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التعليل النحوي عن ابن الوراؽ يف كتاب العلة النحوية (دراسة كصفية)
حسن منصور سوركيتٔ عثمان خضر عثمان

ٕ

ٔجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا -كلية اللغات -قسم اللغة العربية
ٕجامعة خبت الرضا -كلية الًتبية نعيمة -قسم اللغة العربية
مستخلص
ىدفت الدراسة إىل إظهار اجلهود النحوية اليت قام هبا إن الوراق يف بيان أسباب العلل النحوية وتفسَت
ادلقصود منها .استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي .توصلت الدراسة إىل النتائج من أمهها إىتمام بن الوراق
ابلعلل الثواين يف النحو العريب .أوصت الدراسة ابجراء ادلزيد من الدراسات يف التعليل النحوي.
Abstract
The study aimed at showing the grammatical efforts made by Al-Waraq in explaining
the causes of grammatical errors and explaining their meanings. The study used the
descriptive analytical approach. The study pointedout the results of the most
important interest. Ben Al-Warraq other problems in Arabic grammar. The study
recommended further studies in grammatical reasoning.

مقدمة
تناولت الدراسة التعليل النحوي عند ابن الوراق يف كتابة العلة النحوية وقد استوعب ىذا الكتاب كل جوانب العلة
النحوية ،وىذه الورقة ىي تلخيص للعلل اليت أتى هبا ،وتتكون من دتهيد وستة زلاور .ابن الوراق ىو أبو احلسن دمحم بن
عبد هللا بن العباس البغدادي  ،فقيو أصويل ضلوي  ،إمام يف العربية وكان عادلاً يف النحو وعللو(ٔ)  .ومل يذكر ادلًترتون
اترخياً لوالدتو سوى أيب حيان األندلسي الذي ذكره يف تذكرة النحاة حيث قال ولد سنة ٖٜٛىـ (ٕ)  .والوراق بفتح
الواو والراء ادلشددة ىو الناسخ  ،والظاىر أهنا نسبة حلرفة الورق وذُكر أنو كان يورق ابألجرة(ٖ)  .وحرفة الوراقة يبدو أن
والده ورثو ذلا لفقر حال أو شظف عيش ألن العامل إذا مل يكن فقيها صاحب منصب ومل جيد ما يعيش منو اشتغل
بنسخ الكتب(ٗ)  .وكانت وفاتو سنة إحدى وذتانُت وثالذتائة(٘)  .ابن الوراق واحد من أبرز النحاة الذين اىتموا ابلعلل
النحوية  ،وىو أحد الذين ضلوا ىذا ادلنحى ،وتعترب جهوده امتداداً جلهود أسالفو شلن أىتموا هبذا اجلانب( .)ٙومن خالل
ٔعلل النحو – ابن الوراق  ،حتقيق زلمود دمحم زلمود نصار – دار الكتب العلمية ـ بَتوت ،لبنان طٕٕٔٔٗ ،ىـ ـٕٕٓٓم ،ص . ٛ
ٕتذكرة النحاة – أليب حيان األندلسي -حتقيق عفيف عبد الرزتن – طٔ – ٜٔٛٙم – مؤسسة الرسالة – ص . ٜٔٓ
ٖمعجم ادلؤلفُت – عمر رضا كحالو – مطبعة الًتقي بدمشق – ٜٔٔٙم – ص ٖٗٗ .
ٗاحلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع – آدم متز – تررتة دمحم عبد اذلادي أوريده – دار الكتب العريب – طٕ – بَتوت – ٖٓٔٛىـ ٜٔٙٚ -م  -ص ٕٖٗ .
٘ينظر :معجم األدابء – ايقوت احلموي – مطبعة دار ادلأمون دبصر – ٜٖٔٙم – ج – ٙص ٕٗ٘ .
ٙعلل النحو – ابن الوراق – ص ٘ٛ
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كتابو (علل النحو)(ٔ) يثبت وضعو يف النحاة الذين اىتموا ابلعلة  ،فقد ألفو ذلذه الغاية حيث استعرض فيو العلل
النحوية وسردىا يف احلكم الواحد حيث تصل التعليالت يف بعض األحيان إىل أكثر من ست عشرة علة أو تزيد ،وقد
استوىف ابن الوراق كل أبواب النحو والصرف ،وأكثر يف عرض العلل ،وصلد أ ّن ابن الوراق من خالل تناولو ألبواب
النحو ادلعروفة مل يكتف بتعليل ما ىو موجود يف اللغة وإمنا ذىب إىل ما ىو غَت موجود فيعلل ما قيل وما مل يُقل .ومل
تقف تعليالتو عند بيان الوجو الواحد وإمنا تتعدد وتكثر حىت يتضح أن األحكام النحوية ليست مقصورة وإمنا ىي
الوسيلة اليت تؤدي إىل الغاية ادلطلوبة وىي العلل .ودلا كانت العلل منذ بدايتها مأخوذة من طبيعة اللغة ومستمدة من
خصائصها الذاتية ،فالبد أن تظل دائماً األساس الذي يُعتمد عليو دلعرفة الظواىر والعوارض اليت تطرأ على الصيغ
واألبنية ،ولذلك كان كتاب سيبويو ىو ادلعُت البن الوراق يف وضع أحكامو واستدالالتو .كان ابن الوراق يفًتض
ادلسألة بطريقة السؤال واجلواب وتقليب ادلسالة الواحدة على أكثر من وجو ،وكان يفرض أحياانً أسئلة فرعية عن السؤال
األصل ،وصلده يف بعض األحيان يشَت إىل بعض آراء الذين سبقوه من أمثال الفراء واألخفش وادلربد مث خيلص إىل
ترجيح رأي على آخر ويف الغالب األعم يرجح رأي البصريُت .ومن تعليالت الوراق ما يدل على أنو صاحب ذوق
لغوى سليم ومن ذلك قولو( :إن قال قائلِ :ملَ وجب أن يرفع الفاعل وينصب ادلفعول بو قيل يف ذلك أوجو ،أحدىا:
أهنم فعلوا ىذا الفعل بُت الفاعل وادلفعول بو؛ ألن الفاعل أقل من ادلفعول يف الكالم وذلك أن الفعل الذي يتعدى جيوز
أن تعديو إىل أربعة أشياء ،فلما كان الفاعل أقل يف الكالم من ادلفعول ُجعلت لو احلركة الثقيلة وجعل دلا تقدم يف كالمهم احلركة
اخلفيفة ليعتدال (ٕ).
خصائص التعليل عند ابن الوراؽ

دتيزت تعليالت ابن الوراق من خالل كتابو (علل النحو) بعدد مـن اخلصـائص أمههـا تعـدد العلـل .كـان ابـن الـوراق أحـد
العلماء الذين أسرفوا يف العلل حيـث كـان يتبـع احلكـم النحـوي الـذي يتناولـو بطائفـة مـن العلـل تـًتاوح بـُت ثـالث وسـت
علل ،وقد تتعدى ىذا العدد حىت تصل بعضها إىل عشر وأكثر من ذلك وللنحاة يف تعدد العلل مذىبان :
أ /ذىــب قــوم إىل أنــو ال جيــوز تعليــل احلكــم بعلتــُت فصــاعداً ومنع ـوا تعــدد العلــل النحويــة(ٖ) وذلــك ألهنــم يــرون أن رتيــع
صفات العلة العقلية تلقي على العلة النحوية(ٗ).

ب /وذىب قوم من النحاة إىل جواز التعليل بعلتُت فصاعداً ،وقد كان ابن جٍت من ادلؤيـدين جلـواز تعـدد العلـل ،حيـث
يقول( :فقد يكون احلكم الواحد معلوالً بعلتُت)(٘) مثل تعدد العلل عند ابن الوراق يف ادلصدر ،قال ابن الوراق :إن قال
قال قائل من أين جاز أن يعمل ادلصـدر وىـو أصـل الفعـل عمـل الفعـلل قيـل لـو مـن وجهـُت أحـدمها :أن الفعـل دلـا كـان
مشــتقاً مــن ادلصــدر وكـ ان يف ادلصــدر لفــف الفعــل جــاز أن يعمــل عملــو  ،إذ كــل واحــد منهمــا يــدل علــى ا خــر ،والوجــو

ٔأنباه الرواة – القفطي– رتال الدين علي يوسف ـ حتقيق دمحم أبو الفضل ـ دار الكتب ٜ٘٘ٔم – ٔٙ٘ / ٖ ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحات –
السيوطي–حتقيق دمحم الفضل إبراىيم ـ مطبعة عيسى البايب ،القاىرة ٜ٘ٔٙم ج ٔ ،ص ٖٓٔ
ٔينظر علل النحو-ابن الوراق– ص ٓٗٔ.
ٕاالقًتاح يف أصول النحو – السيوطي- ،طٕ– دار ادلعارف سوراي-حلب ٖٜٔ٘ىـ -ص ٗ٘.
ٖعلل النحو-ابن الوراق – ص ٓ.ٚ
ٗاخلصائص – أبو الفتح عثمان ابن جٍت– حتقيق دمحم علي النجار ـ ـ دار الكتاب ادلصرية ،القاىرة  ٜٔ٘ٚم ،جٔ – ص ٔٓٔ.
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الثاين :أنك إذا قلت :أعجبٍت ضرب زيد عمراً فـادلعٌت أن ضـرب زيـد عمـراً  ،فلمـا كـان ادلصـدر مقـدراً لن والفعـل صـار
العمل يف ادلعٌت للفعل  ،فلما حذف لفف الفعل بقي حكمو فلهذا جاز أن يقـع بعـده االسـم مرفوعـاً ومنصـوابً إذا نونتـو
أو أدخلـت ألفـاً والمـاً وإذا أســقطت األلـف والــالم والتنـوين وجبــت اإلضـافة ؛ ألن ادلصــدر اسـم مــا مل َُـل بينــو وبـُت مــا
يعمل فيو احلائل أعٍت التنوين فوجب خفض ما بعده(ٔ) .

العناية ابلعلل الثواين
إن مصطلح العلل الثواين مصطلح ضلوي قدمي ،فقد ذكره ابن السراج (ت ٖٔٙىـ) إذ قال يف حديثو عـن ادلفعـول بـو
" فهو منصوب ونصبو ألنو الكالم قد مت قبـل رليئـو وفيـو دليـل عليـو وىـذه العلـل الـيت ذكرانىـا ىنـا يف العلـل األول .وىـا
ىنا علل ثو ٍان أقرب منها  )ٕ("...ويرى ابن مضاء أن التعليل ينقسم إىل نوعُت :النوع األول أمساه العلل األوائل ،والنوع
(ٖ)
الثـاين أطلـق عليـو العلـل الثـواين والثوالــث  .وصلـد أن ابـن الـوراق كـان مولعـاً يـراد العلـل الثـواين وقـد أسـرف فيهـا إسـرافاً
ملحوظاً ،ومن األمثلة يف نطاق العلل الثواين تعليلو عمل ادلصدر عمل الفعل على الرغم من أنو أصل للفعل(ٗ).
االعتماد على تعليالت نظرية

صلد تعليالتو مسـتنبطة مـن افًتاضـات عقليـة ،اعتمـد فيهـا علـى تصـورات نظريـة يف تعليـل كـل مـا ورد يف اللغـة معتمـداً
على النظر العقلي اجملرد ومن أمثلة ذلك تعليلو المتناع الفعل عـن اجلـر ،فقـد عـرض ثـالث علـل ،مث أردفهـا بسـؤال عللـو
بعلتُت أخريُت مث ذكر سؤاالً آخر يف ادلسألة أيضاً(٘).
اعتماد األحكاـ النحوية يف التعليل

لقــد وضــع أحكام ـاً وق ـوانُت لضــبت اللغــة ،وكانــت ىــذه الق ـوانُت مســتمدة مــن واقــع اللغــة وبعــد أن اســتقرت ىــذه
األحكام أخذ النحاة ينظرون إىل اللغة من خالذلا دون الواقع اللغوي ،ودون النظر إىل طبيعة اللغة( .)ٙومن خالل كتاب
كتاب "علل النحو" وضح أن ابن الوارق اعتمد على بيان األحكام النحويـة يف التعليـل  ،ومـن أمثلـة التعلـيالت القائمـة
علــى األحكــام النحويــة الــيت اعتمــدىا ابــن الــوراق .قــال( :مــا الــذي منــع تقــدمي خــرب (مــا) عليهــال قيــل لــو :حــرف مشــبو
ابلفعل فلم تبلغ قوهتا أن تتصرف يف معموذلا ،إذا كانت يف نفسها ال تتصرف .قال :فما الذي أوجب إبطال عملها إذا
فصلت بُت االسم واخلرب بـ (إال)ل قال :ألن(إال) توجب اخلرب ،فبطل معٌت(مـا) فإمنا ىي مشبهة بـ(ليس) من جهة ادلعٌت
ال اللفف( .)ٚفإذا زال ادلعٌت بطل عملها؛ ألن الشبو قد زال فرجعت إىل أصلها(.)ٛ
مشوؿ التعليالت

ٔعلل النحو – ابن الوراق– ص ٓ.ٔٚ
ٕاألصول يف النحو-ابن السراج ،أبو بكر دمحم بن سهل – حتقيق عبد احلسُت القتلي ـ طٖ ،مؤسسة الرسالة بَتوت ٜٜٔٙم ـ ـ ص ٗ٘
ٖأصول النحو العريب-دمحم خَت احللواين – مطبعة أفريقيا ،الدار البيضاء ٖٜٔٛم ،ص ٔ٘ٔ.
ٗعلل النحو – ابن الوراق– ص .ٖٜ٘
٘السابق نفسو – ص .ٔٗٚ
ٙعلل النحو – ابن الوراق – ص ٕ.ٛ
ٚالكتاب –سيبويو أبو بشر عمرو بن عثمان –حتقيق عبد السالم ىارون – طٔ – اذليئة ادلصرية العامة للكتب – ٜٔٙٙم -ص .ٜ٘
ٛعلل النحو – ابن الوراق– ص .ٜ٘
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الشمول من أبرز تعليالت ابن الوراق وىو تناول كل جوانب اللغة يف ادلسائل اليت يعرضها ،فكان يعلل كل مظهر
من مظاىر اللغة العربية سواء أكان ابرزاً أم خفياً ،والبد أن يعلل .فهو يعلل بناء (حيث) ،مث يبُت دلاذا أوجب ذلا البناء
مث دلاذا حرك أخرىا ابلضم(ٔ) .ويعلل أيضاً زايدهتم احلروف دون احلركة يف التثنية ورتع ادلذكر السامل ،مث دلاذا كانت
الزايدة حبروف ادلـد دون غَتىا من احلروفل(ٕ) .ويعلل لعامل (إ ّن وأخواهتا) النصب والرفع ،وِملَ وجب أن تعمل ودلاذا
رفعت اخلرب ،ونصبت االسم ،ودلا يكون ادلرفوع مؤخراً وادلنصوب مقدماً(ٖ) .ويعلل بناء (أين)على الفتح ،مث دلاذا كان
البناء على حركة ،ودلاذا كانت احلركة فتحة (ٗ) .ىكذا كانت تعليالت ابن الوراق ،فهو ال يكتفي ابلوقوف إزاء الظاىرة
اللغوية ،وإمنا يذىب إىل أبعد من ذلك فيفسر سبب حدوثها ،ودلاذا ظهرت هبذا الشكل ودلاذا مل تظهر بغَته ومن
خالل ىذه التساؤالت تتعدد األوجو وتكثر العلل ،وإن كل ظاىرة من الظواىر ميكن تعليلها ،وأن كل حكم من
األحكام النحوية البد لو من سبب وأن ظاىرة الشمول أثرت أتثَتاًكبَتاً على تعليالتو.
أهم العلل اليت اعتمد عليها ابن الوراؽ :صلد أن العلة وردت لمساء كثَتة نذكر منها:

أ /عله خوؼ اللبس ،أك كراهية اللبس :وىي من العلل اليت توخاىا العرب يف كالمهم ،وكانوا -بدافع احلرص على
اإلابنة والوضوح -يتحاشون ما خلت بُت ادلعاين .وشلا عللو هبا ابن الوراق :تعليلو دخول التنوين على االسم ادلعرب،
وقال" :ومن األمساء مل تعرض لو علة خترجو عن أصلو  ،وىو اإلعراب ،فلو مل يدخل التنوين عليو ال لتبس ابدلعرب الذي
يشبو الفعل)(٘).

ب /علة ختفيف :وىي علة ذلا صلة بطباع العرب يف القول فقد كانوا مييلون إىل اختيار األخف ،إذا مل يكن ذلك سلالً
بكالمهم ،وشلا جاء منها يف (علل النحو) تعليل زايدة األلف يف رتع ادلؤنث السامل إذ يقول( :وكانت األلف أوىل يف
ىذه ادلواضع؛ ألهنا أخف احلروف كانت األلف أحق بذلك خلفتها)( .)ٙوشلا عللو هبا أيضاً تعليليو رد األلف يف ادلقصور
ادلقصور يف حال الوقف إذا كان منصوابً ،قال وحسن رد األلف يف ادلقصور خلفتها)(.)ٚ
ج /علة تشبيه :وىي علو تقوم على اكساب ادلتشاهبُت حكماً واحداً،ومن أمثلتها يف العلل تعليل إضافة (حيث) إىل

الفعل ،إذ عللو ابن الوراق بقولو( :فأما " حيث " من ظروف ادلكان فيجوز إضافتها إىل الفعل ،تشبيها بـ(حُت) ألهنا
مبهمة يف ادلكان كإهبام "حُت" يف الزمان ،فلذلك جاز إضافتها إىل الفعل)(.)ٛ

د/علة فػرؽ :وىي علة بقصد هبا اإلابنة ،تعطي للحكمُت ادلتشاهبُت مظهرين سلتلفُت توخياً لدقة الداللة وشلا جاء منها

عند الوراق تعليل بناء ادلفرد ادلنادي على حركة ،حيث يقول( :ألن ادلنادى من قبل كان مستحقاً لإلعراب ،وكل اسم
كان معرابً مث أزيل عنو اإلعراب لعلة عرضت فيو ،وجب أن يبٌت على حركة ليكون بينو وبُت غَته من األمساء اليت مل
تقع قت معربة فرق ،ضلو (من وكم ومـا) ،فلهذا وجب أن يبٌت ادلنادى على حركة)(.)ٜ

ٜالسابق نفسو – ص .ٖٜ
ٔالسابق نفسو – ص ٗٔ.
ٕالسابق نفسو– ٖٗ.
ٖالسابق نفسو – ص .ٖٚ
ٗعلل النحو – ابن الوراق – ص .ٛ
٘السابق – ص ٗٔ.
ٙالسابق – ص نفسو ٕٓ.
ٚالسابق نفسو – ص .ٙ
ٛعلل النحو – ابن الوراق – ص ٗ.ٛ
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ق /علة كثرة استعماؿ :وىي علة يستدل هبا يف الغالب لبيان بضعة أحكام منها احلذف ،ومن أمثلتها تعليل ابن
الوراق حذف " ِم ْـن " من األفعال اليت تتعدى حبرف اجلر قال( :أال ترى أن قولك :اخًتت الرجال زيداً ،أن لفف
االختيار يقتضي تبعيضاً ،فلهذا جاز حذف " ِم ْن " لداللة الفعل عليها ،ومنو ما ذف استحقاقاً لكثرتو يف كالمهم،
كقوذلم :نصحت زيداً ،ومسيتك زيداً ،وكنيتك أاب عبد هللا؛ ألن ىذه األشياء قد كثرت يف كالمهم فاستخفوىا فحذفوا
حرف اجلر)(ٔ).

ك/علة استغناء :وىي من العلل اليت وردت بكثرة يف كتاب سيبويو(ٕ) .وشلا عللو هبا ابن الوراق تعليلو منع " ليس " من
التصرف ،حيث قال( :وإمنا منعت من الصرف لالستغناء عن نفي الزمان ادلاضي بغَتىا)(ٖ).

ز/علة سبق :وذلك ضلو تعليلو كسر نون التثنية ،قال( :إن التثنية قبل اجلمع فقد استحقت نون التثنية الكسر على
األصل ألهنا سابقة للجمع)(ٗ).

س/علػة ثقل كاستثقاؿ :وىي أن يستثقلوا عبارة أو كلمة أو حرفاً أو حركة  ،وشلا عللو هبا ابن الوراق تعليلو إدخال
األلف يف تثنية ادلرفوع ،وعدم إدخاذلا يف تثنية اجملرور قال( :إدخاذلا يف تثنية ادلرفوع أويل ؛ ألن الواو أثقل من الياء ،فلما
كان البد من إسقاط الواو والياء ،وجب إسقاط األثقل)(٘).
ش/علػة تصرؼ أك كثرة تصرؼ :ومن أمثلتها تعليل ابن الوراق زايدة " مـا " من بُت سائر احلروف ،قال( :ألهنا
تصرف على جبهات كثَتة ،إذا كانت زائدة ،فحسب إلغاؤىا من بُت سائر احلروف كثرة تصرفها وزوال معناىا)(.)ٙ

ص/علػة معادلة أك اعتداؿ :وىي من العلل اليت وردت يف كتاب " ذتار الصناعة " للجليس النحوي ،وقد وضحها
وشرحها التاج بن مكتوم ،وقد علل ابن الوراق كسر مهزة إن " يف االبتداء ،وفتح مهزة "أن" للفصل بينهما ،فقال( :فإن
قيل :فلِ َم خصت ابلكسر ،وخصت األخرى ابلفتحل قيل لو :ألن الكسر أثقل من الفتح ،و " أن " ادلفتوحة قد قلنا:
إهنا وما بعدىا اسم فقد طالت بصلتها ،وادلكسورة مفردة احلكم فهي أخف منها فوجب أن يفتح األثقل ،ويكسر
األخف ليعتدال)(.)ٚ

ض/علػة فصل :وىي أن يفصل بُت شيء وآخر بعالمة ،للتمييز بينهما  ،وشلا عللو هبا ابن الوراق تعليلو حلاق التنوين
األمساء اليت ال تشبو الفعل ،قال( :أحلق التنوين ما مل يشبو الفعل ،ليكون حلاق التنوين فصالً بُت ما ينصرف وما ال
()ٛ
ينصرف)
ط /علػة خمالفة :وشلا عللو هبا ابن الوراق تعليلو لبناء " أي " يف قولنا :ألضربن أيّهم قائم ،قال( :وإمنا وجب بناء " أي

" يف ىذه احلال دلخالفتها أخواهتا ،فلما خرجت عن حكم نظائرىا نقصت رتبة ،فألزمت البناء للنقص الذي
دخلها)(.)ٜ

ٔالسابق – ص .ٜٚ
ٕينظر :دراسات يف كتاب سيبويو (.)ٜٜٔ
ٖعلل النحو-ابن الوراق – ص ٓ٘.
ٗالسابق نفسو – ص ٖٔ.
٘السابق – ص ٓٔ – ٕٕ.
ٙعلل النحو – ابن الوراق – ص ٖ٘.
ٚالسابق نفسو – ص .ٕٜٔ
ٛالسابق نفسو– ابن الوراق– ص ٖٖٔ.
ٜالسابق نفسو – ص ٕٔٔ.
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ظ /علػة عوض تعويض :وىي من العلل اليت وردت يف كتاب سيبويو(ٔ) ،وشلا عللو هبا ابن الوراق تعليليو ضم أول الفعل
الفعل ادلضارع من الرابعي ،فقال( :إن الضم أقوى احلركات فأدخل على أول مضارع الرابعي؛ ليكون عوضاً من احلرف
احملذوف)(ٕ).

ع /علة كجػوب :وشلا عللو هبا ابن الوراق تع ليلو ثبوت اتء التأنيث يف الوصل والوقف حيث قال ( :فلما ثبتت التاء يف
(ٖ)

الوصل والوقف ،مل صلد أحداً يصلها ابذلاء إال يف موضع ال يعتد بو إذ كانت فيو علة توجب ذلك)

غ /علػة نظري كعلػة عدـ النظري :شلا عللو ابن الوراق تعليلو زتل " حبذا " على حكم االمسية ،حيث قال( :فوجب أن
حتمل "حبذا " على حكم االمسية ،لوجود النظَت يف األمساء ومل جيز زتلها على الفعل لعدم النظَت)(ٗ).
ؾ/علػة اطراد كعلػة عػدـ اطراد :وشلا عللو هبا ابن الوراق تعليلو زتل النعت على اللفف يف ادلنادى حيث قال( :إمنا
جاز ُزتل النعت على اللفف يف ادلنادى؛ ألن الضم قد أطرد يف كل مفرد فصار اطراده جيري رلرى أوجب لو ذلك
فشبهت الضمة يف ادلنادى حبركة الفاعل دلا ذكرانه من االطراد ،وإمنا جيب ذلك يف عامل الرفع ،وإمنا فتح فيما ال ينصرف يف
حال اجلـر ،فليس ذلك دبطرد يف اسم)(٘).

ؿ/علػة اشرتاؾ :ومن أمثلتها تعليلو على أن " إذن ،وكي ،ولـن " عاملة فيما بعدىا ،قال (:إن ،لن ،وإذن وكي) تلزم
األفعال و دث فيها معٍت  ..فإذا كان كذلك وجب أن يكون حكم ىذه احلروف يف أهنا عاملة فيما بعدىا كحكم "
()ٙ
أن ،ولـن " ،الشًتاكها يف لزوم الفعل)

ي/علػة داللػة :ومن أمثلة علة الداللة عند الوراق زايدة األلف والياء والواو يف التثنية واجلمع قال( :وإمنا زادوىا ليدلوا
أن الفعل الثنُت ورتاعة ،كما يلحقون الفعل عالمة التأنيث كقولك :قامت ىند ،ليدلوا أن الفعل دلؤنث)(.)ٚ

ف/علػة ضركرة شعرية :وشلا علل هبا ابن الوراق تعليلو رليء اسم " كان " نكرة وخربىا معرفة يف الشعر قال :وشلا جاء
يف الشعر ،يف جعل االسم نكرة واخلرب معرفة ،قول الشاعر:
ِ
َكأ َن سالفَة ِمن بِي ِ
تر ٍ
أس
ْ ْ
يَكو ُن مز َ
ُ
اجها َع َس ٌـل َوماءٌ
العســل نكــرة وىــو اســم " كــان " وادلـزاج معرفــة وىــو اخلــرب  ...وقلمــا يوجــد يف أشــعارىم أن يكــون اخلــرب معرفــة
زلضة ،واالسم نكرة زلضة(.)ٛ

النتائج

ٔ /اىتم ابن الوراق ابلعلل الثواين وقد أسرف فيها إسرافاً ملحوظاً.
ٕ /صلد أن ابن الوراق قد أعتمد على تعليالت نظرية مستنبطة من افًتاضات عقلية.
ٖ /تناول كل جوانب اللغة يف ادلسائل اليت يعرضها ابلتعليل.
ٔينظر :دراسات يف كتاب سيبويو .ٕٓٚ
ٕعلل النحو – ابن الوراق – ص ٕٕ.
ٖعلل النحو – ابن الوراق – ص ٘ٔ.
ٗالسابق نفسو– ص .ٜٙ
٘السابق نفسو – ص .ٛٙ
ٙالسابق نفسو – ص ٕ٘.
ٚالسابق نفسو – ص .ٕٛ
ٛعلل النحو – ص .ٜٗ
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ٗ /من العلل اليت أتى هبا علة كثرة االستعمال وىي العلة اليت تعلل احلذف.
٘ /مشول تعديالت ابن الوراق وتعددىا .
 /ٙترجيحو لرأى البصريُت يبُت أنو بصري ادلذىب .
املراجع
ٔ /أصول النحو العريب ـ دمحم خَت احللواين مطبعة أفريقيا ،الدار البيضاء ٖٜٔٛم.
ٕ /األصول يف النحو ـ أبو بكر دمحم سهل ابن السراج ،حتقيق عبد احلسُت القتلى ،طٖ ،مؤسسة الرسالة بَتوت ٜٜٔٙم.
ٖ /االقًتاح يف أصول النحو ـ أبو الفضل عبد الرزتن بن الكمال جالل الدين السيوطي ،طٕ ،دار ادلعارف سوراي ،حلب ٖٜٔ٘ىـ.
ٗ /احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع  ،آدم متز  ،تررتة دمحم عبد اذلادي أوريده ،دار الكتب العريب ،طٕ ،بَتوتٖٔٛٓ،ىـ ٜٔٙٚ -م .
٘ /اخلصائص ـ أبو الفتح عثمان بن جٍت ،حتقيق دمحم علي النجار ،دار الكتاب ادلصرية القاىرة ٜٔ٘ٚم.
 /ٙالكتاب ،سيبويو ،أبو بشر عمرو بن عثمان ،حتقيق عبد السالم ىارون ،طٔ ،اذليئة ادلصرية العامة للكتب ٜٔٙٙم.
 /ٚإنباه الرواة  ،القفطي  ،رتال الدين علي يوسف ،حتقيق دمحم أبو الفضل ،دار الكتب ٜ٘٘ٔم.
 /ٛبغية الوعاة يف طبقات النحويُت ،السيوطي ،حتقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم ،مطبعة عيسى البايب القاىرة ٜٔٙ٘ ،م.
 /ٜتذكرة النحاة – أليب حيان األندلسي -حتقيق عفيف عبد الرزتن – طٔ – ٜٔٛٙم – مؤسسة الرسالة .
ٓٔ /علل النحو ـ ابن الوراق ،حتقيق دمحم زلمود نصار ،دار الكتب ،بَتوت لبنان ،طٕٕٔٔٗ ،ىـ ـ ٕٕٓٓم.
ٔٔ /معجم األدابء – ايقوت احلموي – مطبعة دار ادلأمون دبصر – ٜٖٔٙم – ج. ٙ
ٕٔ /معجم ادلؤلفُت – عمر رضا كحالو – مطبعة الًتقي بدمشق – ٜٔٔٙم .
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