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مـقدمـــة 
سبحانؾ الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا .. الحمد هلل، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل 

.  إنؾ أنت العميـ الحكيـ
: وبعـــــد

فيذا البحث يتناوؿ جممة مف مظاىػر التعارض في القواعد النحوية األصولية ػ 
أثـر الصناعة النحوية " مف وجية نظري ػ وقد دفعني إليو أني كنت أعد بحثا عف 

، (الصناعة)، وذىبت أفّسر لمقارئ مفيوـ "واالقتضاء الداللي في تنوع الوقف القرآني
ولماذا ُنعت بيا نحونا العربي؟ ىؿ ألنو حرفة، بصرؼ النظر عف مػدى استحقاقيا 
لصفة الجودة، فالصناعة حرفة أو ألنو يتسـ باإلحكاـ واإلتقاف؟ فيما مف صفات 

، وأنا مطمئف سمفا إلى "صنع اهلل الذي أتقف كؿ شيء: "الصناعة، كما في قولو تعالى
تماـ حساف قد .أف نحونا العربي يتسـ باإلحكاـ واإلتقاف، وزاد اطمئناني لما وجدت د
الموضوعية : وصؼ النحو بأنو صناعة؛ ألنو تتوافر فيو خصائص العمـ المضبوط

فإذا عرفنا أف النحو نظاـ : "، ثـ قاؿ عف التماسؾوالشـمول واالقتصاد والتماسك
تتشابؾ فيو العالقات العضوية؛ حتى يصبح بيذا التشابؾ بنية جامعة مانعة، ال 

يستطاع نفي شيء منيا وال إضافة شيء إلييا عممنا أف ىذا النظاـ المحكـ ال يمكف 
. 1"أف يتسـ بالتناقض؛ إذ لو تطرؽ إليو التناقض ما صمح لمتطبيؽ
، خصائص ابن جنيلكف سرعاف ما تحوؿ االطمئناف إلى شؾ؛ إذ كنت أقرأ في 
، 2"نقض العادة"فمفت نظري جممة مف األبواب توحي بالتعارض في التقعيد، مثؿ 

تماـ حساف وما ذكره ابف جني في .فاستوقفني ىذا األمر، وذىبت أفكر فيما قالو د
الذي " القاعدة النحوية دراسة نقدية تحميمية"وتزامف ىذا مع قراءة كتاب ! خصائصو

، وىو ُيشِعر "قواعد الضبط المغوي"تناوؿ فيو صاحبو بالتحميؿ النقدي مجموعة مف 

                                        
.   والتناقض يقابمو االنسجاـ بيف القواعد62األصوؿ : تماـ حساف.د: انظر 1
 2/214الخصائص : ابف جني: انظر 2



 
 

2 

. 1القارئ ػ باقتناع ػ أف ثمة تناقضا بيف القواعد النحوية
كما ذكر بعض الباحثيف أف النحاة األوائؿ ػ مثؿ ابف إسحاؽ الحضرمي وعيسى 
بف عمر ػ حّمموا كالـ العرب ما ال يطيؽ، وأف بحػرا مف االضطراب اتسـ بو القياس 

. 2في النحو العربي
ومما يعضد القوؿ باالضطراب والتعارض في التقعيد النحوي قوؿ بعض 

إف العرب يشترطوف في باب شيئا، ويشترطوف في باب آخر نقيض ذلؾ : "النحوييف
الشيء عمى ما اقتضتو حكمة لغتيـ وصحيح أقيستيـ، فإذا لـ يتأمؿ المعرب اختمطت 

. 3"عميو األبواب والشرائط
وربما يكوف أىَـّ مما سبؽ دعوُة ابف مضاء األندلسي إلى إلغاء شطر كبير مف 

نظرية العامؿ والقياس : األصوؿ النحوية التي أقاـ عمييا النحاة البناء النحوي مثؿ
شوقي ضيؼ إلى النداء .والتماريف غير العممية؛ مما دعا د (الثواني والثوالث)والعمؿ 

. 4"تصنيف جديد"بأف نحونا العربي بحاجة إلى 
وىذا ما أقمقني، وكاد يزيغ اطمئناني بأف نحونا متماسؾ البنياف، ومع ذلؾ فمـ 

ىؿ ثمة : أستطع أف أتمسؾ برأي منيما نافيا اآلخر، وطرحت عمى نفسي ىذا التساؤؿ
ذا كاف كذلؾ فيؿ ىو مف باب الشمولية والتكامؿ في  تعارض حقا في القواعد؟ وا 

النظاـ النحوي لوصؼ ليجات العرب أو ىو اضطراب وتناقض في التقعيد وقع فيو 
!   النحاة ؟

 وأنا مؤمف بأنو ال اكتماؿ لرؤية وال نفاذ لُحكـ إال بعد قراءة متأنية في تراثنا 
النحوي لموقوؼ عمى حقيقة األمر؛ فأعدت قػراءة بعض المصادر النحوية؛ بحثا عف 

.  مظاىر لمتعارض في التقعيد، فوقفت عمى جممة مف القواعد المتعارضة

                                        
. وأنصح بقراءة الكتاب لمتعرؼ عمى وجية نظر المؤلؼ. أحمد عبدالعظيـ عبدالغني.صاحبو د 1
 83 ، 79أصوؿ النحو العربي : محمد عيد.د: انظر 2
 1/263األشباه والنظائر : السيوطي: انظر 3
 46 ، 43 ، 38 ،  35 ، 24ص " الرد عمى النحاة"راجع كتاب  4
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، "قواعد التبويبقواعد لمضبط المغوي، وىي : وقد صنفت القواعد النحوية صنفيف
، وقواعد لضبط ىذه القواعد، "قواعد الوظائف النحوية"ويمكف أف نصطمح عمييا بػ

".  القواعد األصولية"، أو ما يسمى بػ"قواعد التوجيو"وىي 
؛ ألنيا تمثؿ (القواعد األصولية أو قواعد التوجيو)وقد رأيت أف تكوف الدراسة في 

اإلطار العاـ لييكؿ البناء النحوي، تدور في فمكو قواعد التبويب، وىي تحدد الغاية مف 
، وقواعػد التوجيو (الصواب وأمف المبس وتحقيؽ الفائدة): النحو متمثمة في ثالثة أىداؼ

بالنسبة لقواعد التبويب كالدستور بالنسبة لمقانوف عمى حػد تعبير الدكتور تماـ 
. 1حساف

كاف بعضيا محور دراسة الدكتور  (قواعد التبويب النحوي)فضال عف ذلؾ فإف 
أحمد عبدالعظيـ، وقد خمص منيا إلى أف السمة الغالبة عمى النحو العربي ىي 
  2!التناقض، فما يثبتو النحاُة في باٍب ينكرونو في باٍب آخر، وكالمو مقنع لمقارئ

نما تقؼ  ولف تستقصي الدراسة جميع مظاىر التعارض في القواعد األصولية، وا 
عند جممة منيا تسمح لمباحث والقارئ بإبداء الرأي، لكني أحب أف أشير في البداية 

. إلى نماذج مف قواعد التبويب؛ لموقوؼ عمى الفرؽ بينيما

                                        
 209كتابو األصوؿ : انظر 1
أحمد عبدالعظيـ إلى حكمو مف خالؿ تحميؿ دقيؽ لكالـ النحاة، ومف خالؿ قراءتي .خمص د 2

لمكتاب تبيف لي أف مما اعتمد عميو المؤلؼ في إثبات التناقض تعدد الميجات واالختالؼ بيف 
المدارس النحوية، وفي اعتقادي أف التناقض الحقيقي يثبت حينما يكوف في فكر العالـ الواحد أو 
المدرسة الواحدة، لكف مما يعضد رأي المؤلؼ أف ما وصؿ إلينا مف تقعيد قد أطمؽ عميو بشكؿ 

، والمفترض أف أي تقعيد ينبغي أف يتسـ باالطراد واالنسجاـ، بمعنى أنو يطرد "النحـو العربي"عاـ 
في التطبيؽ، وينسجـ بعضو مع بعض، فيؿ القواعد التي سجميا النحاة بمختمؼ مدارسيـ تتسـ 

 ؟ "النحو العربي"باالطراد واالنسجاـ؟ وىؿ تصمح أف يطمؽ عمييا 
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 نماذج من قواعد التبويب المتعارضة
 1(الزيادة في الفعل لنقص التعدية    )X(    الزيـادة في الفعل لمتعـدي)

 

 2(أفعَل فيو فاعل وىو مفعول    )X(    أفعَل فيو ُمفِعل وىو ُمفَعل)
 

 3(التنويـن دليل التمكين    )X(    التنويـن دليل التنكير)

                                        
قاـ زيد وأقمتو، فإف كاف فعٌؿ : متعديا، نحو (أفعؿَ )غير متعد كاف  (َفَعؿَ )المعتاد أنو إذا كاف  1

طعـ زيد خبزا وأطعمتو خبزا، غير أف ىذه : متعديا إلى مفعوؿ واحد تعدى باليمزة إلى اثنيف، نحو
جػّد في : عمى المعنى الواحد، نحو (فَعؿ وأفعؿَ )أحدىما تعاقب : القاعدة انتقضت مف طريقيف

األمر وأجػّد فيو، وسحتو اهلل وأسحتو، واآلخر أف ثمة ضربا مف المغة جاء مناقضا؛ حيث جاء 
أنزفت البئُر إذا ذىب ماؤىا ونزفتيا، وأقشع الغيـُ وقشعتو : غير متعد، نحو (أفَعؿَ )متعديا و (فَعؿ)

(. 2/214الخصائص : انظر). الريُح، فيذا نقض عادة االستعماؿ
، ومف الرباعي عمى وزف (فاعؿ)المعروؼ في التقعيد أف اسـ الفاعؿ مف الثالثي عمى وزف  2

؛ لذلؾ مف (ُمفَعؿ)ومف الرباعي عمى وزف  (مفعوؿ)، واسـ المفعوؿ مف الثالثي عمى وزف (ُمفِعؿ)
أدرس فيو دارس، وأيفع : ، نحو(فاعؿ)عمى وزف  (أفعؿ)نقض المعتاد أف يجيء اسـ الفاعؿ مف 

، كذلؾ مف نقض (مالقح)وقياسو " وأرسمنا الرياح لواقح: "الغالـ فيو يافع، ومنو قولو تعالى
أحببتو فيو محبوب، وأجّنو : ، مثؿ(مفعوؿ)المعتاد أف يجيء اسـ المفعوؿ مف الرباعي عمى وزف 

 (2/214الخصائص : انظر). اهلل فيو مجنوف، وأزكمو فيو مزكـو
المعتاد أف التنويف دليؿ التنكير، كما أف اإلضافة دليؿ التعريؼ، وىو يدخؿ الكالـ لمتفرقة بيف  3

المنفصؿ والمتصؿ، فال يدخؿ في االسـ إال عالمة النفصالو مما بعده؛ ولذلؾ يكثر في النكرات 
لفرط احتياجيا إلى التخصيص باإلضافة، فإذا لـ تضؼ احتاجت إلى التنويف؛ تنبييا عمى أنيا 
غير مضافة، وال تكاد المعارؼ تحتاج إلى ذلؾ إال فيما قّؿ مف الكالـ؛ الستغنائيا في أكثره عف 
زيادة تخصيص، وما ال يتصور فيو اإلضافة كالمضمر والمبيـ ال ينوف، وكذلؾ ما دخمتو األلؼ 

والالـ ال يحتاج إلى التنويف في شيء مف الكالـ؛ ولذلؾ فمف التناقض أف يمحؽ التنويف العَمـ 
 87نتائج الفكر :  والسييمي3/65الخصائص : ابف جني). لمداللة عمى أنو متمكف أمكف

( 1/229األشباه والنظائر : والسيوطي
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 التعارض األول
حمـل الفـرع عمـى األصـل 
حمـل األصـل عمـى الفـرع 

حمؿ غير معمـو عمى معمـو في الحكـ إثباتا أو نفيا بأمر جامع "القياس ىو 
، وىو أحػد األدلة 1"ىو حمؿ غير المنقوؿ عمى المنقوؿ إذا كاف في معناه"، أو "بينيما

النحو : ؛ ولذا قيؿ2اإلجمالية التي اعتمد عمييا النحاة في ضبط قواعد التبويب النحوي
: ، وأركانو أربعة3"إنما النحو قياس يتبع: "كمو قياس، أو عمى حد قوؿ الكسائي
. المقيس عميو والمقيس والعمة والحكـ

، وىذا ىو المقبوؿ منطقيا "حمـل الفـرع عمى األصـل"وأوؿ أنواع القياس النحوي 
في التقعيد النحوي؛ ألف األصؿ ىو المنقوؿ المسموع مف العرب في زمف االحتجاج، 
ومعياره االطراد والكثرة والشيوع، فيو الغالب أو الكثير أو الشائع، المطرد في كالميـ، 
فيو قوي، والفرع المقيس ىو غير المسموع؛ فيو ضعيؼ بالنسبة لألصؿ، وال يجوز 

، وحمؿ األضعؼ عمى األقوى أولى مف 5، بؿ ال ُيسوَّى بينيما4أف يكوف أقوى منو
نائب )، وقد ساؽ لو النحاة أمثمة كثيرة، منيا أنيـ حمموا  6حمؿ األقوى عمى األضعؼ

، ومنيا إعطاؤىـ 7في الحكـ وىو الرفع، وعمة ذلؾ ىي اإلسناد( الفاعؿ)عمى  (الفاعؿ
                                        

 45لمع األدلة :  واألنباري280المستصفى: الغزالي: انظر 1
أصمية وىي السماع والقياس واإلجماع واالستصحاب، وفرعية مثؿ االستقراء : األدلة نوعاف 2

  وما بعدىا228، 124االقتراح : السيوطي: لممزيد انظر. واالستحساف
 175اإلصباح في شرح االقتراح : محمود فجاؿ.د: انظر 3
 563 ص 77، ـ 176 ص 22اإلنصاؼ ـ : األنباري: انظر 4
  67 ص 8اإلنصاؼ ـ: األنباري: انظر 5
  101لمع األدلة : األنباري: انظر 6
، وكالىما مطرد في (الفاعؿ)عمى  (نائب الفاعؿ) والنحاة قاسوا 217االقتراح : السيوطي: انظر 7

. كالـ العرب بالصورة نفسيا؛ إليجاد العالقة بينيما في الحكـ المعروؼ سمفا ليما وىو الرفع
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لمنصب في المثنى وجمع المذكر؛ ألف كمييما فضمة، وأف الياء  (الياء)عالمة الجر 
أصؿ لمجر، ومنيا إعطاؤىـ الكسرة عالمة الجر األصمية لنصب جمع المؤنث، وال 

.  1ضرورة لذلؾ كما يقوؿ بعضيـ
وفي تناقض مع الرأي السابؽ يرى بعض النحاة أف استواء الجػر والنصب في 

بسبب استوائيما في المضمر، نحو  (مررت بالزيديف)و (رأيت الزيديف)المظير نحو 
نما كاف ىذا الموضع لممضمر؛ ألنو عاٍر مف اإلعراب، فجاز (رأيتؾ ومررت بؾ) ، وا 

أف يأتي منصوبو بمفظ مجروره، وليس كذلؾ المظير؛ ألف باب اإلظيار يجب أف 
ف كاف  يكوف موسوما باإلعراب؛ فمذلؾ حمموا الظاىر عمى المضمر في التثنية وا 

. 2المظير ىو األصؿ
الحكمة )وأف  (الفرع أحط رتبة من األصل)وفي سياؽ آخر قرر النحاة أف 

، "يثبت لألصل ما ال يثبت لمفرع: " ، وقالوا(تقتضي انحطاط الفروع عن رتب األصول
، 3"الفرع يتبب األصل وال يخالفو إال لمقتضٍض "، و"تقدير األصل أولى من تقدير الفرع"و

وبذلؾ عمموا عدـ جواز كثير مف التراكيب، فمثال عّمموا عدـ تقديـ خبر إّف وأخواتيا وال 
اسميا عمييا وال تقديـ الخبر فييا عمى االسـ لكونيا فروعا عف األفعاؿ في العمؿ، 

بشروط؛ ألنيا  (إفّ )النافية تعمؿ عمؿ  (ال)فانحطت عف درجة األفعاؿ، كما قالوا بأف 
فرع عمى  (إفّ )، و(إفّ )فرع عمى  (ال): فرع عمييا، فوجب أف تنحط عنيا، وقالوا

لـ تقَو عمى العمؿ في الخبر؛ إذ  (ال)، والفروع تنقص عف األصوؿ؛ فمذلؾ فػ(كاف)
كانت فرَع فرٍع، كما عمموا حمؿ نصب جمع المؤنث عمى جػّره مع إمكاف دخوؿ 

                                        
 1/111الخصائص : ابف جني: انظر 1
 ومف األدلة عمى أف المظير ىو األصؿ أف الكوفييف قالوا برفع 2/355الخصائص : انظر 2

( 326االقتراح ). ونحوه؛ ألف المظير الذي قاـ الضمير مقامو مرفوع (لوالؾ)الضمير في 
: تماـ حساف. ود1/313األشباه والنظائر :  السيوطي229 ص 27اإلنصاؼ : األنباري: انظر 3

 147األصوؿ 
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. 1النصب فيو؛ لئال يكوف الفرع أوسع مجاال مف األصؿ
ورغـ كؿ القواعد السابقة التي تؤكد قوة األصوؿ عمى الفروع، وضع نحاتنا قاعدة 

الفروع قد تكثر وتطرد، "إف : ؛ بؿ قالوا"حمل األصل عمى الفـرع"تعارضيا، ىي قاعدة 
، 2"قد يكثر الفرع ويقل األصل: "، فتشّبو األصوُؿ بيا، وقالوا"حتى تصير كاألصول

حذؼ الحروؼ لمجـز وىي أصوؿ؛ حمال عمى حذؼ : وساقوا لذلؾ أمثمة كثيرة، منيا
الحركات وىي فروع، وحمؿ االسـ عمى الفعؿ في منع الصرؼ وعمى الحرؼ في 

 (مػا)في عدـ التصرؼ عمى  (عسى)و (ليس)البناء، وىو أصؿ عمييما، وحمؿ 
. في العمؿ (ليس)عمى  (مػا)، كما ُحممت (لعػؿ)و

ومنو حمؿ الجر عمى النصب في الممنوع مف الصرؼ، والجػر عندىـ أصؿ 
وكما ُحِمؿ النصب عمى الجر في المثنى والجمع ُحمؿ : "والنصب فرع، يقوؿ السيوطي

. 3"الجر عمى النصب في ما ال ينصرؼ
ومف حمؿ األصؿ عمى الفرع تشبييا لو في المعنى الذي أفاده ذلؾ الفرع تجويز 

في  (الرجؿ)حمال عمى جر  (ىذا الحسُف الوجوِ ): في قوليـ (الوجو)سيبويو جػرَّ كممة 
. 4(الحسف الوجو)الذي إنما جاز فيو الجر تشبييا بػ (ىذا الضارُب الرجؿِ ): قوليـ

نما سّوغ لو ذلؾ رؤيتو بأف  وما ذىب إليو سيبويو ىنا لـ تنطؽ بو العرب، وا 
العرب إذا شبيت شيئا بشيء فحممتو عمى حكمو عادت فحممت اآلخر عمى حكـ 

. صاحبو؛ تثبيتا ليما وتتميما لمعنى الشبو بينيما
عند سيبويو جائز مف  (الوجو)جػر "إف : ويعمؽ ابف جني عمى رأي سيبويو قائال

، مع أف (الضارب الرجؿِ )إليو، واآلخر تشبيو لو بػ (الحسف)أحدىما بإضافة : موضعيف
، لكف لما (الحسف الوجوِ )إنما جاءه وأتاه مف جية تشبيييـ إياه بػ (الرجؿ)الجر في 

                                        
 1/312األشباه والنظائر : السيوطي: انظر 1
 1/316 واألشباه والنظائر 246 ص 29  واإلنصاؼ ـ 1/311الخصائص : انظر 2
 198اإلصباح في شرح االقتراح : محمود فجاؿ .د: انظر 3
 2/787فيض نشر االنشراح :  وابف الطيب الفاسي227االقتراح : السيوطي: انظر 4
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ـُ الغالـِ )اّطرد الجر في نحو  صار كأنو أصؿ في بابو؛  (ىذا الضارُب الرجِؿ والشات
، وىذا (الضارب الرجؿِ )بػ (الحسف الوجوِ )حتى دعا ذاؾ سيبويو إلى أف عاد فشّبو 

يدلؾ عمى تمّكف الفروع عندىـ؛ حتى إف أصوليا التي أعطتيا حكما مف أحكاميا قد 
. 1"حارت فاستعادت مف فروعيا ما كانت ىي أّدتو إلييا وجعمتو عطية منيا ليا

، ونقؿ عف ابف جني أف (دور العمة)وتناوؿ السيوطي ىذه المسألة في مبحث 
ىي التشبيو  (الرجؿ)، وعمة جر (الضارب الرجؿِ )ىي التشبيو بػ (الوجو)عّمة جر 

، وأضاؼ أف مف أمثمة ذلؾ رأي المبرد بأف إسكاف الـ الفعؿ في نحو (الحسف الوجوِ )بػ
لحركة ما بعده مف الضمير؛ لئال تتوالى أربع حركات، وأف تحريؾ الضمير  (َضَرْبتُ )

. 2لسكوف ما قبمو
بأنو نوع ظريؼ في العربية، أراه أنا مف  (دور العمة)ومع أف ابف جني يصؼ 

مظاىر التعارض؛ ألف العمة دارت بيف حكميف، فحممت كال منيما عمى اآلخر، وأف 
النحوي اعتّؿ لحكـ مسألة ما بحكـ مسألة أخرى، ثـ دار فاعتؿ لحكـ المسألة الثانية 

.  3بحكـ المسألة األولى؛ ولذا يرى بعض الباحثيف أف الدور باطؿ
بأنو باب طريؼ، يوجد في معاني  (حمل األصل عمى الفرع)ويصؼ ابف جني 

: العرب، كما يوجد في معاني اإلعراب، وغرضو المبالغة، ومنو قوؿ ذي الرمة
ورْمٍؿ كأوراِؾ العذاَرى قطعتُػُو  إذا ألبَسْتُو المظمماُت الحنادُس 

فالشاعر قَمَب العادة والعرؼ، فشّبو كثباف األنػقاء بأعجاز النساء، وىذا يخرج مخرج 
المبالغة، وىو مف َجْعؿ األصؿ فرعا والفرع أصال، وىذا المعنى استعممو النحويوف في 

صناعتيـ، فشبيوا األصؿ بالفرع في المعنى الذي أفاده ذلؾ الفرع مف ذلؾ األصؿ، 
. 4(الضارب الرجؿِ )بػ (الحسف الوجوِ )ومف ذلؾ تشبيو سيبويو 

                                        
  1/297الخصائص : ابف جني: انظر 1
 270االقتراح :  والسيوطي1/183الخصائص : ابف جني: انظر 2
 144اعتراض النحوييف لمدليؿ العقمي : محمد السبيييف.د: انظر 3
 1/300الخصائص : ابف جني: انظر 4
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ولست موافقا عمى أف الصفة المشبية محمولة عمى اسـ الفاعؿ في الجر، بؿ 
الضارب )تشبييا بػ (الحسُف الوجوَ ): تقوؿ: "العكس ىو الصحيح، يقوؿ الفارقي

، فكما ُحممت الصفة عمى (الحسف الوجوِ )تشبييا بػ( الضارُب الرجؿِ : )، وتقوؿ(الرجؿَ 
اسـ الفاعؿ في النصب، وأصميا الجر، ُحمؿ اسـ الفاعؿ عمييا في الجر، والوجو فيو 

الضارب )النصب، ىذا متى كاف المفعوؿ فيو األلؼ والالـ، فإف لـ تكف فيو نحو 
، كما أني لست مقتنعا بأف الحروؼ أصوؿ 1"، فال يكوف فيو غير النصب(زيدا

ف كانت الحروؼ ىي األصوؿ في  لمحركات في اإلعراب، بؿ العكس ىو الصحيح، وا 
.  البناء المفظي لمكممات

وىذا يعني أف الشيء قد يكوف أصال لشيء مف وجو وىو فرع لو مف وجو آخر، 
الفرع يكوف فرعا ألصؿ مف وجو، وىو أصؿ لشيء : "وىذا ما قرره األنباري في قولو

نما يقع  ما مف وجو آخر، مثؿ اسـ الفاعؿ فيو فرع لمفعؿ وأصؿ لمصفة المشبية، وا 
. 2"التناقض حينما يكوف فرعا مف الوجو الذي يكوف فيو أصال

وفي ذلؾ تناقض مع رأي النحاة بأف حمؿ المضارع عمى اسـ الفاعؿ في اإلعراب 
ىو حمؿ فرع عمى أصؿ، وحمؿ اسـ الفاعؿ عمى المضارع في اإلعماؿ ىو حمؿ 
أصؿ عمى فرع؛ ألنيـ يروف أف اسـ الفاعؿ أصؿ لمفعؿ في اإلعراب، والفعؿ أدنى 

، ويقوؿ 3منو؛ ألنو مخبر بو، واالسـ مخبر بو وعنو، واألدنى فرع عمى األعمى
العرب إذا شبيت شيئا بشيء مّكنت ذلؾ الشبو الذي ليما، وعمرت بو "إف : سيبويو

الحاؿ بينيما، أال تراىـ لما شبيوا المضارع باالسـ فأعربوه، تمموا ذلؾ المعنى بينيما 
. 4"بأف شبيوا اسـ الفاعؿ بالفعؿ فأعمموه

                                        
 291اإلفصاح في شرح أبيات مشكمة اإلعراب : الفارقي: انظر 1
 331، 291، 241االقتراح : انظر.  وأكد ذلؾ السيوطي125لمع األدلة : األنباري: انظر 2
 24أسرار العربية :   األنباري1/52األصوؿ : ابف السراج: انظر. ىذا ىو رأي البصرييف 3

 500/ 1 و المباب في عمؿ البناء واإلعراب 153التبييف : والعكبري
 وجدير بالذكر 2/788فيض نشر االنشراح :  وابف الطيب الفاسي227االقتراح : السيوطي: انظر 4
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تماـ حساف مقتنع بكالـ النحوييف، فقدـ تعميال وجييا لمخروج مف .ويبدو أف د
بأنو ذلؾ المّطرد في السماع الموافؽ لقاعدة أصمية  (المقيس عميو)التعارض، فعّرؼ 

إف : "، وقاؿ1كقاعدة رفع الفاعؿ أو قاعدة فرعية كقواعد اإلعالؿ واإلبداؿ والحذؼ
.  2"المقيس عميو قد يختمؼ عف األصؿ، فشرطو االطراد ال مطابقة األصؿ"

كيؼ يكوف الكالـ مطردا وىو : بيد أف التسميـ بيذا التعميؿ يقودنا إلى التساؤؿ
فػرع؟ أال يتناقض ىذا ومفيـو القياس في الفكر النحوي بأنو حمؿ غير المنقوؿ عمى 

! المنقوؿ إذا كاف في معناه؟
ولمخروج مف ىذا التعارض ينبغي أف نسّمـ بأف الشيء يصمح أف يكوف فرعا 

، واالسـ 3لشيء ما مف وجو ويكوف أصال لو مف وجو آخر، فالفعؿ أصؿ في اإلعماؿ
عماؿ 4أصؿ في اإلعراب ، وبالتالي فإعراب الفعؿ ىو مف حمؿ الفرع عمى األصؿ، وا 

اسـ الفاعؿ ىو مف حمؿ الفرع عمى األصؿ، وحمؿ الصفة المشبية عمى اسـ الفاعؿ 
. في اإلعماؿ ىو حمؿ فرع عمى أصؿ

                                                                                                     
أف النحاة حينما أعمموا اسـ الفاعؿ عمؿ الفعؿ قيدوه بقيود أوقعتيـ في تناقض؛ حيث اشترطوا أال 
يكوف مصغرا وال موصوفا؛ ألف التصغير والوصؼ مف خصائص األسماء، فالفعؿ ال يصغر وال 

، وكالىما مف (أؿ)يوصؼ، لكنيـ في الوقت ذاتو اشترطوا أف يكوف اسـ الفاعؿ منونا أو محمى بػ
؛ إذ زعموا أنيا (أؿ)ويبدو أنيـ أحسوا بيذا التناقض، فوجدوا مخرجا لػ! خصائص األسماء

 وما بعدىا، 3/106شرح ابف عقيؿ : انظر. موصوؿ، ولـ يجدوا مخرجا لمتنويف؛ فسكتوا عنو
 209أصوؿ النحو العربي : والحمواني

 170األصوؿ : تماـ حساف: انظر 1
 204األصوؿ : تماـ حساف: انظر 2
 260، 240التبييف :  والعكبري162 ص 18اإلنصاؼ ـ : األنباري: انظر 3
 153التبييف :  والعكبري1/52األصوؿ : ابف السراج: انظر 4
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 التعارض الثاني
حمـل الكالم عمى نظـيره 
حمـل الكالم عمى نقـيضو 

، ومف أمثمتيا "الحمل عمى النظير"مف القواعد األصولية التي أرساىا النحاة قاعدة 
سامر )الُحّداث جماعة يتحدثوف، وىو جمع عمى غير قياس؛ حمال عمى نظيره : قوليـ

. 1، فإف الُسّمار يتحدثوف(وُسّمار
والحمؿ عمى النظير يكوف في المفظ والمعنى، فمف أمثمة الحمؿ عمى النظير في 

الناىية،  (ال)النافية، حمال ليا في المفظ عمى  (ال)بعد  (النوف)المفظ توكيد المضارع بػ
حمال  (غير قائـ الزيداف): جواز قوليـ: ومف أمثمة الحمؿ عمى النظير في المعنى

.   2؛ ألنو في معناه(ما قاـ الزيداف): عمى قوليـ
، يقوؿ (حمل الكالم عمى نقيضو)لكف ىذه القاعدة تعارضيا قاعدة أخرى، وىي 

، ومف أمثمتو 3"إنيـ يحمموف الشيء عمى ضده، كما يحممونو عمى نظيره: "األنباري
رأي بعضيـ بأف حرؼ التعريؼ الالـ وحدىا؛ ألف دليؿ التنكير حرؼ واحد وىو 

التنويف، فكذلؾ نقيضو، وىو التعريؼ حرؼ واحد؛ قياسا ألحد النقيضيف عمى اآلخر؛ 
 (أيّ )، ومما ُحِمؿ عمى النظير والنقيض معا إعراب 4ولذلؾ كانت ساكنة كالتنويف

شرطا واستفياما، خالفا لجميع أخواتيا مف أدوات الشرط واالستفياـ ومف أمثمتيا شرطا 
أيكـ زادتو ىذه : "، واستفياما قولو"أّيػا ما تدعو فمو األسماء الحسنى: "قولو تعالى

إنيا أعربت : ، وقيؿ5(كػؿّ )وعمى نقيضتيا  (بعض)، فيي معربة حمال نظيرتيا "إيمانا

                                        
 1/215األشباه والنظائر : السيوطي: انظر 1
 232، 231االقتراح : السيوطي: انظر 2
 367 ص 53، ـ 186 ص 23اإلنصاؼ ـ : األنباري: انظر 3
 1/229األشباه والنظائر : السيوطي: انظر 4
 234االقتراح :  والسيوطي2/134المباب في عمؿ البناء واإلعراب : العكبري: انظر 5
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لمزوميا اإلضافة، واإلضافة ترد األشياء إلى أصوليا، واألصؿ في األسماء اإلعراب، 
ولذلؾ ما ال ينصرؼ إذا أضيؼ انصرؼ وُجػّر؛ ألف األصؿ في األسماء الصرؼ 

.  1والجػر
ورود الشيء مب نظيره وروده )ويمكف أف ُندِخؿ ىنا قاعدة أصولية أخرى ىي 

رجؿ : ، ومف أمثمتيا اجتماع المذكر والمؤنث في الصفة المؤنثة، نحو(مب نقيضو
عالمة وامرأة عالمة، ورجؿ ىمزة وامرأة ىمزة، فالياء لممبالغة والغاية، ومنيا اجتماع 

رجؿ خصـ وامرأة خصـ، ورجؿ عدؿ وامرأة : المذكر والمؤنث في الصفة المذكرة، نحو
 (رجؿ عدؿ)عدؿ، والوصؼ المذكر ىنا أتى الموصوؼ مف قبؿ المصدرية، فمعنى 

. 2أنو وصؼ بجميع الجنس مبالغة
نما جاء لتفسير ظاىرة أو التأكيد عمى حكـ  وىذا التعارض ال تناقض فيو؛ وا 

نحوي، لكف يبدو مف خالؿ األمثمة التي ساقيا النحاة أف األصوؿ والفروع والنظائر 
واألضداد وردت بشكؿ مطرد في كالـ العرب، وال أدري عمى أي أساس حكـ النحاة 

 (أيّ )فمثال وردت !  يقاس عمى أصؿ أو نظير أو نقيض؟ (مقيس)عمى كالـ ما بأنو 
 3االستفيامية والشرطية في فصيح كالـ العرب، بؿ في لغة القرآف معربػة بشكؿ مطرد

في  (بعض)و (كؿ)عمى  (أيّ )، فعمى أي أساس حمؿ النحاة (بعض)و (كؿ)مثؿ 
ىؿ يكفي لجعميا فرعا أف أخواتيا مف أسماء ! اإلعراب، وكميا مطردة في االستعماؿ؟

الشرط واالستفياـ مبنية؟  

                                        
أعربت لمزوميا اإلضافة يرّده إعرابيا  (أيّ ) والرأي بأف 1/83األشباه والنظائر : السيوطي: انظر 1

، فيي معربة غير مضافة، والتنويف عوض (أيًّػا ما تدعو فمو األسماء الحسنى)في قولو تعالى 
 .أي الدعاءيف أو أي االسميف: عف اإلضافة، فالتقدير

  2/201ذكرىا ابف جني في الخصائص  2
الموصولية اختمؼ النحاة فييا، فبينما قاؿ البصريوف بإعرابيا قاؿ الكوفيوف  (أيّ )جدير بالذكر أف  3

ثـ لننزعف مف كؿ شيعة أييـ أشد عمى الرحمف : "ببنائيا، ولكٍؿ دليمو وشواىده، ففي قولو تعالى
 1/137أوضح المسالؾ : ابف ىشاـ: انظر. بالضـ والفتح (أييـ)قرئت " عتيا
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 التعارض الثالث
الكثرة منـاط القيـاس 

 جواز القياس عمى القميل ورفضو عمى الكثير
سبؽ القوؿ بأف القياس ىو حمؿ غير المنقوؿ عمى المنقوؿ إذا كاف في معناه،؛ 

، وعّرؼ العمماء 1النحو عمـ بالمقاييس المستنبطة مف استقراء كالـ العرب: ولذا قيؿ
، فالكثرة 2"الكالـ العربي الفصيح المنقوؿ نقال صحيحا إلى حد الكثرة"المنقوؿ بأنو 

شرط في المنقوؿ الذي ُيحمؿ عميو غيره، وقد تمسؾ النحاة بيذا الشرط، فرفضوا 
ماذا : ظواىر لغوية لقمتيا، وىذا ما تؤكده نصوص كثيرة، منيا أف أبا عمرو سئؿ

أعمؿ عمى األكثر وأسّمي ما خالفني : تصنع فيما خالفتؾ فيو العرب وىـ حجة؟ فقاؿ
، وفي تفسير قولو 4"وفي ترؾ األكثر ضرب مف االستيحاش: "، وقاؿ الفارسي3لغات
لغوت تمغو، مثؿ محوت : "قاؿ األخفش" ال تسمعوا ليذا القرآف والغوا فيو: "تعالى

: ، وفي كتاب سيبويو5"َلِغَى َيمَغى، وىي قبيحة قميمة: تمحو، وبعض العرب يقوؿ
والوجو كؿ شاة وسمختيا بدرىـ، وىذه ناقة وفصيميا راتعيف؛ ألف ىذا أكثر في "

، ولعؿ موقؼ سيبويو في المسألة الزنبورية خير دليؿ عمى 6"كالميـ، وىو القياس
الفجائية؛ ألنو  (إذا)رفض القياس عمى القميؿ؛ إذ رفض أف يأتي المعّرؼ منصوبا بعد 

. مخالؼ لمكثير الشائع المطرد في لغة العرب
                                        

  95اإلعراب في جدؿ اإلعراب :  واألنباري181التكممة : الفارسي: انظر 1
كثرة مطمقة مطردة، وكثرة :  والكثرة نوعاف2/740فيض نشر االنشراح : ابف الطيب الفاسي: انظر 2

 77، 76نظرية األصؿ والفرع في النحو : حسف الممخ: انظر. نسبية غير مطردة
:  ولمنص أكثر مف رواية، انظر في ذلؾ39طبقات النحوييف والمغوييف لمزبيدي : الزبيدي: انظر 3

 .18النزعة المنطقية في النحو : فتحي عبدالفتاح. ود72في أصوؿ النحو : سعيد األفغاني
 نقال عف الحجة ألبي عمي الفارسي 71أصوؿ النحو : الحمواني: انظر 4
  280معاني القرآف  : األخفش: انظر 5
.  نقال عف كتاب سيبويو71أصوؿ النحو العربي : الحمواني: انظر 6
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المقيس عميو ال يكون شاذا )ولذا كاف مف القواعد األصولية عند النحاة أف 
، وأف 2(الشواذ ال تورد نقضا عمى القواعد المطردة)، وأف 1(خارجا عن َسَنن القياس

حمل األقـل عمى األكثر أولى )، وأف 3(الشاذ النادر ال يقاس عميو والقميل ال ُيعَتّد بو)
، وىذه األخيرة بنػوا عمييا كثيرا مف األحكاـ، فمثال منعوا 4(من حمل األكثر عمى األقـل

ف لـ يكف لو  (رحماف) أكثر،  (فعالف)؛ ألف ما ال ينصرؼ مف (فعمى)مف الصرؼ، وا 
مبتدًأ أولى مف إعرابو فاعال لفعؿ مضمر؛ ألف  (لوال)ورأوا أف إعراب االسـ بعد 

إضمار الخبر أكثر مف إضمار الفعؿ، والحمؿ عمى األكثر أولى، وىذه القواعد 
في التقعيد النحوي، فالقميؿ ال يعتد  (الكثرة مناط القياس)األصولية تعضد القوؿ بأف 

.  بو
جواز القياس عمى القميل ورفضو )ومع ذلؾ انتقض النحاة ىذه القواعد بقاعدة 

ليس مف شرط المقيس عميو الكثرة، فقد يقاس عمى القميؿ : "؛ إذ قالوا(عمى الكثير
قياس شاذ عمى )، بؿ إنيـ أقروا 5"لموافقتو لمقياس، ويمتنع عمى الكثير لمخالفتو لو

: ، وىذا األمر يقودنا إلى التساؤؿ6(لػف)عمى الجـز بػ( لػـ)، فحمموا النصب بػ(شاذ
كيؼ يتوافؽ القميؿ مع القياس ويخالفو الكثير؟ أليس القياس مبنيا عمى المسموع 

الخارج عف حد القمة إلى حد الكثرة؟ أليس في ذلؾ تناقض في الفكر النحوي؟ ولذلؾ 
مف الشواذ التي ال يمتفت إلييا وال يقاس  (لـ)والنصب بػ (لف)اعتبر األنباري الجـز بػ

. 7عمييا

                                        
 220االقتراح : السيوطي: انظر 1
 107اإلعراب في جدؿ اإلعراب : األنباري: انظر 2
 666 ص 94اإلنصاؼ ـ : األنباري: انظر 3
 669 ص 95اإلنصاؼ ـ : األنباري: انظر 4
  223االقتراح : السيوطي: انظر 5
  233االقتراح : السيوطي: انظر 6
 615 ص 85اإلنصاؼ ـ : انظر 7
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ويبدو أف ابف جني أحّس ىذا األمر، فعنّوف أحد أبواب الخصائص بيذه القاعدة 
ىذا باب ظاىره : "، قائال(جواز القياس عمى القميل ورفضو عمى الكثير)األصولية 

التناقض، إال أنو مع تأممو صحيح، وذلؾ أف يقؿ الشيء وىو قياس، ويكوف غيره 
. 1"أكثر منو إال أنو ليس بقياس

ف كاف قميال، في  ويبدو مف خالؿ كالـ النحاة أف المقيس عميو شرطو االطراد وا 
َشنئّي ، قياسا : كالـ العرب، وذكروا أف مف أمثمة ذلؾ قوليـ في النسب إلى َشُنوءة

لى َركوبة: ، فمؾ أف تقوؿ في اإلضافة إلى َقُتوبة(حنيفة فيو حنفي)عمى  : َقَتبّي ، وا 
لى َحموبة َحَمبّي قياسا عمى َشَنئّي، وذلؾ أنيـ أجروا فعولة مجرى فعيمة : َرَكبي ، وا 

أحدىا أف كؿ واحد مف فعولة وفعيمة ثالثي، ثـ إف : لمشابيتيا إياىا مف عدة أوجو
ثالث كؿ منيما حرؼ ليف يجري مجرى صاحبو، ومنيا أف في كؿ واحدة مف فعولة 

أثيـ : وفعيمة تاء التأنيث، ومنيا اصطحاب فعوؿ وفعيؿ عمى الموضع الواحد، نحو
فمما استمرت حاؿ .. وأثوـ، ورحيـ ورحوـ، وَمشّي ومشّو، ونيّي عف الشيء ونيّو 

حنفّي قياسا : فعيمة وفعولة ىذا االستمرار جرت واو شنوءة مجرى ياء حنيفة، فكما قالوا
، والقياس (شنوءة)والذي جاء في فعولة ىو ىذا الحرؼ .. شنئّي قياسا أيضا : قالوا

قابمو، ولـ يأت فيو شيء ينقضو، فإذا قاس اإلنساف عمى جميع ما جاء وكاف أيضا 
. 2صحيحا في القياس مقبوال فال غرو وال مالـ

                                        
 1/115الخصائص : ابف جني: انظر 1
المعتمد في القياس عند واضعيو األوليف إنما ىو اتباع صمب كالـ العرب وما : "يقوؿ الشاطبي 2

 ؛ىو األكثر فيو؛ فنظروا إلى ما كثر كثرة مسترسمة االستعماؿ فضبطوه ضبطا ينقاس ويتكمـ بمثمو
ألنو مف صريح كالميـ، وما وجدوه مف ذلؾ لـ يكثر كثرة توازي تمؾ الكثرة ولـ يشع في 

ىؿ لو مف معارض في قياس كالميـ أـ ال؟ فما لـ يكف لو معارض أجروا فيو : االستعماؿ نظروا
القياس أيضا، ألنيـ عمموا أف العرب لو استعممت مثمو لكاف عمى ىذا القياس، كما قالوا في 

َفَعمّي، ولـ يذكروا منو في السماع إال شنئيا في شنوءة، فقاسوا عميو أمثالو لعدـ : النسب إلى فعولة
: انظر" المعارض لو، فصار بمثابة الكمي الذي لـ يوجد مف جزئياتو إال واحد كشمس وقمر

 4/180المقاصد الشافية 
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، وال يجوز القياس عميو؛ ألنو لـ يكف ىو عمى  (شنئيّ )وأما ما ىو أكثر مف باب 
ف : قرشّي ، وفي ُسميـ: ثقفّي ، وفي قريش: قياس فقوليـ في ثقيؼ  ُسممّي ، فيذا وا 

فإنو عند  سيبويو ضعيؼ في القياس، فال يجيز عمى ىذا في  (شنئيّ )كاف أكثر مف 
فقد َبَرد في اليد مف ىذا الموضع قانوف ُيحمؿ .. كرمّي : سعدّي وال في كريـ: سعيد

ـَ لـ يقس النحاة عمى : ، ولنا أف نتساءؿ1عميو، ويرّد غيره إليو وىي  (استحوذ)ل
!  مستعممة بطراد في كالـ العرب؟

ولـ يكتؼ النحاة بالقياس عمى القميؿ ورفضو عمى الكثير، بؿ أثبتوا أقيسة لـ ترد 
، ولـ "األصؿ في العَمـ المنقوؿ أف ُيحَكى أصمو: "ليا نصوص، ومف أمثمة ذلؾ قوليـ

. 2يرد عف العرب عَمـ منقوؿ عف جممة اسمية، لكنو بمقتضى القياس جائز
: وربما أدرؾ النحاة ىذا التعارض، فأرادوا أف يتخمصوا منو بقاعدة أصولية تقوؿ

إذا اطرد المقيس عميو في القياس وقـّل في السماع جاز القياس عميو؛ ترخصا في "
ذا كثر في السماع وخالف القياس، لم يجز أن نقيس عميو ، 3"كثرة المسموع، وا 

كيؼ يكثر المسموع وال : لكني أرى أف ىذه القاعدة غير مستقيمة، وال أمػّؿ مف التساؤؿ
؟ أليس كثير المسموع جديرا بالقياس عميو؟ الكثرة مناط القياسأليست ! يقاس عميو؟

!   ولعؿ ىذا مما يفسر القوؿ بأف ثمة اضطرابا في التقعيد النحوي

                                        
ما يطرد فيو الحذؼ في " وعقد الفارسي بابا بعنواف 116 ، 1/115الخصائص : ابف جني: انظر 1

ىو كؿ اسـ ثالثو ياء أو واو ساكنة، وآخره ىاء التأنيث، وذلؾ نحو حنيفة : "، قائال"النسب
شنئي مثؿ شنعي، وقد شذ شيء مف ىذا، : حنفي وجيني، وكذلؾ شنوءة، تقوؿ: وجيينة، تقوؿ

سميقّي، فإف كانت العيف معتمة أو : َعميرّي وفي السميقة: فمـ تحذؼ الياء منو، قالوا في َعميرة
شديدي؛ كراىة اجتماع : حويزي، وفي شديدة: مضاعفة لـ يحذفوا ىذه الياء، فقالوا في َحويزة

  258التكممة : انظر". المثميف لو حذفت الياء
 122أصوؿ النحو العربي : محمد عيد.د: انظر 2
  170األصوؿ : تماـ حساـ. ود1/117الخصائص : ابف جني: انظر 3
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، فياء 1(التغيير يأنس بالتغيير)ويمكف تفسير ىذا التناقض بالقاعدة التوجييية 
أدت إلى حذؼ التاء المربوطة، وحذؼ التاء أدى إلى حذؼ الياء  (فعيمة)النسب في 

، وصار األمر فييما مطردا؟   (فعيمة)عمى  (فعولة)الزائدة، وقيست 
 

                                        
 41القواعد الكمية واألصوؿ العامة : غريب نافع. ود1/160األشباه والنظائر : السيوطي: انظر 1
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 التعارض الرابب
 تعـارض السـماع والقيــاس

السماع والقياس )حينما قرر النحويوف أف األصوؿ النحوية األساسية أربعة 
قرروا أف كال مف القياس واإلجماع البد لو مف مستند إلى  (واإلجماع واالستصحاب

، ثـ 1السماع كما ىما في الفقو، فال يقاس إال عمى حكـ ثبت استعمالو عف العرب
وجدوا كالما مسموعا مف العرب ال يقبمو القياس؛ ومف ثـ قسموا كالـ العرب إلى أربعة 

مطرد في االستعماؿ والقياس، ومطرد في االستعماؿ شاذ في القياس، ومطرد : أقساـ
، وعقد ابف جني بابا في 2في القياس شاذ في االستعماؿ، وشاذ في االستعماؿ والقياس

إذا تعارضا نطقت بالمسموع : "، قائال"تعارض السماع والقياس"خصائصو بعنواف 
استحوذ عمييـ ): عمى ما جاء عميو، ولـ تقسو في غيره، وذلؾ نحو قوؿ اهلل تعالى

، فيذا ليس بقياس، لكنو البد مف قبولو؛ ألنؾ تنطؽ بمغتيـ، وتحتذي في (الشيطاف
: جميع ذلؾ أمثمتيـ، ثـ إنؾ مف بعد ال تقيس عميو غيره، أال تراؾ ال تقوؿ في استقاـ

ف شذ الشيء في االستعماؿ وقوي في القياس .. استبيع : استقوـ، وال في استباع وا 
ف لـ ينتو قياسو إلى ما انتيى استعمالو، ومف  كاف استعماؿ ما كثر استعمالو أولى، وا 

ف كانت الحجازية أسير استعماال (مػا)ذلؾ  ، وقوة 3"التميمية، فيي أقوى قياسا، وا 
حق الحرف "حرؼ مشترؾ، ومف القواعد األصولية أف  (مـا)القياس آتية مف أف 

".  المشترك اإلىمال، وحق المختص بقبيل أن يعمل العمل الخاص بذلك القبيل
والقاعدة تعد حكما مف أحكاـ القياس؛ فيجب أف تكوف مطردة في كالـ العرب؛ 

ومف ثـ لجأ النحاة إلى التأويؿ في المظاىر الكالمية التي جاءت مخالفة لمقاعدة، وفي 

                                        
 140، 125، 124االقتراح : السيوطي: انظر 1
 165االقتراح : السيوطي: انظر 2
بأنو بقي  (استحاذ)بدال مف  (استحوذ) ويعمؿ ابف جني استعماؿ 1/117الخصائص : انظر 3

 1/398الخصائص . (استقاـ واستعاف)مصححا؛ ليكوف دليال عمى أصوؿ ما ُغّير مف نحوه كػ
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محمد عيد، مستشيدا عمى ذلؾ بقوؿ .ذلؾ تتجمى براعة الذىف النحوي، كما يقوؿ د
نما عممت : "األشموني النافيات مع عدـ االختصاص لعارض  (إفْ )و (ال)و (ما)وا 

نما لـ تعمؿ (ليس)الحمؿ عمى   (ىا)، عمى أف مف العرب مف ييممّف عمى األصؿ، وا 
أحرؼ )و (سوؼ)و (السيف)و (قد)المعرفة مع اختصاصيا باألسماء وال  (اؿ)التنبيو و

مع اختصاصيف باألفعاؿ؛ لتنزيميف منزلة الجزء عمى مدخوليف، وجزء  (المضارعة
. 1"الشيء ال يعمؿ فيو

ومع أف النحوييف تميزوا ببراعة الذىف في تأويؿ بعض المظاىر الكالمية التي 
خالفت قواعد قياسيـ، فإنيـ في مواضع أخرى لـ يحسنوا التقدير والتأويؿ، ومف أمثمة 
ذلؾ أنيـ رفضوا أف ينصب اسـ التفضيؿ المفعوؿ بو؛ ألنو ضعيؼ في العمؿ؛ ومف 
: ثـ أنكروا شواىد لغوية مخالفة لمقاعدة، وأجيدوا أنفسيـ في تأويميا، مثؿ قولو تعالى

مفعوؿ بو  (َمػف)إف : ، حيث قيؿ"117األنعاـ . إف ربؾ ىو أعمـ مف يضؿ عف سبيمو"
. 2مبتدأ خبره ما بعده: ، وقيؿ(يعمـ)لفعؿ محذوؼ تقديره 

إذا أداؾ القياس إلى شيء ما، ثـ : "وصاغ ابف جني نصا توجيييا، قاؿ فيو
سمعت العرب قد نطقت فيو بشيء آخر عمى قياس غيره، فدع ما كنت عميو إلى ما 
. 3"ىـ عميو، فإف سمعت مف آخر مثؿ ما أجزتو فأنت فيو مخير، تستعمؿ أييما شئت

ذا فشا الشيء في االستعماؿ وقوي في القياس فذلؾ ما ال : "ثـ استطرد قائال وا 
غاية وراءه، نحو منقاد المغة مف النصب بحروؼ النصب والجر بحروؼ الجر والجـز 
، وغير ذلؾ مما ىو فاٍش في االستعماؿ وقوي في القياس، وأما ضعؼ  بحروؼ الجـز

                                        
 1/363 وحاشية الصباف عمى شرح األشموني 76أصوؿ النحو العربي : محمد عيد.د: انظر 1
روح المعاني :  واأللوسي2/93إعراب القرآف :  والنحاس1/238معاني القرآف : الفراء: انظر 2

 204أصوؿ النحو العربي : الحمواني:  وانظر8/357
 125، 1/124الخصائص : انظر 3



 
 

20 

الشيء في القياس وقمتو في االستعماؿ فمرذوؿ مطرح، غير أنو قد يجيء منو الشيء 
. 1"إال أنو قميؿ

امتناع العرب من الكالم بما يجوز في )وفي موضع آخر يعنوف ابف جني بابا بػ 
ذلؾ يقع في كالميـ إذا استغنت بمفظ عف لفظ، كاستغنائيـ "إف : ، قائال(القياس
، أو ألف قياسا آخر عارضو، فعاؽ (ما أجوبو): عف قوليـ (ما أجود جوابو): بقوليـ

، وربما (كػاد زيد قائما): عف قوليـ (كاد زيد يقوـ)عف استعماليـ إياه، وكاستغنائيـ بػ
ف كاف (وما كدت آئبا): خرج ذلؾ في كالميـ، نحو قوليـ ، ومما رفضوه استعماال، وا 

، ولـ يفعموا ذلؾ في المضارع 2(ترؾ)، واستغني عنيما بػ(ودع)و (وذر)مسوغا قياسا 
!! واألمر منيما؛ فتعميميـ الفت لمنظر

غاض : ذاكػًرا أف منو قوليـ (ورود الوفـاق مب وجود الخالف)ثـ عقد بابا بعنواف 
جبرْت يده وجبرُتيا، : الماء وغضتو، سّووا فيو بيف المتعدي وغير المتعدي، ومثمو

، وعميو جاء (أدنتو)وعَمر المنزُؿ وعمرُتو، وداف الرجؿ ودنتو مف الديف في معنى 
في لغة التميمييف، وىمؾ الشيء وىمكُتو، وسرحِت الماشية وسرحتيا، وزاد  (مديوف)

فيذا كمو شاذ عف .. الشيء وزدتو، وذرا الشيء وذروتو، وخسؼ المكاُف وخسفو اهلُل 
ف كاف مطردا في االستعماؿ . 3"القياس وا 

فيذا كمو شاذ : "ويعمؿ لذلؾ تعميال بعيدا عف النحو ػ لعؿ فيو أثرا اعتزاليا ػ إذ يقوؿ
ف كاف مطردا في االستعماؿ، إال أف لو عندي وجيا ألجمو جاز، وىو  عف القياس وا 

أف كؿ فاعؿ غير القديـ سبحانو فإنما الفعؿ منو شيء أعيره وأعطيو وأقدر عميو، فيو 
ف كاف فاعال فإنو لما كاف معانا ُمقَدرا صار كأف فعمو لغيره، أال ترى إلى قولو  وا 

.  4"وما رميت إذ رميت ولكف اهلل رمى: سبحانو

                                        
 1/126الخصائص : انظر 1
 وما بعدىا 1/391الخصائص : انظر 2
 212 : 2/210الخصائص : انظر 3
 2/213الخصائص : انظر 4
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، فالقياس يوجب "أقائـ أخواؾ أـ قاعداف: "ومف مخالفة القياس لالستعماؿ قوليـ
، فتصؿ (قاعداف)، إال أف العرب ال تقولو إال "أقائـ أخواؾ أـ قاعٌد ىما: "أف تقوؿ

. 1الضمير، والقياس يوجب فصمو؛ ليعادؿ الجممة األولى
القياس "إف : ، قاؿ فيو"اختصار المختصر ال يجوز"وعقد السيوطي بابا أسماه 

يقتضي عدـ حذؼ حروؼ المعاني وعدـ زيادتيا؛ ألف وضعيا لمداللة عمى المعاني، 
ذا حكـ بزيادتيا نافى ذلؾ وضعيا  فإذا ُحذفت أخّؿ حذفيا بالمعنى الذي ُوضعت لو، وا 

لمداللة عمى المعنى؛ وألنيـ جاءوا بالحروؼ اختصارا عف الجمؿ التي تدؿ معانييا 
عمييا، وما وضع لالختصار ال يسوغ حذفو وال الحكـ بزيادتو؛ ومف ثـ فالحروؼ ال 

الظرؼ والحاؿ والتمييز واالستثناء وغير ذلؾ، وعمتيـ في ذلؾ : تعمؿ في الفضالت
أنيا تنوب عف الكالـ الطويؿ لضرب مف االختصار، فمو أعمموىا لنقضوا ما أجمعوه 

. 2"وتراجعوا عما التزموه
حذؼ : "وأكد السيوطي نصو السابؽ بنص آخر نقمو عف ابف يعيش، يقوؿ فيو

 (مػا)الحرؼ يأباه القياس؛ ألف الحروؼ إنما جيء بيا اختصارا ونائبة عف األفعاؿ، فػ
، وحروؼ العطؼ نائبة عف (أستفيـ)، وىمزة االستفياـ نائبة عف (أنفي)نائبة عف 

، فإذا أخذَت تحذفيا كاف اختصارا (أنادي)، وحروؼ النداء نائبة عف (أعطؼ)
لمختصر وىو إجحاؼ، وليس األصؿ في الحروؼ الحذؼ إال أف يكوف مضاعفا 

. 3(إّف، لكّف، ربّ )فيخفؼ، نحو 
يمكف  (حرؼ المعنى)وكالـ السيوطي وما نقمو عف ابف يعيش يعارضو السماع، فػ

حذفو إذا دؿ عميو السياؽ واستقاـ بدونو التركيب، ويمكف زيادتو لتأكيد المعنى، ففي 
حذؼ " أمرتؾ الخير: "، وفي قوليـ(ِمف)حذؼ حرؼ " واختار موسى قومو"قولو تعالى 

زائدة؛  (مػا)" فبما رحمة مف اهلل: ، والسياؽ يدؿ عمى ذلؾ، وفي قولو تعالى(الباء)

                                        
 1/255األشباه والنظائر : السيوطي: انظر 1
 1/40األشباه والنظائر : انظر 2
 1/41األشباه والنظائر : انظر 3
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اختصار المختصر ال يجوز "لتأكيد المعنى؛ ولذا كاف مف األفضؿ أف يكوف العنواف 
. ؛ ألنو ورد بو السماع"قياسا

ويبدو أف السيوطي انتبو ليذا األمر؛ فذكر أف كالـ ابف يعيش يتعارض مع حذؼ 
، ونوني الوقاية وحروؼ (أتحاجوني وتأمروني)إحدى نوني الرفع والوقاية في مثؿ 

، ونوني (إّنػا)، وكذلؾ نوني الضمير وحروؼ النصب نحو (إّف وكأّف ولكفّ )النصب 
، ونوني الوقاية واإلناث، وكذلؾ حذؼ (لتضرُبفّ )الرفع والتوكيد المشددة في نحو 

. 1(تصّدى)نحو  (تفّعؿ)إحدى التاءيف في مضارع 
إذا تعارض قوة القياس وكثرة االستعماؿ ُقّدـ ما "ونقؿ السيوطي عف ابف جني أنو 

كثر استعمالو؛ ولذلؾ قدمت المغة الحجازية عمى المغة التميمية؛ ألف األولى أكثر 
ف كانت التميمية أقوى قياسا . 2"استعماال؛ ولذا نزؿ بيا القرآف، وا 

كثرة االستعمال يجوز معيا ما ال يجوز "إف : ويمكف صوغ قاعدة أصولية تقوؿ
اختصاص لفظ الجاللة بزيادة ميـ في آخره : ، والشواىد عمييا كثيرة، مثؿ"مب غيرىا

؛ لكثرة استعمالو، وال يجوز ىذا في (تاهلل)وبدخوؿ تاء القسـ عميو  (الميـ)عند النداء 
غيره مف األسماء، ولكثرة استعماؿ القسـ ُحِذؼ فعؿ القسـ كثيرا، وربما ُحذؼ المقسـ 

، يا عبادِ )بو، ولكثرة االستعماؿ حذفوا ياء المتكمـ عند اإلضافة  ، وحذفوا التنويف (ربٍّ
. ، وتوسعوا في الظروؼ بالتقديـ والفصؿ لكثرة استعماليا(ابف)مف العمـ الموصوؼ بػ

  

                                        
   1/41األشباه والنظائر : انظر 1
النافية  (مػا) والمقصود بالمغة الحجازية في النص 345 واالقتراح 1/117الخصائص : انظر 2

.  (ما ىذا بشرا)، ومثاليا في القرآف (ليس)العاممة عمؿ 
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 التعارض الخامس
استصحاب األصل من األدلة المعتبرة 
استصحاب األصل من أضعف األدلـة 

، 1"استصحاب األصل من األدلة المعتبرة: "مف القواعد األصولية عند النحاة 
بقاء ما كاف عمى ما كاف" االستصحاب"ومعنى  ، أي البقػاء عمى 2استمرار الحكـ وا 

أصل "الصورة األصمية المجردة مف ِقبؿ النحاة في التقعيد، وىو ما يسمى عندىـ بػ
يعني أف ما جاء عمى أصمو ال يحتاج " أنو مف األدلة المعتبرة"، ووصفيـ إياه بػ"الوضب

إلى تعميؿ وال استشياد عمى صحتو، ومف أمثمة ذلؾ اإلعراب في األسماء والبناء في 
؛ ألف األصَؿ (كػـ)األفعاؿ، وقد احتج البصريوف بيذه القاعدة عمى عدـ تركيب 

ونحوه  (لوالؾ)، واستدؿ بيا الكوفيوف عمى أف الضمير في 3اإلفراُد، والتركيب فرع
أجمعنا عمى أف الظاىر الذي قاـ ىذا الضمير مقامو مرفوع، فوجب : "مرفوع، قائميف

، كما استثمرىا ابف مالؾ 4"أف يكوف كذلؾ في الضمير بالقياس عميو واالستصحاب
تدؿ عمى الزمف وال تدؿ عمى  (كاف وأخواتيا)في اعتراضو عمى رأي النحاة بأف 

إف األصؿ في كؿ فعؿ الداللة عمى المعنييف، فال يقبؿ إخراجيا عف : "الحدث، قائال
. 5"األصؿ إال بدليؿ

من تمسك باألصل خرج عن عيدة ): وقويت ىذه القاعدة بقاعدة أصولية، تقوؿ
.  6(من عدل عن األصل افتقر إلى إقامة الدليل: )وأخرى تقوؿ (المطالبة بالدليل

                                        
 141لمع األدلة : األنباري: انظر 1
 2/1057فيض نشر االنشراح : ابف الطيب الفاسي: انظر 2
 300 ص 40اإلنصاؼ ـ : األنباري: انظر 3
 325االقتراح : السيوطي: انظر 4
 53، 52تسييؿ الفوائد وتكميؿ المقاصد : ابف مالؾ: انظر 5
نظرية األصؿ والفرع في : حسف الممخ.  ود2/1058نشر االنشراح : ابف الطيب الفاسي: انظر 6
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استصحاب األصل من : "ومع ذلؾ فيذه القاعدة تعارضيا قاعدة أخرى، تقوؿ
، وأكد النحاة عدـ جواز التمسؾ بو ما وجد ىناؾ دليؿ، وساقوا لذلؾ 1"أضعف األدلة
عدـ التمسؾ بو في إعراب االسـ مع وجود دليؿ البناء مف شبو الحرؼ : أمثمة، منيا

، كما ال يجوز التمسؾ بو في بناء الفعؿ مع وجود دليؿ اإلعراب 2أو تضميف معناه
. 3مف مضارعتو لالسـ

وىذا التعارض ال تناقض فيو، فالنحاة يصفوف واقعا لغويا، وقد أرسوا قواعدىـ 
" تحقيق الفائدة: "األصمية عمى غالب كالـ العرب، واضعيف نصب أعينيـ غايتيف

، فكؿ قاعدة ُوضعت عمى أف تحقؽ ىاتيف الغايتيف، فمما ُوجد واقع "أمن المبس"و
لغوي يخالؼ الغالب مف كالـ العرب اضُطروا إلى الوقوؼ عنده، فما كاف منو نادرا 

إلى قاعدة " القاعدة األصمية"، وما كاف مطردا عدلوا ألجمو عف "شػاذ"وصفوه بأنو 
، "تحقيؽ الفائدة وأمف المبس" بشرط 4"كثرة االستعمال تجيز الخروج عن األصل"

                                                                                                     
 80النحو 

  142لمع األدلة : األنباري: انظر 1
ال أدري ما الذي حمؿ النحاة عمى أف يجعموا الحرؼ أصال لالسـ في البناء؛ فالحروؼ ال تقع في  2

المواقع اإلعرابية المختمفة نتيجة اختالؼ العوامؿ، بؿ اعتقادىـ بأف الحرؼ يحمؿ معنى مجردا 
أصالة اعتقاد ينقصو الدليؿ؛ فأسماء االستفياـ والشرط والموصوؿ شريكة لمحروؼ في ذلؾ، 

االستفيامية والشرطية باإلعراب خالفا  (أي)ولماذا حكموا عمى المثنى اإلشاري والموصولي و
. لبقية أسماء الموصوؿ والشرط واالستفياـ؟ لذلؾ فكالميـ في ىذا الشأف يحتاج إلى إعادة نظر

 .( وما بعدىا39القاعدة النحوية : أحمد عبدالعظيـ.د: ينظر)
 والمضارعة يراىا نحاة في الحركات والسكنات ويراىا آخروف في 326االقتراح : السيوطي: انظر 3

ما ): تعدد المعاني، فكالىما يقبؿ بصيغة واحدة بمعاني مختمفة، وال يميزىا إال اإلعراب، فقولنا
ال تأكؿ : )باإلسكاف يجعؿ التركيب محتمال لمتعجب والنفي واالستفياـ، وفي قولنا (أحسْف زيدْ 

احتماؿ النيي عف الفعميف معا أو النيي عف كؿ منيما عمى انفراده أو  (السمؾ وتشرب المبف
النيي عف األوؿ واستئناؼ اآلخر، وال يحدد المقصود إال اإلعراب، فإف أريد األوؿ ُنِصب الفعؿ 

ف أريد الثالث ُرِفع(يشرب) ف أريد الثاني ُجِزـ، وا    261االقتراح : انظر. ، وا 
 528 ص 72اإلنصاؼ ـ : األنباري: انظر 4
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، فمما "األصل في األفعال البناء"، ولنأخذ مثاال قاعدة "العدوؿ"مؤكديف قوة قاعدة 
المضارع "وجدوا المضارع معربا لشبيو االسـ عدلوا عف القاعدة األصمية مقرريف أف 

، وصار االستصحاب ضعيفا، فصّحت عندىـ القاعدتاف المتعارضتاف بال "معرب
.  تناقض حقيقي بينيما

تماـ حساف النحاة في ىاتيف القاعدتيف المتعارضتيف، وىو يرى أف .وقد أّيد د
االستصحاب عمى ضعفو أقوى عمى أي حاؿ مف مجرد االحتماؿ ومف الغالب ومف "

، والباحث يتفؽ معو في أف االستصحاب 1"أبعد األصميف ومف أقؿ الضرورتيف فحشا
أقوى مف االحتماؿ وأبعد األصميف وأقؿ الضرورتيف، لكنو لـ يفيـ رأيو بأف 

االستصحاب أقوى مف الغالب، فالنحاة وضعوا قواعدىـ عمى غالب كالـ العرب، أي 
ف كاف القميؿ  أف االستصحاب ال يتعارض مع الغالب، لكنو يتعارض مع القميؿ، وا 
مطردا خضع لقاعدة تخالؼ قاعدة االستصحاب، مثؿ قاعدة الترتيب بيف العامؿ 

، فإذا كاف المعموؿ مما يجب "رتبة العامل قبل رتبة المعمول"والمعموؿ، فاألصؿ أف 
لو الصدارة مثؿ االستفياـ قُػّدـ عمى العامؿ، وضعفت قاعدة االستصحاب، ومثؿ ىذا 

، فيقوى أحدىما ويضعؼ اآلخر، وفي ألفية ابف مالؾ "تعارض األصمين"يسمى عندىـ 
جممة مف األبيات، صدر كؿ منيا يمثؿ القاعدة األصمية، والعجز يمثؿ قاعدة العدوؿ، 

: 2ومف ذلؾ قولو
ف يفػد فأخػبرا  وال يكوف اسػـ زماف خبػرا  عف جثػة وا 
وال يجػوز االبتػدا بالنكػره  ما لـ تفػد كعند زيػد نمػره 

وال تجز حاال مف المضاؼ لو  إال إذا اقتضى المضاؼ  عممو 
أو كاف جػزء ما لو  أضيفػا  أو مثػؿ جزئػو فال  تحيفػا 

                                        
 204األصوؿ : تماـ حساف.د: انظر 1
 2/266، 215، 1/213شرح ألفية ابف مالؾ : ابف عقيؿ: انظر 2
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وقاعدة العدوؿ إذا كانت مطردة في كالـ العرب يقاس عمييا، كما يقاس عمى 
القواعد األصمية، فالمعوؿ عميو ىو االطراد، وىذا ما أكدتو عبارة الحضرمي ليونس 

.     1"عميؾ بباب مف النحو يطرد وينقاس: "بف حبيب المشيورة 

                                        
 32طبقات النحوييف والمغوييف : الزبيدي: انظر 1
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التعارض السادس 
تعــارض العــــمل 

العمة ىي أساس القياس، فيي الركف الثالث مف أركانو، فال يقاس شيء عمى 
شيء إال بعمة بينيما، ويرى النحاة أف فصحاء العرب كانوا يدركوف عمؿ ما يقولوف 

مسمكا مف مسالؾ " النػص"وأنيـ كانوا يعمموف بعض ما يقولوف؛ ومف ثـ جعؿ النحاة 
إف العرب نطقت عمى سجيتيا وطباعيا، وعرفت : "العمة، واستشيدوا بقوؿ الخميؿ

ف لـ ينقؿ ذلؾ عنيا ، وقد قسـ النحاة القياس 1"مواقع كالميا، وقاـ في عقوليا عممو، وا 
، وساقوا لكٍؿ أمثمة، 2قياس عمة وقياس طرد وقياس شبو: بالنظر إلى العمة ثالثة أنواع

ومف خالؿ تمؾ األمثمة يبدو لنا أف تقسيميـ غير مقنع، وبالتالي فيو غير مقبوؿ؛ 
ىو حمؿ الفرع عمى األصؿ بالعمة " قياس العمة"ولتوضيح ذلؾ نأخذ مثاال لكؿ نوع، فػ

في الرفع لعمة " الفاعؿ"عمى " نائب الفاعؿ"التي ُعّمؽ عمييا الحكـ في األصؿ، كحمؿ 
 ػ قياس الطرداإلسناد، وكالميـ ىذا مقنع مقبوؿ، أما الكالـ غير المقنع فقوليـ في 

مبنية؛ الطراد البناء في  (ليس)وىو حمؿ فرع عمى أصؿ بعمة غير مناسبة ػ بأف 
األفعاؿ غير المتصرفة، وكاف األولى أف يعمموا ذلؾ بأف األصؿ في األفعاؿ البناء، 

بؿ ما جاء عمى األصؿ ال يحتاج إلى تعميؿ، وال ُيسأؿ عف عمتو؛ ! وكفى بيا عػمة
من تمسك باألصل خرج عن عيدة ): وىذا ما قرروه في سياؽ آخر؛ حيث قالوا

 ػ وىو حمؿ فرع عمى قياس الشبو، وكذلؾ غير مقنع قوليـ في 3(المطالبة بالدليل
أصؿ لضرب مف الشبو غير العمة التي ُعّمؽ عمييا الحكـ في األصؿ ػ بأف المضارع 
معرب؛ لشبيو اسـ الفاعؿ في الحركات والسكنات وتعدد المعاني، وأنا أرى أف ىذا 
الشبو عػمة ال تقّؿ قوة عف عمة اإلسناد في الفاعؿ ونائبو؛ وربما يدفع ىذا إلى القوؿ 

                                        
 276االقتراح : السيوطي: انظر 1
 292، 291، 289االقتراح : السيوطي: انظر 2
حسف .د:  وانظر2/1058نشر االنشراح :  وابف الطيب الفاسي325االقتراح : السيوطي: انظر 3

 80نظرية األصؿ والفرع في النحو : الممخ
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بأف النحاة كانوا بحاجة إلى مزيد مف الدقة في تحديد المصطمحات والمفاىيـ والسيما 
حكاـ بنائيا والحيطة ليا ؛ فمو اجتيد مجتيد في إيجاد تعارض 1العمؿ في صوغيا وا 

اعمـ أف : "بيف العمؿ لوجد إلى ذلؾ سبيال، وقد ألمح ابف جني إلى ىذا في قولو
ف  محصوؿ مذىب أصحابنا ومتصرؼ أقواليـ مبني عمى تخصيص العمؿ، فإنيا وا 
تقدمت عمؿ الفقو، فأكثرىا يجري مجرى الفرؽ والتخفيؼ، فمو تكّمؼ متكّمؼ نقضيا 

؛ وربما ىذا ما دفع ابف حـز إلى أف يصؼ العمؿ النحوية بأنيا 2"لكاف ذلؾ ممكنا
. 3فاسدة جدا

ىماليا، فمكؿ حكـ عمة، فعّمة إعماليا  (مـا)ومف مظاىر تعارض العمؿ إعماؿ  وا 
عمييما ونافية لمحاؿ  (ليس)؛ إذ تدخؿ عمى المبتدأ والخبر دخوؿ (ليس)حمميا عمى 

، أما عمة إىماليا فقياسيا (ما الحجازية)نفييا إياىا، فأجريت مجراىا، وىي تسمى 
، وىي (مـا التميمية)في أنيا حرؼ مشترؾ يدخؿ عمى الجممتيف، وتسمى  (ىػؿ)عمى 

(.  حق الحرف المشترك اإلىمال)أقوى قياسا عند سيبويو؛ ألف 
 (العمؿ األَوؿ )والتعارض بيف بعض العمؿ التعميمية المؤدية إلى كالـ العرب 

عمة التشبيو تقابميا عمة الفرؽ، وعمة : ظاىر بيّػف؛ فيي قائمة عمى التقابؿ، فمثال
النظير تقابميا عمة النقيض، وعمة الوجوب تقابؿ عمة الجواز، وعمة االستثقاؿ تقابميا 
.    4عمة التخفيؼ، وعمة التعويض تقابميا عمة االختصار، والتوكيد في مقابؿ االستغناء

                                        
 وما بعدىا 138اعتراض النحوييف لمدليؿ العقمي : محمد السبيييف.د: لممزيد انظر 1
 255االقتراح :  والسيوطي1/144الخصائص : انظر 2
 103مف تاريخ النحو : سعيد األفغاني: انظر 3
بأف  (وذر، ودع) ومما يدؿ عمى ضعؼ العمؿ أف النحاة عمموا عدـ استعماؿ 248االقتراح : انظر 4

ـَ لـ يحدث ىذا في المضارع واألمر منيما؟: وأنا أقوؿ. (ترؾ)العرب استغنوا عنيما بػ ! ل
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التعارض السابب 
الطـارئ يزيل حكـم الثابت 

 العـارض ال ُيعتَــّد بــو
القاعدة األولى ىي عنواف باب عند السيوطي في أشباىو، وقد نسبيا البف جني، 

، واآلخر  (الحكم لمطارئ)وبالعودة إلى الخصائص وجدنا فيو بابيف أحدىما بعنواف 
، وقد ذكر ابف جني في كؿ منيما (نقض األوضاع إذا ضاّميا طارئ عمييا)بعنواف 

أمثمة، أوردىا السيوطي في كتابو، منيا أف الـ التعريؼ ػ واإلضافة كذلؾ ػ إذا دخمت 
عمى المنوف حذؼ تنوينو، وعالمة الجمع باأللؼ والتاء إذا دخمت عمى ما فيو تاء 

، واالستفياـ إذا طرأ عميو معنى التعجب استحاؿ (تمرة وتمرات)حذفت ألجميا نحو 
مررت برجؿ أّي رجؿ، فأنت مخبر بتناىي الرجؿ في الفضؿ، : خبرا، وذلؾ قولؾ

نما كاف كذلؾ؛ ألف أصؿ االستفياـ الخبر، والتعجب ضرب مف  ولست مستفيما، وا 
أأنت قمت : "الخبر، واإليجاب إذا لحقتو ىمزة التقرير صار نفيا، وذلؾ كقولو تعالى

ذا لحقو لفظ النفي عاد إيجابا، كقولو تعالى"لمناس " ألست بربكـ: "، أي ما قمت ليـ، وا 
. 1أي أنا كذلؾ

التضاد في ىذه المغة جار مجرى : "يقوؿ السيوطي (اجتماع ضدين)وفي مبحث 
التضاد عند أىؿ الكالـ، فإذا ترادؼ الضداف في شيء منيا كاف الحكـ لمطارئ ويزوؿ 

. 2"يحذؼ ليا تنوينو (المنوف)إذا دخمت عمى  (الـ التعريؼ)األوؿ، كػ
، ذكرىا السيوطي، وعّقب "العارض ال يعتد بو"لكف ىذه القاعدة تعارضيا قاعدة 

، "النحوييف يعقدوف أبدا قوانينيـ عمى األصوؿ ال عمى العوارض"إف : عمييا بقولو
. 3"العرب ال تنتقض أصوليا لمبس يعرض: "ونقؿ عف عبدالقاىر

                                        
 320 واالقتراح 1/276األشباه والنظائر:  والسيوطي269، 3/62الخصائص : ابف جني 1
 3/62الخصائص : انظر.  وكالـ السيوطي نقمو مف ابف جني320االقتراح : السيوطي: انظر 2
 309، 1/306األشباه والنظائر : السيوطي: انظر 3
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الوصؼ إذا طرأت عميو االسمية فيو باؽ عمى  (أفعؿ)ومف أمثمة ىذه القاعدة أف 
االسـ إذا طرأت عميو الوصفية  (أفعؿ)، و(أدىـ)منع صرفو، وال يعتد بالعارض مثؿ 

مررت : "في قولؾ (أربع)فيو باؽ عمى الصرؼ، وال يعتد بعارض الوصفية، مثؿ 
". بنساء أربع

ومنيا أف الفعؿ المعتؿ الالـ إذا لحقتو تاء التأنيث حذفت الالـ اللتقاء الساكنيف، 
: ، فإف لقييا ساكف بعدىا حركت بالكسر اللتقاء الساكنيف نحو(رمتْ : رَمى )نحو 

المرأتاف ): ، وال ُيرّد الساكف المحذوؼ؛ ألف الحركة عارضة، وتقوؿ(رمِت المرأة)
ف انفتحت التاء؛ ألنيا حركة عارضة(رمتا . ، فال ترّد الساكف وا 

يوضع )؛ ألف األصؿ (يضع ويدع)وذكر ابف يعيش منيا حذؼ الواو مف الفعميف 
نما فتح في ( يفعؿ)مف ىذا يأتي مضارعو عمى ( فعؿ)، و(ويودع يضع )بالكسر، وا 
لمكاف حرؼ الحمؽ، فالفتحة إذف عارضة، والعارض ال اعتداد بو؛ ألنو  (ويدع

. 1كالمعدوـ، فحذفت الواو فييما؛ ألف الكسرة في حكـ المنطوؽ بو
اعتبره النحاة نكرة؛ ألف العرب أجرتو  (رّب رجؿ وأخيو)ومنيا أف الضمير في 

، وأبقاه سيبويو عمى معرفتو؛ ألف (رب رجؿ ورب أخي رجؿ)مجراىا، فيو في معنى 
األصؿ في الضمير التعريؼ، فسيبويو أجراه عمى أصمو، ولـ يمتفت إلى ما طرأ عميو 

.  2مف جية معنى الكالـ؛ ألنو أمر طارئ
ويبدو مف خالؿ األمثمة التي ساقيا النحاة أف أمثمة كؿ قاعدة ال تصمح لمقاعدة 
األخرى؛ ومف ثـ فالتعارض شكمي، وقد جاء نتيجة استقرائيـ لألمثمة المختمفة؛ فيـ 

وضعوا القاعدة لبعض كالـ العرب، وال تصمح لبعضو اآلخر، ومع ذلؾ فيذا 
، فينبغي أف حـق القاعدة االطرادالتعارض ينقص مف عمؿ النحاة في التقعيد؛ ألف 

. يندرج تحتيا ما ال حصر لو مف األمثمة، وما يخرج عنيا يعد شاذا يحفظ

                                        
 1/309األشباه والنظائر : السيوطي: انظر 1
 1/310األشباه والنظائر : السيوطي: انظر 2
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 التعارض الثامن
التأثير لمعامـل المتقدم 
 التأثير لمعامل األقـرب

، وقد اعتمد النحاة "إذا اجتمب طالبان روعي األول"مف القواعد األصولية عندىـ 
عندي ثالثة ذكور مف البط، : فييا عمى أف العرب راعت المتقدـ في كالميـ، كقوليـ

، وحذفوىا (ذكور)لما تقدـ لفظ  (ثالثة)وعندي ثالث مف البط ذكور، فأتوا بالتاء مع 
، كما راعت المتقدـ مف القسـ والشرط حاؿ اجتماعيما، فجعمت (البط)لما تقدـ لفظ 

، (واهلل إف جاء زيد ألكرمّنو): ، نحو1الجواب لألوؿ منيما إذا لـ يتقدميما ذو خبر
إذا : ، وقد أخذ الكوفيوف بيذه القاعدة في التنازع؛ حيث قالوا(إف جاء زيد واهلل أكرْمو)و

جاء : "، فيقولوف(التأثير لمعامل المتقدم أولى)تنازع عامالف فاإلعماؿ لألوؿ؛ ألف 
إذا تنازع عامالن عمى "، لكف البصرييف انتقضوا ىذه القاعدة بقاعػدة "وانطمقا أخواؾ

، كما في الصفة والضمير، (التأثير لألقرب أولى)؛ ألف "معمول فاإلعمال لمثاني
فالصفة تعود إلى أقرب موصوؼ، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، أو عمى حد 

ورأي الكوفييف تعضده قواعد " العرب تختار إعماؿ الثاني؛ ألنو أقرب: "تعبير المبرد
ال يجوز اإلضمار "، و"االبتداء لو أثـر في تقوية عمل الفعـل: "أصولية أخرى، مثؿ

، وىذا التعارض بيف البصرييف والكوفييف يعد قادحا مف قوادح العمؿ "قبل الذكر
. 2النحوية

                                        
 (...زيد واهلل إف يأتني أعطو): أي إف تقدميما مبتدأ أو نحوه كاف الجواب لمشرط، تقوؿ 1
 واإلنصاؼ ـ 62اإلعراب في جدؿ اإلعراب :  واألنباري4/77، 3/112المقتضب : المبرد: انظر 2

األشباه والنظائر :  والسيوطي256التبييف عف مذاىب النحوييف :  والعكبري96 : 83 / 13
1/56 
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التعارض التاسب 
الحمل عمى المفظ مقدَّم عمى الحمل عمى المعنى 

 الحمل عمى المعنى كثير في لغة العرب
يرى النحاة أنو إذا اجتمع الحمؿ عمى المفظ والحمؿ عمى المعنى ُبدئ بالحمؿ 
عمى المفظ؛ ألف المفظ ىو المشاىد المنظور إليو، أما المعنى فخفي راجع إلى مراد 
المتكمـ، فكانت مراعاة المفظ والبداءة بيا أولى، باإلضافة إلى أف المفظ متقدـ عمى 
المعنى؛ ألف أوَؿ ما تسمع المفُظ، فتفيـ معناه عقبو، فاعتبر األسبؽ، ولو ُعِكس 

لحصؿ تراجع؛ ألنؾ أوضحت المراد أوال، ثـ رجعت إلى غير المراد؛ ألف المعوؿ عمى 
األلفاظ إذا : "، وصاغ النحاة قاعدة أصولية تقوؿ1المعنى، فحصؿ اإلبياـ بعد التبييف

األصل في الكالم أن : "، وقالوا"أمكن حمميا عمى ظاىرىا فال يجوز العدول بيا عنو
:  ، ولذا عّمؽ ابف جني عمى قوؿ الفرزدؽ2"يكون عمى لفظو

كالىما حيف َجدَّ الجْرُي بينيما  قد أقمعا وكال أنفييما رابي 
وكال أنفييما ): ضعيٌؼ ؛ ألنو حْمؿ عمى المعنى، وقولو (كالىما قد أقمعا): قولو"بأف 
. 3"قػويٌّ ؛ ألنو حْمؿ عمى المفظ (رابي

، (الحمل عمى المعنى كثير في كالميم)لكف ىذه القاعدة تعارضيا قاعدة 
بأنو  (الحمل عمى المعنى)، وقد صؼ النحاة (الحمل عمى المعنى واسب في المغة)و

غور مف العربية بعيد ومذىب نازح فصيح، ورد بو القرآف وفصيح الكالـ منثورا 
، كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث، وتصور معنى الواحد في الجماعة 4ومنظوما

فمما رأى : "والجماعة في الواحد، مع إمكانية الحمؿ عمى المفظ، ومنو قولو تعالى
                                        

 1/227األشباه والنظائر : السيوطي: انظر 1
 243 ص 28اإلنصاؼ ـ :  واألنباري1/66األصوؿ : ابف السراج: انظر 2
( 3/241المقتضب : المبرد). كؿ واحد: مفرد تأويمو (كال) ولفظ 3/314الخصائص : انظر 3
 763 ص 111اإلنصاؼ ـ :  واألنباري2/411الخصائص : ابف جني: انظر 4
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فمف جاءه موعظة مف : "أي ىذا الشخص، وقولو تعالى" الشمس بازغة قاؿ ىذا ربي
أراد " إف رحمة اهلل قريب مف المحسنيف: "أي الوعظ، فكالىما واحد، وقولو تعالى" ربو

لما كانت بعض السيارة سيارة في " تمتقطو بعض السيارة: "بالرحمة المطر، وقولو
فحمؿ عمى المعنى، وقولو " ومف الشياطيف مف يغوصوف لو: "المعنى، وقولو تعالى

فأفرد عمى " ومف أسمـ وجيو هلل وىو محسف فمو أجره عند ربو وال خوؼ عمييـ: "تعالى
فالف لغوب جاءتو كتابي : "ثـ جمع بعد ذلؾ، ومنو قوؿ أعرابي ألبي عمرو (َمف)لفظ 

، وقد 1"نعـ أليس بصحيفة: جاءتو كتابي؟ فقاؿ: أتقوؿ: فقاؿ لو أبوعمرو" فاحتقرىا
فيذا األعرابي الِجْمؼ عّمؿ ىذا : "عمؽ ابف جني عمى مقالة األعرابي ىذه قائال

 .2"الموضع بيذه العمة، واحتّج لتأنيث المذكر بما ذكره

الموصولة؛ لخفاء موصوليتيا،  (أؿ)وجميور النحوييف يروف مراعاة المعنى في 
وال خالؼ بينيـ عمى أف مراعاة المعنى أولى إذا حصؿ بمراعاة المفظ لبس أو قبح، 

أعط مف : "؛ والسائؿ مؤنث، والصواب أف تقوؿ"أعط مف سألؾ: "فالمبس نحو قولؾ
نما الصواب أف "جاء مف ىو حمراء: "، والقبح كقولؾ"سألتْػؾ ؛ ألف الخبر مؤنث، وا 
. 3"جاء مف ىي حمراء: "تقوؿ

لكف االستقراء يدؿ عمى أف اعتبار المفظ أكثر مف اعتبار المعنى، وكثرة موارده 
دليؿ عمى قوتو، فال يستقيـ أف يكوف قميؿ الموارد أقوى مف كثيره؛ ومف ثـ يختار 

ما أظف أحدا يقوؿ : "الحمؿ عمى المفظ عند إمكاف الحمؿ عمى المعنى في نحو قولؾ
، (أحد)عمى النصب بدؿ مف  (زيدا)، فالنصب أجود مف الرفع؛ ألف "ذلؾ إال زيدا

إف الحمؿ عمى : ؛ ولذا قيؿ(يقوؿ)وعمى الرفع يكوف بدال مف الضمير المستتر في 
.    4المعنى مع وجود الحمؿ عمى المفظ كاتباع األثػر مع وجود العيػف

                                        
  763 ص 111اإلنصاؼ ـ : األنباري: انظر 1
   280االقتراح :  والسيوطي1/249الخصائص : ابف جني: انظر 2
 65القواعد الكمية واألصوؿ العامة لمنحو العربي : غريب نافع.د: انظر 3
 71القواعد الكية واألصوؿ العامة : غريب نافع.د: انظر 4
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التعارض العاشر 
زيادة المبنى لزيادة المعنى 
 زيادة المبنى لنقص المعنى

، واصفا إياه (قوة المفظ لقوة المعنى): عقد ابف جني لمقاعدة األولى بابا بعنواف
خشف واخشوشف، : بأنو فصؿ مف العربية حسف، وساؽ لو أمثمة كثيرة، منيا قوليـ

: لما فيو مف تكرير العيف وزيادة الواو، وقوليـ (اخشوشف)دوف معنى  (خشف)فمعنى 
أخذ )اعشوشب، ومنو قولو تعالى : أعشب المكاف، فإذا أرادوا كثرة العشب فيو قالوا

؛ حيث كاف الوضع لتفخيـ األمر وشدة (قادر)أوثؽ مف ( مقتدر)، فػ(عزيز مقتدر
، فإنو زادت فيو الحروؼ وقؿ (التصغير)، لكف ىذه القاعدة انتقضت بػ1األخذ
، ولذلؾ ُعّرؼ التصغير بأنو (رجؿ)أضعؼ منو في  (رجيؿ)، فالمعنى في 2المعنى

عبارة عف تغيير االسـ ليدؿ عمى صغر المسمى وقمة أجزائو؛ إذ الكبير ما كثرت "
. 3"أجزاؤه، والصغير بعكس ذلؾ

تطرد في المفظيف  (زيادة المعنى لزيادة المبنى)ويرى بعض الباحثيف أف قاعدة 
: ، نحو(اسـ الفاعؿ والصفة المشبية)المتوافقيف في االشتقاؽ المتحديف في المعنى، كػ

، فالمعنى واحد لكف الصفة المشبية أبمغ مف الفاعؿ، 4قادر ومقتدر، وباعث ومبتعث
. ، فالثانية أبمغ مف األولى(البياف والتبياف)وتصمح القاعدة في لفظي 

والباحث يرى أف ىذه القاعدة لـ تقؼ عند المفظيف المتوافقيف في االشتقاؽ 
فحسب، بؿ تشمؿ زيادة بعض حروؼ المعاني في التراكيب النحوية، وداللتيا توكيد 

                                        
 1/170األشباه والنظائر :  والسيوطي3/264الخصائص : ابف جني: انظر 1
  1/172األشباه والنظائر : السيوطي: انظر 2
 16نتائج الفكر : السييمي: انظر 3
 83القواعد العامة واألصوؿ الكمية : غريب نافع: انظر 4
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فبما رحمة مف اهلل : "في قولو تعالى (مػا)المعنى الذي يحممو التركيب، ومف ذلؾ زيادة 
: ، وزيادة الباء في قولو تعالى"عما قميؿ ليصبحف نادميف: "، وقولو تعالى"لنت ليـ

". ىؿ مف خالؽ غير اهلل يرزقػكـ: "في قولو تعالى (مف)وزيادة " وما ربؾ بظالـ لمعبيد"
 



 
 

36 

تعمـيق ختامي 
زيادة المبنى لزيادة المعنى ، وزيادة المبنى " كاف الحديث عف التعارض بيف 

ىو آخر ما ُسِطر مف مظاىر التعارض في ىذا البحث، وقد اقتصر " لنقص المعنى
الباحث عمى مجموعة مف القواعد المتعارضة، وىي كافية لمقوؿ بأف ثمة تعارضا بيف 

بعض القواعد النحوية، وربما يؤكد ىذا القوَؿ اقتناُع السيوطي بو؛ إذ عقد بابا في 
، فضال عف باب آخر في "الشروط المضادة في األبواب النحوية"أشباىو بعنواف 
. 1"التعارض والتراجح"اقتراحو بعنواف 

نما  لكف مف المؤكد عندنا أف ىذا التعارض ال يعػّد جميعو تناقضا في التقعيد، وا 
جاء ألسباب متعددة، فبعضو جاء نتيجة التنوع الميجي لكالـ العرب؛ ألف النحاة أرادوا 

أف تشمؿ قواعدىـ غالب كالـ العرب؛ فتجاوز عدد الميجات العربية التي اعتمدوا 
، وقد كاف النحاة شديدي الحرص عمى 2عمييا في التقعيد النحوي مائة وخمسيف ليجة

تسجيؿ األنماط النحوية المتنوعة لتمؾ الميجات والتعميؿ ليا، ونسوا أف ثمة فرقا بيف 
المغة المشتركة والميجات الدارجة عمى ألسنة القبائؿ؛ إيمانا منيـ بأف ليجات العرب 

عمى اختالفيا كميا حجة، لكف مف الصعب وضع قواعد مطردة تجمع بينيا؛ ومف ىنا 
.  3اضطروا إلى وضع مزيد مف القواعد؛  فنتج عف ذلؾ تعارض جممة منيا

                                        
 339 واالقتراح 1/263األشباه والنظائر : السيوطي: انظر 1
 وما بعدىا ، وىذا ما يجعمنا ندفع 93دور الميجة في التقعيد النحوي: عالء الحمزاوي.د: انظر 2

. القوؿ بأف النحاة اقتصروا في التقعيد النحوي عمى القبائؿ الست التي حددىا المغويوف
ف كانا ذكر الشاطبي أنو  3 إذا تكافأ السماعاف في الكثرة بحيث يصح القياس عمى كؿ واحد منيما وا 

بني تميـ في لغة  ألف ذلؾ راجع إلى جواز الوجييف كمغة الحجازييف و؛متعارضيف في الظاىر
ىماليا، فميس في الحقيقة بتعارض،  (ما)إعماؿ  السيما إف كانا في لغتيف مفترقتيف، فإف ووا 

ف قمَّت إحداىما  المغات المفترقة ألسنة متباينة، وقياسات مستقمة، فال تعارض فييا البتة، وا 
 4/181المقاصد الشافية : انظر. باإلضافة إلى األخرى
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ورغـ حرص النحاة الشديد عمى تسجيؿ مظاىر كالـ العرب كمو في قواعدىـ، 
وبذليـ في تحقيؽ ىدفيـ جيدا مشكورا، فإف ذلؾ لـ يمنع شخصا ما أف يقّمؿ مف ىذا 

أف أبا عمي محمد بف سميماف "الجيد، بؿ ويشّكؾ في منفعة النحو نفسو، فقد روي 
أخبرني عف ىذا الذي وضعتو في كتابؾ، يدخؿ فيو كالـ : قمت لعيسى بف عمر: قاؿ

فمف تكمـ بخالفؾ واحتذى ما كانت العرب تتكّمـ : ال ، فقاؿ الرجؿ: العرب كمو؟ قاؿ
 1!فما ينفع كتابؾ: ال ، قاؿ الرجؿ: بو، أتراه مخطئا؟ قاؿ

الذي ُوَضع مف أجؿ أف يمحؽ األعاجـ بالعرب في " النحـو"ومفاد ىذا الحوار أف 
الفصاحة ال يمثؿ كؿ كالـ العرب، فما أىمموه ال يقؿ أىمية عما اعتمدوه، ومما يؤكد 

أخبرني عما : ذلؾ حوار آخر دار بيف رجؿ وأبي عمرو بف العالء؛ حيث سألو الرجؿ
كيؼ : ال، فقاؿ الرجؿ: وضعت مما سميتو العربية، أيدخؿ فيو كالـ العرب كمو؟ فقاؿ

أعمؿ عمى األكثر وأسّمي ما خالفني : تصنع فيما خالفتؾ فيو العرب وىـ حجة؟ فقاؿ
. 2لغات

وجممة مف مظاىر التعارض جاءت نتيجة اعتماد النحوييف عمى االستقراء 
الناقص؛ مما دفعيـ إلى وضع قواعد أصولية ُتدِخؿ ما لـ يسمعوه فيما سمعوه، 

؛ مف أجؿ أف يتسـ نحوىـ "ما قيس عمى كالـ العرب فيو مف كالـ العرب: "كقوليـ
حـقُّ )فمما جاءوا لمتطبيؽ وجدوا بعض كالـ العرب يخرج عف القاعدة، وبالشمولية، 

، فاضطروا أف يصوغوا قواعد أخرى لذلؾ الخارج، فنتج عنو تعارض (القاعدة االطراد
، ثـ وجدوا حروفا مشتركة عاممة، "حـق الحرف المشترك اإلىمال: "في التقعيد، كقوليـ

، وىي أيضا قواعد غير "حمل النظير عمى النظير"فأرسػوا ليا قواعد أخرى، مثؿ 
إف العرب يشترطوف في باب شيئا، ويشترطوف في : "مطردة، ويؤكد ىذا قوُؿ بعضيـ

باب آخر نقيض ذلؾ الشيء عمى ما اقتضتو حكمة لغتيـ وصحيح أقيستيـ، فإذا لـ 
". يتأمؿ المعرب اختمطت عميو األبواب والشرائط

                                        
 2/375إنباه الرواه عمى أنباه النحاة :   والقفطي50أخبار النحوييف البصرييف ص : السيرافي 1
  39طبقات النحوييف والمغوييف : الزبيدي: انظر 2
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ومف أسباب وجود التعارض بيف بعض القواعد تناِسي النحاة أنيـ يقعدوف لمغة 
امتد زمف االحتجاج بيا قرابة أربعمائة سنة في مناطؽ وسط الجزيرة ومائتي سنة في 
مناطؽ الحضر، وطبيعيٌّ أف تتطور المغة في البنى والتراكيب والدالالت، تبعا لمتطور 
االجتماعي والحضاري؛ ألنيا ظاىرة اجتماعية حضارية، فالقواعد التي تصاغ مف لغػة 

الشعر الجاىمي يصعب اطرادىا تركيبا وداللة في كالـ العرب في القروف الثالثة 
.     التالية لمقرف األوؿ

إضافة إلى ما سبؽ نجد الخالؼ بيف المدارس النحوية قد أدى إلى إيجاد تعارض 
في التقعيد، فمثال يرى البصريوف أف اإلعراب أصؿ في االسـ، والفعؿ المضارع فرع 

عميو، في حيف يرى الكوفيوف أف اإلعراب أصؿ في المضارع؛ ألف العمة واحدة، وىي 
إف الكسائي كاف يسمع الشاذ : ، بؿ يقاؿ1تعدد المعاني، وىو أيضا رأي ابف مضاء

الذي ال يجوز مف الخطأ والمحف وشعر غير أىؿ الفصاحة والضرورات، فيجعؿ ذلؾ 
. 2"أصال ويقيس عميو؛ حتى أفسد النحو

بؿ إف الخالؼ بيف العمماء أدى إلى إيجاد ىذا التعارض، فمثال في بابي الفعميف 
؛ ألنو في البابيف (كاف إياه)وأخواتيما اختار سيبويو انفصاؿ الضمير  (كاف وخاؿ)

؛ ألف (كنتو وخمتو)، واختار ابف مالؾ اتصاؿ الضمير حق الخبر االنفصالخبر، و
. ، فكؿ منيما قاس عمى أصؿ لديو، فظير التعارض3االتصال ىو األصل

لكف يحمد لمنحاة أف األمثمة التي ساقوىا تحت كؿ قاعدة لـ يسوقوىا في القاعدة 
المتعارضة، وىذا يعني أف معظـ التعارض كاف في اإلطار النظري لمنحو العربي، 
وربما يدفع ىذا إلى القوؿ بأف التعارض في التقعيد يغمب عميو أنو تعارض شكمي، 

. اضطر إليو النحاة

                                        
 135 ، 39 والرد عمى النحاة 153التبييف : العكبري: انظر 1
 71مف تاريخ النحو : سعيد األفغاني: انظر 2
 3/98المقتضب : المبرد:  وانظر1/176حاشية الصباف عمى شرح األشموني : انظر 3
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بقي أمر تجدر اإلشارة إليو، وىو أف القياس بمفيومو النظري لـ يتحقؽ بشكؿ 
ممحوظ في التطبيؽ؛ ألف القياس ىو حمؿ غير المنقوؿ عمى المنقوؿ إذا كاف في 

معناه، فالمفترض في المقيس أنو غير مسموع، لكف كثيرا مف أمثمتو التي ساقيا النحاة 
مستعمؿ عمى ألسنة العرب األوائؿ بشكؿ مطرد، وكأف اليدؼ منو استنباط العالقة 

ما قيمة القياس في زمف : بيف األصؿ والفرع، والحكـ موجود فييما سمفا؛ ومف ثـ نسأؿ
التقعيد النحوي؟ ىؿ صنع النحاة ذلؾ أسوة بالفقياء؟ لكف القياس في الفقو آتى ثماره، 
فيو محقؽ األركاف في التطبيؽ؛ ألف الفروع التي قاسيا الفقياء عمى األصوؿ ليس 

فييا نصوص مف الكتاب أو السنة، بؿ مف شروط الفرع في الفقو أال يكوف منصوصا 
، فالقياس في الفقو ينطمؽ مف إيجاد (قطعي الداللة)؛ إذ ال اجتياد مع النص 1عميو

حكـ معدـو لفرع قياسا عمى حكـ األصؿ المعموـ، أما في النحو فاألمر مختمؼ؛ إذ 
، بؿ قد يكوف الحكـ معموما في الفرع واألصؿ  ليس القياس بالضرورة إيجاد حكـ معدـو
جميعا، لكف النحوي يعمؿ عمى الربط بيف أركاف القياس فحسب، ويكتشؼ عمؿ كالـ 

قياس تطرد فيو القواعد فيما ُسمع عف : العرب؛ ولذلؾ يمكف تقسيـ القياس النحوي إلى
العرب وما لـ ُيسَمع، وقياس اليدؼ منو استنباط العالقة بيف األصؿ والفرع، والحكـ 

في الرفع لعمة اإلسناد، ففي  (الفاعؿ)عمى  (نائب الفاعؿ)موجود فييما سمفا، كقياس 
، ولعؿ ذلؾ سبب مف األسباب التي اتكأ عمييا 2ىذا النوع ال نجد حكما جديدا لمفرع

 . ابف مضاء في دعوتو إلى إلغاء القياس النحوي

  

                                        
 308النحو العربي والعمـو اإلسالمية  : محمد الحباس.د: انظر 1
  وما بعدىما371 و 308المرجع السابؽ : انظر 2
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