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مايكل كارتر وجهوده في درس النظرية النحوية التراثية مع ترجمة بحثه: 

 التداولية واللغة التعاقدية في البدايات األولى للنحو العربي والنظرية الفقهية

 د. ناصر فرحان احُلريِّص

 :البحث ملخص

رين يف تلقي الدراسة احلالية الضوء على  جهىود اتعىتعربل اللغىويل اتعاصى     
درس النظرية النحوية الرتاثية من خالل الرتكيز عل  جهود اللغوي الربيطاني مايكل 

بوصفه أبرز اتعتعربل اتعاصرين اتهىتنيل بفكىر سىيهويه     Michael Carterكارتر 
يرى كارتر أن عنيق التفكري اللعاني العربي ودقَّته يهدأ ورمبا ينتهىي  . ونظريته النحوية
غري ، الفذة اليت أرادت درس الطهيعة الوظيفية الكاملة للنظام النحويبعيهويه وعقليته 

أن النحاة بعده آثروا النحو اتعياري الصىارم الىذي أدى  مج مجىود النحىو العربىي  مج      
ويف سيهل  عطاء عينة عنيلية جلهود كارتر يف اهتنيامه . (30: 1992يومنا هذا )كارتر 

: ث واحًدا من أبرز وأهم أحباث كىارتر احلديثىة  يرتجم الهح، بالنظرية النحوية العربية
الىذي  ، لنحو العربي والنظريىة الفقهيىة  ل األومج هداياتالالتداولية واللغة التعاقدية يف 

يكشف مىن خاللىه سىهق سىيهويه الىدرسس اللعىانيس احلىديث يف التىنظري تىا يعىني            
  دراكن ويوضح كيىف اسىتفاد أيًضىا علنيىاء أصىول الفقىه مى       ، باللعانيات التداولية

ومنىه قعىدوا للهعىد التىداولي     ، فقهيىة للصىيغة النحويىة   اتهكر للنيقتضيات ال سيهويه
مما أدى  مج ميالد عالقة تالزمية بل النظرية النحوية والنظرية الفقهية ؛ للنينهج الفقهي

وقد اكعهت تلك العالقة سيهويه كثرًيا من اتصىطلحات الفقهيىة الىيت    ، يف زمن مهكر
الكتىا   أنَّ ، وفًقا لكارتر، نظريته النحوية الوليدة آنذاك واليت تؤكدوظفها يف صياغة 

ووصف غري معهوق للعربية يف كل أبعادها )الدينية والشعرية ،  بداع فكر رجل واحد
 فقهىي والعامة واخلاصة( يف  طار تنظريي معتوح  بشكل عنييق من مهادئ النظىام ال 

 .يوناني أو غريه: ألي فكر أجنيب، لبعل  الغا، والذي ال يدين بشيء، الناشئ آنذاك
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Michael Carter's efforts in Studying Medieval Arabic Grammatical 

Theory with a translation of his paper: ‘Pragmatics and Contractual 

Language in Early Arabic Grammar and Legal Theory’ 
 

Dr. NASSER F. ALHORAIS 

Abstract  

The current study sheds light on the efforts of modern Arabists 

linguists in studying medieval Arabic grammatical theory by focusing on 

Michael Carter's efforts as being the most modern Arabists linguists will 

always be most strongly linked with Sībawayhi (the first systematic 

grammarian of Arabic). Carter believes that the subtlety and profundity 

of Arabic linguistic thought starts and perhaps ends with Sībawayhi and 

his own genius that wanted to study the functional nature of Arabic 

grammar. Regrettably, his successors transmuted his achievement into 

the normative and prescriptive grammar which are now regarded as 

typical of the whole discipline.  

To give a sample of Carter's efforts to medieval Arabic 

grammatical theory, the current study translates one of his most recent 

important papers, namely ‘Pragmatics and Contractual Language in Early 

Arabic Grammar and Legal Theory’. In this paper, Carters reveals that a 

form of Pragmatics can be discerned in Sībawayhi's analysis of speech 

long before it is found by modern Linguistics in which has become 

known as Pragmatics. The paper also illustrates that theʾuṣūlīs have 

benefited from Sībawayhi awareness of the legal implications of 

grammatical form to establish their own Pragmatics theory. This leads, 

according to Carter, to that the two sciences of grammar and law leap-

frogged each other in an evolutionary series, where the advances of one 

made further progress possible in the other. This close relationship helps 

Sībawayhi to discover many legal terms to his own new grammatical 

theory in that time. This, as pointed out by Carter, indicates the fact that 

the Kitāb is the creation of a single mind, an unprecedented description 

of Arabic in all its domains, religious, poetic, public and private, in a 

theoretical framework which drew deeply upon the principles of the 

nascent legal system and owes almost nothing to external traditions.  
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 مقدمة:

حركىة  أن نشطت  كان اإلرُث اللغوي العربي حمَط اهتنيام العلنياء الغربيل منذ
ت أكثىر رقىاع العىا     ستعنيرُا ر بعد أنواخر القرن التاسع عشأنية يف اق اتنظَّاالستشر

وتأتي النظرية النحويىة  . (16: 2011العربي اهتنياًما بالعلم وأغناها معرفة )احلصل 
وفًقىا  ، الرتاثية يف مقدمة هذا االهتنيىام الىذي يعىود سىههه عنىد اتعتشىرقل األوا ىل       

و العربي يف صورته الىيت وصىلت  لينىا عىن النحىاة      النح  مج "أن -)ألربت ديرتيش(لى
وقد . (14: 1992" )نقال عن عنيايرة الوسيلة اتهيأة لدرس اللغة العربيةكان القدام  

قاموا يف سهيل ذلك برتمجة أشهر اتؤلفات النحوية الرتاثية  مج لغاتهم بعد أن حققوها 
، األتاني "يىان" لكتىا  سىيهويه   اتعتشرق  ويأتي حتقيق وترمجة. ونشروها باللغة العربية

هىذا فضىال عىن    . يف مقدمىة تلىك اجلهىود    جروميةشرح اآل" لاألتاني "ترومب ةوترمج
كنيىا   األوا ل ا بالنحاة العر ا واضًحالنحو واللغة متأثرين تأثًر يف الكتب اليت ألفوها

تناول  طريقة خاصة يف األوا ل وقد اختذ اتعتشرقون. وآخرين"هاول" و "رايت" جند عند 
؛ األسىاليب اإلحصىا ية  وذلك من خالل اعتنياد اتنىاهج العلنييىة و  ، العربيةحنو اللغة 

مع مقارنة ، شيوًعا وأشهر تراكيهها النحوية ها انتشاًرامفردات كثرالوقوف عل  أ لغرض
 . ظواهرها بظواهر غريها من اللغات وخاصة اللغات العامية

بشكل خاص  حنو اللغة العربيةوقد حظيت تلك اجلهود االستشراقية يف درس 
بالدرس والتقويم  ْن من اتعتشرقل أنفعهم و ْن من  - وعلومها األخرى بشكل عام

ولعل من أبرز مؤلفات الصنف األول اليت هلا قدم ، اتختصل باللغة العربية من أبنا ها
كىة  تىاري  حر : العهق يف هذا اجلانب الكتا س الذي ألفه اتعتشرق يوهان فوك بعنوان

، بدايات الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا حتى  القىرن العشىرين   : االستشراق
تىأتي دراسىات كىثرية يف الصىنف     ، يف اتقابىل . وقد نقله  مج العربية عنير لطفي العا 



 ...مايكل كارتر وجهوده يف درس النظرية النحوية الرتاثية مع ترمجة حبثه: التداولية واللغة 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          376

جهىود  : ( حيننيا كان ميهد ألطروحته2001الثاني عرض هلا فارس حعن العلطاني )
 . ربية )اترتمجة واتطهوعة )ينظر قا نية اتراجع(اتعتشرقل اللغوية يف اللغة الع

غري أنه يغلب عل  تلك الدراسات العابقة اليت عاجلت جهىود اتعتشىرقل يف   
الرتكيىز على     -دراسة وخدمة اللغة العربية )وال سينيا يف نظريتها النحويىة الرتاثيىة(  

النشر للرتاث وكادت تتوقف عند بداية ازهادر حركة التحقيق و، جهود األوا ل منهم
اللغوي والنحوي يف اجلامعات العربية منذ مخعينيات القرن اتاضي عنىدما تىومج هىذا    

 ال أن ، األمر أبناء اللغة العربية الذين تتلنيذ أكثرهم عل  أولئك اتعتشرقل األوا ىل 
العناية بدراسة جهود اتعتشرقل عادت مرة أخرى منذ مثانينيات القرن اتاضي عىرب  

وعنيىايرة  ، (1982ثر عنيًقا وأوسع نقاًشا عل  حنو مىا جنىد عنىد بىاكال )    دراسات أك
 . (2016وجدامي )، (2004واتزيين )، (1994وفرستيغ )، (1992)

واتتتهع للدراسات اللغوية يف الغر  اتعاصر جيد أن حركة االستشىراق حىول   
لعريقة من معهد  ذ ال تكاد ختلو اجلامعات الغربية ا؛ علوم اللغة العربية مازالت قا نية

أو مركز أو قعم خمتص يف الدراسات العربية واإلسىالمية يىأتي يف مقدمىة اهتنياماتىه     
وقد أخرجىت لنىا   . الرتكيُز عل  درس الرتاث اللغوي العربي وكشف كنوزه ومعارفه

تلك الصروح العلنيية جمنيوعة جديدة مىن "اتعتشىرقل اجلىدد" الىذين اصىُطلح على        
والالفت يف جهودهم أنها تركز على  دراسىة الفكىر    . عاصرينتعنييتهم باتعتعربل ات

العربي واإلسالمي وال تقتصر عل  جمرد التحقيق والنشر أو الدراسة الوصفية اجملىردة  
أن عنيلىهم يف دراسىة احلضىارة    ، يضىاف  مج ذلىك  . كنيا كان عند أسىالفهم األوا ىل  

ود اجلنياعية يف الهحث العربية واإلسالمية اتعم بأنه عنيل منظم يقوم عل  تضافر اجله
أعين به )االحتاد األوروبي ، ويتجل  ذلك من خالل تأسيس احتاد خاص بهم، العلنيي

للنيعتعربل واتختصل يف الدراسات اإلسالمية( الذي ُخصص له مؤمتر سنوي مازال 
 . (1)يعقد منذ أكثر من ثالثل عاًما
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يف درس النظريىة   ال سىينيا ، واتتفحص جلهود اتعتعربل اللغىوين اتعاصىرين  
استشعار بأهنيية تا يلحظ فيها من ؛ جيد من اتفيد دراسة تلك اجلهود، النحوية الرتاثية

اللغة العربية يف اإلسهام يف اتعرفة اليت تتزايد بشكل ملحوظ عن النظريىات النحويىة   
ية احلديثة اليت طاتا استعانت بنحو اللغة العربيىة يف اختهىار اتقىوالت النظريىة اللعىان     

أهنييىة العربيىة يف اإلسىهام يف تطىوير جمىال الهحىث يف       ، يضاف  مج ذلىك . وتطويرها
تا للعربية من خصا ص لغوية )حمافظة( ُيكشف من خالهلا عن ؛ (2)اللعانيات العامية

 . اللغوية العامية األخرى اليت فقدت كثرًيا من خصا صهاحقب مهنية يف تاري  اللغات 

و  لقاء الضوء على  جهىود اتعىتعربل اللغىويل     ما تطنيح  ليه هذه الدراسة ه
اتعاصرين يف درس النظرية النحوية الرتاثيىة مىن خىالل الرتكيىز على  درس جهىود       

( بوصىىفه أبىىرز اتعىىتعربل Michael Carterاللغىىوي الربيطىىاني مايكىىل كىىارتر )
مىن  فقىد كتىب عنهىا عىدًدا كىهرًيا      ؛ اتعاصرين اتهتنيل بفكر سيهويه ونظريته النحوية

وقّدم عنها الكىثري مىن األوراق العلنييىة يف اتىؤمترات     ، األحباث والكتب واتراجعات
تهدف الدراسىة  ، ويف سهيل  براز تلك اجلهود عنيلًيا. م حت  اليوم1972الدولية منذ 

التداوليىة واللغىة التعاقديىة يف    : احلالية  مج ترمجة واحد من أبرز أحباث كارتر احلديثىة 
وتأتي أهنيية ترمجة هذا العنيل مىن  . (3)نحو العربي والنظرية الفقهيةلل األومج هداياتال

 : جوانب متعددة يأتي يف مقدمتها
الكشف عن سهق سىيهويه وعلنيىاء أصىول الفقىه الىدرسس اللعىانيس احلىديث يف         -1

 . التنظري تا يعني  باللعانيات التداولية
الفقهيىة يف أن )أ(   اإلشارة  مج العالقة التالزمية بىل النظريىة النحويىة والنظريىة     -2

يف ضهط  -عل  الرتتيب –لتحقيق هدف مشرتك يكنين ؛ كالهنيا يتحد مع اآلخر
 يرمىي  مج  اا مشىرتكً كنيىا أنهىا يقتعىنيان منهًجى    ، العلوك اللغوي والعلوك العام
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ومن ثم توظيف مقتضيات تلك القواعد ، استنتاج القواعد من النصوص اللغوية
التقىدم الىذي يىتم  حىرازه يف أحىدهنيا      ( اتعلم العام كنيا أن )  لتحكم سلوك

 . اجيعل من عنيلية تقدم اآلخر أمًرا ممكًن

أوجه التشابه العامة يف مىنهج دراسىة اللغىة يف بىدايات النظىريتل النحويىة       بيان  -3
و دراكىه اتهكىر   ، على  حىس سىيهويه العنيلىي     – خاصة –مع الرتكيز ، فقهيةوال

 . فقهية للصيغة النحويةللنيقتضيات ال

بعىد نضىوج علىم أصىول     ال سينيا ، التداولي للنينهج الفقهي عن الهعدالكشف  -4
 . يف التقعيد هلذا الهعد وعن دور مالحظات سيهويه، الفقه

وهو تقديم وصىف كامىل للعربيىة يف    ، توضيح هدف سيهويه من وضعه للكتا  -5
وهو أمر فشل النحويون الذين جاؤوا مىن بعىده يف فهنيىه    ، مجيع أنظنيتها اللغوية

نىدما   يوفقىوا يف  دراك الطهيعىة الوظيفيىة الكاملىة يف نظىام سىيهويه        و دراكه ع
فحولوا هدفه و جنازه  مج اجتاه معياري صارم يف النحو العربي مازال يعد العىنية  

، 30: 1992العا دة يف جمنيل الدرس النحوي حت  يومنا هذا )ينظر أيًضا كارتر 
2016 :63-64) . 

كنيىا أكىد   -وهىي تكنيىن  ، بها سيهويه مع اللغىة التأكيد عل  الطريقة اليت يتعامل  -6
، يف النظر  مج اللغة عل  أنها شكل من العلوك االجتنياعي -كارتر يف أكثر حبوثه

وذلك من خالل تهين سيهويه )اتقاييس االجتنياعية( العا دة يف عصره يف تقىويم  
ومن بىل تلىك   . معتوى الصوا  يف اللغة عل  مجيع معتويات التحليل اللغوي

مصطلحا )حعن وقهيح( اللذان يشريان  مج صوا  ، ييس الظاهرة يف الكتا اتقا
بيننيا يشري مصطلحا )معتقيم وحمال(  مج مدى قدرة اتتكلم على   ، الهنية النحوية

 . (29: 1992التواصل ضنين تقاليد اجملتنيع وأعرافه )ينظر كارتر 
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وذلك استنتاًجا ، ةالتأكيد عل  براءة النحو العربي يف نشأته من أي مؤثرات أجنهي -7
 : يقول كارتر يف خامتة حبثه. من اإلشارات الفقهية الكثرية يف الكتا 

اتوجود يف الكتا  ما هو  ال تأكيد جلانهل آخىرين مىن حيىاة     فقهين الهعد ال 
مىن خىالل معرفتنىا    : أوال. وبهنيا يتقار  بشكل وثيق مع األصوليل، وعنيل سيهويه

ا أن نعتنتج أنه   يكن فقط عل  صلة قويىة مىع علنيىاء    الضئيلة لتاري  حياته ميكن لن
. األوا ىل  فقىه الو الىدين  بل كان أيًضا عل  صلة وتقار  مىع علنيىاء  ، كهارالعربية ال

ألكثىر   مصىدر  هلىام   لقىد كىان أولئىك العلنيىاء     ، كنيا يدلل عل  ذلىك الكتىا   : ثانًيا
لإلجابىة على     وعل  الرغم مىن أن ذلىك لىيس كافًيىا    . مصطلحاته العلنيية واتنهجية

 ال أنىه تقىوي   ، القضية اجلدلية حول التأثريات األجنهية يف النحو العربي بشكل كامل
ووصف غري معهوق للعربيىة يف  ، االحتنيال القا ل بأن الكتا   بداع فكر رجل واحد

يف  طىار تىنظريي معىتوح  بشىكل     ، الدينية والشعرية والعامة واخلاصة: كل أبعادها
، على  الغالىب  ، والذي ال يدين بشيء، الناشئ آنذاك فقهيم العنييق من مهادئ النظا

 . ألي فكر أجنيب

فنين هو . أن ُنعرِّف مبؤلفه، قهل االنتقال  مج الهحث يف ترمجته العربية، وجيدر بنا
 مايكل كارتر؟ وماذا قدَّمس من جهود للعربية ونظريتها النحوية؟

 :مايكل كارتر

م يف مدينىىة فولكعىىتون 1939ر عىىام ولىىد مايكىىل كىىارتر يف العىىابع مىىن ينىىاي
Folkestone  يف مقاطعة كنتKent يف معهد  سودرس مرحلة الهكالوريو، بإجنلرتا

ثم واصل يف اتعهىد نفعىه دراسىته    ، الدراسات االستشراقية جبامعة أكعفورد العريقة
م عن أطروحته حىول "أسىس التحليىل    1968العليا وكللها بنيل درجة الدكتوراه سنة 
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ومىن أبىرز   ، وقد دّرس يف عدد من اجلامعىات العاتيىة اترموقىة   . ند سيهويه"النحوي ع
تقاعد مىن العنيىل يف   . وأوسلو، ونيويورك، وديوك، جامعات سدني، تلك اجلامعات

ولكن اجلامعة تقديًرا له منحته االنتعا  الفخري هلىا  مج  ، م2006جامعة سدني سنة 
تىوراه الفلعىفة الفخريىة اعرتاًفىا منهىا      كنيا منحته جامعة لوند بالعويد دك، يومنا هذا

عنيىل أسىتاًذا زا ىًرا يف عىدد مىن اجلامعىات       . م2003وذلىك سىنة   ، جبهوده الهحثيىة 
وانضم لفريىق الهىاحثل يف   ، واتؤسعات الهحثية يف مصر وعدد من الهلدان األوروبية

-1983( وكولونيىا ) 1979-1978)ميىوني   مؤسعة ألكعندر فىون هومهولىت يف   
1984)(4) . 

وحتديىًدا كتىا    ، يعرف عن كارتر اهتنيامه الشىديد بىالرتاث النحىوي العربىي    
ويعنيىل حالًيىا على     ، م عنونهىا بىى"سيهويه"  2004سيهويه الذي نشر عنه دراسىة سىنة   

مشروع ضخم عن الكتا  يهدف من خالله  مج حوسىهة مىادة الكتىا  الضىخنية يف     
 The digitalisation of the Kitab of: عنيل أطلق عليه رقنينة كتا  سىيهويه 

Sibawayhi.   هذا فضًلا عن أعنياله الكثرية األخرى اليت أخرجها عل  شكل كتىب
أو ألقاها يف مؤمترات دولية عديدة ونشرها يف جمىالت علنييىة رصىينة حىول العربيىة      

 : (5)ومن أبرزها، وتراثها النحوي الضخم ومؤسعه األول سيهويه

  .(6)عشرون درهنًيا يف كتا  سيهويه (1)
 .(7)العربي لنحوجذور ا (2)
  .(8)سيهويه واللعانيات احلديثة (3)
  .(9)حنوي عربي من القرن الثامن اتيالدي (4)

 .(10)معاهنية النحو العربي: الصرف واخلالف (5)
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اللعانيات العربية )وهو كتا  حقق فيه خمطوًطا عربيًّا حنويًّا هو "نىور العىجية يف    (6)
  .(11)حل اتعا ل اآلجرومية" تؤلفه سيدي حمنيد الشربيين(

 .(12)استعنيال أمساء العسلم يف كتا  سيهويه أداة لالختهار (7)
 .(13)مت  ظهرت الكلنية العربية )حنو( للنيرة األومج مبعن  )القواعد(؟ (8)
  .(14)اتصطلح "سهب" يف النحو العربي (9)
  .(15)األسس األخالقية للنحو العربي (10)
 .(16)اللغة والشريعة يف كتا  الصاحيب البن فارس (11)
 .(17)أمحد( ُنشر ضنين دراسات عن اخلليل بنوحكيٌم ) ومعلٌم، وجيٌه: خليل آخر (12)
  .(18) عادة النظر يف اخلالف الهصري والكويف: الصراع ألجل العلطة (13)
 .(19)اتدرسة الهصرية والكوفية والهغدادية: تطور اللعانيات العربية بعد سيهويه (14)
 .(20)كتا  االنتصار البن والد: احللقة اتفقودة بل اللغة والشريعة (15)
 .(21)س الفقهية والنظرية النحويةاتدار (16)
 لنحىو العربىي والنظريىة الفقهيىة    ل األومج هداياتالالتداولية واللغة التعاقدية يف  (17)

  .)الهحث اترتجم(
النحو الشامل للغىة العربيىة اتكتوبىة اتعاصىرة مبشىاركة العىيد بىدوي        : كتا  (18)

 .(22)وأدريان غولي
 .(23)عهد القادر بن عنير الهغدادي (19)
 .(24)كتا  سيهويه (20)
 .(25)األسئلة غري اتهاشرة والكالم اتروي و شكاليته للنظرية النحوية العربية (21)

 .(26)قواعد لغة التصوف (22)
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 .(27)هل هم خمتلفون؟: النحاة األندلعيون (23)
 .(28)دراسة العربية (24)
 .(29)أنواع اجلنيلة يف النحو والشريعة والفلعفة (25)

 .(30)التغري النوعي يف أمناط الفعل يف العامية العربية (26)
 .(31)غة العاطفية يف كتا  سيهويهحنو الل (27)
م بعنوان "دراسات يف تاري  النحو العربي )وحيوي 1990حترير كتا  طهع سنة  (28)

اثنل وعشرين حبًثا تهتم كلها بتاري  النحو العربي وهي حصيلة مؤمتر ُعقىد يف  
وقد شاركه يف حتريره اللغوي اهلولندي ، م1987جامعة نينينجن يف هولندا سنة 

 . (32)فرستيغ(اتعروف )كيس 

ال شىىك أن تلىىك اتؤلفىىات واألحبىىاث تعكىىس وعىىي مايكىىل كىىارتر بأهنييىىة  
، يف الفكىر اللعىاني احلىديث   ، والسينيا نظريتهىا النحويىة الرتاثيىة   ، اللعانيات العربية

ويكفي أن نطلع عل  مقدمة آخر تلك اتؤلفىات اتىذكورة أعىاله لنجىد هىذا الىوعي       
 : (33)متجعًدا يف هذه الكلنيات

فىاألومج أن  : يشار هنا  مج نقطتل مهنيتل ُيعن  بهنيا مؤرخ اللعىانيات  ميكن أن
االهتنيام العنييق الظاهر اآلن باللعىانيات العربيىة هىو مىن غىري شىك نتيجىة لتطىور         

 ذ وسضع هذا التطوُر العلنياءس الغربيل يف معىتوى ميكىنهم   ؛ اللعانيات العامة وصْقلها
وبغض النظر عىن النىواحي الىيت    . بي ودقَّتهفيه أن يقدروا عنيق التفكري اللعاني العر

ميكن أن تكون اللعانيات النظرية قد فشلت يف  جنازها يف الدوا ر العلنيية الغربيىة  ال  
والنقطىة  . غىري الغربيىة   أنها أسهنيت من غري شك  سهاًما موجًها يف فهنينىا للعىانيات  

عىتوى التطهيقىي أو   الثانية أن من الواضح أنه عل  اتعتوى النظري الكلِّي أو عل  ات
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كليهنيا هناك بعض الدروس اليت ميكن للعانيات احلديثىة أن تتعلنيهىا مىن النحىويل     
 ن مفهوم الكليات اللعانية يف األقل رمبا ال ميكن نقاشه اآلن من غري . العر  القدماء

حيث جيب أال يؤكد تطهيق كثري مىن  ، أن نتأمل يف التنظريات اتشابهة يف اللغة العربية
ات اللعانيات اتعاصرة من غري اإلشىارة  مج التقاليىد اللعىانية الىيت تعىد اللغىة       معطي

العربية أشهرها من حيث النضج الذي ال يقل عىن نضىج األنظنيىة اللعىانية اتألوفىة      
 ن اتهتم باللعانيات العامىة الىذي يعىرف العربيىة أو هىو على        . كاهلندية أو الصينية

ميكِّنه من فهىم حمتىوى اتقىاالت الىيت حتويهىا هىذه       استعداد ألن يتعلم من العربية ما 
اجملنيوعة رمبا جيد بعض اتعلومات الىيت ميكىن أن تقىود  مج تعىديل بعىض آرا ىه الىيت        

 . تأسعت كلها عل  التقاليد الغربية

لقىد ظىل اسىم كىارتر مرتهًطىا يف      ، وكنيا سيؤكد عليه الهحث اترتجم، وأخرًيا
ي يف العصر احلديث بالقضىية اجلدليىة الىيت أثارهىا     أذهان اتهتنيل بتاري  النحو العرب

ابتداًء بعىض اتعىتعربل اتعاصىرين حىول تىأثر النحىو العربىي بالثقافىات األجنهيىة          
وقد وقف كىارتر موقىف اتىدافع عىن أصىالة النحىو       . (34)وخصوًصا اتنطق اليوناني
نيل يف "الكتىا "  سيهويه يعىتع  أن)يف أصول النحو العربي( : العربي حيننيا بيَّنس يف حبثه

جمنيوعىة كىثرية العىدد وتتضىنين اتصىطلحات العربيىة       ، جمنيوعتل مىن اتصىطلحات  
يونانيىة   تتوافق مىع مصىطلحات  جمنيوعة قليلة العدد وتتضنين مصطلحات و، األصل
النحىو  وعند حديثه عن القياس يف النحىو العربىي يؤكىد بشىكل صىريح أن      . األصل

بىل تىأثر    ذي يعري من الكليات  مج اجلز يىات فيه بالقياس األرسطي الالعربي   يتأثر 
منط  يعري عل ا ا فطرًيلغوًي أي أن القياس النحوي العربي كان قياًسابالقياس الفقهي، 

وكنيىا يؤكىد   . القياس الفقهي الذي كان شا عا قهل ترمجة العلوم اليونانيىة  مج العربيىة  
" هعلنيي "أصول الفقى  لحات بلط ن وحدة اتنهج واتص، الهحث الذي ترتمجه الدراسة
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يهىدف األول لضىهط تعىاليم    ، و"النحو العربي" دليل عل  أن نشأتهنيا عربيىة  سىالمية  
أن العلىوم اإلسىالمية مرتهطىة    مما يؤكىد  ؛ بيننيا يهدف الثاني  مج ضهط اللغة، الشريعة

ومتداخل بعضىها  ، بالعلوم العربية والتواصل قا م بل التفعري والفقه والنحو والشعر
و ال ، اإلسالمية مبنأى عن التىأثري اتنطقىي فىالنحو كىذلك     فكنيا أن العلوم ،يف بعض

 . أحد به باتنطق و  يقليف نشأتها فيلزم أن يقال بتأثر العلوم اإلسالمية 

 :ةالرتمج

 لنحو العربي والنظرية الفقهيةل األومج هداياتالالتداولية واللغة التعاقدية يف 

PRAGMATICS AND CONTRACTUAL LANGUAGE IN 

EARLY ARABIC GRAMMAR AND LEGAL THEORY 

 أسرتاليا/ جامعة سدني، مايكل كارتر

Michael Carter, University of Sydney/ Australia 
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 مقدمة:

 مميىز جتنيعهنيا عل  حنو  والفقه اإلسالميالنحو العربي  أنَّ، اجيًد، من اتعروف
على    –هىدف مشىرتك يكنيىن     لتحقيىق ؛ فكالهنيىا يتحىد مىع اآلخىر    . عالقة وثيقىة 

؛ اا مشرتًككنيا أنها يقتعنيان منهًج، يف ضهط العلوك اللغوي والعلوك العام -الرتتيب
ومىن ثىم توظيىف مقتضىيات تلىك      ، أعين به استنتاج القواعد من النصوص اللغويىة 

يكنيىن موضىع االخىتالف بىل العلنيىل يف      . لنيعىلم ل العام علوكالالقواعد لتحكم 
 يعتنيىد على  اللغىة الطهيعيىة جملنيوعىة منتقىاة مىن األعىرا          علم النحو. مصادرهنيا

على  النصىوص اتعىتوحاة مىن القىرآن الكىريم        الفقىه بيننيا يعتنيىد علىم   ، الفصحاء
منطوقىة  ، مجيىع الىنظم التشىريعية   . األصىالة وواحلديث الشريف اتوغلل يف القداسة 

 فقىه كلىي لل ولكىن االعتنيىاد ال  ، هي رموز لغوية من نىوع أو آخىر  ، كانت أو مكتوبة
يعُد أمًرا فريًدا من  -اإلسالمي عل  قدر حمدد من النصوص اتنزلة واألحاديث النهوية

 ونظىريه العلنيىاني اتعاصىر هىو ذلىك القىانون اتعىتنيد مىن دسىتور مكتىو           . نوعه
من خىالل عنيليىة    تشريعفهم ال من -أساًسا –ال بد ، ويف هذه احلالة أيًضا. )وضعي(

ًها ما يكون هناك عدم اتفىاق على  اتقاصىد اتىرادة لواضىعي      ال سينيا وأنه غال، لغوية
 . ذلك التشريع )الذين هم يف الغالب ليعوا عل  قيد احلياة(

لقد أخذ التطور اتنهجي لتفعري وشرح لغة القرآن الكريم واحلديث الشىريف  
 ن ميكن القول ، مع األخذ بعل االعتهار خطورة تهعيط األمور، لذا فإنه؛ قروًنا عديدة

قد مرا مبراحىل تطىور كىان    ، (35)معتفيدين من اتنطق األرسطي، فقهعلنيي النحو وال
وكان التقدم الذي يتم  حىرازه يف أحىدهنيا جيعىل مىن     ، منهنيا يتجاوز فيها اآلخر كٌل

يعتعرض هذا الهحث أوجىه التشىابه العامىة يف مىنهج     . اعنيلية تقدم اآلخر أمًرا ممكًن
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ويركز خاصة عل  حىس سىيهويه   ، فقهيةل النحوية واليف بدايات النظريتدراسة اللغة 
ُيتهع ذلك بعرض موجز . فقهية للصيغة النحويةو دراكه اتهكر للنيقتضيات ال، العنيلي

القرنل الثالىث   يفاليت نوقشت يف مرحلة وسط   فقهيةلهعض اتشكالت النحوية وال
لهحىث  مج سىرد عىدد    ثم خيلص هذا ا، والعاشر اتيالديل( التاسعوالرابع اهلجريل )

ثىم  ، اليت تعود  مج أفكار لوحظت أوال مىن قهىل سىيهويه    فقهيمن خصا ص اتنهج ال
 . استوت عل  سوقها بعد نضوج علم أصول الفقه

 :توطئة

احلقيقىة   يعىري وفىق  ، وبغض النظر عن قدسيته، اإلسالمي فقهاليف التأويل  ن 
فينيا . يا ومهادئ اخلطا  اإلنعانيلغة النصوص اتقدسة تتوافق كل  ن: التاليةالهديهية 

واآلخىر مىن   ، م(796/ هى180نصان قصريان مقتهس أحدهنيا من سيهويه )ت ، يلي
 -اليت ولد فيها سيهويه( نفعها العنة ولد يف رمبا، م820/ هى204اإلمام الشافعي )ت

 : فقهوال احلقيقة كانت راسخة منذ وقت مهكر من والدة علنيي النحوا أن هذه يوضحان جلًي

، عهاد اهلل كلنيوا بكالمهم وجاء القرآن عل  لغتهم وعل  مىا يعنىون )الكتىا    
 . (37)(167/ 1. بوالق/ 139: 1. (36)باريس

 : ا عند الشافعيجنده تقريًه نفعه النصو

 . (38)فإمنا خاطب اهلل بكتابه العر  بلعانها عل  ما تعرف من معانيها

مكانيىة وجىود   جاء نص الشىافعي يف معىرض احلىديث عىن اخلىالف حىول        
بيننيا جاء نص سيهويه عند احلديث عن قضىية  ، الكلنيات األعجنيية يف القرآن الكريم

عليك" األكثر شيوًعا يف االسىتعنيال   النكرة من مثل "سالٌم العهاراتحنوية ختص بعض 
 . رد يف القرآن الكريمتوالسينيا عندما ، من اتعرفة )العالم( عند العر 
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 خاصىة  الىذي أومج عنايىة   (39)األول وعىا  الفقىه   اتنظىر يعد اإلمىام الشىافعي   
أنفعهم وبشكل صىارم   الفقهمنذ أن نذر علنياء النحو و يف علم الفقهاللغوية  باتناحي

. (40)وملحوظ جلعل لغة النص الديين متنياشية مع اتفاهيم اللغوية للغة العربية العادية
اتطالىب كالهنيىا أن يكىون    الكالم عنده حوار بل اتتكلم والعىامع  ، بالنعهة لعيهويه

، الفقىه وأما بالنعىهة لعلنيىاء   . (41)كالمهنيا متوافقًا مع معايري صحة الكالم واستقامته
ولكىنهم  ، هفإنه ال حوار مع اهلل  ال من خالل النص اتكتو  الذي تكلم به هو أو نهّي

هم مع مرور الوقت طوروا نظاًما تفعرًيا أدوا فيه دور اتعتنيع الصامت تىتكلم بلعىان  
 . معايري وشروط الكالم الطهيعي ثلومب

كنيا  –قاموا بهناء آلية تأويلية عرفت بى" أصول الفقه" اليت ، ولتحقيق هذا الغرض
تظهر توافًقىا مدهًشىا يف كىثري مىن التفاصىيل مىع أحىد فىروع          -Ali (2000) أشار

يعىة  الفكىرة الر  . (Pragmaticsاللعانيات احلديثة اتعروف باللعانيات التداوليىة ) 
للهحث احلالي هي  ثهات أن نوًعا من اللعانيات التداولية ميكن متييزه يف حتليل سيهويه 

 ههىذ   ضىافة  مج توضىيح أن  ، للكالم قهل وقت طويل من تدوين علم أصىول الفقىه  
قهل أن تتهلور يف نوع جلي من اللعىانيات   (42)اتقاربة للغة مرت عل  األقل مبرحلتل

Aliه يف مصادر التداولية الذي ميكن رؤيت
(43) . 

 التداولية بني سيبويه وغرايس:

سُيتناول مصىطلح أصىول الفقىه يف مفهومىه     ، متاشًيا مع أهداف الهحث احلالي
أمىا مىا خيىص    . (44)من النصىوص الدينيىة   الفقهيةأي قواعد استنهاط األحكام ، العام

قد كتب فهنا تعريف حديث هلا يعكس مدى التقار  مع األصوليل وكأنه ، التداولية
 : أو حت  من قهل سيهويه نفعه، من قهل أحدهم
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مع الرتكيز عل  اخليارات اليت يلجؤون ، دراسة اللغة من وجهة نظر معتعنيليها
 ليها والقيود اليت يضعونها يف استعنياهلم اللغة  بان التواصل االجتنياعي وآثىار ذلىك   

ثار اتظاهر اإلشىارية  وتشنيل تلك اآل ]..[ االستعنيال عل  اتخاطهل يف عنيلية احلوار
كنيا عرفىت  . ]...[. واالقتضاءات وأفعال الكالم وبناء اخلطا ، واالستلزام احلواري

التداولية بأنها دراسة اتهادئ وممارسة عنيلية التخاطىب اتنجىز مبىا تشىتنيل عليىه مىن       
 ]للنيوقىف الّتواصىلي   ة اخلطىا  مالءمى ، أي[واتالءمة مظاهر استعنيال اللغة والفهم 

(Crystal ،2000 ،مادة التداولية Pragmatics) . 

بعىض تلىك   . قراء الكتا  سيجدون مجيع تلك األفكىار مألوفىة لىديهم جىًدا    
ولكن ال بد أوال من توضيح بعض العناصر األساسىية الىيت   ، األفكار سيوضح الحًقا

 . Griceقامت عليها اتدرسة التداولية اليت وضعها غرايس 

الىيت ال تىتالءم    )على  عكىس الكتابىة    المس( الكGrice 1989) يعترب غرايس
نشىاًطا تعاونًيىا يتعىم بكونىه     -بعهولة مع منوذج غرايس ومنوذج سيهويه كنيا سيأتي(

فيه يفهم اتشاركون بعضهم اآلخر بواسطة عنيليىة "اسىتلزام حىواري"    ، هادًفا وعقالنًيا
كىوم بىأربع   أشهه ما يكون بالعنيلية التعاقديىة وحم ، عنده، الكالم. مهنية بشكل منطقي

 : (26ص، Grice ،1989) قواعد

 قاعدة الكم: 
 . (45)اجلاري( واراجعل معاهنيتك  خهارية بالقدر اتطلو  )لغرض احل -1
 . (46)ال جتعل معاهنيتك أكثر  خهارية مما هو مطلو  -2

 قاعدة النوع: 

 . ال تقل ما تعلم يقيًنا كذبه -1
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 . ال تقل ما ليس عندك عليه دليل بّين -2

 : قاعدة العالقة
 . (47)مال نًيا كن -1

 قاعدة الكيف: 
 . لتتحرز من اإلمجال -1
 . لتتحرز من الغنيوض -2
 . لتتكلم بإجياز)ال تطنب أكثر من الالزم( -3
 . لرتتب كالمك -4

أحياًنىا  ، مجيع هذه اتهادئ ميكن أن تكون متجاهلة أو معىتخًفا بهىا عىن عنيىد     
الغيىة  وأحياًنىا أخىرى ألغىراض ب   ، ألسها  شخصية كالرغهة يف التضليل أو اخلىداع 

فرق ، وغالًها ما يكون، هناكعلنًيا أن ، (48)اخل.. والغنيوض اتتعنيد، كاتهالغة والتهكم
( وبل معناها اتراد عند التلفظ بها معن  اجلنيلةاتعن  احلقيقي للكلنيات اتنطوقة ) بل

 . (49)(معن  القول)

 مقولةعل   مطهقةمن التداولية  ةمهكر صيغةLarcher (1998 ) الرشيهلدى 
اليت هي  "(50)جلنيلة من نوع "قهلُت هذا النكاح اتقوالت اإلجنازيةاإلنشاء" )أي من مثل "

وجون أسىتل   J. Searle جون سريل نوع من التداولية الشهرية اليت جاء بها العاتان
J. Austin :"ينظر الرشيه حىول تفاصىيل اتراجىع(    "كيف ننجز األشياء بالكلنيات( ،

 فقىد   االستشىهاد بغىرايس   ، وعل  أية حال. رايس الحًقاواليت بنيت عليها قواعد غ
متوكل . عل  األقل مرتل يف العنوات القليلة اتاضية يف حبوث عن اللعانيات العربية

اقتصىر على  دراسىة    ، الذي اقتهس مجيىع قواعىد غىرايس العىابقة    ، (223، 1990)
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، تأخرين نعهًياات علنياء الكالمأحد ، م(1229/ هى626. التداولية عند العكاكي )ت
مىن مالحظىة    -Simon (12 ،1993)اتفاًقا مع سينيون  –وتلك الدراسة لن متنعنا 

 ال بعىد أن  ، اعلنًيىا معىتقلً   صىهح   ي، آخرس العلوم اإلسالمية ظهوًرا، أن علم الهالغة
 . استوى علم النحو وأصول الفقه عل  سوقهنيا بتحقيقهنيا الكنيال اتنهجي

 Buburuzanُبهىوروزان   واعىد غىرايس يف عقىد   لق الثىاني االسىتخدام  وكان 
: الرتكيىهل النحىويل   ُبهوروزان فعرتلقد . ( مقارنة بينه وبل سيهويه424، 1993)

. بىىوالق 259/ 1. بىاريس ، و"عهىداهلل نعىم الرجىُل" )الكتىا     ، "نعىم الرجىل عهىداهلل"   
، امعا مىن قهىل العى   ا تعابري مركهة يفرتض فيها اجلزء الثاني سىؤالً ني( بوصفه1/300

 ذ يتطلىب  ؛ اجلزء األول قاعىدة الكىم عنىد غىرايس     -كنيا زعنيت–بيننيا خيالف فيها 
  (52)/ (51)"من؟" أو "ماذا عنه؟":  جابة وافية للعؤال

أو قريب منه جنده عند سيهويه يف حديثه عىن الرتكيىب النحىوي     نفعه التحليل
ن ألخليار للنيىتكلم  الذي ُيرتك فيه ا. (معلٌم وكافٌر/ مررت برجلل معلم  وكافر ): لى

أو حالة الرفع عل  اعتهىار "معىلٌم وكىافٌر" خىربين     ، خيتار بل حالة اجلر موافقة للصفة
: 214. بىوالق / 1: 182. كنيا الحظ سيهويه )الكتا  باريس، وذلك. تهتدأ حمذوف

 مىا  ، ألن اتتكلم حياول أن يعتهق العؤال الذي من اتنيكن أن العامع سىيطرحه ؛ (1
  .(53)ررتس؟ أو فنيا هنيا"؟م   "بأي ضْر

وهنىاك  ، احلواريةشديد االهتنيام بدور اتخاطب يف العنيلية ، كغرايس، سيهيويه
 فينيىا يشىهه  . الكثري من اتواقف اللغوية اليت فيها يؤثر اتخاطب عل  خيارات اتىتكلم 

، يف اللغة اإلجنليزيىة  neither [...] nor [...] construction... وال... تركيب ال
؛ مىا شىابهه   أو، ال فارس " من غري  كنياله بى" وال شجاع " "مررت برجل : قهيح قولمن ال

أبرجل  شجاع مىررتس أم بفىارس ؟"   : أو تن جتعله ممن قال، وذلك ألنه "جواٌ  تن قال
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فىإن اتخاطىب   ، نفعىه  اتنوال وعل . (1: 358. بوالق/ 1: 313. )الكتا  باريس
شٌر؟ عندما يكىون معروًفىا   أزيٌد عندك أم ِب: يرييالذي جييب بى"ال" لعؤال العطف التخ

ألن  جابته مصنفة ؛ خيالف العقد التواصلي بشكل كهري -أن اتعؤول قد لقي أحدهنيا
منافية للعقىل" )أي منطىوق    ]داللًياو[، خطأ ]أخالقًيا[" ، أي، من احملال -عند سيهويه–

: 483. بىوالق / 1: 432. ومن هنا ال معن  له( )الكتىا  بىاريس  ، متناقض يف ذاته
: قىا ال  يعلق سيهويه عل  حنو "هىال أفعىُل"  ، وكنيا يهدو أنه تعزيز ألهنيية اتخاطب. (1

/ 1: 114. "ورمبا عرضت هذا عل  نفعك فكنت فيىه كاتخاطىب" )الكتىا  بىاريس    
 . (1: 136. بوالق

وذلىك  ، body-languageلغىة اجلعىد    قىار  هناك أيًضا نقاش حىول مىا ي  
تكىون عالمىة لىك     -أن رؤية صورة شخص غري معروفكيف عندما يصف سيهويه 

: وعند ذ  تتعجب قىا ال ، الشخص ذلكمصطلحات سيهويه( عل  معرفة  وفق)أو "آية" 
تركيب أسلو  التعجب احملذوف منه اتعىند    نبل ، ليس هذا فحعب. "عهداهلل وربي"

شخًصىا هىي    ميكن النطق به عندما تكون العالمة الىيت عىرف بهىا اتىتكلمُ    -نفعه  ليه
. بىوالق / 1: 240. أو بهعاطة مساع شيء عنه )الكتىا  بىاريس  ، أو را حته، صوته
279 :1)(54) . 

فإن العىياق اتىادي أيًضىا    ، اتتكلم واتخاطب زيادًة عل ، كنيا سيوضح الحًقا
سيهويه وغرايس كالهنيا يرغب يف تقىديم مادتهنيىا اللغويىة على      . وثيق الصلة لغوًيا

، بال شك من نعىج اخليىال  ، عند غرايس هي.  مقام موصوفشكل جمنيوعة أقوال يف
ولكنها عند سىيهويه رمبىا   ، وغالهًا ما تنطوي عل  العيارات اتعطلة واحلفالت الفارهة

 : من مثل، تعكس مالحظات واقعية
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أن ترى الرجل قد قدم مىن  ، ومما ينتصب عل   ضنيار الفعل اتعتعنيل  ظهاره
على  قولىه    ]حنوًيىا [بنىاه   ]اتىتكلم [النصب فكأنه  أما. […]، خريس مقدم: سفر فتقول

فإن قدومىه ورؤيتىه   ، و ن   يعنيع منه هذا اللفظ، مقدم  خريس قدمتس: فقال، (قدمتس)
 . (1: 136. بوالق/ 1: 114. )الكتا  باريس قدمتس: مبنزلة قوله ]لغوًيا[ ياه 

نخىرط  اتحده وهو  ذ ليس اتتكلم ؛ التالقي مع التداولية الغرايعية واضح هنا
بل  ن العياق نفعىه ميكىن أن يصىهح    ، يف نشاط تعاوني مع اتخاطب يف سياق واقعي

، Carter ،2002اتكون النشط يف الشكل النحىوي للقىول )لغىرض اتقارنىة ينظىر      
 . حيث نوقشت هناك هذه اجلز ية(، 7ص

 ميكن حذف أداة النداء عندما يكون اتخاطب قريًهىا مىن  ، (55)وبالطريقة نفعها
وميكن كذلك حىذف  ، (1: 125، 316. بوالق/ 1: 104. باريس، اتتكلم )الكتا 

/ 1: 131. اتدعو له يف أسلو  الدعاء  ذا كان واضًحا من العياق )الكتا  بىاريس 
 وكىذلك . ويهق  اخليار مرتوًكا للنيتكلم يف تعنييته لغرض التوكيد، (1: 157. بوالق

باسىىتطاعة اتىىتكلم حىىذف الفعىىل  ،(1: 128. بىىوالق/ 1: 107. )الكتىىا  بىىاريس
. عندما يرى أحًدا عل  وشك أن ُيقتل أو يىؤذى ، واالقتصار فقط عل  اسم الشخص

أو ال تقىر   ، احىذر ، اجلىدارس )أي : وهذا األسلو  شىا ع يف أسىلو  التحىذير حنىو    
: ومثلىهنيا عنىدما يصىرخ أحىدهم فيقىول     ، األسدس ]ال تقر  األسىدس  : وحنو، اجلدار(

  .(57)!(56)]تنح عن الطريق ! ]تنحس عن الطريق  الطريقس الطريقس
ذلك الكم اهلا ل من اتفاوضات التجاريىة و بىرام   ، من اتالمح الهارزة للكتا 

غري أنها حتكي لنا كيف كان األعرا  يف سوق ، العقود اليت يهدو غالهها عادًيا وبعيًطا
صىرًفا   تعاقىدًيا منها  كثري كانو، (58)والقنيح، واإلبل، اتربد منشغلل مع أسعار الغنم

، وشهادات، وبيع بضا ع وممتلكات، وديون، منطوًيا عل  عقودو، يف الشكل واحملتوى
 : (7ص ،Carter ،1972وودا ع، ومعروقات، بل ونشاط فقهي أيًضا. تأمل القا نية التالية )
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بيىعس اتلطى  ال   ، (1: 119. بوالق/ 1: 99.  ن يف ألف درهم َتْضرًبا )باريس
تهيُع الدار حٌد منها كىذا وحىٌد   ، (1: 137. بوالق/ 1: 115. عقد )باريسعهد وال 

دار ذات أبعىاد  ينهه هنىا  مج أن بيىع   : 1: 165. ، بوالق/ 1: 137. منها كذا )باريس
، Hamiltonانظىر هىاملتون   ، عل  األقىل عنىد األحنىاف   ، ال جيوز شرًعا غري حمددة

، (1: 181. بىوالق / 1: 151. يسبار) له علٌم علُم الفقهاِء، (59)( 257ص، 1870
بعىُت الّشىاءس شىاًة    ، (1: 190. بىوالق / 1: 160. بىاريس له علي ألُف درهم ُعرًفا )

: 165. بىاريس اخل )، وبعُتُه داري ذراًعىا بىدرهم   ، وقامرُتُه درهنًيا يف درهم ، ودرهنًيا
: 275. بوالق/ 1: 235. باريسهذا درهٌم وزًنا )وغريها( )، (1: 196. بوالق/ 1
كم منكم شاهٌد ، (1: 285. بوالق/ 1: 245. باريس ّن ألًفا يف دراهنيك ِبيٌض )، (1

. بىاريس عليىه شسىعسُر كلىهل ديًنىا )    ، (1: 297. بوالق/ 1: 256. باريسعل  فالن  )
: 326. بوالق/ 1: 284. باريسالوضيعُة أيها الها ُع )، (1: 298. بوالق/ 1: 257

، (1: 355. بىىوالق/ 1: 310. بىىاريسلىىي )قضىىيةو وال أبىىا حعىىن  ةاخلليفىىة ع، (1
... أما جهد رأيىي ، (1: 453. بوالق/ 1: 402. باريس)، األمريس ال يقطُع اللّص آتي

عهارة ) ن شاء اهلل( اليت يتجنب بها الوقوع يف . (1: 470. بوالق/ 1: 418. باريس)
ويف ، ويههىذه العهىارة تعىني  عنىد سىيه     . الينيل احملتنيل من اتنيكن أن تذكر هنا أيًضا

وانظر ، 1: 488. بوالق/ 1: 399. باريس)استثناء( ): اتصطلحات الفقهية الالحقة
 . (2حاشية ، 90: 1972أيًضا كارتر 

اتىواد   جتوهلىت فقىد  ، )وهىذا لىيس حصىًرا   باإلضافة  مج مواد جتارية وفقهيىة  
ًقا أنها قد تعكس سيا من هل عندك شعري أو بر أو متر؟ عل  الرغم: اهلامشية من مثل

 : ((1: 485. بوالق/ 1: 434. باريس، ينظر الكتا ، جتارًيا
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وقد كان حت  يف تلك األيىام   1: 76. بوالق/ 1: 64باريس)الهضاعة  عرض
تعابري الزمن )لعقود ، من أسفلها( المن األفضل الشراء من أعل  الهضاعة اتعروضة 

: 94بىاريس الدعوى )، (208، 114-110/ 1. بوالق/ 93-90/ 1باريس ، الهيع
/ 1. بىىوالق/ 170، 122/ 1اخىىتالف األسىىعار )بىىاريس ، (1: 114. بىىوالق/ 1

. بىوالق / ح1: 434تعليم احلعابات )باريس، الزكاة، الصدقة، الربح، (200، 147
، (292، 1: 216. بىوالق / 183، ح1: 141األوزان واألقيعة )بىاريس ، (1: 196

 اإلدالء بالشىهادة )بىاريس   ،(1: 285. بىوالق / 1: 245استهدال الهضىاعة )بىاريس  
 طالق التذكري عل  ما يقع عل  اتؤنث واتذكر ككلنية ، (1: 473. بوالق/ 1: 421
 . (2: 174. بوالق/ 2: 180)باريس "العهيد"

 :للخيارات النحوية الفقهية النتائج

ناقشىه   مىن الكىالم   نىوٌع تعاقىدي  ، وبشيء من التفصىيل ، سيناقش هنا حتديًدا
، 168-165/ 1. ويىل جىاء يف أربعىة فصىول ) الكتىا  بىاريس      سيهويه يف حتليل ط

 أمثىان يدور هذا النوع حول الكيفية اليت تقال من خالهلىا  . (198-195/ 1. بوالق
بادً ىا وبشىكل   ، لقد حاول سيهويه كشف الطريقىة الىيت تعقىد بهىا الصىفقات     . الهيوع

حيث ، نقًدا(، ته يًدا بيد " )أيملحوظ مع الرتكيهل النحويل لى " كلنيُته فاه  مج يفَّ" و "بايع
و منا اتراد أنه بايعه فوًرا يف موقع ، ألن اتعن  احلريف هنا غري مراد؛ جيب فيهنيا النصب

اتعنى  اتىراد    شىرعية ، وبتعهري آخىر . (60)وال يهم أكان اتخاطب قريًها أم بعيًدا، الهيع
فإن احلتنيية ، الشكل عند نطق هذه الكلنيات بهذا: خمتلفة عن اتعن  الظاهري للجنيلة

وهذا يقود  مج سلعلة كاملة . ]للهيع  قد متت بغض النظر عن معانيها احلرفية الشرعية
، قامرته درهنيىًا يف درهىم  ، ابعت الشاءس شاًة ودرهنًي: من مثل، من التعهريات التجارية

وأخذت زكاة ماله درهنيىًا لكىل   ، وبعت الرب قفيزين بدرهم، بعته داري ذراعًا بدرهم
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وغريها من التعهريات اليت توضح أن الشيء ، وبينت له حعابه بابًا بابًا، عل درهنيًاأرب
. و ال فىإن اتعنى  ال يصىح شىرًعا    ، جيىب أن يىذكرا مًعىا    شاًة وردهنًيا(، )أي وقينيته

وسيهويه يعين بهذا أن اتعن  ال يصح يف حالة نية العقد بدليل صحة هىذه التعىهريات   
، بعىُت شىا ي شىاًة شىاةً    : حنو، يطة انتفاء القصد التعاقديمعنً  عند حذف "القينية" شر

ولكن ]عند حذف القينية  سيظن اتخاطب أنك بعت شياهك دفعة ، بعته داري بذراع
 . (61)وهكذا، وأن الدار كلها ذراع، واحدة

ا ما حتذف القينيىة أو نىوع اتهىاع يف الكىالم     كثرًي، وكنيا الحظ سيهويه، غري أنه
الىرب  : أو يقولىون ، طىارحل القينيىة  ، كان الرب ]يهىاع  قفيىزين   :فيقول الناس، العادي
ويرجع سيهويه سهب عنيلىهم هىذا  مج أنهىم يف    . طارحل نوع القينية ]درهنًيا ، بعتل

ألن الدرهم هو الذي تعىعر  ؛ اتثال األول يعلنيون يف صدورهم أن )بدرهم( مقصود
ر ما حتصل عليىه مقابىل   ما مقدا: وكأنهم بذلك جييهون العؤال، عليه األسعار عندهم

وكأن أحىًدا  ، الدرهم؟ بيننيا يف اتثال الثاني هم واتخاطب مجيعهم يعرفون ماذا يعنون
" الكيلة )أي القفيزين( ]تهىاع   : ما قينية كيلة الرب؟ فتلق  اإلجابة التالية: كان قد سأل

مىر  ينصحنا سيهويه يف هذا األ. (1: 196. بوالق/ 1: 166. بعتل ]درهنًيا  )باريس
و ن كىان اخلليىل قىد عقاىد الصىورة نوًعىا مىا        ، وما أشههه بإجرا ه كنيا أجرته العر 

 . (62)بإشارته  مج حتليل بديل

 نه يضع عنيلية التحاور . مقاربة سيهويه التداولية هنا تربهن عل  نفعها بنفعها
وهىو يفىرق بىل اتعنى  اتىراد واتعنى        ، يف واقع حي مفرتًضا مجيىع قواعىد غىرايس   

كنيا أنه يأخذ يف عل االعتهار اخلصىا ص النحويىة فينيىا يتعلىق باحلىاالت      ، ريالظاه
: لو أخذت مجلة خربية من مثل جيىوز أن تقىول  . ومقاصد اتشاركل (63)اخلارج لغوية

( خىارج سىياقها هنىاك    1: 197. بوالق/ 1: 166. بعت الدار ذراع بدرهم )باريس
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 فقهيةوكأنه من الناحية ال، فقهًيات عنيال طريق تعرفة ما  ذا كان ُوجدتا ، ]يف الكتا  
ا أو كانىت عنيًلى  ، ". اخل... القول ]يف صيغة تعاقدية ملزمة  "أنا أبيع مبوجىب  (64)جا ز
. (65)اخل"... " أنىا أبيىع مبوجىب   : من اجلا ز أن تقول، وفًقا لقواعد النحو، وكأنه، حنوًيا
عنىدها عرفنىا   ، رتح اخلليلكنيا اق، ناقش سيهويه  مكانية حالة الرفع يف )درهم( نياحين

هىو حتديىد النتىا ج    ، على  كىل حىال   ، لقد كىان اهلىدف  . فقط أن احلديث عن النحو
  و ال تاذا يثري األمر من األساس؟. للخيارات النحوية الفقهيةالشرعية و

 :املنطق وعلماء النحو والفقه

 هىومٌ التاسىع اتىيالدي مف  / اتنهجيَة يف القرن الثالىث اهلجىري   هنيةال لقد دخل
وأن تنفىذ  ، مفاده أن العلم جيىب أن يهنى  بشىكل منطقىي    ، من منطق أرسطو معتعاٌر

وحلوالي قىرن ونىص   ، لقد كان هناك. ذلك هو الرتتيب اتنطقي. مهاحثه بشكل منظم
قدر كهري من التجريىب قهىل أن تصىل العلىوم  مج النقطىة الىيت ميكىن عنىدها         ، القرن

اتؤلَّف بىل  ، ن مثل مفتاح العلوم للخوارزميال سينيا يف أعنيال م، تعريفها وتصنيفها
ذكر هنىا مناقشىتل مىن تلىك الفىرتة      سىتُ . م997/ هى387م و 976/ هى366سنيت 

 . فقهبوصفهنيا برهاًنا عل  اترحلة االنتقالية يف تطور علنيي النحو وال

/ 285أثىاره اتىربد ابتىداًء )ت   ، ( خالًفىا 943/ 332. اد )تلقد نقل ابن ولاى 
وضعية الداللية ألفعال األمر والنهي فينيا  ذا كانا يلتقيان منطقًيا أو ال حول ال، (898
هل األمر معاو  للنهي يف النهي عىن عنيىل الضىد؟ وهىل النهىي معىاو  ل مىر        ، )أي

" كل أمر أمرت : (42ص ، اتوجب لعنيل الضد؟ وهنا نص كالم ابن والد )االنتصار
وهلذا كىان التعجىب   ؛ نهيتس أمرتس خبالفه"   فإذا... به فأنت يف اتعن  ناه  عن خالفه ]

احتنيال كون هذا اجلدل يعىود  مج  . اتثهت حاذاراك حيتوي عل  معن  النفي "ال تقرت "
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ص ، Versteegh ،1977)قىارن   (66)الرواقيل ليس مىدار االهتنيىام الر يعىي هنىا    
دل يف و منا اتهم هنا هو مالحظة كيف أثارت هذه الهيئة الفكرية مثل هذا اجل، (181

لقىد كىان اتىربد مىن بىل أوا ىل النحىاة        . وقت   يرس فيه علم أصول الفقه النور بعىد 
القدام  الذين كشفوا عن األثر اتهاشر ل فكار اليونانية قهىل أن يكىون هنىاك وثىا ق     

رمبا عن ، تكون تلك األفكار قد انتشرت بشكل عفوي مما يرجح أن؛ (67)يعتنيد عليها
وهىو يؤكىد   ، ابن والد نفعه مرتدد جىًدا .  لنظرا هم اتعلنيلطريق العلنياء اتعيحيل

 ال مىن  ، بشكل قطعي أنه ال ميكن القطع نفًيا أو  جياًبا خبصوص داللىة أفعىال األمىر   
خالل االستدالل الذي به نقرر ما  ذا كان فعل األمر يأمرنا بفعل أمىر أو ينهانىا عىن    

 . فعل ضده

ده عنىد علنيىاء أصىول الفقىه حىل      تتطابق لغة وأسلو  هذه احلجة مع ما جنى 
/ 403. جند عنىد الهىاقالني )ت  . تناولوا هذه القضية يف وقت الحق من ذلك القرن

( 207-198/ 2وهو من أعظم اتؤيدين تفهوم التكامل( يف كتابه التقريب )، 1013
أن النقاش حول هذه القضية أخذ يتعع يف وقت بلغت فيه األدوات النحوية واتنطقية 

وأظهر فيه معتوى احلجاج أن جدل أرسطو قد اسىتوِعب  ، متقدمة من النضجمرحلة 
هناك قدر ال بأس بىه مىن العفعىطة مىن قهىل معارضىي الهىاقالني الىذين         . بالكامل
ومىن هنىا ال   ، أن أفعال األمر والنهي ختتلف من حيث الصياغة، فينيا يدعون، يدعون

ي سفعطة معارضيه مع برهنة لقد ربط الهاقالن. ميكن أن تكون مكنيلة لهعضها الهعض
ومن خالل معايريهم بأن  ا به عليهمحمتًج، صحة الشيء من خالل  ثهات فعاد نقيضه

حبجة عنيليىة تكنيىن يف أن    ]رده[ا خمتتنًي، األمر اتثهت ميكن تعريفه بأنه غري ترك ضده
معاني أفعال األمر والنهي تدرك بشكل تلقا ي من الكلنيات نفعها مىن دون احلاجىة   

 ال أنىه حًقىا   ، نوًعا من التداوليىة  اعد هذيوع من االستدالل اتنطقي )بيننيا قد ال  مج ن
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عكس أن طىرق االسىتدالل   وي، من قهيل اختالف اآلراء يف عنيلية االستلزام احلواري
وخاصىة الفصىل   ، Ali (2000)ينظر يف ذلىك  ، كانت معألة خالفية بل األصوليل

ا من التقدم منذ تعريف سىيهويه الهعىيط   وهكذا نرى أن هناك خًطا واضًح. اخلامس(
، (7-1: 126. بىوالق / 1: 105. حنويىة )بىاريس   أصىناف ل مر والنهي بوصفهنيا 

للهىاقالني   كلًيىا باحلجج اتنطقيىة اتنظنيىة    وانتهاًء، اد اجلدلية هلنيامرورًا مبعاجلة ابن ولا
 . ورفاقه األصوليل

. لدينا يف العابق جمرد معطياتأصهح لدينا اآلن نظرية بيننيا كان ، بعهارة أخرى
. أصهح هناك اجتاه عام ينتصر للنظرية عل  حعا  اتعطيىات ، ويف ظل هذه الظروف

ال تعىدو عنىد سىيهويه أن تكىون      الىيت  ولعل أبرز مثال عل  ذلك معاجلة كلنية )كذا(
مثلىها يف ذلىك مثىل كلنيىة     ، أكثر من كلنية مههنية العدد )كناية يكن  بها عن أي عدد

وتتصرف ]حنوًيا  كى "كم االستفامية" يف طلههىا امًسىا   ، ليت تشري  مج أي شخص(ا "فالن"
 . (1: 297. بوالق/ 1: 256. كذا وكذا درهنًيا ))باريس: يكنيلها منصوًبا

أصهح لدينا نظام أكثر ، العاشر اتيالدي/ مع حلول نهاية القرن الرابع اهلجري
/ 384. دما اقىرتح الرمىاني )ت  عنى وذلىك  ، كان عالمة فارقة لذلك القرنو، اتعقيًد
ألن ؛ 20-11وحدها تدل عل  األعداد من  (كذا)أن كلنية  يف شرحه للكتا  (994

 21تدل عل  أعداد مركهىة مىن    (كذا وكذا)بيننيا ، تلك األعداد تعامل كأعداد مفردة
 ولكنىه   ، كان الرماني مشتهًرا مبهالغاته اتنطقية الصارمة يف جتاربه مع اللغة. (68)فأكثر

/ 628. مقارنىة بىرخرين كىابن معطىي )ت     يذهب أبعد مما كان باسىتطاعته أن يفعىل  
( الىذي  245-244 ص تراجع  ضافية ينظر، 23 فصل، اخلنيعون فصولال، 1231

 : حنو، ا يقار  بالضهط حنو األعدادجند عنده نظاًما مكتنيًل
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 . درهم 10 مج  3كذا وكذا دراهم ة من 

 . ادرهنًي 99 مج  11كذا وكذا درهنًيا ة من 

 . (69)درهم فأكثر 100كذا وكذا درهم  ة من 

، يكون غري معىهوق  بشكل مدهش يكاد، تكلف واتصطنعيرتهط هذا النظام ات
وقد بقي ، وكذلك بالكوفيل )الذين ال خيتلفون عنهم كثريا يف هذا العياق( باألحناف

، 1871. )تمتنياسًكا عل  األقل حت  القرن التاسع عشر يف عنيل ناصف اليىازجي  
ويدل ذلك على   . تزيد من اتراجع( Fleischer 568 :1ينظر ، يف كتا  نار القرى

وخارج حدود االسىتخدام  ، ت بشكل متزايد جمردةهحأص الفقهيةأن العلوم اللغوية و
كىذا( مىع حنىو    أبا حنيفة نفعه يىربط صىراحة حنىو )   وال يهدو من اترجح أن . الفعلي

يف  مىن مهالغىة مطىردة    حنافاأل مع ما اشتهر بهيتوافق  ولكنه، األعداد بهذه الطريقة
األمر الذي ميكن أن ينظر  ليه عل  أنه منوذج جيد تا ميكن أن حيدث ، التفكري اتتكلف

  . عندما يعتنيد عل  اتنهجية أكثر من اعتنياده على  الكىالم الفعلىي    فقهيللحكم ال
 لاألصىىوليلكىن  و، تكىن اللغىة العربيىة الفصىىح  لغىة التخاطىب يف ذلىىك الوقىت      

 . يف معتوى لغة التخاطب اليومي غري معتعنيلةاستطاعوا توظيف قواعد لغة  

 :نقاط التالقي بني سيبويه واألصوليني

افىرتض األصىوليون أن طىريقهم الوحيىد للتعامىل مىع       ، ولعنيل الشيء نفعه
فينيا يلي بعض التوضيحات الىيت  . النصوص كان من خالل االستعنيال الطهيعي للغة

ومقاربىة األصىوليل للىنص    ، كس لنا التشابه األصيل بل مفهىوم سىيهويه للكىالم   تع
 . الديين
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 ألساسىية كالم اهلل البد أن يتوافق ]تفعرًيا  مع القواعىد ا ، كنيا أشري  ليه سابًقا
)لغىة الىنص   ، وكنيا وعاه وفهنيىه األصىوليون  ، باإلضافة  مج ذلك. لنحو اللغة العربية

، ومن هنا. ش  وطرق التواصل الهشري حت  تدرك وتفهمينهغي أن تتنيا (70)القرآني(
أو ،  مج مراعاة اتعن  فينيا يتعلق بىدوافع اتىتكلم )اهلل  ، كنيا سيهويه، سع  األصوليون

ولعىل أبىرز مثىال عنىد     . والعياق احلياتي الواقعي الذي جاء فيه اخلطىا  ، اإلنعان(
الىيت رمبىا   ، ما أتىاني رجىلٌ  : مجلة، سيهويه يوضح اعتنياد اتعن  عل  الدوافع والعياق

ال رجىل  "أو ، ")بىل أكثىر(  ، أو "ال رجل واحًدا أتى   لىيّ  ، تعين "ال رجل )أبًدا( أت   لّي"
/ 1: 20. )بىاريس  ")بل امىرأة( ، ال رجل أت   لّي"أو ، ")بل ضعيف(، )قوي( أت   لّي

ي ال توجد أدلة لغوية قاطعة على  حنىو يرشىدنا  مج اتعنى  الىذ     . (71)(1: 27. بوالق
ويف هىذه احلالىة   ، تكنين األدلىة فقىط خىارج العىياق اللغىوي     . يدور يف ذهن اتتكلم

وهىذا يقودنىا  مج معرفىة    ؛ عند أي سؤال سيجيب عليىه اتىتكلم   ]تلك األدلة[ تتوقف
ليقدم لنا شروًحا نفعية للخيارات اليت ؛ العهب الذي جعل سيهويه يقضي وقًتا طويال

لعنيىل الشىيء    أصىول الفقىه  جلأ علنياء ، ون الحقةبعد قر. رمبا تكون يف ذهن اتتكلم
حماولل فهم مقاصده من خالل فقط افىرتاض أن اهلل خياطىب   ، نفعه يف فهم كالم اهلل

 . (72)عهاده بلغتهم وبطريقة واضحة وعقالنية ويف ظل ظروف عادية

، فاتخاطهون يف االقتهىاس التىالي  ؛ تقرير هذا األمر عند سيهويه أمر مفروغ منه
هىو مىن    (اهلُل)ولكن يف هذه اترة ، يف كل خطا  يومي اتخاطهون أنفعهم سهم النا

 : خياطههم

 اتخاطهون علم، الكالم انقض  حت "  أمهاتكم عليكم حرمت" : ]اهلل  قال وتا
: 160. " )بىاريس ... توكيىدا ، اهلل كتا : وقال، عليهم مثهت، عليهم مكتو  هذا أن
 . (24-23: سورة النعاء، 1: 191. بوالق/ 1
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حماولىة التعليىل لىذكر احلكىم اتكتىو        هواالقتهاس العابق  الالفت للنظر يف
وهو أن اترسىل يف  ، الكتابة ال تتناسب والتحليل التداولي لعهب بعيط: ]كتا  اهلل 

فضال عن أن يكىون هنىاك   ، ليس هناك أي عنيلية ختاطب. الكتابة عادة ما يكون غا ًها
ينىدر ذكىر   .  اتىتكلم واتخاطىب  ور طريف احلوار ]من غري حض، أي استلزام حواري

، أما بالنعهة ل صىوليل . و ن ذكرت فهشكل ثانوي وهامشي متاًما، الكتابة يف الكتا 
بل كانت حالة خاصة من أفعال اإلميىان  ، فلم تكن الكتابة أيًضا وسيلة تواصل طهيعية

ل أخىرى تتطلىب   وأفعىا ، أو االقىرتاض ، واإلقىراض ، من مثىل الزراعىة  ، يف اتعتقهل
وقىت وصىول   ، أن اتتلقي عادة مىا يكىون على  قيىد احليىاة     ، استصحا  احلال )أي
علينىىا هنىىا أن نعىىجل اإلعجىىا     . (73)(80ص، Ali 2000الرسىىالة لىىه )انظىىر   

اللتزامهم يف اعتقادهم أن كلنيات اهلل ورسوله مىن اتنيكىن فهنيهىا مىن     ؛ باألصوليل
معاجلة من خالل آلية حفظ ،  مج حد كهري ،كانت هذه اتفارقة: خالل النصوص اتدونة

تتوقف عن كونها جمرد وثيقة ، عندما حتفظ يف الذاكرة، ألنها؛ النصوص عن ظهر قلب
–حىديث( ال خيتلىف   ، وتصهح حدًثا مر ًيا منطوًقا )قرآن، كتا (، مكتوبة )مصحف

 . عن اخلطا  اتتذكر -عصهًيا

نفس أسلو  خطابهم لهعضىهم  وخياطب اهلل عهاده عندما خياطههم ]يف كتابه  ب
، يقول ]تعامج  يف سىورة النعىاء  : لعلنيه بوضوحه عندهم؛ فيحذف يف كالمه، الهعض

يشىرح  . "وساَل يسْحعسهسنّس الَِّذينس يسْهخسُلونس ِبنيسا آتساُهُم اللاُه ِمن َفْضِلِه ُهوس خسْيىًرا لَُّهىْم"  : 180آية 
ول للفعىل "حيعىب" اجتىزاء بعلىم      ن اهلل حذف الهخل اتفعول األ: سيهويه ذلك بقوله

أي شخص كثري . (74)(1: 395. بوالق/ 1: 347. لذكره يهخلون )باريس، اتخاَطب
سيكون مألوًفا لديه هذا النوع من اتنهج يف تفعري القرآن من خالل ، اتدارسة للتفعري
 . مصادر األصوليل استثناًء يف استعنيال هذا اإلجراء توليع، التفعري بالتقدير
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. مع األصوليل هي "قرينة العالمة العقليىة"  قطة الثانية اليت يلتقي فيها سيهويهالن
أن اتتكلم لديىه القىدرة العقليىة على  صىياغة      ، و ن   يصرح بذلك، يفرتض سيهويه

كانت هذه الفكرة مضنينة يف مصطلحه "معتقيم" اتعتعنيل لقد . الفكرة و يصاهلا بنجاح
مصىطلح   هومة متامىا يف معانيهىا اتقصىودة، وكىذلك يف    تكون مفللحكم عل  األقوال اليت 

قصر األصوليون هذه ، اتقابليف . "مراد" اتعتعنيل للحكم عل  معن  األفعال الكالمية
لقد كان عليهم أن يقرروا من هو الذي ُيعنيح له أن . القرينة عل  مهدأ شرعي واضح

ييد أولئك الىذين لىيس   وكان عليهم حت، ]كالًما يعتحق أن حينيل عل  وجه  ما[يتكلم 
مىن   ]وفهم فحوى اخلطا  فهنًيىا كامًلىا  [ لعدم قدرتهم عل  التعهري؛ هلم صفة شرعية

. ومن هنا، وضىعوا الشىروط التاليىة للكىالم الصىاً شىرًعا )       واجملانلمثل الرضع 
 : (75)(1233/ 631، نقال عن اآلمدي، ت. Ali 42 :2000مقتهس بتصرف من 

 ؛ ًداأن يكون النطق به مقصو بجي .1
 ؛ أن يقصد به خماطهة العامع .2
 . وقادًرا عل  فهنيه، أن يكون العامع عاقًلا .3

أي قصد ألن من يعرب عن ؛ ا معهقًايفرتض الشرط األول وجود العقل افرتاًض
 ّن هىذا الشىرط يفىرتض    بىل  ، هو بالضرورة عاقل، سواء أكان شرعيًا أم غري شرعي

ويعتهعد . (76)ا من تعريف اتعلم(جزًء)الحًقا أصهح شرط العقل كون اتتكلم معلنًيا 
، والثالث يقعد للغة اخلطا  يف جمتنيع عقالني، الشرط الثاني حديث النفس واتناجاة

مىع  . ا عن  عطا نا حملة عن الكيفية اليت يرى األصوليون فيهىا أنفعىهم يف احلىوار   فضًل
ينهغي مالحظة أن ، ابتداًءاتثارة  الفقهاستذكار فكرة التطور اتتهادل بل علنيي النحو و

فأصهح حديث مىن  ، للخطا  وجدت طريقها حنو علم النحو فقهيةال ريفاتهذه التع
وحت  الطري مقلدة الهشر معىتهعًدا لعىهب واحىد وهىو أن     ، وحديث النا م، ال يعقل
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/ 977. الشىربيين ت ، حديثهم ال يصدر عىن نيىة وقصىد )ينظىر على  سىهيل اتثىال       
 . (عند سابقيه ري قهُلكان هذا األمر قد أثو ن ، 1570

يف . نفعها واتعايري سهحانه وتعامج  يف خطابه لعهاده الشروطلقد استخدم اهلل ]
لديه من الصفات ما ميكنىه  . كان يتحدث يف خطا  عقالني مقنع، سهيل الهيان لعهاده

وخياطىب  ، ومقدرة خارقىة على  الهيىان   ، و رادة، فهو ]سهحانه  ذو حكنية، من ذلك
والىيت يتعىذر النظىر    ، غة اليت يفهنيونها )هناك بعض الشواهد ]اآليىات  اللمبثل  عهاده

و ال أصىهح الىوحي ال   ، يف التأكيد عل  أن اهلل يوحي ألنهيا ه بلعان قومهم،  ليها هنا
بالنعىهة  . ال ميكن معاقهة اتذنهل لعدم اتهاعهم أوامر ال يعىتطيعون فهنيهىا(  : معن  له

 ذ ؛ ا اتوضوع الر يس ألطروحاتهمعهاده تكون دوًمطريقة اهلل يف الهيان ل، ل صوليل
ودالالتهىا  ، مع عىرض مفصىل عىن طهيعىة اللغىة العربيىة       يهدؤون أعنياهلم عادًة هم

/ 436. عىل الهصىري )ت  احلعل  حنو ما جند يف الفصول التنيهيدية ألبىي  ، الشرعية
ية عل  حنو مىا  أو قد يثار اتوضوع بعد تغطية القضايا اتعرف، اتعتنيد ( يف كتابه1044

 . (316/ 1يف كتابه التقريب )، (1013/ 403. جند عند الهاقالني )ت

  :املعنى املعجمي بني سيبويه واألصوليني
ال يعىدو  ، األصوليل والحًقا عند اتعن  اتعجنيي للكلنيات عند سيهويهأصهح 

 مج مزيىد مىن الرتاجىع     وشرح اتعن  باترادف ال يقىود  ال . (77) ال أن يكون اعتهاطًيا
وال يعدو اتعن  أن يكىون أكثىر   ، (78)(2: 312. بوالق/ 2: 399. باريس، )الكتا 

وهلذا كان الفعل "أراد" ومشىتقاته األكثىر شىيوًعا يف الكتىا  )ورد     ؛ من القصد واتراد
وهنىاك  ، 1976 وفًقا لى تروبىو ، يف صيغة اتهين للنيجهول 20فضال عن ، مرة 1362

معنى   ا للفىرق بىل   ا متاًمى من الواضح أيًضا أن سيهويه كىان مىدركً  . (أيضا مرادف له
و"معنى  احلىديث"   ،  ذ قد أشار أكثر من مرة  مج "معن  الكالم"؛ (79)القول ومعن  اجلنيلة
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. مفرداتىه جمنيىوع  جزًءا من بهعاطة  اوليع، اللذين هنيا جزء ال يتجزأ من معن  القول
ري للداللىة على  معنى  األفعىال     وكلنية "معنى " تعىتعنيل يف الغالىب وبشىكل حصى     

، وطرح العىؤال ، من مثل أفعال التعهري عن الفجاءة، وليس معن  الكلنيات، الكالمية
وحتى  معنى    ، ومعن  النداء، للداللة عل  معن  القعمكنيا تعتعنيل . اخل... واألمر

 . اخل.. ومعن  التنوين، النحوية مثل "معن  النصب" التصنيفات

يف أن كليهنيىا حيىدد معىاني    ، للنظر بشكل الفت، ليليلتقي سيهويه مع األصو
فالواو العاطفة تعتعنيل للتشريك واجلنيع من غري ؛ احلروف يف ضوء وظا فها اخلطابية

ومثلها الفاء العاطفة يف اجلنيع والتشريك "غري أنها جتعىل ذلىك منعىًقا    ،  فادة الرتتيب
يقىارن ذلىك   ، 2: 304. بىوالق / 2: 330. بىاريس ، بعضه يف  ثىر بعىض" )الكتىا    

تعريىف  . والفىاء للتعقيىب(  ، الواو للجنيىع : 20/ 1باختصار أبي احلعل يف اتعتنيد 
للنيوافقىة أو   -كنيىا هىو متوقىع   -ا مىن أن تكىون  فهدًل، سيهويه لى)نعم( مثري لالهتنيام

/ 2: 339. بىاريس ، ِعدة وتصديق" )الكتىا   ..": فقد أعطاها تعريًفا تعاقدًيا، االتفاق
 أعىدُ ، يننيا يوحي اتعن  العابق بنوع من االلتزام التعاقدي )نعىم ب. (2: 312. بوالق

أصىدقك فينيىا قلىت( الىذي     ، فإن الالحق يؤكد قهول عرض معل )نعم، أعنيله( أْن
 . يعين يف سياقنا تصديق وصف الها ع للهضا ع أو شروط العقد

  يتعاءل سيهويه يوًما عن أصل اتعن  عل  خىالف األصىوليل الىذين كىانوا     
يتنيثل . من النصوص فقهيجهون معرفة ذلك قهل أن يشرعوا يف استخراج احلكم اليو

أصىول  وبهىا متىايز علنيىاء    ، ذلك جلًيا يف النقاشات اليت استنيرت قرًنا ونصف القرن
كانت تلك النقاشات حتاول التوفيىق بىل  مكانيىة    . عن موقف سيهويه الغامض الفقه

كجزء . اللغة العربية ليعت أقدم لغة  نعانيةعدم حمدودية اتعاع اتعن  وبل حقيقة أن 
بىأن   ]طهًقىا ل صىوليل  [ ميكن القول، األمر الذي لن يناقش هنا، حلل هذه اإلشكالية
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آدم عليه العالم كان يتكلم العربية عندما كان يف اجلنة قهل أن يههط منهىا  مج األرض  
ا ظهرت فقط بعد ذلىك  و من، عل  الرغم من أنه   يتكلم العربية يف نزوله  مج األرض

بشكل تدرجيي حت  وصلت  مج مرحلىة الكنيىال يف عهىد وريثىه يف النهىوة       وتطورت
 . ]صل  اهلل عليه وسلم [(80)حمنيد

الىذي حىرره   ، لقد ظهر بعد سيهويه نقاش معتفيض حىول أصىل نشىأة اللغىة    
ن بىل كونهىا   و( وانتهى   مج أن النحىويل منقعىني   1963-1964) Loucel لسيلو

ل خبصوص عدم وجىود  سيالفجوة اليت أشار  ليها لو. اصطالحية تواضعية توقيفية أو
األمر ، مازالت باقية، الفقهيةأصل نشأة اللغة يف العلوم الهحث يف دراسة مقارنة حول 

يكفي أن نالحىظ أن هنىاك   ، أهداف الدراسة احلاليةنطاق يف . الذي لن نتطرق له هنا
ولكىن تركىت هويىة    ، يف بعض طرقهىا تواضىعية   عاًما  مج الرأي القا ل بأن اللغة اميًل

أو ، (81)]سىىهحانه وتعىىامج[رمبىىا يكىىون اهلل : ورمبىىا بشىىكل متعنيىىد، الواضىىع غامضىىة
أو مجيع متكلنييها الذين اتفقوا فينيا بينهم عل  معاني ،  األوا ل باللغة العربيةلاتتكلني

 . الكلنيات

وجد اتعن  بشكل ولكن يظل اخلالف احلقيقي حول ما  ذا كان من اتنيكن أن ي
يىرون أن  ، أحد أطياف هىذا اخلىالف  ، كان اتعتزلة. ستعنياهلاامعتقل يف كلنية ما عند 

بيننيا يرى الطيف اآلخر الىذي ميثلىه ابىن    ، معن  قهل أن تعتعنيل حتتوي عل الكلنية 
مجيىع هىذه القضىايا    . أن الكلنية ال حتوي معن  يف الواقع ما   يىتم اسىتعنياهلا   -تينيية

أن مجيىع هىذه    احلاليىة هىو   ما يهىم الدراسىة  . Ali (2000)(82)يد عرضها بشكل ج
، ليعىت موجىودة يف الكتىا    ، مبا فيها مصطلح )واضع( باتعن  اتشار  ليىه ، األفكار

رمبا بفعىل تىأثري حىوارات أفالطىون حىول مىا  ذا       ، ومن اتؤكد أنها ظهرت فينيا بعد
 . كانت الكلنيات تتضنين معن  بطهيعتها أو بالوضع
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كان من اتهم فصل اتعن  عن مرحلة ما قهل  أصول الفقهعلنياء  نظر من وجهة
ِخىذ اتعنى  اتعجنيىي    ُأ، وعل  الرغم من اخلالف حىول أصىل نشىأة اللغىة    . التدوين

أو بشىكله  ، أي كنيا نقله لنا أهىل اللغىة  ، أكان بوضعه األصلي سواًء، للكلنية كنيا هو
تعن  اتعجنيي للكلنية من اتنيكىن أن  وهذا يعين أن ا. اجملرد اترتهط باالستعنيال اآلني

جنىد أن  ، ووفًقىا هلىذا اتفهىوم   . يعامل بشىكل طهيعىي على  أنىه اصىطالحي تىوافقي      
عىادوا أخىرًيا  مج رأيىه حىول     ،   يكن سيهويه فيه طرًفىا ، األصوليل بعد نقاش طويل

هىو  ، بغض النظر عن أصىل منشىئه  ، فأصهح اتعن  عندهم. الوظيفة التداولية للنيعن 
يصهح للغة معن  عند األصوليل عندما يكىون  ، وبتعهري آخر. تعنيال الفعلي للغةاالس

تقييىد اتعنى  وفًقىا للعىادة أو اسىتعنيال      . هلا تأثريات مشروعة خارج الكالم الفعلىي 
تكىون النتيجىة   ، ومىن هنىا  . اجملتنيع يعاعد الشريعة عل  ضهط تصرفات ذلك اجملتنيع

األعراف اتعتىادة  نيي اللغة جمربون للهقاء مع واحدة للنحويل واألصوليل يف أن متكل
 . سواء أكانت لغوية أم اجتنياعية

، القول  ن سيهويه أخذ وجهة نظىر األصىوليل حىول اللغىة    ،  ذن، من اتنيكن
، عىدَّ ، رأى): تأمل تفعريه التداولي ألفعىال مىن مثىل   . وهم أيًضا أخذوا وجهة نظره

( قلهيىة تخدم )رأى( مبعنى  )الرؤيىة ال  جيوز ل عني  أن يع: خل( عندما يقولا... علم
 اتوقىف ونظري هذا . (83)(1: 18. بوالق/ 1: 13)باريس  فيقول "رأيت زيًدا الصاً"

هنىا  ، 804/ 189. ت، 749/ 132. الشىيهاني )و كنيىا عنىد   جنده عند األصىوليل  
الرجل األعني  الذي يعتطيع متييز الهضا ع اليت للهيىع  : (84)يالحظ معاصرته لعيهويه(

 . (81ص ، الشراء يف نفس موضع الرجل اتهصر )اجلامع عند

وال ، عىرف يف مرات عديدة عل  أولوية االسىتعنيال وال يؤكد سيهويه  لقد ظل 
، عنىده ، تلىك التعىابري  . شيء أفضل يف توضيح ذلك من نقاشه لتعىابري اتىدح والىذم   
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وهلىذا  ؛ اعند اسىتعنياهل اتهاع عادات العر  ب فيها بل جي، ليعت مطلقة يف االستعنيال
 ]وأيًضىا [. زرع  ا أو تىاجرس خياًطى كىأن يكىون   ، ما ليس بنهيه  عند الناس ميتنع أن تعظم

لىو  . "ليس كل شيء من الكالم يكون تعظينًيا هلل عز وجل يكون لغريه من اتخلىوقل 
/ 1: 214)بىاريس   (86)/(85)وكىان عظينًيىا"  ، تريد العظنيىة   جيىز  ، احلنيُد لزيد : قلت

الرغم من صحة استعنيال بعىض اتقىوالت اتعىنيوعة مىن      وعل . (1: 252. بوالق
هو مين مربط الفرس" )باريس : فإنه ميتنع )القياس( بالقول، مثل "هو مين موضع اإلزار"

االستعنيال ، عل  هذا النحو، وقد ناقش أبو احلعل. (87)(1: 206. بوالق/ 1: 174
يدل عل  كونه مشكلة مما ، (28-22: ح 17/ 1والتداخل بل اتعاني )ينظر اتعتنيد 

 . (88)( مبزيد من التفصيل2000حمورية لعلم الداللة األصولي كنيا وضحه علي )

من اتنيكن مقارنة  دراك سيهويه الستعنياالت الكالم اتنجىز واُتحقىق   ، وأخريا
اليت كتهىت  فقهية يف األعنيال ال نفعها  فكارل من تعابري أكثر عنيًقا ووعًيا مع ما جنده

لنياء أصول الفقه تصنيفات أرسطو للجنيل )وهي تصنيفات ابتكرت بعد أن تشر  ع
 . وااللتنياس، واألمر، والطلب، وتشنيل وظا ف النداء، بعد عصر سيهويه(

"نصىب  : جند أن سيهويه عندما عرف اتنادى يف حنو )يا عهىدساهلل( بقولىه  ، هكذاو
 ها جعل ال، (1: 303. بوالق/ 1: 262عل   ضنيار الفعل اترتوك  ظهاره" )باريس 

مفتوًحا لآلخرين لتقدير هذا الفعل من حنو )أنادي( رغم أن اختياره لفظ )الفعل( هنا 
عهىارة  مثىل  ،  ذا ما عرفنا أن هناك حاالت يكون تقدير )فعل( فيها متعذًرا، مهم جًدا

رمبا يكفىي ذلىك )السىينيا عنىدنا     . )سهحان اهلل( اليت ال يوجد فعل متاح لُيعّهرس به هنا
مع ملحوظات سيهويه األخرى حول اتقوالت احملذوفة كنيا يف "خريس مقىدم "  نقرن ذلك 

سىيهويه كىان مىدرًكا للجوانىب اإلجنازيىة لىى )يىا(        : لنجيز االفرتاض التىالي ؛ أعاله(
جنىد أن أولئىك الىذين عىاملوا )يىا(      ، يف اتعاجلة األصىولية . وعناصر الكالم األخرى
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( تعرضوا لنقد شديد من قهىل أبىي احلعىل    ا حمذوًفا من مثل )أناديبوصفها متثل فعًل
)يىا( مىع   أّن على    وبشدة هىذا الىرأي بنىاءً    أبو احلعل لقد رفض. (20/ 1)اتعتنيد 

وهىو  . ]فال حاجة لتقىدير الفعىل  [؛ فعل نداء قد حدث امسها تؤدي يف ذاتها خرب أّن
 لقىد . بعىدما تركىه سىيهويه ضىنينًيا كنيىا حيىدث يف الغالىب       ، هنا جيعل األمر صىرحًيا 

أولئك  يرجع دوافعمما جعله ، جدليةقضية يف عصر أبي احلعل  أصهحت هذه اتعألة
يريىدون تهعىيط اتعىألة ألغىراض      ما لكونهم ؛ الذين يرون تقدير فعل يف هذه احلالة

يف نظىر  ، يىا النىداء  .   يفهنيوا مقصد سيهويه حبرف النداء لكونهم  ما أو، (89)تعلينيية
 . هعها غري حمتاجة لفعلأداة  جنازية بط، أبي احلعل
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 ةــاخلامت

رمبا انطالًقىا مىن عهقريتىه    ، ما تريد الدراسة احلالية أن تصل  ليه هو أن سيهويه
قىد اختىار أن   ، أو رمبا بتشجيع من جمتنيع علنياء اتعلنيل األفذاذ احمليطل بىه ، اخلاصة

العصىر   يعاجل اللغة بطريقة جتعله يتقار  بشىكل ملحىوظ مىع اتعاجلىة التداوليىة يف     
( رؤى تداوليىة أساسىية معىتنيدة    2000) Aliاليت عدَّها ، (90)النقاط التعع. احلديث

بل رمبىا  . من اتنيكن أن جند بعهولة معظم نظا رها يف الكتا ، من مصادر األصوليل
عنىدما نقابىل تلىك النقىاط     ا الهحث من اتنيكن أن حنصل عل  نعخة أكثر تنظينًيا هلذ

 . مواد  من الكتا  التعع واحدة تلو األخرى مع
لكن التزاوج الذي حصىل بىل اتنطىق    ، كانت تلك األفكار وليدة عند سيهويه

أدى ، العاشر اتيالدي/ والدراسات اللغوية العربية يف القرن الرابع اهلجري األرسطي
تلىك   وقىد بلغىت  ، علىم الفقىه  يف  للنيوقف نفعىه  مج ميالد نعخة أكثر وعًيا وتنظينًيا 

الثالىث عشىر اتىيالدي الىيت     / ا يف أعنيال القرن العابع اهلجىري أوج تطوره األفكار
من اتنيكن هنا أن نشري بشىكل رمىزي  مج   . Ali (2000)وفرت اتادة األكرب لدراسةِ 

و ن   يكن هذا اتصطلح ، مصطلح )القانون( بوصفه مؤشًرا عل  هذا التغري والتطور
سىتة  يرد عند سيهويه الذي ذكر  كنيا أنه  ، ذا وزن وأهنيية يف حقهة اإلسالم الوسط 

، صطلحات تدل عل  االستعنيال الصحيح للغة العربية )كان  حداها مصطلح سنة(م
لكنه شاع ، احلقهة نفعهامن  فقهيةكذلك   يكن مصطلح القانون بارًزا يف العياقات ال

. عنىد الفىارابي )ت  جنىد  العاشر اتيالدي كنيىا  / وكثر دورانه يف القرن الرابع اهلجري
وقد عزز هذا اتصطلح أن وجىود قىانون مىنظم    . (10ص ، ( )اإلحصاء950/ 339

ومنذ نقطة التحول . حمهذة وممكنة فكرة األخالق اليونانية كاننظام للعلوك عل  غرار 
يقىدم تفوًقىا يىثري    ، كنيىا هىو احلىال مىع علىم النحىو      ، أصهح علم أصول الفقه، تلك
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ن النصوص اإلسالمية التارخيية اإلعجا  ليس عل  معتوى استيعا  الكم الضخم م
سار ، ومنذ ذ . بل أيًضا عل  معتوى مناهج الهحث اتنطقي واتناظرات اجلدلية، فقط

بيننيىا  ، لينينىع اللغىة مىن التغىيري    ؛ بشكل كهري شرعًياأصهح النحو . العلنيان بالتوازي
 . قابلة للتغيريأصهح علم أصول الفقه شيًئا فشيًئا حتليال حنوًيا لنصوص غري 

على   ، كانت  حدى نتا ج ذلك التحول  مكانية صياغة مخعة مهادئ للتواصىل 
واليت تربز التناظر الهناء مىع قواعىد غىرايس    ، Ali (2000 ،64)النحو اتوضح عند 

 : (91)فينيا يلي تلك اتهادئ بشيء من االختصار والتصرف. األربع
 ؛  ظهار اتتكلم ااتراد للعامع .1
 ؛ صدق اتتكلم .2
 ؛ لكالم اتتكلم  عنيال اتخاطب .3
 ؛ احلنيل اتتهادر اتطابق لقصد اتتكلم(، اتهادرة من قهل اتخاطب )أي .4
 . االستصحا  )بقاء ما كان عل  مكان( .5

هىذه  ، مىع مزيىد مىن احلىرص والدقىة     ، وقد طهق علنياء أصول الفقه القدام 
و  . اهلل" أو كنيا ُيعرب عنىه غالًهىا "بالهحىث يف شىريعة    ، اتهادئ وغريها لتفعري كالم اهلل

ولكن وصفه الشامل لكيفية عنيل اللغة العربيىة بىل اتىتكلم    ، يكن ذلك غاية سيهويه
)هذبتىه  تداولية األصوليل ووفر جلهىودهم العلنييىة أساًسىا    ل مّثلس سهًقاقد  واتخاطب

 . (الرتاثية الالحقة النحويُة األعنياُل

 والفقىه العربىي  يف النحىو  ، بشىكل مىا  ، لقد كان هناك دا نًيىا تداوليىة ضىنينية   
واجملتنيع اتعلم يربطه نوع ، اإلسالم نفعه عقد مع اهلل، عل  اتعتوى العام. اإلسالمي

ا عل  غرار تعاقدًي ُبْعًدامن العقد االجتنياعي يف أن كل شيء يقال بل اتعلنيل حينيل 
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ولعل ذلك أحد األسها  اليت تزجر اتعلنيل . لغرايس كالمما جند يف نظرية  دراك ال
. ال سينيا عند نقل اتعلومة الدينية اليت يعتنيد عليها معتقىدهم ، الكذ  فينيا بينهمعن 

ولكىن  ، ؤثر على  الصىيغة اللغويىة   ي  جيعل سيهويه )الصدق( شرًطا أساسًيا مادام ال 
، وبكل وضىوح ، ألنه؛ األصوليل أوجهوا جعل الصدق شرًطا لصحة القول الشرعي

ها ختربنا أن اتتكلم كان كاذًبا )وتلىك نظىرة   طريقة جتعل الكلنيات نفعمن ليس هناك 
لصعوبة الكشف عن الكذ  بشكل ؛ تتجاوز قاعدة الكيفية لغرايس اتعتحيل  نفاذها

 . (مقنن

لعل آخر ملحوظة خنتم بها هىذه الدراسىة هىي اإلشىارة  مج أن الهعىد      ، وأخرًيا
، وعنيىل سىيهويه  اتوجود يف الكتا  ما هو  ال تأكيد جلانهل آخرين من حيىاة   فقهيال

من خالل معرفتنىا الضىئيلة لتىاري     : أوال. وبهنيا يتقار  بشكل وثيق مع األصوليل
بل ، كهارحياته ميكن لنا أن نعتنتج أنه   يكن فقط عل  صلة قوية مع علنياء العربية ال

كنيىا يىدلل على     : ثانًيا. األوا ل فقهالو الدين كان أيًضا عل  صلة وتقار  مع علنياء
. ألكثر مصطلحاته العلنييةو مصدر  هلام تنهجه لقد كان أولئك العلنياء ،ذلك الكتا 

وعل  الرغم من أن ذلك ليس كافًيا لإلجابة على  القضىية اجلدليىة حىول التىأثريات      
 ال أنها تقوي االحتنيال القا ىل بىأن الكتىا     ، األجنهية يف النحو العربي بشكل كامل

ية يف كل أبعادها الدينية والشىعرية  ووصف غري معهوق للعرب،  بداع فكر رجل واحد
 فقهىي والعامة واخلاصة يف  طار تنظريي معتوح  بشكل عنييق من مهىادئ النظىام ال  

رمبىا ال تقابىل   . ألي فكىر أجىنيب  ، عل  الغالب، والذي ال يدين بشيء، الناشئ آنذاك
 لكنَّىه تقىدير العتقىاده حبىق    ، هذه الرؤية باالستحعان ممن نهىدي  ليىه اجمللىد احلىالي    

ومن ثمَّ فإنَّ مثل هذه اهلرطقات ميكن أن تنشىر مىن غىري خشىية مىن أي      ، االختالف
  . (92) جراء قانوني
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 .127-126اتزيين، محزة، التحيز اللغوي وقضايا أخرى، ص  من هذه الرتمجةُأِخذت ( 33)
أثريت هذه القضية اجلدلية بشكل معنيىق وعلنيىي ابتىداء مىن قهىل كىيس فرسىتيغ يف كتابىه:          (34)

ة يف الفكر اللغوي العربي( الذي كان يرى تأثر النحو العربىي بىاتنطق اليونىاني    )عناصر يوناني
وقد تهعه عدد من الهاحثل، غري أن فرستيغ نفعه   يقدم دليًلا واحًدا مقنًعا على  تىأثر النحىو    
العربىىي يف نشىىأته بىىأي مىىؤثر أجىىنيب. وقىىد انىىربى عىىدد مىىن الهىىاحثل ويف مقىىدمتهم بعىىض 
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ن  مج دحض هذا اإلدعاء من أمثال جريار تروبىو يف حبثىه: )نشىأة النحىو     اتعتشرقل اتعاصري
العربي يف ضوء كتا  سيهويه(، الذي ُنشر يف جملة جمنيع اللغة العربية األردني، وكذلك مايكل 
كارتر كنيا وضحت الدراسة؛ مما جعل فرستيغ يف نهايىة األمىر يقىر أن التىأثر كىان الحًقىا يف       

يكون النحو العربي قىد تىأثر يف نهايىة القىرن      أحد ينكر أن والي. أواخر القرن الثالث اهلجر
وهو ظاهر يف الكتب اليت ألفت لتعلىيم   الثالث اهلجري، بعد ترمجت كثري من الكتب اليونانية،

األصول األساسىية للنحىو   وهو تأثر   ميس  العربية كاتوجز البن العراج، واجلنيل للزجاجي،
خل من احلدود عل  النحو، واستعنيال مصىطلحات منطقيىة يف   ، بل يكاد ينحصر مبا أدالعربي

حىول مناقشىة هىذه القضىية      تقعينيات اتعا ل، وما يصاحب ذلك مىن حواشىي وتعليقىات.   
فرضية اتعتشرق مايكل كارتر يف أصالة النحو العربي لعهد اتىنعم العىيد    بشكل معنيق ينظر:

ي حملى  منوذًجىا،  ة القىرن الرابىع اهلجىري   حنىا : الثقافة اتنطقية يف الفكر النحىوي أمحد جدامي، و
ضىوابط الفكىر النحىوي،    حمعب؛ والتفكري العقلي يف كتا  سىيهويه، حملنيىد اخُلىزّيم؛ و    الدين

 اخلطيب.   نيد بن عهد الفتاح، حملدراسة حتليلية ل سس اليت بن  عليها النحاة آراءهم

   الهحىث اترتجىم يف لغىة واضىحة     أود التنهيه هنا عل  اتنهج الذي اتهعته الدراسة؛ حت  خيرج
أمينة تنقل وتوضح أفكاره يف لغته األصلية. )أ( يف انعكاس القتفىاء مىنهج ولغىة اتعتشىرقل     
األوا ل يف طريقة الكتابة؛ ختتفي العناوين اجلانهيىة مىن الهحىث، األمىر الىذي جعىل الرتمجىة        

الهحىث وقراءتهىا   تعتحدث عناوين وتضعها بل معكوفتل؛ ليعهل عل  القارئ فهىم أفكىار   
بشكل تعلعلي واضح. ) ( ُدجمت هوامش اترتجم مىع هىوامش الهاحىث، ولكنهىا ميىزت      
بالنص بل قوسل بذكر كلنية )اترتجىم( يف نهايىة اهلىامش. )ج( راجعىت الرتمجىة اقتهاسىات       
الهاحث من الكتا  وغريه وصححت بعضها. )د( وضحت بعض األفكار الواردة يف الهحث 

يف اهلىامش. )هىى( رغهىة يف متاسىك لغىة وأسىلو  اتى ، عوجلىت أحياًنىا          بالشرح والتعليىق  
  .استطرادات الهاحث يف م  الهحث برتمجتها يف اهلامش مع اإلشارة عل  ذلك

كنيا سيتضح يف ثنايا الهحث، يقصد الهاحث هنا أن تنطق أرسطو تأثرًيا الحًقا يف تطور علنيىي   (35)
 )اترتجم(.  فقهالنحو وال
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الهاحث يف اإلحالة عل  الكتا  عل  طهعة بوالق الشهرية، وعلى  طهعىة بىاريس الىيت     اعتنيد  (36)
م، وقد أعيدت طهاعتها يف أتانيىا مىن   1889-1881سنة  Hartwig Derenbourgحققها 

م. يف ترمجة  حاالت الهاحث على  الكتىا  سىوف أرمىز     1970سنة  Hildesheimقهل دار 
هاحث، وسوف أرمز لطهعة بىاريس بكلنيىة )بىاريس(    لطهعة بوالق بكلنية )بوالق( كنيا فعل ال

 Hartwig " الىيت اسىتخدمها اتؤلىف أخىًذا مىن االسىم األخىري للنيحقىق        Derعوًضا عىن " 
Derenbourg .)اترتجم( 

النص كنيا جاء يف طهعة بوالق: "ولكن العهاد  منا كلنيوا بكالمهم، وجىاء القىرآن على  لغىتهم      (37)
 )اترتجم(. 1/331ة هارون وعل  ما يعنون". وكذلك جاء يف طهع

ذكر الهاحث أنه   يتعن له الرجوع  مج نص اإلمام الشافعي، و منا اعتنيىد على  ترمجىة ماجىد      (38)
(. وقد ُرجع  مج نىص الشىافعي يف كتابىه    مراجع الهاحثخدوري لكتا  الرسالة )انظر قا نية 

حام تنهيىه الهاحىث   ضِّل هنا عدم  ق(، وُجعل ترمجة لنص اتؤلف. وقد ُف52-51الرسالة )ص،
 يف النص للحفاظ عل  سالسة األسلو  )اترتجم(.

يتوافق كالم الهاحث هنا مع ما يذهب  ليه الكثري من مؤرخي علم أصول الفقه اتعاصرين  مج  (39)
عّد اإلمام الشافعي اتؤسس األول هلذا العلم من خالل كتابه )الرسالة(، غري أن وا ل حىالق  

( 59، 54، ص ات الفقهية يف اإلسالم، مقدمة يف أصىول الفقىه العىين   تاري  النظرييف كتابه )
أصول الفقه كنيا نعرفهىا اآلن   تهصىر النىور حتى  أواخىر      ؛ ألن ابتكار متأخروضح أن ذلك 

، الذي   ينتج حبثا كىامال عىن أصىول الفقىه، كنيىا أن رسىالة الشىافعي        اهلجري القرن الثالث
متثىل احملاولىة األومج   ، و ن كانىت  ى مؤلفي هىذه احلقهىة  د أي تعليق أو دحض لدولِّنفعها   ُت

 لتجنييع اجلهد اتنتظم لالجتهاد الهشري، واالستيعا  الكامل للوحي كقاعدة الفقه األساسىية 
 )اترتجم(.

 أي تفعريها وجعلها مفهومة لعامة الناس )اترتجم(. (40)

ال اللغوي مىن مثىل: قهىيح،    هنا يشري الهاحث  مج مصطلحات سيهويه يف احلكم عل  االستعني (41)
 ...اخلوحعن، ومعتقيم
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يرى الهاحث،كنيا سيتضح يف ثنايا الهحث، أن اللعانيات التداولية من الناحية التارخييىة مىرت    (42)
مبرحلتل هنيا مرحلتا سيهويه واألصوليل قهل أن تنضج نظرياتهىا يف العصىر احلىديث، وهىو     

ن بعىده يف وضىع أسىس هىذا العلىم      يعجل بذلك سىهًقا لعىيهويه وعلنيىاء أصىول الفقىه مى      
 (. )اترتجم

الكتا  الىذي ألفىه   عل   عند علنياء أصول الفقهيف تتهع جذور النظرية التداولية  كارتريعتنيد  (43)
حتىت عنىوان:    م2000 ونشرته دار كريزون برس سنةعلي يونس حمنيد باللغة اإلجنليزية حمنيد 

Medieval Islamic Pragmatics: Sunni Legal Theorists' Models of 

Textual Communication ( الهحىث  اجعمرقا نية ينظر .)     وقىد ترمجىه اتؤلىف للعربيىة
حتت عنوان: علم التخاطب اإلسالمي:دراسة لعانية تناهج علنيىاء األصىول يف فهىم الىنص،     

 م )ينظر قا نية مراجع الرتمجة(. 2006ونشرته دار اتدار اإلسالمي يف بريوت، سنة 
تعريىف  -ريفات علم أصول الفقىه وأكثرهىا وروًدا يف اتؤلفىات الىيت أرخىت لىه      من أشهر تع (44)

هى(؛ حيث عرفه بأنه "معرفة دال ل الفقه  مجىااًل، وكيفيىة   685القاضي الهيضاوي الشافعي )ت 
  (.1/16ل، صوعلم األ  مجمنهاج الوصول االستفادة منها وحال اتعتفيد" )

بالقدر اتطلو . وقد ترمجها شاهر احلعن يف كتابه )الداللة  أي تقديم اتتكلم اتعلومة تخاطهه (45)
( على  هىذا النحىو: "أن تكىون معىاهنية      169 العنيانتكية والربامجاتيىة يف اللغىة العربيىة، ص   

 اتتخاطهل بالقدر الكايف دون زيادة أو نقصان" )اترتجم(.
( القاعىدتل يف  84، ص قد مجع فليب بالنشىيه يف كتابىه )التداوليىة مىن أوسى   مج غوفنيىان       (46)

أكثىر ممىا هىو    على    دقاعدة واحدة عل  هذا النحو: " تقول ما هىو ضىروري بالضىهط وال تىز    
 ضروري" )اترتجم(.

الرمحن بى" ليناسب مقاُلك مقامسك"، )اللعىان واتيىزان أو التكىوثر العقلىي، ص      فعرها طه عهد (47)
 .)اترتجم( (238

ما يعني  يف نظرية غىرايس بىاخلروج اتعىوغ وغىري اتعىوغ       يريد الهاحث هنا أن يشري هنا  مج (48)
 .عل  تلك القواعد
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الوظيفة الداللية للرتاكيب النحوية  معن  اجلنيلة هو حمور اهتنيام علم الداللة الذي يركز عل  (49)
بغض النظر عن أي بعد غري لعىاني.   تؤديه اجلنيلة يالذ عل  اتعن  احلريفبدورها ترتكز  اليت

لظىروف  معن  القول هو حمور اهتنيىام التداوليىة؛ ألنهىا تقىدم مىن خاللىه شىرًحا        يف اتقابل، 
. بتعهري أدق، علم الداللة جماله اتنطىوق؛ لىذلك يهىتم مبعنى      أداء ذلك القولعند  االستعنيال

اجلنيلة، بيننيا علم التداولية يهتم باتلفوظ، ومن هنا كان اهتنيامىه منصىًها على  معنى  القىول.      
 27-26القاموس اتوسىوعي للتداوليىة، ص    معن  اجلنيلة ومعن  القول، ينظرتزيد متييز بل 

 )اترتجم(. 

، وشىرح شىذور الىذهب البىن     2/311يقعم بعض النحويل، كابن احلاجب )انظر الكافية،  (50)
(، الكالم  مج خرب وطلب و نشاء.  ن احتنيل التصديق والتكىذيب، فهىو خىرب    31هشام، ص 

ٌد، و ن   حيتنيلهنيا، فإما أن يتأخر وجىود معنىاه عىن وجىود لفظىه أو      حنو: قام زيٌد، ما قام زي
يقرتنا، فإن تأخر عنه، فهو الطلب حنو: اضر ، وال تضر ، وهل جاءك زيد؟ و ن اقرتنا فهو 
اإلنشاء، كقولك لعهدك: أنت حىر،، وقولىك تىن أوجىب لىك النكىاح: قهلىُت هىذا النكىاح.          

يف  والعىيوطي  1/424ن الشىجري يف أماليىه،   وللنحاة تقعينيات أخىرى للكىالم ذكرهىا ابى    
 )اترتجم(. 1/12،اهلنيع

من اتناسب هنا أن نتذكر حتليال شهيًها للرتكيب النحوي: "زيٌد جاء أبوه"، الذي جعلىه برافنيىان    (51)
( مشتًقا من  جابة ذاتية للعؤال: "مىاذا عىن زيىد؟ جىاء أبىوه". سىيهويه قىارن        1953، 1-36)

ب: "عهداهلل ذهب أخوه". حتييد الفاعل األصلي يف حتليل برافنيان ال تركيب نعم مع نفس الرتكي
يتوافق جوهرًيا مع نظريىة غىرايس، ولكنىه يتوافىق متاًمىا مىع مهىدأ سىيهويه التىداولي الهىارز           

( الىذي اكتعىهه مىن أسىتاذه اخلليىل بىن أمحىد،        394:1/ بىوالق.  346:1)الكتا ، باريس. 
 ؛ ألن اتخاطب يتوقعه.والذي يقول: كل مهتدأ ال بد له من خرب

وأنه فينيا ينتظر احملدَّث ويتوقعه منه، ممىا البىد    ]...[عهارة سيهويه كنيا جاءت يف الكتا  هي: "  (52)
له من أن يذكره للنيحدَّث؛ ألنك  ذا ابتدأت االسم فإمنا تهتد ىه تىا بعىده، فىإذا ابتىدأت فقىد       

 " )اترتجم(.]...[و  يعغ لك وجب عليك مذكور بعد اتهتدأ البد منه، و ال فعد الكالم 
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سيهويه نصه كنيا يلي: "مررت برجلل معلم وكافر، مجعت االسم وفرقت النعىت. و ن   ما قاله (53)
شئت كان اتعلم والكافر بداًل، كأنه أجا  من قال: بأي ضر  مررت؟ و ن شىاء رفىع كأنىه    

نه  منىا جيىري كالمىه    أجا  من قال: فنيا هنيا؟ فالكالم عل  هذا و ن   يلفظ به اتخاطب؛ أل
 )اترتجم(. (1/214عل  قدر معألتك عنده لو سألته" )بوالق 

(: "وذلك أنك رأيت صورة شىخص فصىار   279: 1.بوالقنص سيهويه كنيا جاء يف الكتا  ) (54)
آية لك عل  معرفة الشخص فقلت: عهداهلل وربي، كأنك قلىت: ذاك عهىد اهلل، أو هىذا عهىد     

صاحبس الصوت فصار آيًة لك عل  معرفته فقلت: زيد وربىي.   اهلل. أو مسعتس صوتًا فعرفتس
أو مِعْعتس جعدًا أو مشنيت رحيًا فقلت: زيد، أو اِتعك. أو ذقتس طعاما فقلت: الععل. ولىو  
ُحدِّثتس عن مشا ل رجل  فصار آيًة لك عل  معرفته لقلت: عهداهلل. كأن رجىاًل قىال: مىررُت    

 .)اترتجم( فقلت: فالن واهلِل"بوالديه،  تعاكل بار ا راحم  برجل 

 )اترتجم(. حذف الفعل جوازاأي، يف مثل  (55)

ولك أن تقول: "خلِّ الطريق"، ويف هذا الصدد يقول سيهويه: "ومنه أيضًا قوله: الطريق الطريىق،   (56)
 قال جرير: ن شاء قال: خل الطريق، أو تنح عن الطريق. 

 حيث اضطرك القدُروأبرز بربزة  خل الطريق تن يهين اتنار به

 ( )اترتجم(.128:1وال جيوز أن تضنير تنح عن الطريق، ألن اجلار ال يضنير" )الكتا ، بوالق.

تكتب تلك األمساء اتنصوبة دا نيا مع عالمة نصب معتقلة عل  آخرها، ولكنها أحيانا يوقف  (57)
 . كونعليها بالع

نيىاء احلىديث يأتونىه للتأكىد مىن صىحة         يكن اتربد سوًقا فحعب، بل كان أيًضا مكاًنىا لعل  (58)
مفرداته، وشرح غريهه، ولعل هذا أحد األسها  اليت جعلت سىيهويه ينتقىل للهصىرة لدراسىة     

(  ال مرة واحدة، 248:2/بوالق.265:2األثر أو احلديث.   يذكر اتربد يف الكتا  )باريس. 
 وألجل فقط التنيثيل عل  وزن "ِمْفعسل".
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(: "تهيُع الدار، فتقول: حٌد منها كذا وحىٌد  165:1ء يف الكتا  )بوالق. نص هذا اتثال كنيا جا (59)
 منها كذا" )اترتجم(.

 )اترتجم(. 196:1انظر الكتا  بوالق.  (60)

( يف هىذا اخلصىوص: "وال   393:1/هىارون.  196:1من اتناسب ذكر كالم سيهويه )بىوالق.   (61)
ى اتخاطىب أن الىدار كلىها ذراع.    جيوز أن تقول: بعت داري ذراعا، وأنت تريد بدرهم، فىري 

وال جيوز أن تقول: بعت شا ي شاة شاة، وأنت تريد بدرهم، فريى اتخاطب أنك بعتها األول 
 )اترتجم(. فاألول عل  الوالء"

 ( )اترتجم(.197:1بوالق. )ينظر مقرتح اخلليل يف الكتا   (62)

 لغوية )اترتجم(.من مثل العياق واتقام وحيثيات االستعنيال واألفعال ال (63)

 :  األكثر  فادًة للجا ز(القديم 32،1932) Bergsträsser برجعرتاسريزال تعريف  ال (64)

صىاً   الشرع؛ لذا هو من حيث شرعيذو معن   نفعه الوقت ا ودينًيا ويفاتعنيوح به أخالقًي "
 ".وذو أثر

ا ودينًيىا ويف  تعنيوح به أخالقًي" بى "لغوي" لرتى ماذا يعين هذا اتصطلح لعيهويه: "اًيا"شرع استهدْل
   ذو معن  لغوي؛ لذا هو من حيث اللغة صاً وذو أثر". نفعه الوقت

ترمجتهىا حرفًيىا بىى"     بشكل ال لهس فيه، ومن اتنيكىن  أمثلة سيهويه يف هذا القعم ليعت  جنازية (65)
 عل يف مواضع أخرى من هذا الهحث.لقد بعُت" كنيا ُف

(  جنىاز األشىياء بواسىطة الكلنيىات، هىو األسىاس       pragmataاتا )برامج :مصطلح الرواقيل (66)
   الذي بنيت عليها التداولية اللغوية مبعن   جناز األشياء بالكلنيات.

يشري الهاحث هنا  مج بدايات تعر  اتنطق اليوناني  مج النحىو العربىي، وذلىك عنىدما عىرف       (67)
(. وقىد  3/88التكذيب )ينظر اتقتضىب  اتربد )اخلرب( بأنه الكالم الذي جيوز فيه التصديق أو 

وضح الهاحث أن ذلك   يكن تأثًرا مهاشًرا من خالل اطالع اتربد عل  اتنطىق اليونىاني، بىل    
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طريىق العلنيىاء اتعىيحيل لنظىرا هم      عىن  تكون تلك األفكار قد انتشرت بشكل عفىوي رمبا 
  )اترتجم(. اتعلنيل

 حنو )كذا درهنًيا( ليعت مميزة يف اتخطوط عىن كىذا   فينيا يهدو أنه خطأ طهاعي، كذا مفردة يف (68)
اعتنيد الهاحث هنا عل  الشرح اتخطوط، ولكىن   اتكررة بالعطف يف حنو )كذا وكذا درهنًيا(.

بالرجوع  مج شرح الرماني اتطهوع احملقق، جند أن النص هكذا "و ذا قلت له كىذا كىذا درهنًيىا،    
فقد وقىع اإلقىرار بأحىد     -ت: له كذا وكذا درهنًيافقد وقع اإلقرار بأحد عشر درهنًيا، و ذا قل

 ( )اترتجم(. 99-1598/ 4وعشرين درهنًيا..." 

 . 180 ، ص27أ، حاشية 2000تراجع  ضافية، ينظر كارتر  (69)

هو اتقصىود مىن خىالل    ؛ ألنه "بلغة النص القرآني"" God"اهلل  ل عند الرتمجة لفظ اجلاللةهداسُت (70)
 . العياق )اترتجم(

نص سيهويه يف طهعة بوالق: "يقول الرجل: أتاني رجل، يريد واحدًا يف العدد ال اثىنل فيقىال:    (71)
ما أتاك رجل، أي أتاك أكثر من ذلك، أو يقول أتاني رجل ال امرأة فيقال: ما أتاك رجىل، أي  
امرأة أتتك. ويقول: أتاني اليوم رجل، أي يف قوته ونفاذه، فتقول: مىا أتىاك رجىل، أي، أتىاك     

 . )اترتجم( ضعفاء..."ال

)األصىوليل(  مج اتهىاع طريقىة سىيهويه؛  ذ      لفقهيف تعليله للجوء علنياء االهاحث ال نوافق لغة  (72)
 يقول: 

"Some centuries later the lawyers had to do the same for God, trying 

to penetrate his words to divine his purpose, which they could only do by 

assuming that he spoke to his servants in the same way as a rational 

human being would under normal circumstances".  

عقالني؛ لىذلك رأينىا   النعان اإل مثلال ميكن يف العقيدة اإلسالمية القول أن اهلل خياطب عهاده 
  فاظه )اترتجم(.أن ننقل مراد الهاحث هنا بعيًدا عن التقيد بأل

 )اترتجم(. 115ص ، علي يف نعخة الكتا  العربية ينظر (73)
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نص كالم سيهويه يف طهعة بوالق: "ومن ذلك قوله عز وجّل: )وال حيعنّب الىذين يهخلىون مبىا     (74)
آتاهم اهلل من فضله هو خريًا هلم(، كأنه قال: وال حيعنّب الذين يهخلون الُهخل هو خىريًا هلىم.   

 لهخل اجتزاء بعلم اتخاَطب بأنه الهخل، لذكره يهخلون".و  يذكر ا
 )اترتجم(.  74ص ، هي عند علي يف نعخة الكتا  العربية (75)
أي اتعلم اتكلف الذي باستطاعته فهم فحوى اخلطا  فهنًيا كامًلىا، وال ميكىن ذلىك  ال مىع      (76)

 .وجود العقل )اترتجم(

، وتلىك قضىية جدليىة يف القىديم واحلىديث      ومعنىاه بىل اللفىظ   طهيعية أي ليس هناك عالقة  (77)
 )اترتجم(. 

يريد الهاحث هنا اإلشارة  مج نص سيهويه حول عدم جناعة التفعىري بىاترادف عنىدما قىال "أال      (78)
ترى أن لو أن  نعانًا قال: ما معن  أيان فقلت مت ، كنت قىد أوضىحت. و ذا قىال مىا معنى       

ضح، شق عليىك أن جتىيء مبىا توضىح بىه الواضىح"       مت ، قلت يف أي زمان، فعألك عن الوا
 ( )اترتجم(.2/312)بوالق 

 . 14ينظر احلاشية رقم  (79)

    (.2003ينظر كارتر ) (80)
 عند القا لل بنظرية اإلهلام والتوفيق يف أصل نشأة اللغة )اترتجم(.  (81)
 2006 ،ينظىىر الفصىىل الثىىاني )الوضىىع واالسىىتعنيال( مىىن كتىىا  علىىي يف نعىىخته العربيىىة  (82)

 )اترتجم(. 
هذا اتثال من اتنيكن أنه حّور عنيًدا. القراءة الطهيعية للنيثىال: "رأيىت الرجىل الصىاً زيىًدا"،       (83)

لكن هذا اتثال جاء يف با  )أفعال القلو (، لذا )رأى( جيب أن تأخىذ مجلىة كاملىة )أصىلها     
 ا.  ا هلاتهتدأ واخلرب(: زيد الصاً؛ ليكون جزآها مفعوال أوال وثانًي

( الذي أحىال  اجلامع الصغري يف الفقهحمنيد بن احلعن، أحد علنياء الفقه األوا ل، وله كتا : ) (84)
 . عليه الهاحث. ينظر قا نية مراجع اتؤلف )اترتجم(
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فضِّل هنا وضع نص كالم سيهويه؛ ألن كالم اتؤلف ملهس؛ فقد أدخل رأيل خمتلفل لعىيهويه   (85)
ل قال سيهويه: "واعلم أنه ليس كل موضع جيوز فيىه التعظىيم   يف حكم واحد. الرأي األول ح

وال كل صفة حيعن أن يعظم بها، لو قلت مررت بعهداهلل أخيك صاحبس الثيىا  أو الهىزاز     
(. وسيهويه هنىا ينىاقش   1/251يكن هذا مما يعظم به الرجل عند الناس وال يفخم به" )بوالق 

ا الرأي الثاني فهو يلخصه النص الىذي اقتهعىناه   أم طرق العر  يف قطع الصفة عل  التعظيم.
 من الكتا  وجعلناه ترمجة لنص الهاحث:

still less praise a person in terms normally used of God, e.g. al-ḥamdu 

li-zaydin“praise be to Zayd!” 

"رمبىا تكىون هىذه    حول مقولة سيهويه يف آخر النص اتقتهس: "وكان عظينًيا" علق كىارتر بقولىه:    (86)
عدم ترمجة ذلك يف ات  حفاظىا على    وقد حهذ  العهارة من سيهويه أو من أحد شراح الكتا ".

 متاسكه )اترتجم(. 

اتثالل اتذكورين أن يلفت نظر القارئ  مج حرص سيهويه على  التىزام     يراديريد الهاحث من  (87)
قال: هىو مىين معقىد اإلزار، فىأجرى     طرق العر  يف استعنياهلا لكالمها. وهنا نص سيهويه: "و

هذا جمرى قولك: هو مين مكان العارية، وذلك ألنها أماكن، ومعناها هو مين يف اتكان الىذي  
يقعد فيه الضرباء، ويف اتكان الذي نيط به الثريا، وباتكان الذي ينزل به الولد، وأنىت مىين يف   

يىه اإلزار، فإمنىا أراد هىذا اتعنى  ولكنىه      اتكان الذي تقعد فيه القابلة، وباتكان الذي يعقد عل
حذف الكالم. وجاز ذلك كنيا جاز دخلت الهيت وذههىت الشىأم؛ ألنهىا أمىاكن و ن   تكىن      
كاتكان. وليس جيوز هذا يف كل شيء، لو قلىت: هىو مىين جملعىك أو متكىأ زيىد، أو مىربط        

 (. 1/206 ا" )بوالقالعر ، وأجز منه ما أجازوالفرس،   جيز. فاستعنيل من هذا ما استعنيلت 

 .2006 ينظر الفصل اخلامس )طرق الداللة( من كتا  علي يف نعخته العربية، (88)

 (how condescending!)علق كارتر بعد ذكر العهب األول بقوله متعجًهىا بىل قوسىل:     (89)
ا يف تهعيط متأخري النحاة حنو سيهويه ألغراض تعلينيية؛ مما قتل مى أي، "يا له من تنازل" منتقًدا 

  الكتا  من فكر حنوي را د )ينظر النقطة اخلامعة يف احلديث عن أهنيية الهحث اترتجم(.
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  )اترتجم(. 30-27: 2006، العربية تهعلي يف نعخكتا   حول هذه النقاط التعع، ينظر (90)

  وما بعدها. 100ص اترجع العابق، ، ينظر اتهادئتزيد شرح حول هذه  (91)

(، يعين كارتر بكالمه، هنا،كيس فرستيغ، الذي يرى تأثر 36يف اهلامش رقم ) كنيا وّضح سابًقا (92)
   النحو العربي بفكر أجنيب.
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