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ب الحا ِل َ
ين المتأ ِ ّخ َ
بين سيبوي ِه والنحو ِيّ َ
رين
تع ُّد ُد الوجو ِه النحويَّ ِة في با ِ
معتصم باسم غوادره
مدرس ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،كلية العلوم اإلنسانية ،قسم اللغة العربية.
ِّ
ORCID: 6669-5820-0002-0000
البريد اإللكترونيmotasim.ghawadreh@najah.edu :

الملخص
ُ
البحث الفرقَ بينَ صنيعِ سيبوي ِه في تعدُّ ِد الوجو ِه النحوي ِة ،في قضايا الحا ِل؛ وصنيعِ النحو ِيّينَ المتأ ِ ّخرينَ في ذاكَ التعدُّدِ،
يعال ُج
ويقف عندَ
ُ
التحو ِل من تعدُّ ِد الوجو ِه إلى األحاديَّ ِة فيها،
حقيق ِة
ت هذا التعدُّ ِد
ض ُح ما جرى لهُ عندَ ج ِّل
ويكشف مس ِبّبا ِ
وظروف تش ُّك ِل ِه السياقي ِة واللهجي ِة ،ويُو ِ ّ
ِ
ُ
ُّ
ب.
المتأخرينَ من
ٍ
طمس أو تغيي ٍ
زمن سيبوي ِه حاجةٌ
ُ
البحث َّ
ويُب ِيّنُ
أن كال الصنيعَي ِْن يعودُ إلى طبيع ِة اللغ ِة التي يُقعَّدُ لها ،ومدى حاج ِة أه ِلها في ك ِّل
زمن إلى ذلكَ التعدُّدِ؛ ففي
ٍ
ِ
االهتمام بما تعدَّدَ ضب ُ
طهُ.
عدم
األمر كذلكَ في
إلي ِه ،ولم يعُ ِد
ُ
ِ
زمن النحويّينَ المتأ ِ ّخرينَ ؛ ما دفعَهم إلى ِ
ِ

الكلمات المفتاحية
كتاب سيبوي ِه.
باب الحا ِل ،تعدُّدُ الوجو ِه النحويَّ ِة ،سيبوي ِه،
ُ
ي ،النحويونَ المتأ ِ ّخرونَ ُ ،
ُ
النحو العرب ُّ
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Abstract
This research deals with the difference between Sibawaieh’s making in the Multiplicity of the grammatical faces in
the case issues. And the making of late grammarians in that Multiplicity. It stands at the reality of the transformation
from multiple faces to monotheism and reveals the causes of this multiplicity and how it appeared in contextual and
linguistic conditions, and shows how it absent and defaced by all the late grammarians.
The research shows that both makings relate to the nature of the language whose grammar was written, and the extent
to which its people at all times need that plurality. During the time of Sibawaieh, it was needed while this is no longer
the case for late grammarians. This led them to not care about the multiple settings.
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يِ؛ أسبابُها
في دراستِها“ :ظاهرة ُ تعدُّ ِد األوج ِه اإلعرابيّ ِة في النح ِو العرب ّ
ت العربيّ ِة،
ت النحويّينَ  ،واختالف اللهجا ِ
وحلو ٌل مقترحةٌ”؛ إلى تأويال ِ

ُمق ّدِمة

ق ْد يو ِه ُم عنوانُ الدراس ِة َّ
ت إلى َّ
وأشار ْ
ب
ي ِ نف ِس ِه ،يُؤتى
أن سيبوي ِه تناو َل قضايا الحا ِل في با ٍ
َ
أن التعدَّدَ يكونُ أحيانًا في المستوى اللهج ّ
ْ
َّ
ولكن هذا
ب،
واحدٍ ،ولم
ي ِ مثا ٍل لتؤ ِ ّكدَ ب ِه فكرة َ ما
الوهم يب ِدّدُهُ بِ ِه
المتكلّ ُم ،ولم تأ ِ
ِ
ٍ
يتجاوز حديثُهُ ع ْنها حدودَ ذاكَ البا ِ
يٍ ،يقصدُهُ
ت بأ ّ
لغرض دالل ّ
َ
ب ،ويردُّهُ كال ُم سيبوي ِه عل ْي ِه ذهبَ ْ
ت إلي ِه(الكيالني .)119 - 95 ،2015 ،واهت َّم “عبد المؤمن مح ّمد”
ب الكتا ِ
عن الحا ِل في أبوا ِ
استقصا ُء ما وردَ ِ
ت ذلكَ هنا؛ َّ
تفسير
ب سيبوي ِه؛
ب كثيرةٍ ومتناثرةٍ ،ول ْستُ معنيًّا بإثبا ِ
في أبوا ٍ
ٌ
ب في كتا ِ
ألن ك َّل ما في في دراستِ ِه“ :ظاهرة ُ تعدُّ ِد وجو ِه اإلعرا ِ
ولكن هذا وتحليلٌ”؛ بتحلي ِل ما تعدَّدَ الضب ُ
َّ
ت الحا َل لدى سيبوي ِه؛
ط في قضايا نحويّ ٍة عدَّةٍ ،منها الحالُ،
ب التي تناول ِ
الدراس ِة يؤ ِ ّكدُ تعدُّدَ األبوا ِ
ُ
التعدَّدَ انمحى لدى قسم كبير من النحو ِيّينَ المتأخرينَ  ،فاخت ُ ِز َل
عنوانُ “ :مث ُ ٌل منَ الحا ِل”(محمد ،)761 - 754 ،2017 ،ولم
الحديث تحتَ
ِ
َ
ب.
الضمير ،والحا ِل
حدث لألعدا ِد المضاف ِة إلى
يذكر في ِه ّإل التعدُّدَ ،الذي
عن الحا ِل ،لد ْي ِه ْم ،في با ٍ
ْ
غير ِه منَ األبوا ِ
ب منفردٍ ،ومستق ٍّل عن ِ
ِ
ِ
ث َ َّمة دراساتٌ عدَّةٌ ،تناولَ ْ
ب إلى الرفعِ.
ت ظاهرة َ التعدُّ ِد في أبوا ِ
عن النص ِ
ب النح ِو المختلف ِة ،المقطوع ِة ِ
نظر متباينةٍ ،وذلكَ على النح ِو اآلتي:
من وجها ِ
ت ٍ
أ-

ضها
اآلخر دم َج بينَ تعدُّ ِد التوجيها ِ
ث -وبع ُ
ت اإلعرابيَّ ِة ِلما تو َّحدَ
ُ
أنماط الحا ِل المتعدِّدةِ في الجمل ِة الواحدةِ؛ الضبط في ِه ،وتعدُّ ِد األوج ِه النحويَّ ِة ِلما تعدَّدَ الضب ُ
منها ما يهت ُّم بمعالج ِة
ط في ِه؛ كما فع َل “أحمد
ِ

ي في تعدُّ ِد األوج ِه
هي الحا ُل في دراس ِة “مها السبيعي”“ :ظاهرة ُ تعدُّ ِد الوظيف ِة النحويّة عبد العظيم” في دراسته:
ُ
ي والسياق ُّ
“األثر الدالل ُّ
كما َ
ي ِ (الخبر -الحال -النعت)”(السبيعي 72- ،2008 ،اإلعرابيّ ِة  -تفسير القرطبي نموذ ًجا ”(أحمد،)298 - 140 ،2014 ،
في التركي ِ
ب اللغو ّ
عنِيَ ْ
يِ،
ت اإلعرابيّ ِة للحال ِة الواحدةِ؛ ألنَّهُ
حصر
وليس ولكنَّهُ ر َّكزَ على تعدُّ ِد التوجيها ِ
)11؛ إذ ُ
ت فيها بدراس ِة تعدُّ ِد األحوا ِل في التركي ِ
ب اللغو ّ
َ
َ
َّ
هذا م ّما تهت ُّم دراستي بمعالجتِ ِه.
األثر
وألن اهتما َمهُ بدراس ِة
تفسير القرطبي للقرآن الكريم،
دراستَهُ في
ِ
ِ
الضبط ،الذي ال يؤدّي إلى
االهتمام بدراس ِة تعدُّ ِد
ي ِ لم يدف ْعهُ إلى
ِ
ِ
الدالل ّ
ت النحويّ ِة المتعدِّدةِ للحال ِة تغييرا ٍ
ت النحوي ِة المختلف ِة ،التي
ت في الدالل ِة ،على
ب -ومنها ما يهت ُّم بدراس ِة التوجيها ِ
عكس التوجيها ِ
ِ
اإلعرابيّ ِة الواحدةِ ،فلو توقَّ ْفنا عندَ دراس ِة “محمود الجاسم”“ :أسباب يكونُ لك ِّل وج ٍه منها معنًى معي ٌَّن.

يِ” لوجدناها تهت ُّم بمعالج ِة التعدُّدِ ،الذي نشأ َ
التعدّ ِد في التحلي ِل النحو ّ
ت النحوي ِة ِلما يتو َّحدُ الضب ُ
ط في ِه(الجاسم،2004 ،
نتيجةَ تعدُّ ِد التوجيها ِ
 ،)151 - 95ولم تهت َّم بما تعدَّدَ الضب ُ
ط في ِه.

ُ
وأُنبِهُ إلى َّ
ب تعدُّ ِد األوج ِه
أن الدراسةَ ال
تبحث فقط في أسبا ِ
ت السابق ِة المذكورةِ،
اإلعرابيّ ِة عندَ النحويّينَ األوائ ِل كما في الدراسا ِ
ُ
قسم
بل
كبير من النحويّينَ المتأ ِ ّخرينَ
تبحث أي ً
ب إهما ِل ٍ
ضا في أسبا ِ
ٍ

ت التي ذكرتُها آنفًا لم يُشيروا إلى َّ
أن
الضبط في الحال ِة اإلعرابي ِة الواحدةِ ،فقد لذاكَ التعدُّدِ؛ فأصحاب الدراسا ِ
ِ
ت -وبعضها عال َج تعدُّدَ
اهت َّم “نهادٌ الموسى” ،في دراستِ ِه“ :فيها
ي الوجو ِه فيما بعدُ،
قوالن أو قضيةُ التعدُّ ِد في ج َّل ما أَثبَتَ سيبوي ِه تعدُّدَ الوجو ِه في ِه أصب َح أحاد َّ
ِ
وجو ِه العربي ِة”(الموسى)67 - 45 ،1975 ،؛ بالعوام ِل التي أد ْ
ت الدراسةُ بتوضيحِ هذا
كلّها بينَ
ص ِ
التحو ِل في قضايا الحال ِ
َّت إلى وقد اخت َّ
ُّ

وتطو ِر
اختالف اللهجاتِ،
تعدُّ ِد الوجو ِه النحويَّ ِة ،وردَّها إلى
استقراء سيبوي ِه والنحويّينَ المتأ ّخرينَ ؛ أ ّما الدراساتُ السابقةُ فلم ينتب ْه أصحابُها
ِ
ِ
ُّ
ت متناثرة ً
العربي ِة على مدى ثالث ِة
قرون ون ِيّفٍ من حياتِها،
التحو ِل ،ولم تأخ ْذ من قضايا الحا ِل ّإل جزئيّا ٍ
ت
ق لهذا
بهدف إثبا ِ
ِ
ِ
ُّ
ٍ
واختالف طرائ ِ
وأقر َّ
أن
النظر التي اصطنعَها اللغويونَ ،
نظر معيَّن ٍة هنا أو هناكَ .
َّ
ِ
للنواميس الفاعل ِة في صياغ ِة وجه ِة ٍ
ِ
دورا في تعدُّ ِد الوجوهِ .وتابعَهُ ،في هذ ِه
ِ
ي ِ بمستوياتِ ِه كافَّةً ً
البناء اللغو ّ

ضا إلى َّ
أن دراستي ت ُ ْعنى بمعالج ِة الوجو ِه اإلعرابيَّ ِة ،التي
وأُنبِهُ أي ً

القضي ِة“ ،إسماعيل عمايرة” في دراستِ ِه“ :تعدُّدُ األوج ِه اإلعرابيَّ ِة-
دراسةٌ تحليليَّةٌ تاريخيَّةٌ”(عمايرة ،)140 - 115 ،1994 ،وأرج َع هذا نت َج ْ
التقدير
التفسير أ ِو
ت عن تعدُّ ِد
ِ
الضبط ،وال ت ُ ْعنى بمعالج ِة ما تعدَّدَ
ُ
ُ
ت
ت الشكليَّ ِة
والتزم وج ًها واحدًا؛ ألنَّهُ يرج ُع إلى
التطور في ِه
ت النحويِّينَ في
يِ ،وإلى مقتضيا ِ
التعدَّدَ إلى المقتضيا ِ
اختالف تفسيرا ِ
ِ
ِ
ِ
للتفسير النحو ّ
َ
وإن المتأ ِ ّمل في الدراس ِة يلح ُ
ضبط ِهَّ ،
واختالف اللهجاتِ ،وانتهى إلى الفئ ِة التي مردُّها
ظ
اختالف الوج ِه الواحدِ ،الذي ال تعدُّدَ في
ِ
ِ
ُ
اللغو ّ
يِ
المضمون .وقد رد ْ
الختالف
ب
الضبط في قضايا
ق بينَ صنيعِ سيبوي ِه في تعدُّ ِد
ِ
ِ
اإلعرا ِ
ِ
َّت “إيمان الكيالني” هذا التعدُّدَ أنَّها تهت ُّم بتتبُّعِ الفار ِ
pISSN: 1684-0615 / eISSN: 2616-2814
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مصادر وأُضيفَ ْ
الحا ِل؛ وصنيعِ النحو ِيّينَ المتأ ِ ّخرينَ في هذا التعدُّدِ؛ ولذا لم ت ُ ْعنَ الدراسةُ ُج ِعلَ ْ
مررتُ
بالقوم ثالثت َ ُه ْم أو
ت
ت إلى مض َم ٍر كقو ِل ِه ْمْ :
ِ
َ
ت النحويّ ِة ِلما تو َّحدَ الضب ُ
ط في ِه من قضايا الحا ِل؛ َّ
َّ
ولكن هذ ِه األسما َء اختلفَ ْ
ألن أربعت َ ُه ْم ،وكذلكَ إلى العشرةِ؛
بتعدُّ ِد التوجيها ِ
ت ع ّما ذُ ِك َر منَ
هذا ِم ّما احت ُ ِف َ
غير ما وردَ ْ
بجلّ ِه لدى النحاةِ المتأ ّخرينَ  ،على نح ٍو ال يش ِ ّك ُل فارقًا األحوا ِل التي وقعَ ْ
ت في ِه
ت
ظ ِ
َ
مصادر ،في احتما ِل ورودِها في ِ
فهي تحتم ُل وج َهي ِْن إعرابيَّي ِْن ،نتيجةَ
بينَ ُه ْم وبينَ النحاةِ األوائ ِلْ ،
اختالف
الضبط،
اختالف
التقدير في ِه يؤدي غالبًا إلى تلك ُم
وإن كانَ
ِ
ِ
ُ
ُ
ِ
المصادر؛ َ

تغييرهِ.
اختالف المعنى أو
ِ
ِ

ي ِ للوج ِه الواحدِ.
اختالف
عن
ِ
ِ
ب َم ْعز ٍل ِ
التفسير اإلعراب ّ

ولكن “محمد رباع” في دراستِ ِه“ :أنما ٌ
معرفَةً
َّ
األسماء التي وقعَ ْ
أثر المعنى في توجي ِه
ت
الضبط في
ف سيبوي ِه عندَ تعد ِد
ِ
ِ
َّ
ط من ِ
توقّ َ
ضبط القواع ِد المتعددةِ الوجوهِ”(رباع،)67 - 40 ،2004 ،
عن احتما ِلها لوج َهي ِْن
مررتُ ب ِه ْم ثالثت َ ُه ْم،
ِ
عني باإلضاف ِة ،في مث ِلْ :
َ
وكشف ِ
َ
درس هذا التعدُّدِ ،وما
بفحص مناهجِ النحاةِ في
الضبط ،وردَّ هذا التعددَ إلى
ب إعرابيَّي ِْن متباينَي ِْن في
ي ٍ بينَ
َّ
ِ
تعرض لهُ من تغيي ٍ
ِ
ِ
ٍ
تباين له َج ّ
ب من
تميم ،فالحجازيّونَ ينصبونَ “ثالثَت َ ُه ْم” مطلقًا على
غموض في المعنى ،أه ِل
ٍ
الحجاز وبني ٍ
لدى المتأخرينَ  ،واهت َّم بما نشأ َ عن هذا التغيي ِ
ِ
األو ِلْ :
وجع َل دراستَهُ في جمل ٍة منَ القواع ِد العام ِة ،من بينِها الحالُ،
فجرا،
جرا ًّ
إن كانَ ًّ
وكشف الحا ِل؛ أ ّما التميميّونَ “فيُجْ رونَهُ على ِال ِ
سم َّ
َ
صلَهُ القدما ُء من فوارقَ دالليّ ٍة بينَ الوجو ِه التي تعدَّدَ الضب ُ
ْ
ط فيها،
وإن كانَ نصبًا فنصبًا ،وإن كانَ رفعًا فرفعًا”(ابن السراج،1996 ،
ع ّما أ َّ
أي َّ
أن دراستَهُ اهت َّم ْ
َّ
ُ
ت بالتعدُّ ِد الذي نشأ َ ع ْنهُ
ق 214 ،1؛ وانظر :ابن يعيش ،دون تاريخ،)57 ،2 ،
ولكن هذا التعددَ
ْ
فوارق في المعنى وسيا ِ

ٌ
الكالم ،في القواع ِد التي تش ِ ّك ُل موجها ٍ
ت عامةً في
ي نشأ َ عنهُ
ب
عو َل علي ِه سيبوي ِه
ِ
للتمييز بينَ نص ِ
ِ
فارق في المعنىَّ ،
الدرس النحو ّ
ِ
يِ ،اللهج َّ
بهؤالء ْ
وجرهاْ ،
َّ
ولكن هذ ِه الدراسةَ تميَّزَ ْ
ت بأنَّها لم
مر
فمن
تقتصر على القواع ِد العا َّم ِة للحا ِل“ ،ثالثتِ ِه ْم”
فقط ،وابتغى بذلكَ
ِ
ْ
نصب قصدَ أنَّهُ َّ
ِّ
َ
َّت لتشم َل مسائلَها العامةَ وجزئيّاتِها كلَّها ،التي تعدَّدَ الضب ُ
ط فيها ،معنى ِالنفرادِْ ،
بل امتد ْ
جر قصدَ أنَّهُ ل ْم يد ْ
مر بِ ِه ،فهو بذا
ع أحدًا م ْن ُه ْم ّإل َّ
ومن َّ
ْ
فهي يبتغي ْ
ٌ
َّ
سوا ٌء أنشأ َ عن التعدُّ ِد في تلكَ المسائ ِل
أن يع َّم (سيبوي ِه 374 ،1 ،1988 ،و،)375
ولكن الفارقَ بينَ
فارق في المعنى أم لم ينشأ؛ َ
تعال ُج قواعدَ الحا ِل كلَّها ،تلكَ التي تحتم ُل التعدُّدَ كما أوض َح سيبوي ِه المعنيَي ِْن يتض ُح بشك ٍل أوس َع عندَ النحاةِ األوائ ِل الذينَ تابعوا سيبوي ِه في
ب أو
في كتابِ ِه،
عنوا بهذا
بعض النحاةِ المتأخرينَ الذينَ ُ
طمس عندَ
ٍ
التمييز بينَ الوج َهي ِْن ،وعندَ
ض لهُ هذا التعدُّدُ من تغيي ٍ
وتكشف ع ّما َّ
ِ
ُ
تعر َ
ِ
أسباب إزاحتِ ِهم لهُ عن مؤلَّفاتِ ِه ُم النحويَّ ِة التعليميَّ ِة.
ض ُح
النمط منَ التعددِ.
المتأ ّخرينَ  ،وتو ِ ّ
ِ
َ
•

مسائ ُل التع ُّد ِد في الوجو ِه النحويَّ ِة للحا ِل:
كالم
وأختار
ّ
ُ
وهو نحو ٌّ
المبردَِ ،
َ
ي منَ النحويّينَ المتقدمينَ  ،لتوضيحِ
مررتُ
وجرها في قولِكَ :
ب “خمستِ ِه ْم”
ْ
ِّ
ق في المعنى بينَ نص ِ
الفار ِ
أقف اآلنَ عندَ المسائ ِل التي تعدَّدَ ضب ُ
ب الحا ِل،
“لَنَّك إِذا
بالقوم خمست َ ُه ْم ،فالمعنى لدي ِه
مختلف بينَ
هذين الوج َهي ِْن؛ ِ
طها في با ِ
ٌ
ُ
ِ
ِ

مررتُ
وأعو ُل في
مررت
سا؛ َكقَ ْولِكَ :
بالقوم خمست َ ُه ْم فَ َم ْعناهُ:
توضيحها على ما لدى سيبوي ِه بالدرج ِة األولى ،ث َّم على قلتَ :
ِ
ِ
بهؤالء تخمي ً
ْ
ْ
ِ
ِّ
ْ
مررتُ
بالقوم خمستِ ِه ْم
أي :لم
مقوال ِ
أخلط معَهُ أحدًا  ...وإِذا قلتَ ْ :
ِ
ت األوائ ِل الذينَ اهت ّموا بهذا التعدُّدِ ،وأض ُع آرا َء المتأخرينَ  ،الذينَ بِ ِه َوحدَهُ؛ ْ
مررتُ
ث منَ الدراس ِة؛ لتتش َّك َل رؤيةٌ واضحةٌ حو َل
ضا في هذا المبح ِ
عنوا ب ِه أي ً
ُ
فهو على أَنَّهُ قد ُ
ري ُمجْ رى ك ٍّل ،أ َ َرادَْ :
َ
ع ِل َم أَنَّ ُه ْم خمسةٌ ،فَإِنَّما أُجْ َ
قضي ِة التعدُّدِ.
معرفًا باإلضاف ِة:
مجي ُء الحا ِل اس ًما َّ

ق من
س ِة أحدًا فالمعنى يحْ ت َم ُل أَن تكونَ
ِ
بالقوم ِ
ِ
هؤالء الخم َ
كلّ ِه ْمْ ،
أي :لم أب ِ

كالم ِه هذا
بغير ِه ْم”(المبرد ،)239 ،3 ،1994 ،ويُف َه ُم من
قد
مررتَ
ِ
ْ
ِ
َّ
سا؛ خمسةً فخمسةً  ،...ولم
المتكلم ،إذا
أن
مر ب ِه ْم تخمي ً
نصب ،قصدَ أنَّهُ َّ
َ
َ

يوجب َّ
أن يكونَ عددُ
كثيرا دونَ تحديدٍ،
القوم
غير ِه ْم ،وهذا
ُ
َّ
يمر ٍ
ً
ِ
بقوم ِ
المصادر التي انتصبَ ْ
تحد َ
بعض
َّث سيبوي ِه عن
بقوم
كلّ ِه ْم ،وهذا ال يمن ُع احتما َل
مر ب ِه ِم ِ
جر ،قصدَ أنَّهُ َّ
ت لكونِها ولكنَّهُ ،إذا َّ
ِ
مرور ِه ٍ
ِ
ِ
ً
أحوال ،وصنَّفَها إلى ثالث ِة
القوم
كالم ِه ،وبذا
ذكر ُه ْم في
غير
أقسام؛ منها ما كانَ نكرة ً كقولِكَ  :أتيتُهُ رك ً
ِ
يحصر عددَ
ٍ
ُ
ِ
ِ
القوم الذينَ َ
ضا ،آخرينَ من ِ
ً
األلف والال ُم كقو ِل ِه ْم :أرسلَها العِراكَ ،
ومنها ما جا َء فيه
بالذكر في الخمس ِة(رباع ،)47 ،2004 ،وال يَحتم ُل كال ُمهُ
فضل على ما الذي عيَّنَهُ
ُ
ِ
كلّ ِه ْم ،فلم يبقَ
ُعر ُ
مر ب ِه ْم ِ
أكثر؛ ألنَّهُ أرادَ
التعميم ،وقصدَ أنَّهُ َّ
جا َء منها مضافًا معرفةً ،ومثالُهُ قولُ ُه ْم :طلبتَهُ َج ْهدَكَ  ،وكلُّها ي َ
ب عددًا أق َّل وال َ
َ
القسم
األخير تلك ُم األسما ُء التي ث َ َّم موض ٌع ِل ِلحْ تما ِل.
ض َع في موضعِ الحا ِل ،وأشبهَ
ً
مصدرا ُو ِ
َ
َ
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ب الحا ِل
الوجو ِه النحويَّ ِة في با ِ

ي ،وهو منَ النحو ِيّينَ المتأخرينَ  ،إلى تعد ِد
المذكور”(سيبويه ،)387 - 384 :1 ،1988 ،ومن أمثلتِ ِه لهذا
الضبط في ِه
ِ
ُ
َ
وأشار الرض ُّ
المصدر النكرة ُ “عل ًما” ألنَّهُ حا ٌل
فانتصب
ب :أ ّما عل ًما فعال ٌم،
ي ،ويو ِ ّ
ُ
ض ُح “وهذ ِه األسما ُء البا ِ
َ
في هذ ِه المسأل ِة ،على أنَّهُ تعددٌ لهج ٌّ
الثمانيةُ [يقصدُ ثالثت َ ُه ْم إلى عشرتِ ِه ْم] إذا أُضيفَ ْ
ت إلى
أي أنتَ هكذا عندما
ضمير ما تقد ُم َم ٌ
ٍ
صير في ِه؛ لكونِ ِه بمنزل ِة قو ِل ِه ْم :أنتَ الرج ُل عل ًماْ ،

َّ
أي
منصوبةً عندَ أه ِل
آخر ،يحتملُهُ هذا
ولكن سيبوي ِه
تصير في هذ ِه الحا ِل،
ُ
الحجاز على الحا ِل ،لوقو ِعها موق َع النكرةِْ ،
ِ
كشف عن وج ٍه َ
َ
ب ،على أنَّها توكيدٌ
مجتمعينَ في
ي ،أبانَ
ِ
ُ
المجيء ،وبنو ٍ
تميم يتبعونَها في اإلعرا ِ
وهو الرف ُع “أ ّما عل ٌم فعال ٌم” ،ونشأ َ عن ذل ُك ْم تعددٌ لهج ٌّ
األسلوبَ ،
والنصب في لغتِها أحسنُ ؛ ألنَّ ُه ْم
تميم،
ُ
ق بينَ معنى هذا عنهُ “وقد يُرفَ ُع هذا في لغ ِة بني ٍ
لهُ”(األستراباذي ،)649 ،1 ،1993 ،ولم يهت َّم بالفار ِ
األلف والال ُم رفعوا ،ألنَّهُ يمتن ُع من ْ
بقدر
الوج ِه وذاكَ ،
أن
ت
دخلَ ِ
ِ
ليفرقَ ب ِه بينَ لهجتَي ِْن ،يتوهمونَ الحالَ .فإن أ ُ ِ
ب ِّ
اهتمام ِه بتوجي ِه اإلعرا ِ
ُ
ِ
ب.
إحداهما
ُ
تنصب ،واألخرى تُتبِ ُع في اإلعرا ِ

يكونَ ً
حال”(سيبويه ،) 387 - 384 :1 ،1988 ،فالرف ُع كما يتض ُح
تميم،
ليس لغةً أله ِل
والنصب عندَ التميم ِيّينَ ال
ُ
الحجاز ،وإنَّما لغةٌ لبني ٍ
ِ
َ

مضمر ،تعدَّدَ الضب ُ
ف سيبوي ِه عندَ حا ٍل أخرى مضاف ٍة إلى
ب،
ط يكونُ ّإل على الحا ِل ،ولذا أوجبوا الرف َع فيما جا َء معرفةً في هذا البا ِ
ٍ
وتوقَّ َ
وهي “قَضّه ْم بقَ
مصدر وق َع في موضعِ الحال،
فيها ،ولكنَّها
يجوزوهُ؛
جوزوا في ِه
ٌ
ِ
َ
ضيض ِه ْم” ،ولو َّ
النصب ألرادوا بها َ
غير الحا ِل ،ولكنَّ ُه ْم لم ّ ِ
َ

العرب تنصبُها ألنَّ ُه ْم ال يتوهمونَ فيهَ إال الحالَ ،ولم ْ
“مررتُ ب ِه ْم قَضَّه ْم بقَ
ضيض ِه ْم” ،ورأى َّ
أن
في قو ِل ِه ْم:
العلم في
تنصب
يجز عندَ ُه ْم أن
ْ
َ
ِ
َ
َ
ض َح آنفًا؛ على أنَّها حا ٌل مشتقةٌ من معنى قو ِل ِه ْم :أ ّما العلم فعال ٌم على الحا ِل ،كما لم ْ
يجز لكَ أن تقولَ :مررتُ بزي ٍد
مث َل “خمستِ ِه ْم” كما ُو ِ ّ
القائم ،إذا أردتَ َّ
ب،
آخر ،ردَّ استعمالَهُ إلى
ِال
القائم حالٌ ،وإنَّما ينبغي أن تقو َل إذا أردتَ ذلكَ :
أن
ِ
ِ
بعض العر ِ
نقضاض ،ولكنَّهُ ألم َح إلى وج ٍه َ
َ
َ
ويبدو أنَّهُ لهجةٌ
لبعض ِه ْم ،ولم
ض ُح ذاكَ مررتُ ب ِه قائ ًما(سيبويه.)377 ،1 ،1988 ،
يذكرها منسوبةً إلى أه ِلها ،ويو ِ ّ
ْ
ِ
ب يجع ُل قَضَّه ْم بمنزل ِة “كلَّ ُه ْم” ،يجري ِه على
بقو ِل ِه:
ُ
“وبعض العر ِ

الوجوهِ”(سيبويه ،)375 ،1 ،1988 ،وأشب َه ْ
َّ
تميم في
غير الحا ِل“ ،أ َ ّما
ولكن أه َل
ت بذلكَ لهجةَ بني ٍ
الحجاز ينصبونَهُ ألنَّ ُه ْم يتوهمونَ في ِه َ
ِ
هو الرج ُل الكام ُل
“خمستِ ِه ْم” ،فه ْم يُجْ رونَهُ على ِال ِ
سم َّ
األو ِل ،سوا ٌء أكانَ ذاكَ رفعًا أم النُّ ْب َل فنبيلٌ ،وأ ّما العق َل فهو الرج ُل الكاملُ ،كأَنَّهُ قالََ :
جاب َم ْن قالِ :ل َمهْ؟  ...وأ َ َّما
ب منزلةَ ك ٍّل المضاف ِة العق َل
نصبًا أم ًّ
جرا ،وينزلونَهُ في المعنى وفي اإلعرا ِ
أي للعَق ِل والرأيِ ،وكأَنَّهُ أ َ َ
والرأيْ ،
َ
إلى
فيرفعونَ ِلما ذكرتُ لكَ  ،فيقولونَ  :أ َ ّما العل ُم فعال ٌم ،كأَنَّهُ قالَ:
ق عليها توكيدًا معنويًّا؛ ويؤكدُ هذا بنو ٍ
ٍ
تميم َ
مضمر ،والمؤكدةِ ِل ِلس ِْم الساب ِ

ضه ْم بقَ
مررتُ
“وأما قَ ْولُكَ :
التمس
فهو عال ٌم ب ِه ”(سيبويه 384 ،1 ،1988 ،و ،)385وق ِد
بالقوم قَ ِ ّ
ْ
ِ
ِ
َ
قو ُل المبردَِ :
ضيض ِه ْم فعلى هَذا فأنا أو َ
كلّهم وجماعتِ ِه ْم ومن قالَ :قَضَّه ْم بقَ
مررتُ
ب ورف ِع ِه ،يجع ُل
ب
بالقوم ِ
المعر ِ
كَأنَّكَ قلتَ ْ :
َّ
ف في هذا البا ِ
ضيض ِه ْم سيبوي ِه فارقًا في الداللة بينَ نص ِ
ِ
ِ
ضا ،أي:
الثاني
العلم
نصب قصدَ أنَّهُ لم يجع ِل
آخر ،فإذا
آخ ِر ِه ْم”(المبرد ،3 ،1994 ،المتكل ُم
أ َ َرادَ :انقضا ً
انقض أ َ َّولُه ْم على ِ
َّ
ُ
َ
ينتخب وج ًها دونَ َ
َ
َ

العلم األو َل الذي لف َ
ظ ب ِه قبلَهُ ،وإذا رفعَهُ أرادَ ْ
العلم
الثاني
العلم
أن يجع َل
َ
َ
َ
َ
األو َل ذاتَهُ (سيبوي ِه ،)385 ،1 ،1988 ،ولكنَّهُ
ب
أشار إلى قبحِ النص ِ
َ

.)240

وتابعَهما منَ النحويِّينَ المتأخرينَ ابنُ
والالم(سيبويه ،)385 ،1 ،1988 ،وكأنَّهُ
يوجب
باأللف
المعرف
ي ،فق ْد بيَّنَ كال ُم في
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
يعيش والرض ُّ
يعيش التعدُّدَ في
ابن
يِ؛ فقالَ“ :من ُه ْم َم ْن الرف َع في ِه.
ِ
َ
ِ
الضبط ،وألم َع إلى سببِ ِه اللهج ّ
المضاف المجعو ِل في
المصدر
ينصبُهُ على ك ِّل حا ٍل فيكونُ بمنزل ِة
ِ
ِ
موضعِ الحا ِل ...ومن ُه ْم َم ْن يجع ُل قضَّها مؤكدًا لما قبلَهُ فيجري ِه ُمجرى

كالم سيبوي ِه هذا بغيةَ
ْ
ذكرتُ
كانت
عن األوج ِه التي
ِ
ق ْد ْ
الكشف ِ
َ
مصدرا نكرةً ،ولم ْ
يكن
مجيء الحا ِل
مستعملةً في
ِ
ي ِ عندَ
ً
ِ
الكالم المحك ّ

ي إلى أنَّهُ قد يُستع َم ُل تابعًا
كلّ ِه ْم”(ابن يعيش،)63 :2 ،
ِ
َ
وأشار الرض ُّ
ب ،إ ّما على التأكي ِد وإ ّما على البد ِل(األستراباذي ،خروجي ع ْنهُ إلى ما وردَ ْ
ت التعددِ،
ت في ِه
تبيان موجها ِ
لما قبلَهُ في اإلعرا ِ
ُ
األلف والال ُم إال ِل ِ
ُ
.)647 ،1 ،1993
نألف كال ًما
ي علي ِه من تلك ُم الوجوهِ ،فلم نع ْد
وإلثبا ِ
ُ
ت الوج ِه الذي أب ِق َ
ً
المصدر النكرة ُ ً
فضل على ما وق َع منهُ مبتدأً،
حال،
مكتوبًا يجي ُء في ِه
ُ
مصدرا نكرةً
ْ
مجي ُء الحا ِل
ب فيها فق ْد يُعَدُّ اآلنَ خطأ ً ال يمكنُ أن يُت َقبَّلَ،
ولكن حسنَ
أ ّما وجهُ النص ِ
ً
والالم؛ ألنَّهُ
باأللف
المعرف
ب في
انصراف
ِ
ِ
ِ
الناس عن وج ِه النص ِ
ُ
ِ
المصادر ألنَّهُ حا ٌل
عقدَ سيبوي ِه بابًا بيَّنَ في ِه ما
فهو
صار ينبغي أن يُعَدَّ خطأً ،وأن
“ينتصب منَ
َ
َ
َ
ِ
يوجب في ِه الرف ُع ،وأ ّما “أ ّما العل ُم فعال ٌم” َ
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وسبب ذلكَ َّ
أن المعنى ال يص ُّح ب ِه؛ إ ْذ “ال يَحسنُ أن تقولَ :باي ْعتُهُ ويدٌ
كثيرا على هيأتِ ِه وأسلوبِ ِه في
الوجهُ الوحيدُ ،الذي يمكنُ أن نجدَ كال ًما
ُ
ً
َّ
لغتِنا المكتوب ِة الحالي ِة،
ُخبر أنَّهُ بايَعَهُ ويدُهُ في ي ِدهِ ،ولكنَّهُ أرادَ أن يقولَ:
ولكن قولَ ُه ْم :أما عل ًما فعال ٌم ،ق ْد ي َ
ُدر ُج اآلنَ  ،كما بيدٍ ،ولم ير ْد أن ي َ
الناس ب ِه ،على
لعدم ألف ِة
ِ
ِ
الرغم من كونِ ِه وج ًها باي ْعتُهُ بالتعجي ِل ،وال يبالي أقريبًا كانَ أ ْم بعيدًا .وإذا قالَ :كلّ ْمتُهُ فوهُ
ِ
الغلطِ ،
قلتُ  ،في مدارجِ
ً
ب سيبوي ِه.
جائزا ،ولهُ ما يؤ ِيّدُهُ في كتا ِ

مجي ُء الحا ِل معتمدةً على صل ٍة الزم ٍة

ي ،فإنَّما يريدُ أن يُخبِ َر عن قُربِ ِه م ْنهُ ،وأنَّهُ شافَ َههُ ولم ْ
يكن بينَهما
إلى فِ َّ

غير
أحدٌ”(سيبوي ِه ،)391 ،1 ،1988 ،وتابعَهُ المبردُ ولم يكُ عندَهَُ ،
جوزَ أن يقالَ :باي ْعتُهُ يدُهُ فوقَ رأ ِس ِهَّ ،
المتكلم
ألن
توضيحٍ ،إضافةٌ ،إ ْذ َّ
َ
بهذا أرادَ أنَّهُ بايعَهُ في تلكَ الحا ِل ،فلم ْ
ت المبايع ِة ،بل
يكن هذا من نع ِ

وق ْد قلتُ “معتمدة ً على صل ٍة الزمةٍ”؛ ألنَّهُ لم ْ
ض َح ابنُ
يجز أن يستق َّل شي ٌء من نع ِ
ت الفع ِل(المبرد .)236 ،3 ،1994 ،وقد و َّ
يعيش ذاكَ
َ
ُ
َّ
ع ّما بعدَهُ ،فال
“ألن المرادَ من قولِكَ باي ْعتُهُ يدًا بي ٍد التعجي ُل والنقدُ وإن لم
ذكر هذ ِه الحا ِل منفردة ً دونَ صلتِها التي تليها ،في قو ِل ِه:
يجوز ُ
م ْنها َ
ُ
َّ
ْ
كلمتُهُ فاهُ حتى
ألن المعنى ال يص ُّح إال بها ،ولهذا “ال
القرب في
ي
يكن بينَهما قربٌ في
ُ
يجوز أن تقولَْ :
ِ
المكان ،والمرادَ بقولِكَ كلّ ْمتُهُ فُاهُ إلى فِ َّ
اثنين،
ي ،ألنَّكَ إنَّما تريدُ مشافَهةً ،والمشافهةُ ال تكونُ إال من
مختلف وإن كان طريقُهما في
ليس بينَهما واسطةٌ فمعناهما
ٌ
المكان وأنَّهُ َ
ِ
ِ
تقو َل إلى ف َّ
ُ
ي ،وال
يجوز أن تقو َل باي ْعتُهُ يدًا ،ألنَّكَ
فإنَّما يص ُّح المعنى إذا ْقلتَ إلى ف َّ
إنَّما تريدُ أن تقولَ :أخذَ منّي وأعطاني ،فإنَّما يص ُّح المعنى إذا ْقلتَ :

ب واحدًا”(ابن يعيش ،د.ت.)61 ،2 ،
تقدير اإلعرا ِ
ِ

ُ
عمالن”(سيبويه ،)392 ،1 ،1988 ،وكذلكَ ال
بي ٍد ألنَّهما
واهت َّم
ب من التعددِ ،فقد أبانَ
يجوز لكَ
ُ
بعض النحو ِيّينَ المتأخرينَ بهذا الضر ِ
ِ
ع ْودي على بَدْئي؛ َّ
َّ
يعيش َّ
ألن ابنُ
فكأن قائلَهُ قصدَ أن يقولَ:
ق،
أن من
ِالستغنا ُء عن “على بَدئي” في قولِكَ  :ر َج ْعتُ َ
َ
نصب “فاهُ” َّأولَهُ بمشت ٍ
َ
ُ
المجي َء موصو ٌل ب ِه الرجوعُ ،وال
“وبعض
اآلخر بقو ِل ِه:
وأشار إلى الوج ِه
يجوز لكَ كذلكَ أن تقولَ :بعتُ داري كلّ ْمتُهُ مشافِ ًها أو مشافَهةً؛
ُ
َ
ِ

والخبر والجملةُ
تذكر بعدَها ما تريدُ ِلئ َال يَ َّ
عا ،وأنتَ تريدُ
“بدرهم” ،دونَ أن
بتداء
ذرا ً
بال ِ
ي ،فيرفعونَهُ ِ
ٍ
ظن العر ِ
َ
ِ
ب تقولُ :كلّ ْمتُهُ فوهُ إلى فِ َّ
المخا َ
ب َّ
ي إلى َّ
الدار كلَّها ذراعٌ(سيبويه.)393 ،1 ،1988 ،
أن
أن
ط ُ
َ
في موضعِ الحا ِل”(ابن يعيش ،د.ت ،)61 ،2 ،وألم َح الرض ُّ
ْ
ُ
يجوز أن يُسْتغنى ع ّما س ّم ْيتُهُ صلةً الزمةً إذا كانَ معلو ًما
ولكن،

وجهَ الرفعِ هو األص ُل في ِالستعما ِل (األستراباذي.)645 ،1 ،1993 ،

مصادر لز َمتْها اإلضافةُ
الناس والمخا َ
ب ،إلى َّ
الناس :كانَ الب ُُّر قَفيزَ ي ِْن
ب؛ فإذا قال
الصدور لدى
في
أن ث َ ّم
ِ
ط ِ
ُ
وبيَّنَ سيبوي ِه ،في هذا البا ِ
ِ
َ
أدركَ المخا َ
ُ
“بدرهم” ،وإنَّما استغن َْوا ْ
عن وأشب َه ْ
صدَ أن يقا َل بعدَها
حيث قَبولُها لتعد ِد األوج ِه ،فجازَ فيها ِالبتدا ُء
ي” من
ط ُ
ٍ
ب أنَّهُ قُ ِ
ت “فاهُ إلى ف َّ
ب ق ْد وأن تكونَ ً
أن المخا َ
علم ِه ،وإلدرا ِك ِه ْم َّ
ٌ
هذا الستغنائِ ِه ْم بما في
فالن
ع ْودهُ” في قو ِل ِه ْم :ر َج َع
صدور ِه ْم من ِ
ط َ
حال منصوبةً ،ومن أمثلتِها “ َ
ِ
علم ما يعني ذاكَ (سيبويه.)393 ،1 ،1988 ،
َ

ي ،أجازَ الرف َع في قو ِل ِه :ر َج َع
َ
ع ْودَهُ على بَ ْدئِ ِه“ ،و َم ْن َرفَ َع فوهُ إلى ف َّ
عودُهُ على بَ ْدئِ ِه”(سيبويه ،)392 ،1 ،1988 ،عل ًما َّ
ٌ
أن في نصبِ ِه
فالن َ

ب يحتم ُل التعددَّ ،إل إذا لم يص َّح المعنى ب ِه،
تفسيري ِْن ،أحدُهما أنَّهُ
واآلخر على أنَّهُ مفعو ٌل
انتصب على الحا ِل،
وج ُّل ما في هذا البا ِ
ُ
َ
َ
ٌ
أو إذا دخلَ ْ
األلف والال ُم ،فإنَّهُ وقت َئ ٍذ ال يحتم ُل إال وج ًها واحدًا،
ت في ِه
مطلق (األستراباذي.)643 ،1 ،1993 ،
ُ
وكشف
النمط منَ التعددِ،
ف سيبوي ِه ،ومن بع ِد ِه المبردُ ،عندَ هذا
ِ
َ
وتوقَّ َ
ذكر َّ
انتصب
ي
عن
أن “فاهُ” في قو ِل ِه ْمْ :
َ
مصدرهِ؛ فق ْد َ
ِ
كلمتُهُ فاهُ إلى ف َّ

وأبانَ سيبوي ِه َّ
باأللف
معرفًا
أن
ِ
ُجو ْز فيما جا َء َّ
َ
النصب على الحال لم ي َّ
يٍ ،فجازَ ث َّم
وكشف عن وج ٍه
على الحا ِل،
معرفٍ بهما(سيبويه ،)394 ،1 ،1988 ،فلم
اسم َّ
والالم أو مضافًا إلى ٍ
ِ
َ
َ
آخر ردَّهُ إلى تعد ٍد لهج ّ
بتداء ،وبهذا تكونُ صلتُهُ
وجهان ،أما الوجهُ
يجز
الذراعان
يكن الوجهُ في قو ِل ِه ْم :ب ْعتُ داري
فهو الرف ُع على ِال ِ
ُ
ٍ
بدرهم إال الرف َع ،فلم ِ
ِ
ِ
ِ
اآلخر َ

النصب في ِه كما لم ْ
القائم ،إذا أردتَ َّ
ي ...
هي
أن
يجز لكَ أن تقولَ :ضربْتُ زيدًا
الخبر ،وو َّ
ض َح ذاكَ
ُ
ُ
“وبعض العر ِ
َ
ب يقولُ :كلّ ْمتُهُ فُوهُ إلى فِ َّ
َ
َ
ّ
ّ
ُ
والنصب على قو ِل ِه :كل ْمتُهُ في هذ ِه
فالرف ُع على قو ِل ِه كل ْمتُهُ وهذ ِه حالهُ،
القائم حالٌ.
ُ
َ
َصب ألنَّهُ حا ٌل وق َع في ِه الفعلُ”(سيبويه.)393 ،1 ،1988 ،
الحا ِل ،فانت َ
ب ،قَد احتُف َ
ويبدو َّ
أن هذا التعددَ الذي عر ْ
ظ بشيءٍ
ضتُهُ في هذا البا ِ
أن وجهَ الرفعِ ذاكَ لم ْ
وبيَّنَ سيبوي ِه َّ
نألف من ُه ُم اهتما ًما بما
بعض النحو ِيّينَ المتأخرينَ  ،الذينَ لم
يجز في قو ِل ِه ْم :باي ْعتُهُ يدًا بيدٍ ،م ْنهُ عندَ
ْ
ِ
21
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يتعددُ ضب ُ
ً
طهُ؛ فق ْد ألم َح ابنُ مالكٍ إلى
فضل على ما
فأضاف،
سعر ،فاستدركَ ذلكَ المبردُ،
ي” الحا ِل دالةً على
ٍ
ِ
َ
جواز الرفعِ في “فاهُ إلى فِ َّ
التسعير،
األسماء الواقع ِة في
َف في ِه عن كونِها منَ
ِ
وفي “ َ
ِ
ع ْودَهُ على بَ ْدئِ ِه”(ابن مالك 328 ،1975 ،و 331و ،)342ولع َّل سبقَ  ،توضي ًحا ،كش َ
اهتما َمهُ هذا يعودُ إلى أنَّهُ ما زا َل لذاكَ الوج ِه موض ٌع في اللغ ِة المكتوب ِة،
ب ،فتميَّزَ عن األوج ِه األُخ َِر ،التي ال يد ُّل فيها
َّ
واختص بذا وجهُ النص ِ
ْ
األسلوب في
كثر استعما ُل ما يُشبِهُ هذا
يذكرهُ سيبوي ِه:
“وشَر ُحهُ َوإِن لم
سعر ،وو َّ
ْ
َ
ِ
ق ،كقو ِل ِالس ُم على ٍ
بل َ
الكالم المنطو ِ
ض َح ذلكَ بقو ِل ِهَ :
الناسْ :
قابلتُهُ وج ًها لوجهٍ ،وحدَّثْتُهُ وف ُمهُ إلى فمي ...
العجب من ب ٍ ُّر
فالتقدير:
وضعِ قولِكَ  :مسعَّ ًرا،
إِنَّما ه َُو َم ْوضو ٌ
ُ
ِ
ُ
ع في َم ِ
مر ْرتُ بب ٍ ُّر ٌ
سعر:
بدرهم
قفيز
ٍ
مجي ُء الحا ِل دالَّةً على ٍ
مر ْرنا بِ ِه مسعَّ ًرا على هذ ِه الحا ِل َوإِذا قَالََ :
َ

فتأويلُهٌُ :
قفيز ِم ْنهُ
ورفض أن
بدرهم (”...المبرد،)258 ،3 ،1994 ،
ٍ
َ
ٌ
ض َح “فَ ُّ
ث َ َّم أسما ٌء انتصبَ ْ
ت على الحا ِل لكونِها تد ُّل على حا ٍل وق َع في ِه
حق الجواه ِِر أن تكونَ منعوتةً؛ ليعرف
السعر ،يكونَ
“قفيز” صفةً؛ وو َّ
ُ
وأشار إلى ما تحتملُهُ من تعد ٍد في
ف سيبوي ِه عندَها،
بدرهم جازَ على البدَ ِل،
مر ْرتُ بب ٍ ُّر قفيز
ضها من
ِ
الضبط ،ومن بَ ْع ُ
ٍ
ٍ
َ
توقَّ َ
بعض  ...فإِ ْن ْقلتَ َ :

أمثلتِ ِه على ذلكَ قولُ ُه ْم :لكَ الشا ُء شاة ً
َّ
ُ
ولكن هذا التعددَ ينشأ ُ ع ْنهُ
بدرهم،
ويجيزهُ على النَّ ْع ِ
ٍ
ضحْ نا فسادَهُ ،فَإِ ْن قيلََ :م ْعناهُ
ت َم ْن عبْنا قولَهُ ،وأو َ
ٌ
فارق في المعنى ،يجعلُكُ تنتقي وج ًها يؤدي إلى معنًى ال يص ُّح في مسعَّ ٌر فَ ُّ
التسعير ي ْعم ُل في ِه”( المبرد،3 ،1994 ،
النصب؛ ِل َّن
حق َهذَا
ُ
َ
نصب قصدَ أنَّهُ
وجب لكَ الشا ُء مسعَّ ًرا بهذا
اآلخر ،فإذا
السعر ،وإذا .)260
َ
َ
ِ
ِ
يخبركَ َّ
تجب لكَ الشا ُء
السعر ،وال
بأن الشا َء مسعَّ ٌر بهذا
رفعَهُ قصدَ أن
ُ
َ
ِ
(سيبويه.)396 ،1 ،1988 ،

اسم اإلشار ِة:
مجي ُء الحا ِل من ِ

وم ّما تعدَّدَ ضب ُ
ب قولُ ُه ْم :ب ْعتُ الشا َء شاة ً ودره ًما،
طهُ في هذا البا ِ
فق ْد ُج ّ ِوزَ في ِه
ب على الحا ِل ،وأوض َح المعنى الذي تؤدّي ِه ،وذلكَ في
من اختالفا ِ
ُ
ت َّأو ًل وجهَ النص ِ
النصب والرف ُع ،وكانَ منشأ ُ هذا التعد ِد ٍ
بأثر ِ
ف
خبر
باب ما
تفسيرا ِ
ي ِ على ما هو قبلَهُ منَ
ُ
ب “هذا ُ
ِ
ٌ
ينتصب ألنَّهُ ٌ
كثير من ُه ْم عندَهُ(سيبوي ِه ،1988 ،با ِ
ت النحو ِيّينَ ؛ ولهذا توقَّ َ
للمعروف المبن ّ

عرض
اسم اإلشارةِ،
ب على
ِ
عقدَ سيبوي ِه ثالثةَ أبوا ٍ
مجيء الحا ِل من ِ
َ

 ،394 392- ،1والمبرد256 ،3 ،1994 ،؛ واألستراباذي،1993 ،
األسماء المبهم ِة”( سيبوي ِه ،)77-81 ،2 ،1988 ،ومن أمثلتِ ِه قولُ ُه ْم:
ِ
ابن
وأنتخب
يعيش ،د.ت،)62 ،2 ،
646 ،1؛ وابن
وهؤالء قو ُمكَ منطلقينَ  ،وذاكَ عبدُ هللاِ معروفًا،
يعيش؛ ألنَّهُ هذا عبدُ هللاِ منطلقًا،
ُ
ِ
َ
َ
كالم ِ
َ
تعرفَهُ عبدَ
وهو “أنَّكَ تريدُ أن تنب َههُ لهُ منطلقًا ،ال تريدُ أن ّ
يكشف عن ذلكَ التعد ِد بوضوحٍ دا ٍّل على سب ِ
ُ
ب نشوئِ ِه“ ،فإذا قلتَ  :وبيَّنَ معناها َ
ٌ
فمنطلق حا ٌل
انظر إلي ِه منطلقًا،
بدرهم ،هللاِ؛ ألنَّكَ ظنَ ْنتَ أنَّهُ يجهلُهُ ،فكأنَّكَ قلتَ :
ب ْعتُ الشا َء شاة ً ودره ًما فمعناهُ ب ْعتُ الشا َء مسعَّ ًرا على شاةٍ
ْ
ٍ
ْ
الباء ،فب َ
ط َل
الواو بمعنى
صار فيها عبدُ هللاِ”(سيبويه.)78 ،2 ،1988 ،
الخفض وجع َل معطوفًا على شاةٍ ،قد
وجعلتَ
ِ
ُ
َ
َ

فاقترنَ الدره ُم والشاةُ؛ فالشاة ُ
ٌ
مثمن والدره ُم ثمنُهُ ،وأجازَ الخلي ُل ب ْعتُ
بدرهم ،فشاة ٌ
الشا َء شاة ٌ ودره ٌم بالرفعِ ،والمرادُ شاة ٌ
َّ
وخبر،
بدرهم ابتدا ٌء
وجوزَ في ِه وج ًها
ثان،
ولكن سيبوي ِه ر َج َع في با ٍ
ٌ
ٍ
ٍ
آخر ،ردَّهُ
َّ
َ
ب ٍ
ُ
والجملةُ في موضعِ الحا ِل ،فأ ّما إذا قا َل شاة ٌ ودره ٌم
يوثق ب ِه ْم“ :هذا عبدُ
بعض النحاةِ م َّم ْن
يٍ ،إذ سم َع
فتقديرهُ شاة ٌ ودره ٌم إلى
ُ
ُ
ٍ
مصدر لهج ّ
ُ
ٌ
فالخبر
مقرونان،
يجوز في ِه الرف ُع م ّما
باب ما
منطلق”؛ ولذا س ّمى هذا
الباب “هذا ُ
محذوف”(ابن يعيش ،د.ت ،)62 ،2 ،وق ْد َّ
ٌ
ُ
أقر ابنُ هللاِ
َ
ِ
ينتصب في المعرف ِة”(سيبويه ،)86 - 83 ،2 ،1988 ،وتعدَّدَ ْ
الجر(ابن هشام485 ،2 ،2008 ،
باء
ت
هشام أن تكونَ
الواو بمعنى ِ
ُ
ِّ
ٍ
ُ
َّ
و.)792
ولكن سيبوي ِه و َّجهَ الرف َع في
تفسيراتُ النحو ِيّينَ في توجي ِه الرفعِ في ِه؛
ب ،فأر َجعَهُ إلى واح ٍد من أربع ِة أوجهٍ ،أخذَ بها ابنُ
صفحات هذا البا ِ
ويعرض سيبوي ِه ضربًا تعدَّدَ ضب ُ
ض َحها ،فق ْد رأى َّ
لقبح ِه أن يكونَ صفةً لنكرةٍ؛ ألنَّهُ
هو،
يعيش وو َّ
طهُ ِ
ُ
َ
أن “منطلقًا” ارتف َع على إضمار هذا أو َ

ٌ
ٌ
ثان ،أو ألنَّهُ
هو
اس ٌم يد ُّل على ذاتٍ؛ ولذا كانَ ينبغي أن يكونَ منعوتًا ال نعتًا ،ولكنَّهُ وق َع فكأنَّكَ قلتَ  :هذا
منطلق ،أ ِو ارتف َع ألنَّهُ ٌ
خبر ٍ
منطلق أو َ
خبر لهذا إذا ْ
فيز
نعتًا في قو ِل ِه ْم:
بيان على هذا ،وأما الوجهُ
جعلتَ عبدَ هللاِ معطوفًا
بدرهم” ،وبيَّنَ سيبوي ِه قب َحهُ؛ ولذلكَ
ْ
ٍ
ٌ
“مررتُ بب ٍ ُّر قَ ٍ
عطف ٍ
َ
سم بعدَ معرفةٍ ،الراب ُع فعلى أن تجع َل منطلقًا ً
أشار إلى
بدل من عب ِد هللا ،وذلكَ يكونُ إذا قد ّْرتَ :
ب إذا أمكنَ وقو ُ
فرار ِه ْم إلى النص ِ
ع ذاكَ ِال ِ
َ
ِ
مررنا ب ِه قب ُل قَفيزا ً
ٌ
ب من ب ًُّر
لتقيم الصفةُ مقا َمهُ،
الموصوف
بدرهم”(سيبويه ،هذا عبدُ هللاِ رج ٌل
منطلق ،ث َّم حذ ْفتَ
كما في قو ِل ِه ْم“ :العَ َج ُ
ْ
ٍ
َ
َ
منطلق ً
َّ
ٌ
مجيء وبذا يكونُ
يذكر هذا المثا َل للدالل ِة على
ولكن سيبوي ِه لم
،)396 ،1 ،1988
بدل من عب ِد هللاِ بد َل النكرةِ منَ المعرف ِة (ابن يعيش،
ِ
ْ
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ب الحا ِل
الوجو ِه النحويَّ ِة في با ِ

د.ت.)58 ،2 ،
على هذا التعد ِد في سبي ِل المقابل ِة بينَ النص ِ
ب على الحا ِل واإلتباعِ
“مقبل” ألنَّهُ صفةٌ
ً
فارس مقب ٌل رف َع
على الصف ِة ،ف َم ْن قالَ :هذا أو ُل
ٍ
ً
ٌ
منطلق صفةً للنكرةِ ،و َم ْن قا َل
آخر ،يمكنُ أن يُو ِ ّجهَ الرف َع ،أن يكونَ
مقبل فيها نصبَهُ على الحا ِل ،وكذلكَ حينَ قاب َل بينَ
ُ
وأشير إلى وج ٍه َ
دخ َل عبدُ هللاِ في
التنكير ،ويمكنُ أن يتحققَ
ب على الحا ِل
لعب ِد هللاِ ،وهذا ال يكونُ إال إذا أ ُ ِ
ِّ
“مر ْرتُ برج ٍل ٍ
قائم” ،والنص ِ
ِ
الجر على الصف ِة في قو ِل ِهَ :
العلم المعرف ِة
إمكان تحوي ِل
ق إلى
ذلكَ  ،فق ْد ألم َع سيبوي ِه في با ٍ
ِ
ب ساب ٍ
ِ
ٌ
إلى نكرةٍ؛ فقالَ“ :وعلى هذا الح ِدّ تقولُ :هذا زيدٌ
منطلق ،كأنَّكَ ْقلتَ :

ُ
ينطبق على
صاحب الحا ِل نكرةً ،وهذا
في قو ِل ِه “قائ ًما” ،فيكونُ بذا
ُ
“علي ِه مائةٌ
“مر ْرتُ بماءٍ قِ ْعدة َ رج ٍل أو قِ ْعدةِ رج ٍل”،
بيض أو بي ً
ٌ
ضا”َ ،

ٌ
العلم الذي إنَّما وض َع
ت النكرة ُ على هذا
هذا رج ٌل
منطلق ،فإنَّما دخل ِ
ِ
للمعرف ِة ولها جي َء ب ِه”(سيبويه ،)97 ،2 ،1988 ،وأعادَ توضي َح ذلكَ
ْ
منطلقان،
زيدان
هذان
“فإن ْقلتَ :
ب ،فقالَ:
ٍ
متقدم منَ الكتا ِ
ِ
ِ
ِ
في موضعٍ
منطلقان ،لم ْ
يكن هذا الكال ُم إال نكرة ً  ...وعلى هذا الح ِدّ
عمران
وهذان َ
ِ
ِ

وعيَّنَ َّ
“بيض”،
هو الوجهُ في
ٍ
هو الوجهُ في “قِ ْعدةِ
َّ
والجر َ
أن الرف َع َ
رج ٍل”(سيبويه.)112 ،2 ،1988 ،

ب المتأخرينَ َّ
أن الصفةَ إذا تقدَّ َم ْ
الموصوف
ت على
ِ
س في كت ِ
ُدر ُ
وي َ
ت ً
ٌ
صار ْ
تقولُ :هذا زيدٌ
عدّوا ذلكَ من
أي النكرةِ،
حال منصوبةً ،ولم ي ُج ْز فيها الرف ُع ،و َ
منطلق .أال ترى أنَّكَ تقولُ :هذا زيدٌ منَ الزيدينَ ْ ،
َ
ولكن سيبوي ِه اتجهَ إلى َّ
َّ
هذا واحدٌ منَ الزيدينَ ،
أن رف َع
ب الحا ِل نكرةً،
ت
فصار كقولِكَ  :هذا رج ٌل منَ الرجا ِل”(سيبويه ،مسوغا ِ
ِ
مجيء صاح ِ
َ
 ،)103 ،2 ،1988وتجدُ بذلكَ َّ
“قائم” في قو ِل ِه ْم :فيها قائ ًما رجلٌ؛ قبي ٌحَّ ،
أن العَلَ َم ق ْد يدخ ُل علي ِه تنوينُ
التنكير في
ٍ
ِ
ألن ذاكَ يؤدي إلى وضعِ
جواز أن تكونَ صفةً
أنماطٍ تركيبيَّ ٍة مخصوصةٍ ،فيستخد ُم في موقعِ النكرةِ ،وإمكانُ
سم ،وهذا المؤدى سببُهُ عد ُم
التنكير الصف ِة في موضعِ ِال ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
يقتصر على
األعالم كلَّها ،وال
يلحق
في العربي ِة واس ٌع
ولكن سيبوي ِه َّأو َل جوازَ الرفعِ ،وإن كانَ ألم َح
المتقدم عليها،
سم
ُ
ِ
ِ
األعالم المختوم ِة لذاكَ ِال ِ
َ

أسماء األفعا ِلْ ،
وبعض
بـ”وي ِه”
الصرف ،دونَ
ع منَ
ِ
ِ
بل شم َل الممنو َ
ِ

ض ْع ِف ِه فقال “ :لو حسُنَ أن تقولَ :فيها قائ ٌم لجازَ فيها قائ ٌم رجلٌ ،ال
إلى َ

مر ْرتُ بمحم ٍد
والمصروف في
تقييدٍ،
هو؟ فقالَ:
ٍ
َ
تراكيب محددةٍ؛ في مث ِلَ :
َ
هو؟ وما َ
جالس ،على الصف ِة ،ولكنَّهُ كأنَّهُ ل ّما قا َل فيها قائ ٌم ،قي َل لَهُ َم ْن َ
سم(رباع.)614 - 611 ،1999 ،
أي
ٍ
بشخص يُس ّمى بهذا ِال ِ
ْ

ُ
ض ْع ِف ِه”(سيبويه،)122 ،2 ،1988 ،
رج ٌل أو عبدُ هللاِ .وقد
يجوز على َ
ً
ً
فضل على قو ِل ِه عن وج ِه
تأويل قب َح األخذُ بِ ِه عندَ سيبوي ِه،
ويبقى هذا

ً
الشعر ،وأق ُّل ما يكونُ
ويتَّض ُح التعدُّدُ في
جائزا ،إنَّهُ
“أكثر ما يكونُ في
ب ،وإن كانَ
ِ
ُ
ق” وما ينشأ ُ ع ْنهُ منَ اختالفٍ في النص ِ
ضبط “منطل ٍ
ِ
باب ما يرتف ُع في ِه
الكالم”(سيبويه.)124 ،2 ،1988 ،
الخبر في
ع ْن َونَهُ سيبوي ِه بـ”هذا ُ
المعنى ،في با ٍ
ُ
ب ثالثٍَ ،
ِ
ي ٍ على
ينتصب في ِه
ي على مبتدأٍ أو
ُ
ُ
الخبر ألنَّهُ حا ٌل لمعروفٍ مبن ّ
ألنَّهُ مبن ٌّ

ٌ
ْ
العنوان َّ
قام ابنُ
ب في
جائز،
أن كال الوج َهي ِْن
مبتدأٍ”،
وينكشف منَ
ُ
ولكن ما ُكتِ َ
ِ
وتلك ُم المقابلةُ بينَ الحا ِل والصف ِة وما نشأ َ ع ْنها من تعددٍَ ،
أثر المعنى في توجي ِه
ب
“هو
ِ
ِ
هذا البا ِ
كشف عن ِ
َ
بضبطها في قاعدةٍ محكمةٍ ،أثبتَ فيها الفارقَ بينَهما ،فقالَ :
الضبط في قولِكَ  :هذا الرج ُل السراجِ
منطلقْ ،
ٌ
َّ
بشخص ق ْد
المخاطب
فإن نصبْتَ قص ْدتَ أن تذ ِ ّك َر
منطلقًا أو
لمعان ،والحا ُل ق ْد
سم مشتركٍ في ِه لمعنيَي ِْن أو
ٍ
أن الصفةَ ال تكونُ إال ِل ٍ
َ
ٍ
عرفَهُ من قبلُْ ،
األمر في النكرةِ إذا ْقلتَ :
سم
سم المفردِ ،وكذلكَ
المشترك ِ
ِ
ُ
وال ِ
وإن رفعْتَ لم تقص ْد أن تذ ِ ّك َرهُ بأحدٍ ،وإنَّما أر ْدتَ أن تكونُ ِلل ِ
ٌ
منطلق(سيبويه.)87 ،2 ،1988 ،
وحسب ،فكأنَّكَ قلتَ  :هذا
تشير
ُ
َ

والخبر
جا َءني رج ٌل من أصحابِ ِك راكبًا إذا أردتَ الزيادة َ في الفائدةِ
ِ
وإن أر ْدتَ الصفةَ خفضْتَ ْ
ب،
مر ْرتُ برج ٍل من أصحابِ ِك راك ٍ
فقلتَ َ :

أن ما تعددَ ضب ُ
وواض ٌح َّ
ب تح َّك َم ْ
ت بِ ِه مالبساتُ وقبي ٌح أن تكونَ الحا ُل من نكرةٍ ،ألنَّهُ
عن
طهُ في هذا البا ِ
واإل ُ
ِ
عن النكرةِ ِ
خبار ِ
كالخبر ِ
ق ،وو َّج َهتْهُ مقاصدُ
ب فمتى كانَ في
تفسيرهِ :إن النكرا ِ
الكالم؛ ولهذا يُكثِ ُر القو ُل عندَ
ذكرهُ في هذا الكتا ِ
ِ
ِ
ت ال فائدة َ فيها إال بما قد َّْمنا َ
السيا ِ
نصبْتَ على الحا ِل قص ْدتَ ذاْ ،
ٌ
وإن رفعْتَ قص ْدتَ ذاكَ .
الخبر”(ابن السراج،
جائز في الحا ِل كما جازَ في
فهو
ِ
ِ
الكالم فائدة ٌ َ
.)214 ،1 ،1996
مجي ُء الحا ِل منَ النكر ِة:

ْ
اللفظ ،والحا ُل زيادة ٌ في
اشتركا في
اسمين
تفر ُق بينَ
ِ
إذن ،فالصفةُ ِ ّ
َ
ِ
لفظ ِه أ ْم لم ْ
تحد َ
َّث سيبوي ِه عن
يكن كذلكَ ،
مجيء الحا ِل منَ النكرةِ في مواطنَ
ِ
والخبر ،سوا ٌء أَكانَ ِالس ُم مشار ًكا لَهُ في ِ
ّ
متفرقةٍ ،الفائدةِ
ِ
المواطن ،وجا َء كال ُمهُ وأثبتَ ابنُ
عهُ في هذ ِه
يعيش ذلكَ الفارقَ
وكشف عنهُ بالموازن ِة التي أجراها بينَ
عن التعد ِد الذي أمكنَ وقو ُ
َ
َ
َ
ِ
وكشف ِ
23
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الظروف ناقصةً ،ال يت ُّم بها الكال ُم ،كقولِكَ  :فيكَ زيدٌ
ق قائ ًما ،فالقو ُل األو ُل ال
القائم،
مر ْرتُ بزي ٍد
ت
النصب إذا كان ِ
ُ
ُ
ِ
َ
قو ِلناَ :
ومر ْرتُ بالفرزد ِ
يتصف
آخر ،اس ُمهُ زيدٌ ،ولكنَّهُ ال
بالقيام ،راغبٌ (الزبيدي.)95 ،2011 ،
يكونُ إال إذا كانَ هناكَ
ٌ
شخص ُ
ُ
ِ
َ
ْس ،وأ ّما القو ُل
المذكورَ ،كيْال
بالقائم لتميَّزَ هُ عن زي ٍد
فتجي ُء
يحدث لَب ٌ
ِ
ِ
الثاني فإنَّهُ يكونُ إذا لم ْ
ق ،فتجي ُء
يكن هناكَ
ٌ
شخص يُس ّمى بالفرزد ِ
المرور ،فيكونُ
لتخبر ع ْنهُ
بخبر
آخر يتص ُل
خبرا
بالحا ِل “قائ ًما”
ً
َ
َ
ِ
ِ
ْس؛ َّ
ألن
اإلخبار بها زيادة ً يمكنُ ِالستغنا ُء عنها دونَ أن يكونَ ث َ َّم لَب ٌ
ُ
ال ُمخبَ َر ع ْنهُ معلو ٌم لدى المخا َ
ب(ابن يعيش ،د.ت.)57 ،2 ،
ط ِ
مجي ُء الحا ِل منَ المعرفةِ:

مجي ُء الحا ِل منتقلةً:
ف بها ،بل تكونُ
ص ِ
ومعنى أن تجي َء منتقلةً أال تكونَ مالزمةً للمت َّ ِ
فإن انقضى وت َ َّم انف َّك ْ
وأشار سيبوي ِه
ت عنهُ تلكَ الحالُ،
َ
مرتبطةً بفع ٍلِ ،
إلى ما تعدَّدَ ضب ُ
ق ،في مواطنَ متفرقةٍ ،كانَ يُ ْعنى فيها
طهُ في هذا السيا ِ

الخبر ،وكال الوج َهي ِْن
ب على الحا ِل والرفعِ على
بالمقابلة بين النص ِ
ِ
مرة ً
محذوف عاملُهُ ،ويُظ ِه ُر سيبوي ِه َّ
أن الحا َل في قو ِل ِه ْم“ :أتميميًّا َّ
ٌ

ُ
س ْ
تعريف صاحبِهما
حيث
فرقَ سيبوي ِه بينَ الحا ِل والصف ِة من
ليس
ت مأخوذة ً من فع ٍل ،فأحو َج ذا إلى
َّ
ُ
ُ
وتنكيرهُ ،وقيسيًّا أخرى” لي َ
ِ
تقدير فع ٍل َ
َّ
سم،
وانتخب
لفظها ،على نح ِو :أتحو ُل تميميًّا مرة ً وتحو ُل قيسيًّا أخرى؟،
ولكن الحا َل تجن ُح إلى أن يق َع من ِ
فق ْد يستوي إجرا ُء أحدِهما على ِال ِ
َ
ِالس ُم الذي يكونُ صاحبًا لها معرفةً؛ ولذا ْ
“وهو عندَكَ في
فتنصب
معرفةٍ ،ولو سيبوي ِه لهذا الوج ِه معنًى ال يص ُّح إذا رفعْتَ ؛
ُ
فإن أمكنَ وجودُ ِ
َ
المشتق “صائدٌ” ً
ُّ
كان ْ
َت
هو جاه ٌل
تلو ٍن وتنقُّ ٍل،
اسم نكرةٍ ،جازَ أن يكونَ
ضميرا عائدًا على ٍ
ً
حال تلكَ الحا ِل في ُّ
وليس يَسألُهُ مستر ِشدًا عن ٍ
َ
أمر َ

مررتُ برج ٍل معَهُ
صقر صائدًا ب ِه ،وهذا كلُّهُ أذِنَ بشيءٍ
م ْنها ،في مث ِلْ :
ٌ
تنصب
وجب عليكَ أن
إخبار وقص ْدتَ التوبي َخ
ي الذي نشأ َ ع ْنهُ؛ .)343وإن ك ْنتَ في حا ِل
منَ التعددِ ،و َّ
َ
َ
ٍ
ض َحهُ سيبوي ِه ،وأثبتَ معَهُ الفارقَ الدالل َّ
إن ْ
جعلتَهُ وصفًاْ .
صقر صائ ٍد بِ ِهْ ،
مررتُ برج ٍل معَهُ
ضا ،فتقولَ“ :تميميًّا مرة ً وقيسيًّا أخرى” ،ألنَّكَ أر ْدتَ أن تشت َمهُ بذلكَ ،
وإن أي ً
فقالَ“ :فقولُهُْ :
ٌ
ب ِه ليف َّه َمهُ إيّاه ويُخبِ َره ع ْنهُ ،ولكنَّهُ وبَّ َخهُ بذلكَ ”(سيبويه:1 ،1988 ،

ْ
ْ
سم المض َم ِر
لم
ولكن
أمر ال يعرفُهُ(سيبويه،)345 ،1 ،1988 ،
المعروف نص ْبتَهُ ولم ت ُ ِر ْد أن
ِ
تحملهُ على الرج ِل وحملتَهُ على ِال ِ
تخبرهُ عن ٍ
َ
ْ
أمر ْ
ُ
مررتُ برج ٍل معَهُ
صقر صائدًا بِ ِه  ...ومثلُهُ :نحنُ قو ٌم
فقلتَ :
جهلتَهُ
أوجب عليكَ هذا أن ترف َع ،فتقولَ:
ننطلق إذا أر ْدتَ أن
ْ
ٌ
َ
تستفهم عن ٍ
َ
ْ
إن جعلت َه وصفًاْ .
عامدونَ إلى بل ِد كذاْ ،
وإن لم
ضم َر “أنتَ ” ،أي أأنتَ
ي أخرى؟ وكانَ قصدُكَ أن ت ُ ِ
ي مرة ً وقيس ٌّ
تجعلهُ وصفًا نصبْتَ  ،كأنَّهُ أتميم ٌّ
ُ
قالَ :نحنُ
ننطلق عامدينَ ”(سيبويه.)49 ،2 ،1988 ،

ي ...؟ كانَ هذا صوابًا (سيبويه.)247 ،3 ،1988 ،
تميم ٌّ
وكانَ َّ
حذف العام ِل،
الكالم على
ش في إطار
ِ
ِ
حق هذا التعد ِد أن يُناقَ َ

أوض َح سيبوي ِه َّ
ينتصب على الحا ِل إذا كانَ شبهَ جمل ٍة
الخبر
أن
ُ
َ
ْ
الضبط في ِه ،ارتأيْتُ
علَ ٍم معروفٍ  ،كقولِكَ  :فيها عبدُ هللاِ قائ ًما ،ويتحقّ ُق ذاكَ إذا
سا في تعد ِد
ِ
ولكن ل ّما كانَ معنى التنق ِل مو ِ ّج ًها رئي ً
معتمدةٍ على َ
إمكان
وأشار إلى
استقر،
ي ِ حا ٍل
ب موض ٌع في كالمنا
ِ
َّ
ب ،وما يزا ُل لهذا األسلو ِ
إلغاء شب ِه أن أضعَهُ في هذا البا ِ
َ
قصدَ المتكلّ ُم أن يُخبِ َر على أ ّ
ِ

الجملة “فيها” ،فيثبتُ بذا وجهُ الرفعِ ،وكأنَّهُ قالَ :عبدُ هللاِ قائ ٌم فيها،
القائم ففيها ق ْد حالَ ْ
والقائم
ت بينَ المبتد ِأ
وأثبتَ ذلكَ بقو ِل ِه“ :فإذا نصبْتَ
ِ
َ
ِث يو ِبّ ُخ المخا َ
َّ
وكأن ال ُمتحدّ َ
ع َم َل هذا زيدٌ
غني بِهاِ ،
ب ويشت ُمهُ ،وإن لم يقص ِد التوبي َخ وقصدَ
يكن القائ ُم مبنيًّا عل ْي ِهَ ،
ط َ
فعم َل المبتدأ ُ حينَ ل ْم ِ
واست ُ َ
مستقرا
القائم،
وجب علي ِه الرف ُع.
تحو ِل ِه
للقيام وموضعًا لَهُِ ،ال
قائ ًما ،وإنَّما تجع ُل “فيها” ،إذا رفعْتَ
ًّ
ِ
َ
ستفهام عن ّ
َ
َ
وكأنَّكَ ْلو ْقلتَ  :فيها عبدُ هللاِ ،لم ْ
يجز عل ْي ِه السكوتُ ”(سيبويه،1988 ،
َسب إلى أه ِل جنينَ مرةً ،وإلى أه ِل
ي رج ٌل ق ِد انت َ
المنطو ِ
ق ،فإذا ُرئِ َ
الخلي ِل مرة ً أخرى ،قي َل لهُ –لتقلّبِ ِه وتنقّ ِل ِه :-أجنينيًّا مرة ً وخليليًّا أخرى؟

مجي ُء الحا ِل مؤ ِ ّك َدةً:

.)92 ،2
وأبرزَ المبردُ
ب؛ “إِ ْن قلتَ :
اختالف المعنى في الرفعِ عنهُ في النص ِ
َ

يام ِه ْ
وإن قلتَ (قائِ ًما) فَإنَّما خب ّْرتَ عن كَونِ ِه
(قائِ ٌم) فَإنَّما خب ّْرتَ عن قِ ِ

إثر جملةٍ ،يكونُ ركناها
تجي ُء الحا ُل المؤ ِ ّكدة ُ مضمونَ جملتِها على ِ

ِّ
في هذا المح ِّل”(المبرد،)256 ،3 ،1994 ،
الشك ع ْنهُ ،وتأتي بألفاظٍ
ّ
وتعر َ
ض الزبيد ُّ
ي لهذا معرفتَي ِْن جامدَي ِْن ،وتقو ُم بتوكي ِد ِ
خبرها ونفي ِ
غير ذلكَ  ،من مث ِل:
تعظيم أو
فخر أو
النمط منَ التعددِ ،تعر ً
ِ
ٍ
ٍ
فردًا ،إ ْذ إنَّهُ لم يهت َّم بتلك ُم الوجو ِه التي تعدَّدَ مخصوص ٍة دال ٍة على ٍ
ضا ُم َ
تصغير أو ِ
فيها ضب ُ
ُ
يجوز
وأشار في ِه إلى أنَّهُ ال
ط الحا ِل ،إال ما في هذ ِه المسأل ِة،
هو زيدٌ معروفًا ،زيدٌ أخوكَ عطوفًا،
ُ
ويغلب على الحا ِل التي تق ُع بعدَ
َ
َ
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جملةٍ ،إذا ابتُدأ َ ْ
ت
وم ْن ُه ْم َم ِن اهت َّم بذاكَ التعددِ ،واعتنى بِ ِه كما اعتنى
ب ،وال تُرفَ ُع “إال إطالقًا ،و ُه ْم ُكث ُ ٌرِ ،
بضمير ،أن تكونَ على وج ِه النص ِ
ٍ
ي ٍ يداخلُهُ السكتُ
فارس،
هو
بحذف األوائ ُل بِ ِه ،و ُه ْم قليلٌ ،ولع َّل جلَّ ُه ْم أصب َح معروفًا بعدَ وضعي آرا َء ُه ْم
ِ
في ٍ
ٌ
ُ
كالم شفه ّ
هو مح ّمدٌَ ،
والوقف؛ َ
ب ما لدى سيبوي ِه ،ول ْستُ أبتغي ،في هذا الموضعِ منَ الدراس ِة،
الضمير الثاني”(رباع ،)49 ،2004 ،وإذا نصبْتَ “أر ْدتَ أن تو ِ ّ
ض َح إلى جان ِ
ِ
ُ
َّ
ْ
أناقش ك َّل قاعدةٍ من قواع ِد الحا ِل التي تعدَّدَ ْ
يجوز أن
المذكور زيدٌ حينَ ْقلتَ معروفًا ،وال
أن
ت فيها الوجوهُ اإلعرابيةُ؛
أن
َ
َ
َ
تذكر في هذا الموضعِ
ذكر هنا ِالنطالقَ كانَ إ ْذ منها ما انمحى تما ًما لدى أولئكَ الذينَ أهملوا التعدَّدَ ،وانصرفوا ع ْنهُ
إال ما أشبهَ
المعروف ،ألنَّهُ ي ِ ّ
ُعر ُ
ف ويُؤ ِ ّكدُ ،فلو َ
َ
جائزَّ ،
َّ
غير
أهدف إلي ِه
ولكن ما
الضبط ،فال سبي َل إال لوج ٍه واحدٍ،
ض ُح أنَّهُ زيدٌ وال يُؤ ِ ّكدُهُ .ومعنى قو ِل ِه إلى التو ّح ِد في
ألن ِالنطالقَ ال يُو ِ ّ
ِ
ُ
ٍ
َ
معروفًا ال َّ
ق”(سيبويه.)79 ،2 ،1988 ،
شك،
ب
هو أن أض َع توصيفًا عا ًّما ِلما أصب َح علي ِه ذاكَ التعددُ عندَ أصحا ِ
وليس ذا في منطل ٍ
َ
َ

ب النحوي ِة ،الذينَ شرحوا العمدة َ واأللفيةَ
المختصراتِ ،وعندَ ُ
ش ّراحِ الكت ِ

ولكن ،يتعدَّدُ ضب ُ
ْ
ولكن هذا ال يعني ْ
ْ
بعض القضايا التي
أن أهم َل
وغير ذلكَ ؛
وقطر الندى
ط الحا ِل المؤ ِ ّكدةِ بينَ النص ِ
َ
َ
َ
ب على الحا ِل والرفعِ
ت ما جرى لتلكَ الوجو ِه التي اعتُمدَ ْ
ت أ ِو
على الصف ِة ،إذا كانَ
ف عندَها ،إلثبا ِ
خبرها نكرة ً مضافةً إلى نكرةٍ ،وأوض َح سيبوي ِه ال بدَّ منَ التوقُّ ِ
ُ

فصار ً
حال التي ُ
غ ِيّبَ ْ
ق معروفًا صال ُحهُ،
أوالء.
ِ
ت عندَ
َ
ذلكَ بقو ِل ِه“ :كأنَّهُ قالَ :هذا رج ُل صد ٍ
بأمر واقعٍ،
ق فق ْد
أخبرتَ
ْ
وق َع في ِه ٌ
ٍ
هو رج ُل صد ٍ
أمر ،ألنَّكَ إذا ْقلتَ َ :
ث َّم ْ
ً
جائزا على أن
عقدَ ابنُ جنّي ،في كتابِ ِه “اللم ُع في العربي ِة” بابًا للحا ِل(ابن جني،
ولو رفعْتَ كانَ
جعلتَ ذلكَ الوقو َ
ع على هذ ِه الحا ِلْ .
هو رج ٌل
مختصر،
بإيجاز
الكالم على الحا ِل
معروف صال ُحهُ”(سيبويه،)147 - 145 ،1979 ،1988 ،أوردَ في ِه
ٌ
ٍ
ٍ
تجعلَهُ صفةً ،كأنَّكَ ْقلتَ َ :
َ
.)92 ،2

ً
متجاوزا التفصي َل في ِه ،شأنُهُ في هذا
ضا سريعًا،
سها عر ً
وعرض ما يالب ُ
َ

وأشار
ب ،أتى في ِه على العام ِل في الحا ِل،
غير ِه منَ األبوا ِ
البا ِ
َ
ب شأنُ ِ
واشتُر َ
تأخيرها ع ْنهُ إذا كانَ ً
َّ
لخبرها ،ونافيةً ع ْنهُ
فعل متصرفًا ،ولم
تقديم الحا ِل علي ِه أو
جواز
الشك؛ إلى
ِ
ط في هذه الحا ِل أن تكونَ مؤ ِ ّكدة ً ِ
ِ
ِ
ْ
يجز ذاكَ ْ
متصرفٍ  ،وبيَّنَ َّ
وجب رفعُها ،في مث ِل :زيدٌ أخوكَ أو
ولذا فإنَّها إن لم تد َّل على تأكي ٍد
تنصب على الحا ِل في
أن قائ ًما
غير
ُ
ِّ
َ
إن كانَ َ
قَّ ،
ض ُح أنَّهُ زيدٌ وال قو ِلنا“ :هذا زيدٌ قائ ًما”؛ َّ
أبوكَ منطلقًا،
ألن فيها معنى الفع ِل“ ،فكأنَّكَ ْقلتَ  :أنبهُ علي ِه
ألن ِالنطالقَ “ال يُو ِ ّ
َ
وجب رف ُع منطل ٍ
ولو قلتَ  :قائ ًما هذا زيدٌ لم ْ
َّ
يُؤ ِ ّكدُهُ” ،وألنَّهُ ال يكونُ أباهُ أو أخاهُ في حا ٍل دونَ حا ٍل،
يجز”(ابن جني،
ولكن المبردَ قائ ًما،
ُ
وأشير إلي ِه قائ ًماْ ،
جوزَ في ِه
َّب هذا الوجهَ؛ ألنَّهُ لم يع ْد
َ
غير موضعٍ ،مخر ًجاَّ ،
النصب إذا قصدَ  ،)146 ،1979ولم يُب ِيّ ْن جوازَ الرفعِ ،فغي َ
التمس لذلكَ  ،في ِ
َ
ب.
المتكل ُم الصداقةَ أ ِو التبّني (المبرد ،)308 ،4 ،274 :3 ،1994 ،وتابعَهُ يستعم ُل في
الكالم المكتو ِ
ِ
ابنُ
يعيش في هذا و َّجوزَ هُ(ابن يعيش ،د.ت.)65 ،2 ،
َ
	•أحاديَّةُ الوجو ِه عن َد النحو ِيّينَ المتأ ّخرينَ :

إن ابنَ جنّي أهم َل أو أزا َح ما تعدَّدَ ضب ُ
بل َّ
ْ
ب كلَّهُ،
طهُ في هذا البا ِ
ي شيءٍ يرتب ُ
اهتمام؛ ألنَّهُ ال
ي
ط بِ ِه ،ولم ِ
ٍ
يعط ِه اهتما ًما؛ أ َّ
ولم يعالجْ أ َّ

لتبيان
لذكر ِه أ ِو التفصي ِل في ِه ،وال متّس َع في ِه
مختصر ِه هذا
مجا َل في
ِ
ِ
ِ
تفسيرهِْ ،
بل إنَّهُ لم يُش ِْر إلى ما جا َء منَ الحا ِل
أقصدُ بالمتأ ّخرينَ  ،في هذا الموضعِ ،أولئكَ النحاة َ الذينَ لم يولوا التعدُّ ِد في تلكَ األوج ِه أو
ِ
األهميةَ ِلما تعدّدَ ضب ُ
طهُ في قضايا الحا ِل التي عرضْتُ ْ ،
ف عندَ الحا ِل التي جا َء ْ
ب
ت منَ النكرةِ  ...ال في تعدُّدِها
ّ
معرفًا ،ولم يتوقَّ ْ
بل في أبوا ِ
كلّها ،ولم يهتموا ،قصدًا ،بالوجو ِه التي
عرض لها سيبوي ِه ،وأثبتَ وال في تو ُّحدِها.
النح ِو ِ
َ

وجودَها ،على أنَّها لهجةٌ
ب ،أو أنَّها نشأ َ ْ
بأثر من تعدُّ ِد
ِ
لبعض العر ِ
ت ٍ
َّ
ولكن فعلَ ُه ْم هذا ،وإن كانَ ناج ًما عن خبرةٍ بما لدى
ت النحو ِيّينَ ،
تفسيرا ِ

“كتاب الواضحِ” بابًا للحا ِل(الزبيدي،
مختصر ِه
ي في
ُ
ِ
وعقدَ الزبيد ُّ

ضهُ تلكَ الوجوهَ التي  ،)95 - 93 ،2011ولم ْ
ُ
الضبط
يتعلق بتعدُّ ِد
ي ِ شيءٍ
ضهُ وجوهًا ضعيفةً ،وأهم َل بع ُ
سيبوي ِه ،أيَّدَ بع ُ
ِ
يكن ث َ َّم اهتما ٌم بأ ّ
ت األص َل في
ب ،إال قضيةً واحدةً ،عالجْ تُها آنفًا ،وقد يبدو كالمي على ما
عدَّ ِ
ُ
الكالم ،ولكنَّهُ فِ ْع ٌل قائ ٌم على التغيي ِ
ب شب ِه الكام ِل؛ في هذا الكتا ِ
ِ
ضبطهاْ ،
يتعلق بالحا ِلْ ،
اآلخرْ ،
ُ
بل ال تجدُ مث َل هذا
فقلَّما تجدُ في ِه وج ًها أُثبِتَ إلى
عرض
وإن في
إن في رص ِد وجو ِه التعدُّ ِد في
جوار ِه الوجهَ
ِ
ِ
َ
ِ
إال لما ًما.

ي ِ إال
التكرار،
ما يتص ُل بقواعدِها الفرعيَّ ِة ،ضربًا منَ
ِ
فليس لدى الزبيد ّ
َ

ينكشف لنا َّ
وهكذا؛
اختصار شديدٌ ،أزا َح
عن الحا ِل إال
ٌ
ُ
ليس لد ْي ِه فيما ُكتِ َ
أن منَ المتأ ِ ّخرينَ َم ْن لم يهت َّم بتعدُّ ِد الوجو ِه واحدًا تعدُّدٌ ،بل َ
ب ِ
25
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أيسر قواع ِد الحا ِل ،وأهم َل مجم َل ما يتَّص ُل بها.
فيه
َ

ب الحا ِل
الوجو ِه النحويَّ ِة في با ِ

ْ
يتطرق إلى “خمستِ ِه ْم” وأخواتِها
يذكرهُ؛ فلم
يُزي ُح ما احتم َل وج َهي ِْن وال
ُ
ب التوكيدِ.
ب الحا ِل وال في با ِ
في با ِ

َّ
ولتعليم
العلم،
إن ج َّل ما في هذ ِه المختصرا ِ
ِ
ت جا َء لتسهيل تحصي ِل ِ
فليس فيها
الناشئ ِة القواعدَ العامةَ ،التي تم ّكنُ ُه ْم منَ الكتاب ِة بلغ ٍة سليمةٍ،
َ

إال توجيهاتٌ عامةٌ ،وأقوا ٌل مجملةٌ
كلّ ِه ترى تغييبًا لج ِّل ما
مجترةٌ؛ ولهذا ِ
َّ

ْ
ابن
يِ“ :منه ُج
وإن
ِ
ْ
السالك إلى ألفي ِة ِ
نظرتَ في شرحِ األشمون ّ
ً
مالكٍ ”(األشموني )261 - 242 ،1955 ،فإنَّكَ تجدُ
شمول لقواع ِد

ً
ب التعقي ِد الذي ق ْد
وميل واض ًحا إلى أحاديَّ ِة
يتَّص ُل بالتعدُّدِ،
ِ
الضبط؛ لتجنُّ ِ

ذكرها ،وق ْد يبدو الكال ُم على ما لد ْي ِه
الحا ِل ،ال
ُ
يغادر في ِه قاعدة ً إال َ
ت التي تكونُ فيها الحا ُل جامدة ً
فهو اهت َّم
بعرض الحاال ِ
ً
ِ
تكرارا ِلما سبقَ َ ،

ِ
الحافظ وعدةِ
عقدَ ابنُ مالكٍ بابًا للحا ِل في كتابِ ِه “شر ُح عمدةِ
تقديم ِه إلى َّ
أن هذا
وأشار في
الالفظ”(ابن مالك،)349 - 303 ،1975 ،
ِ
ِ
َ

المسوغِ أو ذاكَ ؛
عدم األخ ِذ بهذا
منَ النكرةِ ،دونَ أن
يشير إلى إمكاني ِة ِ
ّ
َ
َّ
الكالم
ص َل
ألن هذا ينشأ ُ ع ْنهُ تعدُّدٌ في
ِ
ي ،وف َّ
الضبط ،لم يعنَ بِ ِه األشمون ُّ
َ

تراهُ منفلتًا في ك ِّل قاعدةٍ فرعي ٍة من قواع ِد الحا ِل.

مؤولةً
مجيء الحا ِل
ت
مؤول ٍة بِ ِه ،واعتنى
مسوغا ِ
ِ
بذكر ّ
غير َّ
َّ
بمشتق أو َ
ٍّ
ِ

الشر َح يحتوي على تنبيها ٍ
ت مختصرةٍ يستعانُ بها على فَ ْه ِم ما تض َّمنَتْهُ
الحافظ وعدة ُ
مقدّمتُهُ الموسومةُ بـِ”عمدة ُ
الالفظ”(ابن مالك،1975 ،
ِ
ِ

ً
ً
كلّها؛ َّ
تفصيل
الرابط في الحا ِل
على
وإن ذلكَ
كامل ،واهت َّم بجزئياتِ ِه ِ
ِ
كلَّهُ يؤ ِ ّكدُ مدى
شراحِ األلفي ِة باللغ ِة المكتوب ِة ،فما فائدة ُ اإلشارةِ
اهتمام ّ
ِ

َّ
ولكن ابنَ مالكٍ ألم َح إلى تمثي ِل سيبوي ِه على
ِ
مجيء الحا ِل منَ النكرةِ
ومر ْرتُ بماءٍ قِعدة َ رج ٍل،
مسوغٍ ،في مث ِل :علي ِه مائةٌ بي ً
ضاَ ،
من ِ
دون ّ ِ

ُ
كثيرا؛ ألنَّهُ
خيرا ،وهذا تقعيدٌ يفيدُ ً
يجوز أن تقولَ :ما تكلَّ َم زيدٌ إال وقا َل ً

سع شر ُحهُ
فهو يبال ُغ في ِال
ب النح ِو ِ
كلّها ،فل ْم يت َّ ْ
ختصار في أبوا ِ
ِ
َ ،)2
لذكر ما تعدَّدَ ضب ُ
لتبسيط القواع ِد وتسهي ِل تعلُّ ِمها على الناشئ ِة،
طهُ؛
ِ
ِ

الحاالنْ ،
اآلخر الذي تحتملُهُ
هاتان
ولم
بل إنَّهُ اعتمدَ الوجهَ
يذكر الوجهَ
َ
ِ
ِ
ِ
الكالم ،فق ْد
ليس األص َل في
الذي
أشار سيبوي ِه إلى َ
ِ
َ
ض ْع ِف ِه أو إلى أنَّهُ َ
ُ
النصب والرف ُعَّ ،
بيَّنَ سيبوي ِه َّ
هو
يجوز فيها
ضا”
أن “بي ً
ُ
وأن الرف َع فيها َ
َّ
بْ ،
ي ِ إنبا ٍه إلى
الوجهُ،
ب وجهَ النص ِ
ولكن ابنَ مالكٍ غلَّ َ
بل َ
ذكرهُ دونَ أ ّ

فاقتصر
أقرهُ سيبوي ِه ،وفع َل مث َل ذلكَ في “قِ ْعدة”،
الوج ِه األقوى الذي َّ
َ
هو أص ُل
َّب وجهَ
الكالم عندَ
ِّ
ذكر وج ِه النص ِ
ب ،وغي َ
ِ
على ِ
الجر الذي َ
أقرها؛ َّ
أن
سيبوي ِه؛ لعلَّهُ فع َل ذلكَ ألنَّهُ لم يج ْئ ب ِه إال ليثبّتَ قاعدة ً فرعيةً َّ
الحا َل ق ْد يق ُع صاحبُها نكرة ً دونَ أن يكونَ ث َ َّم مسو ٌ
غ ،ولم يكُ ه ُّمهُ أن
الضبط ،الذي يلغي القاعدة َ.
ِ
يؤ ِ ّكدَ تعددَ

ْ
ولكن ،هناكَ فائدة ٌ في
ب؟
إلى وجو ٍه لم تعُ ْد مستعملةً في
ِ
كالم ِه ُم المكتو ِ
ت الحا ُل ً
متلوا بـ”إال”؛ فال
التعرف إلى امتناعِ الوا ِو إذا وقعَ ِ
ِ
فعل ماضيًا ًّ

ض َع لمعالج ِة اللغ ِة المكتوب ِة.
ُو ِ
وبذلكَ يتَّض ُح َّ
شراحِ األلفي ِة يخلو ِم ّما تعدَّدَ
باب الحا ِل عندَ ّ
أن َ
ضب ُ
ً
كامل لذاكَ التعدُّدِ؛ َّ
وينكشف َّ
أن في ِه تغييبًا
طهُ،
ألن اهتما َم ُه ْم منصبٌّ
ُ
أشار سيبوي ِه إليها
ب ،أ ّما األوجهُ األخرى التي
على التقعي ِد
للكالم المكتو ِ
ِ
َ
فليس ث َ َّم ضرورة ٌ
لإلتيان عليها
الكالم؛
فإنَّها لم تعُ ْد مستعملةً في هذا
ِ
َ
ِ
بالذكر أ ِو التفصي ِل ،فعُ ِل َم لد ْي ِه ْم ْ
أن ال حاجةَ لها ،وما كانَ ال حاجةَ لهُ،
ِ
الوقوف عندَهُ.
فال فائدة َ ترتجى منَ
ِ
وض َع ابنُ
هشام شر ًحا
قطر الندى وب ِّل الصدى”،
ٍ
ً
مختصرا“ :شر ُح ِ
وعقدَ في ِه بابًا للحا ِل(ابن هشام ،)183 - 181 ،2010 ،وأتى عليها إتيانًا

ت الشروحاتُ عليها،
ووض َع ابنُ مالكٍ األلفيةَ أ ِو الخالصةَ ،وكثر ِ
اهتمام
يكشف عن مدى
وأتوقف هنا عندَ شر َحي ِْن منها ،وأض ُع توصيفًا
ُ
ُ
ِ
الشراحِ بوجو ِه الحا ِل ،التي تعدَّدَ ضب ُ
ض ْ
ت لَهُ
ّ
طها عندَ سيبوي ِه ،وما تعر َ

ابن
هؤالء
ِ
هذ ِه الوجوهُ عندَ
ّ
الشراحِ ،فق ْد ألَّ َ
ف ابنُ عقي ٍل شر َحهُ“ :شر ُح ِ
ابن مالكٍ ” ،وعقدَ في ِه بابًا للحا ِل(ابن عقيل،2005 ،
عقي ٍل على ألفي ِة ِ

ْ
 ،)303 - 286بيَّنَ في ِه قواعدَها األساسيَّةَ والفرعيةَ،
ولكن دونَ أ ّ
يِ
إشارةٍ إلى ما تعدَّدَ الضب ُ
جواز الرفعِ في “كلَّ ْمتُهُ
يشر إلى
ط في ِه ،فلم ْ
ِ
جواز ِه في الحا ِل التي جا َء ْ
ت منَ النكرةِ ،أو في
ي” ،وال إلى
ِ
فاهُ إلى ف َّ

ذكر الشرو َ
ُ
توافرها
ط التي ينبغي
المرور
يتجاوز
سريعًا ،ال
ُ
العابرَ ،
َ
َ
ً
ب الحا ِل ،سوا ٌء
ف على
ذكرا
ِ
في الحا ِل ً
شروط صاح ِ
موجزا ،ووقَ َ

ي ِ تعدُّدٍ ،فما
وليس في
أكانَ معرفةً أم نكرةً،
ِ
ي إشارةٍ إلى أ ّ
شرح ِه أ ُّ
َ
“إن شئْتَ نصبْتَ ْ
كانَ يقا ُل ع ْنهُ عندَ األوائ ِلْ :
وإن شئْتَ رفعْتَ ” ،لم

قارئ هذا
أمام
ختيار بينَ هذا الوج ِه أو ذاكَ ،
يع ْد في ِه موض ٌع ِلل
ِ
ِ
َ
فليس َ
ُ
يجوز في ِه الرف ُع
فاألولَ،
األو َل
يار إال
الشرحِ ِخ ٌ
َ
َّ
النصب ،فقولُكَ  :دخلوا َّ

والنصب عندَ سيبوي ِه؛ فق ْد أبانَ ذلكَ صراحةً
“وهو قولُكَ  :دخلوا األو َل
ُ
َ
فاألولَ ،وجرى على قولِكَ واحدًا فواحدًا ودخلوا ر ُج ًل َر ُج ًلْ .
وإن شئْتَ
َّ

ً
كامل،
َّب التعدُّدَ تغييبًا
يذكر وجهَ
ُ
الحا ِل المؤكدةِ مضمونَ الجمل ِة؛ فق ْد غي َ

رفعْتَ ْ
فاألولُ ،جعلَهُ ً
بدل وحملَهُ على الفع ِل ،كأنَّهُ
األو ُل
ّ
فقلتَ  :دخَلوا ّ

أقرهُ سيبوي ِهْ ،
بل نجدُهُ أحيانًا
ب ،وال يلتفتُ إلى الوج ِه
اآلخر الذي َّ
النص ِ
ِ

فاألو ُل (”...سيبويه ،)398 ،1 ،1988 ،ولكنَّكَ ال تجدُ
األو ُل
ّ
قالَ :دخ َل ّ

pISSN: 1684-0615 / eISSN: 2616-2814

26

المجلد ( )24العدد ( )2عام 2021

ب الحا ِل
الوجو ِه النحويَّ ِة في با ِ

َّ
النصب على الحا ِل ،وجا َء ب ِه في سبي ِل
هشام إال
ابن
هؤالء ،ق ْد أصب َح
األمر ،لدى
وكأن
ب،
ف في
ِ
ٍ
الكالم المكتو ِ
َ
الكالم لم تعُ ْد تُؤْ لَ ُ
ِ
ِ
َ
في شرحِ ِ
ً
مجيء الحا ِل معرفةً مؤولةً بنكرةٍ (ابن هشام.)128 ،2010 ،
على
التعليم”(رباع،
ختصار وسهول ِة
مختزل في الحرك ِة اإلعرابيَّ ِة؛ بغيةَ ِال
ِ
ِ
ِ
.)62 ،2004
شرح ِه“ :شر ُح اآلجروميَّ ِة” بابًا للحا ِل
ي في
ِ
ووض َع األزهر ُّ
يكن ً
جهل أو قلةَ
غهُ ،فلم ْ
ُسو ُ
(األزهري ،)224 - 221 ،2017 ،وتحد َ
كلّ ِهَّ ،
شروط الحا ِل،
َّث في ِه عن
ِ
ولهذا ِ
إن صني َع المتأ ّخرينَ لهُ ما ي ّ ِ
ِّ
وذكر ً
ً
ي
ف عن تلك ُم
تعديل في المنهج ،يسعى إلى
بمقدار ما كانَ
اطالعٍ على أعما ِل السابقينَ
ِ
َ
الشروط ،وال تجدُ في ِه تعدُّدًا؛ أ َّ
مثال على ك ِّل ما تخلَّ َ
ِ
الضبط ،فكأنَّكَ تقرأ ُ بشيءٍ لم يعه ْد ذلكَ من قبلُ.
تعدُّ ٍد في
والتخفيف ِم ّما ال يحتا ُج إلي ِه في الكتاب ِة(رباع،2004 ،
تسريعِ التحصي ِل
ِ
ِ
ْ
نحراف إلى تجاه ِل التعدُّدِ ،الذي
يؤدي هذا ِال
ولكن ،ينبغي أال
،)62
ُ
َ
الظواهر اللغويةَ التي تعلقَ ْ
ُ
صنا
ت بالحا ِل ،في مجموع ٍة منَ ينشأ ُ ع ْنهُ
فوارق في المعنى.
وبعدَ تف ُّح ِ
َ

ْ
ت النحوي ِة المختصرةِ تبيَّنَ أنَّهُ لم ي
ُحتفظ فيها بشيءٍ
ب والشروحا ِ
الكت ِ
ِم ّما أثبتَهُ النحاة ُ األوائ ُل في توجي ِه ِه ْم لما تعدَّدَ ضب ُ
طهُ إال الشي َء القليلَ،

	•خاتمةٌ:

ٌ
هم َل من ذاكَ التعدُّدِ،
وال يكادُ يُذك َُر في مقاب ِل ما أ ُ ِ
فعزيز عليكَ أن تجدَ
ع ضب ُ
ب والشروحاتِ.
تنو َ
طها ،في تلك ُم الكت ِ
إثباتًا للوجو ِه التي َّ

ب النح ِو عندَ النحاةِ المتأ ّخرينَ بما لدى
ي با ٍ
ب من أبوا ِ
إذا ِ
قورنَ أ ُّ
سيبوي ِه َّ
التأليف
فإن ذلكَ سيؤدي إلى مفارق ٍة واسعةٍ ،يحك ُمها القصدُ من
ِ
وتظهر نتائ ُج تلك ُم المفارق ِة في مدى
كبير منَ المتأ ّخرينَ إثباتٌ لما تعدَّدَ وتو ِ ّج ُهها طبيعةُ اللغ ِة التي يقعَّدُ لها،
ب الحا ِل عندَ ٍ
لم يكُ في با ِ
ُ
قسم ٍ
الضب ُ
هتمام بما تعدَّدَ الضب ُ
ط في ِه؛ ول ّما لم ْ
ط في ِه.
ي ِ جدًّا ّأل تجدَ شيئًا م ْنهُ ِال
ِ
يكن ث َ َّم تعدُّدٌ كانَ منَ الطبيع ّ
ب عبارا ٍ
ت
ب
يِ؛ ألنَّكَ ال تجدُ في تلك ُم الكت ِ
يدخ ُل في با ِ
ِ
التجويز النحو ّ
ُ
ُ
َـ”يجوز أو قد
ك
يجوز أن ترف َع” ،وال تلقى فيها إال وج ًها واحدًا؛ وجهَ

ويفترقَ تقعيدُ المتأخرينَ  ،في باب الحال ،عن تقعي ِد سيبوي ِه في

بـ”باب الحا ِل” ،والحا ُل منصوبةٌ ،فإنَّكَ تغييبِ ِه الوجوهَ التي تعدَّدَ ْ
الباب ُمعَ ْنونًا
ب على الحا ِل،
ب ،فإذا كانَ
ُ
ُ
النص ِ
ت ،واكتفائِ ِه باإلشارةِ إلى النص ِ
ب؛ ولهذا َّ
فإن
بشروطها اعتنا ًء شكليًّا ،ه ُّمهُ
الرئيس الحركةُ اإلعرابيَّةُ ،وبذا
الكالم على التعدُّ ِد في واعتنائِ ِه
ب ِ
ِ
كلّ ِه إال وجهَ النص ِ
ال تجدُ في البا ِ
ُ
َ
دركَ ْ
ْ
ب المتأ ّخرينَ ،
اآلخر ،الذي ق ْد يحتملُهُ
يلتفت إلى الوج ِه
اقتصر على وج ٍه منفردٍ ،ولم
ُ
ِ
أن ال تعدُّدَ
ضبط الحال ،في كت ِ
يوجب عليكَ أن ت ُ ِ
َ
ِ
ٌ
يقتصر على وج ٍه واحدٍ ،وال يلتفتُ إلى
ب ،لد ْي ِه ْم،
سياق ما.
ُ
فيها إطالقًا ،وج ُّل البا ِ
يشير إلي ِه؛ وهذا يؤ ِ ّكدُ َّ
أن قضايا التعدُّدِ ،في مجم ِل ِها،
اآلخر وال
الوج ِه
ُ
ِ
ُ
قصيَ ْ
غ ِيّبَ ْ
ت بعيدًا عن شروحاتِ ِه ُم التعليميَّ ِة.
ت ،وأ ُ ِ
ُ
وهكذا؛ يتض ُح
الفارق بينَ صنيعِ سيبوي ِه وصنيعِ النحاةِ المتأ ّخرينَ

فيما
الضبط ،ويحك ُم هذا الصني َع مقاصدُ ك ٍّل منهما منَ
ِ
ُّ
يخص تعدُّدَ
التأليف ،وتو ِ ّج ُههُ طبيعةُ اللغ ِة التي يُقَعَّدُ لها ،فق ْد كانَ سيبوي ِه على اتصا ٍل
ِ
ب اللغ ِة ،ولذا جا َء ْ
ت قواعدُهُ محتفظةً بالوجو ِه التي سمعَها
مباشر بأصحا ِ
ٍ
الناس ،فمن ُه ْم
فهو يق ِعّدُ للغ ِة الجاري ِة على ألسن ِة
ِ
على هيأتِها المنطوق ِةَ ،
َم ْن
ُ
ينصب على الحا ِل ،ومن ُه ْم َم ْن يرف ُع أو ُّ
يجر ،ويثبتُ تلك ُم الوجوهَ
اختالف في المعنى أ ْم لم ينشأْ ،وإن نشأ َ
ُ
فوارق
كلَّها ،سوا ٌء أنشأ َ عنها
ٌ

إعالن عدم تضارب المصالح
يعلن ويتعهد الباحث :معتصم غوادره أنه ال يوجد أي تضارب للمصالح
مع أي شخص أو مؤسسة .وأن هذا البحث لم يسبق نشره بأي طريقة
سواء أكانت مكتوبة ،أم مقروءة ،أم منشورة ،أم مرئية أو مسموعة.
الدعم المادي للبحث
لم يحصل البحث على أي دعم مادي.

شك َّ
فليس “ث َ َّم ٌّ
أن تراج َع العربي ِة
في الدالل ِة أثبت َها؛ أ ّما صني ُع المتأخرينَ
َ
ْ
كلّها كانَ مؤ ِث ّ ًرا
أن تكونَ منطوقةً على ألسن ِة أه ِلها في
شؤون حياتِ ِه ْم ِ
ِ

ً
مسلك هذا التعدُّدِْ ،
ت المؤلِّفينَ في
في
بل لعلَّهُ كانَ
رسم تو ُّجها ِ
ِ
فاعل في ِ
النح ِو ،فلم يجدوا ضرورة ً إلثقا ِل مؤلَّفاتِ ِه ْم بشروحا ٍ
لظواهر لغويَّ ٍة
ت
َ
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