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الداللة املنطقية وأثرها في كتاب سيبويه
د .علي بن مو�سى بن حممد �شبري

امللخـ�ص:
هذه الدرا�سة ت�ستجلي العالق َة بني النحو واملنطق والداللة ،وتنظر يف �أثر الداللة املنطقية يف الرتاكيب النحوية،
الكتاب والظاهر َة ،وت�صف وحت ّلل.
تروم هذه الدرا�سة ا�ستقراء
ِ
وكان كتاب �سيبويه مد ّونة الدرا�سة ،حيث ُ
=كتاب �سبويه،
وت�ستقي هذه الدرا�سة �أهميتها من جهتني :من طراف ِة م�س�ألة الداللة املنطقية ومن ميدا ِنها
ِ
وت�سري الدرا�سة يف مبحثني ،ت�سب ُقهما مق ّدم ٌة وتتلوهما خامت ٌة ،فاملبحث الأ ّول ،يتناول (النحو واملنطق والداللة)،
من حيث� :صلة النحو باملنطق ،والنحو العربي بني الأ�صالة والت�أ ّثر ،والداللة املنطقية والنحو� ،أ ّما املبحث الثاين
فمخ�ص�ص للمنطق وكتاب �سيبويه ،و�أثر الداللة املنطقية يف الرتكيب
(التفكري اللغوي املنطقي يف كتاب �سيبويه)،
ّ
النحوي بكتاب �سيبويه.
أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة� :أنّ ث ّمة تفاعلاً بني العنا�صر النحوية والعنا�صر الداللية داخل الرتكيب
ومن � ّ
منطلقات ومعايري� ،أه ّمها :املنطلق/املعيار ال�شرعي ،واملنطلق/
النحوي ،و�أنّ للداللة املنطقية يف كتاب �سيبويه
ٍ
ّ
املجتمعي.
املعيار
ّ

م�صطلحات �أ�سا�سية :الداللة ،املنطق ،كتاب �سيبويه.
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The Semantics of Logic and Their Influence
in Sībawayh’s Al-Kitab

Dr. Ali bin Musa bin Mohammed Shbeer

Abstract:
This paper focuses on the relationship between grammar, logic, and semantics. It
examines the effect of the semantics of logic on grammatical structures in Sībawayh’s
Al-Kitab. In this paper, I examine, describe, and analyze this topic’s prevalence in
Sībawayh’s Al-Kitab. The rarity of the topic (i.e. the semantics of logic) and its source
material (i.e. Sībawayh’s Al-Kitab) reflect the importance of this paper.
The paper includes an introduction, two sections, and a conclusion. In the first section,
I cover the topics of grammar, logic, and semantics by examining the following: the
relationship between grammar and logic, the grammar of Arabic — its originality and
its affectivity, and the semantics of logic and grammar. In the second section, I cover
the topics of logic and Sībawayh’s Al-Kitab and the effect of semantics of logic on
grammatical structures in Sībawayh’s Al-Kitab.
I have concluded that there is an interplay between the elements of grammar and the
elements of semantics found in grammatical structures. I have also concluded that the
semantics of logic found in Sībawayh’s Al-Kitab have a number of standards including
both a religious standard and a social standard.

Keywords: Semantics, Logic, Sibawayh’s Al-Kitab.
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يف كتاب �سيبويه) ،ويت�ض ّمنُ  :املنطق وكتاب �سيبويه،
و�أث َر الداللة املنطقية يف الرتكيب النحوي يف كتاب
�سيبويه.
وذا �أوانُ البدءَ ،
أطلب
فاهلل �أ�س� ُأل العونَ  ،ومنه � ُ

املقدمة:
ّ
�أكرث الباحثون يف ق�ضي ِة ال�صلة بني املنطق
والنحو ،وم�سائل الت�أ ّثر والت�أثري بينهما ،والدرا�سات
م�ستفي�ضة( ) ،غري �أنّ هذا البحث َيق�ص ُد �إلى جانب
للك�شف
حري بالتفتي�ش وا�ستجالء الأثر ،فهو ي�سعى
ٍّ
ِ
عن �أثر الداللة املنطقية يف ُمد ّون ِة النحو الأُولى
وللنظر يف �أثرها يف حتليل �سيبويه
=كتاب �سيبويه،
ِ
ِ
الرتاكيب النحوية.
1

ال�سدا َد.

املبحث الأ ّول :النحو واملنطق والداللة
�صلة النحو باملنطق:
ا�ستقرائي ا�ستدال ٌّ
يل ،ماد ُته
النحو العربي ِعلم
ٌّ
كالم العرب نرثه ونظمه ،ووظيفته َو ْ�ص ُف تراكيب
ُ
هذه املادة بعد تتبعها وا�ستقرائها وحتلي ُلها ،وبيان
العالقات الوظيفية الرابطة يف هيكلية البنية
الرتكيبية ،و�ضبط قوانني ال�شكل احلركي لهياكل
البناء تواف ًقا مع ما ت�ؤديه من وظائف.

ومن �أهمية امل�س�ألة �أن
نحوي باقٍ
الكتاب �أ ّول �أثر ٍّ
َ
ميثل مرحلة ن�ضج الفهم النحوي ،و ُيعنى بتمييز
الرتاكيب وك�شف خ�صائ�صها ومواءمة مع معانيها،
فقد ن ّبه يف كالمه
ف�سيبويه «و�إنْ تك ّل َم يف النح ِو ْ
ألفاظها
مقا�صد
على
ِ
العرب ،و�أنحا ِء ت�ص ّرفاتها يف � ِ
ِ
()
ومعانيها» .
1

�أما علم املنطق فهو «عل ٌم ا�ستدال ٌّ
بتحليل
يل يهت ُّم
ِ
�ستخد ًما الطريق َة
العنا�صر اللغوي ِة (اللغة) ُم ِ
ِ
البحث بالرمو ِز
مو�ضوعات
ال�صور ّي َة يف التعب ِري َعن
ِ
ِ
الربهان َعن
املتتابعات الرمز ّي ِة ،ويف
وال�صي ِغ� ،أو
ِ
ِ
برهان
حتتاج �إلى
طريق توف ِري براهني لل�صي ِغ التي
ٍ
ِ
ُ
�صوري �أو لغ ٍة
ح�ساب
حتقي ًقا لغاي ِة تَتج ّلى يف بنا ِء
ّ
ٍ
دقيقة»( ).

ويالحظ �أن �سيبويه مل ُيعنَ عناية كبرية ب�صورة
فح�سب ،بل كان ه َّمه البحثُ عن
الرتاكيب اخلارجية
ُ
املعنى الداخلي الذي ميكن �أن يعبرّ عنه من خالل
تراكيب تتك ّون من مفردات خمتلفة.
ويجري َد ْر ُ�س الدالل ِة املنطقية و� ِأثرها يف حتليل
الرتاكيب النحوية يف كتاب �سيبويه ،من خالل
ا�ستقراء الكتاب ،وو�صف مالمح الق�ضية وحتليل
م�سائلها ،بغي َة الو�صول �إلى نتائج كا�شفة لها.

2

وبني النحو واملنطق منا�سبة غالبة ،وم�شابهة
قريبة ،فالنحو يلتقي باملنطق يف �أمرين� ،أولهما:
�أنهما �آلتان ملعرفة ال�صواب واخلط�أِ � ،إذ النحو �آلة
يعرف بها �صواب الرتكيب اللغوي ومعناه من خطئه،
واملنطق �آلة يعرف بها �صحة املعنى وت�صديقه
من خطئه ،والأمر ال َآخر� :أنّ عماد النحو واملنطق
ُ
واال�ستنباط.
اال�ستقرا ُء

وتقت�ضي ِخطاطة الدرا�سة �أن تنتظم يف مبحثني،
ت�سبقهما املق ّدم ُة ،وتتلوهما اخلامت ُة ،وترجمتُ
املبحثَ الأ ّول منهما :بـ(النحو واملنطق والداللة)،
العربي
وفيه حديثٌ عن �صلة النحو باملنطق ،والنح ِو
ِّ
بني الأ�صالة والت�أ ّثر ،والدالل ِة املنطقية والنحو.
�أ ّما املبحث ال َآخر فهو لـ(التفكري اللغوي املنطقي
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املنطق ُيعطينا نظائ َرها يف
يف الألفاظ ،ف�إنّ ِع َلم
ِ
املعقوالت»( ).
ِ

ي�ضاف �إلى ذلك �أنّ النحو يبحث يف القواعد
التي تنظم اللغة املعربة عن الفكر ،واملنطق يبحث يف
ال ِف ْكر املعبرَّ عنه باللغة التي تخ�ضع لهذه القواعد.

7

ومل ي�صدر النحو العربي عن انفعال عاطفي،
بل عن ابتكار علمي ،له خ�صائ�صه ،ومنهجه
الريا�ضي القائم على جمموعة من القواعد ،فكان
ِع ْل ًما له �أ�صوله وقدراته ونظرياته امل� َّؤ�س�سة على
مبادئ املنطق الريا�ضي ،وما يقت�ضيه من مالحظة
املعطيات والظواهر اللغوية و�إظهار الت�شابه بينها ثم
�صوغ املعلومات من هذه املعطيات وو�ضع الفر�ضيات
امل�ستمدة من املعلومات املكت�شفة ،فكان النحو العربي
جمموعة من القواعد املعيارية جاءت ثمرة تفكري
منطقي عند علمائنا اللغويني( ).
ِعلمي
ّ
حم�سب يف خامتة
و َيخ ُل ُ�ص الدكتور حميي الدين ّ
العربي ،نتيج َة تفاعله
بع�ض كتبه( ) �إلى �أنّ النح َو
ِّ
مع معطيات الثقافة املنطقية ،كان �أكرث ً
ربطا للغة
بالعقل الإن�ساين ،و�أكرث تركيزً ا على حت�صيل املعنى،
وا�ستك�شاف �أثر العقل يف العملية اللغوية ،حتى
أ�صبحت ِ�صناع ُة العربي ِة ك�أ ّنها ِمن جمل ِة قوان ِني
«�
ْ
( )
املنطق العقلية» .
ِ
النحو العربي بني الأ�صالة والت�أ ّثر:

وال يفرتق النحو عن املنطق �إال يف كونه ي�ستند �إلى
معطيات اللغة الو�صفية ،معرت ًفا ب�أن قواعدها قابلة
لال�ستثناء والتخ�صي�ص� ،أ ّما املنطق ف�إنه ي�ستند �إلى
الأدلة العقليةُ ،مف ِرت ً�ضا وحدتَها و�شمو َلها ،ي�ضاف
تخ�ص �ألفاظ �أ ّم ٍة
�إلى ذلك �أنّ النحو يعطي قوانني ُّ
ما ،واملنطق يعطي قوانني ت�شرتك فيها �أكرث لغات
الأمم( ).
3

وميكن القول �إن مالحظة تطور العالقة بني
املنطق والدر�س اللغوي ت�ؤ ّكد توثق هذه العالقة منذ
بد�أ اليونان فك َرهم الفل�سفي ،حتى لتكاد تختلط
بداي ُة ٍّ
كل منهما بال َآخر �أمام َمن يحاول الف�صل
والتمييز( ) ،يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي�« :إنّ
نف�سه مرتبط ٌة بالنح ِو ،فقد بد� ِأت البذو ُر
ن�ش�أ َة
املنطق ِ
ِ
أبحاث ال�سف�سطائي ِة
للمنطق عند
الأُ ْولى
ِ
اليونان يف � ِ
ِ
أخ�ص»( ).
اخلا�صة باللغ ِة واخلطاب ِة والنح ِو ٍ
بوجه � ّ
ّ
وقد ا�ستعان ُ
بع�ض علماء النحو بالفكر املنطقي
العلمي التحليلي ،فالحظوا ترابط الألفاظ ودالالتها
املعنوية من خالل عملية الرتكيب �ضمن قواعد
منطقية يقبلها العقل؛ لأن النحو منطق لغوي،
ن�صر الفارابي
واملنطق نح ٌو عقلي( ) ،وقد �ش ّبه �أبو ٍ
هذه العالقة القائمة بني املنطق والنحو بعالقة
املنطق بالعقل واملعقوالت ،فريى �أنّ «هذه ال�صناع َة
املنطق
نا�سب �صناع َة النح ِو ،وذلك �أنّ ِن ْ�سب َة �صناع ِة
ِ
ُت ُ
الل�سان
واملعقوالت ِك ِن ْ�سب ِة �صناع ِة النح ِو �إلى
العقل
ِ
ِ
�إلى ِ
ألفاظ ،فك ّل ما يعطينا ِع ُلم النح ِو ِمن القوان ِني
وال ِ

8

9

4

5

10

وهذه ال�صلة  -فيما يبدو يل -تتقاطع هي وموقف
علماء امل�سلمني ،فقها َء و�أ�صوليني ومتك ّلمني ،من
املنطق الأر�سطي� ،أو ما ي�سمى باملنطق اليوناين( )،
املنطق والنح ِو هو يف
ذلك �أنّ َ�ض ْب َط العالقة بني ِع ْل َمي
ِ
احلقيقة َ�ض ٌ
نظامي املعرفة الإ�سالمي
بط للعالقة بني َ
واليوناين( ) ،ومن �أجل ما تق ّدم بيانه من ال ُع ْل َقة
احلا�صلة بني عل َمي النحو واملنطق ،جتد َ
بع�ضهم
مييل �إلى �أنّ النحو العربي مت�أ ّثر ال حمالة باملنطق

6

11

12
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اليوناين؛ ملا يرى من ت�شابه بني ال ِع ْلمني ،ويف املقابل
يرى بع�ض َمن يرف�ض املنطق اليوناين �أنّ النح َو
العربي �أ�صي ٌل مل ت َُ�ش ْب ُه �شا ِئ َب ٌة من منطق اليونان.
َّ
وقد تر ّدد حديثٌ عن �صلة النحو العربي بامل�ؤثرات
الأجنبية ،ومنها املنطق اليوناين� ،أيكون النحو العربي
مت�أ ّث ًرا بالأجنبي �أم هو �أ�صيل مل يت�أثر ب�شيء منه( ).

مما تتبعوه داخل الكتابة النحوية
والتعليالتّ ،
العربية.
�أما الفريق الآخر( ) ،وهو املن�صو ُر مذه ًبا
ودليلاً  ،فريى �أ�صالة النحو العربي من � ّأي ت�أثري
�أجنبي ،وانربى لإثبات متايز التقعيد النحوي عن
ُ
ويالحظ �أنه
وا�صطالحا،
منهجا
املنطق اليوناين
ً
ً
ينحو ملنهجية الفقه الإ�سالمي.
17

13

وم�سار الك�شف عن تلكم ال�صلة ينحو بنا جهة
مرحلتني� ،أُ ْوالهما :مرحلة ن�ش�أة النحو واكتماله،
واملرحلة الأُخرى :مرحلة القرن الثالث الهجري وما
بعده� ،أَ ْع ِر ُ�ض لهما يف �إيجاز َي ِفي بغر�ض املبحث.

وحججهم
وقد ر ّدوا على الفريق الأ ّول ر�أ َيهم
َ
بوجوه ،منها( ):
18

 �أنّ الوثائقَ والن�صو�ص املتع ّلقة مبرحلة ن�ش�أة النحومل تق ّدم �أد ّل ًة قاطعة على احل�ضور املنطقي داخله،
وال على �سالمة الو�سطاء بني علماء النحو العربي
والأمم الأجنبية( ) ،بل �إنّ و�ضـ َع الـنـحـو الـعـربي
�أ�سبقُ يف الزمن من احتكاك العرب الوثيق بعلوم
اليونان وفل�سفتهم( ).

فاملرحلة الأولى :مرحلة ن�ش�أة النحو واكتماله،
و�إطارها الزمني يدور يف القرنني الأول والثاين
للهجرة ،والنا�س يف ذلك فريقان :فريق الت�أ ّثر،
وفريق امل ّمانعة.

19

ف�أ ّول الفريقني( ) يرى �أنّ العلوم الأجنبية –
رت يف ن�ش�أة العلوم
ومنها املنطق اليوناين -قد �أ َّث ْ
اللغوية العربية ،ومنها النح ُو العربي؛ واحتجوا
لر�أيهم مبا ي�أتي( ):

20

14

 �أنّ �إثبات م�شابهة بني الأ�صول النحوية العربيةلأ�صول علمية �أو فل�سفية �أجنبية ال يكون �إال
بوجود م�شابهة عميقة بني املنهاجني ،فالطاب ُع
املنطقي للمعارف الب�شرية خ�صي�ص ٌة حتكم
ِب ْن َيتها الداخلية ،من دون �أية �إمكانية الفرتا�ض
�أنها ملعارف �أ ّمة دون �أخرى ،تقرت�ضها واحدة من
�أخرى.

15

ا�ستحالة �إبداع العرب لك ّل هذه املفاهيم الدقيقة
النا�ضجة يف هذه املدة الق�صرية ،وهذا الن�ضج املبكر
للعلوم العربية ال ميكن تف�سريه �إال مب�ؤ ّثر خارجي.
ات�صال علماء اللغة العربية الأوائل بـنـمـاذج
�أجنبيةّ ،
واطالعهم على علومهم ،ون�سجهم على
منوالها ،مع وجود ترجمات �أفادوا منها( ).

 �أن القول بالت�أ ّثر يف هذه املرحلة املبكرة ينفيعن النحو العربي �سمات الإبداعية والقد�س ّية
التي �أحيط بها يف ت�أريخ الفكر العربي ،ويجعل
النحويني العرب جمرد َن َق َل ٍة مق ّلدين.

16

وجود متاثل ملحوظ بني �أ�صول املنطق الأر�سطي
و�أ�صول النحو العربي على م�ستويي اال�صطالح
والتقعيد ،والتق�سيمات الأر�سطية ،والأقي�سة

املرحلة الثانية :وهي مرحلة القرن الثالث
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 اعتماد الق�سمة العقلية يف عر�ض امل�سائلواال�ستدالل عليها ولها.
ِ

لدي فيها �أنّ احلديث
الهجري وما بعده ،والراجح ّ
عن �ضعف ت�أثري منطق اليونان يف الثقافة العربية يف
مرحلتها الأولى ،ال يعني �أن املنتج الثقايف الإ�سالمي
يرت�سم املنهجية املنطقية ذاتها فيما بعد ،فقد
مل ّ
�أ�صبح النحو ميدان مناق�شات وجمادالت هد ُفها
الإقناع على �أ�سا�س متطلبات العقل ال على �أ�سا�س
مقت�ضيات اللغة( ).

 ا�ستعمال م�صطلحات املنطق يف عر�ض امل�سائلوالتق�سيمات.
 تعليقات ال�ش ّراح و�أ�صحاب احلوا�شي حتيل علىاجلهاز املفاهيمي املنطقي.

21

الداللة املنطقية والنحو:

وميكن االطمئنان �إلى �أنّ الأثر املنطقي مل َي َن ْل من
�أ�س�س النحو املعرفية �أو الدرا�سية ،و�إمنا يف �أ�ساليبه
ومنهجيته والتمثيل له ،وم�ستند ذلك ما تناثر يف
م�صنفات النحويني واللغويني من بع�ض ال�صور
أواخ َر القرن الثالث الهجري ،ف َث ّم من ر ّواد
الفل�سفية � ِ
النحو العربي  -كابن ال�س ّراج و�أبي علي الفار�سي
والر ّماين وابن جنيَ -من َم ْنطقوا كتاباتهم مبا يربز
خلف ّيتهم الثقافية ،فابن ال�س ّراج تتلمذ للفارابي
و�أخذ عنه املنطق ،ويقال فيه« :ما َ
زال النح ُو جمنو ًنا
حتى َع َق َله ابنُ ال�س ّر ِاج ب�أ�صو ِله»( ) ،ونقلوا عنه �أنه:
«�ص ّن َف كتا ًبا يف النح ِو �س ّماه ال َ
أ�صول انتزعه ِمن
َ
بالتقا�سيم َعلى
كتاب �سيبويه ،وجعل �أ�صنا َفه
أبواب ِ
� ِ
ِ
اللفظ الفل�سف ّيون،
عج َب بهذا
ِ
َل ِ
فظ املنطقيني ،ف�أُ ِ
و�إمنا � َ
أدخل فيه َلفظ التّقا�سيم؛ ف�أما املعنى فهو كلُّه
كتاب �سيبويه َعلى ما َق َ�سمه ورتّبه»( ).
ِمن ِ

تدور مادة (الداللة) حول الإبانة والت�سديد
بالأمارة� ،أو بالعالمة اللفظية وغري اللفظية كالإ�شارة
والرمز والكتابة( ) ،و�أوجز بع�ضهم فقال :هي فهم
أمر من �أمر( ) ،ومحُ َّ�صل القول يف الداللة �أنها
� ٍ
ا�ستعمال ّ
الدال – من لفظ وغريه -لبيان املراد من
املتك ّلم �أو الو�صول �إليه من ال�سامع( ).
()25

26

27

28

والداللة املنطقية� ،أو الداللة العقلية ،هي ما يكون
فيها للعقل �أمر �إدراك طبيعة العالقة التي تربط
ّ
الدال مبدلوله ،ويف الداللة املنطقية «يتح ّو ُل الفك ُر
طريق
ِمن
احلقائق احلا�ضر ِة �إلى حقيق ٍة غائب ٍة َعن ِ
ِ
مبختلف �أنواعها»( ).
امل�سالك العقلي ِة
ِ
ِ
ولك ّل لغة منطق ونظام خا�ص بها ،يراعيه
املتك ّلمون بها؛ لأنه �شرط الفهم والإفهام يف البيئة
املتكلم بهذا النظام َح َكم
اللغوية الواحدة ،و�إذا �أخ ّل
ُ
ال�سام ُع على كالمه بالغرابة وال�شذوذ والغمو�ض،
ّ
ويرتبط هذا النظام بعقول �أ�صحاب اللغة وتفكريهم
خا�ص يختلف من لغة �إلى
�إلى حدٍّ كبري ،وهو نظام ّ
�أخرى ،ويت�صف يف كل بيئة بخ�صائ�ص معينة جتعل
لك ّل لغة ا�ستقاللها ومتيزها من غريها( ).

22

29

23

وقد ر�صد بع�ض الباحثني �أوجه ت�أثر النحو
باملنطق خالل هذه املرحلة ،وذكروا منها( ):
24

 جمال احلدود والتعريفاتْ � :إذ يحاول النحويونتقدمي حدود ُ�صور ّية تعتمد على تعريف النوع
باجلن�س والف�صل ،ور�سوم تعرفه باجلن�س
واخلا�صة على نحو ما يفر�ض املنطق ال�صوري.

30

وقد ا�ست�شعر النحويون ثنائية اللفظ واملعنى( )،
31
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فا�ستعملوا املعنى يف التحليل النحوي ،وكانت غاية
النحوي� ،أو الإعراب باملعنى اال�صطالحي،
التحليل
ّ
عندهم �إمنا هي :بيا ٌن لوظائف تت�ص ُل باملعنى( ).

– خارج التعبري الكالمي امل�سبوك نحو ًّيا وتركيب ًّيا،
لن يحمل م�صداقية النظر �إليه بو�صفه مم ّثال للنظام
الداليل.

و(الداللة) و(النحو) م�ستويان من م�ستويات
املحدثون ب�صعوبة
التحليل اللغوي ،وقد �أق ّر اللغويون َ
الف�صل بينهما( ) ،يقول جون الينز�« :إنّ طبيع َة
العالق ِة املتبادل ِة بني البني ِة النحوي ِة والبني ِة الداللي ِة
ِمن ال�صعوب ِة البالغ ِة �أنْ ُن ّ
و�ضحها»( ).
و َث ّم تفاع ٌل بني العنا�صر النحوية والعنا�صر
الداللية يف الرتكيب ،فالعن�صر النحوي مي ّد العن�صر
الداليل باملعنى الأ�سا�سي العا ّم الذي ي�ساعده على
متييزه وحتديده ،ويف املقابل جتد العن�صر الداليل
مي ّد العن�صر النحوي ببع�ض اجلوانب التي ت�ساعد
على التحديد والتمييز ،فبني اجلانبني تبادل ت�أثريي
م�ستم ّر( ).

ُ
تالزم النح ِو
أكيد
ويقود ذلك
االفرتا�ض �إلى ت� ِ
ِ
والدالل ِة �ضرور ًة ،وعدم ا�ستقاللهما داخل الرتكيب
اللغوي ،و«وجو ُد هذين املك ّونني يف اللغة وجو ٌد
العنا�صر فيها من جهة �أَ ْولى ،كما
أ�سي�سي لوجو ِد
ِ
ت� ّ
واحد من جهة
أ�سي�سي لوجودهما م ًعا ب� ٍآن ٍ
هو وجو ٌد ت� ٌّ
�أخرى» ( ).

32

33

34

37

جدت جملتان لهما
واملتكلم يدرك ج ّيدً ا �أنه �إذا ُو ْ
تركيبان دالل ّيان خمتلفان ،ف�إنهما تكونان خمتلفتني
�إحداهما عن الأخرى �ضرورة يف طريقة التعبري،
لهذه احلقائق �صار البحث اللغوي مهت ًّما بالعالقات
بني النحو والداللة ومبحاولة احل�صول على درج ٍة ما
من االندماج بني هذين املجالني من جماالت الو�صف
اللغوي( ).

35

38

ووفق ما تقرر من تالزم م�ستو َيي النحو والداللة
ف�إنه ميكن احتمال فر�ضيتني( )� ،أوالهما� :أن (اللغة
حدث داليل)؛ فيكون النظام اللغوي م�ستمدًّا قيمته
من الداللة التي تنتظم حدوثه ،و�سيدور نظام
الرتكيب مع نظام الداللة حيث يدور ،و�إدخال املك ّون
الداليل يف العمل اللغوي �سيعطي املك ّونَ النحوي الذي
ت�أتلف به الرتاكيب ،حت ّق ًقا و�آن ّية ،كما يعطيه قيمتَه
وكفايتَه.
36

املبحث الثاين :التفكري اللغوي املنطقي يف
كتاب �سيبويه
املنطق وكتاب �سيبويه:
مي ّثل الكتاب مرحلة ت�أليفية متق ّدمة يف تاريخ
النحو العربي ،وقد ذكرنا �سالمة املنتج الثقايف
العربي من الت�أثر مبنطق اليونان يف هذه امل ّدة،
والناظر يف كتاب �سيبويه وما احتواه من جهد حتليلي
للغة يدرك �أنه تراكم جهود من �إعمال الفكر يف لغة
القر�آن وال�شعر وكالم العرب ،ثم �إنّ ما ميكن �أن يقع
من ت�شابه يف �أ�سلوب تناول الدر�س اللغوي وارد بني
الأمم لت�شابه الأنظمة اللغوية يف خطوطها العا ّمة؛
لأنها تعبري عن فكر الإن�سان يف جمتمعات بينها من

�أ ّما الفر�ضية الأخرى :فيمكن – وفق التالزم
واالقرتان بني النحو والداللة -افرتا�ض �أن (الداللة
حدث لغوي) ،ف ُينظر �إلى الداللة من حيث هي
نظام للمعاين ،وت�ستم ّد قيمتها من اللغة التي تنتظم
رمزي �أو جم ّرد
حدوثها ،فوجود � ّأي نظام داليل –
ّ
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الداللة المنطقية وأثرها في كتاب سيبويه

احتاد معنييهما ،وم�شرتك ٍة تتعدد فيها معاين الكلمة
االئتالف
الواحدة( ) ،وي�ستبني من ذلك �أنّ ِ«معيا َر
ِ
واالختالف بني َطرفيَ
الزوج (لفظ/معنى) َلي�س
ِ
ِ
منطقي � ً
أي�ضا»( ) ،فح�صول
دائ ًما �شكل ًّياْ ،بل هو
ّ
معنى ،وح�صول
االتفاق بني لفظني ال يعني ح�صوله ً
االتفاق بني معنيني ال يعني ح�صوله ً
لفظا.

الت�شابه �شيء كثري ،وتبحث بع�ض املدار�س اللغوية
اليوم ما ميكن �أن ي�سمى النحو العاملي/الك ّل ّي وذلك
مبوازنة �أنظمة اللغات املختلفة( ).

44

39

45

وجملة القول فيما ُيظنّ �أنه قد وقع يف الكتاب من
ت�أثري اليونان ومنطقهم� ،أنّ هناك اختال ًفا جوهر ًّيا
نظام تق�سيم الكالم يف كتاب �سيبويه القائم
بني ِ
على اال�سم والفعل واحلرف ،وبني نظري ِه يف النظام
النحوي اليوناين القائم على ثمانية �أق�سام هي:
(احلرف ،واملجموع ،وال ِّرباط ،والفا�صلة ،واال�سم،
والكلمة ،والوقعة ،والقول) ،وبعيدًٌ � ،
أي�ضا� ،أن يقتب�س
�سيبويه م�صطلحاته الأربعة  -الإعراب ،وال�صرف،
والت�صريف ،واحلركة -من منطق �أر�سطو( ).

ومن ذلك حتدي ُد �سيبويه للجملة العربية جها ِتها
املنطقية من حيث مقبوليتها وعدم مقبوليتهاُ ،ح�س ًنا
ً
وتناق�ضا( ) ،تلك املعايري يف حقيقتها
بحا ،و�إحالة
و ُق ً
متعلقة بالفكر ،هدفها معرفة املعنى الفا�سد من
ال�صحيح ،فاال�ستقامة التي يطرحها �سيبويه بني
الزوجني (لفظ/معنى) هي على �صعيد منطقي
احل�سن
خال�ص ،يح ّد ُد فيها
ِ
اجلهات املنطقية للجملة – َ
والقبيح ،واجلائز والواجب ،والناق�ض -وهذه اجلهات ال
تتعلق بالنطق وال الكتابة بل باملعنى؛ فهي ميدان قواعد
التفكري �أو بعبارة �أخرى قانون الفكر= املنطق( ).
46

40

والنحو العربي كما تقر�أه يف مرجعه الأول
(الكتاب) ،لي�س جمرد قواعد لتعليم النطق ال�سليم
فح�سب ,بل هو
والكتابة ال�صحيحة باللغة العربية
ُ
�أكرث من ذلك (قوانني) للفكر داخل هذه اللغة,
وبعبارة بع�ض النحويني القدماء (النحو منطق
العربية)( ) ،فالكتاب يمُ ِّكنُ َمن ا�ستوعبه نا�صي َة
اجلرمي كان يفتي يف الفقه من
املنطق اللغوي ،فهذا
ِ
ُّ
)
(
كتاب �سيبويه  ،ذلك �أنّ كتابه « ُيتع َّلم منه ال ّنظ ُر
َوالت ُ
ّفتي�ش»( ).

47

خاف خ�ضوع م�سائل املجاز العقلي يف
وغري ٍ
( )
كتاب �سيبويه للمنطق والعقل  ،فتلك الرتاكيب ال
تفهم معانيها من ظواهر �ألفاظها؛ �إذ ت�ستحيل عقلاً
ومنط ًقا من الوهلة الأولى للنظر ،فيعود �سيبويه
�إلى �أ�صل الكالم ل ُيتيح الوقوف على املحذوف من
( )
(�صيد عليه يومان)
الرتكيب ،فالفعل يف نحو ِ
مالب�س للمحذوف (الوح�ش) ،والفعل
م�سن ٌد لزمان
ٌ
( )
يف نحو (ا�س�أل القرية) م�سند مل�ضاف هو مكان
مالب�س للمحذوف (�أهل) ،وهذا مي ّثل ا�ستجاب ًة
ٌ
وا�ضح ًة ملنطق العقل وت�ص ّوراته فما وافق ت�ص ّورات
العقل فهو حقيقة ،وما مل يوافقه �إال بت�أويل فهو جماز
عقلي( ) ،وما مل يفلح الت�أويل يف ر ّده �إلى املوافقة فهو
حما ٌل.
48

41

42

43

49

و�سيبويه ين ّبه يف حتليله للرتاكيب ،مبواطن
خمتلفة من الكتاب ،على جملة من املعايري املنطقية
ال�ضابطة للفهم ،املح ِّققة للإبانة عن الكالم ،فمن
تلك املواطن ما ي�أتي:

50

عالق ُة اللفظ باملعنى اتفا ًقا واختال ًفا ،وانق�سام
الكلمات �إلى متباين ٍة تختلف فيها الكلمتان ً
لفظا
ومع ًنى ،ومرتادف ٍة تختلف فيها الكلمتان ً
لفظا مع

51
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الرتكيبان اجلواب ّيان هنا من املعنى املحال،
ووجه ذلك �أن داللة العقل تقت�ضي �أن ال�سائل حني
�س�أل (�أ َزي ٌد ِع ْن َد َك � ْأم ِب ْ�ش ٌر؟� /أ ُّي ُهما ِع ْن َد َك؟) ،عا ٌمل
ووقوعها بني امل�سند
بح�صول الن�سبة (الت�صديق)
ِ
ِ
وامل�سند �إليه ،ولكنه ّ
�شك يف التعيني لأحدهما ،فظنّ
ك َّل واحد منهما على انفراده ،وتعادال يف ظ ّنه ،فيطلب
التعيني (الت�ص ّور) ،لذا فاجلواب ال يكون بالنفي �أو
بالإيجاب ،بل بتعيني ما َي�س�أل عنه ال�سائ ُل( ).

�أثر الداللة املنطقية يف الرتكيب النحوي يف
كتاب �سيبويه:
با�ستقراء الكتاب للنظر يف حتليل �سيبويه
للرتاكيب با�ستخدام الداللة املنطقية َي ِ�ض ُح يل �أثرها
عدم قبول معنى الرتكيب،
يف �أق�سام �أربعة ،مجُ م ُلهاُ :
ُ
وتخريج �إعراب عنا�صر
إعرابي �أو ر ّده،
ُ
وقبول وجه � ّ
الرتكيب ،وتف�س ُري بع�ض الظواهر الرتكيبية كاحلذف
والزيادة ،وتف�صيلها كما ي�أتي:
�أو ًال� :أثر الداللة املنطقية يف عدم قبول معنى
الرتاكيب:

53

بَ -ند ُْب املن َّكر واملبهَم:
اب َما ال َي ُجو ُز �أنْ ُي ْن َد َب)،
يقول �سيبويه(« :هَ َذا َب ُ
َو َذ ِل َك [ َق ْو ُل َك]َ ( :وا َر ُجال ُه)َ ،و(يا َر ُجال ُه)َ ،و َز َع َم
خل ِلي ُل َ -ر ِح َم ُه ُ
ا َ
اهللَ -و ُي ْو ُن ُ�س �أ َّن ُه َق ِب ْي ٌحَ ،و�أ َّن ُه ال ُي َق ُال،
خل ِل ُيلَ -ر ِح َم ُه ُ
َو َق َال ا َ
اهلل �-مِّإنا َق ُب َح لأ َّن َك �أ ْب َه ْم َت� ،أال
َت َرى �أ َّن َك َل ْو ُق ْل َتَ ( :واهَ ذا ُه) َكانَ َق ِب ْي ًحا؛ لأ ّن َك �إذا
َن َد ْب َت ف� مِّإنا َي ْن َب ِغي َل َك �أنْ َت َف َّج َع ِب� ْأع َر ِف ال ْأ�س َما ِء َو�أنْ
ت َُخ َّ�ص َوال ُت ْبهِ َم؛ لأنَّ ال ّن ْد َب َة َع َلى ال َب َي ِانَ ،و َل ْو جا َز
هَ ذا لجَ َ ا َز (يا َر ُج ًال َظ ِري ًفا) َف ُك ْن َت نا ِد ًبا َن ِك َر ًة ،و� مِّإنا
َك ِرهُ وا َذ ِل َك �أ َّن ُه َت َف َاح َ�ش ِع ْن َدهُ ْم �أنْ َي ْح َت ِل ُطوا َو�أنْ
وفَ ،ف َك َذ ِل َك َت َف َاح َ�ش ِع ْن َدهُ ْم
َي َت َف َّج ُعوا َع َلى َغيرْ ِ َم ْع ُر ٍ
فيِ ْ املُ ْب َه ِم؛ لإ ْب َه ِام ِه ،لأ َّن َك �إذا َن َد ْب َت تُخْ برِ ُ �أ َّن َك َق ْد
َو َق ْع َت فيِ ْ َع ِظ ٍيم َو� َأ�صا َب َك َج ِ�سي ٌم ِمنَ ال ْأم ِرَ ،فال َي ْن َب ِغ ْي
َل َك �أنْ ُت ْبهِ َم.

ُيفي ُد �سيبويه من الداللة املنطقية يف و�صفه معنى
الرتاكيب غري املقبولة ،و�أكرثه ما جاء يف املحال من
الرتاكيب ،ذلك �أنّ الإحالة خمالف ٌة لقانون التوافق
الداليل بني عنا�صر اجلملة ت�ؤدي �إلى داللة متناق�ضة،
ويتجلى يف كثري من الرتاكيب النحوية التي جعلها
�سيبويه من املحال والنق�ض =�أث ُر احتكامه للمنطق
ومما وقفتُ عليه
ت�صح وال تقالّ ،
والعقل يف تراكيب ال ّ
من ذلك:
�أ-اجلواب عن (�أ ْم) املت�صلة بـ (ال):
جاء يف الكتابَ « :وال ّد ِلي ُل َع َلى �أنَّ َقو َل َك�( :أ َزي ٌد
ِع ْن َد َك � ْأم َع ْمر ٌو؟) بمِ َ ْن ِز َل ِة َقو ِل َك�( :أ ُّي ُهما ِع ْن َد َك؟)
�أ ّن َك َل ْو ُق ْل َت�( :أ َزي ٌد ِع ْن َد َك � ْأم ِب ْ�ش ٌر؟) َف َق َال المْ َ ْ�س ُ�ؤ ُ
ول:
الَ ،كانَ محُ َ الاً َ ،ك َما �أ ّن ُه �إِذا َق َال�( :أ ُّي ُهما ِع ْن َد َك؟)
َف َق َال :الَ ،ف َق ْد �أَ َح َال»( ).

و َك َذ ِل َك (وا َمنْ فيِ ال َّدارِاه) فيِ ال ُق ْب ِح.
َو َز َع َم �أ َّن ُه ال ُي ْ�س َت ْق َب ُح ( َوا َمنْ َح َف َر ِب ْئ َر َز ْمزَ َماه)؛
لأنَّ هَ َذا َم ْع ُر ٌ
وف ِب َعي ِن ِهَ ،و َك�أنَّ ال َّت ْب ِي َني فيِ ال ُّن ْد َب ِة ُع ْذ ٌر
الم ال َع َر ِبَ ،و َل ْو
ِلل َّت َف ُّج ِعَ ،ف َع َلى هَ َذا َج َر ْت ال ُّن ْد َب ُة فيِ َك ِ
ُق ْل َت هَ َذا َل ُق ْل َتَ ( :وا َمنْ ال َي ْع ِني ِني �أَ ْم ُرهُ وه)َ ،ف� َإذا َكانَ
َذا ُت ِر َك؛ لأ َّن ُه ال ُي ْع َذ ُر َع َلى �أنْ ُي َت َف َّج َع َع َلي ِهَ ،ف ُه َو ال ُي ْع َذ ُر
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 قولك :ال (جوا ًبا عن ال�س�ؤال� :أ َزي ٌد ِع ْن َد َك � ْأمِب ْ�ش ٌر؟).
 -قولك :ال (جوا ًبا عن ال�س�ؤال� :أ ُّي ُهما ِع ْن َد َك؟).
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الداللة المنطقية وأثرها في كتاب سيبويه

هلل ُم ْن َط ِل ًقا) ،و(هُ َو
َعنْ َغيرْ ِ ِه ِب� ْأم ٍر َف َق َال�( :أ َنا َع ْب ُد ا ِ
َزي ٌد ُم ْن َط ِل ًقا) َكانَ محُ َ الاً ؛ ِ أل َّن ُه � مَّ َإنا �أرا َد �أنْ ُيخْ برِ َ َك
يت
ا�س َت ْغ َن َ
ِباال ْن ِط ِ
الق َولمَ ْ َي ُق ْل (هو) َوال (�أ َنا) َحتّى ْ
المت َِان
�أ ْن َت َعنْ الت ّْ�سمِ ي ِة؛ لأنَّ (هُ َو) و(�أ َنا) َع َ
ِل ْل ُم ْ�ض َم ِرَ ،و� مِّ َإنا ُي ْ�ضمِ ُر �إذا َع ِل َم �أ ّن َك َق ْد َع َر ْف َت َمنْ
َي ْع ِن ْي� ،إلاّ �أنَّ َر ُجلاً َل ْو َكانَ َخ ْل َف َحا ِئ ٍط �أ ْو فيِ ْ َم ْو ِ�ض ٍع
هلل
(منْ � َ
أنت؟)َ ،ف َق َال�( :أ َنا َع ْب ُد ا ِ
تجَ ْ َه ُل ُه ِفي ِه َف ُق ْل َتَ :
اج ِت َك) َكانَ َح َ�س ًنا»( ).
ُم ْن َط ِل ًقا فيِ ْ َح َ
� -أنا عب ُد اهلل ُمنط ِل ًقا.

ِب�أنْ َي َت َف َّج َع َو ُي ْبهِ َمَ ،ك َما ال ُي ْع َذ ُر َع َلى �أنْ َي َت َف َّج َع َع َلى َمنْ
ال َي ْع ِني ِه �أَ ْم ُر ُه»( ).
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 َوا َر ُجال ُه  /يا َر ُجال ُه. َوا هَ ذا ُه.�إمنا كان الرتكيبان من القبيح واملكروه لأنهما
ت�ض ّمنا ندب املن َّكر واملُب َهم؛ ومن مقت�ضيات العقل
واملنطق �أنّ ّ
تدل الندب ُة على اجلزَ ع وق ّلة ال�صرب على
وج َد ال ّنا ِد ُب لها �سب ًبا يكون عذ ًرا
النازلة ،فيجب �أن ُي ِ
له عند ال�سامع ،في�أتي باال�سم الذي ُيعرف ،يذ ّك ُر
ِخ َ
املندوب من ك َر ٍم ْ
وف�ض ٍل� ،أ ّما املنكور يف (وا
الل
ِ
التفجع باملعنى �إلى �شيء
يوجه ّ
َر ُجاله/يا َر ُجاله) فلم ّ
تفجع عليه ،وكذا املبهم (وا هذاه)؛
بعينه هو �أهل �أن ُي ّ
املتفجع لأجله( ).
�إذ لي�س فيه مع ًنى ُيعذر ِّ
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 هو زي ٌد ُمنط ِل ًقا.ا�ستحال املعنى يف الرتكيبني (�أنا عب ُد اهلل
ُمنط ِل ًقا) و(هو زي ٌد ُمنط ِل ًقا)؛ و�سبب ذلك �أنّ اال�سم
حال
ال يكون للمتك ّلم يف حال االنطالق ويفارقه يف ٍ
مما ال
�أخرى ،ونحو املنطلق والقاعد وما �أ�شبه ذلك ّ
ذم ،فال يكون حتقي ًقا
َيعت ُّد به الإن�سانُ يف مدح وال ٍّ
للإخبار( ).
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ج-جميء احلال من �ضمري املتك ّل ِم والغائبِ ْ
ب
املخ رَ ِ
عنه با�سم ظاهر:
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�أورد �سيبويه يف بع�ض �أبواب احلال( )َ « :و�إذا
الم ٌة
َذ َك ْرتَ َ�شي ًئا ِمنْ هَ ِذ ِه ال ْأ�س َما ِء ال ِت ْي ِه َي َع َ
اال�س ُم �إذا ُك ْن َت
ِلل ُم ْ�ض َم ِر ِف�إ ّن ُه محُ َ ا ٌل �أنْ َي ْظ َه َر َب ْع َدها ْ
تُخْ برِ ُ َعنْ َع َم ٍل �أ ْو ِ�ص َف ٍة َغيرْ ِ َع َم ٍلَ ،وال ُت ِري ُد �أنْ ُت َع ِّر َف ُه
ِب�أ َّن ُه َزي ٌد �أ ْو َع ْمر ٌوَ ،و َك َذ ِل َك � َإذا لمَ ْ [ ُت ْو ِع ْد َولمَ ْ ] َتف َْخ ْر �أ ْو
ُت َ�ص ِّغ ْر َنف َْ�س َك؛ ِ أل َّن َك فيِ ْ هَ ِذ ِه الأَ ْح َو ِال ُت ْع ِّر ُف َما َت َرى
�أ َّن ُه َق ْد ُجهِ َل� ،أ ْو ُت َنزِّ ُل المْ ُ َخ َ
اط َب َم ْنزَ َل َة َمن َي ْج َه ُل فَخْ ًرا
ا�سمِ ه ِ».
�أ ْو َت َه ُّددًا �أ ْو َو ِعيدً اَ ،ف َ�صا َر هَ ذا َك َت ْع ِري ِف َك �إ َّياه ِب ْ
خل ِلي ُل َ -ر ِح َم ُه ُ
َو� مِّ َإنا َذ َك َر ا َ
اهلل -هَ ذا ِل َت ْع ِر َف َما
ُي َح ُال ِم ْن ُه َوما َي ْح ُ�سنُ ِ ،ف�إنَّ ال َّن ْح ِو ّيينّ َ ممَ ّ ا َيتَها َو ُنونَ
ِبا ُ
ابَ ،و َذ ِل َك �أنّ َر ُجلاً ِمنَ
خل ْل ِف �إذا َع َر ُفوا ال ْإع َر َ
�إخْ َوا ِن َك َو َم ْع ِر َف ِت َك َل ْو �أرا َد �أنْ ُيخْ برِ َك َعنْ َنف ِْ�س ِه �أ ْو
56

د-جمي ُء الظرف خمال ًفا لزمن ِف ْعله:
ومما جاء حمالاً و َنق ًْ�ضا قولهَ « :و َت ُق ُ
هلل ما
ول( :وا ِ
ّ
�أَ ْعدُو �أنْ َجا َل ْ�ست َُك)ْ � ،أي� :أنْ ُك ْنتُ َف َع ْلتُ ذ ِل َكْ � ،أي :ما
ال�ست ََك ِف ْي َما َم َ�ضى ،و َل ْو �أرا َد (ما �أَ ْعدُو �أنْ
�أُ َجا ِو ُز مجُ َ َ
َجا َل ْ�ست َُك َغدً ا) كانَ محُ َ الاً و َنق ًْ�ضاَ ،ك َما �أ ّنه َل ْو َ
قال:
(ما �أَ ْعدُو �أنْ ُ�أ َجا ِل َ�س َك � ْأم ِ�س) كانَ محُ َ الاً »( ).
 ما �أَ ْعدُو �أنْ َجا َل ْ�ست َُك َغدً ا.59

 -ما �أَ ْعدُو �أنْ ُ�أ َجا ِل َ�س َك � ْأم ِ�س.

معنى الرتكيبني من املحال ،ووجه ذلك �أنّ منطق
العقل يقت�ضي �أن تنتظم اجلملة التا ّمة يف زمن واحد،
وت ُ
َفر�ض قواع ُد االختيار املنطقية يف الرتكيب الوارد
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زمان �أن يالئمه الفع ُل قب َله يف الزمن،
فيه ظرف ٍ
َ
جال�ست َُك غدً ا)
ا�ستحال؛ لأنّ
فالرتكيب (ما �أَ ْعدُو �أنْ ْ
جمال�ست ََك
املعنى فيه على املُ ِ�ض ّي ،ك�أنه قيل :ما �أُجاو ُز
َ
امل�ستقبل مبجيء
ي�صح َقل ُبه �إلى
فيما م�ضى ،وال
ِ
ّ
الظرف (غدً ا) بعده ،والرتكيب الثاين( :ما �أَ ْعدُو �أنْ
َ
ا�ستحال؛ لأنّ (�أَ ْعدُو) و( ُ�أ َجا ِل َ�س)
�أُ َجا ِل َ�س َك � ْأم ِ�س)
م�ستقبل ،و�إذا كان ابتداء الكالم م�ستقبلاً  ،مل َي ُجزْ
أم�س) بعده
للم�ضي( ).
�أن ي�ؤتى بالظرف (� ِ
ّ

وال يجوز ذلك فيما ت�ص ّرف من فعل القول ،كالفعل
(� ُ
أقول) للمتك ّلم ،وال الفعل (يقول) للغائب ،ووجه
ذلك داللة املنطق ،فاملخاطب �إمنا ي�ستفهم عن ظ ّنه
واعتقاده هو ،وال ي�ستفهم عن ظنّ غريه ،فهو ال يعلم
اعتقا َد غريه وال ظ َّنه ،وكذا ا�ستفهام الإن�سان عن ظنّ
نف�سه( ).
62

ب� -إعراب (�أنت) بعد ا�سم الإ�شارة:
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قول
يقول �سيبويه يف تخريج �إعراب (�أنت) من ِ
َع ِد َّي بن زيد:
�أَ َر َوا ٌح ُم َو ِّد ٌع �أ ْم ُب ُك ْور

ثان ًيا� :أثر الداللة املنطقية يف قبول وجه
إعرابي �أو ر ّده:
�
ّ
يحتكم �سيبويه يف قبوله وج ًها �إعراب ًّيا ،ور ّد غريه،
�إلى معطيات الداللة املنطقية العقلية� ،إذ َي ْح َتمِ ُل
�إعراب بع�ض �ألفاظ الرتكيب النحوي وج ًها �أو �أكرث،
رف ًعا �أو ن�ص ًبا �أو ج ًّرا ،فيفا�ضل بني تلك الوجوه ،وير ُّد
َ
بع�ضها ويقب ُل الأخرىُ ،م�ستعي ًنا مبا يقت�ضيه العقل
ومما ورد من ذلك:
واملنطقّ ،

�أنْتَ َفا ْن ُظ ْر لأيِّ َذ َ
ي
اك َت ِ�ص رْ ُ
« َو َق ْد َي ُج ْو ُز [�أنْ َي ُكونَ ] (�أ ْن َت) َع َلى َق ْو ِل ِه�( :أ ْن َت
الها ِل ُك)َ ،ك َما ُي ُ
قال �إذا ُذ ِك َر �إ ْن�سا ٌن ِل َ�شيءٍ َ
ا�س:
قال ال ّن ُ
ا�س�( :أ ْن َت)َ ،وال َي ُكونُ َع َلى �أنْ ُت ْ�ضمِ َر
(زيدٌ)َ ،و َق َال ال ّن ُ
(هذا)؛ لأ َّن َك ال ُت ِ�شيرْ ُ ِل ْل ُم َخ َ
اط ِب �إلى َنف ِْ�سهَُ ،وال
تاج �إلى َذ ِل َكَ ،و� مِّإنا ُت ِ�شيرْ ُ َل ُه �إلى َغيرْ ِ ِه� ،أال َت َر ْى
تحَ ْ ُ
�أ َّن َك َلو � َأ�ش ْرتَ َل ُه �إلى َ�شخْ ِ�ص ِه َف ُق ْل َت( :هذا �أ ْن َت) لمَ ْ
َي ْ�س َت ِق ْم»( ).
 هذا �أ ْن َت.()63

ُ
�أ -جميء (� ُ
و(يقول) مبعنى الظنّ :
أقول)
عت يف
ورد يف الكتابَ « :و ْاع َل ْم �أنّ ( ُق ْلتُ ) � مّإنا َو َق ْ
العرب َعلى �أَنْ ُيحكى بها ... ،و َك َذ ِل َك َجمِ ي ُع ما
كالم ِ
ِ
ت ََ�ص َّر َف ِمن ِف ْع ِل ِه �إ ّال (ت ُ
ْهام�ّ ،ش ّب ُهوها
َقول) فيِ ْ
اال�س ِتف ِ
ِبـ(ت َُظنُّ )َ ،ولمَ ْ َي ْج َع ُلوها َكـ( َي ُظنُّ ) َو(� ُأظنُّ ) فيِ
ْهام؛ لأ ّن ُه ال َي َكا ُد ُي ْ�س َت ْف َه ُم الـ ُم َ
خاط ُب َعنْ َظنِّ
ْ
اال�س ِتف ِ
َ ِّ ( )
َغ ِري ِه َوال ُي ْ�س َت ْف َه ُم هُ َو �إ ّال َعنْ ظن ِه» .
 �أَ�أَ ُق ُول زيدً ا ُمنط ِل ًقا ؟.

64

ال�شعري� ،أن
أنت) ،يف ال�شاهد
يحتمل ال�ضمري (� َ
ّ
يكون خ ًربا ملبتد�أ حمذوف ،كما يحتمل �أن يعرب مبتد�أ
ي�صح ُح يف البيت
حمذوف اخلرب ،غري �أنّ �سيبويه ال ّ
تقدير الكالم مبتد�أً وخ ًربا :هذا �أنت ،فالرتكيب غري
َ
خماطبه ،بل �إلى
م�ستقيم� ،إذ ال ي�شري املتك ّلم �إلى
غريه( ).
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 �أَ َي ُق ُول زي ٌد َعم ًرا ُمنط ِل ًقا ؟.
َ
املخاطبَ ،
حال
ي�أخذ الفع ُل (تقول) ،املق�صو ُد به
اال�ستفهام حكم الفعل النا�سخ (ظن) فيعمل عمله،

65

ومثله ما جاء عن �سيبويه يف بع�ض �أبواب
ال�ضمائر( )َ « :و َح ّدثنا ُي ْو ُن ُ�س �أ ْي ً�ضا ت َْ�ص ِدي ًقا ِل َق ِول �أ ِبي
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ول( :هَ َذا �أ ْن َت َت ُق ُ
اب �أنَّ ال َع َر َب َت ُق ُ
ا َ
ول َكذا َو َكذا)،
خل ّط ِ
لمَ ْ ُي ِر ْد ِب َقو ِل ِه( :هَ ذا �أ ْن َت) �أنْ ُي َع ِّر َفه َنف َْ�س ُه َك�أ َّن ُه ُي ِري ُد
�أنْ ُي ْع ِل َم ُه �أ َّن ُه َل ْي َ�س َغيرْ َ ُه ،هَ ذا محُ َ ا ٌلَ ،و َل ِك ّنه �أ َرا َد �أنْ
احلا�ض ُر
ُي َن ّب َه ُه ك�أ َّن ُه َق َال:
احلا�ض ُر ِع ْن َدنا �أ ْن َتَ ،و ِ
ِ
ال َقا ِئ ُل َك َذا [ َو َك َذا ] �أ ْن َت»( ).

د -ن�صب امل�ضارع بعد الفاء:
يقول �سيبويهَ « :و َت ُق ُ
ول( :ال َي َ�س ُع ِن ْي َ�ش ْي ٌء َف َي ْع ِجزَ
عاجزً ا َع ْن َك،
َع ْن َك)ْ � ،أي :ال َي َ�س ُع ِن ْي َ�ش ْي ٌء َف َي ُكونَ ِ
َوال َي َ�س ُع ِن ْي َ�ش ْي ٌء �إ ّال لمَ ْ َي ْع ِجزْ َع ْن َك ،هَ ذا َم ْع َنى هَ ذا
الم ،ف�إنْ َح َم ْل َت ُه َع َلى الأ ِّو ِل َق ُب َح ا َمل ْع َنى؛ لأ َّن َك ال
ال َك ِ
ُت ِري ُد �أنْ َت ُق ْو َل� :إنّ ال ْأ�ش َيا َء ال ت ََ�س ُع ِن ْي َوال َت ْع ِج ُز َع ْن َك،
َف َهذا ال َي ْن ِوي ِه � َأحدٌ»( ).
 -ال َي َ�س ُع ِن ْي َ�ش ْي ٌء َف َي ْع ِج ُز َع ْن َك.

67

 هَ َذا �أ ْن َت َت ُق ُول َكذا َو َكذا (يريد �أنْ ُيعلمه �أنه
لي�س غريه).
َ
املخاط َب
علم
لو �أراد املتك ّلم بالرتكيب ال�سابق �أن ُي َ
�أنه لي�س غريه كان الكالم حمالاً ؛ لأنه �إذا �أ�شار له �إلى
نف�سه فالإخبار عنه بـ(�أنت) ال فائدة فيه ،لأنك �إمنا
تعلمه �أنه لي�س غريه( ).

71

يقبح املعنى يف الرتكيب ال�سابق حني يرفع
(يعجزُ) عط ًفا على الفعل (ي�سعني) قبله؛ �إذ �سي�ؤول
معناه �إلى :ال ي�سعني �شي ٌء وال يعج ُز عنك �شي ٌء ،وهذا
م�ستحيل عقلاً  ،وقائله كاذب؛ لأنّ الدار ت ََ�س ُعه ُ
وخرت
الإبرة يعجز عنه( ).

68

ج -بدل الك ّل يف املُغاير:

72

باب
يورد �سيبويه يف بع�ض �أبواب البدل(« :هَ ذا ُ
المْ ُ ْب َدل ِمنَ المْ ُ َبد ِل ِمن ُه َوالمْ ُ َبد ُل َي ْ�ش َر ُك المْ ُ َبد َل ِمن ُه فيِ
َ
(م َر ْرتُ ِب َر ُج ٍل ِحمارٍ)َ ،ف ُهو َعلى
اجل ِّر)َ ،وذ ِل َك َقو ُل َكَ :
املح ُال ف�أَنْ َت ْع ِن َي �أنَّ
َو ْج ٍه حما ٌل َو َعلى َو ْج ٍه َح َ�سنٌ  ،ف�أَ َّما ُ
ال َّر َ
(م َر ْرتُ
جل ِحما ٌر ،و�أَ ّما ِ
الذي َي ْح ُ�سن َف ُهو �أنْ َت ُق َولَ :
(حمارٍ)،
احل َما َر َم َكانَ ال َّر ُج ِل َف َت ُق َولِ :
ِب َر ُج ٍل) ُث َّم ُت ْب ِد َل ِ
يت َفا�ست َْد َر ْك َتَ ،و�إ ّما �أنْ
طت �أو َن ِ�س َ
�إ َّما �أنْ َت ُك ْونَ غ ِل َ
َي ْب ُد َو َل َك �أَنْ ُت ْ�ض ِر َب َعنْ ُم ُرور َِك بال َّر ُج ِل وتجَ ْ َع َل َم َكا َن ُه
احل َما ِر َب ْع َد ما ُك ْن َت �أ َردْتَ غيرْ َ َذ ِل َك»( ).
ُم ُرو َر َك ِب ِ

هـ -ن�صب امل�ضارع بعد النهي:
ويف مو�ضع �آخر يقولَ « :و َت ُق ُ
ول( :ال ت َْدنُ ِمن ُه َي ُكنْ
َخ ًريا َل َك) ،ف�إنْ ُق ْل َت( :ال ت َْدنُ ِمنَ ال َأ�س ِد َي�أ ُك ْل َك)،
ا�س؛ لأ ّن َك
كالم ال ّن ِ
َف ُه َو َق ِبي ٌح �إنْ َجزَ ْم َتَ ،و َل َ
ي�س َو ْج َه ِ
ال ُت ِري ُد �أنْ تجَ ْ َ
عل َت َب ُاع َد ُه ِمنَ ال َأ�س ِد َ�س َب ًبا لأ ْك ِل ِه ،ف�إنْ
الم َح َ�سنٌ َ ،ك�أ ّن َك ُق ْل َت :ال ت َْدنُ ِمن ُه ف�إ ّن ُه
َر َف ْع َت َفال َك ُ
َي�أ ُك ُل ُك ،و�إنْ �أ ْد َخ ْل َت ال َفا َء َف ُه َو َح َ�سنٌ َ ،
وذ ِل َك َقو ُل َك( :ال
ت َْدنُ ِمن ُه َف َي�أ ُك َل َك)»( ).
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 -مررتُ ِب َر ُج ٍل ِحمارٍ.

 -ال ت َْدنُ ِمنَ ال َأ�س ِد َي�أ ُك ْل َك.

الوجه املحال يف الرتكيب ال�سابق �أن يق�صد
به بدل الك ّل ،نظري :مررتُ ب� َ
زيد؛ ال�ستحالة
أخيك ٍ
احل�سن �أن يكون على الغ َلط
ذلك يف املعنى ،والوجه َ
والن�سيان ،فيكون �أراد :مررتُ بحمارٍ ،ف�سبق ل�سانه،
ثم َيتذ ّكر املتك ّلم بعد ذلك ما �أراد فيذكر احلمار( ).

جزم امل�ضارع يف هذا الرتكيب قبيح؛ �إذ يكون
جوا ًبا للنهي عن ال ُّد ُن ّو ،ويجعل تباعده عن الأ�سد
�سب ًبا لأكله ،وهذا غري معقول( ).
74

ز -فتح همزة (� ّأن) بعد (حتى):

70

يقول �سيبويه يف بع�ض �أحكام فتح همزة (�أنّ )
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اب �إنَّ ) َو َذ ِل َك
اب � َآخ ُر ِمنْ �أ ْب َو ِ
وك�سرها(« :هَ ذا َب ٌ
وم َحتَّى �إنَّ َزيدً ا َي ُقو ُلهُ)َ ،و(ا ْن َط َلقَ
َقو ُل َكَ ( :ق ْد َقا َل ُه ال َق ُ
ـ(حتَّى) هَ ُهنا ُم َع َّلق ٌة
ال َق ُ
وم َحتَّى �إنَّ َز ْيدً ا لمَ ُ ْن َط ِلقٌ)َ ،ف َ
(حتَّى
ال َت ْع َم ُل َ�ش ْي ًئا فيِ (�إنَّ )َ ،كما ال َت ْع َم ُل �إذا ُق ْل َتَ :
(حتَّى) بمِ َ ْن ِز َل ِة
َز ْي ٌد ِ
ذاه ٌب)َ ،ف َهذا َم ْو ِ�ض ُع ا ْب ِت َداءٍ َو َ
(�إذا)َ ،و َلو �أ َردْتَ �أنْ َت ُق َ
(حتَّى �أنَّ ) فيِ ذا المْ َ ْو ِ�ض ِع
ولَ :
القَ ،و َلو
ُك ْن َت محُ ِ يلاً ؛ ِلأنَّ (�أنَّ ) َو ِ�ص َلتَها بمِ َ ْن ِز َل ِة اال ْن ِط ِ
الق �أو َحتَّى ا َ
وم َحتَّى اال ْن ِط ُ
خلبرَ ُ )
ُق ْل َت( :ا ْن َط َلقَ ال َق ُ
الم َخبرَ ً اَ ،ف َل ّما لمَ ْ
َكانَ محُ َ الاً ؛ ِلأنَّ (�أنّ ) ُت َ�صيرِّ ُ ال َك َ
َي ُجزْ ذا ُحمِ َل َع َلى اال ْب ِت َداءِ»( ).
وم َحتَّى �أنَّ َزيدً ا َي ُقو ُلهُ.
َ -ق ْد َقا َل ُه ال َق ُ

ومما وقفتُ عليه من
الإعرابي من عدمه ابتدا ًءّ ،
تخريج لإعراب عنا�صر الرتاكيب ما ي�أتي:
�أ -توجيه فتح همزة (� ّأن) يف �آية الأنعام:
ورد يف بع�ض موا�ضع الكتابَ « :و َ�س�أ ْل ُت ُه َعنْ َقو ِل ِه
َع َّز َو َج َّل ( َو َما ُي ْ�ش ِع ُر ُك ْم �أَ َّن َها �إِ َذا َجا َء ْت لاَ ُي�ؤ ِْم ُنونَ ( ):
ما َم َن َعها �أنْ َت ُكونَ َك َقو ِل َكَ ( :و َما ُي ْدر َ
ِيك �أ َّن ُه ال
و�ض ِع � ،مِّإنا َق َال:
َي ْف َع ُل)؟َ ،ف َق َال :ال َي ْح ُ�سنُ َذا فيِ َذا المْ َ ِ
َو َما ُي ْ�ش ِع ُر ُك ْمُ ،ث َّم ا ْبت ََد�أ َف َ�أ ْو َج َب [ َف َق َال]� :إ َّنها �إِ َذا َجا َء ْت
ال ُي�ؤ ِْم ُنونَ َ ،و َل ْو َق َالَ ( :و َما ُي ْ�ش ِع ُر ُك ْم �أ َّنها � َإذا َجا َء ْت ال
ُي�ؤ ِْم ُنونَ ) َكانَ َذ ِل َك ُع ْذ ًرا َل ُه ْمَ ،و� ْأه ُل المْ َ ِدي َن ِة َي ُقو ُلونَ :
(�أ َّنها)( )َ ،ف َق َال الخْ َ ِلي ُلِ :ه َي بمِ َ ْن ِز َل ِة َق ِول ال َع َر ِب:
ال�س َ
وق �أ َّن َك ت َْ�شترَ ِ ي َل َنا َ�شي ًئا)ْ � ،أيَ :ل َع َّل َكَ ،ف َك�أ َّن ُه
( ِا ْئ ِت ُّ
َق َالَ :ل َع َّلها ِ�إذا َجا َء ْت ال ُي�ؤ ِْم ُنونَ »( ).
 َو َما ُي ْ�ش ِع ُر ُك ْم �أ َّنها � َإذا َجا َء ْت ال ُي�ؤ ِْم ُنونَ .77
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وم َحتَّى �أنَّ َز ْيدً ا ُم ْن َط ِلقٌ.
 -ا ْن َط َلقَ ال َق ُ
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ي�ستحيل الكالم بفتح همزة (�أنّ ) يف الرتكيبني
ال�سابقني ،ووجه ذلك �أنّ (�أنّ ) املفتوحة يف ت�أويل
م�صدر ينبئ عن ق�صة ،فيكون تقدير الكالم حينها:
القوم حتى ُ
القوم حتى
قول ٍ
زيد ،وقد انطلق ُ
قد قاله ُ
يقول ُ
ي�صح عقلاً �أن َ
ُ
القول ،كما ال
انطالق ٍ
زيد ،وال ّ
ُ
ي�صح منط ًقا �أن ينطلقَ
االنطالق ،فل ّما ا�ستحال هذا
ّ
املعنى يف الرتكيبني ال�سابقني كان الوجه �أن تك�سر
همزة (�إنّ ) فيهما( ).

وفتحها
ك�سر الهمزة (�إ ّنها) ِ
وردت الآية بوج َهنيِ :
الكالم عند اخلليل
(�أ ّنها) ،فالك�سر :على �أنّ متام
ِ
وتلميذه �سيبويه بالوقف على قوله( :وما ُي�شعركم)؛
واملعنى� :إ ّنها �إذا جاءت ال ي�ؤمنون ،بالإيجاب� ،أ ّما
الفتح فت�أ ّولوا (�أنّ ) بـ(لع ّل)( ) ،لي�ست�أنف الكالم
ف ُي ْبهِ م �أم َر امل�شركني ،فلم ُيخبرِ ْ عنهم ب�إميان وال
غريه ،ويكونَ املعنى :وما ُي�شعركم ،لع ّلهم �إذا جاءتهم
ي�صح تقديرها م�صدري ًة؛
الآيات ال ي�ؤمنون ،وال
ّ
فتكونَ الآية ُعذ ًرا للم�شركني.
80
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ثالث ًا� :أثر الداللة املنطقية يف تخريج �إعراب
عنا�صر الرتكيب:
يحتكم �سيبويه يف الكتاب �إلى الداللة املنطقية
وحكم العقل يف �إعراب بع�ض الكلمات داخل الرتكيب
النحوي ،ويفرتق هذا الق�سم عن �سابقه يف �أنّ الوجه
إعرابي هنا م�ستق ٌّر واردٌَ ،
واجل ْهد هنا يف تخريج
ال َّ
�إعرابه وتوجيهه مبا يقت�ضيه العقل واملنطق� ،أ ّما
الق�سم املتق ّدم فالنظر فيه يف �إمكان قبول الوجه

وك�أنّ �سيبويه يلحظ اجلانب املنطقي/العقلي يف
الآية؛ �إذ الآية َم ُ�سوقة للر ّد على امل�شركني فقد تق ّدم
( َلئِنْ َجا َء ْت ُه ْم �آَ َي ٌة َل ُي�ؤ ِْم نُ َّن ِب َها)( ) ،فقيل :وما ي�شعركم
�أنها �إذا جاءت ال ي�ؤمنون ،ر ًّدا عليهم يف املعنى ،كما
مو�ضعّ ،
ويدل عليه ما بعد ذلك
جاء هذا املعنى يف غري
ٍ
81
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من قوله تعالىَ ( :ك َما لمَ ْ ُي�ؤ ِْم ُنوا ِب ِه �أَ َّو َل َم َّر ٍة َو َن َذ ُرهُ ْم فيِ
ُط ْغ َيانِهِ ْم َي ْع َم ُهونَ )( ) ،فنحو ذا ي�ؤكد �أنّ الكالم جاء
ر ًّدا على امل�ؤمنني ال ت�صدي ًقا لهم.
ُ
اخلليل وتلميذه �أنّ الفتح (=�أ ّنها)
لذا يرى
ي�ستلزم �أن يت�صل امل�صدر امل�ؤ ّول بالفعل (ي�شعركم)
ُ
مفعولاً به ثان ًيا ،ويكون الكالم ُمنق ِل ًبا ُمتغيرِّ ً ا عن مراد
اهللْ � ،إذ يكون تقديره :وما يدريكم �أنهم ال ي�ؤمنون �إذا
جاءت� ،أي :لو جاءت لآمنوا ،ويف هذا عذ ٌر للم�شركني
الذين طلبوا الآية ،و�إنكا ٌر على امل�سلمني( ).
ب -توجيه الن�صب بعد (ح ّتى):
« َو َت ُق ُ
(�س ْرتُ َو َ�سا َر َحتَّى َن ْد ُخ ُلها)َ ،ك َ�أ َّن َك ُق ْل َت:
ولِ :
(�س ْرنا َحتَّى َن ْد ُخ ُلها)َ ،و َت ُق ُ
(�س ْرتُ َحتَّى �أَ ْ�س َم َع
ولِ :
ِ
ي�س
ال َأذانَ ) ،هَ َذا َو ْج ُه ُه َو َح ُّد ُه ال َّن ْ�ص ُب؛ لأنَّ َ�س َري َك َل َ
ال�ص ْب ُحَ ،و َل ِك َّن َك
ُي�ؤَدِّي َ�س ْم َع َك ال َأذانَ  � ،مَّإنا ُي�ؤَ ِّد ْي ِه ُّ
َت ُق ُ
(�س ْرتُ َحتَّى �أَ ِك ُّل)؛ لأنَّ ال َك َ
الل ُي�ؤَدِّي ِه َ�س ُري َك،
ولِ :
َو َت ُق ُ
(�س ْرتُ َحتَّى �أُ ْ�ص ِب َح)؛ لأنَّ ال ْإ�ص َب َاح ال ُي ّ�ؤدِّي ِه
ولِ :
َ�س ُري َك � ،مِّإنا ِه َي َغا َي ُة ُط ُلو ِع َّ
ال�ش ْم ِ�س»( ).
 ِ�س ْرتُ َحتَّى �أَ ْ�س َم َع ال َأذانَ .�ِ -س ْرتُ َحتَّى �أُ ْ�ص ِب َح.

راب ًعا� :أثر الداللة املنطقية يف تف�سري بع�ض
الظواهر الرتكيبية:
يوجه ما قد يعر�ض للرتكيب
�سيبويه يف هذه البا َب ِة ّ
من حذف �أو زيادة مبقت�ضيات الداللة املنطقية،
ف ُيظهِ ر وج َه اجلواز �أو املنع بها ،وممّ ا جاء على ذلك:
�أ -حذف متع ّلق خرب (كان):
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ا�سَ ( :كانَ البرُ ُّ َق ِفيزَ ْي ِن) َو( َكانَ
« َو�أ َّما َق ْو ُل ال َّن ِ
ا�س َت ْغ َنوا هَ ُه َنا َعنْ ِذ ْك ِر الدِّ ْرهَ ِم
َّ
ال�س ْمنُ َم َن َو ِين) َف� مِّإنا ْ
الذي
لمِ َا فيِ ُ�ص ُد ْور ِْه ْم ِمنْ ِع ْلمِ ِهَ ،ولأنَّ الدِّ ْرهَ َم هُ َو ِ
ُي َ�س َّع ُر َع َلي ِهَ ،ف َك�أ َّن ُه ْم � مِّإنا َي ْ�س�أَ ُلونَ َعنْ َث َم ِن الدِّ ْرهَ ِم
فيِ هَ َذا الـ َم ْو ِ�ض ِعَ ،ك َما َي ُقو ُلونَ ( :البرُ ُّ ِب ِ�س ِّتنيَ)َ ،وتَر ُكوا
ا�س ِت ْغ َنا ًء بمِ َ ا فيِ ُ�ص ُد ْور ِِه ْم ِمنْ ِع ْلمِ ِه
ِذ ْك َر (ال ُك ِّر) ْ
اط ِب؛ ل َّأن الـ ُم َخ َ
َو ِب ِع ْل ِم الـ ُم َخ َ
اط َب َق ْد َع ِل َم ما َي ْع ِني،
َف َك�أَ ّن ُه � مِّإنا َي ْ�س� ُأل هُ َنا َعنْ َث َم ِن ال ُك ِّر َك َما َ�س� َأل الأ ّو ُل
َعنْ َث َم ِن الدِّ ْرهَ ِمَ ،و َك َذ ِل َك هَ ذا َو َما � ْأ�ش َب َه َف َ�أ ْج ِر ِه َك َما
� ْأج َر ْت ُه ال َع َر ُب»( ).
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 َكانَ البرُ ُّ َق ِفيزَ ْي ِن (�أ�صل الرتكيب = َكانَ البرُ ُّبدرهم).
َق ِفيزَ ْي ِن
ٍ

84

ال�س ْمنُ
ال�س ْمنُ َم َن َو ِين (�أ�صل الرتكيب = َكانَ َّ
 َكانَ َّبدرهم).
َم َن َو ِين
ٍ
يوجه �سيبويه جواز حذف اجلار واملجرور
ّ
(بدرهم) املتعلقني بخرب (كان) ،بعلم املخاطب
َ
ومبا ّ
ال�سائل �إمنا
امل�شرتي
دل عليه املنطق ،ذلك �أنّ
َ
ي�س�أل عن ثمن الدرهم والدينار ،وقد اعتادوا االبتيا َع
بالدرهم والدينار ،فرتك ال�سائ ُل امل�شرتي ِذ ْك َرهما
اكتفا ًء مبعرفة البائع للثمن( ).

ن�صب
يوجب �سيبويه يف الرتكيبني ال�سابقني
َ
الفعل بعد (حتّى) ،ومل ي�س ّوغ رفعه ،ووجه ذلك داللة
العقل ،فال�سري ال ي�ؤدي �أو ي�س ّبب �سما َع الأذان وال طلو َع
ال�شم�س ،بل لهما �سبب �آخر ،فالأذان �سببه ال�صبح،
والإ�صباح �سببه طلوع ال�شم�س؛ و�شرط رفع الفعل بعد
(حتّى) �أن يكون ُم�س َّب ًبا عما قبلها ،وهو متحقق يف
الرتكيب (�سرتُ حتّى �أَ ِك َّل) فالكالل والتعب م�س َّبب
عن ال�سري( ).
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زمن ت�أليف كتاب �سيبويه -مل َي َن ْل
ِ
القرن الثاينِ ،
ِمن � ُأ�س ِ�س النحو املعرفية �أو الدرا�سية ،بل يف
�أ�ساليبه ومنهجيته.

ب -زيادة النفي (ال) بعد (�أ ْو):
ويف مو�ضع �آخر عنه�« :أ َّن َك �إذا �أخْ برَ ْ تَ َف ُق ْل َت:
( َل ْ�س َت ِب ْ�ش ًرا �أ ْو َل ْ�س َت َع ْم ًرا)� ،أ ْو [ ُق ْل َت]( :ما �أ ْن َت ِب ِب ْ�ش ٍر
�أ ْو ما �أ ْن َت ِب َع ْمر ٍو) ،لمَ ْ َي ِج ْئ �إ ّال َع َلى َم ْع َنى :ال َب ْل ما
�أ ْن َت ِب َع ْمر ٍوَ ،وال َب ْل َل ْ�س َت ِب ْ�ش ًراَ ،و�إذا �أ َرادُوا َم ْع َنى �أ َّن َك
َل ْ�س َت َو ِاحدً ا ِم ْن ُهما َقا ُلواَ ( :ل ْ�س َت َع ْم ًرا َوال ِب ْ�ش ًرا)� ،أ ْو
َقا ُلوا�( :أ ْو ِب ْ�ش ًرا)َ ،ك َما َ
قال َع ّز َو َج َّلَ ( :ولاَ ُت ِط ْع ِم ْن ُه ْم
�آَ ِث ًما �أَ ْو َك ُفو ًرا) ( ) َل ْو ُق ْل َت� :أ ْو ال ُت ِط ْع َك ُف ْو ًرا ،ا ْن َق َل َب
ا َمل ْع َنى»( ).
هم �آ ِث ًما �أو ال ُت ِط ْع َك ُفو ًرا.
 -ال ُت ِط ْع ِم ْن ْ

 الداللة املنطقية يف كتاب �سيبويه يظهر �أثرهاعدم قبول معنى
يف �أق�سام �أربعة ،مجُ م ُلهاُ :
ُ
وتخريج
إعرابي �أو ر ّده،
الرتكيب،
ُ
وقبول وجه � ّ
�إعراب عنا�صر الرتكيب ،وتف�س ُري بع�ض الظواهر
الرتكيبية كاحلذف والزيادة.
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 كثري من املواطن التي و�صف �سيبويه فيها معاينالرتاكيب ب�أنها من املحال = جتد للداللة املنطقية
فيها �أث ًرا.

ينقلب املعنى يف الرتكيب حني تعاد (ال) بعد
(�أ ْو) ،ووجه ذلك داللة العقل؛ �إذ ي�صري الكالم
�إ�ضرا ًبا؛ ك�أنه َ
ترك النهي عن اتّباع الآ ِث ِم ،و�أ�ض َر َب
عنه ،ونهى عن طاعة الكفور فقط ،فيكون معناه:
� ِأط ْع �آ ِث ًما ،وال تطع َك ُفو ًرا ،وحينها ال تحَ ُرم طاعتُهما
جمي ًعا( ).

 وب�شيء من الت�أ ّمل �أجد الداللة املنطقية التييراعيها �سيبويه يف حتليله الرتاكيب النحوية،
خمتلفة املرجعية واملنطلق ،ذلك �أنّ ً
بع�ضا من
حججه العقلية وم�س ّوغاته املنطقية نابع من ت�أثري
�شرعي ديني ،وبع�ضها الآخر يراعي فيها منطق
ّ
املجتمع و�أعرافه وتقاليده و�أ�صول خماطباته
غدا منط ًقا ُيحتكم �إليه ،ولع ّلي �أ�صنف
مما َ
اللغوية ّ
تلك املنطلقات واملعايري املنطقية �صنفني ،هما:
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اخلامتة:
جت ّلت هذه الدرا�سة عن �شيء من عالقة النحو
باملنطق ،ومعامل املنطق ودالته يف كتاب �سيبويه،
وحتليله لرتاكيبه النحوية ،ميكن �إيجازها فيما ي�أتي:

 -1املنطلق/املعيار ال�شرعي :وفيه يتج ّلى �أثر ال�شرع
ومما جاء عليها الآتي :قول
واملرع ّيات الإ�سالميةّ ،
�سيبويهَ « :و َل ْو َق َالَ ( :و َما ُي ْ�ش ِع ُر ُك ْم �أ َّنها � َإذا َجا َء ْت
ال ُي�ؤ ِْم ُنونَ ) َكانَ َذ ِل َك ُع ْذ ًرا َل ُه ْم»( ) ،وقولهَ « :ل ْو
ُق ْل َت� :أ ْو ال ُت ِط ْع َك ُف ْو ًرا ،ا ْن َق َل َب ا َمل ْع َنى»( ).

 �أنّ بني النحو واملنطق منا�سب ًة وم�شابه ًة ،فهما �آلتانملعرفة ال�صواب واخلط�أ ،وعمادُهما اال�ستقرا ُء
ُ
واال�ستنباط.
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 �أنّ هناك تفاعلاً بني العنا�صر النحوية والعنا�صرالنحوي ،يرتتّب عليه
الداللية داخل الرتكيب
ّ
مقبولية الرتكيب النحوي وعدم مقبوليته.

-2

مما ميكن االطمئنان �إليه �أنّ الأثر املنطقي  -خالل
 ّ202

املنطلق/املعيار املجتمعي :ويف هذا ال�صنف
يتح ّكم منطق املجتمع ب�أعرافه وتقاليده و�أ�صول
مما ا�ستق ّر وقبله العقل ،وحكم على
خماطباته ّ
ما خالفه باملفارقة املنطقية ،ومن ذلك عند

د .علي بن موسى بن محمد شبير

الداللة المنطقية وأثرها في كتاب سيبويه

املح ُال ف�أَنْ َت ْع ِن َي �أنَّ
محُ َ ا ٌل»( ) ،وقوله« :ف�أَ َّما ُ
ال َّر َ
جل ِحما ٌر»( ) ،وقوله�« :إنّ ال ْأ�ش َيا َء ال ت ََ�س ُع ِن ْي
ي�س
َوال َت ْع ِج ُز َع ْن َكَ ،ف َهذا ال َي ْن ِوي ِه � َأحدٌ»( )َ « ،و َل َ
ا�س؛ لأ ّن َك ال ُت ِري ُد �أنْ تجَ ْ َ
عل َت َب ُاع َد ُه
كالم ال ّن ِ
َو ْج َه ِ
ِمنَ ال َأ�س ِد َ�س َب ًبا لأ ْك ِل ِه»( ) ،ومثل ذلك�« :أنَّ
الذي ُي َ�س َّع ُر َع َلي ِه»( ).
الدِّ ْرهَ َم هُ َو ِ

�سيبويه قو ُله« :لأ ّن ُه ال َي َكا ُد ُي ْ�س َت ْف َه ُم الـ ُم َ
خاط ُب
َعنْ َظنِّ َغ ِري ِهَ ،وال ُي ْ�س َت ْف َه ُم هُ َو �إ ّال َعنْ َظ ِّن ِه»( )،
ومثله قوله« :لأ َّن َك ال ُت ِ�شيرْ ُ ِل ْل ُم َخ َ
اط ِب �إلى َنف ِْ�سهُ،
تاج �إلى َذ ِل َكَ ،و� مِّإنا ُت ِ�شيرْ ُ َل ُه �إلى َغيرْ ِ ِه»( )،
َوال تحَ ْ ُ
وقوله« :لمَ ْ ُي ِر ْد ِب َقو ِل ِه( :هَ ذا �أ ْن َت) �أنْ ُي َع ِّر َفه
َنف َْ�س ُه َك�أ َّن ُه ُي ِري ُد �أنْ ُي ْع ِل َم ُه �أ َّن ُه َل ْي َ�س َغيرْ َ ُه ،هَ ذا
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ٌ
راف�ض للمنطقُ ،م ِعر ٌ�ض عنه ،ومحُ ّذ ٌر منه ،ومن ه�ؤالء:
 .11وهم فيه فريقان :قاب ٌل له،
ُ
ارتباط املنطق بلغة اليونان وم�صطلحاتها
ال�شافعي ،وابنُ ال�صالح ،وابنُ تيمية ،ومن حججهم يف ذلك:
ُّ
ُ
وارتباطه بالفل�سفة اليونانية وعقيدتها الوثنية القائمة على اخلر�ص والتخمني
ومناهجها اللغوية يف التفكري،
وتعدد الآلهة ،ينظر :ابن ال�صالح ،تقي الدين :فتاوى وم�سائل ابن ال�صالح يف التف�سري واحلديث والأ�صول
والفقه ،حتقيق عبد املعطي �أمني قلعجي ،بريوت ،دار املعرفة ،الطبعة الأولى1406 ،هـ = 1986م-208/2 ،
 ،212ومباحث كتاب ابن تيمية ،الرد على املنطقيني ،حتقيق عبد ال�صمد �شرف الدين الكتبي ،بريوت،
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م�ؤ�س�سة الريان1426 ،هـ= 2005م ،وال�سيوطي� ،صون املنطق والكالم ،حتقيق علي �سامي الن�شار و�سعاد
علي عبد الرازق ،القاهرة ،دار الن�صر للطباعة ،الطبعة الثانية1389 ،هـ=1970م.48-47 ،
 �أ ّما الفريق الآخر :فم�ؤ ّيد للمنطق� ،آخذ به ،يراه و�سيلة للتفكري ال�صحيح ،بل هو مقدمة العلوم كلهاَ ،ومن مليحط به فال ثقة ب�شيء من علومه ،وقد نظروا يف منطق �أر�سطو ،و�شرحوه ،و ّ
خل�صوه ،و�ألفوا يف املنطق كتبهم،
ُ
الفيل�سوف ،و�أبو ن�صر الفارابي ،وابنُ �سينا ،و�أبو حامد الغزايل ،ومن �أبرز م�س ّوغاتهم:
ندي
الك ُّ
ومن ه�ؤالءِ :
حيادية املنطق و�آليته الإجرائية و�أثره يف �إقامة الفكر ،واحلاجة �إلى �ضبط التفكري واال�ستدالل ،وكذلك
تدعيم املنطق للطريقة اجلدلية يف مواجهة �أهل الت�شغيب و�أعداء الإ�سالم ،تنظر ت�ضاعيف كتبهم :الكندي،
�أبو يو�سف :ر�سائل الكندي الفل�سفية ،حتقيق حممد عبد الهادي �أبو ريدة ،القاهرة ،دار الفكر العربي،
ومكتبة اخلاجني ،الطبعة الثانية1978 ،م ،والفارابي� :إح�صاء العلوم ،وابن �سينا ،النجاة ،والغزايل� ،أبو
حامد :معيار العلم يف فن املنطق ،حتقيق �سليمان دنيا ،القاهرة ،دار املعارف1961 ،م.
 وينظر تف�صيل امل�س�ألة ومواقف الفريقني و�أدلتهم وردودهم وتخريجاتهم يف املراجع الآتية :ن�صار ،حم ّمدعبد ال�ستار :املدر�سة الفل�سفية وموقف رجالها من املنطق وعلم الكالم ،القاهرة ،دار الأن�صار ،الطبعة
الأولى1399 ،هـ=1979م 260/1 ،وما بعدها ،و�صالح ،ح�سن ب�شري :عالقة املنطق باللغة عند فال�سفة
امل�سلمني ،الإ�سكندرية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�شر ،الطبعة الأولى2003 ،م ،96-69 ،واحلارثي ،وائل
بن �سلطان :عالقة علم �أ�صول الفقه بعلم املنطق ،بريوت ،مركز مناء للبحوث والدرا�سات ،الطبعة الأولى،
2012م 213 ،وما بعدها.
 .12بوعلي ،ف�ؤاد :الأ�س�س املعرفية واملنهجية للخطاب النحوي العربي� ،إربد-الأردن ،عامل الكتب احلديث2011 ،م،
.141
 .13وقد تناوله بالدر�س والتحليل �أكرث الدار�سني لن�ش�أة النحو العربي ،ولق�ضايا الت�أثر والت�أثري فيما بني الثقافة
الإ�سالمية والأجنبية ،ومن تلك الدرا�سات :ال�سيد ،عبد الرحمن حم ّمد :مدر�سة الب�صرة النحو ّية ،العراق،
من�شورات جامعة الب�صرة ،مطابع �سج ّل العرب ،الطبعة الأولى1388 ،هـ=1968م ،107-94 ،وتروبو،
مقال “ن�ش�أة النحو العربي يف �ضوء كتاب �سيبويه” ،جملة جممع اللغة العربية الأردين ،العدد 1978 ،1م،
وح�سان ،متام:
و�أبو املكارم ،علي :تقومي الفكر النحوي ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والن�شر2005 ،مّ ،
الأ�صول :درا�سة �إب�ستمولوجية لأ�صول الفكر اللغوي العربي ،الدار البي�ضاء ،دار الثقافة – مطبعة النجاح
اجلديدة1411 ،هـ=1991م ،58-47 ،واحلديثي ،خديجة :املدار�س النحو ّية ،العراق ،مطبعة جامعة بغداد،
1406هـ=1986م ،38-31 ،وعالمة ،طالل :ن�ش�أة النحو العربي يف مدر�ستي الب�صرة والكوفة ،بريوت ،دار
الفكر اللبناين ،الطبعة الأولى1992 ،م 164 ،وما بعدها ،وعمايرة� ،إ�سماعيل �أحمد :كتاب “امل�ست�شرقون
ونظرياتهم يف ن�ش�أة الدرا�سات اللغوية العربية” ،ع ّمان ،دار حنني ،الطبعة الثانية1992 ،م ،واليا�سري ،علي
وحم�سب،
مزهر :الفكر النحوي عند العرب� :أ�صوله ومناهجه ،بريوت ،الدار العربية للمو�سوعات2003 ،م،
ّ
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.14

.15

.16

.17

الثقافة املنطقية يف الفكر النحوي ،وبكو�ش ،فاطمة الها�شمي :ن�ش�أة الدر�س الل�ساين العربي احلديث،
القاهرة� ،إيرتاك للطباعة والن�شر والتوزيع ،الطبعة الأولى2004 ،م ،68-62 ،وبوعلي ،الأ�س�س املعرفية
واملنهجية للخطاب النحوي العربي .179-141
وكان امل�ست�شرق الأملاين مارك�س من �أوائل من زعم �أنَّ املنطق اليوناين قد �أ َّثر يف النح ِو العربي يف م�ستوى املفاهيم
واحد من امل�ست�شرقني ،منهم الأملاين كارل بروكلمان ،وامل�ست�شرق
وامل�صطلحات ،و�أ َّيده يف هذه النظرة غري ٍ
الفرن�سي هرني فلي�ش وغريهما ،وتا َبعهم جمموعة من اللغويني العرب منهم� :إبراهيم م�صطفى ،و�أحمد �أمني،
و�إبراهيم َب ُّيومي مدكور ،ولطفي عبد البديع ،ينظر :تروبو ،ن�ش�أة النحو العربي يف �ضوء كتاب �سيبويه ،125
وبروكلمان ،كارل :تاريخ الأدب العربي ،حتقيق عبد احلليم النجار ورم�ضان عبد التواب ،القاهرة ،دار املعارف،
1977م ،132/1 ،و�أمني� ،أحمد� :ضحى الإ�سالم ،القاهرة ،مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر ،الطبعة
اخلام�سة1956 ،م ،292/1 ،ومدكور� ،إبراهيم بيومي :منطق �أر�سطو والنحو العربي ،القاهرة ،جملة جممع اللغة
العربية1953 ،م ،346-338 ،وعبد البديع ،لطفي :الرتكيب اللغوي للأدب ،الريا�ض ،دار املريخ ،الطبعة الأولى،
1409هـ=1989م ،27-22 ،وفري�ستيج ،كي�س :عنا�صر يونانية يف الفكر اللغوي العربي ،ترجمة حممود كناكري،
�إربد-الأردن ،عامل الكتب احلديث ،الطبعة الثانية1424 ،هـ=2004م.63-38 ،
ينظر� :أيوب ،عبد الرحمن :درا�سات نقدية يف النحو العربي ,القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�صرية1960 ،م،
 ،11-9وتروبو ،ن�ش�أة النحو العربي يف �ضوء كتاب �سيبويه  ،125وبروكلمان ،تاريخ الأدب العربي ،132/1
و�أمني� ،ضحى الإ�سالم  ،293/2 ،298-292/1وح�سان ،متام :اللغة بني املعيارية والو�صفية ،القاهرة ،دار
عامل الكتب ،الطبعة الرابعة1421 ،هـ=2001م ،118 ،وفريحة� ،أني�س :يف اللغة العربية وبع�ض م�شكالتها،
بريوت ،دار النهار1980 ،م.93 ،
كا ّدعائهم ت�أ ّث َر �أبي الأ�سود الد�ؤيل بيعقوب الرهاوي ،و�أخذه عنه طريق َة �ضبط احلروف بال�شكل ،وا ّدعاء
بحنني بن �إ�سحاق ،وا ّدعاء ت�أثر اخلليل بعبد اهلل بن املق ّفع ،ينظر :فري�ستيج،
ات�صال اخلليل بن �أحمد ُ
عنا�صر يونانية يف الفكر اللغوي العربي  ،51-45وفريحة ،يف اللغة العريية وبع�ض م�شكالتها .37
أهم امل�ست�شرقني الذي دافعوا عن �أ�صال ِة النحو العربي ،ومثله
ويكاد امل�ست�شرق الإجنليزي كارتر �أن يكون من � ّ
امل�ست�شرق الفرن�سي جريار تروبو ،ومن �أ�شهر اللغويني العرب الدكاترة متام ح�سان ،وعلي �أبو املكارم ،وعبده
الراجحي ،وعبد الرحمن احلاج �صالح ،وعبد القادر املهريي ،ينظر :تروبو ،جريار :بحث “ن�ش�أة النحو
العربي يف �ضوء كتاب �سيبويه” ،وح�سان ،الأ�صول  54فما بعدها ،و�أبو املكارم ،تقومي الفكر النحوي ،112-79
 ،262-254والراجحي ،عبده :النحو العربي والدر�س احلديث ،بريوت ،دار النه�ضة العربية1979 ،م،104 ،
و�صالح ،عبد الرحمن احلاج :النحو العربي ومنطق �أر�سطو ،اجلزائر ،جملة كلية الآداب ،جامعة اجلزائر،
العدد 1964 ،1م ،86-67 ،واملهريي ،عبد القادر :نظرات يف الرتاث اللغوي العربي ،بريوت ،دار الغرب
الإ�سالمي ،الطبعة الأولى1993 ،م.99 ،
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 .18ينظر :بدوي ،عبد الرحمن :الرتاث اليوناين يف احل�ضارة الإ�سالمية ،القاهرة ،مكتبة النه�ضة امل�صرية،
(د.ط)1940 ،م ،16 ،وال�سيد ،مدر�سة الب�صرة النحوية  ،107-94وح�سان ،الأ�صول  ،58-47واحلديثي،
املدار�س النحوية  ،38-31وعالمة ،ن�ش�أة النحو العربي يف مدر�ستي الب�صرة والكوفة  164وما بعدها،
وحم�سب ،الثقافة املنطقية
وعمايرة ،امل�ست�شرقون ونظرياتهم يف ن�ش�أة الدرا�سات اللغوية العربية ،64-40
ّ
يف الفكر النحوي  ،33واليا�سري ،الفكر النحوي عند العرب  ،128 ،122 ،111-109وبكو�ش ،ن�ش�أة الدر�س
الل�ساين العربي احلديث  ،68-62وبوعلي ،الأ�س�س املعرفية واملنهجية للخطاب النحوي العربي .179-141
 .19مما يذكرونه تق ّد ُم حياة �أبي الأ�سود الد�ؤيل (عا�ش ما بني 69-1هـ) ،عن يعقوب الرهاوي (عا�ش ما بني 34هـ-
109هـ) ،وت� ّأخ ُر زمن حنني بن �إ�سحاق (ولد 194هـ وتويف 264هـ) ،ومل يثبت عن ابن املقفع ترجمته ملنطق
أندل�سي :طبقات النحو ّيني
�أر�سطو ،ومل يكن لقاء ابن املقفع باخلليل �إال ليل ًة واحدة ،ينظر :الزبيدي� ،أبو بكر ال ّ
واللغو ّيني ،حتقيق حم ّمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة-م�صر ،دار املعارف1973 ،م ،45 ،و�أبو املكارم ،تقومي
وحم�سب ،الثقافة املنطقية يف الفكر النحوي  ،40-36وعمايرة ،امل�ست�شرقون ونظرياتهم
الفكر النحوي ّ ،91-87
يف ن�ش�أة الدرا�سات اللغوية العربية ،55-47 ،واليا�سري ،الفكر النحوي عند العرب .128-123
 .20بد�أت حركة نقل الفل�سفة اليونانية �إلى العربية يف الع�صر العبا�سي الأول حوايل �سنة 220هـ ،وا�ستمرت حتى
حوايل 420هـ ،ينظر :فالرتز ،ريت�شارد :الفل�سفة الإ�سالمية ومركزها يف التفكري الإن�ساين ،ترجمة حممود
توفيق ح�سني ،بريوت ،دار العلم للماليني1958 ،م.22 ،
	.21املهريي ،نظرات يف الرتاث اللغوي العربي .92
	.22ال�سيوطي ،بغية الوعاة يف طبقات اللغو ّيني والنحاة ،حتقيق حم ّمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة ،مطبعة
احللبي ،الطبعة الأولى1384 ،هـ=1965م.109/1 ،
عي�سى البابي
ّ
	.23القفطي� ،أبو احل�سن ال�شيبا ّ
ين� :إنباه الرواة على �أنباه النحاة ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة،
دار الكتب امل�صر ّية1369 ،هـ=1955م.149/3 ،
وحم�سب ،الثقافة املنطقية يف
 .24ينظر� :أبو املكارم ،تقومي الفكر النحوي  ،163-123وح�سان ،الأ�صول ،58-57
ّ
الفكر النحوي من ال�صحيفة  49وما بعدها.
 .25ينظر :اجلوهري� ،إ�سماعيل بن ح ّماد :ال�صحاح ،حتقيق �أحمد عبد الغفور ّ
عطار ،بريوت ،دار العلم للماليني،
الطبعة الثالثة1404 ،هـ=1984م ،1698/4 ،وابن �سيده ،علي بن �إ�سماعيل :املحكم واملحيط الأعظم يف اللغة،
حتقيق م�صطفى ال�سقا و�آخرين ،القاهرة ،معهد املخطوطات العربية� ،سني الطبع خمتلفة،221-220/9 ،
والزخم�شري� :أ�سا�س البالغة ،القاهرة ،مركز حتقيق الرتاث ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب1985 ،م.280/1 ،
 .26ينظر :الراغب� ،أبو القا�سم الأ�صفهاين :املفردات يف غريب القر�آن ،حتقيق حممد �سيد كيالين ،القاهرة،
مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي1381 ،هـ=1961م.170 ،
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	.27الدمنهوري� ،أحمد� :إي�ضاح املبهم من معاين ال�س ّلم ،حققها فاروق الدباغ ،بريوت ،مكتبة املعارف ،الطبعة
الثانية1427 ،هـ=2006م.40 ،
	.28الطلحي ،ردة اهلل :داللة ال�سياق ،مكة املكرمة ،جامعة �أم القرى ،الطبعة الأولى1424 ،هـ.30 ،
	.29امل�سدي ،عبد ال�سالم :الل�سانيات و�أ�س�سها املعرفية ،تون�س ،الدار التون�سية للن�شر ،واجلزائر ،امل�ؤ�س�سة
الوطنية للكتاب1986 ،م.47 ،
 .30ينظر� :أني�س� ،إبراهيم :من �أ�سرار اللغة ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�صر ّية ،الطبعة الرابعة1972 ،م ،178 ،والعكيلي،
ح�سن منديل :النحو بني املنطق واال�ستعمال اللغوي ،العراق ،جملة كلية الآداب ،جامعة الكوفة2008 ،م.188 ،
 .31ينظر :الودرين� ،أحمد :ق�ضية اللفظ واملعنى ونظرية ال�شعر عند العرب ،بريوت ،دار الغرب الإ�سالمي،
1424هـ=2004م 119/1،وما بعدها ،وحامد ،عبد ال�سالم ال�سيد :ال�شكل والداللة ،القاهرة ،دار غريب,
الطبعة الأولى2002 ,م.31-29 ،
 .32ينظر :حما�سة ،عبد اللطيف حممد :النحو والداللة :مدخل لدرا�سة املعنى النحوي الداليل ،القاهرة،
دار ال�شروق ،الطبعة الأولى1420 ،هـ=2000م ،9 ،واملو�سى ،نهاد :نظرية النحو العربي يف �ضوء مناهج
النظر اللغوي احلديث ،ع ّمان-الأردن ،دار الب�شري ،الطبعة الثانية 1987م ،78-71 ،وخليل ،حلمي :العربية
والغمو�ض ،الإ�سكندرية ،دار املعرفة اجلامعية1988 ،م.115 ،
 .33باملر ،فرانك :مدخل �إلى علم الداللة ،ترجمة خالد حممود جمعة ،الكويت ،مكتبة دار العروبة للن�شر
والتوزيع ،الطبعة الأولى1997 ،م ،216 ،وب�شر ،كمال :التفكري اللغوي بني القدمي واحلديث ،القاهرة ،دار
ومما يذكر �أن املدر�سة ال�شكلية الرو�سية ،ومن �أبرز
غريب للطباعة والن�شر( ،د.ط)2005 ،مّ ،285 ،149 ،
علمائها الرو�سي رومان جاكب�سون ،واملدر�سة البنيوية الأدبية ،ومن �أبرز �أعالمها الفرن�سي روالن بارت،
ترى املدر�ستان وجوب الف�صل والتمييز بني الداللة والنحو ،وجتاهل املعنى �أو الداللة يف تركيز وا�ضح على
�آليات ال�شكل وجمالياته ،ينظر� :سام�سون ،جفري :مدار�س الل�سانيات الت�سابق والتطور ،ترجمة حممد
زياد ك ّبة ،الريا�ض ،مطابع جامعة امللك �سعود1417 ،ه 105 ،وما بعدها ،وروبنز ،ر .هـ :موجز تاريخ علم
اللغة يف الغرب ،ترجمة �أحمد عو�ض ،الكويت ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب1418 ،هـ=1997م،
 325وما بعدها ،وف�ضل� ،صالح :نظرية البنائية يف النقد الأدبي ،القاهرة ،دار ال�شروق ،الطبعة الأولى،
1419هـ=1998م 17 ،وما بعدها ،وحمودة ،عبد العزيز :اخلروج من التيه :درا�سة يف �سلطة الن�ص ،الكويت،
املجل�س الأعلى للثقافة والفنون والآداب2003 ،م ،308 ،والغذامي ،عبد اهلل :اخلطيئة والتكفري :من البنيوية
�إلى الت�شريحية ،نظرية وتطبيق ،بريوت/الدار البي�ضاء ،املركز الثقايف العربي2006 ,م.289 ،
 .34ليونز ،جون :اللغة وعلم اللغة ،ترجمة م�صطفى التوين ،بريوت ،دار النه�ضة العربية ،الطبعة الأولى،
1981م.219/1 ،
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 .35باملر ،علم الداللة  ،12وحما�سة ،النحو والداللة .113
 .36تنظران بتف�صيل يف :ع ّيا�شي ،منذر :الل�سانيات والداللة ،حلب�-سورية ،مركز الإمناء احل�ضاري ،الطبعة
الثانية2007 ،م.58-53 ،
 .37ع ّيا�شي ،الل�سانيات والداللة .56
 .38حما�سة ،النحو والداللة .40
 .39ينظر� :سام�سون ،مدار�س الل�سانيات ،الت�سابق والتط ّور  ،145وما بعدها ،الراجحي ،النحو العربي والدر�س
احلديث .125
 .40ينظر التفريق بتف�صيله يف :تروبو ،ن�ش�أة النحو العربي يف �ضوء كتاب �سيبويه  ،131-126وفري�ستيج ،عنا�صر
يونانية يف الفكر اللغوي العربي  ،163-91وعمايرة ،امل�ست�شرقون ونظرياتهم يف ن�ش�أة الدرا�سات اللغوية
العربية.64-57 ،
	.41اجلابري ،حممد عابد :بنية العقل العربي ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،الطبعة التا�سعة،
2009م.45-44 ،
	.42الزجاجي ،جمال�س العلماء ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،والريا�ض ،دار الرفاعي،
الطبعة الثانية1403 ،هـ=1983م ،191 ،والزبيدي ،طبقات النحويني واللغويني .75
	.43ال�شاطبي ،املوافقات .54/5
الف املعن َي ِنيَ ،واخْ ِت َ
المهِ م اخْ ِت َ
الف
الف ال ّلف َْظ ِني الخْ ِت ِ
«اع َل ْم �أنّ ِمنْ َك ِ
 .44يقول �سيبويه يف (باب اللفظ للمعاين)ْ :
الف املع َن َي ِنيَ ،و َ�سترَ ى َذ ِل َك �إنْ �شا َء اهلل .فَاخْ ِت ُ
ّفاق ال ّلف َْظ ِني َواخْ ِت َ
ال ّلف َْظ ِني َواملعنى َو ِاحدٌَ ،وات َ
الف ال ّلف َْظ ِني
وذهَ َب)َ ،واخْ ِت ُ
واح ٌد َن ْحوَ :
(ج َل َ�س َ
(ذهَ َب وا ْن َط َلقَ )َ ،وات ُ
ّفاق
الف ال ّلف َْظ ِني َواملعنى ِ
الخْ ِت ِ
الف املع َن َي ِني هُ َو َن ْحوَ :
وج َدانَ ال�ضا ّل ِة ،و� ْأ�شبا ُه
ال ّلف َْظ ِني َوامل ْع َنى مخُ ْ َت ِل ٌف َقو ُل َكَ ( :و َج ْدتُ َع َلي ِه) ِمن المْ َ ْو ِج َد ِةَ ،و( َو َج ْدتُ ) �إذا �أردْتَ ْ
ري»� ،سيبويه ،الكتاب ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،الطبعة الثالثة،
هذا كث ٌ
1408هـ=1988م.24/1 ،
	.45الودرين ،ق�ضية اللفظ واملعنى .179/1
الم وال َإحال ِة) َفمِ ْن ُه ُم ْ�س َت ِقي ٌم َح َ�سنٌ  ،ومحُ َ ا ٌلَ ،و ُم ْ�س َت ِقي ٌم َك ِذ ٌبَ ،و ُم ْ�س َت ِقي ٌم
 .46يقول(« :هَ ذا ُ
باب اال�ستقام ِة ِمنَ ال َك ِ
(�س�آ ِت َ
َق ِبي ٌحَ ،و َما هُ َو محُ َ ا ٌل َك ِذ ٌبَ .ف�أ َّما المْ ُ ْ�س َت ِق ُيم َ
يك َغدً ا) ،و�أ َّما المْ ُ َح ُال َف�أنْ
احل َ�سنُ َف َق ْو ُل َك�( :أتَيت َُك � ْأم ِ�س)َ ،و َ
و(�س�آ ِت َ
الم َك ِب� ِآخ ِر ِه َف َت ُق َ
(ح َم ْلتُ
َت ْن ُق َ�ض �أ َّو َل َك ِ
يك � ْأم ِ�س)َ ،و�أ َّما المْ ُ ْ�س َت ِق ُيم ال َك ِذ ُب َف َقو ُل َكَ :
ول�( :أتَيت َُك َغدً ا)َ ،
َ
اجل َب َل) َ
و(�ش ِر ْبتُ َما َء ال َب ْح ِر)َ ،و َن ْح ُو ُه ،و�أ َّما المْ ُ ْ�س َت ِق ُيم ال َق ِب ُيح َف�أنْ ت ََ�ض َع اللف َْظ يف َغ ِري َم ْو ِ�ض ِع ِه َن ْح َو َق ْو ِل َك:
َ
هذا ،و�أ َّما المْ ُ َح ُال ال َك ِذ ُب َف�أنْ َت ُق َ
( َق ْد َز ْيدً ا َر�أ ْيتُ ) ،و( َك ْي َزي ٌد َي�أ ِت ْي َك)َ ،و� ْأ�شبا ُه َ
(�سوف � ْأ�ش َر ُب َما َء ال َب ْح ِر
ول:
� ْأم ِ�س)»� ،سيبويه ،الكتاب .26-25/1
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	.47اجلابري ،بنية العقل العربي .47
 .48ينظر� :سعد� ،أحمد :الأ�صول البالغية يف كتاب �سيبويه ،القاهرة ،مكتبة الآداب ،الطبعة الأولى،
1419هـ=1999م ،132-121 ،وح�سني ،عبد القادر� :أثر النحاة يف البحث البالغي ،القاهرة ،دار غريب
للطباعة والن�شر والتوزيع( ،د.ط)1998 ،م.103-101 ،
� .49سيبويه ،الكتاب .211 ،176/1
	.50امل�صدر نف�سه .269 ،247/3 ،212/1
	.51ال�سامرائي ،مهدي �صالح :املجاز يف البالغة العربية ،حماة�-سوريا ،دار الدعوة ،الطبعة الأولى1974 ،م.113 ،
� .52سيبويه ،الكتاب .169/3
 .53ينظر :ال�سريايف� ،شرح كتاب �سيبويه ،ح ّققه جمموعة من الأ�ساتذة ،القاهرة ،دار الكتب والوثائق القومية،
�سني الطبع خمتلفة ،118/11 ،والفار�سي� ،أبو علي :التعليقة على كتاب �سيبويه ،حتقيق عو�ض القوزي،
ّ
القاهرة ،مطبعة الأمانة ،والريا�ض ،مطابع احل�سني ،الطبعة الأولى� ،سني الطبع خمتلفة،279/2 ،
والرماين� ،شرح كتاب �سيبويه (من باب احلروف التي تدخل على الفعل دون اال�سم �إلى نهاية باب احلكاية)،
حتقيق �إبراهيم املو�سى ،ر�سالة دكتوراه مق ّدمة �إلى كلية اللغة العربية ،الريا�ض ،جامعة الإمام حممد بن
�سعود1420 ،هـ( 479 ،463/1 ،املو�سى) ،وابن ه�شام ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،حتقيق عبد اللطيف
اخلطيب ،الكويت ،مطابع ال�سيا�سة ،الطبعة الأولى1421 ،هـ =2000م.277/1 ،
� .54سيبويه ،الكتاب .228-227/2
 .55ينظر :املربد ،املقت�ضب ،حتقيق حممد عبد اخلالق عظيمة ،القاهرة ،من من�شورات املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية1386 ،هـ=1966م ،268/2 ،وابن ال�سراج ،الأ�صول يف النحو ،حتقيق عبد احل�سني الفتلي ،بريوت،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة الثانية1407 ،هـ= 1987م ،358/1 ،وال�سريايف� ،شرح الكتاب .30-29/8
وف ا َمل ْب ِن ِّي َع َلى َما [هُ َو] َق ْب َل ُه ِمنَ ال ْأ�س َما ِء المْ ُ ْب َه َم ِة» �سيبويه ،الكتاب .77/2
«باب ما َي ْنت َِ�ص ُب ِلأ ّن ُه َخبرَ ٌ ِل ْل َم ْع ُر ِ
 .56ترجمته ُ
� .57سيبويه ،الكتاب .81-80/2
 .58ينظر :املربد ،املقت�ضب  ،311/4وال�سريايف� ،شرح الكتاب  ،167/6والفار�سي ،التعليقة  ،265/1والرماين،
�شرح كتاب �سيبويه = الرماين يف تناوله مل�شكالت كتاب �سيبويه من خالل �شرحه و�آرائه يف ذلك مع حتقيق
املجلد الثاين وبع�ض الثالث �إلى �آخر مو�ضوع (النداء) من ال�شرح� ،إعداد املتويل رم�ضان الدمريي ،ر�سالة
دكتوراه مق ّدمة �إلى اللغة العربية ،املن�صورة ،جامعة الأزهر1402 ،هـ=1982م( 1220-1218/3 ،الدمريي).
� .59سيبويه ،الكتاب .55/3
 .60ينظر :ال�سريايف� ،شرح الكتاب  ،61/10والفار�سي ،التعليقة  ،170-169/2والرماين� ،شرح كتاب �سيبويه
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(من باب الندبة �إلى نهاية باب الأفعال يف الق�سم) ،حتقيق �سيف بن عبد الرحمن العريفي ،ر�سالة دكتوراه
مق ّدمة �إلى كلية اللغة العربية ،الريا�ض ،جامعة الإمام حممد بن �سعود1418 ،هـ( 922/3 ،العريفي).
�سيبويه ،الكتاب .122/1
ينظر :ال�سريايف� ،شرح الكتاب  ،241/3والرماين� ،شرح كتاب �سيبويه (من �أ ّول الكتاب �إلى نهاية باب امل�صدر
املثنى املحمول على الفعل املرتوك �إظهاره) ،حتقيق حممد �إبراهيم �شيبة ،ر�سالة دكتوراه مق ّدمة �إلى كلية
اللغة العربية ،مكة املكرمة ،جامعة �أم القرى1414 ،هـ1415/هـ�( 351/1 ،شيبة) ،وال�صفار� ،أبو الف�ضل
البطليو�سي� :شرح كتاب �سيبويه( ،ال�سفر الأ ّول)� ،إ�ستانبول ،م�ص ّورة عن ن�سخة كوبريل ذات الرقم (/10296
ف)/10300( -ف)158 ،ب ،وال�شاطبي� ،أبو �إ�سحاق :املقا�صد ال�شافية يف �شرح اخلال�صة الكافية ،حتقيق عبد
الرحمن العثيمني و�آخرين ،مكة املكرمة ،جامعة �أم القرى ،الطبعة الأولى1428 ،هـ=2007م.499/2 ،
عدي بن زيد العبادي :ديوانه ،حتقيق حممد جبار املعيبد ،بغداد ،من�شورات وزارة الثقافة والإر�شاد
باجلمهورية العراقية� ،سل�سلة كتب الرتاث ( ،2د.ط)( ،د.ت).84 ،
�سيبويه ،الكتاب .141/1
ينظر :ال�سريايف� ،شرح الكتاب  ،17/4وال�صفار� ،شرح الكتاب �175أ.
الذيْ ال َي َق ُع َم ْو ِق َع ما ُي ْ�ض َم ُر فيِ ال ِف ْع ِل �إذا لمَ ْ َي َق ْع َم ْو ِق َع ُه» �سيبويه ،الكتاب
ترجمته ُ
«باب ْا�س ِت ْعما ِل ِه ْم َعال َم َة ال ْإ�ض َما ِر ِ
.352/2
�سيبويه ،الكتاب .355/2
ينظر :ابن ال�سراج ،الأ�صول  ،152/1وال�سريايف� ،شرح الكتاب  ،39-37/9والرماين� ،شرح الكتاب 590/2
(العريفي) ،والر�ضي� ،شرح كافية ابن احلاجب ،حتقيق ح�سن احلفظي ويحيى ب�شري م�صري ،الريا�ض،
جامعة الإمام ،الطبعة الأولى1414 ،هـ=1994م.1359/2/1 ،
�سيبويه ،الكتاب .439/1
ينظر :املربد ،املقت�ضب  ،298/4 ،28/1وابن ال�سراج ،الأ�صول  ،48/2وال�سريايف� ،شرح الكتاب ،78/6
والرماين� ،شرح الكتاب ( 909/2الدمريي) ،والر�ضي� ،شرح الكافية .1081/2/1
�سيبويه ،الكتاب .33-32/3
ينظر :املربد ،املقت�ضب  ،26-25/2وال�سريايف� ،شرح الكتاب  ،37/10والرماين� ،شرح الكتاب 865/3
(العريفي) ،والكويف ،ال�شريف عمر بن �إبراهيم :البيان يف �شرح اللمع ،حتقيق عالء الدين حموية ،ع ّمان،
دار ع ّمار ،الطبعة الأولى1423 ،هـ=2002م ،436-435 ،والعالئي� ،صالح الدين :الف�صول املفيدة يف الواو
املزيدة ،حتقيق الدكتور ح�سن ال�شاعر ،ع ّمان ،دار الب�شري ،الطبعة الأولى1410 ،هـ=1990م.213-212 ،
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� .73سيبويه ،الكتاب .98-97/3
 .74ينظر :املربد ،املقت�ضب  ،135 ،83/2وال�سريايف� ،شرح الكتاب  ،127/10والرماين� ،شرح الكتاب 1040/3
(العريفي) ،والكويف ،البيان يف �شرح اللمع  ،455وابن خروف ،تنقيح الألباب يف �شرح غوام�ض الكتاب،
حتقيق �صالح بن م�سفر الغامدي ،ر�سالة دكتوراه مقدمة �إلى كلية اللغة العربية ،مكة املكرمة ،جامعة �أم
القرى1414 ،هـ ،35 ،وال�شاطبي ،املقا�صد ال�شافية .75/6
� .75سيبويه ،الكتاب .144-143/3
 .76ينظر :املربد ،املقت�ضب  ،350/2وابن ال�سراج ،الأ�صول  ،264/1والرماين� ،شرح الكتاب ( 351/1املو�سى)،
وابن خروف ،تنقيح الألباب .115
	.77الأنعام.109 :
والك�سائي وعا�ص ٌم يف رواية حف�ص ،وك�س ُر الهمزة (�إنها) قراء ُة
 .78قر�أ بفتح الهمزة (�أنها) ابنُ عامر وحمز ُة وناف ٌع
ُّ
ابن كثري و�أبي عمرو و�أبي بكر عن عا�صم ،ووجه قراءة الك�سر �أن الكالم قد َّمت قبله مبعنى :وما ي�شعركم ما
ِ
وجهها النا�س على
يكون منهم ،ثم �أخربهم بعلمه فيهم فقال� :إنها �إذا جاءت ال ي�ؤمنون ،و�أ َّما قراءة الفتح فقد َّ
�ستة �أوجه� ،أ ّولها :وهو �أظهرها� ،أن (�أنّ ) مبعنى (لع َّل) ،وهو قول اخلليل وتلميذه �سيبويه والك�سائي ،والتقدير:
وما ي�شعركم �إميا َنهم لع ّل الآيات �إذا جاءت ال ي�ؤمنون بها .والوجه الثاين� :أن تكون (ال) مزيد ًة ،وهذا ر� ُأي
الفراء و�شيخه الك�سائي ،فيكون التقدير :وما ي�شعركم �أنها �إذا جاءت ي�ؤمنون ،واملعنى على هذا� :أنها لو جاءت
الم العلة ،والتقدير� :إمنا الآيات التي يقرتحونها عند اهلل لأنها
مل ي�ؤمنوا .والوجه الثالث� :أن الفتح على ِ
تقدير ِ
�إذا جاءت ال ي�ؤمنون ،و(ما ُي ْ�شعركم) اعرتا�ض .والوجه الرابع :يف الكالم حذف معطوف ،واملعنى :وما ي�شعركم
�أنها �إذا جاءت ال ي�ؤمنون �أو ي�ؤمنون ،فحذف هذا لعلم ال�سامع .والوجه اخلام�س� :أنَّ (ال) غري مزيدة ،ولي�س يف
الكالم َح ْذ ٌف بل املعنى :وما يدريكم انتفاء �إميانهم ،ويكون هذا جوا ًبا ملن حكم عليهم بالكفر �أبدًا ويئ�س من
حينئذ :وما ُي�شعركم
�إميانهم .والوجه الأخري� :أنَّ (ما) حرف نفي ،يعني� :أنه َن َفى �شعو َرهم بذلك ،والتقدير
ٍ
ُ
اهلل �إميا َنهمِّ ،
ولكل ر� ٍأي حج ٌة ويف تعليله َد َخ ٌل تنظر مع القراءات وتخريجها يف :ابن جماهد ،ال�سبعة ،265
والفراء ،معاين القر�آن ،حتقيق �أحمد يو�سف جناتي ،وحممد علي النجار وعبد الفتاح �شلبي ،القاهرة ،دار
الكتب امل�صرية ،والهيئة امل�صرية العامة للكتاب1972 ،م 1955 -م ،374 ،350/1 ،والزجاج ،معاين القر�آن
و�إعرابه ،حتقيق الدكتور عبد اجلليل �شلبي ،بريوت ،عامل الكتب ،الطبعة الأولى1408 ،هـ=1988م-282/2 ،
علي :احلجة للق ّراء ال�سبعة ،حتقيق بدر الدين قهوجي وب�شري جويجاتي ،دم�شق ،دار
 ،283والفار�سي� ،أبو ّ
امل�أمون للرتاث ،الطبعة الثانية1413 ،هـ=1993م ،382-376/2 ،والداين� ،أبو عمرو :جامع البيان يف القراءات
الطحان وزمالئه (جمموعة ر�سائل علمية) ،الإمارات ،جامعة ال�شارقة ،الطبعة
ال�سبع ،حتقيق عبد املهيمن ّ
الأولى1428 ،هـ=2007م ،1060-1058/3 ،والباقويل� ،أبو احل�سن :ك�شف امل�شكالت و�إي�ضاح املع�ضالت ،حتقيق
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الدكتور حممد �أحمد الدايل ،دم�شق ،جممع اللغة العربية ،الطبعة الأولى1415 ،هـ=1995م،424-423/1 ،
وال�سمني احللبي :الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون ،حتقيق �أحمد حممد اخلراط ،دم�شق ،دار القلم ،الطبعة
الأولى� ،سني الطبع خمتلفة.106-101/5 ،
� .79سيبويه ،الكتاب .123/3
 .80وجميء (�أنّ ) مبعنى (لع ّل) وج ٌه �سائغ م�ستفي�ض يف العربية ،ينظر الزجاجي ،حروف املعاين ،ح ّققه علي
توفيق احلمد ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،و�إربد ،دار الأمل ،الطبعة الثانية1406 ،هـ=1986م ،57 ،واملالقي،
�أحمد بن عبد النور :ر�صف املباين يف �شرح حروف املعاين ،حتقيق �أحمد حممد اخل ّراط ،دم�شق ،مطبعة
زيد بن ثابت1395 ،هـ=1975م.127 ،
	.81الأنعام.109 :
	.82الأنعام.110 :
 .83ينظر :ال�سريايف� ،شرح الكتاب  ،17/11والفار�سي ،التعليقة  ،235/2والرماين� ،شرح الكتاب 247-246/1
(املو�سى) ،وابن خروف ،تنقيح الألباب .87
� .84سيبويه ،الكتاب .27/3
 .85ينظر :املربد ،املقت�ضب  ،42/2والرماين� ،شرح الكتاب ( 851/3العريفي) ،والر�ضي� ،شرح الكافية ،866/2/2
وابن ه�شام ،مغني اللبيب .278-277/2
� .86سيبويه ،الكتاب .393/1
 .87ينظر :ال�سريايف� ،شرح الكتاب  ،10/6والرماين� ،شرح الكتاب ( 712/2الدمريي).
	.88الإن�سان.24 :
� .89سيبويه ،الكتاب .188/3
 .90ينظر :ال�سريايف� ،شرح الكتاب  72/4ب ،والفار�سي ،التعليقة  ،291/2والرماين� ،شرح الكتاب 555/1
(املو�سى) ،وابن خروف ،تنقيح الألباب  ،189-188والباقويل ،ك�شف امل�شكالت .1415/2
	.91امل�صدر نف�سه .123/3
	.92امل�صدر نف�سه .188/3
	.93امل�صدر نف�سه .122/1
	.94امل�صدر نف�سه .141/1
	.95امل�صدر نف�سه .355/2
	.96امل�صدر نف�سه .439/1
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	.97امل�صدر نف�سه .33/3
	.98امل�صدر نف�سه .97/3
	.99امل�صدر نف�سه .393/1
امل�صادر واملراجع:
	ابن ال�سراج :الأ�صول يف النحو ،حتقيق عبد احل�سني الفتلي ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة الثانية،1407هـ= 1987م.
	ابن ال�صالح ،تقي الدين :فتاوى وم�سائل ابن ال�صالح يف التف�سري واحلديث والأ�صول والفقه ،حتقيق عبداملعطي �أمني قلعجي ،بريوت ،دار املعرفة ،الطبعة الأولى1406 ،هـ = 1986م.
	ابن خلدون :املق ّدمة ،بريوت ،دار الكتاب اللبنا ّين ،الطبعة الثالثة1967 ،م.
	ابن �سيده ،علي بن �إ�سماعيل :املحكم واملحيط الأعظم يف اللغة ،حتقيق م�صطفى ال�سقا و�آخرين ،القاهرة،معهد املخطوطات العربية� ،سني الطبع خمتلفة.
	ابن �سينا ،ال�شيخ الرئي�س �أبو علي احل�سني :النجاة يف املنطق والإلهيات ،حتقيق الدكتور عبد الرحمنعمرية ،بريوت ،دار اجليل ،الطبعة الأولى1412 ،هـ=1992م.
	ابن جماهد :ال�سبعة يف القراءات ،حتقيق الدكتور �شوقي �ضيف ،القاهرة ،دار املعارف ،الطبعة الثانية،1400هـ=1980م.
	ابن ه�شام الأن�صاري :مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،حتقيق و�شرح الدكتور عبد اللطيف اخلطيب ،الكويت،مطابع ال�سيا�سة ،الطبعة الأولى1421 ،هـ=2000م ،من من�شورات املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت.
-

�أبو املكارم ،علي :تقومي الفكر النحوي ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والن�شر2005 ،م.

-

�أمني� ،أحمد� :ضحى الإ�سالم ،القاهرة ،مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر ،الطبعة اخلام�سة1956 ،م.

-

�أني�س� ،إبراهيم :من �أ�سرار اللغة ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�صر ّية ،الطبعة الرابعة1972 ،م.

-

�أيوب ،عبد الرحمن :درا�سات نقدية يف النحو العربي ,القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�صرية1960 ،م.

	ابن تيمية :الرد على املنطقيني= ن�صيحة �أهل الإميان يف الرد على منطق اليونان ،حتقيق عبد ال�صمد�شرف الدين الكتبي ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الريان1426 ،هـ= 2005م.
	ابن خروف :تنقيح الألباب يف �شرح غوام�ض الكتاب ،حتقيق ودرا�سة �صالح بن م�سفر الغامدي ،ر�سالةدكتوراه مقدمة �إلى كلية اللغة العربية ،مكة املكرمة ،جامعة �أم القرى1414 ،هـ.
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	الباقويل� ،أبو احل�سن :ك�شف امل�شكالت و�إي�ضاح املع�ضالت ،حتقيق الدكتور حممد �أحمد الدايل ،دم�شق،جممع اللغة العربية ،الطبعة الأولى1415 ،هـ=1995م.
 باملر ،فرانك :مدخل �إلى علم الداللة ،ترجمة الدكتور خالد حممود جمعة ،الكويت ،مكتبة دار العروبة للن�شروالتوزيع ،الطبعة الأولى1997 ،م.
 بدوي ،عبد الرحمن :الرتاث اليوناين يف احل�ضارة الإ�سالمية :درا�سات لكبار امل�ست�شرقني ،القاهرة ،مكتبةالنه�ضة امل�صرية( ،د.ط)1940 ،م.
 بدوي ،عبد الرحمن :املنطق ال�صوري والريا�ضي ،الكويت ،وكالة املطبوعات ،الطبعة الرابعة1977 ،م. بروكلمان ،كارل :تاريخ الأدب العربي ،حتقيق عبد احلليم النجار ورم�ضان عبد التواب ،القاهرة ،داراملعارف1977 ،م.
 ب�شر ،كمال :التفكري اللغوي بني القدمي واحلديث ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والن�شر( ،د.ط)2005 ،م. بكو�ش ،فاطمة الها�شمي :ن�ش�أة الدر�س الل�ساين العربي احلديث :درا�سة يف الن�شاط الل�ساين العربي،القاهرة� ،إيرتاك للطباعة والن�شر والتوزيع ،الطبعة الأولى2004 ،م.
 تروبو ،جريار :ن�ش�أة النحو العربي يف �ضوء كتاب �سيبويه ،جملة جممع اللغة العربية الأردين ،العدد 1978 ،1م.	التوحيدي� ،أبو حيان :املقاب�سات ،حتقيق ح�سن ال�سندوبي ،الكويت ،دار �سعاد ال�صباح ،الطبعة الثانية1992 ،م.	اجلابري ،حممد عابد :بنية العقل العربي :درا�سة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية ،بريوت،مركز درا�سات الوحدة العربية ،الطبعة التا�سعة2009 ،م.
 جهامي ،جريار :الإ�شكالية اللغوية يف الفل�سفة العربية :درا�سة حتليلية نقدية ،بريوت-لبنان ،دار امل�شرق،1994م.
	اجلوهري� ،إ�سماعيل بن ح ّماد :ال�صحاح= تاج اللغة و�صحاح العربية ،حتقيق �أحمد عبد الغفور ّعطار،
بريوت ،دار العلم للماليني ،الطبعة الثالثة1404 ،هـ=1984م.
	احلارثي ،وائل بن �سلطان :عالقة علم �أ�صول الفقه بعلم املنطق :مقاربة يف جدلية التاريخ والت�أثري ،بريوت،مركز مناء للبحوث والدرا�سات ،الطبعة الأولى2012 ،م.
 حامد ,عبد ال�سالم ال�سيد :ال�شكل والداللة :درا�سة نحوية للفظ واملعنى ،القاهرة ،دار غريب ,الطبعةالأولى2002 ,م.
	احلديثي ،خديجة :املدار�س النحو ّية ،العراق ،مطبعة جامعة بغداد1406 ،هـ=1986م.ّ
 ح�سان ،متام :الأ�صول :درا�سة �إب�ستمولوجية لأ�صول الفكر اللغوي العربي ،الدار البي�ضاء ،دار الثقافة –مطبعة النجاح اجلديدة1411 ،هـ=1991م.
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 ح�سان ،متام :اللغة بني املعيارية والو�صفية ،القاهرة ،دار عامل الكتب ،الطبعة الرابعة1421 ،هـ=2001م. ح�سني ،عبد القادر� :أثر النحاة يف البحث البالغي ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والن�شر والتوزيع( ،د.ط)1998 ،م. حما�سة ،عبد اللطيف حممد :النحو والداللة :مدخل لدرا�سة املعنى النحوي الداليل ،القاهرة ،دار ال�شروق،الطبعة الأولى1420 ،هـ=2000م.
 حمودة ،عبد العزيز :اخلروج من التيه :درا�سة يف �سلطة الن�ص ،الكويت ،املجل�س الأعلى للثقافة والفنونوالآداب2003 ،م� ،سل�سلة عامل املعرفة.
 خليل ،حلمي :العربية والغمو�ض :درا�سة لغوية يف داللة املبنى على املعنى ،الإ�سكندرية ،دار املعرفة اجلامعية1988 ،م. خليل ،يا�سني :حما�ضرات يف املنطق الريا�ضي ،القاهرة ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�شر والتوزيع ،الطبعةالأولى2007 ،م.
الطحان وزمالئه (جمموعة ر�سائل
	الداين� ،أبو عمرو :جامع البيان يف القراءات ال�سبع ،حتقيق عبد املهيمن ّعلمية) ،الإمارات ،جامعة ال�شارقة ،الطبعة الأولى1428 ،هـ=2007م ،من من�شورات كلية الدرا�سات العليا
والبحث العلمي.
	الدمنهوري� ،أحمد� :إي�ضاح املبهم من معاين ال�س ّلم ،حققها وق ّدم لها فاروق الدباغ ،بريوت ،مكتبة املعارف،الطبعة الثانية1427 ،هـ=2006م.
	الراجحي ،عبده :النحو العربي والدر�س احلديث :بحث يف املنهج ،بريوت ،دار النه�ضة العربية1979 ،م.	الراغب� ،أبو القا�سم الأ�صفهاين :املفردات يف غريب القر�آن ،حتقيق حممد �سيد كيالين ،القاهرة ،مكتبةومطبعة م�صطفى البابي احللبي1381 ،هـ=1961م.
	الر�ضي� :شرح كافية ابن احلاجب ،حتقيق الدكتور ح�سن احلفظي ويحيى ب�شري م�صري ،الريا�ض ،جامعةالإمام ،الطبعة الأولى1414 ،هـ=1994م.
	الرماين� :شرح كتاب �سيبويه (من �أ ّول الكتاب �إلى نهاية باب امل�صدر املثنى املحمول على الفعل املرتوك�إظهاره) ،حتقيق حممد �إبراهيم �شيبة ،ر�سالة دكتوراه مق ّدمة �إلى كلية اللغة العربية ،مكة املكرمة ،جامعة
�أم القرى1414 ،هـ 1415/هـ.
	الرماين� :شرح كتاب �سيبويه (من باب احلروف التي تدخل على الفعل دون اال�سم �إلى نهاية باب احلكاية)،حتقيق �إبراهيم املو�سى ،ر�سالة دكتوراه مق ّدمة �إلى كلية اللغة العربية ،الريا�ض ،جامعة الإمام حممد بن
�سعود1420 ،هـ.
	الرماين� :شرح كتاب �سيبويه (من باب الندبة �إلى نهاية باب الأفعال يف الق�سم) ،حتقيق �سيف بن عبد الرحمنالعريفي ،ر�سالة دكتوراه مق ّدمة �إلى كلية اللغة العربية ،الريا�ض ،جامعة الإمام حممد بن �سعود1418 ،هـ.
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	الرماين� :شرح كتاب �سيبويه = الرماين يف تناوله مل�شكالت كتاب �سيبويه من خالل �شرحه و�آرائه يف ذلك معحتقيق املجلد الثاين وبع�ض الثالث �إلى �آخر مو�ضوع (النداء) من ال�شرح� ،إعداد املتويل رم�ضان الدمريي،
ر�سالة دكتوراه مق ّدمة �إلى اللغة العربية ،املن�صورة ،جامعة الأزهر1402 ،هـ=1982م.
 رم�ضان� ،أحمد ال�سيد :علم املنطق ،الريا�ض ،مطابع �أ�ضواء املنتدى1424 ،هـ. روبنز ،ر .هـ :موجز تاريخ علم اللغة يف الغرب ،ترجمه للعربية الدكتور �أحمد عو�ض ،الكويت ،املجل�سالوطني للثقافة والفنون والآداب1418 ،هـ=1997م ،من �سل�سلة عامل املعرفة.
أندل�سي :طبقات النحو ّيني واللغو ّيني ،حتقيق حم ّمد �أبو الف�ضل
	الزبيدي� ،أبو بكر حم ّمد بن احل�سن الّ
ّ
�إبراهيم ،القاهرة-م�صر ،دار املعارف1973 ،م.
	الزجاج :معاين القر�آن و�إعرابه ،حتقيق الدكتور عبد اجلليل �شلبي ،بريوت ،عامل الكتب ،الطبعة الأولى،1408هـ=1988م.
	الزجاجي :حروف املعاين ،ح ّققه وق ّدم له الدكتور علي توفيق احلمد ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،و�إربد ،دارالأمل ،الطبعة الثانية1406 ،هـ=1986م.
	الزجاجي :جمال�س العلماء ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،والريا�ض ،دار الرفاعي،الطبعة الثانية1403 ،هـ=1983م.
	الزخم�شري� ،أبو القا�سم حممود بن عمر� :أ�سا�س البالغة ،القاهرة ،مركز حتقيق الرتاث ،الهيئة امل�صريةالعامة للكتاب1985 ،م.
	ال�سامرائي ،مهدي �صالح :املجاز يف البالغة العربية ،حماة�-سوريا ،دار الدعوة ،الطبعة الأولى1974 ،م. �سام�سون ،جفري :مدار�س الل�سانيات الت�سابق والتطور ،ترجمه للعربية الدكتور حممد زياد ك ّبة ،الريا�ض،مطابع جامعة امللك �سعود1417 ،هـ.
 �سعد� ،أحمد :الأ�صول البالغية يف كتاب �سيبويه و�أثرها يف البحث البالغي ،القاهرة ،مكتبة الآداب ،الطبعةالأولى1419 ،هـ=1999م.
 ال�سمني احللبي :الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون ،حتقيق الدكتور �أحمد حممد اخلراط ،دم�شق ،دارالقلم ،الطبعة الأولى� ،سني الطبع خمتلفة.
 �سيبويه :الكتاب ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ=1988م.	ال�س ّيد ،عبد الرحمن حم ّمد :مدر�سة الب�صرة النحو ّية ن�ش�أتها وتط ّورها ،العراق ،من�شورات جامعة الب�صرة،مطابع �سج ّل العرب ،الطبعة الأولى1388 ،هـ=1968م.
	ال�سريايف� :شرح كتاب �سيبويه ،ح ّققه وق ّدم له وع ّلق عليه جمموعة من الأ�ساتذة ،القاهرة ،دار الكتب217
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�سني الطبع خمتلفة.
والوثائق القوميةّ ،
	ال�سيوطي :بغية الوعاة يف طبقات اللغو ّيني والنحاة ،حتقيق حم ّمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة ،مطبعةّ
احللبي ،الطبعة الأولى1384 ،هـ=1965م.
عي�سى البابي
ّ
	ال�سيوطي� :صون املنطق والكالم عن ف َّني املنطق والكالم ،حتقيق الدكتور علي �سامي الن�شار وال�سيدة �سعادعلي عبد الرازق ،القاهرة ،دار الن�صر للطباعة ،الطبعة الثانية1389 ،هـ=1970م ،ن�شر جممع البحوث
الإ�سالمية.
	ال�شاطبي� ،أبو �إ�سحاق :املقا�صد ال�شافية يف �شرح اخلال�صة الكافية ،حتقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمنيو�آخرين ،مكة املكرمة ،جامعة �أم القرى ،الطبعة الأولى1428 ،هـ=2007م ،من من�شورات معهد البحوث
العلمية-مركز �إحياء الرتاث الإ�سالمي.
ن�صه وق ّدم له وع ّلق عليه وخ ّرج �أحاديثه م�شهور بن ح�سن �آل
	ال�شاطبي� ،أبو �إ�سحاق :املوافقات� ،ضبط ّ�سلمان ،اجليزة-القاهرة ،دار ابن عفان ،الطبعة الأولى1417 ،هــ= 1997م.
 �صالح ,ح�سن ب�شري :عالقة املنطق باللغة عند فال�سفة امل�سلمني ،الإ�سكندرية ،دار الوفاء لدنيا الطباعةوالن�شر ،الطبعة الأولى2003 ،م.
 �صالح ،عبد الرحمن احلاج :النحو العربي ومنطق �أر�سطو ،اجلزائر ،جملة كلية الآداب ،جامعة اجلزائر ،العدد 1964 ،1م.	ال�صفار� ،أبو الف�ضل قا�سم بن علي البطليو�سي� :شرح كتاب �سيبويه( ،ال�سفر الأ ّول)� ،إ�ستانبول ،م�ص ّورة عنن�سخة كوبريل ذات الرقم (/10296ف)/10300( -ف).
	الطلحي ،ردة اهلل :داللة ال�سياق ،مكة املكرمة ،جامعة �أم القرى ،الطبعة الأولى1424 ،هـ ،من من�شوراتمعهد البحوث العلمية.
 عبد البديع ،لطفي :الرتكيب اللغوي للأدب :بحث يف فل�سفة اللغة الأ�ستطيقا ،الريا�ض ،دار املريخ ،الطبعةالأولى1409 ،هـ=1989م.
عدي بن زيد العبادي :ديوانه ،حتقيق حممد جبار املعيبد ،بغداد ،من�شورات وزارة الثقافة والإر�شاد
ّ
باجلمهورية العراقية� ،سل�سلة كتب الرتاث ( ،2د.ط)( ،د.ت).
	العكيلي ،ح�سن منديل :النحو بني املنطق واال�ستعمال اللغوي ،العراق ،جملة كلية الآداب ،جامعة الكوفة2008 ،م. عالمة ،طالل :ن�ش�أة النحو العربي يف مدر�ستي الب�صرة والكوفة ،بريوت ،دار الفكر اللبناين ،الطبعة الأولى1992 ،م.	العالئي� ،صالح الدين :الف�صول املفيدة يف الواو املزيدة ،حتقيق الدكتور ح�سن ال�شاعر ،ع ّمان ،دار الب�شري،الطبعة الأولى1410 ،هـ=1990م.
 بوعلي ،ف�ؤاد :الأ�س�س املعرفية واملنهجية للخطاب النحوي العربي :من القرن الأول �إلى اخلام�س الهجريني،218
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�إربد-الأردن ،عامل الكتب احلديث2011 ،م.
 عمايرة� ،إ�سماعيل �أحمد :امل�ست�شرقون ونظرياتهم يف ن�ش�أة الدرا�سات اللغوية العربية ،ع ّمان ،دار حنني،الطبعة الثانية1992 ،م.
 ع ّيا�شي ،منذر :الل�سانيات والداللة ،حلب�-سورية ،مركز الإمناء احل�ضاري ،الطبعة الثانية2007 ،م.	الغذامي ،عبد اهلل :اخلطيئة والتكفري :من البنيوية �إلى الت�شريحية ،نظرية وتطبيق ،بريوت/الدار البي�ضاء،املركز الثقايف العربي2006 ,م.
	الغزايل� ،أبو حامد :معيار العلم يف فن املنطق ،حتقيق الدكتور �سليمان دنيا ،القاهرة ،دار املعارف1961 ،م.	الفارابي� ،أبو ن�صر الفيل�سوف� :إح�صاء العلوم ،حتقيق علي بوملحم ،بريوت -لبنان ،دار ومكتبة الهالل1996 ،م.	الفار�سي� ،أبو علي :التعليقة على كتاب �سيبويه ،حتقيق وتعليق الدكتور عو�ض القوزي ،القاهرة ،مطبعةالأمانة ،والريا�ض ،مطابع احل�سني ،الطبعة الأولى� ،سني الطبع خمتلفة.
علي :احلجة للق ّراء ال�سبعة ،حتقيق بدر الدين قهوجي وب�شري جويجاتي ،دم�شق ،دار امل�أمون
	الفار�سي� ،أبو ّللرتاث ،الطبعة الثانية1413 ،هـ=1993م.
 فالرتز ،ريت�شارد :الفل�سفة الإ�سالمية ومركزها يف التفكري الإن�ساين ،ترجمة حممود توفيق ح�سني ،بريوت،دار العلم للماليني1958 ،م.
	الف ّراء :معاين القر�آن ،اجلزء الأول بتحقيق �أحمد يو�سف جناتي ،وال�شيخ حممد علي النجار ،القاهرة،دار الكتب امل�صرية1374 ،هـ=1955م ،واجلزء الثاين بتحقيق ال�شيخ حممد علي النجار ،الدار امل�صرية
للت�أليف والرتجمة ،دون تاريخ ،واجلزء الثالث بتحقيق الدكتور عبد الفتاح �شلبي ،الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب1972 ،م.
 فريحة� ،أني�س :يف اللغة العربية وبع�ض م�شكالتها ،بريوت ،دار النهار1980 ،م. ف�ضل� ،صالح :نظرية البنائية يف النقد الأدبي ،القاهرة ،دار ال�شروق ،الطبعة الأولى1419 ،هـ=1998م. فري�ستيج ،كي�س :عنا�صر يونانية يف الفكر اللغوي العربي ،ترجمة الدكتور حممود كناكري� ،إربد-الأردن،عامل الكتب احلديث ،الطبعة الثانية1424 ،هـ=2004م.
علي بن يو�سف ال�شيبا ّ
ين� :إنباه الرواة على �أنباه النحاة ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل
	القفطي� ،أبو احل�سن ّّ
�إبراهيم ،القاهرة ،دار الكتب امل�صر ّية1369 ،هـ=1955م.
	الكندي� ،أبو يو�سف يعقوب بن �إ�سحاق :ر�سائل الكندي الفل�سفية ،حتقيق وتقدمي وتعليق حممد عبد الهادي�أبو ريدة ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،ومكتبة اخلاجني ،الطبعة الثانية1978 ،م.
	الكويف ،ال�شريف عمر بن �إبراهيم :البيان يف �شرح اللمع ،حتقيق الدكتور عالء الدين حموية ،ع ّمان ،دار219
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ع ّمار ،الطبعة الأولى1423 ،هـ=2002م.
 الينز ،جون :علم الداللة ،ترجمة عبد املجيد ما�شطة وحليم ح�سن فالح وكاظم ح�سني باقر ،العراق،من�شورات كلية الآداب ،جامعة الب�صرة1980 ،م.
 ليونز ،جون :اللغة وعلم اللغة ،ترجمة الدكتور م�صطفى التوين ،بريوت ،دار النه�ضة العربية ،الطبعة الأولى1981 ،م. املالقي� ،أحمد بن عبد النور :ر�صف املباين يف �شرح حروف املعاين ،حتقيق �أحمد حممد اخل ّراط ،دم�شق،مطبعة زيد بن ثابت1395 ،هـ=1975م ،من مطبوعات جممع اللغة العربية بدم�شق.
	املربد :املقت�ضب ،حتقيق حممد عبد اخلالق عظيمة ،القاهرة ،من من�شورات املجل�س الأعلى لل�ش�ؤونالإ�سالمية1386 ،هـ=1966م.
-

منوذجا ،الريا�ض,
حم�سب ،حميي الدين :الثقافة املنطقية يف الفكر النحوي :نحاة القرن الرابع الهجري
ً
ّ
مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،الطبعة الأولى1427 ،هـ=2007م.
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