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ملخص

ابتغينا من هذا البحث أن نبني التكامل العلمي بني األندلس واملغرب يف علوم اللغة العربية ً
فضل عن
متخصصني يف النحو؛ األول :هو أبو موسى عيسى اجلزويل املراكيش ،املتوىف سنة
األدب ،من خالل عاملني
َ
607هـ ،والثاين :هو أبو عيل الشلوبني اإلشبييل ،املتوىف سنة 654هـ .والعالقة بني العاملني عالقة أستاذ
بتلميذه ،فأبو موسى اجلزويل وضع كتابه املشهور باملقدمة اجلزولية .والثاين رشحها يف كتابه «رشح املقدمة
اجلزولية الكبري» ،فاستخرج منها تعليالت للمسائل النحوية ،اكتفيت بمناقشة أربع مسائل منها عىل جهة
االختصار ،مراعاة ملقتىض احلال ،وهي؛ تعليل أمهية االسم عىل الفعل واحلرف .وتعليل تذكري الفعل .وتعليل
الرفع بالضمة يف األسامء ،ثم يف األفعال .وتعليل إضامر العالمة ،أو إظهارها يف الفعل.
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Abstract
This research aims to show the scientific complementarity between Andalusia and Morocco in
Arabic language as well as literature. It examined two renowned grammarians: the first one is
Abu Musa Issa Al-Jazūlī Al-Murrakūchi, who died in 607 Hijri, and the second is Abu Ali al-Shlubin
al-Ishbili, who died in 654 Hijri. The relationship between the two figures was that of a teacher
and a student. Abu Musa Al-Jazūlī wrote his well-known book, “The Introduction of Al-Jazūlī”,
while al-Ishbili explained it in his book, The “Explanation of Al-Jazūlī’s Introduction” from which
he extracted some justifications for certain grammatical issues. I attempt to discuss four issues
in this research, namely: Justifying the importance of the noun over the verb and the particle.
Justifying the masculinization of the verb. Justifying nominative case in verbs and nouns.
Justifying the hiding or showing of the sign in the verb.
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املقدمة

نــروم مــن هــذا البحــث بيــان مــا كان عليــه الغــرب اإلســامي مــن ُمكنــة يف علــوم اللغــة ،خاصــة علــم
النحــو ،مــع بيــان يشء مــن قــدرة علامئــه عــى التعليــل ،فضــ ً
ا عــن تأكيــد حقيقــة مفادهــا أنــه إىل جانــب
املــدارس النحويــة املرشقيــة ،كانــت هنــاك مدرســة نحويــة أندلســية مغربيــة ،أســهم يف تقويــة أركاهنــا مــا كان
مــن التكامــل بــن املغــرب واألندلــس ،مــن خــال الرحــات العلميــة بــن ال ُعدْ َوتــن ،وحســبنا أن نمثــل هنــا
بعبــور الشــلوبني إىل مراكــش للظهــور عــى علامئهــا بــا كان معــه مــن العلــم ،ليحمــل نفســه عــى الرجــوع إىل
األندلــس لطلــب مزيــد مــن العلــم ،وقــد تأسســت قناعتــه تلــك ممــا ســمعه ورآه مــن أحــد علامئهــا ،هــو أبــو
موســى اجلــزويل املتــوىف ،رمحــه اهلل ،بأزمــور ســنة 607هـــ.

وقــد ســعينا ،يف اآلن نفســه ،إىل تأكيــد حقيقــة علميــة مفادهــا أن العالقــة بــن العلامء عالقــة إمداد واســتمداد؛
فاجلــزويل قــد أمــد الشــلوبني بالعلــم ،والعــزم عــى االســتزادة منــه ،وأمــده بقانــون النحــو .وأبــو عــي الشــلوبني
ـرح مسـ ٍ
اســتمد ذلــك كلــه مــن اجلــزويل وأمدنــا ،بعــد أن اســتحكم علمــه واكتملــت آلتــه ،بـ ٍ
ـتوف لقانــون
اجلــزويل يف ثالثــة أجــزاء.

لذلــك كان َو ْكدُ نــا بيــان يشء مــن قــدرة أيب عــي الشــلوبني عــى التعليــل النحــوي املســتمد مــن قانــون
اجلــزويل ،وبيــان بعــض أوجــه التكامــل العلمــي بــن العالِــن ،وذلــك مــن طريــق عــرض بعــض النــاذج مــن
التعليــل النحــوي التعليمــي ،نــاذج معــدودة حمــدودة ،اقتضاهــا مقــام الدراســة وغايتهــا .فلــم يتّســعا ألكثــر من
ذلــك ،ومل يســمحا بالتبحــر واإلحاطــة ،وإن كان يف النفــس والعــزم يشء منهــا .ولعــل يف طبيعــة اإلشــكال،
الــذي حتــاول هــذه الدراســة اإلجابــة عنــه مــا يقــوم مقــام العــذر واحلجــة يف حــر املوضــوع واالقتصــار عــى
جانــب واحــد مــن جوانبــه الكثــرة واملرتاميــة .وعــى هــذا األســاس أقمنــا إشــكال هــذه الدراســة ورفعنــا
قواعدهــا عــى الســؤال اآليت :هــل يمكــن أن تعكــس عالقــة اإلمــداد واالســتمداد بــن اجلــزويل والشــلوبني
وجــود مدرســة نحويــة مغربيــة أصيلــة ومتفــردة؟ وإىل أي حــد يمكــن اعتبــار كفــاءة التعليــل النحــوي التعليمي
وجهــا مــن أوجــه التكامــل العلمــي بــن املغــرب واألندلــس؟
لــدى الشــلوبني ً

وقــد عقدنــا هلــذه الدراســة مبحثــن ومقدمة وخامتــة؛ خصصنــا املبحــث األول للحديــث عن رأي الشــلوبني
يف مكانــة اجلــزويل العلميــة ،وحمضنــا املبحــث الثــاين لــيء مــن التعليــل النحــوي عنــد أيب عــي الشــلوبني يف
رشحــه الكبــر للمقدمــة اجلزوليــة ،رتبنــاه يف أربعــة مطالــب :تناولنــا يف املطلــب األول تعليــل أمهيــة االســم عــى
الفعــل واحلــرف ،ثــم عرضنــا يف املطلــب الثــاين جوانــب مــن تعليــل تذكــر الفعــل ،يف حــن تدارســنا يف املطلــب
الثالــث تعليــل الرفــع بالضمــة يف األســاء ثــم يف األفعــال ،وبينــا يف املطلــب الرابــع تعليــل إضــار العالمــة أو
إظهارهــا يف الفعــل.
 .1رأي الشلوبين يف الجزولي

للجــزويل مكانــة فريــدة بــن علــاء الغــرب اإلســامي عامــة ،وعلــاء املغــرب خاصــة ،اســتقر بمراكــش،
عاصمــة الدولــة املوحديــة التــي امتــد حكمهــا إىل األندلــس وتونــس وطرابلــس .ومل تعــرف مراكــش فقــط
بكوهنــا عاصمــة املوحديــن السياســية وقتــذاك ،بــل اشــتهرت أيضــا بعلامئهــا ،فــا يذكــر فــن مــن الفنــون وال
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علــم مــن العلــوم إال ويف مراكــش َعلــم من األعــام ،وحســبنا أن نمثل باجلــزويل (607هـــ) يف النحــو ،وبالقايض
عيــاض (544هـــ) يف النقــد وعلــم احلديــث والفقــه والتاريــخ ،وبابــن عبــد امللــك املراكــي (634هـــ) يف األدب
والتاريــخ ،وبالرشيــف اإلدريــي (559هـــ) يف اجلغرافيــا ،وغريهــم كثــر؛ وال أحــد يشــك يف أن ازدهــار العلــوم
يف ذلــك العــر كان نتيجــة مبــارشة لفضــل اخلليفــة يعقــوب املنصــور عــى العلــاء ،فقــد قرهبــم وأكرمهــم،
وأحلهــم املقــام األســمى ،وأناهلــم الفضــل األســنى؛ وكذلــك كان صنيعــه مــع اجلــزويل رمحهــا اهلل مجيعــا.

ـمته غــر واحــد مــن املؤرخــن ،فعــددوا أفضالــه وخلــدوا مناقبــه ،فهــو رمحــه
وسـ ْ
ولقــد أشــاد بعلــم اجلــزويل َ
اهلل «أحــد علــاء العربيــة الذيــن يشــار إليهــم بالبنــان ،وقــد عــا قــدره ،وذاع صيتــه يف املغــرب العــريب بــن الذيــن
ـت مــن جهــود األســاف يف هــذا الصــدد» (اجلــزويل .)15
خدمــوا لغــة الضــاد ،ووصلــوا مــا انبـ َّ

ـتهرا بخــال العلــاء وصفاهتــم مــن حيــث الضبــط واإلملــام واإلحاطــة ،فضــا عــا
ولقــد كان اجلــزويل مشـ ً
عــرف بــه مــن الصــاح واالســتقامة ،والعــزوف عــن زخــرف احليــاة ،إذ «مل يتَل َّبــس مــن الدنيــا إال بــا يتظاهــر
بــه بــن أبنائهــا تقيــة منــه عــى نفســه ،فأمــا يف باطــن أمــره وخفــي حالــه فإنــه كان عــى أرفــع درجــات الزهــد
والتقلــل مــن الدنيــا نفعــه اهلل» (املراكــي  )124/5وأمــا إجابتــه دعــوة املنصــور ،فداخلــة يف حفــظ النفــس
وخوفــا مــن البطــش ،إذ كان دأب عبــد املؤمــن وبنيــه التنقيــب عمــن هــذه حالــه خمافــة خروجــه عنــه (املراكــي
 .)121/5حيدثنــا ابــن عبــد املالــك املراكــي عــن علمــه وصالحــه قائـ ً
ـا« :وكان اجلــزويل كبــر النحــاة غــر
مدا َفــع ،جيــد التــاوة ،حســن اإللقــاء حافظــا للغــة ،ضابطــا ملــا ُي َق ِّيــد ،وافــر احلــظ مــن الفقــه ،بارعــا يف أصولــه،
متعلقــا بطــرف صالــح مــن روايــة احلديــث مــع الــورع والزهــد والتقشــف والصــاح ،واالنقبــاض عــن خمالطــة
النــاس ومداخلــة أبنــاء الدنيــا ،وهــو أول مــن أدخــل «صحــاح اجلوهــري» إىل املغــرب (املراكــي .)118/5
لقــد انقطــع اجلــزويل للعلــم وتعلــق بــه ،وأخلــص وقتــه حلســن التديــن ،وكان مــن نتائــج عكوفــه عــى طلــب
ـاب خمتـ ٌ
ـزل يف النحــو ســاه باســمه «املقدمــة اجلزوليــة» وهــو كتــاب ينــم عــن إحاطــة وموســوعية،
العلــم كتـ ٌ
وقــدرة عــى عــرض الفوائــد الكثــرة يف العبــارات القليلــة ،مــن غــر إخــال وال تقصــر ،مــع نــدرة يف التمثيــل.

لقــد كان كتابــه املوســوم باملقدمــة اجلزوليــة بمثابــة قانــون يف علــم النحــو ،ومرج ًعــا يلــوذ إليــه كل مهتــم
هبــذا العلــم اجلليــل ،ويبغــي التــاس لطائــف العربيــة ،وقــد قيــل يف حقــه كالم يشــهد بســعة باعــه ،قــال عنــه
ابــن مالــك« :إن كتــاب القانــون يف النحــو للشــيخ اإلمــام الفاضــل أيب موســى ،وإن كان صغــر احلجــم لكنــه
كثــر العلــم مســتعص عــى الفهــم ،مشــتمل عــى لبــاب األدب ،منطــو عــى رس كالم العــرب ،متضمــن للنــكات
العربيــة التــي خــا منهــا أكثــر رشوح النحــو» (اجلــزويل .)6

ونظـ ًـرا ملــا اتســم بــه الكتــاب مــن اإلجيــاز يف العــرض  -الــدال عــى أن الكتــاب وضــع للنخبــة مــن أهــل
االختصــاص ،وعلــاء النحــو حتديــدا ،كان ال بــد مــن فتــح مغلقــه ،ورشح غامضــه ،وبســط ملخصــه ،والتمثيــل
بالشــواهد لندرهتــا فيــه ،ممــا جيعلــه ســائغا للمتعلمــن  -انــرى أبــو عــي الشــلوبني لــرح هــذه املقدمــة ،فرشحها
ِ
رشحا؛
ـرا مل يــف بحاجــة العطــاش هلــذا العلــم ،فأحلــوا عليــه يف الطلب ليشــبع املقدمــة ً
يف أول األمــر ً
رشحــا صغـ ً
ت َْو ًقــا لبلــوغ رشح موســع مــوف ،فاســتجاب حلاجتهــم أبــو عــي فــكان الــرح الكبــر الــذي سنشــتغل بــه لبيــان
قــوة أيب عــي الشــلوبني يف التعليــل النحــوي للقضايــا التــي أوردهــا اجلــزويل يف مقدمتــه هــذه.
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وهنــاك مــن الشــواهد والروايــات الكثــرة مــا يؤكــد رســوخ علــم اجلــزويل وتضلعــه ،وقــد رضبنــا عنهــا
صفحــا ،دف ًعــا لإلســهاب ،وتوجيـ َه اجلهــد للمهــم واملطلــوب ،ومنهــا مــا يشــهد كذلــك عــى رســوخ املغاربــة
يف علــم النحــو؛ ولعــل أهــم الروايــات مــا نســب إىل ابــن عبــد امللــك ملراكــي يف الذيــل والتكملــة ،حيــث أكــد
عــى أن الوافــد مــن املدرســة النحويــة األندلســية ،أبــا عــي الشــلوبني ،جــاء بقصــد الظهــور بعلمــه عــى أهــل
مراكــش ،ليعــود أدراجــه مقتنعــا بعلــو كعــب طــاب اجلــزويل يف النحــو (املراكــي )121/5؛ أمــا اجلــزويل
فب ُعــد أن يــدرك قانونــه يف النحــو مــن لــدن هــذا اإلشــبييل ،إال بعــد إفنــاء األعــار .وحقــا قــد كان لــه مــا طلــب
بعــد رجوعــه إىل األندلــس وعكوفــه عــى طلــب علــم النحــو مــن أربابــه ،ليلقــب بعــد املكابــدة واملجاهــدة
وطــول املدارســة ،باألســتاذ أيب عــي الشــلوبني لفطنتــه وتبحــره يف علــم النحــو ،وقــد قــدم لنــا رشحــا كبــرا
للمقدمــة اجلزوليــة ،موفيــا جلوامــع املطلــوب ،وآخــذا بمجامــع القلــوب ،منــه ســنمثل ببعــض مــا اســتخرجه
مــن تعليــات نحويــة مــن مقدمــة العــامل النحــوي املراكــي اجلــزويل ،وذلــك َد ْيــدَ ن العلــاء ،فقــد اســتمد مــن
القانــون وأمــد بالــرح الكبــرـ اســتفاد مــن اجلــزويل وأفــاد الطــاب والباحثــن يف املشــارق واملغــارب.
لذلــك ســنعمد يف هــذا البحــث إىل إحــكام النظــر يف علــم الرجلــن عــى جهــة املزاوجــة :اجلــزويل باعتبــاره
واضــع املقدمــة ،وأبــو عــي باعتبــاره شــارحا هلــا ،وقــد اعتمدنــا الــرح الكبــر ألنــه «أوســع كتــب الشــلوبني
وأبرزهــا؛ إذ كان تأليفــه يف أواخــر عمــره ،فجمــع فيــه مــا انتهــى إليــه علمــه ،وأثبــت فيــه خالصــة فهمــه...
وعــى مادتــه اعتمــد الكثــر مــن رشاح اجلزوليــة ،كاللورقــي 661هـ ،واألُ َّبــذي 680هـــ» (املوســوي .)130/7

وسنســعى إىل بيــان بعــض التعليــات النحويــة التــي اســتخرجها أبو عيل مــن مقدمــة اجلزويل .وسنســتعرض
يف البحــث نــاذج مــن التعليــل النحــوي التعليمي عند الشــلوبني.
 .2نماذج من التعليل النحوي عند الشلوبين
 .1-2تعليل أهمية االسم ىلع الفعل والحرف

يعــرف اجلــزويل االســم بقولــه« :االســم كل كلمــة تــدل عــى معنــى يف نفســها وال تتعــرض لزمــان وجــود
ذلــك املعنــى» (.)3

فلالســم داللــة يف نفســه ليــس يف غــره ،واحتــواؤه معنــى يف ذاتــه جعلــه يفضــل الفعــل واحلــرف ،وقــد
علــل أبــو عــي الشــلوبني ذلــك قائــا« :أال تــرى أنــه ليــس يف الدنيــا كالم مفيــد خيلــو مــن االســم ،وكــم مــن
كالم مفيــد ليــس فيــه فعــل وال حــرف ،فــكان االســم بذلــك أمكــن عندهــم وأخــف عليهــم ،فلذلــك ترصفــوا
فيــه بزيــادة حــركات اإلعــراب فيــه ،وزيــادة التنويــن» (.)289/1
َ َ َّ َ َ
ـم َءاد َم
َ وإىل نظــر هــذا الــكالم أشــار ابــن ســيده يف مقدمــة كتابــه املخصــص يف إيــراده لقولــه تعــاىل﴿ :وعلـ
ۡ ۡ َ ٓ ُ َّ
ـما َء ك َهــا ﴾ [البقــرة ،]31:يقــول« :فــإن قيــل فاللغــة فيهــا أســاء وأفعــال وحــروف ،وليــس جيــوز أن يكــون
ٱلسـ

املعلــم مــن ذلــك األســاء دون هذيــن النوعــن الباقيــن؛ فكيــف خــص األســاء وحدهــا؟ قيــل اعتمــد ذلك من
حيــث كانــت األســاء أقــوى األنــواع الثالثــة؛ أال تــرى أنــه ال بــد لــكل كالم مفيــد مــن االســم؛ وقــد تســتغني
اجلملــة عــن كل واحــد مــن الفعــل واحلــرف ،فلــا كانــت األســاء مــن القــوة واألوليــة يف النفــس والرتبــة
بحيــث ال خفــاء بــه جــاز أن تكتفــي هبــا ممــا هــو تــال هلــا ،وحممــول يف االحتيــاج إليــه عليهــا» (.)44/2
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وممــا ال شــك فيــه فــإن عــدم االســتغناء عــن االســم يف الــكالم املفيــد ،وحاجــة املتكلــم إليــه أكثــر مــن الفعل
واحلــرف لدليــان يشــهدان عــى خفتــه؛ واخلفــة ،هــا هنــا ،معــادل داليل للقــوة وعالمــة عليهــا ،واخلفــة علــة
أجــرت عليهــا العــرب كالمهــا ،وعقــدت عليهــا لســاهنا «وهــذا مــا اعتـ ّـل بــه النحويــون مــن اختــال األســاء
عنــد ذهــاب احلركــة والتنويــن ،مــع أن األســاء أخــف ،فكانــت أمحــل لثقــل احلركــة ،واألفعــال بالعكــس»
(الســهييل .)73 ،72

ومــن عالمــات متكــن األســاء عــدم قابليتهــا للجــزم؛ ألن اجلــزم ســكون والســكون ســلب حركــة وإن
شــئت فقــل هــو شــل هلــا ،واألســاء حيــة ال تشــل ،إهنــا دومــا متحركــة «ألن اجلــزم ليــس مــن إعــراب األســاء»
(الســهييل  ،)72فالضمــة والفتحــة والكــرة حــركات وتلــك خاصــة باألســاء فقــد ترفــع حينــا وختفــض آخــر
وتتوســط بــن احلالــن حينــا ثالثــا ،أمــا األفعــال فإنــا تتحــرك رفعــا باإلنجــاز واالســتمرار ،أو نصبــا بالنفــي،
أقصــد هنــا اإلعــراب باحلــركات :بالضمــة رفعــا وبالفتحــة نصبــا.
وأمــا إذا دخلــت اجلــوازم عــى املضــارع فإهنــا تفقــده حركتــه وتســلب منــه مضارعتــه لألســاء ،فينتفــي
الفعــل يف صيغــة الفعــل ،ويصبــح مشــلول احلركــة عديمهــا.

أال تــرى أننــا عندمــا نقــول« :جيتهــدُ زيــدٌ »؛ فــإن الفعــل يرفــع لقيامــه بالفعــل واســتمراره فيــه ،وهبــذا ضــارع
املضـ ِ
ـم يف التمكــن لداللتــه عــى احلركــة واالســتمرار فيهــا ،أمــا إذا قلنــا« :مل ْ جيتهــدْ زيــدٌ »؛ فقــد ضــارع
ـار ُع االسـ َ
الرفــع ،وانتفــت احلركــة ،فلــا توقــف التجــدد واالســتمرار يف الفعــل ،حــل الســكون حملــه وكأن الباحــث شــل،
ـادرا عــى االجتهــاد واحلركــة فيــه ،ومل يعــد جيتهــد لســبب أقعــده عــن ذلــك .واملعلــوم أن اجلــزم
فــا عــاد قـ ً
يكــون بالتســكني وباحلــذف ،والتســكني إزالــة حلركــة كقولنــا« :مل ْ جيتهــدْ » ،حيــث حــل الســكون حمــل الضمــة،
واحلــذف إزالــة حلــرف وحركــة ،كحــذف النــون يف قولنــا« :مل جيتهــدا» ،والفعــل الــذي يتعــرض هلــذه التغيــرات
وتنتفــي عنــه احلركــة ،وينقــض مــن طرفــه ال حمالــة يضيــع متكنــه وتتالشــى مضارعتــه لألســاء .وملــا كان إعراب
األســاء بالرفــع والنصــب واخلفــض ،مــع اســتحالة اجلــزم فيهــا ،انتفــت مضارعــة األفعــال املجزومــة لألســاء،
ـف [اجلــزم] «ســقط حركتــه وتنوينــه؛ فثبــات حركتــه دليــل عــى رفعــه أو نصبــه أو
ـم الوقـ ُ
فــإذا اعــرى االسـ َ
جــره ،وثبــات تنوينــه دليــل عــى رصفــه .وإذا وقــف عليــه زالــت احلركــة ،ثــم تبــع احلركــة التنويــن يف الــزوال»
(ابــن بابشــاذ  ،)48/1وملــا كانــت احلــال هــذه كان مصــر االســم االختــال.
وليــس يمتــاز االســم عــن الفعــل واحلــرف فقــط باخلفــة والقــوة واألوليــة بــل كذلــك باألصالــة« ،يعنــي أن
التنويــن إنــا زيــد يف االســم ملــا ذكــر ،ليــدل عــى أنــه أصــل يف األلفــاظ املفــردة ال فــرع كالفعــل واحلــرف ،وذاك
أن األلفــاظ املفــردة أصــل وفــرع ،فاألصــل منهــا هــو االســم ،والفعــل واحلــرف فرعــان ،فجعــل التنويــن يف
االســم دون الفعــل واحلــرف ليــدل عــى أنــه أصــل يف األلفــاظ املفــردة للفعــل واحلــرف» (الشــلوبني .)273/1
ً
وفضــ ً
ا عــن كــون األســاء
أصــول فثمــة علــة أخــرى الختصــاص االســم بالتنويــن هــي علــة اخلفــة،
«والتنويــن موافــق خلفتــه عليهــم غــر مناقــض لــه ،فــإن اخلفيــف يــزاد عليــه ليثقــل ،ويعــادل الثقيــل ،ويتــرف
فيــه بوجــوه ال يتــرف فيهــا فيــا يثقــل عليهــم ،فلــا كان وضــع األســاء عندهــم عــى هــذا ،أعنــي عــى أهنــا
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خفــاف ،يتــرف فيهــا بزيــادة حــركات اإلعــراب» (الشــلوبني  ،)273/1وقــد أومــأ الســهييل حينــا كشــف عن
احلكمــة يف إحلــاق نــون التنويــن الســاكنة أواخـ َـر األســاء املتمكنــة ،إذ قــال « :األصــل يف الداللــة عــى املعــاين
الطارئــة عــى األســاء حــروف املــد واللــن ،وأبعاضهــا – وهــي حــركات – متــى قــدر عليهــا فهــي أخــف مــن
غريهــا» (الســهييل .)70
فراجحية األسامء وقوهتا عىل األفعال واحلروف راجع إىل:
خفتها ،ولذلك تنون؛أوليتها يف النفس؛-أصالتها؛

-اكتفائها بنفسها؛

-احتياج غريها ،من األفعال واحلروف ،هلا.

 .2-2تعليل تذكير الفعل

قــال اجلــزويل رمحــه اهلل« :إذا ذكــر الفعــل علــم أنــه ال بــد لــه مــن فاعــل ،وأنــه أقــل مــا يكــون واحــدا وأن
أصلــه التذكــر ،وال يــدرك التأنيــث وال التثنيــة واجلمــع ،فيحتــاج مــا ال يــدرك إىل عالمــة» (اجلــزويل .)50/2

ولقــد علــل اجلــزويل ســبب كــون الفعــل مذكــرا باألصالــة قائــا« :ومدلــوالت األفعــال أجنــاس فــا يكــون
فيهــا تأنيــث كــا ال يكــون يف مدلوالهتــا ،والتــاء التــي تلحــق الفعــل عالمــة لتأنيــث الفاعــل ال لتأنيــث الفعــل»
(اجلــزويل .)11/2

وعطفــا عــى رأي اجلــزويل القائــل بــأن أصــل الفعــل التذكــر ،أمــا كونــه مؤنثــا ففــرع حيتــاج إىل عالمــة
متيــزه ،وقــد علــل ذلــك أبــو عــي الشــلوبني بقولــه« :وكذلــك جعلــوا العالمــة مــع التأنيــث دون التذكــر؛ ألن
التذكــر هــو األصــل والتأنيــث فــرع ،واحلاجــة إىل األصــل أمــس منهــا إىل الفــرع ،وإذا كانــت احلاجــة إليــه أمس
فداللتــه عليــه أقــوى ،فلــم حيتــج األصــل الــذي هــو التذكــر إىل العالمــة ،واحتــاج الفــرع الــذي هــو التأنيــث
إليهــا ،فلذلــك حلقــت العالمــة مــع التأنيــث دون التذكــر» (.)575/2

إن النظــر إىل املذكــر باعتبــار األصالــة وإىل املؤنــث باعتبــار الفرعيــة أمــر ثابــت ،يقــول اجلــزويل رمحــه اهلل:
«أســاء األشــخاص إمــا مذكــر وإمــا مؤنــث ،واملذكــر هــو األصــل واألول ،واملؤنــث فــرع ثــان ..فيلحــق مــا هو
ثــان عنهــا أي أن التأنيــث إنــا هــو وصــف الحــق للفــرع الــذي هــو ثــان لألصــل الــذي هــو أول» (،11/2
 ،)12ولذلــك كان املذكــر ،مــن موقــع التمكــن يف األصالــة ،أخــف عليهــم مــن املؤنــث.

وتتفــرع عــن هــذه املســألة كــون الفعــل والفاعــل كالــيء الواحــد ،إذ ال بــد لــكل فعــل مــن فاعــل ،لكــن
ليــس رشطــا أن يكــون لــه مفعــول؛ ألن «داللــة الفعــل عــى الفاعــل أقــوى مــن داللتــه عــى املفعــول ألنــه ال
يســتغني عــن الفاعــل ،وقــد يســتغني عــن املفعــول ،فلــا كان الفعــل ال يســتغني عــن الفاعــل ،وكان يســتغني
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عــن املفعــول صــار الفعــل والفاعــل كالــيء الواحــد» (الشــلوبني  ،)573/2وحاجــة الفعــل إىل الفاعــل آكــد،
وذلــك قصــد اجلــزويل« :إذا ذكــر الفعــل ُعلــم أنــه ال بــد لــه مــن فاعــل» (.)50/2
 .3-2تعليل الرفع بالضمة
 .1-3-2يف األسماء

يقــول أبــو عــي الشــلوبني« :واعلــم أن الضمــة هــي األصــل يف بــاب الرفــع ،فــكل مــا أعــرب هبــا جــاء عــى
األصــل ،ومــا أعــرب بغريهــا فليــس بِجـ ٍ
ـاء عــى أصلــه ،فينبغــي أن ُيســأل فيــه مــا الــذي أخرجــه عــن أصلــه»
َ
(.)331/1

فارتبــاط الضمــة باملرفوعــات دليــل قوهتــا؛ ألن قــوة األصــل الــذي هــو االســم تقتــي أقــوى احلــركات،
وهــي الضمــة ،فلــم يبــق إال النصــب واجلــر باعتبارمهــا أضعــف مــن الضمــة فناســبهام الفرعــان املتبقيــان ،ومهــا
الفعــل مــا مل يعــرب واحلــرف ،وأمــا الفعــل املعــرب كاملضــارع املجــرد مــن النواصــب واجلــوازم فحقــه الرفــع
بالضمــة  -فضــا عــن ثبــوت النــون  -ألنــه ضــارع األســاء وشــاهبها .وقــد قصــدت الرفــع باحلــركات؛ أي
الضمــة؛ ألن غــريض احلديــث عــن قــوة الضمــة باعتبارهــا أص ـ ً
ا يف الرفــع.

فقــد جعلــت األصالــة للضمــة يف بــاب الرفــع ،وللفتحــة يف بــاب النصــب ،وللكــرة يف بــاب اجلــر .قــال
ابــن اخلشــاب« :إنــا جعلــت احلــروف نائبــة عــن احلــركات يف اإلعــراب؛ ألن احلــركات هــي األصــل فيــه»
( ،)54فجعــل األقــوى لألقــوى ،وهــو األصــل ،واألضعــف لألضعــف ،وهــو الفــرع .لذلــك كانــت املرفوعــات
بالضمــة كلهــا أصــوال ،واملنصوبــات واملجــرورات فروعــا.
فبم علل أبو عيل الشلوبني كون الضمة هي األصل يف الرفع؟

يقــول« :إنــا وجدنــا األصــول مــن املعربــات وبعــض الفــروع معر ًبــا هبــا ،وغريهــا ممــا جعــل عالمــة للرفــع مل
يعــرب بــه إال مــا كان فرعــا .وبيــان ذلــك أن األســاء املعربــة :إمــا مفــردة وإمــا مثنــاة وإمــا جمموعــة ،واملفــردة هي
األصــل ،وهــي كلهــا معربــة بالضمــة ،واملثنــاة فــرع وهــي معربــة بغــر الضمــة ،واملجموعــة إمــا مجــع ســامة
يف املذكــر أو مجــع ســامة يف املؤنــث ،وإمــا مجــع تكســر وكلهــا فــروع ،واثنــان فيهــا مرفوعــان بالضمــة ومهــا
مجــع الســامة يف املؤنــث ومجــع التكســر ،وواحــد منهــا وهــو مجــع الســامة يف املذكــر معــرب بغــر الضمــة»
(.)331/1

إن الضمــة هــي عالمــة الرفــع يف األصــول مــن املعربــات ،وقــد بــن أبــو عــي الشــلوبني كيــف أن الضمــة
ُ ِمضــت لألصــول الختصاصهــا باألســاء املفــردة وهــي األصــول ،ومــا انبثــق منهــا مــن تثنيــة أو مجع فــروع .ومع
اختصاصهــا باألصــول ،أعنــي األســاء املفــردة ،فقــد جعلــت عالمــة للرفــع يف بعــض الفــروع كجمــع املؤنــث
الســامل ومجــع التكســر «فقــد تبينــت هبــذا مــا ذكرنــاه مــن أن الضمــة ُأعــرب هبــا األصــول كلهــا وبعض الفــروع،
وغــر الضمــة مل يعــرب هبــا إال فــرع ،فبــان بذلــك أن الضمــة هــي األصــل لكوهنــا يف األصــول والفــروع .وكــذا
ينبغــي لألصــل أن يتــرف ترصفــا ال يترصفــه الفــرع ،فيكــون يف األصــول والفــروع ،وينبغــي للفــرع أن ينقــص
عنــه ،فيكــون فيــا هــو فــرع مثلــه ،وال يســتمر يف الفــروع كلهــا لنقصــه عــن األصــل» (الشــلوبني .)332/1
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فالضمــة قــد توســع نفوذهــا فغطــت األصــول كلهــا يف األســاء املعربــة ،وبعضــا مــن فــروع الكلمــة املفــردة،
أمــا احلركتــان املتبقيتــان فارتبطتــا بالفــروع فقــط ،ومل متتــدا إىل أصــل مطلقــا ،ويف هــذا أقــوى دليــل عــى قــوة
وضعــف الفتحــة والكــرة.
الضمــة َ
 .2-3-2يف الفعل املضارع

ـركات وعــدد األحــرف ،كــا
األصــل يف الفعــل املضــارع أن يأخــذ حكــم االســم املفــرد ملضارعتــه لــه يف
احلـ ۡ َ
ّ
َ َ ٗ
ٞ
هــو األمــر بــن اســم الفاعــل والفعــل املضــارع ،ففــي قولــه تعــاىل﴿ :إ ِ ِن َجا ِعــل ِف ٱل ِ
ۡرض خل ِيفــة ۖ﴾ [البقــرة:
 :]30جاعــل بمعنــى أجعــل ،فعــدد األحــرف أربعــة وعــدد احلــركات ثــاث والســكون واحــد ،وممــا جــاء فيــه
َّ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ُ ۡ
ـم
الفعــل املضــارع بمعنــى اســم الفاعــل قولــه تعــاىلِ﴿ :إَون ربــك لحكــم بينهــم﴾ [النحــل :]124:أي حلاكـ ٌ
بينهــم ،بدخــول الــام عــى الفعــل املضــارع للتأكيــد ،وكــذا عــى اســم الفاعــل «حاكــم» للغــرض املعنــوي
َ
َّ َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ ُ
ور ُهـ ۡ
كـ ُّ
ـن ُص ُد ُ
ـم َو َمــا ُي ۡعل ُِنــون[ ﴾٧٤النمــل:]74 :
نفســه .ومنــه كذلــك قولــه تعــاىل﴿ِإَون ربــك لعلـ
ـم مــا ت ِ
فاقتــى شــبه الفعــل املضــارع باســم الفاعــل مضارعتــه لــه ،وكذلــك األمــر يف رفــع املضــارع ،فالعلــة فيــه
حلولــه يف موضــع االســم ،ومضارعتــه لــه ،ويوضــح اجلــزويل ،رمحــه اهلل ،فحــوى مضارعــة األفعــال ألســاء
الفاعلــن مــن خــال تعريفــه الســم الفاعــل ،قائــا« :هــو املشــتق مــن املصــدر اســا ملــا نســب إليــه ذلــك
املصــدر جريــا عــى املضــارع ،واملــراد مــن اجلريــان موازنتــه لــه حركــة وســكونا وعــدة حــروف نحــو« :ضــارب
فإنــه عــى عــدة حــروف يــرب ،وموافــق لــه يف نظــم حركاتــه وســكناته» ( ،)146/2ومــا جــاء منــه ملحقــا
بالــام مثــلّ :
«إن زيــدا ليفعــل» ،الــذي يوافــق «إن زيــدا لفاعــل» ،مقيــس عليــه.
وال طائــل يرجــى مــن قـ ٍ
ـول زعــم أصحابــه أن الفعــل يرتفــع باالبتــداء؛ ألن ذلــك يقتــي ،كــا أشــار إىل
ذلــك ســيبويه ،انتصابــه يف موقــع النصــب ،وجــره يف موقــع اجلــر ،مــادام االبتــداء هــو العامــل فيــه .وإنــا كان
ارتفاعــه لوقوعــه موقــع االســم ،وألنــه «شــابه االســم بجــواز شــبه مــا وجــب لــه» (أبــو حيــان  ،)124فيكــون
بذلــك معربــا كاألســاء املتمكنــة مــامل تلحقــه نــون توكيــد أو إنــاث .يقــول أبــو عــي الشــلوبني« :وكذلــك كــون
الضمــة عالمــة للرفــع يف األفعــال التــي مل يتصــل هبــا مــا يوجــب بناءهــا وال رفعهــا بالنــون ،جــاء األصــل أيضــا
فــا ســؤال فيــه ،وإنــا الســؤال فيــا مل جيــئ عــى أصلــه ممــا اتصــل بــه مــا يوجــب بنــاءه وهــو نونــا التوكيــد
ونــون مجاعــة النســوة ،وبــن أنــه ال يمكــن أن يكــون مرفوعــا ألنــه إذا كان فيــه مــا يوجــب بنــاءه مل يمكــن أن
تدخــل فيــه الضمــة؛ ألن الضمــة إعــراب واملبنــي ال يكــون حمــا لإلعــراب أصــا» ( )334/1قــال اجلــزويل:
«وأصــل اإلعــراب لألســاء؛ ألهنــا ال تتغــر صيغتهــا لتغــر املعــاين عليهــا ..وإنــا أعــرب [مــن األفعــال] مــا
أعــرب ملضارعتــه االســم» ( ،)8/2واملقصــود هبــذه األفعــال حتديــدً ا الفعــل املضــارع الســم الفاعــل.
ومــن تعليــات الشــلوبني الســتحالة اجلمــع بــن إعرابــن يف كلمــة واحــدة قولــه« :وأمــا إجيــاب نــوين
التوكيــد ونــون مجاعــة النســوة يف الفعــل املضــارع البنــاء فقــد تقــدم الــكالم فيــه ،وكذلــك أيضــا إذا اتصــل
بالفعــل املضــارع مــا يوجــب رفعــه بالنــون ال يمكــن أن يكــون رفعــه بالضمــة ألنــه قــد اتصــل بــه مــا يوجــب أن
يكــون رفعــه بغــر الضمــة ،فــا يمكــن أن يكــون رفعــه بعالمتــن؛ ألن إعرابــن ال جيتمعــان يف كلمــة واحــدة»
(.)334/1
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فاملعــرب معــرب واملبنــي مبنــي واجلمــع بــن عالمتيهــا يف حمــل واحــد ممتنــع عقـ ً
ـا ومنط ًقا لعلــة التنــايف ،وقد
أكــد هــذا األنبــاري يف إنصافــه حــن قــال« :لــو جــاز أن جيتمــع يف اســم واحــد إعرابــان متفقــان ،جلــاز أن جيتمــع
فيــه إعرابــان خمتلفــان ،فكــا يمتنــع أن جيتمــع فيــه إعرابــان خمتلفــان ،فكذلــك أن جيتمــع فيــه إعرابــان متفقــان
المتنــاع اجتــاع إعرابــن يف كلمــة واحــدة» (.)21/1

فاألصــل يف الفعــل املضــارع أن يرفــع بالضمــة يف اإلفــراد ،وبثبــوت النــون إذا اتصــل بألــف االثنــن ،أو واو
اجلامعــة أو يــاء املخاطبــة؛ ألن اإلعــراب باحلــركات أصــل وباحلــروف فــرع ،فناســب إعــراب املضــارع الــذي
فاعلــه مفــرد باحلركــة ،وإعــراب املضــارع الــذي فاعلــه خماطــب مؤنــث أو مثنــى أو مجــع باحلــروف؛ ألن املؤنــث
فــرع عــن املذكــر ،واملثنــى واجلمــع فرعــان عــن املفــرد ،فاقتــى األمــر اجلمــع بــن األصــول عنــد إعــراب
االســم املفــرد باحلركــة ،وبــن الفــروع عنــد إعــراب الفــروع باحلــروف كــا هــو األمــر يف إعــراب املؤنــث واملثنــى
واجلمــع.

وإذا تعلــق األمــر بجــزم املضــارع فيــا كان فاعلــه فر ًعــا؛ أي مــا كان إعرابــه باحلــروف فإنــه يكــون بحــذف
النــون ،أمــا اجلــزم يف املضــارع حــال كــون فاعلــه أصـ ً
ـا أي مذكـ ًـرا أو مفــر ًدا فجزمــه يكــون بحــذف احلركــة
وليــس بحــذف احلــرف؛ إذن فحــذف النــون يف املضــارع ذي الفاعــل الفــرع عنــد اجلــزم يوازيــه ويقابلــه عنــده،
ـرب» ،وهكــذا تكون
حــذف احلركــة يف الواحــد الــذي هــو املضــارع ذي الفاعــل األصــل ،والــذي م ّثــل لــه بـ«يـ
ُ
احلركــة يف املضــارع الــذي فاعلــه أصــل :مذكــرا كان أو مفــردا ،معــادال للنــون يف املضــارع إذا كان فاعلــه فرعــا:
ـع مذكـ ٍ
ـر ســا ًملا.
مؤنثــا كان أو مثنــى أو مجـ َ

وللســرايف تعليــل دقيــق يف قســمة اإلعــراب والبنــاء عــى أرضب األفعــال الثالثــة ( ،)77/1حيــث جعــل
الفعــل املضــارع معربــا ملضارعتــه األســاء مضارعــة تامــة ،وهــو أمكــن األقســام ،فاســتحق اإلعــراب لتمكنــه
مثــل األســاء ،والــرب الثــاين دونــه يف التمكــن ،إال أنــه حتــرك ليشــبه األســاء شــبها ضئيــا وهــو املــايض ،وأما
الثالــث فلــم يتحــرك ملشــاهبتها يف يشء فبقــي عــى ســكونه وهــو األمــر .لذلــك اســتحق الرضبــان األخــران
البنــاء ،فأمــا املــايض الــذي شــابه االســم مشــاهبة ناقصــة فقــد حــرك بالفتــح؛ ألن الفتحــة أخــف مــن الضمــة
التــي اختــص هبــا املضــارع لألســاء يف إعرابــه ،وأمــا األمــر فلــم يتحــرك ملشــاهبة األســاء وبقــي ســاكنا عــى حاله
فأعطــي الســكون ومل يعــط حركــة؛ ألن احلركــة أمكــن مــن الســكون فــكان ترتيــب القســمة عــى النحــو التــايل:
ضمــة يف اإلعــراب للمضــارع ،وفتحــة يف البنــاء للــايض ،وســكون يف البنــاء لألمــر؛ ألن الضمــة كــا ذكرنا ســلفا
أمكــن مــن الفتحــة ،والفتحــة أمكــن مــن الســكون ،فأعطــي األمكــن لألمكــن أي الضمــة للمضــارع ،واألقــل
متكنــا لألوســط أي الفتحــة للــايض ،واألضعــف وهــو الســكون لألمــر النتفــاء الشــبه بينــه وبــن األســاء التــي
ضارعهــا املضــارع مضارعــة تامــة ،وضارعهــا املــايض مضارعــة ناقصــة ومل يضارعهــا األمــر يف يشء.

إن االســم هــو األصــل الــذي يقــاس عليــه الفعــل املضــارع باعتبــاره فرعــا لعلــة املشــاهبة ،وذاك معنــى قــول
أيب عــي الشــلوبني« :وأصــل اإلعــراب لألســاء؛ ألن اإلعــراب جــيء بــه لبيــان معــان هــي الفاعليــة واملفعوليــة
واإلضافــة ،وتلــك املعــاين ال تكــون إال يف األســاء ،فــا ينبغــي أن يكــون اإلعــراب يف األصــل إال لألســاء؛
ألن تلــك املعــاين ال تكــون إال يف األســاء ،فــإن دخــل يف غريهــا فإنــا يدخــل عــى التشــبيه .ومل يشــبه مــن غــر
األســاء باألســاء يف دخــول اإلعــراب فيهــا إال بعــض األفعــال وهــو األفعــال املضارعــة» (.)257 ،256/1
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عندمــا ننظــر يف الفعــل الــذي فاعلــه مــن الفــروع كلهــا  -ســواء املؤنــث احلقيقــي أو غــر احلقيقــي ،أو املثنــى
أو اجلمــع  -فإننــا نجــده حيتــوي عالمــة مــا متيــزه ،خــاف مــا إذا كان الفاعــل أصــا أعنــي مفــردا مذكــرا ،فلــم
أضمــرت العالمــة يف املفــرد وظهــرت يف املثنــى واجلمــع؟

أال تــرى أننــا نقــول :جــاء عــي ،وجــاء العل َيــان ،وجــاء ِ
العليــون؛ ألن األصــل يف الفعــل اإلفــراد مــا تقــدم
عــى فاعلــه ،فــإذا تأخــر الفعــل وتقــدم الــذي كان فاعــا يف الفعليــة ليصــر مبتــدأ يف االســمية ،فــإن العالمــة
تظهــر عليــه فنقــول يف األمثلــة الســابقة :عــي جــاء ،والعليــان جــاءا ،والعليــون جــاؤوا ،فتظهــر العالمــة يف املثنى
واملجمــوع ،ومل تظهــر يف املفــرد؛ يقــول اجلــزويل« :إذا ذكــر الفعــل علــم أنــه ال بــد لــه مــن فاعــل ،وأنــه أقــل مــا
يكــون واحــدا...وال يــدرك التأنيــث وال التثنيــة واجلمــع ،فيحتــاج مــا ال يــدرك إىل عالمــة» ( ،)50/2فالفاعــل
إذا كان مفــر ًدا يســتغني عــن العالمــة ألصالتــه؛ ألن التثنيــة فــرع عــى املفــرد ،وعــدل إليهــا بضــم «واحــد إىل
مثلــه بــرط اتفــاق اللفظــن ،وأصلهــا العطــف ،وفائدهتــا التكثــر ،وعــدل عــن األصــل إجيــازا واختصــارا،
وال يصــح التكثــر وضــم الــيء إىل مثلــه إال يف األشــخاص واألنــواع دون األجنــاس ،ومدلــوالت األفعــال
أجنــاس فــا تصــح فيهــا التثنيــة كــا ال تكــون يف مدلوالهتــا» (اجلــزويل  ،)11/2واألمــر نفســه يف اجلمــع؛
إذ يعتــره اجلــزويل كذلــك فر ًعــا عــن املفــرد ،فقــد عرفــه بقولــه« :واجلمــع ضــم واحــد إىل أكثــر منــه ،بــرط
ـازا ،وال يصــح ذلــك إال يف األنــواع
اتفــاق األلفــاظ ،وفائدتــه التكثــر وأصلــه العطــف ،وعــدل عــن األصــل إجيـ ً
واألشــخاص دون األجنــاس ،ومدلــوالت األفعــال أجنــاس ،فــا جتمــع األفعــال كــا ال جتمــع مدلوالهتــا»
ـازا
( .)11/2فلــا كان املفــرد أصــا ،كانــت التثنيــة واجلمــع فرعــن ،بدليــل قولــه« :وعــدل عــن األصــل إجيـ ً
ـازا» فقــط يف اجلمــع .وقولــه بالعــدول دليــل عــى وجــود معــدول عنــه هــو املفــرد
ـارا» يف املثنــى ،و«إجيـ ً
واختصـ ً
األصــل ،ومعــدول إليــه هــو املثنــى أو اجلمــع ،باعتبارمهــا فرعــن.
وكذلــك القيــاس عندمــا يتعلــق األمــر بالتذكــر والتأنيــث ،فثمــة معــدول عنــه هــو األصــل األول املســمى
مذكــرا ،ومعــدول إليــه وهــو «وصــف الحــق للفــرع الــذي هــو ثــان لألصــل الــذي هــو أول» ()12/2
واملســمى مؤن ًثــا.

وهــا هنــا يطــرح الشــلوبني ســؤاال عــن ســبب جعــل العالمــة يف الفعــل للتأنيــث دون التذكــر ،وللتثنيــة
واجلمــع دون اإلفــراد؟

جييــب بالقــول« :إذا ذكــر الفعــل أدرك أنــه ال بــد لــه مــن فاعــل ،وأنــه أقــل مــا يكــون واحــدا ،فمعنــى ذلــك:
أنــه  -أعنــي الفعــل -ال يســتغني عــن فاعــل واحــد ،ويســتغني عــن فاعــل مثنــى وعــن فاعــل جممــوع ،فــإذا كان
الواحــد ال يســتغني عنــه ،والتثنيــة واملجمــوع يســتغني عنهــا كان مــا ال يســتغني عنــه تقــوى الداللــة عليــه ،ومــا
يســتغني عنــه تضعــف الداللــة عليــه ،فلــا انقســم مــا ال يســتغني الفعــل عنــه ،وهــو الــذي مــع الفعــل كالــيء
الواحــد ،ويمكــن أن جيعــل يف الفعــل عالمــة لــه لكونــه معــه كالــيء الواحــد إىل قســمني :أحدمهــا :يســتغني
عنــه ،واآلخــر ال يســتغني عنــه ،جعلــوا العالمــة مــع الــذي يســتغني عنــه منهــا دون الــذي ال يســتغني عنــه؛
ألن قــوة الداللــة فيــه أغنــت عــن جعــل العالمــة لــه ،وضعــف الداللــة يف اآلخــر أحوجــت إىل جعــل العالمــة
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لــه .فلذلــك جعلــوا العالمــة للتثنيــة واجلمــع دون اإلفــراد ،لقــوة الداللــة عــى اإلفــراد وضعفهــا يف غــره»
(.)574/2

إن اإلفــراد والتذكــر يف الفاعليــة َي ْقــوى االعتــاد عليهــا ،ومهــا ممــا ال يســتغني عنهــا الفعــل ،أمــا التأنيــث
والتثنيــة واجلمــع يف الفاعليــة ،فيضعــف االعتــاد عليهــا كلهــا ،وصــارت ممــا يمكــن اســتغناء الفعــل عنــه،
وال اســتغناء لــه عــن فاعــل واحــد .وملــا كان األمــر عــى مــا ذكــر ،اســتغنى مــا قــوي اعتــاد الفعــل عليــه عــن
العالمــة لقــوة الداللــة فيــه ،وطلبهــا الــذي ضعفــت الداللــة فيــه وهــو املؤنــث واملثنــى واجلمــع.

ــر ُّده يف نظــر الشــلوبني إىل األصالــة والفرعيــة ،فشــدة حاجــة الفعــل إىل األصــل
وتعليــل هــذه املســألة َم َ
أظهــر مــن حاجتــه إىل الفــرع ،لذلــك «جعلــوا العالمــة مــع التأنيــث دون التذكــر؛ ألن التذكــر هــو األصــل،
واحلاجــة إىل األصــل أمــس منهــا إىل الفــرع ،وإذا كانــت احلاجــة إليــه أمــس فداللتــه عليــه أقــوى ،فلــم حيتــج
الــذي هــو التذكــر إىل العالمــة ،واحتــاج الفــرع الــذي هــو التأنيــث إليهــا ،فلذلــك حلقــت العالمــة مــع التأنيــث
دون التذكــر» (الشــلوبني .)575/2

ـارا»؛ فإلفــادة أن العربيــة لغــة اإلجيــاز ،وأن العــرب عدلــت يف الشــيئني املتفقــي
وأمــا قولــه« :إجيـ ً
ـازا واختصـ ً
اللفــظ واملعنــى عــن العطــف ،ومل تســتعمله ،وإنــا اســتعملت فيــه لفــظ التثنيــة ،فلــم يقــل أحــد :جــاءين زيــد
وزيــد ،إنــا يقولــون جــاءين الزيــدان ،فيضمــون إىل االســم املفــرد حرفــا يقيمونــه مقــام تكريــر االســم األول
وحــرف العطــف .وكان الــكالم بذلــك أوجــز أي أخــر منــه وأخــف ملــا فيــه مــن اســتثقال التكريــر ،فهــذا
ـازا ،ويقــوم احلــرف يف ذلــك مقــام التكــرار وحــرف العطــف» (الشــلوبني
معنــى قولــه« :وعــدل إىل العطــف إجيـ ً
 )309/2وال يعــدل عــن اإلجيــاز إىل العطــف إال لفائــدة بالغيــة ،فعندمــا ننظــر يف قولــه تعــاىل حكايــة عــن نــوح
َّ ّ ۡ ۡ َ َ ٰ َ َّ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ٗ َ ۡ ُ ۡ
َ َ ُۡ ۡ َ
ـت﴾ [نــوح،]28 :
ـي مؤمِنــا ول ِلمؤ ِمنِــن وٱلمؤمِنٰـ ِ ۖ
– عليــه الســام﴿ :ر ِ
ب ٱغفِــر ِل ولِــو ِلي ول ِمــن دخــل بيـ ِ
نجــده ســبحانه قــد عطــف املؤمنــات عــى املؤمنــن ،أي عطــف مجــع مؤنــث ســامل عــى مجــع مذكــر ســامل ،واحلال
أن املؤمنــن لفــظ متضمــن للذكــور واإلنــاث باعتبــار األصالــة والفرعيــة ،لكننــا عندمــا نتدبــر اآليــة نــدرك أن
َ ۡ ۡ
َ ۡ ۡ َ
اهلل ســبحانه اختــار العطــف لنكتــة بالغيــة أساســها اإلطنــاب ،حيــث ذكــر العــام
ـتۖ﴾
﴿ول ِل ُمؤ ِمنِــن َوٱل ُمؤمِنٰـ ِ
بعــد اخلــاص ﴿ل َولِـ َ
ـو ٰ ِ َل َّي﴾ ؛ إمعا ًنــا يف الــر بالوالديــن يف دعــاء نــوح – عليــه الســام – واســتغفاره لوالديــه؛
ِ
باعتبــار الوالــد مــن املؤمنــن والوالــدة مــن املؤمنــات ،وهــذا كلــه زيــادة يف تفصيــل بــر نــوح – عليــه الســام
– بوالديــه ،والدعــاء هلــا بقولــهِ :
ـدي» .وهــا هنــا نكتــة لطيفــة؛ حيــث اختــار املثنــى ،واألصــل عطــف
«والـ َّ
َ
الوالــدة عــى الوالــد ،فقــالِ :
ـدي» ومل يقــل :والــدي ووالــديت؛ ألن الــر بالوالديــن يقتــي أن نســتغفر هلــا
«والـ َّ
َ
هبــذه الصيغــة ملــا توحــي بــه مــن التســاوي وعــدم املفاضلــة ،وإن كانــت الصيغــة يف حقيقتهــا تــي بــيء مــن
أفضليــة الوالــدة؛ ألن األم والــدة باحلقيقــة ،أمــا األب فوالــد باملجــاز.
إن تذكــر الفاعــل يغنــي عــن العالمــة يف فعلــه باعتبــاره أصــا ،إذ ليــس هنــاك أصــل آخــر يلتبــس بــه ،فلــا
كان املذكــر ســابقا يف الوجــود واملؤنــث تابعــا لــه ،تقــرر تــرك األول عــى حالــه ،ووســم الثــاين الالحــق بــه وهــو
املؤنــث ،فصــح يف األول «املذكــر» أن تكــون عالمتــه الــرك بــا عالمــة  -ألن الــرك بــا عالمــة عالمــة ،كــا
هــو مقــرر عنــد النحــاة  -ووجبــت العالمــة يف الثــاين «املؤنــث»؛ ألن «املذكــر هــو األصــل واألول ،واملؤنــث
فــرع وثــان» (الشــلوبني .)313/2
جملة أنساق ،املجلد  ،5العدد  ،2021 ،1دار نرش جامعة قطر

55

خاتمة

الوكــد يف هــذا البحــث ،بيــان ذاك التكامــل العلمــي احلاصــل بــن األندلــس واملغــرب يف علــوم
لقــد كان ُ
ربزيــن كابــن مالــك اجل َّيــاين
العربيــة عامــة ،ويف نحوهــا خاصــة ،فــإذا كان لألندلــس ح ُّظهــا مــن النحــاة امل ِّ
األندلــي (672هـــ) ،وابــن مضــاء القرطبــي (592هـــ) وغريمهــا ،فلســت أحتــاج إىل التذكــر بأربــاب هــذا
العلــم مــن املغاربــة كاجلــزويل (607هـــ) وأيب عبــد اهلل حممــد املعــروف بابــن آجـ ُّـروم (723هـــ).
ٍ
خــاف تفــوق املغاربــة يف علــوم العربيــة ،وشــهرة تآليفهــم فيهــا ،كعلــم البالغــة مــع أيب حممــد
وغــر

القاســم الســجلاميس (ت704هـــ) مــن خــال كتابــه «املنــزع البديــع يف جتنيــس أســاليب البديــع» ،وابــن البنــاء
املراكيش(721هـــ) يف كتابــه «الــروض املريــع يف صناعــة البديــع» ،وعلــم العــروض مــع حــازم القرطاجنــي
(684هـــ) مــن خــال ســفره «منهــاج البلغــاء ورساج األدبــاء».

وإذا كان أهــل البالغــة والعــروض قــد تأثــروا باملنطــق يف تآليفهــم ،فكذلــك كان اجلــزويل يف قانونــه ،حيــث
مــأه باحلــدود املنطقيــة ،وذلــك ملمــح ظاهــر يف تآليــف املغاربــة ،فضـ ً
ـا عــن ميلهــم للتعليــل ،وقــد كان قانــون
اجلــزويل يف النحــو مــور ًدا عذ ًبــا وينبو ًعــا صاف ًيــا كــرع فيــه ابــن الشــلوبني ،ففتــح لــه آفا ًقــا رحبــة يف التعليــل،
الســنِي «رشح املقدمــة اجلزوليــة
ـر مــادة علميــة ثـ ّـرة اســتحلبها مــن كراســة اجلــزويل النحويــة ،فــكان ســفره َ
فحـ ّ
الكبــر» عمــدة يف بابــه ،مل تســمح قرحيــة بمثالــه ،ومل ينســج ناســج عــى منوالــه ،وأضحــى منهـ ً
ـا للمهتمــن
حلـ ْـزن معــه سـ ً
ـهل
والباحثــن ،بعــد أن ذلــل هلــم صعا ًبــا مــا كان طالــب النحــو ليقــدر عــى ركوهبــا ،فصــار ا َ
واضحــا؛ ملــا اتســم بــه رشحــه مــن االســتبحار والعمــق يف عــرض اآلراء ومناقشــتها،
والتعليــل النحــوي ظاهـ ًـرا
ً
وإشــباع مســائل الرســالة وتوســعتها ،وإن كان رشحــه أحيانًــا حيتــاج إىل رشح؛ لصعوبــة مســلكه ،ووعــورة
عبارتــه.
وإذا كان للجــزويل فضــل تأليــف املقدمــة ،فــإن البــن الشــلوبني فضــل إبانتهــا وتيســرها ،ومتعــة تعليــل
بعــض مــا جــاء يف ثناياهــا ،مثلنــا ببعضهــا ،حتبي ًبــا هلــذا العلــم وحفـ ًـزا لطالبــه ،إذ كل مــا جيــد يف العقــل قبـ ً
ـول
يكــون إىل النفــس أقــرب ،ويف التعلــم أنســب ،إذ حيمــل صاحبــه عــى الطلــب والتعلــق بــه وإن ص ُعــب ،خاصــة
ـول عليــه فيهــا ألجــل اإلفهــام والفهــم.
إذا تعلــق األمــر بالعربيــة وبعلومهــا؛ ألن التعليــل معـ َّ
أما نتائج البحث فنجملها يف اآليت:

اإلقــرار بالتكامــل العلمــي بــن املغــرب واألندلــس مــن خــال عالقــة اإلمــداد واالســتمداد بــنعــي الشــلوبني.
العاملــن اجلليلــن أيب موســى اجلــزويل وأيب
ٍّ
وقوهتــا عــى األفعــال واحلــروف باعتــاد معايــر اخلفــة ،واألوليــة يف النفــس،
بيــان راجحيــة األســاء ّواألصالــة ،واالســتقالل واالعتــاد.
التأكيــد عــى أن التذكــر أصــل يف الفعــل ،وأن التأنيــث فــرع فيــه ،وذلــك لعلــة حلــوق عالمــة التأنيثـس منهــا
بالفــرع وعــدم احتيــاج األصــل هلــا ،وملــا كان ذلــك كذلــك؛ كانــت احلاجــة إىل األصــل أمـ َّ
إىل الفــرع ،وإذا كانــت احلاجــة إليــه أمــس؛ فداللتــه عليــه أقــوى.
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أفضليــة الرفــع بالضمــة يف األســاء املعربــة عــى احلركتــن املتبقيتــن اللتــن ارتبطتــا بالفــروع فقــط؛فالرفــع بالضــم أصــل؛ الختصاصــه بــا هــو أصــل ،ويف هــذا أقــوى دليــل عــى قــوة الضمــة ،وضعف
الفتحــة والكــرة.
-إثبات أصالة الرفع بالضمة يف املضارع املفرد؛ لعلة حلوله يف موضع االسم ،ومضارعته له.

ارتبــاط تعليــل إضــار العالمــة يف الفعــل وإظهارهــا ،بنظريــة األصــل والفــرع؛ ألن شــدة حاجــةالفعــل إىل األصــل أظهــر مــن حاجتــه إىل الفــرع؛ ولــذاك كانــت هــذه العالمــة تظهــر مــع التأنيــث
والتثنيــة واجلمــع دون اإلفــراد والتذكــر؛ ألن اإلفــراد والتذكــر مهــا األصــل ،واحلاجــة إىل األصــل
ـس منهــا إىل الفــرع.
أمـ ُّ

لقــد بينَّــا مــن خــال هــذا البحــث ،شــي ًئا مــن التعليــل النحــوي املســتمد مــن املقدمــة اجلزوليــة ،أنــار ســبيله
رز أبــو عــي الشــلوبني يف رشحــه الكبــر – رمحهــا اهلل تعــاىل ونفــع هبــا.
وع َّبــد دربــه األســتاذ املـ ِّ
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