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 احملاضرة الرابعة: 
 القضية الرابعة: 

 لقياس يف النحو العريبا
 

التقدير؛ جاء يف الصحاح: "قست الشيء بغريه وعلى غريه أقيسه قيًسا  :القياس يف اللغة    
وقياًسا فانقاس، إذا قدرته على مثاله، وفيه لغة أخرى: قسته أقوسه قوًسا وقياًسا، وال يقال:  

ِمقياس، وقايست بني األمرين مقايسًة وقياًسا، وجاء فيه أيًضا: "قست أقسته، واملقدار 
 .الشيء ابلشيء: قدَّرتُه على مثاله، ويقال: بينهما قَيس ُرْمٍح، وقاُس رْمٍح؛ أي: قْدُر ُرمحٍ 

  
 :ويف االصطالح   

حدَّه علي بن عيسى الرماين أبنَّه: "اجلمع بني أول واثن، يقتضيه يف صحة األول صحة  
 "ثاين، ويف فساد الثاين فساد األولال

  .بقوله: "ََحُْل الشَّيء على الشَّيء ِلَضْرٍب من الشََّبهِ  وحده ابن اببشاذ
َحل غري املنقول على املنقول، إذا كان يف معناه، أما ابن احلاجب فقد " :وحدَّه األنباري أبنَّه

االصطالح: مساواة فرع ألصل   عرفه بقوله: "القياس لغة: التقدير، قست الثوب ابلذراع، ويف
 ."يف علة حكمه

وقال الدكتور مهدي املخزومي يف تعريفه أبنَّه: "َحل جمهول على معلوم، وَحل ما مل ُيْسَمع  
على ما ُسَُِع، وَحل ما جيدُّ من تعبري على ما اختزنته الذاكرة، وحفظته ووعته من تعبريات 

 .ُسَُِعتْ وأساليب كانت قد ُعرَِفْت أو 
متقاربة من حيث جعل املسموع أصالً يف القياس على ما جيدُّ يف  هذه التعاريف وغريها

العربية من ألفاظ وتراكيب، وبفضل القياس استطعنا أن حنمل ما مل ُيْسَمع على ما ُسَُِع، فلم 
  .أنخذ العربية مجيعها ابلسَّماع

ارة وزِراعة، وكأن ترفع يف كالمك ما ِطباعة وِصحافة، على مثال قول العرب: ِت  :كأن نقول
يستحق أن يكون فاعاًل، وأن تنصب ما يستحق أن يكون مفعوالً به... وهلم جرًّا، وإن مل  
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يكن ذلك منقوالً عنهم؛ وذلك ألنه كما يقول األنباري: "ملا كان غري منقول عنهم من ذلك 
 "اعة اإلعراب يف معىن املنقول، كان حمموالً عليه، وكذلك كل َمقيٍس يف صن

  
 :أركان القياس

وملا كان القياس احلمل على املسموع فيما مل يسمع، فال بدَّ له من أركان أربعة جيب توافرها 
حىت تصح عملية القياس، ويف هذا يقول األنباري: "وال بد لكل قياس من أربعة أشياء:  

لى رفع ما مل يسمَّ فاعله، أصل، وفرع، وِعلَّة، وحكم، وذلك مثل أن تركب قياًسا يف الداللة ع
فتقول: اسم أسند الفعل إليه مقدًما عليه، فوجب أن يكون مرفوًعا قياًسا على الفاعل، 

فاألصل هو الفاعل، والفرع هو ما مل ُيَسمَّ فاعُلُه، والِعلَّة اجلامعة هي اإلسناد، واحلكم هو 
ُأجري على الفرع الذي هو  الرفع، واألصل يف الرفع أن يكون لألصل الذي هو الفاعل، وإمنا 

ما مل ُيَسمَّ فاعله ابلِعلَّة اجلامعة اليت هي اإلسناد، وعلى هذا النحو تركيب قياس كلِ  قياس من 
 أقيسة النحو

  
 :نشأته وتطوره

وبدأ التأليف فيه بعد أن   علم النحوالقياس قدمي يف العربية، جلأ إليه النحاة منذ وضعوا أسس 
أصبح علًما قائًما بذاته؛ فريوي ابن سالم اجلمحي يف كتابه طبقات فحول الشعراء ما نصه:  
"وكان أول من أسس العربية، وفتح ابهبا، وأهنج سبيلها، ووضع قياسها: أبو األسود الدؤيلُّ، 

عبدهللا بن أيب إسحاق احلضرمي: "كان أول من بَ َعَج النَّحَو وَمدَّ وذكر ابن سالم أيًضا أنَّ 
  .القياس والعلل

مث جاء من بعدمها اخلليل بن أَحد الفراهيدي الذي قيل عنه: إنَّه: "كان الغاية يف استخراج 
مسائل النحو، وتصحيح القياس فيه، وقد عدَّه ابن جين "َسيِ د قومه، وكاشف قناع القياس  

 .يف علمه
ال ريب أنَّ النحاة بعد اخلليل، بصريَّهم وكوفيَّهم، قد هنلوا من معني علمه، وَعبُّوا من و      

حبر فكره وعقله، فهذا سيبويه تلميذه الذي ميثل أمنوذًجا على ذلك، إذ اعتدَّ ابلقياس اعتداًدا  
 .كبريًا، وكتابه خري دليل على ذلك 
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ابلعرب الِحقني، وعلى َُسْتهم آخذين، وأبلفاظهم    وملا كان النحويون" :وفيه يقول ابن جين

هذا العلم الذي مجع شعاَعه، وشرع  متحلِ ني، وملعانيهم وقصودهم آمِ ني، جاز لصاحب
أوضاعه، ورسم أشكاله، ووسم أغفاله، وخلج أشطانه، وبعج أحضانه، وزمَّ شوارده، وأفاء  

هم اليت حذوا، وأن يعتقد يف هذا املوضع  فوارده، أن يرى فيه حنًوا مما رأوا، وحيذوه على أمثلت
  "حنًوا مما اعتقدوا يف أمثاله، ال سيما والقياس إليه ُمْصغ، وله قابل، وعنه غري متثاقل

وقد جاء بعد سيبويه حناة اهتموا ابلقياس، وأَْوَلْوُه عنايتهم، ومنهم أبو احلسن األخفش الذي 
املقاييس يف النحوومنهم أبو  " ياس كتاب الزم سيبويه وتتلمذ له، وأخذ عنه، وألف يف الق

 عثمان املازين الذي كان يقول: "ما قيس على كالم العرب فهو من كالمهم، وليس كتابه
الذي شرحه ابن جين إال دليالً على اعتنائه واهتمامه الكبري ابلقياس على كالم  "التصريف"

ن من أعلم الناس مبذاهب كا" :العرب، ومنهم: أبو العباس املربد الذي قال فيه األزهري
البصريني يف النحو ومقاييسه، وقد وصفه ابن جين بقوله: "يُ َعدُّ َجَبالً يف العلم، وإليه أفضت 

ُه   مقاالت أصحابنا، وهو الذي نقلها وقَ رََّرها، وأجرى الفروع والِعَلَل واملقاييَس عليها، وقد َعدَّ
هِ 
ُ
  .مِ نيالدكتور شوقي ضيف آخر أئمة املدرسة البصرية امل

وكان أبو بكر بن السراج من متأخري املدرسة البصرية الذين اهتموا أبصول العربية ومجعوا  
مقاييسها، فقد عين ابلقياس عناية شديدة جعلته يهاجم من يعتدون ابلشواذ والنوادر، داعًيا  

 .إىل إسقاطها حىت ال حيدث اضطراب يف املقاييس النحوية والصرفية
م   ومل يقتصر االهتمام ابلقياس على البصريني فحسب، بل اهتم به النحاة الكوفيون إال أهنَّ

اتسعوا يف رواية األشعار وعبارات اللغة، ومل يقفوا عند القبائل اليت احتج البصريون بلغتها  
وقاسوا عليها، بل تعدوا هذه القبائل ومل يتحرجوا من األخذ عن سكان احلواضر كما حترج  

 .البصريون
اهتم ابلقياس من الكوفيني الكسائي؛ فقد اعتد به، واعتمد عليه، وتساهل فيه حىت إنَّه  وممن 

 كان يرى أن النحو كله قياس؛ إذ قال
ا النمْحُو ِقياٌس يُ ت مَبْع    ِإَّنم
تَ َفْع    َوِبِه يف ُكلِ  َأْمٍر يُ ن ْ
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الرواية والقياس على كل وقد سار حناة الكوفة الذين جاؤوا بعده على خطاه يف التساهل يف 

 .مسموع من شعر أو نثر
وإذا ما بلغنا القرن الرابع بزغ لنا جنم أيب علي الفارسي، وتلميذه ابن جين، اللذين كان هلما  

ابع طويل يف القياس، ومنا على أيديهما مناًء كبريًا، وقد بلغ من اعتزاز أيب علي الفارسي  
ا: "ُأخطئ يف مخسني مسألة، وال أخطئ يف ابلقياس أن روى ابن جين عنه مقالة مفاده

 . واحدة من القياس
أما ابن جين، فقد حذا حذوه، بل تفوق على أستاذه يف تعميم القياس وتوسيع طرق  

االشتقاق، وهو القائل: "مسألة واحدة من القياس أنَبُل وأنَبه من كتاب لغة عند عيون 
 .الناس

جمانبة للصواب عندما قالت: "استتبت  ومل تكن الدكتورة خدجية احلديثي مغالية وال
تقسيمات القياس وأنواعه وأركانه وحبوثه على ما نراه عند ابن جين الذي اعتمد على كتبه  
وآرائه معظُم من جاء بعده من النحويني واللغويني كابن األنباري والسيوطي، وعلى كتابه  

  .سيبوجه أدق حيث كثرت فيه آراء أستاذه أيب علي الفار  ""اخلصائص
وكان األنباري من شدة تعلقه ابلقياس يقول: "اعلم أن إنكار القياس يف النحو ال يتحقَّق؛ 

ه النحو علم ابملقاييس املستنبطة من استقراء كالم . ألن النحو كلَّه قياس، وهلذا قيل يف حدِ 
ابلدالئل  العرب، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو، وال نعلم أحًدا من العلماء أنكره؛ لثبوته 

 .القاطعة، والرباهني الساطعة
 :أمهية القياس

للقياس أمهية كبرية جدًّا ال ميكن ألحد إنكارها؛ ألنه يغين املتكلم عن ُساع كل ما يقوله  
العرب، وأنه يستطيع أن يصوغ من األلفاظ والعبارات اليت مل ترد يف املنقول، فهو من أهم 

لة ابلوسائل الرامية إىل إغناء اللغة وترقيتها، أما ما  الطرق يف تنمية األلفاظ؛ ألنه وثيق الص
 .فتطبيق له ...سواه من الوسائل األخرى كاالشتقاق والنحت والتعريب

 


