جامعة وىران 1أمحد بن بلة
كـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــية اآلداب والفـ ـ ـ ــنون
قسم اللـ ــغة العربي ــة وآداهبا
األس ـ ـ ــتاذ :محزة بوزيان
زلاضرات مقياس :أصول النحو
السنة الثالثة
دراسات لغوية
احملاضرة الثانية
القياس :يعد القياس ادلصدر الثاين للتقعيد النحوي ،وقد ورد لغة يدل على معىن التّقدير والمساواة،
أما اصطالحاً فمعناه مساواة محل على فرع أو أن نلحق فرعا بأصل يف احلكم ،لعلة جتمع بينهما ،وىذه العلة
ويسمى قياس
ادلشرتكة ىي اليت تدعو إىل قياس الفرع على األصل - ،وإن انعدمت يصبح القياس فاسدا
ّ
وىم وىو خاطئ مثل مصيبة يجمعونها مصائب وىذا خطأ ألنّها ليست على وزن فعيلة وإنّما مفعلة
التّ ّ
وبالتّالي قياسها ّإما مصاوب أل ّن فعلها صوب أو مصيبات ،وكذلك كلمة البؤساء ،واالحترام لم ترد في
المعاجم القديمة بمعنى المهابة ،-وقد أورد ىذا ادلعىن ابن األنباري بقولو" :ىو محل فرع على أصل بعلة،
وإجراء حكم األصل على الفرع ،والقياس قانون أخرجو النحاة على كالم العرب بعد استقراء وتتبع كالمهم".
أول من شق النحو ومد القياس ىو أبو األسود الدؤيل .وقد قال الكسائي إّنا النحو قياس يتبع وبو يف كل
علم ينتفع .وىناك مدرستان مدرسة البصرة ادلقيدة هتتم فقط مبا مسع عن العرب ،ومدرسة مطلقة الكوفة فتحت
الباب لكل ما مسع ،أما يف القرن 06ه جاء ابن مضاء األندلسي وكان من الظاىراتية أنكر القياس ،لو كتاب
الر ّد على النّحاة ،وقد ذكر شوقي ضيف أنو كان متمردا على النحاة وثائرا على ما سبق ،ذكر يف ص  22أن
ّ
النحويٌن رمحهم اهلل قد ذكروا غاية النحو بغية حفظ اللسان من اخلطأ إّل أّنم جتاوزوا القدر الكايف يف النحو،

وبالتايل ىو مل يعرتض للقواعد النحوية وإّنا اعرتض الكالم الزائد ،وىذا كان نقال عن الظاىراتية ،ففي رفع الفاعل
مثال تقول ألنو فاعل والعرب ىي من تكلمت ىكذا ،وّل تبحث عن العلة الثانية ادلتمثلة يف التفريق بٌن الفاعل
وادلفعول بو ،وّل يف العلة الثالثة أن الضم أثقل والفاعل أقل فأعطينا األثقل لألخف ،والفتح أخف للمفعول
األثقل .وقد علق ابن مضاء بقولو لو جهلنا ذلك مل يضرنا شيئا .لكن ذكر الجاحظ نقال عن الخليل ّل يصل
أحد من علم النحو إىل ما حيتاج إليو حّت يتعلم ما ّل حيتاج إليو.

والجر
الرفع والنصب
ّ
كأن ابن مضاء أسس نظرية إلغاء العامل من قول ابن جنّي التايل :فالعمل مع ّ
والجزم إنّما ىو من للمتكلّم نفسو ،وال لشيء غيره ،ولقد أثارت نظرية العامل مشكلة بٌن ادلدرستٌن واختالفا،
فمثال يف الفعل ادلضارع أىل الكوفة يقولون إنو يرفع ألنو خال من أدوات اجلزم والنص ،،أما أىل البصرة فقالوا
رفع بالزائد يف أولو ،وكذلك اختالفهم يف إعراب حتّى ،وغًن ذلك .نظرية العامل هتتم وترتبط بأسباب وموج،
احلركة اإلعرابية على أواخر الكلم ،وىو حيدد معىن الكالم ويؤولو.
أركان القياس :قسم الباحثون أركان القياس إىل أربعة أقسام ،وىي:
" أصل :وىو ادلقيس عليو أو احملمول عليو ،وفرع :وىو ادلقيس أو احملمول ،وحكم ،وعلة جامعة :اليت ينتج عنها
احلكم النحوي " ،ومثال ذلك رفع نائ ،الفاعل للفعل الذي مل يس مسم فاعلو قياساً على الفاعل ،فمثال قولناُ :رفِع

البالءُ ،األصل أن البالء ليس ىو الفاعل وإّنا ىو الذي وقع عليو فعل الرفع ،والفاعل لفعل الرفع ىو اهلل جل
جاللو ،ولكن أحلق نائ ،الفاعل يف احلركة اإلعرابية الرفع بالفاعل قياساً عليوّ ،لجتماعهما يف علة اإلسناد،
وبالتايل يكون :األصل :ىو الفاعل ،والفرع :ىو نائ ،فاعل ،والعلّة الجامعة :ىي اإلسناد ،والحكم :ىو
الرفع.
شروط القياس:
أ – المقيس عليو ىو األصل وىو كالم العرب الذين حيتج بكالمهم ،ومن أىم شروط المقيس عليو:
 .1أن يكون النقل عن العرب الفصحاء وأ ّال يكون الكالم شاذًّا :فإن خرج عن كالم العرب ادلسموع

مردودا يف نفسو عند البلغاء لورود السماع بو ،إّل أنو قد ّل يقبل
عنهم وخالفهم؛ فإنو ّل يقاس عليو وإن مل يكن ً
عند النحاة خلروجو عن أصل القاعدة؛ فهو سحيفظ وّل يقاس عليو ،ومن أمثلة ىذا الشاذ حذف نون التوكيد يف
قول طرفة بن العبد:
1
ِ
الفرس
س
اضرب عنك
َ
َ
الهموم طارقَها *** ضربك ّ
بالسيف قونَ َ

بن عنك اذلموم
يقصد الشاعر بقونس الفرس ىو العظم الناتئ بٌن أذين الفرس ،وأصل الكالم :اضر ْ
اكتَب
طارقها ،وفعل األمر يبىن مع نون التوكيد – سواء الثقيلة أو اخلفيفة  -على الفتح يف الرتكي ،كقولنا ( م
اخرجن  ،)...ولكن الشاعر حذف نون التوكيد لفظاً مع بقائها يف ادلعىن؛ والدليل عليها ىو بقاء الفعل مبنياً
و م
على الفتح كما كان عليو يف األصل؛ وىذا احلذف شاذ عند النحاة؛ ألن نون التوكيد اخلفيفة ّل حتذف إذا جاء
بعدىا حرف متحرك كالبيت ادلذكور ،ووجو ضعفو يف القياس :أن الغرض من التوكيد التحقيق.
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 .2عدم مراعاة الك ّم في المقيس عليو :قد يكون ادلقيس عليو كثًنا وّل يقاس عليو ،وقد يكون قليال
حليب ،وإىل
ويقاس عليو ،ومن أمثلة القياس على القليل الذي يعتد بو :قوذلم حلوبة (وىي الناقة ادلعدة للحليٌّ :)،
قياسا على نس،
قتوبة (وىي الناقة اليت يوضع عليها الرحل الصغًن الذي جيلس عليو الراك :)،ي ٌّ
قتيب ،وكل ذلك ً
أىل شنوءة بقوذلم شنئي.
اردا عن العرب أكثر من شنئي دلخالفتو للقياس :قوذلم يف
ومن أمثلة ما ّل جيوز القياس عليو مع كونو و ً
ي
مي ،قال ابن جين :فهذا ،وإن كان أكثر من شنئي؛ فإنو عند
في وقسرش ٌّي وسلم ٌّ
النس ،إىل ثقيف وقريش وسليم :ثـم مق ٌّ
كريم ٌّي .1ولقد أجروا فعولة رلرى
سع ٌّ
سيبويو ضعيف يف القياس؛ فال جيوز على ىذا يف سعيد :م
دي ،وّل يف كرمي :م
فعلية دلشاهبتها إياىا من أوجو  :أن كال منهما ثالثي  ،وأن ثالثو حرف لٌن وىو الواو  ،وأن آخره تاء التأنيث ،

وأن فعوّل وفعيال يتواردان  ،حنو رحيم ورحوم ،فلما استمرت حال فعيلة وفعولة ىذا اّلستمرار  ،جرت واو شنوءة
رلرى ياء حنيفة  ،فكما قالوا  :حنفي قياسا  ،قالوا شنئي قياسا.
ثانياً المقيس:
وعمال ،وإن مل يرد
حكما ً
حكم المقيس :لمما كان ادلقيس فرعا عن ادلقيس عليو فقد عد من كالم العرب ً

ذلك عنهم بألفاظو ،وقد ذكر ابن جين ما مياثل كالمنا يف قولو" :ىذا موضع شريف وأكثر الناس يضعف عن
مقو ٍ
رلد ،وقد نص أبو عثمان عليو فقال :ما قيس على
احتمالو لغموضو ولطفو ،وادلنفعة بو عامة ،والتساند إليو ٍّ

كالم العرب فهو من كالم العرب؛ أّل ترى أنك مل تسمع وّل غًنك اسم كل فعل وّل مفعول؛ وإّنا مسعت البعض
فقست عليو غًنه؛ فإذا مسعت :قام زيد ،أجزت :ظرف بشر ،وكرم خالد".2
ويرى ابن جين أن العرب حّت األمساء األعجمية قد تعاملت معها باألحكام اليت تنطبق على األمساء العربية
علما تدخلو الالم صرفتو؛ ألنو يشبو النكرة.
يف الصرف وادلنع منو؛ فإذا كانت الكلمة األعجمية ً
منها :اّلشتقاق من األعجمي ،فإن العرب قد اشتقت من بعض الكلمات األعجمية ،ومن ذلك :ما
حكاه أبو علي عن ابن األعرايب أنو قال :يقال درمهت اخلسبازة ،أي :صارت كالدراىم؛ فاشتق من الدرىم وىو
اسم أعجمي.
وحكى أبو زيد :رجل مدرىم ،أي :كثًن الدراىم.
ثالثا الحكم:

يعد احلكم ثالث أركان القياس ،وّل يوجد قياس بال حكم .والقياس من أجل استنباط األحكام النحوية
يرتكز على ثالث ركائز:
 .1القياس على حكم ثبت استعمالو عن العرب:
1
 ينظر الخصائص ،ابن ج ّني ،ص.161 /12
 -الخصائص ،ابن ج ّني ،ص.561/1

قياسا على الفاعل كادلثال
أمجع النحاة يف إثبات احلكم للفرع قياسا على األصل ،كرفع نائ ،الفاعل ً
السابق سرفع البالء ،ففي ىذا ادلثال يرفع نائ ،الفاعل قياسا على الفاعل ألنو أسند إىل الفعل مباشرة ،وّل خالف
بٌن العلماء يف جوازه.
 .2القياس على المسموع المختلف فيو:
اختلف الباحثون حول القياس على ادلسموع ادلختلف فيو وانقسموا إىل قسمٌن ،قسم أجاز ذلك مستدلٌن
على جواز ذلك بأ ّن األصل المختلف فيو إذا قام الدليل عليو صار بمنزلة المتّفق عليو ،وقسم مل جييزوا ذلك

مستدلٌن على أنو ّل جيوز بأنّو لو جاز القياس على المختلف فيو أل ّدى ذلك إلى محال؛ وذلك أل ّن
أصال ،والفرع ضد األصل"
المختلف فيو فرع لغيره؛ فكيف يكون ً

فرعا وأن يقاس عليو بعد
ّ 
حجة عدم الجواز :ىو أن ادلختلف فيو فرع لغًنه؛ فكيف يستقيم أن يكون ً
أصال ،وىم يرون أن من شروط القياس أن يقاس فرع على أصل ،وادلختلف فيو ّل يعد
ذلك فيكون ً
عندىم أصال ذلذا السب.،

أصال لشيء آخر ،ومن
فرعا عن أصل ،و ً
ّ 
حجة الجواز :جيوز القياس على الفرع ،ألنو يكون الشيء ً
شواىدىم على ذلك أداة اّلستثناء (إال) ىي حرف تعمل عمل النص ،يف ادلستثىن؛ كونو حرفا يعمل
عمل الفعل يف النص ،،وقدروا الفعل ىو (أستثين) ،فعمل النص،؛ وقد شبهوا ذلك حبرف النداء (يا)
الذي يعمل النص ،يف ادلنادى؛ لقيامو مقام الفعل( :أدعو) أو (أنادي) ،ويبقى اخلالف يف ذلك فمنهم
من قال  :إنو العامل  ،ومنهم من قال  :فعل مقدر.
 .3القياس على القياس :أجاز الباحثون القياس على احلكم الثابت بالقياس واّلستنباط ،وقد أورد السيوطي

مثاّل عن ذلك قياس الصفة ادلشبهة على اسم الفاعل يف حكم ثبت ّلسم الفاعل باّلستنباط والقياس وليس ىذا
األمر بالسماع عن العرب ،وطبعا نعلم أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل وبالتايل ىو فرع من الفعل؛ ألن األصل
للعمل أن يكون لألفعال ّل ّلسم الفاعل ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى الصفة ادلشبهة ىي اليت أشبهت اسم
الفاعل يف العمل؛ فهي فرع (الصفة ادلشبهة) عن فرع (اسم الفاعل) عن أصل (الفعل).
ي
فرعا عن اسم الفاعل ّل عن الفعل؛ لبعدىا عن الفعل؛
وإّنا كانت الصفة ادلشبهة (على وزن أفعل وفمعل) ً
فإّنا للثبوت واّلستمرار والدوام؛ فتخالف شأن الفعل الذي ىو للتجدد واحلدوث.
وىذا احلكم :ىو أن اسم الفاعل ّل يتحمل الضمًن ادلسترت إذا جرى على غًن من ىو لو ،وىذا احلكم
ثابت باّلستنباط ،وتقاس الصفة ادلشبهة عليو ،ويثبت ذلا حكم اسم الفاعل.
واستنادا على ما سبق جيوز القياس على احلكم الثابت عن استعمال العرب ،أو الثابت بالقياس
واّلستنباط.
أقسام الحكم النّحوي مخسة :الحكم الواجب كرفع الفاعل ونص ،ادلفعول بو ،والحكم الممنوع
كنص ،الفاعل ،والحكم الجائز كأن يكون جواب الشرط مرفوعا كون مجلة الشرط فعلها ماضي ،والحكم

غالمو زيد فالضمًن ّل
القبيح كأن يكون جواب الشرط مرفوعا ومجلة الشرط فعلها مضارعا .وكأن نقول ضرب م

يعود إّل على سابق.

