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سيبويه بني التقعيد والوظيفية (االستثناء دراسة)
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جالل مرامي
جميد قامسي

*

**

امللخص
يسعى هذا البحث إىل الكشف عن منهجية سيبويه يف دراسة النحو على ضوء التقعيد والوظيفية وذلك باالرتكاز على ما جاء يف تبويبات
االستثناء .فانتهى البحث إىل أنّ أسلوب سيبويه تقنيين حتليلي ،ال يقف عند نقل املسموع ،بل يتجاوزه إىل دراسة حتليلية وظيفية .وأدنى دليلٍ
يكشف اعتماده على هذا األسلوب هو أن كثرة املصطلحات اليت يستعملها يف تصنيف األبواب اصطالحات وصفية كثر ما تشرح الشّكل
اإلعرابي والتعليل له يف آن واحد .ويكشف هذا البحث معتمدا على املنهج الوصفي ـ التحليلي أنّ سيبويه مل يهمل اجلانب الوظيفي للغة
العربية بل اعتنى باالستعماالت ،والوظائف الداللية والتداولية عناية فائقة ،حيث تكمن وراء كل استعمال ،ولغة قومٍ وموقفٍ كالمي
داللته املختلفة ،اليت يدرسها سيبويه دراسة مستقصية .من ثمّ ما صار يعرف يف وقتنا الراهن بنظرية الوظيفية كان موجودا لدى سيبويه على
سبيل التطبيق والتوظيف العملي.
الكلمات املفتاحية :سيبويه ،الكتاب ،التقعيد ،الوظيفية ،االستثناء مصداقا.

املقدمة
إنّ املنتحي إىل كتاب سيبويه ميكن أن ينتهي إىل أنّ هذا الكتاب يغلب عليه عرض القواعد املتعلقة بصور التأليف اليت جييزها
الكالم العربي مبنأى عن استحضار الوظيفة اليت استدعت هيئة تركيبية معيّنة ،لكن هذه الغلبة ال تنفي وجود التفاتات تعدّ نواة
لبحث جيمع بني الوظيفة والبنية ،حيث إنّ سيبويه يرى البنية تابعة للوظيفة؛ والدليل على ذلك ما ذهب إليه من أنّ الكالم إذا كان

1ــ تاريخ التسلم1315/4/6 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1315/7/11 :هـ .ش.
* أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة العالمة الطباطبائي.

Email: jalalmarami@yahoo.com

** طالب الدكتوراه يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة العالمة الطباطبائي (الكاتب املسؤول)Email: Majidghasemi118@gmail.com .

67

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 4141هـ .ق4415 /هـ .ش) ـ العدد 41

مستحيل التحقيق يف الواقع العيين ـ ليس مما يتكلّم به ألنّه ال معنى له دقيق يعكسه ـ ال يوصف بالنحوية أو باملقبولية القاعدية ،ألنّه
تأليف غري وارد .كثر ما يتمظهر هذا املدّعى يف تعبريه« :هذا متثيلٌ ،وإن كان يَقبحُ يف الكالم» ونظريه« :فهذا متثيلٌ وال يتكلَّم به»
و«فهذا متثيل وإن مل يُتكلَّم به» ،حيث يأتي بتمثيل مل يلفظه العرب نتيجة لعدم اجتالب املعنى لذلك التمثيل.
وتظهر أهمية هذا البحث من جوانب عديدة منها:
أ) لسيبويه كفاءة ريادية للّسانيات احلديثة ،ولكنه إما قد غضّ الطرفُ عنه ومل يعطَ حقَّ تأهيله وإما يُطرَف إليه بشزر يندّده
باجلاني للعربيّة وبدكتاتور النحو ومبحنّط العربية الذي أغلق األبواب على اللغة مبا سنّه من قواعد.
ب) النحو ليس كما ينعته خصومه بأنّه علم متورّط استحوذ عليه اجلمود ،ذلك ألنّ املؤلفات النحوية األوىل األصيلة مجعت
بني التقعيد والوظيفة ،كالكتاب إلمام النّحاة سيبويه واألصول البن السّراج واملقتضب للمربد .فالنحو العربي علم مؤثّل يالئم
الكيان الفطري للغة وليس تلك القواعد اجلافّة واألمثلة املصنوعة اليت ال تؤدّي إىل ملكة وال تربّي ذوقا لغويّا سليما ،فتتجلّى أهمية
كتاب سيبويه إلعادة قراءته والنّظر فيه ترشيدا لتخبّط اجلدد من النّحاة الذين أغفلوا اجلانب الوظيفي للنحو ،حيث أدّى ذلك
التخبّط إىل اجتاه تعليمي جافّ يتربّم منه الناحي حنوه ،بينما رسم سيبويه خطوطا هادية يف تعلُّم العربيّة تعلُّماً يضع كلّ تركيب
موضعه ،ويعرف لكلّ مقال مقامه ،حيث إنّ دراسة الكتاب من الزوايا املختلفة ومنها دراسته وظيفيّا من الضروريات اليت تتطلب
حبثا مستقال يكشف جانبا من جوانبه العلمية الغالية.
ويتطرّق هذا البحث إىل دراسة االستثناء يف كتاب سيبويه لإلجابة عن األسئلة التالية:
كيف يكون أسلوب سيبويه يف تدوينه للنحو العربي؟ ما هي مصادره يف تقعيد اللغة؟ أأهمل سيبويه اجلانب الوظيفي للكالم
العربي وحصر دراسته فيما يوصف بالتحنيط واجلمود اللغوي؟ ما مدى اهتمامه بالنحو الوظيفي؟
خلفيّة البحث
الدراسات اليت تناولت الكتاب كثرية ،وهي على كثرتها ال تقدّم أدلة تطبيقية كافية مقنعة تكرّس عنايتها على اعرتاض الكتاب
بني التقعيد والوظيفية ،بل تتبعثر أدلّة هذا االعرتاض هنا وهناك فقلّما ميكن أخذها بعني االعتبار ،من تلك الدراسات:
«دراسات يف علم اللغة التقابلي عناصر النظرية النحوية يف كتاب سيبويه حماولة إلعادة التشكيل يف ضوء االجتاه املعجمي
الوظيفي» ،تأليف الدكتور سعيد حسن حبريي .و«التوسع يف كتاب سيبويه» ،تأليف الدكتور عادل هادي محادي العبيدي.
و«الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه» ،تأليف الدكتورة خدجية احلديثي .و« 52مقاله حتقيقى فارسى درباره سيبويه ارائه شده به
كنگره جهانى بزرگداشت دوازدهمين قرن درگذشت سيبويه ـ دانشگاه پهلوى  7تا  25ارديبهشت  ،»2121تأليف الدكتور
حممد حسني إسكندري .و« 15حماضرة اليت ألقيت بالعربية يف املؤمتر العاملي لتكريم سيبويه مبناسبة مرور اثين عشر قرنا على وفاته ـ
املنعقد يف جامعة بهلوي بشرياز من  7إىل  25أرديبهشت سنة  1353الشمسية» ،نشرات جامعة بهلوي .و«سيبويهپژوهى ـ

مجموعه مقاالتى درباره سيبويه و جايگاه علمى او» ،تأليف حممد باهر .و«سيبويه :زبانشناس و دستور نويس» تأليف الدكتور
حممد دبري مقدم؛ وغريها كثري.
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نبذة عن سيبويه والكتاب
أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب املعروف بسيبَ َويْه (قيل صحيحه يف الفارسية :سيبُويِه ،أي "املطيَّب برائحة التّفاح") هو من أول
وأعظم النحاة للغة العربية .وإنّ كتابه ليست له مقدمة وال خامتة ،أوّله« :هذا بابُ علْمِ ما الكلِمُ من العربية» ،وآخِره« :ومثل هذا
قول بعضهم« :عَلْماءِ َبنُو فُالنِ» ،فحذَفَ الالم ،يريد :على املاءِ َبنُو فُالنٍ .وهي عربيَّة».
ثم إن سيبويه قد قسم كتابه إىل ثالثة أقسام :يكاد القسم األوّل من الكتاب يكون للنحو وإن تردّد فيه بعض مسائل الصرف.
ويكاد القسم الثّاني منه يكون للصرف وأمّا يف القسم الثالث والصفحات األخرية فقد خصّ كتابه لألصوات اللغوية .وأمّا من جهة
الرتتيب فإن كتابه خيالف الرتتيب الذي تتبعه كتب النحو والصرف اليوم .فسيبويه ال يذكر املرفوعات على حدة ،وإنّما ميزج بعضها
باآلخر ،فيذكر املسند واملسند إليه ،ثمّ ينتقل إىل الفاعل واملفعول واحلال ،واحلروف اليت تعمل عمل ليس وإىل املبتدأ واخلرب
واالستثناء (انظر :احلديثي1167 ،م ،ص  .)88وأمّا من جهة األبواب فهي كثرية؛ فسيبويه عادة ال يضمّن املباحث حتت مسمّى واحد
بل يضع لكل قاعدة يكتبها بابا متجزّئا ،على سبيل املثال يذكر االستثناء ومسائله يف مثانية عشر باباً وهي جتيء على نهج منطقي
ويكمل التالي سابقَه .وتكون عناوين األبواب طويلة يف الغالبية الساحقة؛ ذلك ألنّ األلفاظ النحوية والصرفية مل تكن مصطلحة
آنذاك فكان سيبويه يعتمد يف العناوين على االجتاه التوصيفي التحليلي ويطيل العنوان ليشمل مجيع فقرات البحث.
وأمّا من ناحية املصطلحات والتعابري فهي إمّا مل تكن مصطلحة كاالستثناء املفرّغ واملتّصل واملنقطع ،فهو اعتمد فيها على
تعاريف وصفية حتمل معناها وإمّا صارت مصطلحة عنده وال يزال النحاة يستعملونها على نفسها وإمّا تغيّر مدلوهلا عند النحاة
خلبَر» اليت استعملها للحال وللخرب ،بينما حصر النحاة اجلدد توظيفها للخرب ،فقال يف كتابه« :واعلم أنّ كلّ شيء
اجلُدد ،مثل لفظة «ا َ
كان للنكرة صفةً فهو للمعرفة خَبَرٌ ،وذلك قولك« :مررتُ بأخ َويْك قائ َميْنِ» ،فــ«القائمان» هنا نصب على حدّ الصِّفة يف النّكرة» (سيبويه1111 ،م،

ج ،1ص .)6وميكن القول عن منهجية سيبويه العامة يف دراسة األبواب إنّها تتميز باجتاه توصيفي تعليمي ،ألنّه يبدأ الباب بالعنوان
فيعقبه أمثلة نقليّة تؤيّد ما قاله من التقعيد والتنظري الذي عنونه ،وبعد ذلك يقوم بالتقويم ،والتوطيد والتوثيق باألدلّة العقلية
والنقلية وإذا ما تعرّض ملسألة خالفيّة ،يكتنه ويلتمس موجب اخلالف وال يلقيها على عواهنها ،وهي طريقة تساعد املتلقّي املتفقه
على تثبّت اللغة.
التقعيد
التقعيد يف اللغة على زنة التفعيل ومن بابه ،وورد يف املعاجم« :ق ََّعدَ القَا ِعدَةَ :وَضَعَها» (مصطفى1212 ،م ،ج ،1ص)748؛ أي
وَضعَ هلا أصوهلا .ويف االصطالح النحوي قال الزايدي بودرامة عنه عرب التفريق بني القاعدة والتقعيد« :إنّ القاعدة جزء ال يتجزأ من
نسيج اللغة وهو اجلزء الضابط خلواصها ،واملرشد إىل كيفيات توظيفها ،وهي بهذا املفهوم ال تُيسّر وال تسهّل باحلذف أو اإلهمال أو االستغناء عن
ك عنها ،أمّا التقعيد فهو وسائل إنتاج القاعدة [ ]...إنّ التقعيد هو اجلانب النظري ،يف املوروث
بعض جوانبها؛ ذلك أنّها تسري يف جسم اللغة وال تنف ّ

النحوي ،من السّماع والقياس ،وهو الذي ينتمي إىل نظرية النحو ومناهجه» (بودرامة ،د.ت ،ص)1؛ فالتقعيد بهذا املعنى يستلزم العلم الوافر
بأحوال اللغة وسرب أسرارها طلباً لوضع األصول النظرية واملنهجية؛ وذلك يتوافر بعد اإلملام مبوارد أو مصادر موثوق بها ،تصدر
عن بطون نفس اجملتمع الناطق بتلك اللغة ،فهذا هو سبب قيام النحاة واللغويني العرب األوائل برحالت بني القبائل يف شبه اجلزيرة
العربية للسماع من ألسنة فصحاء موثوق بعربيتهم ومجع املادة اللغوية .أمّا املصادر اليت اعتمد عليها سيبويه يف التقعيد النحوي (أو
التقعيد اللغوي) للعربية فهي القرآن الكريم ،وكالم العرب شعره ونثره واحلديث الشريف.
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الوظيفية Fonctionnalisme

قيل عن نظرية النحو الوظيفي ) (Functional Grammarإنّه ظهرت يف عام 1178م ردّة فعل عنيفة ضد املدّ التوليدي
التحويلي تتمثّل يف نظرية النحو الوظيفي بزعامة سيمون ديك اهلولندي ،حيث مثل للجانب التداولي ورفض مبادئ النحو
التوليدي التحويلي (كالت حويل) حماوال االستفادة مما قدمه فالسفة اللغة العادية ،وموسعا النظر حنو بناء حنو يربط بني البنية
والوظيفة .1ثمّ دخلت هذه النظرية إىل العربية عرب بوابة اململكة املغربية جبامعة حممد اخلامس بالرّباط عام 1181م ،على يد الدكتور
أمحد املتوكل (انظر :زيغد1211 ،م ،صص 135ـ  134و.)144
فالنحو الوظيفي يبحث عن املعنى ،والوظيفة والرتكيب إضافة إىل أنّه يعنى عناية فائقة جبميع االستعماالت وال يسمح باستبعاد
أي استعمال طاملا نطقت به العرب .وبهذا فالنحو الوظيفي هو ذلك اجلهاز املركب من حمصلة كل الوظائف الرتكيبية ،والدّاللية
والتداولية .أمّا النحو غري الوظيفي فهو النحو الذي يُكتفَى فيه بتحديد وظائف بنية اجلملة الرتكيبية ،أي يقتصر على البحث عن
الدور الذي تؤدّيه الكلمات أو العبارات يف اجلملة ،أي الوظائف الرتكيبية (بعيطيش1226 ،م ،ص .)41وما قيل عن زعامة سيمون
ديك لنظرية النحو الوظيفي مزعوم الدراسات اللّسانيّة احلديثة ولكنّ هذا البحث يعرتف بسبق سيبويه وريادته على علماء النظريات
اللسانية احلديثة يف االعتماد على الوظيفية.
التقعيد والوظيفية يف تبويبات االستثناء دراسة
1ـ هذا باب االستثناء :يعدّد سيبويه يف جممل هذا الباب ،الذي ال يعدو أسطراً ،أدوات االستثناء من األحرف واألمساء
واألفعال ،فاجلانب التقعيدي هنا يأتي اقتضاء لطبيعة املوضع.
1ـ هذا باب ما يكون استثناء بـ«إال» :يستهلّ سيبويه هذا الباب بتوطئة تقعيديّة ،حيثُ جييز لالسم الواقع بعد "إال" وجهني:
أ) أوّهلما ما اصطلح املتأخّرون لتسميته باالستثناء املفرّغ؛ وهو عند سيبويه معاجلة منطية تبيّن احلركة اإلعرابية ،مبعنى أنّه آثر
استعمال مصطلحات وصفية حتمل معنى املفرَّغ وإن مل حتمل لفظه ،إذ يذكر يف كتابه أنّ االسم بعد "إال" يكون على وجهني« :فأحدُ
الوجهني أن ال تغري االسمَ عن احلال اليت كان عليها قبل أن تَلحق» (سيبويه1111 ،م ،ج ،1ص )313ثمّ يقول« :فأمّا الوجه الذي يكون فيه االسم
مبنزلته قبل أن تلحق "إال" ،فهو أن تُدخل االسمَ يف شيء تَنفي عنه ما سِوا ،،وذلك قوله« :ما أتاني إال ييدٌ» ،و«ما لقيت إال ييداً» و«ما مررت إال

بزيد»» (املصدر نفسه ،ص)313؛ وكالم سيبويه هذا يستغرق مدلول االستثناء املفرَّغ.
والالفت للنظر أنّ سيبويه أثناء ذكره هلذا الوجه التقعيدي يضمّن طرفة طريفة من املعنى الوظيفي إبانة لفائدة "إال" ،انطالقا من
أنّها يف هذا الوجه ال تغيّر إعراب االسم بعدها «ولكنّها جتيء ملعنى» (املصدر نفسه ،ص .)313فاعتبارا ملا قاله سيبويه ،الفرقُ بني

1

 -بالنسبة للتداولية ـ وللسياق دوره البارز واملهم فيها ـ لقد قدّم الباحثون تعريفات كثرية هلا ،منها أنّ « التداولية تعين بالكيفية اليت تستعمل بها اللغة عند

احلديث ،وتهتم بالسياق الكالمي واملوقف ،وتعين باملتكلمني وطرائق حديثهم ،وبكل ما من شأنه أن يزيد عملية االتصال وضوحا ،حيث يعرفها إيلوار بأنها

جمال يهتم مبعاجلة ثالثة معطيات توجه عملية التبادل الكالمي وهي :أ) املتكلمون ب) السياق ج) االستعماالت العادية للكالم» (انظر :عبد احلكيم1221 ،م،
ص .)81وتعرف النظرية التوليدية التحويلية باالختصار على أنّ «القواعد التوليدية والتحويلية تهتم مباشرة بأولية اللغة اليت تُتيح لإلنسان أن ينتج مجل
اللغة كلها .وعملية اإلنتاج هذ ،منوطة ،يف األساس ،بالقواعد التوليدية القائمة ضمن الكفاية اللغوية واليت تؤدّي ،يف حال العمل بها ،إىل إنتاج اجلمل اليت
باإلمكان استعماهلا يف اللغة أو إىل تعدادها» (انظر :زكريا1186 ،م ،ص.)13

سيبويه بني التقعيد والوظيفية (االستثناء دراسة)

67

قولك« :ما قامَ إال زيدٌ» وقولك« :قامَ زيدٌ» يف أنّ األوّل يفيد إثباتَ الفعل ملا بعد "إال" ونفيه عمّن سواه والثّاني يفيد إثبات الفعل
للفاعل بدون أن تكون فيه داللة على نفيه عمّن سواه (السّريايفّ1228 ،م ،ج ،8ص.)164
ب) ثانيهما «أن يك ون االسمُ بعدها خارجاً ممّا دخل فيه ما قبله ،عامالً فيه ما قبله من الكالم ،كما تَعمل «عشرون» فيما بعدها إذا قلت:

«عشرون درهماً»» (سيبويه1111 ،م ،ج ،1ص .)313يُوعَز إىل أنّ «املتصل» و«املنقطع» من مصطلحات املتأخّرين يف االستثناء ،أمّا
سيبويه ـ وإن جاءت لفظة «املنقطع» عنده يف بعض توضيحاته ـ فلم يتخذهما مصطلحنيِ بل يعاجلهما يف ضوء احلركة اإلعرابية،
مثل ما يالحظ يف «ثانيهما».
هنا ال يكتفي سيبويه باملسموع ،فنراه بعد ذكره هلذين التقعيدينِ يف أسطرٍ ،يلتمس إىل حتليل ضمينّ لعامل املستثنى ،وذلك
جاء عنده أثناء قياس تعريفي ،حيثُ ال يكون يف املستثنى يف قولك« :ما أتاني إال زيدٌ» وجهٌ سِوَى أن يكون على حاله قبل أن تَلحق
"إال"؛ ألنّه بعد "إال" حممولٌ على ما يَرفع ،كما كان حمموال عليه قبل أن تَلحق "إال" ،ومل يَشغل الفعلُ معموال آخر سِوَى «زيدٌ»
قبلَ أن تَلحق "إال"؛ أمّا املستثنى يف قولك« :أتاني القومُ إال زيداً» فالعامل فيه خمتلف عمّا مضى ذكره؛ ذلك أ ّن الفعل فيه قد شغل
ال آخر سوى «زيداً» قبل أن تَلحق "إال" .من ثمّ يبدو أنّ ابن مالك قد أصاب يف زعمه أنّ مذهب سيبويه نصب املستثنى بـ"إال"
معمو ً
(انظر :ابن عقيل ،1387 ،ج ،1ص .)544هذا هو املنهج التحليلي الذي يستشفه سيبويه وراء مسموعه ويتغلغل فيه برؤى استكشافيّة.
3ـ هذا باب ما يكون املستثنى فيه بدالً مما نفي عنه ما أدخل فيه :يؤسّس سيبويه عمله التنظريي على املادة اللغوية املتداولة بني
العرب وال جيعله تقعيداً ألشكال افرتاضيّة ،فوجه الكالم عنده ـ كما أنّ عنوان الباب يوحي ذلك ـ أن جتعل املستثنى يف قولك« :ما
أتاني أحدٌ إال ذلك» ونظائره بدالً من الذي قبله؛ إال أنّه قد مسع لغةً أخرى فيه وذلك أن يكون املستثنى فيه كاملستثنى يف قولك
املوجب« :أتاني القومُ إال أباك» منصوباً بـ"إال"؛ فيضع سيبويه هذه اللغة لغة ثانية اعتبارا لالستعمال العربي ،إال أنّه ال يتطرّق يف
هذا املوضع إىل أيّ تعليل يوضح الدّواعي املعنويّة هلذا االفرتاق التّداوليّ ويؤجّل إيضاحَه إىل باب« :هذا باب النصب فيما يكون
مستثنى مب َدالً» فشأنه يف ذلك يشبه حتريك اهلمّة والتّشويق إىل املتأخّر ،ألنّ اختالف احلركة اإلعرابية يؤدّي إىل معنى خمتلف.
يف إطار هذه العملية التقعيدية ،يتعرّض سيبويه ألمثلة تتكوّن من أسلوب تركييب واحدٍ ولكنّ اعتبار املعنى فيه قد مينع حركة
إعرابية وقد جييزها؛ يتمثّل ذلك يف قولك« :ما رأيتُ أحداً يقول ذاك إال زيداً» ويف قولك« :ما ضربتُ أحداً يقول ذاك إال زيداً»،
فبينما جيوز يف األوّل أن تنصبَ «زيداً» على البدليّة من االسم األوّل ـ وهذا وجهُ الكالم بسبب انتفاء املبدل منه لفظاً ـ أو حتملَه على
اإلضمار الذي يف «يقول» وترفعه ،ال جيوز يف الثّاني إال النّصبُ .ذلك ألنّ املعنى يف األوّل أنّك أردتَ أنّه «ليس يقول ذاك إال زي ٌد»
وما جئتَ بفعل «رأيتُ» إال لتُبدِي ما تيقَّنته ،أمّا الرّفع يف الثاني فممتنع «ألنّك أردت يف هذا املوضع أن تُخبِر مبوقوعِ فعلِك ،ومل ترد أن

تُخبِر أنّه ليس يقول ذاك إال ييدٌ ،ولكنّك أَخربت أنّك ضَربت ممّن يقول ذاك ييدا» (سيبويه1111 ،م ،ج ،1ص.)316
جتدر اإلشارة إىل أنّ الكاتب ال يغفل العناية بالقدرة التواصلية ودور املتكلّم يف توظيف قواعد اللغة أثناء العملية التواصلية ،كما
أنّ الشّأن عند الوظيفيني يتمحور يف معرفة القواعد اللغوية وكيفية استثمارها يف تلك العملية؛ الدّليل على عناية سيبويه باملتكلّم
قوله« :ولو جعلتَ «رأيتُ» رؤية العني كان مبنزلة «ضربت»» (املصدر نفسه ،ص)316؛ فاملعنى القصدي للرؤية القلبية أو الرؤية البصرية
عند املتكلّم له أثر إعرابي قد أدىل سيبويه بتصرحيه وذلك على نهج التداولية اليت تدرس اللغة كما يستعملها النّاطقون بها ضمن
مقاصدهم وحتديداتهم.
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يف خواتيم هذا الباب يتبيّن تطعيم آخر بني النحو التقعيدي والنحو الوظيفي ،إذ يقول العرب« :أقلُّ رجلٍ يقولُ ذاك إال زي ٌد»
و«قَلَّ رجلٌ يقول ذاك إال زيدٌ» فريفعون «زيدٌ» مع أنّه مل يسبقه النفي الذي قعّده سيبويه يف العنوان ،فمخالفة االستعمال بالقاعدة
أقل
املذكورة جعلت الكاتب ـ يعنى به سيبويه ـ يتوسّل إىل توسيع نطاق النّفي اللفظي ،فالذي يقصده سيبويه من قوله« :وتقولُّ « :

رجلٍ يقولُ ذاك إال ييدٌ» ،ألنّه صار يف معنى :ما أحدٌ فيها إال ييدٌ» (املصدر نفسه ،ص ،)316هو موافقة النّفي املعنوي أو التأويلي بالنّفي
اللفظي ،ذلك ألنّ ««أقلّ» ينصرف على معنيني :أحدهما:النّفي العامّ واآلخر :ضدّ الكثرة؛ فإذا أريد النّفي العامّ جُعِلَ تقدير« :،ما رَجُلٌ يقول ذاك

إال ييدٌ» كما تقول« :ما أحدٌ يقول ذاك إال ييدٌ» .وإن أُرِيدَ به ضِدُّ الكثرة ،فتقدير« :،ما يقول ذاك كثري إال ييد» ،ومعناهما يَؤُ ْولُ إىل شيء واحد»
(السّريايف1228 ،م ،ج ،8ص.)173
يتبادر هنا إىل الذّهن تساؤل مشروع مل يعالِجه سيبويه ال يف هذا الباب وال يف سائر تبويبات االستثناء معاجلة واضحة إمّا ألنّه مل
يفطن إليه وهذا مستبعد لغزارة علمه وإمّا ألنّه قد رآه معروفاً معهوداً ،هو :لِمَ أبدلت العرب من املنفيّ ولَم تُبدِل من املوجب؟ قال
املتأخّرون :ألنّ عربة البدل أن حيلّ حملّ املبدل منه ويف املنفيّ يصحّ حذف االسم املبدل منه قبل "إال" وال يصحّ ذلك يف املوجب؛ ال
يقال« :أتاني إال زيد» ألنّه ال جيوز إثبات ما يتضادُّ ،فإذا قلت« :ما أتاني إال زيدٌ» فقد وقع النّفي على ما ال جيوز إثباته من األشياء
املتضادّة وكأنّك قلت« :ما أتاني رجلٌ وحد ،،وال رجالن ،وال رجال جمتمعون ،وال متفرقون» فإذا أثبتَّ على هذا احلدّ فقلتَ« :أتاني إال ييدٌ»؛
فقد أوجبت إتيان النّاس كلّهم على هذه األحوال املتضادّة ،وذلك ال جيوز وال يُقصد (انظر :ابن يعيش ،د.ت ،ج ،1ص81؛ السّريايف،

1228م ،ج ،8ص.)174
4ـ هذا باب ما محل على موضع العامل يف االسم واالسم ال على عمل يف االسم ولكن االسم وما عمل فيه يف موضع اسم
مرفوع أو منصوب :يف هذا الباب يتمحور مناط االجتهاد عند سيبويه يف تقعيده للقواعد حول تعذّر البدل على اللّفظ .وأثناء ذلك
قد يتعرّض للجانب الوظيفي للغة .ففي قولك« :ما أتاني مِن أحدٍ إال زيدٌ» ،و«ما أنت بشيءٍ إال شيءٌ ال يُ ْعبَأُ به» ،و«لستَ بشيءٍ
إال شيئًا ال يُعْبَأُ به» ،و«ال أحدَ فيها إال عبدُ اهل» يتعذّر البدل على اللّفظ بسبب وجود املانع .من هذه األمثلة اليت ساقها سيبويه
يظهر أنّه «يتعذّر البدل على اللّفظ يف أربعة مواضع :يف اجملرور مبِن االستغراقيّة ،واجملرور بالباء الزّائدة لتأكيد غري املوجَب ،حنو :ما ييد أو ليس
ييد ،أو هل ييد بشيء ،ويف اسم «ال» التّربئة ،إذا كان منصوباً ،أو مفتوحاً ،حنو :ال رجل ،وال غالمَ رجل ،ويف اخلرب املنصوب مبا احلجايية» (انظر:

األسرتاباذي1116 ،م ،ج ،1ص .)127هذا من ناحية التقعيد أمّا من ناحية الوظيفية فريى سيبويه أنّ العرب ال حتملُ املستثنى يف عبارة:
«ال أحدَ فيها إال عبدُ اهل» على اللّفظ ألنّ هذا الكالم جوابٌ لقول القائل« :هل مِنْ أحَدٍ»؟ وشأنه يف ذلك مثلُ« :ما أتاني من أحدٍ
ال عبدُ اهل وال زيدٌ» جواباً لقول القائل« :هل أتاك من أحد»؟ فلمّا يكون السؤال عن استغراق اجلنس مبجيء «مِن» زائدة جيب أن
يكون اجلواب كذلك عن اجلنس« ،فإذا قلت« :ما جاءني من رجل» مل يقع ذلك إال للجنس كلّه .ولو وضعت يف موضع هذا املنكور معروفا ـ مل
جيز لو قلتك ما جاءني من عبد اهلل ـ كان حماالً؛ ألنّه معروف بعينه فال يَشيع يف اجلنس» (املربد1114 ،م ،ج ،4ص.)412

يف هذا الباب كذلك يدرسُ سيبويه موافقة النّفي املعنوي أو التأويلي بالنّفي اللفظي حسب االستعمال العربي ،بيدَ أنّ هذا
املوضع ليس يف القوّة كالنّفي التأويلي يف الباب السّابق ،من ِقبَل أنّ من يقول على اجلواز« :رأيتُ أحداً ال يقول ذاك إال زيداً» و«إنّ
أحداً ال يقول هذا إال زيداً» إنّما يُبدلُ املستثنى مما تأخّر عنه النفيُ وإن يكون معناه النفيَ ،أمّا قولك«« :ما رأيتُ أحداً يقول ذاك إال
زيدٌ» و«أقلُّ رجلٍ يقولُ ذاك إال زيدٌ» إنّما ابتدأتَه مع النّفي اللّفظي أو معناه .جدير بالذّكر أنّ «أحد» ـ كما يقوله سيبويه ـ ال يُستعمل
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يف الواجب ،لذلك وقوعه يف« :إنّ أحداً ال يقول ذاك» ضعيفٌ خبيثٌ ولكنّه احتُمل حيث كانَ معناه النفيَ (سيبويه1111 ،م ،ج،1
ص.)311

5ـ هذا باب النصب فيما يكون مستثنى مب َدالً :مضى يف باب« :هذا باب ما يكون املستثنى فيه بدالً مما نفي عنه ما أدخل فيه» أنّ
وجه الكالم عند سيبويه أن جتعل املستثنى يف قولك« :ما أتاني أحدٌ إال ذلك» ونظائره بدالً من الذي قبله؛ إال أنّه قد مسع لغةً
أخرى فيه وذلك أن يكون املستثنى فيه كاملستثنى يف قولك املوجب« :أتاني القومُ إال أباك» منصوباً بـ"إال"؛ فوضع سيبويه هذه اللغة
لغة ثانية اعتبارا لالستعمال العربي .أمّا اإلشكاليّة الواردة هنا فتجول يف فلك تفضيل البدلية على النّصب؛ ملاذا جيعل سيبويه البدليّة
لغة خمتارة؟ هل رأى الكاتب وراء هذا االختالف علّة معقولة وداللة موضوعة؟ أم كرّس جلّ همّه يف بناء القاعدة؟
سنَنٍ متّبع فالتّقعيد عنده مالزم للدّرس واملفاحصة؛ من حيث إنّه يف هذا الباب
ركائز الباب توحي أنّه يف هذا الباب قد جرى يف َ
يقوم بتقسيم ضمينّ هلذا الضرب من االستثناء تبعاً للمنهج املستدلّ ،ذلك أنّ املستثنى يف قولك« :ما أتاني أح ٌد إال زيد» حيتمل أن
يكون متّصالً مبا عَمل يف االسم األوّل إعراباً و هذا هو األصل عند سيبويه ،ألنّه من جنس األوّل وهذا التّجانُس يسبّب إتباعه يف
إعراب األوّل وجواز إحالله حملّه على البدليّة ،وحيتمل أن يكون منقطعاً مما عَمل يف األوّل ،عامال فيه «إال» ويعتربه لغة ثانية
استعملها بعض العرب .من ثمَّ يعتقد سيبويه أنّ وجه الكالم يف هذا املستثنى أن يكون بدالً من املنفيّ قبله وأن يكون خمتلفاً عن
مستثنى من غري جنس املستثنى منه ،ألنّ من ينصب ويقول« :ما أتاني أحدٌ إال زيداً» أبعده من التّجانس وأدناه مما ليس من جنس
األول والدليل على ذلك ـ كما يقوله سيبويه ـ أنّ النصب جييء على معنى« :ولكنّ زيداً» ،و«ال أعين زيداً» (انظر :سيبويه1111 ،م،

ج ،1ص ،)332كما أنّه جييء على هذا املعنى مستثنى من غري جنس املستثنى منه .جيدر بالذكر أنّ الباب التالي يكمل هذا الباب
ويبيّنه.
6ـ هذا باب خيتار فيه النّصب ألنّ اآلخر ليس من النوع األول :طبقا ملا عاجله سيبويه يف الباب السابق ،املستثنى املتصل ـ كما
اصطلحه املتأخّرون ـ إمّا يكون اتصاله باألول يف اجلنس واإلعراب معاً ،وهذا يكون الوجه عنده ،وإمّا يكون اتصاله يف اجلنس دون
اإلعراب ،حيثُ يقرُب مما ليس من جنس األول فيأتي على معنى« :ولك ّن» و«ال أعنِي» .هذه التوطئة تطلُّ املستقرئ على اختيار
سيبويه للغة أهل احلجاز وهي النصب يف قولك« :ما فيها أحدٌ إال محاراً»؛ بدليل أنّ املستثنى يف هذا الضرب ليس من جنس االسم
األوّل فنراهم «جاؤوا به على معنى :ولكنّ محاراً ،وكرهوا أن يُبدِلوا اآلخر من األوّل ،فيصريَ كأنّه من نوعه» (املصدر نفسه ،ص)331؛ فيكون
االنقطاع يف اإلعراب نتيجة لالنقطاع يف اجلنس ،حيث يرتتّب على ذلك انعدام التوائم املعنوي بني االمسني فيما صار علّة عقليّة
ومصدرا معتمداً جعل الكاتب خيتار النصب يف عمله التنظريي للغة؛ أمّا اللغة الثّانية اليت يتعرّض الكاتب إىل جتلية أبعادها اخلفيّة
فهي لغة بين متيم ،فيقولون« :ال أحدَ فيها إال محارٌ» على سلك ما يكون من جنس األوّل.
من املربز أنّ الذي يقعّد النحو على النّهج التقعيدي يكتفي بالقول :إنّه جيوز هنا النّصب والرّفع أو يصل منتهى همّه إىل أن
يقول :إنّه جيوز النّصب على لغة أهل احلجاز واإلتباع على لغة بين متيم وال ينغمس يف طيّات ذلك ،أمّا سيبويه إمام النّحاة انطالقا
من اعتماده على النحو التّقعيدي والوظيفي فيستشفّ ويتمعّن فيما يرى من اخلالفات اللغوية عند مستعمليها ويسعى إىل تقريب
جبَ اإلتباع هلذا املستثنى يف لغة أهل متيم مع
حقائقها إىل الفهم وتأويل ما يبعد عن اللغة املختارة وفق اللغة املختارة .من ثمّ يتتبّع مو ِ
أنّه خمالف عن األوّل يف اجلنس .فيستدلّ على اإلتباع بالقول« :وأمّا بنو متيم فيقولون« :ال أحدَ فيها إال محارٌ ،أرادوا :ليس فيها إال
محارٌ ،ولكنّه ذَكر «أحداً» توكيداً ألنْ يُعْلم أنْ ليس فيها آدمِيٌّ ،ثمّ أبدلَ ،فكأنّه قال« :ليس فيها إال محارٌ» .وإن شئتَ جعلته إنسانها» (املصدر
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نفسه ،ص .)331يعين قول سيبويه أنّهم رفعوه على تأويلنيِ« :أحدهما :أنّك أردت ما فيها إلّا محارٌ ،وقولك :ما فيها إلّا محار،
قد نفيت به النّاس وغريهم يف املعنى ،ودخل يف النّفي من يعقل ومن اليعقل ،ثمّ ذكرت "أحداً" توكيدا ،ألن يعلم أنّه ليس بها
اآلدميّ .والوجه اآلخر :أن جتعل املستثنى من جنس ما قبله على اجملاز كأنّ احلمار هو من أحد أناسيّ ذلك املوضع» (األعلم

الشّنتمري1111 ،م ،ج ،1ص .)133بعد هذا االستدالل يستشهد الكاتب على أبيات أُنْشِدَتْ على لغة بين متيم ويناقشها متمسكاً
بالتّأويلني ،منها قول الشّاعر:
وبَلْـــــــــــ ـدَة لـــــــــــــيس بهـــــــــــــا أنِـــــــــــــيسُ

إال اليعــــــــــــــــــــــــافريُ وإال العِــــــــــــــــــــــــيسُ

اللّغات :اليعافري مجع اليَعْفُور وهو ولد الظَّبية وولد البقرة الوحشية أيضا ،قال بعضهم :اليعفور :تيس الظّباء ،والعِيس :إبل
بيض خيالط بياضها شقرة مجع أعيس و األنثى عيساء.
الشّرح :هذا البيت قطعة من الرجز لعامر بن احلارث ،املعروف جبران العود يف وصف فالة؛ ظاهر قوله« :إال اليعافري» أنّه
استثناء منقطع تقدّم فيه املستثنى منه ،فكان ينبغي انتصابه على املشهور من لغات العرب وهي لغة أهل احلجاز ،إال أنّه ورد
مرفوعا ،وقد وجّه سيبويه ليوافق املشهور بوجهني :األوّل :أنّه جعله كاالستثناء املفرّغ كما اصطلحه املتأخّرون ،وجعل ذكر
املستثنى منه جمردّ توكيد ليُعلَم أن ليس يف تلك الفالة أنيسٌ ،فكأنّه قال« :ليس بها إال اليعافري» .الثّاني :أنّه رفع اليعافري والعيس
بدال من األنيس على االتّساع واجملاز ،من قِبل أنّه توسّع يف معنى املستثنى حتى جعله نوعا من املستثنى منه ،وكأنّ من قال« :ليس
فيها أحد إال محار» قد جعل احلمار إنسان هذا الدّار ،فحمله على احململ الذي حيمل على مستثنى من جنس األوّل (انظر :ابن
السّريايف1174 ،م ،ج ،1ص136؛ ابن هشام ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،ج ،1ص161؛ البغدادي1116 ،م ،ج ،1ص158؛

األنباري ،1161 ،ج ،1ص.)171
يُذكر أنّه « :قال املايني فيه وجه ثالث :وهو أنّه خلط من يعقل مبا ال يعقل ،فعبّر عن مجاعة ذلك بأحد ثمّ أبدل «محاراً» من لفظ مشتمل عليه
جلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي َعلَى َأرْبَعٍ 1ملا خلط من
طنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي َعلَى رِ ْ
وعلى غري ،،وعلى هذا قول اهلل ِ  :منْهُمْ مَنْ يَمْشِي َعلَى بَ ْ

يعقل مبا ال يعقل يف قوله :كلَّ دَابَّة ،خرب عنها كلّها بلفظ من يعقل» (األعلم الشّنتمري1111 ،م ،ج ،1ص ،)133فلم يعد سيبويه يكتفي
هنا باملالحظة اخلارجية التقريرية بل يتجاوز ذلك إىل عمق تفسريي يبحث يف الكيف وما وراء الكيف.
7ـ هذا باب ما ال يكون إال على معنى «ولك ّن» :هذا الباب رَدَّةٌ على القاعدة الكلية اليت اعرتف بها سيبويه يف الباب السابق،
ويعين ذلك أنّ لوظيفة اللغة دوراً حمورياً يف بناء القاعدة ،فوردت يف قوله  ،وكالم العرب وأشعارهم مواضع امتنع فيها اإلتباع
وتعيّن النصب على معنى «ولك َّن»؛ فبنو متيم ههنا يوافقون احلجازيني يف إجياب النصب ،ذلك ألنّ املستثنى ههنا ال يكون قبله اسم
يصحّ حذفه يف التقدير وال يكون بدال على التوسّع .يعتقد الكاتب ـ يعنى به سيبويه ـ أنّ هذا الضرب يف القرآن الكريم كثريٌ ويذكر
مواطن منه يف كتابه ،كقوله تعاىل :ال عاصِمَ اليَ ْومَ مِنْ أَمْرِ اهللِ إِال مَنْ رَِِمَ( هود ،)43 :ويقول« :أي ولكنّ من رحم» (انظر:

سيبويه1111 ،م ،ج ،1ص)331؛ فبذلك يعتقد سيبويه ـ واملربّد كذلك ـ أنّ [مَنْ رَحِمَ] تعين« :مَن رَحِمَهُ اهلُ تعاىل» ،و«مَن رَحِمَهُ اهلُ
 .1اآلية الشريفة :وَاهللُ خَلَقَ كلَّ دَابَّةٍ مِ ْن مَاءٍ َفمِ ْنهُمْ مَنْ َيمْشِي عَلَى َبطْنِهِ وَمِ ْنهُمْ مَنْ َيمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ َيمْشِي عَلَى أَ ْربَعٍ يَْْلُقُ اهللُ ما

ِن اهللَ عَلَى كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ( النور.)54 :
يَشَا ُء إ َّ

سيبويه بني التقعيد والوظيفية (االستثناء دراسة)
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تعاىل» معصومٌ؛ فكأنّه قال« :لكن مَن رَحِمَه اهلُ معصومٌ» وما بعد «إال» غري الذي قبله .وقال بعضٌ[ :ال عاصم] أي« :ال
مَ ْعصُوم»؛ وهذا القول ضعيفٌ عند السّريايفّ ،والوجه األَجْوَدُ عنده أن يكون [من رحِم] هو اهل؛ ألنّه الراحم؛ فكأنّه قال« :ال
عاصمَ اليومَ هلم إال اهلُ» كما تقول :ال إلهَ إال اهلُ .من ثمّ يكون املستثنى يف التّأويلني األخريين من جنس ما قبله (انظر :األسرتاباذي،

1116م ،ج ،1ص86؛ املربد1114 ،م ،ج ،4ص411؛ السّريايفّ1228 ،م ،ج ،8ص.)121
ومن ذلك يف كالم العرب« :ال تكوننَّ من فالنٍ يف شيءٍ إال سَالماً بسالمٍ»؛ معنى« :ال تكونَنَّ من فالن» أي« :ال تُخَالِطنّه»
ومعنى« :سالماً بسالمٍ» أيُ « :متَارَكةً» وذلك يعين« :ال تُخَاِلطَنَّهُ إال ُمتَارَكةً» وليست املتاركة من املخالَطة يف شيءٍ ،فصار املعنى:
«ال ختالطنّه ولكنْ تارِك ُه» (انظر :السّريايفّ1228 ،م ،ج ،8ص .)124ويرى سيبويه أنّ مثل هذا يف الشّعر كثريٌ ويذكر أبياتاً منه يف كتابه،
مثل ذلك قول النّابغة اجلَعديّ:
فَتــــــــى كمُلَــــــــتْ خَيْراتُــــــــه غــــــــريَ أنّــــــــه

جَــــــوَادٌ فــــــال يُبْقِــــــي مِــــــن املــــــالِ باقِيــــــا

الشّرح :قاله النابغة يف رثاء أخ له ،على أسلوب املدح مبا يشبه الذّم؛ املعنى :هو فتى كامل األوصاف ولكنّه جوادٌ ال يبقي ما
لديه من املال .فاستثنى جوده وإتالفه للمال ،من اخلريات اليت كملت له ،مبالغة يف املدح ،فجعلهما يف اللّفظ كأنّهما من غري
اخلريات؛ إن كان البدَّ من العيب و النقص ففي أخالقه نقص واحد هو جوده الكامل املمزِّق ملالِه؛ يَعُدُّون ما يف ظاهره أدنى شائبة
من النقص وإن كان يف التحقيق غاية يف الكمال فالشاهد فيه وجوب نصب «غري» على االستثناء املنقطع.
8ـ هذا باب ما تكون فيه «أنّ» و«أنْ» مع صلتهما مبنزلة غريهما من األمساء :قد أَخرج سيبويه هذا الباب على موافقة املصدر
ن» و«أنْ» مع صلتهما للمصدر الصريح من حيث وقوعهما يف االستثناء؛ فيقول« :وذلك قولك :ما أتاني إال أنّهم قالوا:
املكوّن من «أ ّ

كذا وكذا» فـ«أنّ» يف موضع اسم مرفوع كأنّه قال« :ما أتاني إال قولُهم كذا وكذا» .ومثل ذلك قوهلم« :ما مَنَعَين إال أنْ يَغضب عليّ فالنٌ»»
(سيبويه ،1111 ،ج ،1ص .)344ثمّ يستدلّ على الرّفع بأنّ أبا اخلطّاب حدّثهم أنّه مسع من العرب املوثوق بهم ،من ُينْشِدُ البيت
التالي رفعا:
لَــــمْ يَمْنَــــع الشُّــــرْبَ منهــــا غــــريُ أنْ نَطَقَــــتْ

محامــــــــــــةا يف غُصــــــــــــونٍ ذات أوْقــــــــــــالِ

اللّغة :منها ،من الوجناء ،وهي النّاقة؛ يف البيت السّابق له .األوقال :مجع الوَقْل وهو شجرة املُقْل.
الشّرح« :يريد مل مينعها أن تشرب إال أنّها عمعت صوت محامة فنفرت ،يعين أنّها حديدة النّفس اخامرها فزع وذعر حلدّة نفسها ،وذلك
حممود فيها» (سيبويه1188 ،م ،ج ،1ص )311أو« :مل مينع الشّاربني من ورود املاء سوى محامة صوّتت على غصون الشّجر ،فأهاجت احلنني

والذكريات» (سيبويه1111 ،م ،ج ،1ص.)344
ثمّ يستخدم الكاتب القاعدة املذكورة ـ وفقاً لعمادة غلبت على كتابه ـ كآلية منهجية يبيّن بها استعمال لغة أخرى ،ذلك ألنّ
ناساَ من العرب نصبوا "غري" يف هذا البيت إلضافته إىل املبينّ ،فقال يف كتابه« :ويعموا أنّ ناساً من العرب يَنصبون هذا الذي يف موضع

ري أن نطقَتْ»» (املصدر نفسه ،ص.)345
الرفع ،فقال اخلليل ،رمحه اهلل :هذا كنصب بعضهم «يَومَئذ» يف ك ّل موضع ،فكذلك «غ َ
1ـ هذا باب ال يكون املستثنى فيه إال نصباً :قد انبنى مدار هذا الباب على وجوب نصب املستثنَى يف اإلجياب ،وكما مضى يف
بابِ« :هذا باب ما يكون املستثنى فيه بدالً مما نفي عنه ما أدخل فيه» مل يستجلِ سيبويه اإلجابة عن :لِمَ أبدلت العرب من املنفيّ ولَم
تُبدِل من املوجب؟ فال تعدو غاية مسعاه عن بيان أنّ قولك« :أتاني القومُ إلّا أباك» امتنع فيه البدل من ِقبَل «أنّك لو قلت« :أتاني إلّا
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أبوك» كان مُحاال وإنّما جاي «ما أتاني القومُ إلّا أبوك» ،ألنّه يَحسن لك أن تقول« :ما أتاني إلّا أبوك» فاملُبدَل إنّما جييء أبدًا كأنه مل ُيذْكر قبله شي ٌء
ألنّك تُخْلِي له الفعلَ وتَجعله مكانَ األوّل» (املصدر نفسه ،ص.)346

قد تكون يف إشارته هذه داللة جليّة على اهتدائه إىل موجب النصب ولكنّه مل يُدلِ بتصرحيه فقال غريه :أل ّن عربة البدل أن حيلّ
حملّ املبدل منه ويف املنفي يصحّ حذف االسم املبدل منه قبل "إال" وال يصحّ ذلك يف املوجب؛ ال يقال« :أتاني إال زيد» ألنّه ال جيوز
إثبات ما يتضادُّ ،فإذا قلت« :ما أتاني إال زيدٌ» فقد وقع النفي على ما ال جيوز إثباته من األشياء املتضادّة وكأنّك قلت« :ما أتاني
رجلٌ وحده ،وال رجالن ،وال رجال جمتمعون ،وال متفرقون» ،فإذا أثبتَّ على هذا احلدّ فقلتَ« :أتاني إال زي ٌد» فقد أوجبت إتيان
النّاس كلّهم على هذه األحوال املتضادّة ،وذلك ال جيوز وال يُقصد .وهذا مضى ذكره آنفاً .أمّا يف منتهى الباب فيسوق سيبويه مثاالً
يكون املعنى فيه عنصراً أساساً للتقعيد ،ذلك قولُك« :ما فيهم أحدٌ إال قد قال ذلك إال زيداً» ،فاجلانب الظّاهر يُوحي ارتفاع
«زيداً» على البدليّة من املنفيّ قبله ولكنّ الوظيفة ختالفه بدليل أنّ هلذا الكالم تفسريا إجيابيّا فكأنّك قلت« :قد قالوا ذلك إال زيدا»؛
من ثمّ جاء التقعيد ـ أو اإلعراب هنا ـ تابعا للوظيفة التداولية وللمعنى.
12ـ هذا باب ما يكون فيه «إال» وما بعده وصفاً مبنزلة «مثل» و«غري» :تكون إطاللة سيبويه يف هذا الباب توطيداً بالغا للعالقة
الوثيقة بني التقعيد والوظيفية ،بدليل أنّه قد عدّ "إال" من أدوات االستثناء ولكنّه ال يوليها شأو االستثناء يف كل موطن بل يذكر هلا
يف هذا الباب موقفا استعماليّا آخر؛ ذلك ألنّهم قد محلوها على «غري» يف الوصفيّة .فيقولُ عن امتناع محلها على االستثناء يف
قولك« :لو كانَ مَعَنا رجلٌ إال زيدٌ لَغُ ِلبْنا»« :والدليل على أنّه وصفٌ أنك لو قلت« :لو كان معنا إال زيدٌ َلهَلَكنا» ،وأنت تريد
ت قد أحَ ْلتَ»» (املصدر نفسه ،ص)347؛ يعين ذلك ما فسّره األعلم الشّنتمري بقوله:
االستثناء لكن َ
اعلم أن البدل ال يكون يف "لو" بعد "إال" ،ألنها يف حكم اللفظ ،جتري جمرى املوجب ،وذلك أنها شرط مبنزلة "إن" .ولو قلت« :إن
أتاني أحد إال ييد خرجت» ،مل جيز ،ألنه يصري يف التقدير« :إن أتاني إال ييد خرجت» ،كما ال جيوي« :أتاني إال ييد» ،فهذا وجه
من الفساد .ووجه آخر من فساد :،أنه إذا قال« :لو كان معنا إال ييد هللكنا» ـ وهو يريد االستثناء ـ لكان حماال ،ألنه يصري يف

املعنى« :لو كان ييد هللكنا» ،ألن البدل بعد إال يف االستثناء موجب (األعلم الشنتمري1111 ،م ،ج ،1ص.)144
ونظريه فيما استشهد به سيبويه قوله  :لَوْ كانَ فِيهمَا آلِهَةٌ إال اهللُ لَََََدَاا( األنبياء)11 :؛ فإّنك لو جعلتها لالستثناء
لكنتَ قد أَحَلتَ .هذا ما اعتنى به متأخّروه وأوفوا شرحه قائلني:
فال جيوي يف «إال» هذ ،أن تكون لالستثناء ،من جهة املعنى ،إذْ التقدير حينئذ لو كان فيهما آهلة ليس فيهم اهلل لفسدتا ،وذلك
يقتضي مبفهومه أنّه لو كان فيهما آهلةا فيهمُ اهلل مل يفسدا ،وليس ذلك املراد؛ وال من جهة اللفظ ،ألنّ «آهلة» مجع منكر يف اإلثبات
فال عموم له فال يصحُّ االستثناء منه ،فلو قلت« :قام رجَالٌ إال ييداً» مل يصحّ اتّفاقا .ويعم املربّد أن «إال» يف هذ ،اآلية لالستثناء،
وأنّ ما بعدها بدل ،حمتجّا بأن «لو» تدل على االمتناع ،وامتناع الشيء انتفاؤ،؛ ويعم أن التفريغ بعدها جائز ،وأن حنو« :لَوْ كان
مَعَنا إال يَ ْيدٌ أجودُ كالمٍ؛ ويَردُّ ُ،أنهم ال يقولون« :لو جاءني دَيَّارٌ أكرَمْتُه» ،وال «لَوْ جاءَني مِنْ أَحَد» .وملا مل جيز ذلك دلّ على أ ّن
الصواب قولُ سيبويه إ ّن «إال» وما بعدها صفة (ابن هشام ،مغين اللّبيب عن كتب األعاريب ،ج ،1ص.)63

وقد استدلّ سيبويه على وصفية "إال" بأبيات منها قولُ عمرو بن معدي كرب:
وكـــــــــــــــــلُّ أ ٍ مُفارِقُـــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــو،

لَعَمْــــــــــــــ ـرُ أبيــــــــــــــــك إال الفَرْقَــــــــــــــــدانِ

اللّغة :الفرقدان :جنمان قريبان من القطب ال يفارق أحدهما اآلخر ويهتدى بهما.
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الشّرح :املراد احلكم على كل أخ بأنّه مفارق أخاه يف الدنيا سوى الفرقدين فإنّهما ال يفرتقان إال عند فناء الدّنيا ،واستشهد به
ل» مع أنّه جيوز نصب الفرقدين على االستثناء؛ وفيه ختاريج غري ما ذكر سيبويه وردت يف
سيبويه على أن "إال" وقعت نعتا لــــ«ك ّ
الكتب النحوية .أمّا سيبويه فقال« :كأنّه قال :وكل أ غريُ الفرقدينِ مفا ِرقُه أخو ،،إذا وصفتَ به «كال»» .اشرتاطه بـــ «إذا وصفتَ به «كال»»
نصٌّ على جواي الوصفية واالستثناء إن مل يوجد مانعٌ ،فاستبان يف موضع من الباب« :وإذا قال« :ما أتاني أحدٌ إال ييدٌ» ،فأنت باخليار إن شئت،
جعلت «إال ييدٌ» بدال ،وإن شئت ،جعلته صفة» (سيبويه1111 ،م ،ج ،1صص 352ـ 341؛ وانظر :البغدادي1181 ،م ،ج ،1صص 128ـ

125؛ الشّنقيطي ،1318 ،ص.)114
11ـ هذا باب ما يقدم فيه املستثنى :مل يعتمد سيبويه يف عنونة هذا الباب على التقعيد بل اعتمد فيها على وظيفة اللغة عند
مستعمليها ،الكتفائه ببيان تقديم املستثنى؛ مبعنى أنّه مل يسمّ الباب كتسميته لسائر األبواب بالقاعدة اإلعرابية فلم يقل مثالً« :هذا
باب خيتار فيه النصب لتقديم املستثنى على املستثنى منه» مع أنّه خيتار هنا النصب وذلك لسبب سيتأتّى شرحه .أمّا بالنسبة ملناقشة
الباب فمن املهمّ األخذ مبدى عناية سيبويه بسبب تقديم العرب للمستثنى ،وتأثري التقديم على اإلعراب .دراسة هذه القضايا تستلزم
اإلملام مبا قاله عبد القاهر اجلرجاني عن التقديم يف كتابه «دالئل اإلعجاز» فذلك قوله:
وَاعلم أَن تقديم الشيء على وجهني:تقديمٌ يقال إنه على نيَّة التأخري ،وذلك يف كل شيء أقرَرْته مع التقديم على حُكمه الذي كان
عليه ،ويف جنسه الذي كان فيه ،كخرب املبتدأ إذا قدمته على املبتدأ ،واملفعول إذا قدَّمته على الفاعل كقولك« :منطلق ييد»
و«ضرب عمراً ييدٌ» ،معلوم أنّ «منطلق» و«عمرا» مل اخرجا بالتقديم عمّا كانا عليه ،من كون هذا خربَ مبتدأ ومرفوعاً بذلك،
وكونِ ذلك مفعوالً ومنصوباً من أجله ،كما يكون إذا أخَّرت .وتقديمٌ ال على نية التأخري ،ولكن على أن تنقُل الشيء عن حكم إىل
حكم ،وجتعلَ له باباً غري بابه ،وإعرابا غريَ إعرابه ،وذلك أن جتيء إىل اعمني حيتمل كلُّ واحد منهما أن يكونَ مبتدأ ويكونَ اآلخر
خرباً له ،فتقدِّم تارة هذا على ذلك ،وأخرى ذلك على هذا .ومثاله ما تصنعه بزيد واملنطلق ،حيث تقول مرّة« :ييدٌ املنطلقُ» وأخرى،
«املنطلقُ ييدٌ» ،فأنت يف هذا مل تقدم «املنطلق» على أن يكون مرتوكاً على حكمه الذي كان عليه مع التأخري ،فيكونَ خرب مبتدأ
كما كان ،بل على أن تنقله عن كونه خرباً إىل كونه مبتدأ ،وكذلك مل تؤخر «ييدا» على أن يكون مبتدأ كما كان ،بل على أن

خترجه عن كونه مبتدأ إىل كونه خرباً (اجلرجاني1224 ،م ،صص127ـ .)126
يُذكر أنّ سيبويه قد مسع التّقديم للمستثنى (املنفيّ) منصوباً ومرفوعاً ،كقولك« :ما فيها إال أباك أحدٌ» و«ما لي إال أبوك أح ٌد».
أمّا النصب فحدّثه اخلليل ووجد له حجّة منطقيّة وأمّا الرفع فحدّثه يونُس وكأنّه مل جيد له حجّة فسكت عنه ولو وجد له حجّة جلعل
اإلعراب أساس العنوان .أمّا حجّة النصب عنده فتتمثّل فيما زعمه اخلليل ،فـــ«يعم اخلليل ،رمحه اهلل ،أنّهم إنّما محلهم على نصب هذا أ ّن
املستثنى إنَّما وجهُه عندهم أن يكون بدالً وال يكون مبدَالً منه؛ ألنّ االستثناء إنَّما حدُّ ،أن تتداركه بعد ما تَنفي فتُبدله ،فلمَّا مل يكن وجهُ الكالم،
هذا محلو ،على وجه قد جيوي ،إذا أخّرتَ املستثنَى ،كما أنَّهم حيث استَقبحوا أن يكون االسمُ صفةً يف قوهلم« :فيها قائماً رجلٌ» ،محلو ،على وجه

قد جيوي لو أخّرتَ الصّفة ،وكانَ هذا الوج ُه أَمث َل عندهم من أن يَحملوا الكالم على غري وجهه (سيبويه1111 ،م ،ج ،1ص.)351
من ثمّ يكون التشابه بني قولك« :فيها رجلٌ قائم» وقولك« :ما فيها أحدٌ إال أبوك» يف أنّ اإلتباع ـ يف األول كصفة ،ويف الثاني
كبدل ـ لغة خمتارة ،أمّا انتصاب «قائم» على احلاليّة وانتصاب «أبوك» على االستثناء فلغة ثانية ،ألنّه ال حتسُن احلال لصاحب منكر
وألنّ اإلبدال يف مثل هذا االستثناء ـ كما مضى ذكره آنفا ـ هو الوجه .وملا تقدّما على متبوعهما امتنع اإلتباع ،من ِقبَل أنّ التّابع مل
يثبت تقدميه على متبوعه يف كالم العرب فحينئذٍ اختريت فيهما تلك اللغة الثانية ،أي النصب .هذا ما قصده سيبويه .والظاهر أنّه لو
ادّعى أحد أنّ اعتبارَ «أبوك» يف قولك« :ما لي إال أبوك أحدٌ» على البدليّة يصحُّ على نيّة التّأخري لتعسّف وكان ادّعاؤه خَلْفاً من
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القول باطال فاسدا ،النتقاض الغرض اإليضاحي من اإلبدال؛ بينما انتصابه يف قولك« :ما فيها إال أباك أحدٌ» لفائدة من فوائد
التّقديم وليس هلذا التقديم انتقاضٌ ،وإن مل يشر سيبويه إىل غرض التقديم ،واالنتقاض وعدمه.
وقال املربد عن حنو« :ما جاءني إال زيدا أَحدٌ»« :إنّما امتنع البدَل؛ ألنّه ليس قَبل ييد ما تُبدله منه» (املربد1114 ،م ،ج ،4ص.)317
هذا التقديم يتمثّل يف الضرب األوّل من التقديم الذي اعرتف به عبد القاهر اجلرجاني.
أن
وأمّا الرفع ـ وهو لغة الكوفيني ـ فحدّثه يونُس وكأنّ سيبويه مل جيد له حجّة فأراد أن يطرف عنه فأخفق .فقال« :وحدّثنا يونس َّ
بعض العرب املوثوق بهم يقولون« :ما لي إال أبوك أحدٌ» ،فيَجعلون أحداً بدالً كما قالوا« :ما مررتُ مبِثْلِه أحد» ،فجعلو ،بدالً» (سيبويه،1111 ،

ج .)353 :1يف قوله هذا دليلٌ على عدم اهتدائه أو عدم اقتناعه بالرفع ،ذلك ألنّه مل جيعل «أحدٌ» مبدالً منه مؤخّرا ،خوفاً من أن
ينتقض غرض اإلبدال وملا مل جيد بدّا من انتفائه على املبدل منه جعله بدالً ولكنّه مع ذلك مل يسلم من فخّ آخر ،ذلك ألنّ العامّ ال
يُبدل من اخلاصّ ،فأجيبَ عن مثله :إنّه عامّ أريدَ به خاصّ فصحّ إبداله من املستثنى منه (انظر :األزهري1222 ،م ،ج ،1ص.)541
وقد روى أبو علي الفارسي أنّ أبا العبّاس املربد ال جييز« :ما لي إال أبُوك أَحَدٌ» ألنّ الباب الذي عليه هذا أن يكون «أحدٌ» مبدال منه
ال بدال (الفارسي1111 ،م ،ج ،1ص)61؛ فمن هنا يظهر أنّ عدم اعتماد سيبويه على التقعيد يف عنونة الباب نتيجة عدم اقتناعه
مبوجب الرفع.
وإضافة إىل هذه األبواب قد ذكر سيبويه أبوابا أخرى ُتكمل قواعد االستثناء وهو قد جرى فيها على طريقة ما درسه هذا البحث
يف األعلى ،هي« :هذا باب ما تكون فيه يف املستثنى الثاني باخليار» ،و«هذا باب تثنية املستثنى» ،و«هذا باب يكون مبتدأ بعد
«إال»» ،و«هذا باب «غري»» ،و«هذا باب ما أُجري على موضع «غري» ال على ما بعد «غري»» ،و«هذا باب حيذف املستثنى فيه
استخفافاً» و«هذا باب «ال يكون» و«ليس» وما أشبههما».
اخلامتة
يلتفت سيبويه إىل املَلْحَظ اإلعرابي واملَلْحَظ الوظيفي للغة العربية ويبين عمليته مرصّعة على مالحظة احلركات ،واملعاني
واألشياء يف العامل اخلارجي؛ وحرصا على هذه املالحظة الثنائية حيلّل اللغة غري املختارة وفق اللغة املختارة ،حيث يتّضح من
خالل حتليله التّغري الداللي نتيجة للحركات املختلفة .من ثمّ يرى أنّ مدلول« :ما أتاني أحدٌ إال زيدٌ» خيتلف عن مدلول« :ما أتاني
أحدٌ إال زيداً» كما يرى أنّ مدلول« :ليس فيها أحدٌ إال محاراً» خيتلف عن« :ليس فيها أحدٌ إال محارٌ» .ذلك ألنّه كلّما اتّحد طرفا
االستثناء يف اجلنس وحقيقة املعنى اتفّقا يف احلركة ويصحّ حينئذ إحالل ثانيهما حملّ األوّل وكلّما خالف ثانيهما األوّل يف حقيقة
املعنى انتصب وجاء على معنى« :ولكن» و«ال أعين» .فارتفاع «زيدٌ» وانتصاب «محاراً» لغتان خمتارتان وملا اختلفت حركتهما
تغريت داللتهما؛ وكأنّ من قال« :ما أتاني أحد إال زيداً» قد أبعد «زيداً» من التّجانس وأدناه مما ليس من حقيقة املستثنى منه
وماهيته ،ألنّه يكون على معنى« :ولكن زيدا» و«ال أعين زيداً» ،على ندّ االستثناء املنقطع .وكأنّ من قال« :ليس فيها أحدٌ إال
محارٌ» قد جعل احلمار إنسان تلك الدّار على طريق االتّساع واجملاز.
وتأتي هذه املالحظات الوظيفية إثر اهتمام سيبويه بوظيفة حنوية أخرى ،بدليل أنه يرتكز قبل هذه املالحظات ،على وظيفة
العامل يف القاعدة اإلعرابية وتبعا لذلك يف تأدية املقصود .فاهتمّ سيبويه أثناء تقعيده للقواعد النحوية بالعامل اهتماما بالغا ،ذلك
ألن العامل ـ كما تبني أمره ـ يرتبط ارتباطا وثيقا باملتكلّم و ألن املقصود أو معنى اجلملة ينشأ من املتكلّم وهو بناء على مقصوده حيدّد
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العامل املؤثر فيما بعده؛ فانطالقا من ذلك يكثر سيبويه من التماسه إىل التحليل لعامل املستثنى حيث يتبني من خالل حتليله أنه كلما
اختلف العامالن اختلفت الداللة ،على سبيل املثال ختتلف داللة« :ما أتاني أحدٌ إال زيداً» عن« :ما أتاني أحدٌ إال زيدٌ» .ويعنى
ذلك أيضا أنّ الوظيفية حتتلّ عند سيبويه مركزا راقيا ولو اقتنع بالتقعيد الكتفى بالقول :جيوز يف "زيد" يف عبارة« :ما أتاني أحدٌ إال
زيد» الرّفع والنصب ولكنّه حيرص على تبيان العوامل ووظائفها.
وإنّما قوله يف فائدة "إال" التوظيفيّة« :ولكّنها جتيء ملعنى» يعاجل وجها وظيفيا للغة ،ألنّه يقصد من خالله أنّ هناك فرقا بني
قولك« :ما قام إال زيدٌ» وقولك« :قامَ زيدٌ» يف أنّ األول يفيد إثبات الفعل ملا بعدَ "إال" ونفيه عمّن سواه والثّاني يفيد إثبات الفعل
للفاعل بدون أن تكون فيه داللة على نفيه عمّن سواه.
وإنّما محْلُه عبارةَ« :ال أحدَ فيها إال عبدُ اهل» جوابا لقول القائل« :هل أتاك من أحد» يوضّح جانبا وظيفيّا للغة .فلما يكون
السؤال عن استغراق اجلنس مبجيء «من» زائدة جيب أن يكون اجلواب كذلك عن اجلنس ويتعذّر حينئذ إبدال املعروف على لفظ
"أحد".
وال يغفل سيبويه عند تقعيده لقواعد اللغة العناية بالقدرة التواصلية ودور قطيب التخاطب ـ أي املتكلّم واملخاطب ـ أثناء العملية
التواصلية ،كما أنّ الشأن عند الوظيفيني يتمحور يف معرفة القواعد اللغوية وكيفية استثمارها يف تلك العمليّة والدليل على ذلك أنّه ـ
كما مضت دراسته يف صلب البحث ـ ميتحن فعل «رأى» ويرى له عمقني دالليني ،فهو يأتي على معنى اإلبصار احلسيّ (رؤية
العني) وعلى معنى العلم الضمينّ (الرؤية القلبيّة) .فينظر إىل قصد املتكلّم وجيعله فيصال يف احلكم النحوي جوازا ومنعا ،يعين أنّ
فائدة االتصال بني طريف التّخاطب ترتبط ارتباطا وثيقا بإرادة املتكلم ،وهي تعدّ معيارا لصحة الرتكيب ،يف حدّ ذاتها.
فهذه النماذج ومناذج أخرى متت دراستها أثناء البحث تُظهر عنايةَ سيبويه املقصودة بالوظيفية إىل جانب التقعيد.
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