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 القياس النحوي عند ابن جينِّ 
  

 د. أمحد ميالد حيدر
 جامعة مصراتة                                                                              

 :مقدمة
بدأت اللغة ربظى دبنزلة رفيعة على سلتلف والفكر  اللغةالوثيقة بُت  نظرا للصلة 

إىل جانب ادلباحث الفلسفية يف عمومها وادلباحث ادلنطقية يف ، ادلستويات الفكرية والعلمية
يف عقل اإلنسان ووجوده أيضا من حيث أهنا ظاىرة مالزمة  افقد تبوأت مكانا قارً ، خصوصها

ومن شدة التأثر ادلتبادل بينهما ، معو ال ينفك يف تفاعلو معها وتفاعلها، احلضور مع اإلنسان
 العام فهي ادلفتاح الذي يلج بو اإلنسان إىل، واللغة كأهنا اإلنسان، صار اإلنسان كأنو اللغة

 .اخلارجي والكون من حولو
ادلعٌت بواسطة  ال سبيل إىل معرفة حقائق األشياء إال بواسطة اللفظ ادلنطوي يف داخلو 

من متغَتات بتغَت الدالالت حسب أساليب الًتكيب ومقتضيات ابو ينتوما ، ادلضمرات الذىنية
والتواصل على ادلستوى  فتربز ظاىرة التفاىم، نظم اللغة وقوانينها الكلية يف أي لغة كانت

أو الفهم واإلفهام على مستوى ادلعرفة اإلنسانية منهجا ، والبيان والتبيُت، االجتماعي
لذا ، للغة ابار أن اللغة وليدة الفكر والفكر ذاتو مولدً وموضوعاً جاءت ىذه ادلفرزات من اعت

" النطق"فيكون " احلياة"فإذا كان احليوان لغة ىو ، "حيوان ناطق"عًرف الفالسفة اإلنسان بأنو 
. اتساقا على ما قدمناه "اإلنسان حياة عاقلة"ويكون ادلعٌت حكما عاما: ، "العقل"فلسفًة ىو

من أن القياس  اوانطالقً ، على القياس النحوي كمقارنة لتبيان الصلة بُت اللغة والفكر اواعتمادً 
فإن كان ىذا األخَت ىو عمدة اللغو ، حسب الطرح اللغوي ىو ثاين أدلة األحكام بعد السماع

وىو دبثابة حجة يقبلها العقل ويتعامل معها ، وأصلها األول يعتمد على ادلسموع أو ادلنقول
، إىل جانب أن السماع بوصفو مصدرًا حسيا، و مبثوث بُت أىلها األقحاح اخللصحسب ما ى
فإن القياس  .أو التطبيقية " حسب رلال حسية العلوم الطبيعيةادلعطى"أو " الظاىرة" يناظر ودباثل
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استدالليا دبا شنلكو من آليات وأركان تأسيسية على ادلستوى االستنباطي من  بوصفو عمال عقليا
ل لو كيفية قياس ادلسموع بعديا جانب آخر فهو العامل ادلخو   ستوى االستقرائي منجانب وادل

 .أو دبعٌت تقدير الفرع حلكم األصل، اعلى قياس غَت ادلسموع قبلي  
بوصفو أبرز علماء القرن الرابع  نحوي عند أيب الفتح عثمان بن جٍتاخًتنا القياس ال 

بناء النحو العريب وعقلنتو من  وافر يف أحكاماذلجري يف احلقل اللغوي حيث أسهم بقسط 
فجاء القياس عنده مالكا ومتسقا مع صبغة ، أصواتا وصيغا وتراكيب خالل تأصيلو لنظام اللغة

، دلعطياهتا ونظمها للغة حسب األطر الوصفية والتعليلية صارمة معتمًدا على التحليل ادلنطقي
كتاب نظر وتأمل للمتكلمُت والفقهاء  واصًفا إياه بأنو "اخلصائص"وكل ىذا رصده يف مصنفو 

 .. كلهم فيو نصيب التأمل والبحث عن مستودعو.. وادلتفلسفُت والنحاة
 عرض املوضوع

        ٍتتعاملنا مع أيب الفتح عثمان بن جىناك عامالن نضعهما يف االعتبار يف  
واألحكام النحوية ، اللغوية يف عمومهايف رلال القياس بوصفو ثاين أدلة األحكام  ى"392 ت"

 يف خصوصها. 
الذي يُ َعد من ، بع اذلجريا كان من أعيان القرن الر : ىو أن ابن جٍتالعامل األول

 اوتصوفً  اوكالمً ، افقهً : أخصب القرون للحضارة العربية اإلسالمية على سلتلف اإلنتاج الفكري
، اا ومبدعً مشاركً ، والصوتية وادلعجمية والصرفية النحوية: إىل جانب نضج اللغة وعلومها، وفلسفة
 يف ثنايا مصنفاتو. اومتسعً 

يف عصر ساذنا نشأة البحث يف النحو بُت القرن األول والثاين م العامل الثاين:
يف تقنينو ورسم قواعده إىل أن وصل مرحلة التأصيل اليت سبت يف  اعدً وبدأ بتدرج صُ ، التدوين

ومنو ننظر إىل شيخنا ابن  "اخلصائص"مجعو يف مصنفو ، يد ابن جٍتعلى ، القرن الرابع اذلجري
 ."لعقيدة والشريعة "ليُت لو من زمرة زمالئو األص اجٍت واحدً 
يتقرر عندنا أن ابن جٍت صاحب مشروع لغوي عزم فيو ، من خالل ىذين العاملُت 

 .على تأصيل النحو العريب على مست األدلة النقلية واألدلة العقلية



 القياس النحوي عند ابن جين                                   اين            العدد الث -جملة كلية اآلداب 

___________________________________________________________ 

762 

 

بصورتو ، ذباوز ابن جٍت استخدام القياس الذي كان سائدا يف عصر تدوين اللغة 
الذي ى" 117 ت"عبد هللا بن أيب إسحاق  الساذجة خاصة مع متقدمي النحاة من أمثال

 كما (1)((... أول من بعج النحو وَمد القياس وشرح العلل ))تتحدث عنو ادلصادر التارسنية بأنو 
بغية البحث عن أسس مكونات القاعدة  ،(2)(( ... شديد التجريد للقياس )) وصف بأنو

، والتنقيب يف داخلو وتعليل قواعده وتفريعو على أبواب وىذا لن يتسٌت إال بشق النحو، النحوية
أول من  )) فقياس أيب إسحاق قاده إىل .قياس بدون تعليل فال، التوسع يف القياس ومن ىنا كان
يف  ))   وىذا يعٍت أن ادلسار الطبيعي األول مع أوائل النحاة كان، (3)(( ... علل النحو

فهو يف  ،(4)(( ... مكونات التأسيس ادلنحدر من مرحلة السماع الذي ىو أبو ادللكات اللسانية
ادلشاركة وادلشاهبة : من حنو، م بانتزاع أو ذبريد قضايا ذىنية، لو جانب إدراكي يتقو سمقام احملس
فإن كان األول يف متناول ، ومن ىذا الًتابط والتناسق بُت السماع والقياس، "ادلقارنة"وادلوازنة 

 وادلضمرات الذىنية.، بالطبع والفطرة افان الثاين عقلي أشد ُعُلوقً ، احلس واالستعمال
ليس غرضنا يف ىذا ادلقام أن نؤرخ لظاىرة القياس على طول االمتداد الزمٍت للبحث  

يف تتبع ظاىرة التصرف ، ىو وضع أولية ننطلق منها بداية أوىل لنشأة القياس ولكن غرضنا، النحوي
 ما يطرد من ىذه الظواىر قواعد ينبغي االلتزام هبا... )) اإلعرايب والظواىر اللغوية األخرى بوصفو

باستقراء  وىذا لن يتأتى إال ، عن ىذا ال يعتد بو ، وما شذ  بغية التقعيد ووضع القوانُت الضابطة (5)((
 .ابن أيب إسحاق القياس واالتساع فيو فيها مد   اليت وىي ادلرحلة، كالم العرب

ى" 170 ت"كان والبد أن شنر القياس دبراحل إىل أن يصل مع اخلليل بن أمحد  
إىل أن وصل إىل أيب الفتح عثمان بن ، إىل مرحلة النضج والكمالى" 180 ت"وتلميذه سيبويو 

                                                 

 .1/14، طبقات فحول الشعراء، زلمد بن سالم اجلمحي -1
 .27األنباري، نزىة األلباء ص -2
 نفسو. -3
 .546ص ابن خلدون مقدمةينظر ابن خلدون،  -4
 .34حلمي خليل، من تاريخ النحو ص -5
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ليكمل مذىب  ى"377 ت" احلسن بن أمحد ادلعروف بأيب علي الفارسيبواسطة أستاذه  جٍت
 .وادلنحدرة أصال من مذىب البصرة، لنحويوابغداد 

كان يف عصر نضج فيو التقنُت  يتحدد لنا أن ابن جٍت حسب ما أشرنا إليو سابقا 
بو وسيلة ارتبطت ، وصار القياس حجة يعَتد بو ولو ضوابطو، النحوي وشَرط السماع واألخذ

الفيصل يف تقرير مسائل الشذوذ والندرة يف لغات العرب  )) إىل جانب أنو، القاعدة النحوية
إذ انعطفت بو ، وكان دلدرسة البصرة دور بارز يف ترسيخ حجية القياس، (1)(( ... وذلجاهتم

... واعتبار ما يطرد من ىذه  على مدى اطراد الظاىرة اللغوية )) فصار يرتكز، انعطافة نوعية
ومنها بدا ، (2)(( ... وتقومي ما شذ من نصوص اللغة عنها، قواعد ينبغي االلتزام هبا، الظواىر

وىذا ما ُعمل بو منذ عصر ، االقياس ُعمده يف ربديد الظواىر ادلطَردة وعلى نقيضو ما كان شاذ  
 ت"إىل أيب على الفارسي  الً  وصوى" 180ت "وتلميذه سيبويو ى" 175ت "اخلليلنب أمحد 

 .فكان على ىذا األخَت أن يهتم بظاىريت االطراد والشذوذأستاذ شيخنا ابن جٍت، ى" 177
، خصص ابن جٍت بابا يف القول على ثنائي االطراد والشذوذ االطراد والشذوذ:. 1

اعتبار ما ))ب ، بوصفهما أىم مدلولُت عقليُت يقوم عليهما القياس وذلك باستقراء الظواىر اللغوية
  تتابعو وتالزمو يعٍت نبذ ما شذ  واألخذ دبا ىو مطرد يف، (3)((..ينبغي االلتزام هبايطرد من ىذه 

  .ويكون موسوما خبروجو عن القاعدة النحوية، واختلف
أىم ما شاد بو اخلليل  ))، وىذا الضرب من القياس الذي يتمحور حول ىذا الثنائي

يبٍت القياس على الكثرة ادلطردة من كالم  )) فكان اخلليل، (4)((بن امحد صرح النحو العريب 
يبدأ ابنجٍت بطرح ادلعٌت اللغوي دلادة ، وىذا ما يعٍت ادلدلول االستقرائي للقياس، (5)((..العرب

طردت الطريدة إذ اتبعتها  ))من ذلك ، حسب كالم العرب دبعٌت التتابع واالستمرار "ط رد"
                                                 

 87ص النحو العريب، صابر بكر أبو السعود -1
 .13ص أصول التفكَت النحوي، علي أبو ادلكارم -2
 .34ص النحو العريب، حلمي خليل -3
 .51ص ادلدارس النحوية، شوقي ضيف -4
 .53، صشوقي ضيف -5
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األول يكون فيو األمر يتبع بعضو ، دق والتفر  التفر  فهي  "ش ذ ذ"أما مادة ، واستمرت بُت يديك
أما الثاين ففيو ندرة وخروج عن ، وىذا ما يعٍت موافقة القياس، يف استقامة وسباثل أحكامو ابعضً 

 .وىذا يعٍت سلالفة القياس، سباثل األحكام
ادلطرد والشاذ" على الكالم واألصوات وما استمر "، سقط ابن جٍت ىذين األصلُتمث يُ  

وجعلوا ما فارق عليو بقَية بابو وانفرد  امن الكالم يف اإلعراب وغَته من مواضع الَصناعة مَطرذً 
إهنا عملية فرز وتنحية بُت ىذين األصلُت لن تتسٌت إال باستقراء   (1)اعن ذلك إىل غَته شاذ  

وىذا ما جرى عليو ، قاييس ونضد األمثال وشواىدىادبنهج السماع ووضع ادل، كالم العرب
على النحو ، أفرز ابن جٍت مسألة االطراد والشذوذ على أربعة أضرب" العُت"يف كتاب  "اخلليل"

 : (2)اآليت
 .امطرد يف القياس واالستعمال مجيعً  .1
 .يف االستعمال مطرد يف القياس شاذ .2
 .يف القياس مطرد يف االستعمال الشاذ .3
 القياس واالستعمال مجيًعا.َشاذ يف  .4

، قياس، شذوذ، اطراد: وعلى نسق مًتابط منطقيا تربز مقومات ىذه األضرب
   .مساع، استعمال

        الذي ىو مطرد قياسا واستعماال أي فيو أنو، بدأ ابن جٍت من الضرب األول  
 .(3)(( وادلثابة ادلنوبة، الغاية ادلطلوبة ))

دبالو من قوة ، وعليو مت تأسيس القاعدة النحوية، للظاىرة اللغويةوىو الصورة الطبيعية 
 ومررُت بسعيد.، اوضربُت عمرً ، قام زيدُ : وادلثال عليو، التزام

                                                 

 .1/147 صاخلصائ، الفتح ابن جٍت أبو -1
 .1/148نفسو  ينظر -2
 .1/148 صاخلصائ، الفتح ابن جٍت أبو -3
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فال ، يف االستعمال  ما ىو مطرد يف القياس وشاذ  ففيو تضاد بُت، أما الضرب الثاين 
، َماعأي األداء كما ورد بو الس   ،مفر يف ىذا ادلقام من أن زنيلنا ابن جٍت إىل اتباع السمع

 و    ابن جٍت ىي أمثلة يوجبها القياس من حنو ادلاضي من "يذر" و"يدع"  واألمثلة اليت يطرحها
" "مكان ُمبقل ولكن العرب يف استعماذلم امتنعوا القول من "وذر" و" ودع" أما، مكان ُمبقل""
 .وىذا ادلسموع ادلتبع، (1)(( .." .واألكثر يف السماع "باِقل، ىذا ىو القياس)) و

حنو ، د يف االستعمال الشاذ يف القياس: وىو ادلطر يعرض ابن جٍت إىل الضرب الثالث  
و"استتيسِت استنوق اجلمُل" استحوذ" و"" ومنو، استصوبُت األمر""أخوص الَرمث" و" :قوذلم
     يف االستعمال وشذ  الشيء إذا اطرد أن  )) يقرر ابن جٍت وعلى نسق ىذه األمثال، "الشاةُ 

        يقاس عليو  الً ذ أصلكنو ال يتخ، ماع الوارد فيو نفسوفالبد من اتباع الس  ، عن القياس
"استحوذ"  فاالستعمال يف حالة اطراده ىو الُعمدة وأما الذي جاء بو السماع، (2)(( ... غَته

 يف ىذا الضرب.الذي ىو الفيصل ، و"استصوب" وما شابو أديتو وال تتجاوز ما ورد بو السماع
وفحواه الشاذ يف القياس ، الضرب األول عكسجاء الضرب الرابع واألخَت على 

، وىذا ما يعٍت أزمة استقرائية فيهما، فهو ضرب خال من اإلطراد يف الطرفُت، اواالستعمال مجيعً 
 مث يضرب أمثلة على ىذا الشذوذ يف، (3)"احلكاية.." وما يبقى ذلذا الضرب دلقومات اللغة عدا

  .ْذُووف"" ثوب َمصوون" و" مسك م: من حنو "واو"تتميم مفعول فيما عينو : مثل، الطرفُت
"فرس : وكذلك احلال حسب ما حكى البغداديون "،سللوط"مذوف = األصل فيهما "مصون" و 
واحندر كل ىذا ، وكل ىذا من القليل الشاذ يف االستعمال يف القياس ،َمقُوود" و" رجل َمعُوود"

 . الً واستعما اتقليبات القياس االستقرائي على ضروبو األربعة قياسً حسب 
من خالل ىذه الضروب األربعة نستنبط أن ابن جٍت يتخذ من القياس موقفا فيو شيء من  

 .أي السماع، وتغليبو لألصل، وىذا ما يعٍت أنو ينحاز إىل طبيعة اللغة يف أصلها السماعي، احلذر

                                                 

 .1/148 صاخلصائ، الفتح ابن جٍت أبو -1
 .150 /1نفسو  -2
 .نفسو -3
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وكأنو ، زندد ابن جٍت موضعا يف اللغة ادلأخوذة قياسا: األخذ بالقياس حدود .2
موضع كأن يف ظاىره  )): فيصفو بأنو، يستشعر يف ىذا الصنف من اللغة دبا فيو من لبس

أنو موضع مبثوث يف ، مث يطمئن أىل ىذه الصًناعة مجيعا أحداثا وشيوخا (1)(( ... اتعجرفً 
وما يطرأ على ، فيو من وصايا مجع التكسَت مث يبدأ القول، ادلختصرات وادلطوالت يف العربية

    : فما كان من الكالم على "فَ ْعل" فيكون تكسَته على "أفَ ْعل" من حنو، اجلمعمفرده عند 
       أكثر من ثالثة وأقل "أكعب" مث تطرق إىل مجع القلة "َكْلب" و" أكْلب" و"كعب" و"

    " و"أعناق" و"عنق "وأجْبال" "َجَبل: أفْعال" حنووزندد منو ما كان على وزن " "،من عشرة
  . ... وىكذا

 ؛ال لُتعرف وحدىا وتقف عنده وحسب، يرى ابن جٍت أن العرب قالت ىذه ادلوازين 
أال تراك لو م تسمع تكسَت واحد من ىذه  )) بل كان الغرض منو أن يُعرف ويقاس عليو غَته

وعلى ىذا ، (2)(( ... أكنت ربتشم من تكسَته على ما ُكسر عليو غَته ااألمثلة بل مسعتو منفردً 
" قياسا على أرجاسفيكون قائال ال زلالة "، " الذي ىو العذاب" الرجز فمن زنتاج إىل تكسَت

" اأعجازً يقظ" ولو م يسمع "و" " وكذلك احلال يف أمثلة "َعجز"اأرجاسً إن م يسمع "و "أمجال" 
ألنو لو كان زلتاجا إىل ذلك دلا   ؛ال زنتاج أن يتوقف إىل أن يسمعو )) .. فالقائل. و"أيقاظا"

فاللغة  ،(3)(( رون معٌت يُفادادلتأخِّ مون وعمل هبا كان ذلذه احلدود والقوانُت اليت وضعها ادلتَقدِّ 
فجاءوا جبميع تراكيبها ، منذ نشأهتا وتكوهنا جاءت ليعرب هبا القوم عن أغراضهم وحاجاهتم

وأمساء األزمنة ، وأمساء الفاعلُت وادلفعولُت، اومضارعاهتاضياهتا ومشتقاهتا وأفعاذلا م ومكوناهتا
إذا كان ادلاضي  ، ... ولكن م يُعيُنوا ليدلوا يف أقواذلموالتصغَتات ومصادرىا واجلموع ، واألمكنة

، ورنب أن يكون مجعو على كذا، ومفعولو كذا، واسم فاعلو كذا، كذا وجب أن مضارعو كذا
 : .. وعليو اقتضت حكمتهم يف تنسيق كالم العرب على ضربُت. وتكسَته كذا

                                                 

 .2/32 صاخلصائ، أبو الفتح ابن جٍت -1
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 اُمعينً  افيوردُوه لفظا منصوبً ، ال بوصف فيو وال تنبيو عليو، من تقبلو كهيئتو ما ال بد   .أ
         "باب"و "دار": ال مقيسا وال ُمستنبطا كغَته من اللغة اليت تؤخذ قياسا من حنو

 .(1) ..." حجر"و
فومسوه بأمارات ، فعملوا على تقنيو وتفصيلو، ومنو ما وجدوه ويتدارك بالقياس .ب

ادلقصور من حالة كذا ومن : فقالوا، تلوه دبا ال بًد لو من السماع والراوياتمث ، بقياس وضبطوه
عالمات : حنو، كذلك بقية األمثلة ادلقيسة،  ومن سببو كذا، وادلمدود من أمره كذا، صفتو كذا

 .(2)(( ...  رواية كذا، وما روى، وأوصافها، التأنيث
نصل إىل أن ابن جٍت يتسق مع الظاىرة اللغوية اليت تعتمد السماع والرواية يف مبدئها   

لفة دوره آلية إلزالة الكُ وزندد ، وعليو يكون القياس ىو الضابط والرديف ادلكمل للسماع
وغنوا بذلك عن ، وه دبواسيموومَس   اومنقادً  امن اللغة مقِيسً  َتادلا رأى القوم كث )) وذلك، ةوادلشق  

ابن جٍت موقفو من القياس  مث زندد، (3)((اإلطالة واإلسهاب فيما ينوب عنو االختصار واإلرناز 
 لكن ما أمكن، استَدرك باألدلة قياسً اذ هللا أن ندعي أن مجيع اللغة تُ مع)) : فيقول، يف اللغة

فهذا  )) وىذا ما ينساق مع الطبع السليم وصفاء الفكر(4)((هنا عليو بو ونب  ذلك فيو قلنا 
 .(5)(( مذىب العلماء بلغة العرب وما ينبغي أن يعمل عليو ويؤخذ بو

أيهما ؟ و ف لو حدث تعارض بُت ىذين الركنُتكي: تعارض القياس والسماع .3
، نطقت بادلسموع على ما جاء عليو، إذا تعارضا )) ؟ رنيب ابن جٍت:نركن إليو ونأخذ بو ونقبلو

            وادلثال عليو قولو تعاىل:، دبعٌت أن تقف عند شرف ادلسموع، (6)(( وم تقسو يف غَته
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          ... (1) ،ولكنو من باب الشيوع واالستعمال، فهذا ليس بقياس ،
   التراك ال تقول يف أ، ال تقيس عليو غَته )) جانب أنكإىل ، وتؤديو كما نطق أىل اللغة بو

جٍت على قوة حكم ادللفوظ بو يف ويستدل ابن ، (2)((يع اسَتب :ستباعاوال يف ، تَ َقوماس :استقام
 الذا وجب إعاللو دفعا للثقل وطلبً  ؛ذ"" زَنو  حاذ"كان خارجا عن معتل من "َسَتَحوذ" أنو  ا"

ومنو يؤسس ابن جٍت لفك التضاد بُت ، أوىل وَخف   ااستعمال ما َفشَ ومن ىنا يكون ، للتخفيف
كان ،  وقوي يف القياس، يف االستعمال ءوإن شذ شي )): بقولو "السماع والقياس" الركنُت

صونا ، (3)(( استعمالو وإن م ينتو قياسو إىل ما انتهى إليو، استعمال ما كثر استعمالو أوىل
 .لسعة القياس وذبريداتو اللعربية وحد  

جند ابن جٍت  -احسب ما أشرنا إليو آنفً -نب التعارض بُت القياس والسماع إىل جا
ويرى ، يعرض علينا ضربا آخر من ىذا التعارض وزندده بُت ما ىو قياس وما ىو ليس بقياس

ظاىره  )) ويصف رأيو ىذا بان، جواز القياس على ما يقل ورفضو على ما ىو أكثر منو
إال ، ويكون غَته أكثر منو، وذلك أن يقل الشيء وىو قياس، إال أنو مع تأملو صحيح، تناقضال

أدى إىل سوء ، جاء من التباس الشبو أو ادلثل، دبعٌت أنو قياس خاطئ، (4) ((أنو ليس بقياس
 .اإلحلاق. وفقدان الصلة اليت يقوم عليها احلكم

يسرد مجلة من األمثلة سنتارىا من ليوضح ابن جٍت رأيو يف ىذا الضرب من التعارض 
وعليو يقال قياسا يف النسبة إىل ، شنئي :ىل "شنوءة "إإن النسبة : باب النسبة او اإلضافة فيقول

والسبب يف إجراء ىذه ادلقاييس على سرج ، يشنئ على قياسا، َحلِب : و"َحلُوبة"، رُكِب  :"رَكْوبة"
 : نذكر منها (5)(( دلشاهبتها إياىا من عدة أوجو "فعيلة"رلرى " َفعولة" أهنم أجروا"واحد ىو
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، رنرى رلرى صاحبو، منهما حرف لُتوثالث كل ، ثالثي "و"فعيلة فعولة"كل من "  .أ
 .لفألوالباء متقربان خالف ا فالواو

 نيث.تأعولة" و"فعيلة " تاء "فَ  لكل واحدة من .ب
نيفة" فقالوا "حَ  "ياء"نوءة" رلرى شَ " "واو"جرت ، "على سياق "فعولة" و"فعيلة .ج

 ىذا وعلى ،ردفُت متقاربُت "ياء"و "واو"جتماع ال " قياسا مقبواليشنئ" كما قالوا "ي"حنف
 ويف، قفيثَ  :قيف"توىم قياس فقوذلم يف "ثَ  بل، ادلنوال ينقلنا ابن جٍت إىل ما ليس بقياس

 :"َصرورُة" حرري وال يف :"يف "حرورة وكذلك ال رنوز، ِميلَ س :ويف "ُسليم"، قرشي :"قريش"
يف ىذا ادلقام  فعيلة"ىو أن " ابن جٍترأي والسبب حسب ، قويل: وال يف "قوولة"، ؟َصررِي

، ومن ىنا ال رنوز القول فيها إال بالتصحيح أي بعدم إجراء اإلعالل و معتلة العُتأمضعفة 
، شدديواستثقال " طويلي بغية اخلفة :"ويف "طويل، شديدي :وادلثال عليو قوذلم يف "شديد"

وال ، َجردي :جرادة"فال يصح لك القياس أن تقول يف " شنئي :"ن قلت يف "شنوءهإف، "طويل
جرادي وسعادي باإلسبام والتصحيح : عليك أن تقول بوج وإدنا القياس، سعدي ":سعادةيف"

 .وذلك لبعد األلف عن الياء ودلا فيها من خفة يف النطق
يرى فيو أن القضية ال يكون فيها القياس ، ذا البابن ابن جٍت يف زبصيصو ذلأنالحظ 

وإدنا يكون تعلقو كيفيا وذلك بضبط موازين األفعال وبالشروط اليت ، "كثرة أو قلة"كميا   امتعلقً 
 للثقل االنطق بلغة العرب من طلب اليسر والتخفيف دفعً  لتزامإأن ربتذي دبا ىو كائن يف  رنب

 ويف، اا وحذفً وتسكينً  ا ونقالً قلبً ، اليت ربكم اإلعالل وضروبو إىل جانب تطبيق القوانُت، واخللط
فال قياس عليو ، وىوليس بقياس، ما يتوىم أنو قياس فيكثر، حالة عدم األخذ هبذه القوانُت

ا على لغة ة والصرامة ادلنطقية حفاظً علينا شيخ العربية يف غاية الدق   إهنا مالحظة يعرضها، ةلبت  أ
 التنزيل ادلبُت.

سنصص ابن جٍت ضربُت من مقاييس العربية منحدرين من نظرية  :أنواع املقاييس. 4
األول جاء من ألفاظ مؤثرة يف ف، ىو العامل ادلعنوي واآلخرحدذنا ىو العامل اللفظي أ، العامل

هو مؤثر ذىٍت فأما الثاين ، وحروف اجلر وغَتىا، واألفعال، والنصب، كأدوات اجلزم،  ما بعدىا
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كاالبتداء يف ،  فهو تأثَت معنوي يؤثر يف ما بعده، ك بالعقل فحسبدرَ ب يُ تَ كلَفظ أو يُ أن يُ دون 
ابن جٍت أن ىذين        .. ويرى. أو ذبرد الفعل ادلضارع من أدوات اجلزم والنصب، إرفع ادلبتد
، (1)(( فإن أقواذنا وأوسعهما ىو القياس ادلعنوي، ا يف ىذه اللغةوفَشوَ  اوإن َعم   )) الضربُت

، فيعدىا تسعة، ودليلو على قوة ىذا القياس وسعتو يأيت بو من األسباب ادلانعة من الصرف
حنو "أمحد" و"استربق" والثمانية الباقية  ، الذي ىو شبو الفعل لفظا، واحدة فقط منها لفظي

 ... . ذلك      وغَت، والتأنيث والعدل والوصف كالتعريف ،كلها معنوية
 : يستوجب منا أن نتطرق إىل أمرين، الضربُت موقف ابن جٍت من ىذين 

 ؛" ومن بعده تلميذه "سيبويو"العامل اليت رسم معادلها "اخلليلىو نظرية : األولاألمر 
بوصف اللغة ، لتسيطر على الدراسات النحوية بغية تعليل حركات اإلعراب يف أواخر الكلمات

لفكرة القياس  اكانت تطورً   )) العاملإىل جانب أن نظرية ، ذات صفة ثنائية اإلعراب والتصريف
متجاوزا بذلك مرحلة الوقوف على مدى اطراد الظواىر وشيوعها إىل ، (2)(( دبدلولو الشكلي

وبسيطرة ىذه الفكرة على الظواىر النحوية أصبح القياس مداره على الفرع ، مرحلة التعليل
ومن ىنا كان القياس  ،الفرعدبعٌت محل فرع على أصل بعلة وإجراء حكم األصل على ، واألصل

ا طابعً  )) من خالل معاِن مقررة يف الذىن أخذت أداة حبث ينزع حنو التقدير واحلمل واإلحلاق
إلفادة ؛ (3)(( عنو        منو وتفرع  وكأنو امتد  ، ا أقرب ما يكون إىل ادلفهوم ادلنطقيشكلي  

 حسب قول ادلناطقة.  "تصديقي" أو" شكلي" للتوصل إىل رلهول تصوري، ترتيب أمور معلومة
العامل قوة سيطرة فكرة التعليل يف الظواىر النحوية من أبرزىا العلل  كان لظهور نظرية

 "؛ما علة حركات اإلعراب يف أواخر الكلمات"ة من جواب ة التعليمية ادلستل  القياسية ذات الصف
وىذا مايقتضي زبريج ، من البحث عن علة اإلعراب د  فلم يكن بُ ، ليسهل تعلمها واستيعاهبا

 .الشواىد ونصب األدلة والتأويل وكل ما يتعلق بأسباب الظواىر يف نسق التوافق مع القواعد
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 نفسو. -2
 .48ص العريبمن تاريخ النحو : حلمي خليل -3



 القياس النحوي عند ابن جين                                   اين            العدد الث -جملة كلية اآلداب 

___________________________________________________________ 

722 

 

يف األفعال وعامل آخر  وىذا ما دعاىم إىل تقسيم العامل إىل ضربُت:عامل قوي متمثل
والثاين ال يعمل ، يف اللفظ وشنكن سبثلوفاألول يعمل متقدما ومؤثرا  ))، باحلروف ضعيف اختص  

فهو رلرد حصول صورتو يف الذىن ، فال يظهر وال يتمثل بادلعٌت وسنتص، (1)(( إال متقدما
 .وحسب

أما خبصوص رأي ابن جٍت يف العامل وعملو يف حركات اإلعراب فهو يرى أن استقراء   
، وىكذا تعاملوا يف عرف لغتهم، كالم العرب يبُت أن ىذه احلركات ىي من سنن كالم العرب

عن لفظ  اوك أن بعض العمل يأيت مسبب  َتُ لِ ، عامل لفظي وعامل معنوي )): وإدنا قال النحويون
: مث يرد أدلة فارقة على العاملُت، (2)(( ... وبعضو يأيت من مصاحبة لفظ يتعلق بو بصحبة

، أما يف احلقيقة وزلصول احلديث ))، وىذا ىو الظاىر وادلعمول بو بُت النحاة، اللفظي وادلعنوي
: لفظي قالوا وإدنا، ال لشيء غَته، فالعمل من الرفع والنصب واجلر واجلزم إدنا ىو للمتكلم نفسو

وىذا ، أو اشتمال ادلعٌت على اللفظ، ومعنوي دلا ظهرت آثار فعل ادلتكلم دبضامو اللفظ للفظ
كالم العرب يف حدوث احلركات وىذا حسب رأي ابن جٍت يعٍت أن استقراء  ، (3)(( واضح

وىو ، دبعٌت غَت تعمد إعراب أو ذبنب حلن، كان من أثر السليقة عن طبع ال تعلم،  اإلعرابية
وما كان غَت ىذا جاء عمال من النحاة ، ىكذا يف عرفهم لقضاء حوائجهم وربقيق أغراضهم

 .ليسهل تعلمها وتعليلها
جٍت من حركات اإلعراب اليت ىي وقف لو صلة دبوقف ابن  ىذا األمر: األمر الثاين 

ادلعاين ادلضَمرة يف بغية التعبَت عن أمور معلومة إزاء  -ما أشرنا آنفاك-ادلتكلم يف حدوثها  على
أن  ))  انطالقا من أن ابن جٍت يرى، تربز من خالل األلفاظ ادلنظمة بعضها لبعض ذىن ادلتكلم

فإن ادلعاين أقوى  )) وذلك من أجل ادلعٌت ،(4)(( تعٌت بألفاظها فتصقلها وهتذهبا وتراعيها العرب

                                                 

 .77ص ، مرجع سابقأصول التفكَت النحوي، علي أبو ادلكارم -1
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وما تنسيق األلفاظ وربسينها وصقلها إال ، (1)(( يف نفوسها اوأفخم قدرً ، عندىا وأكرم عليها
 -ال شك  -وادلخدوم ، وما األلفاظ إال خدم للمعاين ))، خدمة منهم للمعاين الكامنة وراءىا

توظفها ادلعاين بقصد اإلخبار يف التلطف بعذوبتها إىل دبعٌت أن األلفاظ ، (2)(( أشرف من اخلادم
 .قضاء احلوائج فحسب

 قرائن عدة تساىم )) ليس سوى -حسب ما يرى ابن جٍت- وخنلص إىل أن اإلعراب
ومنها ما ىو معنوي يتمثل يف ضرب من التناسق ادلعنوي بُت ، تبةيف توضيح ادلعٌت كادلطابقة والر  

 .ولكن مع ىذا فان ابن جٍت يلتزم بالعوامل يف تفسَت اإلعراب، (3)(( العناصر ادلؤلفة
نعود على بدء ما كنا عليو يف عرض ابن جٍت خبصوص غلبة وقوة القياس ادلعنوي على 

، (4)(( من اشتمال ادلعٌت عليو اإذا تأملتو م ذبده عاريً  )) فهو يرى أن األخَت، نظَته اللفظي
الثقيلة اليت تأيت زائدة للتوكيد  "إن  " ادلخففة من "إن"والدليل الذي يعرضو ابن جٍت ىو دخول 

 : النافية أو ادلصدرية وادلثال عليو جاء حسب قول الشاعر "ما"على 
 .زيدُ يَ  زالُ يَ  ال ان خَتً ى السِّ لَ عَ   وما إن رأيتَ  الفىت للخَتِ  رجِّ وَ 

فأصبحت   "إن"فتجاذبت مع ، اليت معناىا النفي "ما"ادلصدرية كأهنا  "ما"فتصَت 
يف اللفظ متصور حلال  ألنك، ُحكما من اللفظ ارً اأشيع وس فادلعٌت إذا)) ، كأهنما دبعٌت واحد

مع ىذا كان إيثار  اواتساقً  (5)(( ولست يف ادلعنوي دبحتاج إىل تصًور حكم اللفظي، ادلعنوي
على األول ، كما محلوا األصل على الفرع،  العرب للتجانس وللتشابو ومحل الفرع على األصل

 وعلى الثاين محلوا ادلصدر، ألن ادلذكر أسبق رتبة من ادلؤنث ؛ل ادلؤنث على ادلذكر يف اجلمعمحُ 

                                                 

 .1/276اخلصائص ، بن جٍتأبو الفتح  -1
 .1/276، نفسو -2
 .65ص غوياث الل  وأثار من الًت  أعالم ، عبد القادر ادلهَتي -3
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 قاومتا" و"ُقمت قياممن حنو: "، وا ادلصدر إلعالل فعلو وصححوه لصحتول  عَ ف َ ، على الفعل
 ."قواما

فنجد مثال يف باب الفاعل ، تجلى قوة القياس ادلعنوي يف كثَت من أبواب النحوت
وكذلك الشأن مع ، ال لفظي ب الثاين جاء من اعتبار معنويصْ ع األول ونَ فْ رَ أن   :وادلفعول

   نإف"، د جعفراسعيٌ ضرب ": ومثاذلا، هنا معنويةأىي يف احلقيقة راجعة إىل ، العوامل اللفظية
" "الضاد والراء والباء: وال حنصل منها إال على اللفظ حبروف بنائها، ام تعمل شيئً  "ضرب"

 .فهي رلرد أصوات ال غَت، "فعل"نسقت على صورة 
يسرد ابن جٍت أمثلة يدعم هبا موقفو يستمدىا من اإلحلاق من حنو إحلاق الفرع بأصلو 

وكذلك من حنو احلمل جبميع ضروبو ، وبمنقولوصل معقوذل بغية، دبعٌت ربقق أصلو من فرعو
جاء كل ىذا من طرف عناية العرب بقوة ادلعٌت ، مداره قياس أمر على آخر وإعطاؤه حكمو

يف الرفع  فأعطوا، ال ترى أهنم دلا أعربوا احلروف يف التثنية واجلمع الذي على حدهأ ))، لديهم
فجذبوه إىل ، ي النصب ال حرف لوقوب، واجلر فيهما الياء، التثنية األلف والرفع يف اجلمع الواو

 .قوة القياس ادلعنوي إىلكل ىذا مرجعو   ،(1)(( عليو دون الرفعاجلر فحملوه 
ل دَ ادلب"ن العرب تؤثر من التجانس بُت حرفُت قإ اإليو آنفً  تشر أوعلى حسب ما 

، يف مساواة وتوازن اآلخرأحدذنا على  حدون ترجي "ادلشبو وادلشبو بو"بُت  والتشابو "بو وادلبَدل
كي تكون العلة يف الفرع واألصل على السواء ،  وىذا ما دفعهم أن محلوا الفرع على األصل

، ما للفرع من أحكام والتمام وكما دفعهم يف ادلقابل أن محلوا األصل على الفرع فأعطوا لألصل
وكما ، "ارع على االسم يف اإلعرابمحل الفعل ادلض "إىل جانب احلمل يف قياس أمر على آخر ك

وكل ىذه الضروب وما ، "وتأنيث ادلذكر تذكَت ادلؤنث "كمحلوا أيضا اللفظ على ادلعٌت ادلقصود  
ويف مطاوعة اللفظ ، أدلة على قوة القياس ادلعنوي -حسب رأي ابن جٍت-يشاهبها جاءت 

 .وخضوعو وتوظيفو خلدمة ادلعٌت
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ابن جٍت موضوعا متعلقا بقوة ومكانة القياس على طرح  :قوة القياس عند العرب .5 
اعتقاد النحويُت أن ما قيس على كالم العرب  )) فيو على امستندً ، سلتلف ضروبو عند العرب

مث ، ى"149ت "ونسب ىذا القول إىل أيب عثمان ادلازين  ،(1)(( فهو عندىم من كالم العرب
ُعف عن احتمالو ضوأكثر الناس ي، شريف موضع )) واصفا إياه بأنو، يفرد لو بابا يف خصائصو

 .(2)(( دٍ رلُْ  ووالتساند إليو ُمقَ ، وادلنفعة بو عامة، لغموضو ولطفو
وجاء اعتقاد النحويُت هبذه القاعدة من استقراء مقاييس العربية من كالم العرب الذين 

حسب عرفهم  وانتشار أحنائها رلرى ما يألفونو ويعتادونو، ىم اعرف الناس بسعة مذاىب لغتهم
 .خاصة على مستوى البناء والًتكيب، وعاداهتم يف استعماذلا مساعا وقياًسا
داخل اللغة  :األول: على زلورين -حسب رأي ابن جٍت-تتحرك قاعدة قياسات العربية 

حىت كادت ، يتعلق بألفاظ داخلة من لغة األعاجم خضعت دلقاييس العربية :والثاين ؛العربية
 .تكون منها

خبصوص القياسات األوىل فإن ابن جٍت استمدىا من باب اإلحلاق ادلطرد الذي أما 
  "رمدد"و " قعدد" :من مثال" فعلل"األصلية يف بنية الكلمة على وزن  "الالم" يكون بتكرير

وىذا ضرب من القياس يقاس عليو يف الوقت الذي جعل فيو اإلحلاق الذي ال يكون  "مشللو"
و        "بيطر"من حنو ، بل بزيادة حرف وحرفُت على أحرف الكلمة ،األصلية" الالم"بتكرار 

وعلى نفس السمت يتطرق ابن جٍت إىل أبنية  ،فهذا الضرب شاذ ال يقاس عليو" جدول"
الصرف ادلنطوقة دبعرفة أحوال بناء الكلمة من حيث حروفها األصلية وزوائدىا يف حركتها 

ومن "، أكلكل"ومن األكل  "،قتلل"ومن القتل  ،من الضرب "ضريب": من حنو، وسكوهنا
لو مررت على قوم يتناولون ىذه  ))مث يقول:  ..." دخلخل"ومن الدخول  "،شربرب"الشرب

بًُدا من أن تقول: بالعربية: األمثلة وسألت وإن  ، )) بأي لغة كان ىوالء يتكلمون ؟ م جند ٌ
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وىذا دليل آخر حسب ما قيس على كالم  (1)((كانت العرب م تنطق بواحد من ىذه احلروف 
، وصيغا ا وأمثاالاللفظ وزنبنية ويتجاذبونو ويستخرجونو من بُت ، فالقوم يتنازعون ادلعٌت، العرب
وىذا ما ، ثراء األلفاظ بالًتاكيب وإحاطتها بادلعاين اليت ذبول يف النفس وزبطر يف الذىنإبغية 

إىل جانب أن اللغة يف ، أو بُت األفكار وادلعاين، تربط بُت الفهم واإلفهام وشيجويعٍت إرناد 
هنا طبيعة وإدنا تصنعها وتكوِّ ، عمومها ليست من األمور اليت يصنعها فرد معُت أو أفراد معينون

 .راضهم ومقاصدىم الوجدانية والفكريةغينضدوهنا حسب أ، االجتماع البشري
العرب حسب عوائد قياساهتم الدخيل األعجمي الذي أخضعو  ص  أما احملور الثاين خَ  

إذا قلت طاب )) : يقول ابن جٍت نقال عن شيخو أيب علي، على كالمهم فكان من كالمهم
دبعٌت ىذا  ،(2)(( اخلشكناُن فهذا من كالم العرب ألنك بإعرابك إياه قد أدخلتو كالم العرب

اإلعراب عند وم زبالف قواعد ، طبقت عليو قاعدة إعراب الفاعل بالضم (3)االسم الفارسي
-  فهم ، وليس ىذا فحسب، وينسحب ىذا على كل ما أعرب من أجناس األعجمية، العرب
فرند = حجر  "و" إبرايسم = حرير"و" = نوع من الطوب آجر"حنو ، يصرفون يف العلم -أيضا
" الفرند"و" الديباج": من حنو، ومجيع ما تدخلو الم التعريف "فَتوزج = حجر كرمي"و" كرمي

سليقة ، رلرى كالم العرب، ومنعو كل ىذا أجرى يف التعريف ويف الصرف" ز= ماجلالسهري"و
 بدون تكلف أو ذبشم وسبُحل.، وطبعا وعوائد

، فيجيبو شيخو، وال يفوت ابن جٍت يف ىذا ادلقام أن يسأل أبا علي عن ارذبال اللغة 
دبعٌت أن ، (4)((فهو إًذا من كالمهم ، لكنو مقيس على كالمهم، ليس بارذبال )) بأن ما يف اللغة

لذا كان ، وعليو لن تكون مرذبلة ارذباال بكالم مرسل ومتفرد بو من غَت هتيئة، اللغة وليدة الفكر
 .القياس ىو الضامن واحلافظ ذلا يف ضبط مقوماهتا وأصول أنظمتها وتراكيبها
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واالختالق الذي قد ينحدر من اتساقا مع ما أشرت إليو أعاله فاللغة تًتفع عن العبط  
وذلك بوصفها ظاىرة بشرية وكونية ، فوضى االرذبال يف مكوناهتا اللفظية والًتكيب والداللية

ومن ىنا ، خاضعة للبحث والفحص العقالين عن فلسفة منشأ نظامها وقواعدىا وأصوذلا
حىت ، وذلا وقواعدىاامتلكت القدرة الفائقة يف التعامل مع الدخيل الوافد وتأطَته داخل أطر أص

 .يصَت الدخيل زلموال عليها ومنسوبا إليها
 خامتة 

على أمور  يأيت  "شكليا"تعاََمل ابن جٍت مع القياس بوصفو منهجا استدالليا صوريا  
، وربل مباشرة بعد السماع، باعتباره آلة تنظيمية دلادة اللغة، معلومة تصل إىل تقرير أمور رلهولة

م يأيت القياس ، زلدودة بادلسموع والنقل واحملاكاة، ية يف ادلقام األولبوصف اللغة ظاىرة شفه
وحسب أركانو وآليتو على العبور باللغة ، عامال على سعة اللغة وادلد فيها ليفي بقدر اإلمكان

 من نطاق ادلضمر يف ادلعاين واألذىان إىل رلال ادلنطوق يف التعامل الواقعي عقال ووجدانًا.
على ادلقامات  "اخلصائص"  عرضو للقياس حسب سبوجاتو يف مصنفوابن جٍت يف يقف 

 اآلتية:
فإن ابن جٍت ال يستغٌت عن شواىد السماع لدعم ، مهما كانت قوة القياس .1

بل إشارة إىل مقصده ىو ، وم يكن ىذا مقصده، والسبب أنو م يكن رلددا يف النحو، القياس
 .يف خصائصوالتأصيل على مست الفقو والكالم حسب ما جاء 

 .فيجعل من ىذا األخَت ادلرجع والفيصل إذا حدث اضطراب بُت القياس والسماع .2
، يرى ابن جٍت أن القياس ىو الضامن واحلافظ للغة من سلطان الدخيل األجنيب .3

 .إىل جانب االضمحالل واالضطراب
ما يصف ابن جٍت اللغة العربية بالشريفة باعتبار أن شرفها وعزهتا جاء من  اكثَتً  .4

 .قوة امتالكها للسعة والرحابة يف تنوع الصيغ والًتاكيب ودالالت ألفاظها عن معانيها
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