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ردود ابن الطراوة النحوية عمى أبي عمي النحوي في رسالة اإلفصاح
ببعض ما جاء من الخطأ في اإليضاح

محمد قاسم سعيد
كمية التربية األساسية -جامعة ديالى

ممخص البحث بالمغة العربية
ابن الطراوة عالم جميل  ،ونحوي كبير  ،لطالما أوقفتنا آراؤه التي خرج فييا
عمى جميور البصريين أو سيبويو ووافق فييا الكوفيين أو خالفيم أيضا  ،وىو احد
عمماء األندلس  ،الذين كان ليم عناية كبيرة بعموم القران الكريم والمغة العربية  ،و
يعد ابن الطراوة من أوائل األندلسيين الذين كتبوا في النحو 0
ومن آثاره كتاب ( رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في اإليضاح الذي
صدر ببغداد بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن عام

 )1990فارتأيت أن أبين

رأيو في اإليضاح العضدي ألبي عمي النحوي ،وانتظم البحث بمقدمة وتمييد تضمن
ترجمة موجزة عن ابن الطراوة ومن ثم ردود ابن الطراوة النحوية عمى أبي عمي
النحوي وتبين أن ابن الطراوة استطاع أن يقدم أسموبا جديدا لمدرس النحوي ومنيجا
متمي از في معرفة أسرار العربية وطريقة البحث فييا وقد خرج ابن الطراوة من منيجو
الذي نص عميو في رسالة اإلفصاح حيث ذكر انو ال يتعرض ألبي عمي النحوي إال
في ما تفرد بو وخالف نص سيبويو وكذلك رده عمى سيبويو في بعض المواضع من
رسالتو وعد ابن الطراوة فيما طرحو من آراء لو في النحو أنموذجا يحتذي بو في
مناقشة ىذا العمم 0
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المقدمة

الحمد هلل  ،الصالة والسالم عمى رسول اهلل والو األطيار ،ورضي اهلل عن
أصحابو وتابعيو األخيار إلى يوم الدين 0
أما بعد 00
كان عناية األندلسيين بعموم القران الكريم والحديث الشريف والمغة العربية التي
ىي لغة القران عناية بالغةً  ،فضال عن أن األندلسيين كانوا شديدي الحرص عمى
المغة التي تمثل أصالتيم وعروبتيم من حيث الظروف السياسية التي كانوا يمرون

بيا  ،فحرصوا عمى ىذه المغة ومن ىنا برز في األندلس عمماء بالعربية ومنيم ابن
الطراوة الذي يعد من أوائل األندلسيين الذين كتبوا في النحو وألفوا فيو ومن أثاره
كتاب ( رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في اإليضاح الذي صدر ببغداد
بتحقيق األستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن عام

1990م ) فارتأيت أن أبين راية

في اإليضاح العضدي ألبي عمي النحوي وأبين أسموبو وانتظم البحث بمقدمة وتمييد
تضمن ترجمة موجزة عن ابن الطراوة،ومن ثم تناولت ردود ابن الطراوة النحوية عمى
أبي عمي مع خاتمة بأىم النتائج0
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبو
و ُ
أجمعين0
الباحث
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التمييد
عاش ابن الطراوة في القرن الخامس اليجري  ،وىذا قرن ُي ّعد من أخصب
القرون في الفكر األندلسي  ،وىو أبو الحسين سميمان بن محمد بن عبد اهلل السبئي
المالقي المعروف بان الطراوة ولد عام (
وتسمى (بأرضيط)

()1

438ىـ ) بإحدى القرى التابعة لمالقة

 ،رحل إلى اشبيمية و التقى بأىم شيوخيـا  :األعمم الشنتمري

فآخذ عن كتاب سيبويو سنة ( 465ىـ)

()2

كما أخذ عن أبي مروان عبد الممك بن

تخرج
سراج وروى عن أبي الوليد ابن خمف الباجي  ،ىؤالء ىم أبرز شيوخو الّذين ّ
عمييم  ،واىتم ابن الطراوة اىتماماً خاصاً بالنحو والمغة " كان رحمو اهلل إماماً في
النحو لم يكن احد أحفظ لكتاب سيبويو وال اعمم بو وال أوقف منو عميو "

()3

وكان من

أبرز تالميذه أبو القاسم السييمي ،لو مصنفات في النحو ،منيا:
 1ـ اإلفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب اإليضاح
 2ـ المقدمات إلى كتاب سيبويو

()4

 3ـ شرح المشكالت عمى توالي األبواب.
 4ـ ترشيح المقتدي

()5

.

 5ـ مقالة في االسم والمسمى

()6

إن ىذه الكتب كميا اندثرت ،ولم يبق منيا سوى اإلفصاح ،توفي بمالقة سنة:
 528ىـ عن نيف وتسعين سنة.

777

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011

ردود ابن الطراوة عمى ابن عمي النحوي وفيو-:
أوال  :أقسام الكالم
أ – األفعال-:

 -األفعال الجامدة -:

رد ابن الطراوة عمى أبي عمي النحوي في ىذا الباب بقولو " واقتصر في ىذا
ّ
الباب عمى الخطأ في رفع االسم بـ (عسى) والخبر عنو بالمصدر فكأنو قال  :زيد أن
يقوم  ،ثم أدخل عسى "

()7

.

والنحويون في مثال (عسى زيد أن يقوم) عمى مذاىب :
 – 1مذىب الجميور إن (عسى) فعل ناسخ و (أن يقوم) في محل نصب خبر

()8

،

والكالم عمى تقدير مضاف مع االسم والتقدير (عسى حال زيد أن يقوم) أو مع
()9

الخبر والتقدير (عسى زيد ذا قيام)

.

 -2مذىب الكوفيون :أن (أن تقوم) بدل اشتمال من قبمو  ،وانيا فعل ليس من
()10

النواسخ

 – 3مذىب المبرد  :أن (أن يقوم) مفعول بو  ،الن معنى  :عسى زيد أن يقوم بفعل
()11

قارب زيد الفعل

 .فعسى عند المبرد ليست داخمة عمى المبتدأ والخبر0

رده عمى أبي عمي النحوي  ،ووافق الكوفيين
وخالف ابن الطراوة الجميور في ّ
الرد الذي قال بو  ،وىذا من المآخذ عمى ابن الطراوة ألنو قال ال نعترض
والمبرد في ّ
()12

عمى أبى عمي إال في ما تفرد بو وخرج عن قول سيبويو

.

ويرى الباحث أن الصواب ىو رأي الجميور لكون االسم منصوباً بعد (عسى)

ألنو يدل عمى أن المصدر المؤول من أن والفعل في موضع نصب خبر (عسى) .
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الغوير أبؤسا)
ومن أقوال العرب (عسى
ُ
النحاة في توجييو:

()13

وفيو جاء خبر عسى مفردا فاختمف

فقد ذىب ابن الطراوة إلى أنو مما عومل معاممتين فقد بنت( الزباء) قائمة

المثل أول كالميا عمى أمر تظنو ثم ثبت عندىا ذلك المتوقَّع فأعممت في بقية
كالميا(صار)،وفي ذلك يقول":

الزباء
 000استظير عمى دعواه بقول ّ

(:عسى

الغوير أبؤسا)وأي تناسب بين ىذا وما تقدم وكيف خرج من المعموم الذي يجوز غيره
ُ
ألنيا
إلى الشا ّذ الذي ال يطمق ألحد قولو ،حتى يكون في الحال التي قبل ذلك ّ ،
قالت (:عسى الغوير ابوسا) في أمر تجوزه  ،ثم ثبت عندىا ذلك المتوقَّع فأعممت
التحول في المقام
في بقية كالميا صار فكأنيا قالت (:صار الغوير أبوسا) ،وىذا
ّ
العامة أكثر من أن يحصى
الواحد من حال إلى حال في كالم العرب  ،واستعمال َّ

اعم وأشير من أن يشير أو ينحى "
و ُّ

()14

وذىب تمميذ ابن الطراوة السييمي إلى نحو ما ذىب إليو استاذه فقال000 ":

ونظيره قول الزباء :حيث تكممت بـ(عسى) ثم أدركيا اليقين فقالت:عسى الغوير وىي
متوقعة ش ار ،ثم غمب عمى ظنيا الشر فختمت الكالم بحكم ما غمب عمى ظنيا ال
بحكم عسى ألن عسى ال يكون خبرىا اسما غير حدث فكأنيا قالت :صار الغوير
()15

أبوسا "

واختمف النحويون في توجيو (عسى الغوير أبؤسا) عمى مذاىب :
 – 1مذىب سيبويو أن (عسى الغوير أبؤسا) مثل من أمثال العرب اجروا فيو عسى
مجرى كان

()16

()17

 .والى ىذا ذىب أبو عمي النحوي

()18

والزمخشري

.

 – 2ومذىب الكوفيين إلى أنو منصوب بـ (يكون) محذوفة  ،والتقدير  :أن يكون
()19

أبؤسا

.
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 – 3وذىب أبو عبيدة إلى أن التقدير  :أن يأتي بأبوس  ،فحذف الفعل  ،وحرف
()20

الجر توسعاً

.

 -4وذىب ابن كيسان إلى أن "أبوسا" مفعول مطمق  ،والتقدير:ان يبأس أبوسا (0)21
نستشف مما تقدم إن ابن الطراوة قد تفرد في رأيو الذي رد بو عمى أبي عمي
النحوي .
 األفعال الناقصة -:لقد تعرض ابن الطراوة بالرد في ىذا الباب عمى أبي عمي النحوي قائالً  " :اتبع
ِّ
ومترد ٌم  ،ال يأتي عميو إال لممشافية ،
ممتفت
تقدمو ،وفي جميعو
في ىذا الباب من ّ
ٌ
ِّ
غير َّ
موج ٍو ٍٍ إليو
وم ُ ،
وغيره موضوعٌ عنو المّ ّ
وال يقوم لو إال لممقاولة  ،فالمؤلف فيو ُ
العتب  ،إال أنو سمع في قولو تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ
ِ
بالمعرفة عن النكرِة " (0 )23
التأنيث لـ (آية) فيحدث
( ، )22أن يكون
ُ
الرد الن أبا عمي لم يقل ذلك وقال  " :وقد
ولكن لم يحالفو التوفيق في ىذا ّ
منطمق عمى أن يكون ىو ضمير القصة والحدث
يد
ٌ
أجازوا في االبتداء  :وىو ز ٌ

والجممة في موضع الخبر واذا دخل عمى ىذا الكالم كان ،استتار الضمير فييا

وارتفع زيد باالبتداء  ،ومنطمق بأنو خبر  ،والجممة في موضع نصب بكونيا خب اًر

ونظير ىذا في ( َّ
منطمق)،وعمى ىذا
يد
منطمق) ،
يد
ٌ
انّ :انو ز ٌ
ٌ
لكان وذلك قوليم (كان ز ٌ
ُ
قول من ق أر  " :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ " ففي (تكن) ضمير القصة

 ،و(آية) خبر ابتداء مقدم والجممة في موضع نصب  .وال يكون التأنيث في(
تكن)لـ(آية)  ،لما تقدم من انو إذا اجتمع نكرة ومعرفة  ،فاالسم المعرفة "

()24

.

نستنتج مما تقدم أنو قد وقع تحريف في عبارة أبي عمي النحوي من قبل ابن
الطراوة حيث وقع التحريف في (أن يكون التأنيث لـ (اآلية) حيث قال أبو عمي ( :ال
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يكون التأنيث في تكن لـ (آية)  .ولم يوفق ابن الطراوة بسبب التحريف الذي وقع فيو
 ،ولعل الذي وقع بو ابن الطراوة من النساخ .
ب -الحروف-:
(ما) الحرفية-:

رد ابن الطراوة معترضاً عمى أبي عمي النحوي بقولو " ولكنو اثبت في ىذا الباب
ّ
بيتاً قيـده محرفا ،واتبعو تفسير مموىا مزخرفاً،الخوض فيو تضييع الزمان واخالل
بالقراح واألذىان  ،وخالف الجميور في رفع ما نصبوا  ،واعترض بالرفع لما اثبتوا

وىو :

()25

وشرك ِ
ُّ
الماء ُمرتَ ِوي
عن ّي ما ارتوى
َ

خير َك كمُّ ُو
َ
فميـت َكفافاً َ
كان ُ

برفع (الماء) واعتقاد النصب في (مرتوي) لغير ضرورة تدعو إليو ،من نصب
الفاعل ورفع المفعول ّ ،إال أن يحكيوُ روايةً  ،فروايتيا عن أبي عمي وأشير وتقميدنا
وشرك
خيرك كمُّو ُّ
لو لو احتجنا إلى التقميد ألزم واعذر  ،وتقدير البيت حقيقة  (،فميت ُ
كفافاً)  ،فمما أولى الخبر (ليت) نصبو ألنو حرف ناصب يمزم عممو كالباء في قولو
ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ ( )26تخفض ما ولييا  ،وال ينقص عمميا  ،وان كان ما
تعالى:
ِ
محدث عنو  ،ورفع االسم عمى جية
بعدىا غير مضاف إليو  ،وانما ىو
بحسبو ّ
المعاقبة بينيما

ومرتو ىنا يجوز أن يراد بو معنى (من)  ،فيكون الماء مضافاً

إليو كأنو قال  :من الماء  ،ويجوز أن يكون بحالة من باب االتحاد واالكتساب ،
فيكون الماء مفعوالً بو وال متوجِّو لو إلى غير ىذين الوجيين "

()27

.

وقال أبو عمي النحوي  " :أنشدنا عمي بن سميمان االخفش :
خير َك كمُّ ُو
َ
فميـت َكفافاً َ
كان ُ

وشرك ِ
ُّ
الماء ُمرتَ ِوي
عن ّي ما ارتوى
َ

إن حممت الضمير عمى كان فمرتو في موضع نصب  ،وان حممتو عمى ليت
وشرك  ،ومرتوي مرفوعٌ "
نصبت قولوُ ُّ :

()28

.
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مما تقدم يتبين لنا أن ما قالو ابن الطراوة ىو الصواب ويؤيده قول الجرجاني "
يتصور منو شيء
أن ىذا البيت قد وقع في تفسيره تخميط من جية النقل فميس
اعمم ّ
ّ
أن( كفافا ً) ال يخمو من احد أمرين  :اما أن يكون
 .والصحيح ما اذكرهُ لك  .اعمم ّ

منصوباً( بميت)  ،أو يكون خب اًر مقدماً عمى كان فان جعمتو خب اًر لكان رفعت قولو :

عني)  ،بمنزلة
ك ُّ
وشر َ
خير َ
وشرك كفافاً ّ
ك  ،فكأنك قمت  (:فميت كان خيرك كمّوُ ّ
ُ
عني)  ،الن الكفاف مصدر فيقع عمى الواحد واالثنين والجميع
قولك ( :مكفوفين ّ
ِ
وقوم عد ٌل)  ،أما قولو( :ما ارتوى الماء مر ٍتو ٍٍ)  ،ففي
كقولك (:
رجالن عد ٌل ٌ ،
موضع نصب عمى كل حال ،ألنو ظرف كقولك ( :ال افعل ذلك ما َّ
حن ِت ِّ
يب) ،
الن ُ
فالمعنى :فميت األمر كذلك وقت ارتواء الماء مر ٍتو "

()29

.

كما أن اختيار أبي عمي في ىذا البيت من كون مرتو خب اًر لكان أو ليت مع

صحة إسناد ارتوى إلى مرتو معنى واعرابا ال وجو لو

()30

.

ثانيا :اإلعراب والبناء :
أ -إعراب األسماء -:
المفعول فيو - :

قال  :أبو عمي النحوي في ىذا الباب " ومن ظروف الزمان ما يستعمل اسماً

وظرفاً ومنيا ما يستعمل ظرفاً وال يستعمل اسماً  ،فما استعمل اسماً وظرفاً  - :اليوم
والميمة والساعة  ،وما استعمل ظرفاً ولم يستعمل اسماً نحو  :ذات مرٍة  ،وما كان
العمل فيو كمو فنحو  :صمت يوماً  ،ومن ظروف المكان  :سرت فرسخاً وبريداً

وميالً فما كان من ذلك في جواب كم كان العمل فيو كمو "

()31

.

ورد عميو ابن الطراوة ىذا القول رافضاً إياه قائالً  " :قال في ىذا الباب  :ومما
ّ
استعمل ظرفاً ولم يستعمل اسماً نحو  :ذات مرٍة  ،ثم قال  :سرت فرسخاً وبريداً

وميالً وىو يريد أنيا بمنزلة ما يكون ظرفاً  ،فينبغي أن تعمم انو ال يكون ظرفاً إال ما
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مستوفي
مقتضي ال
توجو عميو أن يكون جواباً لـ( متى) و (أين)  ،وشرطو أن يكون
ً
ً
 ،فأما ما يقع في جواب (ما) و (كم) فيو عمى غير نصب الظرف " (. )32
ورده ليذه المسألة الكوفيين إذ
مما تقدم نستنتج أن ابن الطراوة وافق في نقده ّ
يرون انو ينتصب عمى التشبيو بالمفعول بو،ألنو ليس ظرفاً عندىم"والظرف عندىم ما
انتصب عمى تقدير(في) واذا عم الفعل الظرف لم يتقدر عندىم فيو (في)  ،الن في

يقتضي عندىم التبعيض  ،وانما جعموه مشبياً بالمفعول ال مفعوالً  ،ألنيم رأوه

ينتصب بعد األفعال الالزمة "

()33

.

المفعول معو - :
تصدى ابن الطراوة في ىذا الباب بالنقد والرد عمى أبي عمي النحوي ،ولم يكتف
بعض سيبويو ىذا الباب بقولو
بذلك بل نقد سيبويو أيضاً في ىذا الباب إذ قال " وقد ّ
(مفعول بو ومفعول معو)  ،واعرض صفحاً عن باب الرفع  ،ولم يعرض لو في قول
ُّ ٍ
اعمم ورُّبك) وليس لمنصب في
العرب (أنت وشأنك) و (كل رجل وضيعتوُ) و (أنت ُ
()34
رده عمى أبي عمي " واقتصر المؤلف في ىذا الباب عمى
ىذا كمِّو سبيل)
وكان ّ
بعض الصفة  ،ولم يشرع فيو شيء من المعرفة فسمك طريق النصب وتاه فيو ولم
الماء
صنعت وأباك) وبين (استوي
شيد مبانيو فقرن بين (ما
يثبت قواعده وال ّ
َ
ُ
ِ
احد " (. )35
األمر عنده و ٌ
والخشبةَ) و (جاء ُ
البرد والطيالسةَ)  ،وال محالة ّ
أن َ

رده عمى أبي عمي
وقـد شرع ابـن الطراوة بالتفريق بين (الواو) و (مع) عند ّ
ضدان
وسيبويو  ،قائالً  " :والـذي بين (الواو) و (مع) فـي ىذا الباب ٌ
بعيد ألنيما فيو ّ
يد وعم اًر)
يد مع عمرو) كان (زيد) تابعاً  ،وفي قولك (جاء ز ٌ
 ،فإذا قمت (جاء ز ٌ
البرد شرطاً في
متبوعاً  ،وبيان ىذا في قولك  (:جاء البرد والطيالسة)  ،صار ُ
الطيالسة  ،ولو قمت (مع) انقمب المعنى " (. )36
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ويرى الباحث ان قول ابن الطراوة ىو الصواب  ،الن النحويين يفرقون بين (الواو)
و (مع)

()37

 ،بمجموعة أمور ىي - :

 – 1إن الفارق الرئيس بين (واو) المعية و(مع)  ،ان مع مكان أو زمان  ،بل
األكثر ان يكون لممكان وقد وردت في القرآن في (  )160مائة وستين موطناً كميا
لممكان  ،أما الواو فيي حرف يفيد المصاحبة واالقتران  ،وليس مكاناً أو زماناً ولذا
قد يختمفان في المعنى وفي ورودىما في التعبير .

 – 2ولكون (مع) مكاناً أو زماناً صح اإلخبار بيا  ،وال يخير بالواو تقول (إن اهلل

مع الصابرين) وال تقول (إن اهلل والصابرون) فالواو حرف يفيد االقتران فال يتم إال
بالخبر .
 – 3قد يكون (مع) لممساعدة واإلعانة نحو  :ﭧ ﭨ ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ
الواو ليذا المعنى "

()39

()38

وال يكون

.

الحـال - :
قال أبو عمي النحوي في ىذا الباب " الحال يشبو الظرف من حيث كانت
مفعوالً فييا كما ان الظرف كذلك "

()40

سوى بين الحال والظرف في
وقد ّ
رد عميو ابن الطراوة ىذا القول بقولو " ّ
يكون إال لفظياً والعامل
العاممين وبينيما ُ
بعد المشرقين  ،والن العامل في الحال ال ُ

في الظرف ال يكون إال معنوياً "

()41

.

لقد اغفل ابن الطراوة وتزمت في رأيو وتحامل عمى أبي عمي في ىذا الرد

والرأي واغفل اختالف النحويين فيو عمى ثالثة أراء - :
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األول  - :ما عرف بالعامل المفظي نحو " جاء زيد ضاحكاً " فزيد مرتفع بأنو فاعل
()42

وضاحكا نصبو عمى الحالية والعامل فييما الفعل المتقدم

.

الثاني  - :الجـاري مجـرى الفعـل  ،أو ىو ما ضمن معنى الفعل وحروفـو مثل  :اسم
الفاعل  ،واسم المفعول  ،والصفة المشبية  .ونحـو زيـد ضارب عمـ ار قائما ،محمـد
مضروب قائـما  ،زيد حسن منتصـ ار  ،وقد صرح المبرد بعمل ىذين العاممين في
الحال إذ أورد رأيو قائالُ " إن الحال ال يعمل فييا إال الفعل أو شيء يكون بدالً فيو داالً

عميو (.)43

الثالث  - :ىو معنى الفعل ويقصد النحويون بـ (معنى) الفعل ىو ما تضمن معنى الفعل
دون حروفو أو ما يستنبط منو معنى الفعل وال يكون من صيغتو

()44

.

إعراب األسماء الجر-:
مذ ومنذ -:

ومن ُذ يجوز أن يكون كل واحد منيما
قال أبو عمي النحوي في ىذا الباب " ُمذ ُ
اسماً ويجوز أن يكون حرفاً جا اًر  ،واألغمب عمى مذ أن تكون اسماً لمحذف  ،أما
رت  ،فمنذ حرف إليصاليا
الموضع الذي يكونان فيو حرفي جر فقولك ُ :منذ كم ِس َ
()45
الفعل إلى كم "

أن مذ محذوف من( من ُذ) ،
ّ
رد ابن الطراوة ىذا الرأي بقولو  " :ذكرنا فيما مضى ّ
أن المؤلف اعترض عمينا في أنيا حرف بقولو (منذ كم سرت ،
وأنيما اسمان لمزمان  ،إال ّ

فمنذ حرف إليصاليا الفعل غالى كم)  ،واني ألعجب منو كيف عدل في النظر إلى ىذا
المرمى العظيم البعيد وأجالو الفكر عمى ىذا المعنى الرئيس "
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أن أبا عمي النحوي ذىب في رأيو ىذا مذىب البصريين ،
مما تقدم يتضح لنا ّ
فيم يستعممون(مذ) و(منذ) اسمين مرة وحرفين مرة أخرى،فإذا وقع بعدىا اسم مرفوع
()47

فيو،عندىم خبر لـ(مذ) أو(منذ)

0

واستدل البصريون عمى ما ذىبوا إليو  " :إنما قمنا مرفوعاً ما بعدىا ألنو خبر

عنيما  ،وذلك الن مذ ومنذ معناىما األمد أال ترى أن التقدير في قولك (ما رأيتو مذ

ِ
ِ
ليمتان) أي  :أمد انقطاع الرؤية يومان  ،وأمد انقطاع الرؤية ليمتان
يومان ومنذ

واألمد في موضع رفع باالبتداء  ،فكذلك ما قام مقامـو  ،واذا ثبت أنيما مرفوعـان
باالبتـداء وجب أن يكون ما بعدىما خب اًر عنيما  ،وانما بنيا لتضمنيما معنى (من

والى)  ،أال ترى انك إذا قمت ( :ما رأيتو مذ يومان  ،ومنذ ليمتان) كان معناه  :ما
رايتو من أول ىذا الوقت إلى آخره  ،وبنيت مذ عمى السكون ألنو األصل في البناء ،
وبنيت منذ عمى الضم ألنو لما وجب تحريكيا اللتقاء الساكنين حركت بالضم  ،الن

من كالميم أن يتبعوا الضم الضم  ،كما قالوا ( ُرُّد يا فتى)  ،والشواىد عمى ذلك كثيرة
جداً)"(. )48

وافق ابن الطراوة الكوفيين  ،الذين ذىبوا إلى انو فاعل لفعل محذوف فقولك  :ما

رأيتو مذ يومان تقديره  - :منذ مضى يومان كما ذىب الفراء إلى انو يرتفع بتقدير
()49

مبتدأ محذوف

.

واستدل الكوفيون عمى ما ذىبوا إليو بقوليم " الدليل عمى أن االسم بعدىا يرتفع
بتقدير فعل محذوف انيما مركبان من (من  ،واذ) فتغي ار  ،عن حاليما في إفراد كل
واحد منيما  ،فحذفت اليمزة ووصمت (من) بالذال وضمت الميم  ،لمفرق بين حالة
اإلفراد والتركيب  ،والذي يدل عمى أن األصل فييما (من واذ) أن من العرب من
يقول في( ُمنذِ ،منذ) بكسر الميم فكسر الميم يدل عمى أنيا مركبة من (من واذ) ،
واذا ثبت أنيا مركبة من (من واذ) كان الرفع بعدىا بتقدير فعل  ،الن الفعل يحسن
بعد إذ  :والتقدير  (- :ما رأيتو مذ مضى يومان  ،ومنذ مضى ليمتان) ،فأما إذا كان
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االسم بعدىما مخفوضاً كان الخفض بيما اعتبا اًر بمن ،وليذا المعنى كان الخفض

لـ(منذ) أجود من مذ  :لظيور نون من فييا تغميباً لمن  ،والرفع بـ(مذ) أجود لحذف

نون منيا تغميباً لـ(إذ) ،والذي يدل عمى أن أصل( مذ ومنذ) واحد انك لو سميت
بـ(مذ) القت تصغيره ( ُمَنيذ) وفي تكسيره (امناذ) فتعود النون المحذوفة  :الن
التصغير والتكسير يردون األشياء إلى أصوليا)(. )50

واستدل الفراء عمى قولو  " :إنما قمت إن االسم يرتفع بعدىا بتقدير مبتدأ محذوف
 ،وذلك الن مذ ومنذ مركبتان من (من وذو) التي بمعنى الذي وىي لغة مشيورة "
()51

.

والدليل عمى موافقتو لمكوفيين قولو " واذا رفعت كان المعنى  (:ما رأيتو مذ كان
يومان ) ،وأسماء الزمان تضاف إلى األفعال ظاىرة ومقدرة نحو قولو ( :حين النزول
يكون غاية مثمنا) "

()52

.

واني أرجح رأي أبي عمي النحوي والبصريين  ،الن رأييم ال يحتاج إلى تقدير
محذوف  ،يتضح المعنى بدونو .
ب – إعراب األفعال -:
نصب المضارع -:
بالرد  ،ولكنو نقد سيبويو
لم يتعرض ابن الطراوة ألبي عمي في بداية ىذا الباب ّ
ورد عميو وخرج عن منيجو الذي وضعو في رسالتو اإلفصاح  ،الذي يقتضي النقد
ّ

وايضاح األخطاء التي ورد في اإليضاح إذ قال " وىذا ال ندفعو ولكن نبيم عميو
تضيع ما سطر في الحرف سيبويو  ،فانو أجاز فيو النصب والصواب ما قالو
()53

المؤلف

إن شاء اهلل "

()54

 ،ولكنو تعرض في نياية الباب ألبي عمي في قولو "

وزعم أن الجواب يكون بعد الفاء في ستة مواضع  ،وبدأ بالنفي وىو باطل  ،ال يكون
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مما قبمو "
لمنفي جو ُ
اب ألنو رد عمى اإليجاب  ،وانما ينصب فيو إذا قُصد بو الخروج ّ
(. )55
إن الفعل المضارع ينتصب بعد الفاء بشرطين - :
 – 1أن يكون نصباً في السبب .

 – 2أن يتقدميا نفي طمب كاألمر والنيي  ،وما إلى ذلك .
ونحن نعني أن تنصب وىي واجبة الحذف الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بيا
نفي محض  ،أو طمب محض نحو  :ما تأتينا فتحدثنا

()56

.

ويذكر النحويون لمفعل المنصوب بعد الفاء في نحو قوليم (ما تأتينا فتحدثنا)
معنيين بجمعيا التنصيص عمى السبب -:
األول  -:ما تأتينا فكيف تحدثنا ؟ أي انك ال تأتينا وليذا ال تحدثنا ولو أتيتنا لتحدثنا
ثانياً  - :انك تأتينا ولكن ال تحدثنا أي  :ما أتيتنا وال لم تحدثنا  ،والمعنى انو يقع
منك إتيان كثير وال حديث منك(.)57

مما تقدم يتضح لنا إن ابن الطراوة كان مصيباً في نقده وتوجييو .

جزم المضارع -:

قال أبو عمي النحوي في ىذا الباب " وأما (لما) فتمثل لم في الجزم "

()58

.

رد عميو ابن الطراوة بقولو " ىذا
ومعنى ىذا انو يجعميا في الداللة سواء  ،ولذلك ّ
خطأ فاحش وانما ىي التي تجيء في مقابمة لو " (. )59
الواضح من كالم ابن الطراوة ان (لو) لالمتناع في الماضي  ،و(لما) لموجود فيو
واستشيد عمى قولو بقول سيبويو " أما (لما) فيي لألمر الذي وقع لوقوع غيره "
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ومن المعموم أن الفرق بين (لم) و (لما) في خمسة أمور ىي - :
 – 1إن المنفي بـ(لم) قد يكون منقطعاً  ،وقد يكون مستم اًر  ،في حين إن المنفي بـ
()61

(لما) مستمر النفي إلى حين التكمم نحو (لما ينجح) قيد استمرار النفي

.

 – 2إن منفي (لما) ال يكون إال قريباً من الحال  ،وال يشترط ذلك في نفي لم قد
يكون نفييا قريباً أو بعيداً

()62

 – 3دخول إن الشرطية عمى (لم)  ،وىذا ممتنع في (لما)

()63

.

 – 4يفيد المنفي بـ(لما) معنى التوقع  ،وليس كذلك المنفي بـ(لم) وذلك ان (لما) لنفي
(قد فعل)  ،و(قد) فييا معنى التوقع

()64

.

 – 5يجوز االستغناء ب(لما) عن ذكر منفييا إذا دل عميو دليل  ،وال يجوز ذلك بعد
()65

(لم)

.

مما تقدم تبين إن ما قال بو ابن الطراوة ىو الصواب كما أوضحنا .
ثالثاً  :المشتقات -:
اسم الفاعل -:

رد ابن الطراوة عمى قول أبي عمي النحوي في ىذا الباب حين انشد قول
ّ
()66
االعشى:
ب ويوماً أُديميا َن ِفال

ِ
العصـ
يوماً تَراىا َكشبو أردية ُ

إذ قال أبو عمي  " :لو قمت ىذا ضارب ز ٍيد اليوم وغدا عم ار  ،لكان قبيحاً
ك بين حرف العطف  ،وما ُع ِطف بو الظّرف وقد جاء
نصبت عم ار أو جررتوُ لفصم َ
ذلك في الشعر قال األعشى :
ِ
العصـ
يوماً تَراىا َكشبو أردية ُ

()67

ب ويوماً أُديميا َن ِفال
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َّ
فرد عميو ابن الطراوة بقولو  " :واما البيت الذي أجراه عمى المسألة قبمو من
االضطرار فميس ذلك  ،الن المسألة متقاذفة األجزاء  ،وغير جارية من الوضع عمى
استواء والبيت عمى نسب متقابمة  ،وأجزاء مؤتمفة  ،ليس فييا أكثر من إضمار فعل
َّ
دل عميو ما قبمو  ،فأغنى عن إعادتو وىو - :
ِ
العصـ
يوماً تَراىا َكشبو أردية ُ

وتقديره  :ويما ترى أديميا نفال "

()68

ب ويوماً أُديميا َن ِفال

.

ويرى الباحث أن ما قالو ابن الطراوة ىو الصواب وذلك ألنو لم يرد القياس عمى
ما قالو أبو عمي

()69

.

الصفة المشبية - :
نقد ابن الطراوة ما ذىب إليو أبو عمي النحوي عمى انو قصر الصفة المشبية
عمى (حسن) ونحوه بقولو " مما يقطع انو قصر ىذا الباب عمى (حسن) ونحوه مما
ال يأتي عمى وزن (فاعل)  ،واستظياره بعد الحروف والحركات والسكنات حين شاكل
ٍ
ضارب ليضرب  ،فصارت ىذه المشاكمة عنده موجبة الن يعمل عممو  ،وينبغي
لفظ

لو أن يعرض ليقبل مثاالً يجري عميو ليعمل عممو كأنو (فاعل) يوزن كابل  ،فالكالم
في مثل ىذا تضيع

لمزمان وتحيير لألذىان "

()70

 .من المالحظ أن أبا عمي

النحوي لم يقتصر ىذه الصفات عمى (حسن) بل جاء إلى شبو وكان قولو  " :ىذه

مشبياً بالفعل وذلك نحو ٍ ( :
حسن ،
الصفات مشبية باسم الفاعل كما أن اسم الفاعل ّ
ٍ
شديد  ،كر ٍيم وجيُوُ)  ،شبييا باسم الفاعل انيا تذكر وتؤنث  ،وتثنى وتجمع بالواو
والنون،واأللف والتاء  ،وتنقص ىذه الصفات عن رتبة اسم الفاعل بأنيا ليست جارية
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عمى الفعل  ،فمم تكن عمى أوزانو الفعل كما كان ضارب في وزن الفعل وعمى
حركاتو وسكونو "

(. )71

ولعل ىذا من الوىم الذي وقع فيو ابن الطراوة  ،أو قد يكون ىذا موجوداً في

إحدى نسخ المخطوط اإليضاح العضدي ألبي عمي وكانت ىي المعتمدة عنده .
رد ابـن الطراوة عمى أبي عمي النحوي مرة أخرى بقولـو " وزعم في ىـذا البـاب
كمـا ّ
إن األبواب من قولـو تعالى ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ ( ، )72مرتفـع عمى البـدل من
المضمر في (مفتحة) ال عمى منفتحة  ،ألنو ال عائـد فيو عمى (جنـات عـدن) وىـذا
نفسو يمـزم في البدل  ،ألن بـدل البعـض واالشتمـال الب ّـد فيو من عائـد عمى األول
فر عنو فيو قع  ،ومنو االلف والالم لمتعريف في ىذا ونحوه أن تعاقب
فالـذي ّ
اإلضافة  ،وليس في ىذا الباب مسألة فييا الم التعريف إال وىي معاقبة لمعائد عمى
ما قبمو "

()73

.

إن المتأمل لرد ابن الطراوة يجد انو قد وافق الكوفيين في نيابة (ال) عن
الضمير

()74

 ،المضاف إليو في رأيو ىذا وابن كيسان

()75

 ،في حين إن أكثر

البصريين منع النيابة  ،وليس خافياً ىذا الن ابن الطراوة كوفي النزعة

()76

 ،وأبو عمي

بصري النزعة  ،والراجح عندي ما ذىب إليو ابن الطراوة ألنو ال يحتاج إلى تقدير أو

حذف .
رابعاً  :المصدر - :

رد ابن الطراوة عمى أبي عمي النحوي بقولو  " :وأجاز في ىذا الباب (أعجبني
ّ
الضرب زيد عم اًر) وىذا باط ٌل ال وجو لو ُّ
فاسد ال يعبأ بو،الن (الضرب) ىنا
وتوىم ٌ
ُ
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يتوجو فيو إال ما يتوجو في (رجل) من
ىو اسم الجنس المأخوذ في غير ماحق ال ّ
بابو ،ألنو في مقابمتو ،وموضوع بإزائو  ،ويد ّل عمى فساد امتناع وجوده في نثر أو

نظم بغير نظر فيو وال بحث ،فأما قولو (- : )77
ِ
ُ
ضعيف النكاية أعــــداءهُ

ِ
األجـــل
يخا ُل الفـرَار ََ ُيراخي َ

ضعيف نكايتوُ أعداءه كأنو قال :
فالم التعريف فيو معاقبةٌ العائد عميو ،تقديره:
ٌ
عد َّوه000ومثمو قولو األخر (- : )78
قميمةٌ إساءتو ُ

ِ
ِ
مسمعاً
لح ُ
قت فمم أن ُكل عن الضرب َ

ِ
المغيرِة أ ّنني
لَقد َعممت أُولى ُ

أراد عن ضربي مسمعا ،وعاقبت الم التعريف العائد،أما مع وجود الفاعل والمفعول
بعده فباطل ال تقولو العرب وال يتوجو عميو النظر  ،وانما ىو ضرب من الغمط ،
كخط المبتدئ عمى النقط "

()79

.

لقد اختمف النحويون في إعمال المصدر المعرف بـ(أل)عمل فعمو عمى أراء :
 – 1ذىب سيبويو إلى جواز إعمالو دون قبح

()80

()81

 ،ونقل عن الفراء أيضاً

.

 – 2ذىب الكوفيون والبغداديون  ،وابن السراج إلى أنو ال يجوز إعمالو وما ظير
()82

بعده من معمول فعاممو محذوف يفسره المصدر

.

 – 3ذىب أبو عمي النحوي وجماعة من البصريين إلى جواز إعمالو عمى قبح(.)83
 - 4مذىب ابن الطراوة إن عاقبت اإللف والالم الضمير جاز إعمال واال فال  ،ورد
عمى أبي عمي وتابعو في ذلك أبو بكر بن طمحة
افق البن الطراوة منيا قول الشاعر:
شواىد كثيرة مو ا
فانك والتكميف نفسك دارمـا

()84

وقد أورد أبو حيان

كشيء مضى ال يدرك الدىر طالبو
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وقول األخر:

في الطرح طرفا يمينا شمــاال

فأصبحن ينشرن آذنيـن

()85

ويرى الباحث إن مذىب ابن الطراوة ومن تبعو ىو الراجح ألمور ىي - :
أن كثرة الشواىد التي ورد فييا لمصدر معمال مما يجعل تأويميا ام أر غير
ّ –1
مقبول فإذا عممت أنيم يجعمون التقدير في مثل " ضعيف النكاية أعداءه " ضعيف

()86
يرد مذىب الكوفيين 0
ينكي أعداءه عمميا مدى ما فيو من بعد
 .وىذا ما ّ
 – 2إن الشواىد التي أوردىا النحويون إلعمال المصدر المعرف بـ (أل) تعاقبو (أل)

في جميعيا الضمير المضاف إليو .
خامساً  :األساليب-:
النفي - :

()87

قال أبو عمي النحوي في قول " الشاعر
ورد َج ِ
َّ
مصرم ًة
ازرُىم حرفا
َّ

ِ
وح
الولدان
كريم من
مصب ُ
ُ
وال َ

وان شئت جعمت مصبوحاً صفة عمى الموضع وأضمرت الخبر  ،وان شئت

جعمتو خب اًر "

()88

.

ورد ابن الطراوة عميو ىذا القول بقولو  " :وىذا جيل بالمعنى المقصود إليو  ،وال
ّ
يجوز النعت في ىذا بحا ٌل ألنو لم يرد أن ينفي الولدان المصبوحين من الدنيا أو من
الوجود وانما زعم أنيم ال يصبحون لعدم المين وشدة الزمان  ،وما أراه إال قاس قولو

عمى قول األخر (- : )89
فمم يفرق بينيما "

()90

.

غير ذلك ،
(وال كيذا الذي في األرض
ُ
مطموب) فيذا ُ
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ويرى الباحث صواب قول ابن الطراوة الن المعنى يؤيده قول ابن يعيش فالشاعر
قال  " :وصفة سنة شديدة الجدب قد ذىبت بالمرتفق فالمبن عندىم معتذر ال يسقاه
الوليد الكريم فضالً عن غيره لعدمو فجازرىم يرد عمييم من المرعى ما ينحرونو

لمضيف اذ ال لبن عندىم "

()91

 .وىذا يعني ان إعراب (مصبوح) عمى أنو خبر

أولى .
القسـم - :
قال أبو عمي النحوي في معرض حديثو عن جممة القسم " والتي من االبتداء
والخبر قوليم  :لعمرك ال فعمن  ،وعمى عيد اهلل  ،وأيمن اهلل "

()92

.

رد ابن الطراوة عمى أبي عمي النحوي معترضاً عميو بقول  " :قال عمى
وقد ّ
عيد اهلل وىذا ال يقال  ،وانما ذكر سيبويو تقريباً  ،كما قال  :ضربت زيداً ضربتو
()93

.

يقدر لفظو  ،وال يجوز النطق بو وال استعمالو "
ونحوه مما ّ
ما ذكره ابن الطراوة فيو تحامل عمى سيبويو  ،الن سيبويو الذي تبعو أبو عمي
يقول في كتابو " مثل أيم اهلل  ،وأيمن :الىا اهلل ذا  ،إذا حذفوا ما ىذا مبني عميو ،
فيذه األشياء فييا معنى القسم  ،ومعناىا كمعنى االسم المجرور بالواو وتصديق ىذا
مستقر ليا وفييا
وعمى
ألفعمن  ،فـ (عيد) مرتفعة ،
عيد اهلل
قول العرب  :عمّي ُ
ّ
ّ
ّ
معنى اليمين " (. )94
عمى عيد اهلل) قول العرب
ىذا نص سيبويو الذي جاء في كتابو  ،يذكر أن ( ّ
مما يدل عمى أنو ليس تمثالً من سيبويو كما ادعى ابن الطراوة ( . )95ويدل ما ذكر
سيبويو عمى جواز ىذا التركيب وصحة القياس عميو  ،إذ لم يخرجو سيبويو عمى
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غير ظاىره  ،ولم ينص عمى قمتو أو شذوذه وىذا لما يستدل بو عمى عدم صحة ما
ذكره ابن الطراوة .

التعجب - :
أحسن زيداً ،
قال أبو عمي النحوي " التعجب يكون بمفظين احدىما قولك  - :ما
َ
أعمم عم اًر  ،واألخر ما كان عمى (افعل بو) نحو قولك  :أكرم بز ٍيد وأحسن
وما َ
ٍ
ماض وفيو ضمير يعود عمى المبتدأ الذي ىو (ما) وذلك
بعمرو  ،وقولك اعمم فعل
الضمير رفع بأنو فاعل  ،وزيدا وما أشبيو نصب بأنو مفعول بو وتقديره  :شيء
أحسن زيداً  ،والضرب األخر من لفظي التعجب نحو  :أكرم بزيد واعمم بو وأطيب بو
َ
فالمفـظ في ىذا لفظ األمر والمعنى  ،معنى اإلخبار  ،والمعنى صار (زيد ذا عمم وذا
كرم) والجار مع المجرور في موضع رفع بأنو فاعل كما أنيما كذلك في قوليم (كفى
()96

.

باهلل) "

صرح بالخطأ فيو ثقةً بمن وافقو عميو زعمو
وقد ّ
رد عميو ابن الطراوة بقولو " ومما ّ
في (بز ٍيد) من قولك (أحسن بز ٍيد) أنو فاعل  ،والباء فيو بمنزلتيا في قولو تعالى ﭘ
()97

باهلل ﭚ ﭼ

،وىذا قول ال وجو لو  ،ألن حذف الباء من اآلية يوضح معناىا ،

وحذفيا من المسألة يمنع النطق بيا "

()98

ومعموم أن لمتعجب صيغتين قياسيتين ىما (ما افعمو) و(افعل بو)  ،وقد اختمف

النحويون في (افعل) عمى مذىبين -:

األول  -:مذىب الجميور  :ذىب الجميور إلى أنو أمر في المفظ خبر في المعنى ،
ومعناه

الماضي فمعناه (افعل) أي صار ذا كذا  ،فيو مثل (أبقمت األرض) صارت ذا بقل و
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()99

(أجنى الشجر) صار ذا جني

 .وىو اختيار أبو عمي 0

قال ابن عصفور(:ونظير ذلك في أن المفظ لفظ األمر،والمعنى عمى غير ذلك قولو

تعالى (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﭼ

()100

فمعناه:فََي ُم ُّ
دد)

()101

والفاعل عمى ىذا الرأي ىو الضمير المجرور بالباء الزائدة كزيادتيا في فاعل

"كفى" (،)102ومنو قولو تعالى ( ﭘ باهلل ﭚ ﭼ0

واعتذر عن لزوم زيادتيا بان " أفعل " كانت في األصل ماض عمى صيغة "
أفعل" كـ"أحسن" أي بمعنى صار ذا حسن  ،ثم غيرت الصيغة فقبح إسناد صيغة
األمر إلى االسم الظاىر فزيدت الباء في الفاعل ليصير عمى صورة المفعول بو

()103

المجرور بالباء كامرر بزيد ،ولذلك التزمت زيادتيا صونا لمفظ عن االستقباح

الثاني  -:وذىب الفراء والزجاجي وان كيسان والزمخشري وابن خروف  ،إلى أنو
أمر حقيقة أي ان الباء ليست داخمة عمى الفاعل فيي داخمة عمى المفعول ،وفي
حسن أحسن
اعتبار المخاطب في "أفعل بو " المصدر الدال عميو الفعل كأنو قيل يا
ُ
بز ٍيد أي ألزمو ودم بو ( .)104ووافقيم فيو ابن الطراوة .
ويرى الباحث صواب قول ابن الطراوة والمذىب الذي ارتضاه الن مجيء األمر
من الماضي غير مألوف  ،أما مجيء الماضي بمعنى األمر فمنو( اتقى امرؤ بو)
وان زيادة الباء في الفاعل قميمة واألكثر زيادتيا في المفعول
تعالى ( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ

ﮨﭼ

()106

سادساً  :التوابع - :
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توابع األسماء - :

قال أبو عمي  " :وما كان صفة لمنكرة جاز أن يكون حاالً من المعرفة إال الفعل

الماضي فانو ال يكون حاالً حتى يكون معو " قد" مضمرة أو ُمظيرةٌ  ،أو تجعل
()107
الماضي وصفاً لمحذوف كقولو تعالى ﭽ ﮦ ﮨ ﮩ ﮬ ﭼ
أي جاؤوكم قوماً

صدورىم فحذف الموصوف المنتصب عمى الحال  ،وأقيم صفتو مقامة وال
حصرت ُ

يجوز أن يكون (حصرت) دعاء "

()108

.

رد عميو ابن الطراوة بقولو  " :ثم تال قولو تعالى ﭽ ﮦ ﮨ ﮩ ﮬ ﭼ
وقد ّ
أن يكون دعاء عمييم والصواب نحو قولو تعالى ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ

وأبى

()109

،

وزعم أنو حذف المنتصب عمى الحال وىو " قوماً حصرت صدورىم " وجعل (قوماً)
ٍ
حاالً وىو اسم نحوٍ :
وحبال واعتقد( قد) مضمرة عمى رأيو  ،وىذا عمى ما تراه
رجال
من ضروب االحتمال  ،وكثرة اإلضمار واهلل اعمم بالصواب "

()110

.

إن ما قالو ابن الطراوة نسبة ابن بابشاذ إلى المبرد ثم قال  " :وقد رده أبو عمي
من جية أن بعده " أو يقاتموا قوميم " ونحن ال ندعو عمييم بأن يضيق اهلل صدورىم

عن قتاليم قوميم بدليل قولنا في الدعاء  :الميم أل ِ
ق بأسيم بينيم  ،فمما كان في اآلية
()111

ما يفسر الدعاء ضعف قول أبي العباس"

0

مما تقدم يتضح لنا أن ما قالو ابن الطراوة غير بعيد عن قول أبي عمي النحوي،
إذ المعنى ال يؤيده ولعل األولى في ىذه اآلية أن يقال (حصرت صدورىم) حال

()112

،ومجيء الحال فعالً ماضياً غير مقترن بـ (قد) مما أجازه الكوفيون واالخفش

.

العطـف - :

ذىب أبو عمي النحوي في ىذا الباب إلى جواز ضم المعطوف ب(أو)
والمعطوف عميو إلى بعضيما متقدمين أو متأخرين ،يقول أبو عمي " فأما المتصمة
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فإنيا ال يستفيم بيا حتى يحصل عند السائل العمم بما سأل عنو بـ(أو) ويقول
المستفيم  :أزيد عندك أو عمرو "

()113

.

يد عندك أو
وقد خطّأ ابن الطراوة ىذا الرأي ،بقولو " :وأساء العبارة في قولو :أز ٌ
ضم أحد االسمين إلى األخر قبل عندك أو بعدىا " (. )114
عمرو ؟ والصواب ُّ
ٌ

لقد فات ابن الطراوة أن ما ذكره أبو عمي قد ذكره سيبويو بقولو "  000فان شئت

قمت
ما أدري أزيد عندك أو عمرو فكان جائ از حسنا  ،كما جاز أزيد عندك أو عمرو ؟

وتقدم االسمين جميعاً مثمو وىو مؤخر وان كانت اضعف " (. )115

نحن إذا إمام مذىبين - :

األول  - :سيبويو وأبي عمي المذين قاال يجوز تأخير المعطوف والمعطوف عميو معا
يد أو عمرو)  ،وجواز تقديم احدىما عمى األخر نحو (أزيد عندك أو
نحو (أعندك ز ٌ
عمرو) ،
وجواز تقديميا معاً نحو (أزيد أو عمرو عندك).

الثاني  - :ابن الطراوة الذي جوز تقديميا أو تأخيرىما مضموما احدىما إلى األخر،
واني إميل إلى ما قال بو ابن الطراوة وذلك لوروده في القرآن الكريم نحو قولو تعالى
ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ

()116

 ،حيث جاءت(

أو) عاطفة جممة عمى جممة .
ولكن أعتقد –واهلل اعمم -أن ما ذىب إليو ابن الطراوة في عد ما ذكره أبو عمي
وسيبويو خطأ فيو تضييق عمى الناطقين بالعربية ال مبرر لو0
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نتائج البحث

بعد ان تم بحمد اهلل ىذا البحث توصمت فيو إلى بعض النتائج والمالحظات وىي
-:

ُّ - 1
يعد كتاب اإلفصاح من أوائل المؤلفات األندلسي ة التي ُخصصت لنقد كتاب
نحوي ،والذي استرعى انتباه كثير من النحاة0

 -2كان ابن الطراوة نحوياً عميق التفكير قوي الحجة حسن التحميل يضع إصبعو
عمى المسالة ويعمل فكره فيعرف أوجييا واستطاع أن يقدم أسموبا جديدا

لمدرس

النحوي ومنيجا متمي از في معرفة أسرار العربية وطريقة البحث فييا
النحو انموذجاً يحتذى
ّ -3
يعد ابن الطّراوة فيما طرحو وناقشو من آراء لو في ّ
عممية سميمة ،ييتدي
بو في مناقشة مسائل ىذا العمم ،وبالتّالي الوصول إلى أحكام ّ

بيا دارسو المّغة العر ّبية 0
- 4وردت بعض العبارات في اإلفصاح التي ال تميق بالعمماء الذين يناقشون المسائل
في ىدوء مناقشة موضوعية ومنيا(:إنما ىو ضرب من الغمط كخط المبتديء عمى
النقط ) 000
- 5خروج ابن الطراوة عن منيجو الذي نص عميو في رسالة اإلفصاح حيث ذكر
انو ال يتعرض ألبي عمي النحوي إال في ما تفرد بو وخالف نص سيبويو في حين
نراه ينقده في مواضع وىو لم يتفرد في رأيو ولم يخالف سيبويو ،فضال عن رده عمى
سيبويو في بعض المواضع من رسالتو

0
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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Abstract
Is m Freshness respected scholar and Grammar great for as long as
they stop us his views that came out with an audience visual or on
Sibawayhi and approved the AIkoviin or disagreed also one of the
scholars of Andalusia who have had considerable attention Quran
and the Arabic language which is I m freshness of the early
Alandlsin who wrote the grammar .
It is provoked by the book ((message disclosure ordains some of
the error in the illustration )) which was released in Baghdad
Dr.Hatim achievement in 1990 in favor of the guarantor Vortoit to
clarify his opinion on the clarification of the drachial Abe
grammar and Abyan style. And enrolled research introduction and
pave ensure translation driefm tenderness or then the responses.
I m Freshness grammatical dad to grammar and show that I m
Freshness is the idea realizes its aspects and able to provide a new
approach of studying grammar and a method of excellence in
Knowledge of the secrets of the Arab and search method which
has got out of tenderness for method provided for in the message
say when he stated he was accustomed to expose the Abu Ali
grammar only in the uniqueness and violates the text Sibawayhi as
well as the response to Sibawayhi at some points in his letter, is I
m Freshness With raised the performance of his as a model
example in the discussion of the science.
Praise be to Allah, Lord of the Worlds
Researcher
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ثبت المصادر
-القران الكريم

 ابن كيسان النحوي حياتو آثاره وآراؤه  ،د 0محمد إبراىيم ألبنا  ،دار االعتصامتونس 1395ىـ 1975-م 0
 ،ألبي حيان األندلسي

-ارتشاف الضرب من لسان العرب
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 اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين  ،ألبي البركاتاالنباري (ت577ىـ) ،تحقيق  :محمد محيي الدين عبد الحميد 1380 ،ىـ 1961-م0

 -أوضح المسالك عمى ألفية ابن مالك

 ،البن ىشام األنصار ي (ت 761ىـ)،

تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة 1386ىـ1967 -م0
807

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011

 اإليضاح العضدي  ،ألبي عمي النحوي (ت 377ىـ) ،تحقيق :حسن شاذلي فرىود1389ىـ دار التأليف بمصر 0
 -إيضاح شواىد اإليضاح

،ألبي عبد اهلل القيسي،تحقيق:محمد بن حمود ،مكة

المكرمة 1985،م0

 البحر المحيط  ،ألبي حيان النحوي (ت 745ىـ)  ،تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود  ،وآخرين  ،دار الكتب العممية  ،بيروت – لبنان،ط1422 ،1ىـ2001-م .
 بغية الممتمس في تاريخ أىل األندلس  ،ألبي جعفر احمد بن يحيى الظني ،دارالمصرية لمطباعة والنشر  1969م0
 بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة  ،لجالل الدين السيوطي ،تحقيق :محمدابو الفضل إبراىيم مطبعة عيسى ألبابي الحمبي 0

 البيان في غريب إعراب القران ،ألبي البركات االنباري تحقيق:طو عبد الحميدطو ،الييئة المصرية لمتأليف1390 ،ىـ0 1970-
 -التطور النحوي لمغة العربية

 ،لبرجشتراسر ،أخرجو وصححو د 0رمضان عبد

التواب ،مكتبة الخانجي بالقاىرة،ط1423، 4ىـ2003-م0
 -التذيل والتكميل في شرح التسييل

 ،ألبي حيان األندلسي  ،مطبعة السعادة

بمصر 1328ىـ 0

 -توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

 ،لممرادي ( ت 749ىـ)

تحقيق :د 0عبد الرحمن  ،مكتبة الكميات األزىرية
 التوطئة  ،ألبي عمي الشموبين(ت 645ىـ)  ،تحقيق :يوسف احمد المطوع  ،دارالتراث القاىرة-
 الجامع إلحكام القران  ،ألبي عبد اهلل محمد بن احمد القرطبي (ت 670ىـ)  ،دارالكتاب العربي القاىرة 1387 ،ىـ1967 -م0
 -خزانة األدب ولب لباب لسان العرب

 ،لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت

1093ىـ)  ،تحقيق  :عبد السالم ىارون ،دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر القاىرة
1387ىـ1967 -م 0
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 -الجني الداني في حروف المعاني

 ،لممرادي،تحقيق:د  0طو حسين ،جامعة

الموصل 1396،ىـ 1976 -م0
 ديوان األعشى الكبير  ،شرح وتعميق د 0محمد حسين ،مكتبة اآلداب بالجماميزالقاىرة0

 -ديوان أمريء ألقيس

،تحقيق:محمد أبو الفضل إبراىيم،دار المعارف

،مصر1958م0
 ديوان اليذليين  ،الدار القومية لمطباعة  ،مصر 1385ىـ 1965-م 0 ،ألبي عبد اهلل محمد بن عبد الممك

 -الذيل والتكممة لتكابي الموصول والصمة

المراكشي  ،تحقيق :د 0إحسان عباس  ،دار إحياء التراث العربي  ،القاىرة 0

 رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في اإليضاح ،البن الطراوة النحوي،تحقيق:د 0حاتم صالح الضامن ،ط1990 ، 1م0
 شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك  ،تحقيق  :محمد محيي الدين عبد الحميد،دار الفكر  ،بغداد 1384ىـ1964 -م 0
 شرح التصريح عمى التوضيح  ،لمشيخ خالد األزىري (ت 905ىـ) ،دار ألباز مكةالمكرمة

 -شرح جمل الزجاجي

 ،البن عصفور عمي بن مؤمن (ت

669ىـ) ،تحقيق :

صاحب جعفر أبو جناح  ،مطبعة الموصل  1982م0
 شرح قطر الندى وبل الصدى  ،البن ىشام األنصاري،تحقيق:محمد محيي الدينعبد الحميد مطبعة السعادة بمصر 1963م0
 -شرح الكافية في النحو

 ،لرضي الدين االسترباذي (ت 686ىـ)  ،دار الكتب

العممية بيروت 0
 شرح المفصل  ،البن يعيش (ت 643ىـ) ،قدم لو د  0اميل بديع يعقوب ،دارالكتب العممية،بيروت،ط1422، 1ىـ2001-م0

 شعر المرار بن سعيد الفقعسي ،تحقيق :د  0نوري حمودي القيسي  ،ضمن كتاب( شعراء امويون  ،القسم الثاني )0
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 شعر يزيد بن الحكم  ،تحقيق  :د  0نوري حمودي القيسي  ،ضمن كتاب (شعراءأمويون القسم الثالث )
 الشعر والشعراء  ،البن قتيبة الدينوري ( 276ىـ) ،تقديم الشيخ  :حسن تميم ،دارإحياء العموم  ،بيروت ط1406 2ىـ 1986-م0

 الكتاب لسيبويو ،ألبي بشر عمر بن عثمان (ت 180ىـ)  ،تحقيق :عبد السالمىارون  ،دار القمم 1385ىـ1966 -م  ،مطبعة بوالق المطبعة األميرية 1316ىـ 0
 كشف الظنون عن اسأمي الكتب والفنون ،لحاجي خميفة ،مكتبة المثنى بغداد 0 مجمع األمثال  ،ألحمد بن محمد الميداني (ت 518ىـ)  ،تحقيق :محمد محييالدين عبد الحميد مطبعة السعادة بمصر 1959م0

 المدارس النحوية ،د 0شوقي ضيف  ،دار المعارف بمصر 1968م0 مشكل إعراب القران  ،مكي بن أبي طالب القيسي ( 437ىـ) ،تحقيق :حاتم صالحالضامن  ،مطبعة سممان االعظمي بغداد 1395ىـ 1975م 0
 معاني القران  ،ألبي زكريا يحيي بن زياد الفراء ( 207ىـ)  ،تحقيق :احمد يوسفنجاتي ،ومحمد عمي النجار دار الكتب المصرية  1955م0

 معاني النحو  ،د 0فاضل صالح السامرائي ،مطبعة دار الحكمة لمطباعة والنشربغداد 1990م0
 معجم البمدان  ،ياقوت الحموي  ،دار صادر  ،بيروت 1397ىـ 1977م0 -مغني المبيب من كتب االعاريب

،البن ىشام ،تحقيق :د 0مازن المبارك ومحمد

عمي حمد اهلل  ،دار الفكر بيروت 1972م0
 المقتصد في شرح اإليضاح  ،لعبد القاىر الجرجاني (ت 471ىـ) تحقيق :كاظمبحر مرجان ،دار الرشيد لمنشر  ،بغداد 1982م0

 المقتضب  ،لممبرد (ت 285ىـ) تحقيق  :محمد عبد الخالق عضيمة مطبعةالسعادة بمصر -0
 -منيج السالك إلى ألفية ابن مالك

 ،لالشموني (ت 929ىـ) دار إحياء الكتب

العربية عيسى الحمبي0
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 نتائج الفكر ،لمسييمي( 581ىـ)،تحقيق :محمد إبراىيم ألبنا،دار النصر لمطباعةاإلسالمية،مصر1984م 0
 ىمع اليوامع في شرح الجوامع ،لمسيوطي ،تحقيق :عبد العال سالم مكرم  ،دارالبحوث العممية الكويت 1395ىـ1975 -م0
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