صورت ظاهر شرده اسرت؛ یاری در مقرام     
اسرت و در  « الاتاب»یگري در مقام ضمير غائب. دوم مخاطبی كه خارج از اسم ظاهر و د
ساتری هایا   »، «ستری ذلک إن شاء اهلل مبیناا »، «سنبین لک وجاه ان شااهلل»عباراتی  ون 

در آخرر  مرالت سريبویه    « سیبین لک فی بابه ان شاء اهلل تعالی»، «مبینا فی بابه ان شاء اهلل
توان به غياب تر مه كررد و ضرمير مخاطرب را    بارات مییابد. در تر مة این عحضور می

 شود. اهلل توضيح داده میشاءدر تر مه لحاظ نارد؛ یعنی  نين بگویيم: ان

 . شرايط صدور کالم2-0-2
یابد و مرتالم یرا مخاطرب را احاطره كررده اسرت،       به شرایطی كه سخن در آن والدت می 
هرا برراي   یک حجت قراطع در نرزد نحروي    شود. مقتضاي حال،گفته می« الحال المشاهدة»

ها از  ملره سريبویه، زبران    دهد كه نحويحذف واژگان است و این موضوت به ما نشان می
اند و تأثيرات حال از بافرت و بره   كاركرد ا تماعی آن مورد كاوش قرار دادهرا با تو ه به 

 (.8718، 1اند )كنوش مصطفیویژه بافت موقعيتی را به طور دقيق رصد كرده
هایی از تو ه بره شررایط صردور كرالم در الاتراب مرورد بررسری قررار         در ادامه نمونه

 گرفته است.

 3. وذف2-0-2-0
اي بره شررایط داشرته، زمرانی اسرت كره در  ملره،        از  مله مواردي كه سيبویه تو ه ویژه

گيرد. علماي نحو، حذف هر یک از اركان  مله را مشروط بره و رود   حذفی صورت می
انرد كره برا و رود     اند و حذف را در صرورتی  رایز دانسرته   نة لفظی یا حالی كردهیک قری
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(. در همرين راسرتا سريبویه    6633قرینه، باعث خسران معنوي یا ساختاري نشود )سرامرایی،  
 داند كه شرایط سخن به یاري متالم بشتابد:زمانی حذف یک ركن را  ایز می

ینَ یَنُّوا لکَثرتِاا فی کالمِام واستغناء بِماا یَارونَ مِان    وإنّما حَیفُوا الفعلَ فی هیه األشیاءِ حِ»
 (.6633)الاتاب،  «الحالِ و بِما جَرَی مِنَ الیِّکرِ

شود، زیرا مرتالم در شررایطی   در اسلوب اغرا و تحذیر، عام  نصب مفعول حذف می
گوید كه قصد تحریک یا تحذیر مخاطب را دارد. بنرابراین، مخاطرب از شررایط    سخن می

 برد.اكم، پی به فع  محذوف میح
زبانی: در این عبارت به علت حذف فع  در اسلوب اغرا و تحذیر اشاره بررسی بافت برون

خوانرد كره در ایرن صرورت     كند و علت آن را شرایط صدور كالم )مقتضاي حال( میمی
 به سياق یا شرایط صدور كالم تر مه شود. « حال»باید كلمة 

ر این موارد )محذر یا محذرمنه تارار شود( به دلي  كاربرد فرراوان  پيشنهاد تر مه:  فع  د
 شود. و با تايه به شرایط  صدور كالم و موارد مذكور حذف می

 در نمونه دیگر آمده است:

أ تَقُاومُ  »وذلک أنّه رَأی رَجُال فی حالِ قِیامٍ أو حَالِ قُعُودٍ فأرادَ أن یُنبِّاَه فکَأنّه لَفَظَ بقولِه: »
ولکنّه حَیَفَ استغناءً بِما یَرَی مِنَ الحالِ وصارَ االسمُ بَدَال مِانَ اللفاظِ   « اا و أ تَقعُدُ قاعِدقائمً

 (. 65/6)همان: « بالفعلِ، فَجَری مَجرَی المَصدرِ فِی هیا الموضعِ

اي اختصاص دارد كه عام  آن، حذف شده است. در واقع  این بخش به حال مؤكده
كند، زیرا مخاطرب هنگرام انعقراد سرخن در حرال ایسرتادن یرا        متالم، فع  را حذف می

  نشستن است.
زبانی:  در این  مله به علت حرذف عامر  حرال و مقتضراي حرال مرتالم       بررسی بافت برون

 به سياق یا مقتضاي حال تر مه شود.  « حال»اشاره شده است. از همين رو، الزم است كلمة 
در حالت ایستاده یا نشسته ببينرد و بخواهرد او را    پيشنهاد تر مه: زمانی كه متالم فردي را

، گویی كره او گفتره   «أقائما و أ قاعدا»گوید: كند و میمتنبه كند، عام  حال را حذف می
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بنابراین، متالم با تو ه به مقتضاي حرال تنهرا بره ذكرر     «. أتقوم قائما و أ تقعد قاعدا»است: 
 ماند. فع  میكند و اسم همچون نيابت مصدر از اسم اكتفا می

 تقديم و تأخير. 2-0-2-3
هاي زبان عربی ایرن اسرت كره ترتيرب واژگران، ترابع یرک نظرام قطعری و          از  مله مزیت

توانرد  غيرقاب  تغيير نيست و مرتالم در  يرنش واژگران، آزادي قابر  ترو هی دارد و مری      
مقردم یرا   هاي روحی و روانی یا متناسرب برا شررایط صردور كرالم،      واژگان را بنا به انگيزه
 (.6636مؤخر گرداند )عزاوي، 

 و وي معنا است:سيبویه به تقدیم و تأخير نگاه ساختاري ندارد، بلاه در پی آن در  ست

کأنَّام إنَّما یُقدِّموَن الیی بیانُه أهمُّ لَاام و هُام بِبَیانِاه أعنَای و إن کاناا َجمیعًاا یُِاّمماانِام        »
 (.6633)الاتاب، « ویَعنِیانِام

گيرد، سپس از تقدیم فاعر   در باب فاعلی است كه فع  آن یک مفعول میاین بحث 
 گوید.بر مفعول سخن می
 كند.  زبانی: در این عبارت به علتف بالغیِ تقدیم فاع  بر مفعول اشاره میبررسی بافت برون

مورد تو ه متالم اسرت، امرا آنچره    « مفعول»و « فاع »پيشنهاد تر مه: هر ند كه هر دوي 
 كند. ورزد، مقدم میتر و به بيان آن تو ه میش مهمرا برای

 گيریبحث و نتيجه 
 با  بررسی بافت و تر مه در  لد اول الاتاب، نتایو زیر به دست آمد:

-هراي معنری  روح نيست، بلاره رگره  هاي خشک و بیميراث نحوي ما محدود به قالب -6

سردمدار این عرصره، مسرتقيماً   آید و سيبویه به عنوان شناسی در سطر سطر آن به  شم می
« حرال »شناسی بهره نگرفته است، اما با به خدمت گرفتن اصطالح از اصطالحات علم معنی

و تو ه به متلام، مخاطب و شررایط صردور كرالم، معنری را از سرطح واژگران، آوایری و        
 نحوي توسعه داده و آن را منوط به بافت موقعيتی قرار داده است. 

فت و سياق باید گفت مخاطب سيبویه یا در عبارات او ظاهر شده است و در رابطه با با -1
یا در خارج از متن قرار دارد. در تر مه باید مخاطب نوت اول را به همان مخاطب تر مره  
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كرد كه در كنار متالم است و مخاطب خارج از متن كه تنها به صورت ضمير و در پایران  
ساتری هایا   »و« ستری ذلک إن شاء اهلل مبیناا »، «سنبین لک وجاه ان شااهلل»عباراتی  ون 

شود به صرورت خطراب   آمده است در فرآیند تر مه پيشنهاد می« مبینا فی بابه ان شاء اهلل
تر مه نشود و به صورت غایب و به صيغه مجهول بياید، اما متالم یا به صورت غایب و یا 

ان مرتالم اسرت كره    به صورت مخاطب آمده است. در واقع مخاطب فرضی سريبویه، همر  
شرود  كنرد. بنرابراین، پيشرنهاد مری    خود مخاطبی دارد و سيبویه نااتی را به او گوشرزد مری  

من ذلاک  »، و «فإن قلت»تر مه شود و عباراتی از قبي  « متالم»مخاطب فرضی سيبویه به 
انرد بره   و...  راكه در آغاز كرالم آمرده  « و إن شئت قلت»، «اما قولک« »کقولک»و « أن تقول

«  إن قلات »تالم بازگردانيم و آنگراه اقردام بره تر مره كنريم. بره طرور مثرال، در تر مرة          م
 «.اگر متالم بگوید»بگویيم: 

گيرد، امرا در  سرانجام باید گفت الاتاب سيبویه در حيطة هرمونتيک دستوري قرار می -8
رد واقع آموزش محم دستور زبان نيست، بلاه به ساختارهاي نحوي به همراه نحوب كرارب 

گویرد بره   پردازد. از این رو، آنجا كه از حذف و یا تقدیم و تأخير سرخن مری  ها نيز میآن
كند و یای از آن عل  را شرایط صردور كرالم و مقتضراي    ها نيز اشاره میعلت بالغی آن

 تعبير شده است.  « الحال»حال می خواند كه به 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.

ORCID 

Reza Nazemian  https://orcid.org/0000-0002-3604-908x 

Zohreh Ghorbani Madavani  https://orcid.org/0000-0002-6437-1084 

 منابع
 تهران: فرهنگ كاوش. .معناشناسیهاي در اندیشه .(6836). افراشی، آزیتا

 القاهرة.  .کمال بشر ةترجم .دور الکلمة فی اللغة .(5921) .اولمان

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-7105-1644


 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 311

 

 .المخاطب والمعبیات السیاقیة فی کتااب سایبویه   .(4154) .بسندی، خالد بن عبد الکریم
 . 55-43( ، صص 2)4 العدد ،المجلة األردنیة فی اللغة العربیة وآداباا

توظی  النظریة التبلیغیة فی تدریس النصاوص بالمادارس الثانویاة     .(4111) .بشیر، إبریر
 بح  مقدم لنیل درجة الدکتوراه. .الجزائری
تهرران:   .6 چ .كرورش صرفوي   ةتر مر  .شناسینگاهی تازه به معنی. (6811).پالمر، فرانک
 مركز.

 تونس: الدار التونسیة. .التعریفات .(5925) .الجرجانی، أبو الحسن علیّ
 مببعة المجمع العلمی العراقی.العراق:  .نحو المعانی .(5922) .، أحمد عبد الستّارالجواری

بح   .یر المخاطب فی التحلیل النحوی عند سیبویهأ .(4156). جودة لعیبی، یاسمین ماجد
 کلیة العلوم اإلنسانیة. .، دانشگاه بغدادالماجستیرمقدم لنیل درجة 

 .لقاهرة: مکتبة اإلنجو المصریة. ا5  .ی اللغةمناهج البح  ف .(5929) .حسّان، تمّام
 مببعة عبیر للکتاب.القاهرة:  .قرینة السیاق .(5996)ااااااااا . 

یر سیاق الکالم فی العالقات النحویة عند سایبویه، ماع   أ .(4113) .الخالدی، سارة عبد اهلل
درجاة   بحا  مقادم لنیال    .دراسة مقارنة بالتراث النحاویّ العربای والمنااهج اللغویاة    

 الدکتوراه، الجامعة األمریکیة ببیروت.

، المتکلّم وأیره فی بنااء القاعادة النحویاة فای کتااب      (4115.)الخفاجی، بان صالح مادی
 .415 -525، صص 92، العددمجلة کلیة اآلداب .سیبویه

بغاداد: منشاورات المجماع     .الجملة العربیة، تألیفاا وأقسااماا  .(5922) .السامرائی، فاضل
 العراقی. العلمی

القاهرة: مکتبة  .6  .تعلی : هارون عبد السالم .الکتاب .(5922) .سیبویه، عمرو بن عثمان
 الخانجی.

العالئ  و األحوال المشترکة بین المتکلم و المخاطاب فای    .(4152). شبیر، علی بن موسی
 عشر.، العدد الثال  أبحاث فی اللغة و األدب الجزائری .کتاب سیبویه)مقاربة تداولیة(

 تهران: پژواك كيوان. .6 چ .آشنایی با معناشناسی .(6831). صفوي، كورش
 تهران: سوره مهر. .8 چ .شناسیادرآمدي بر معن .(6837)ررررررررررررررررررر . 



 311 |ادوانی مناظميان و قربانی

 

 تهران: همشهري. .1 چ. شناسی كاربرديامعن .(6861)ررررررررررررررررررر . 

مجلاة   .ة فی ضوء الدراسات اللغویاة الحدیثاة  الجملة العربی .(5925) .العزاوی، نعمة رحیم
 (.2)51، المورد

 .سیاق الحال فی کتاب سیبویه )دراسة فی النحو والداللاة(  .(4155) .العوادی، أسعد خل 
 امد.حدار ال . األردن:5 

راسة السیاق فی کتاب سیبویه، من خالل شرح و تعلی  و ترجمه د(. 6861قاسمی، مجيد. )
 ه دكتري، دانشگاه عالمه طباطبائی.. رسالالمجلد الثانی

مدرسة سیبویه النحویه، ترجمة، شرح و تعلیا  علای المجلاد    (. 6869كرمزادگان، زهرا. )
 . رساله دكتري، دانشگاه عالمه طباطبائی.األول من الکتاب

 لندن: دار السیّاب. .5  .الداللة السیاقیة عند اللغویین .(4112) .کنوش المصبفی، عواط 
 بیروت: دار المدار اإلسالمی. .4  .المعنی وظالل المعنی .(4112) .د یونس علیّمحمد، محم

 بیروت: دار الرائد العربی. .4.  توجیه فی النحو العربیّ، نقد و .(5923) .المخزومی، مادیّ

ترین بررسی بافت متن از دیدگاه بر سته .(6861). نظري، یوسف و ميرحا ی، حميدرضا
، (1)5،  سرتارهاي زبرانی   .مان بر اساس الگوي حازم قرطا انیشناسان قدیم مسلزبان
676-667. 

فرآیند فهرم مرتن در مترون دسرتوري،      .(6861). كرمزادگان، زهرا و ميرحا ی، حميدرضا
ادب  .)با محوریرت  لرد اول(   سيبویه« الاتاب»رمزگشایی تعدادي از واژگان كليدي 

 :jalit.2017.60311 doi/10.22059 .76-99، (1)6، عربی

فرآینرد فهرم مرتن در پرترو آراء دانشرمندان نحروي و       . (6837). حميدرضرا  ميرحا ی،
، الجمعیااة اإلیرانیاة للغااة العربیااة و آداباااا . بالغی)سريبویه و عبردالقاهر  ر ررانی(  

5(68) ،9771. 

References 
Afrashi, A. (1381). An Idea in Semantics. Tehran: Farhang Kavosh. [In 

Persian] 
Al-Awadi, the Asaad Khalaf. (2011). The Context of the Case in the Ketab 

Sibaviye (A Study of Grammar and Significance). Print 1,Jordan: Dar 
Al-Hamed. [In Arabic]   

Al-Azzawi, N. R. (1981). The Arabic Sentence in the Light of Modern 
Linguistic Studies. Almored Magazine, Print 10 (4). [In Arabic] 

https://dx.doi.org/10.22059/jalit.2017.60311


 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 311

 

Al-Jarjani, A. A. (1971). Definitions. Tunisia: Aldar Tunisia. [In Arabic]  
Al-Jawari, A. A. S. (1987). Syntactic Meanings. Iraq: Iraqi Scientific 

Complex Press. [In Arabic]  
Al-Khaledi, S. A. (2006). The Impact of the Speech Context on the 

Grammatical Relations of Sebwayh, With a Comparative Study of the 
Arabic Grammatical Heritage and Linguistic Approaches. Research 
Presented for a PhD, American University of Beirut. [In Arabic]  

Al-Khafaji, B. S. M. (2001). The Speaker and his Impact on Building the 
Grammatical Base in Sibaviye's Book. College of Arts Journal, No. 
97,181-201. [In Arabic] 

AlSamurai, F. (1988). Arabic Sentence, its Composition and Sections. 
Baghdad: Publications of the Iraqi Scientific Society. [In Arabic] 

Besendi, Kh.-ben A. K. (2012). Address and Contextual Data in a Book. 
The Jordanian Journal of Arabic Language and Literature, Issue 
2(8),11-26. [In Arabic] 

Bashir, I. (2000). Employing Informational theory in Teaching Texts in 
Algerian Secondary Schools. Research Submitted to Obtain a Doctoral 
Degree. [In Arabic] 

Carter, M G.(1967). An Arab Grammarian of the Eighth centurt. 
JAOS.93.1973. 

Hassan, T. (1979). Research Methods in Language. Print 1. Cairo: The 
Anglo Egyptian Bookshop. [In Arabic] 

________. (1993). Qarynah al-Siyaq. Cairo: Press Abir Leketab. [In 
Arabic]  

Qasemi, M. (1396). Study the Context in a Book Sibaviye, through 
Explaining, Commenting and Translating the Second Volume. Doctoral 
Dissertation, Allameh Tabatabaei University. [In Arabic] 

Judah Laibi, Y. M. (2013). The Effect of the Audience in the Syntactic 
Analysis is as Follows. Introductory Discussion by Lenil Degree 
Master, University of Baghdad. All Human Sciences. [In Arabic]   

_______________ . (2013). The Effect of the Second Person on the 
Grammatical Analysis of Sibaviye. Research Submitted for Masters 
Degree, University of  Baghdad. College of Human Sciences. [In 
Arabic]  

Karamzadegan, Z. (1395). Sibaviye School of Grammar, Translation, 
Explanation and Commentary on the First Volume of the Book.. 
Doctoral Dissertation, Allameh Tabataba’i University. [In Arabic] 

Kannoush Al-Mustafa, E. (2007). Contextual Connotation for Linguists. 
Print 1. London: Dar Al-Sayyab. [In Arabic] 

Mirhaji, H. R. and Nazari, Y. (1392). A Study of the Texture of the Text 
from the Perspective of the most Prominent Ancient Muslim Linguists 
Based on the Model of Hazem Qartajani, Jastarhaye Zabani, 4 (2), 179-
197. [In Persian] 

Mirhaji, H. R. and Karamzadegan, Z. (1396). The Process of 
Understanding the Text in Grammatical Texts, Deciphering a Number 
of Key Words of "AlKetab" Sibaviye (Focusing on the First Volume). 



 311 |ادوانی مناظميان و قربانی

 

Arabic Literature, 9 (2), 55-71.doi: 10.22059 / Jalit.2017.60311. [In 
Persian] 

Mirhaji, H. R. (1387). The Process of Understanding the Text in the 
Opinions of Syntactic and Rhetorical Scholars (Sibaviye and 
Abdolghader Jorjani). Iranian Society for the Arabic Language and 
Etiquette, 4 (10), 57-76. [In Persian] 

Muhammad, M. Y. A. (2007). Meaning and Shades of Meaning. Print 2. 
Beirut: Dar al-Madar al-Islami. [In Arabic]  

Makhzoumi, M. (1986). In Arabic Grammar, Criticism and Direction. Print 
2. Beirut: Dar Al-Raed Al-Arabi. [In Arabic]  

Palmer, F. (1366). A New Look at Semantics. Translated by Kourosh 
Safavi. First Edition. Tehran: Center. [In Persian] 

Safavi, K. (1386). Introduction to Semantics. First Edition. Tehran: 
Pezhvak Keyvan. [In Persian] 

________. (1387). An Introduction to Semantics. Third edition. Tehran: 
Surah Mehr. [In Persian] 

________. (1392). Applied Semantics. Second Edition. Tehran: Hamshahri. 
[In Persian] 

Ullman. (1985). The Role of the Word in Language. Translated by: Kamal 
Bashar. Cairo. [In Arabic] 

Sibaviye, A. ben O. (1988). Alketab . Comment: Haroun Abdel Salam. I 3. 
Cairo: Al-Khanji Library. [In Arabic]  

Shabir, A. bin M. (2017). The Relationships and Common Situations 
between the Speaker and the Addressee in the Book of Sibaviye 
(deliberative approach). Research in Algerian Language and Literature, 
Thirteenth Issue. [In Arabic] 

Troupeau, G. Lexique – Index du Kitab de Sibawayhi. Paris. Kilincksieck. 
Sources Resources in Persian. 

 
 

 
 

 




