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 The Sign from Sibawayh's Perspective: The Dimensions and
the  Usages

 Fatima Hassan Abdulrahim 
Abstract 

This research paper deals with the concept of sign and its 

different dimensions in the viewpoint. The preface is devoted to 

illustrate three topics, namely its lexical usage, terminological usage, 

and dimensions in the contemporary Linguistcs. 

It examines the basic dimensions in viewpoint of Sibawayh 

especially how he sees its notion, its nature, its role in being a sign, 

main forms, the speaker's role with the sign and condition of its intent. 

The paper then moves to study Sibaeayh's usages of the sign 

according to both the notion and the referent of sign. It classifies the 

usages of sign according to its referent into three major categories of 

usage, namely a word, a part of speech and a syntactic feature. The 

paper ends that Sibawayh's usage of the sign is closer to the usage of 

Simiotics than the usages of his followers of Arab grammarians. This 

means that it is closer to the concept of linguistic code or sign in 

general than to the functional marks of end cases, number and gender 

etc. 

To conclude that, the paper has reviewed the different 

applications of the usages of sign in Sibawh's perspective exploring 

and analyzing the cases of using the sign in his book "Al-Kitab". 
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و يبدح )ع ل و(. 1979=ـ1399ْاثٍ فبسط، يمبٚٛظ انهغخ، رذمٛك ػجذانغالو ْبسٌٔٔ، داس انفكش،  4

4/109. 

، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، 1انضيخشش٘، أعبط انجالغخ، رذمٛك يذًذ ثبعم ػٌٕٛ انغٕد، ط  5

 . يبدح )ع ل و(.و1998=ـ1419ْنجُبٌ، 

، 5انخهٛم ثٍ أدًذ انفشاْٛذ٘، انجًم فٙ انُذٕ، رذمٛك فخش انذٍٚ لجبٔح، ط  6

 .282،31و،1995ْـ=1416

 .222انجًم  7

، يكزجخ انخبَجٙ، 2عّٕٛٚ، انكزبة،رذمٛك ٔششح ػجذانغالو يذًذ ْبسٌٔ، ط 8

 .72/  1و. 1982ْـ=1402انمبْشح،

 .5/  1ك يذًذ ػجذانخبنك ػضًٛخ، ػبنى انكزت، ثٛشٔد أثٕ انؼجبّط انًجَشد، انًمزضت، رذمٛ 9

، يطجؼخ داس ـ1424ْأثٕ عؼٛذ انغٛشافٙ، ششح كزبة عٛجّٕٚ، رذمٛك يذًذ ػَٕٙ ػجذانشؤٔف،  10

 .117/  6انكزت ٔانٕصبئك انمٕيٛخ، انمبْشح، 

ْبسٌٔ ثٍ يٕعٗ ثٍ طبنخ ثٍ جُذل انمٛغٙ انمشطجٙ، أثٕ َظش األدٚت، عًغ يٍ أثٙ ػهٙ  11

بنٙ، كبٌ سجال ػبلال، يمزظذا، طذٛخ األدة، طَُّف رفغٛش ػٌٕٛ كزبة عٛجّٕٚ، يبد ثمشطجخ انم

عُخ ٔادذ ٔأسثؼًئخ يٍ انٓجشح، ُٚظش: انغٕٛطٙ،ثغٛخ انٕػبح فٙ طجمبد انهغٍٕٚٛ ٔانُذبح، رذمٛك 

 .321/  2يذًذ أثٕ انفضم ئثشاْٛى، انًكزجخ انؼظشٚخ، طٛذا، نجُبٌ.

ششح ػٌٕٛ كزبة عٛجّٕٚ، دساعخ ٔرذمٛك ػجذانهطٛف ػجذسثّ،  أثٕ َظش ْبسٌٔ ثٍ يٕعٗ، 12

 .13ْـ، انطجؼخ األٔنٗ، 1404

أثٕ يذًذ ػجذهللا انظًٛش٘، انزجظشح ٔانززكشح، رذمٛك فزذٙ أدًذ يظطفٗ ػهٙ انذٍٚ،ط  13

 .81/  1و، 1982ْـ=1402األٔنٗ، يشكض انجذش انؼهًٙ ٔئدٛبء انزشاس اإلعاليٙ، جبيؼخ أو انمشٖ،

 .81/  1انكزبة 14
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أثٕ انمبعى ػجذانشدًٍ انغٓٛهٙ، َزبئج انفكش، رذمٛك يذًذ ئثشاْٛى انجُب، داس انشٚبع نهُشش  16

 .88ٔانزٕصٚغ، 

داس  سضٙ انذٍٚ األعزشاثبر٘، ششح كبفٛخ اثٍ انذبجت، رمذٚى ئًٚٛم ثذٚغ ٚؼمٕة، يُشٕساد 17

 .77/  1و، 1998ْـ =1،1419انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، نجُبٌ،ط

 .75/  1انكزبة  18

 .420، 2/419انكزبة 19

 .117/  6ششح كزبة عٛجّٕٚ  20

 .69/  1ششح انكبفٛخ  21

 .254انجًم فٙ انُذٕ 22

 نغبٌ انؼشة ) أ و س ( 23

بٌ، يكزجخ انضمبفخ انذُٚٛخ، أثٕ انجمبء انؼكجش٘، انهجبة فٙ ػهم انجُبء ٔاإلػشاة، رذمٛك يذًذ ػضً 24

 .95و، 2009ْـ=1،1420انمبْشح، ط 
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اثٍ ئٚبص انجغذاد٘، انًذظٕل فٙ ششح انفظٕل،رذمٛك ششٚف ػجذانكشٚى انُجبس، داس ػًبد  25

 .1/35و، 2010ْـ=1،1431نهُشش ٔانزٕصٚغ، األسدٌ، ط

م انفٕائذ، يذت انذٍٚ يذًذ ثٍ ٕٚعف، انًؼشٔف ثُبظش انجٛش، رًٓٛذ انمٕاػذ ثششح رغٓٛ 26

. أثٕ 1449، 1385/  3دساعخ ٔرذمٛك ػهٙ يذًذ فبخش، ٔآخشٍٚ، انطجؼخ األٔنٗ، داس انغالو، 

ئعذبق انشبطجٙ، انًمبطذ انشبفٛخ فٙ ششح انخالطخ انكبفٛخ، رذمٛك ػجذانشدًٍ ثٍ عهًٛبٌ 

، 46/  1ٖ، ، يؼٓذ انجذٕس انؼهًٛخ ٔئدٛبء انزشاس، جبيؼخ أو انمشـ1428ْانؼضًٍٛٛ، انطجؼخ األٔنٗ، 

62. 

أثٕ ػهٙ انفبسعٙ، اإلٚضبح انؼضذ٘، رذمٛك دغٍ شبرنٙ فشْٕد، انطجؼخ انضبَٛخ، داس انؼهٕو  27

 .52 ـ1408ْنهطجبػخ ٔانُشش، 

، داس انُفبئظ، 5أثٕ انمبعى انضجبجٙ، اإلٚضبح فٙ ػهم انُذٕ، رذمٛك يبصٌ انًجبسن،ط  28

 .132و، 1986ْـ=1406

 .258/  1انًخظض  29

نفبسعٙ، كزبة انزكًهخ، رذمٛك كبظى ثذش انًشجبٌ، انطجؼخ انضّبَٛخ، ػبنى انكزت، ثٛشٔد، أثٕ ػهٙ ا 30

 .330نجُبٌ، 

، 1يذًذ عًٛش انهجذ٘، يؼجى انًظطهذبد انُذٕٚخ ٔانظشفٛخ، يإعغخ انشعبنخ، داس انفشلبٌ، ط  31

 .159و، 1985ْـ=1405ثٛشٔد،

ض انضمبفٙ انؼشثٙ، رشجًخ عؼٛذ ثُكشاد، أيجشرٕ ئٚكٕ، انؼاليخ رذهٛم انًفٕٓو ٔربسٚخّ، انًشك 32

 .47،انذاس انجٛضبء، انًغشة، 2انطجؼخ 

 .191انغبثك  33

 .93و،2013، 1يُزس ػٛبشٙ،انهغبَٛبد ٔانذضبسح، ػبنى انكزت انذذٚش، ئسثذ، األسدٌ، ط 34

س،داس انكزت انجذٚذح انًزذذح، ثٛشٔد،  35 ّٕ يذًذ يذًذ َٕٚظ ػهٙ،انًّٛغش فٙ فمّ انهغخ انًط

 .49و2009،انطجؼخ األٔنٗ نجُبٌ

ْٛفبء جّذح انغؼفٙ،انفبػهٛخ فٙ انهغبَٛبد،ػبنى انكزت انذذٚش، ئسثذ، األسدٌ، ط األٔنٗ،  36

 .17و،2014

 .72/  1اثٍ ٚؼٛش، ششح انًفظم، ػبنى انكزت، ثٛشٔد  37

أو يذًذ ػجذانؼضٚض ػجذانذاٚى انشفبػٙ: انغًبد انُذٕٚخ نهؼشثٛخ، يؼٓذ انجذٕس انؼهًٛخ، جبيؼخ  38

 .100.ـ1431ْ، 1انمشٖ، ط
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 .2/355انكزبة  40

 .9/42ُُٚظش ششح كزبة عٛجّٕٚ  41
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 .94و، 1999ذساعخ ػهى انهغخ، داس انًؼشفخ انجبيؼٛخ، االعكُذسٚخ، يظش، خهٛم دهًٙ، يمذيخ ن 43

 .206يُبْج انجذش فٙ انهغخ،  44
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 .1/22انكزبة 46

 اثٍ يُظٕس،نغبٌ انؼشة ) ٌ ٔ ٌ( 47

 .239و،1958، 2نؼشثٙ، ط ئثشاْٛى أَٛظ، يٍ أعشاس انهغخ، نجُخ انجٛبٌ ا 48

 .1/33ْـ، 1301دبشٛخ انخضش٘ ػهٗ اثٍ ػمٛم،انًطجؼخ انجٓٛخ، يظش،  49

 .1/242انكزبة  50
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