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م�صطلح احلمل على النظري يف الأبنية ال�صرفية 
د. جا�صم موله حم�صر و د. زهور كاظم زعيميان

املقدمة
يعك�س ��ستعمال �مل�سطلح عند �لنحاة �ملعيار لقو�عد �فكارهم لرتباطه بالتعليل وتوجيه �لأحكام توجيها �سليما وقد ترد �أغلب هذه 
�مل�سطلحات متفرقة يف كتب �خلالف �لنحوي وكتب �لأ�سول لأن �لنحاة مل يعنو� بجمعها وت�سنيفها وتبويبها ولكن كانو� ي�سريون 
�إليها �إ�سار�ت كلما �سنحت لهم �لفر�سة يف ذلك ولعل ما ��ستعملوه من عبار�ت كاحلمل و �لنظري �إمنا هي �إ�سار�ت وم�سائل تعك�س حكما 
�لنحاة عند  �سار عليها  �أحكام  �ملحمول و�ملحمول عليه ومن ثم فهي  �أركان  و�لربط بني  �لتحليل  �لقيا�س يقوم على  �أحكام  مهما من 

و�سعهم �لقو�عد. 
�إن كثري� من �مل�سطلحات �لتي عر�س لها �لنحاة ب�سورتها �ملتكاملة ومنها م�سطلح �حلمل على �لنظري ما هي �ل دليل على عمق 
�لتفكري �للغوي �لذي �نتهجوه ولكنهم �سادفو� عقبة متثلت بالتاأويالت و�لتفريعات �لتي �أحاطت بكثري من �مل�سطلحات بعد �إذ وجدنا 

�أنها تبعدنا عن �لأ�سل �لذي و�سعت عليه �لقو�عد و�لأ�سول ول�سيما ما تعلق منها بالقو�عد �ل�سرفية. 
وميكن �لإ�سارة �ىل �أن ما عر�ست له كتب �خلالف يعد معينا مهما لر�سم مالمح منهج �لنحاة يف در��سة �مل�سطلح وما �ساحب ذلك 
من تعليالت و�أقي�سة �سو�ء �لنحوي �أم �ل�سريف ولعلنا ن�سري �ىل كتاب �لإن�ساف يف م�سائل �خلالف لأبي �لربكات �لنباري )ت 577هـ( 

وهو من �مل�سادر �لر�ئدة يف در��سة �مل�سطلح �إذ ��ستمل على بيان لكثري من �مل�سطلحات ومنها م�سطلح �حلمل على �لنظري.
�لتحليل  ب�سيء من  �إذ وقفت عندها  �لنظري فيها  �ل�سفحات ملو�سوعات �سرفية جاء م�سطلح �حلمل على  وقد عر�ست يف هذه 
�إل هلل  �لكمال  �لهفو�ت و�لأخطاء فما  �أتقدم مبا كتبته م�سفوعا بالعتذ�ر عن  و�آر�ئهم ومن ثم  �لعلماء  باأقو�ل  و�لبيان م�سند� ذلك 

وحده عليه توكلت و�إليه �أنيب.

 اأهداف البحث
ي�سعى البحث اىل درا�سة الفكر اللغوي 
امل�سطلحات  بيان  خالل  من  العرب  عند 
على  احلمل  م�سطلح  وال�سيما  ال�سرفية 
علمائنا  عند  اللغوي  الفكر  وبيان  النظري، 

وتطبيقاته العملية. 

احلمل على النظري لغة 
وا�صطالحا 

ما  اخلليل:)احلمل  قال  لغة،  احلمل 
واأما  الظهر،  على  ما  واحلمل  البطن،  يف 
حمل ال�سجر، فيقال: ما ظهر فهو حمل وما 
بطن فهو حمل وبع�ض يقول: حمل ال�سجر، 
ويحتجون فيقولون: ما كان الزما فهو حمل، 

وما كان بائنا فهو حمل()1( والنظري لغة 
اإذا  ؛الأنه  مثيله  ال�سيء  املثيل)ونظري  هو: 
ويف  املنظر،  يف  �سواء  كاأنهما  اإليهما  نظر 

التاأنيث نظرية وجمعه نظائر()2(.
على  )احلمل  فاإن  اال�سطالح  يف  اأما 
وحتميل  اأمر  على  اأمر  قيا�ض  هو  النظري( 
ي�سلكه  طريق  وهو  االآخر  حكم  اأحدهما 
ال  التي  الظواهر  اإليه  ويحيلون  النحاة 
تنتظم بقواعد اأ�سلية ميثل قاعدًة اأو اأ�ساًل 
ال�سرف  يف  اأم  النحو  يف  ذلك  اأكان  �سواء 
وغري  امل�ستق  على  امل�ستق  غري  يقا�ض  وبه 
على  امل�سموع  وغري  املعلول  على  املعلول 
واملتغري  املقي�ض  املقي�ض على  امل�سموع وغري 
اال�ستقاق  وجدنا  ولهذا  امل�ستقر  على 

اإال  يت�سح  ال  والقيا�ض  وال�سماع  واالإعالل 
ثم يرتتب عليه  االأ�سل ومن  يعرف  اأن  بعد 
االأ�سل  هذا  الأهمية  كان  هنا  ومن  احلكم 
علم  ميدان  يف  التطبيقية  الناحية  من 
بنوا  ما  الوا�سح يف مراعاة  االأثر  ال�سرف 
امل�ساكلة  حكم  اعتبار  من  كالمهم  عليه 
نفرة  من  والفرار  للت�ساكل  مراعاة  اأي 
على  عندهم  الكالم  يجرى  واأن  االختالف 
�سكل واحد واأن يكون بناء االأبواب على �سنن 

واحدة)3(. 
ال�سريف  امل�سطلح  ا�ستعمال  ويعك�ض 
عند ال�سرفيني العالقة بني الدال واملدلول، 
وما يدل عليه وما ميثله ذلك امل�سطلح من 
علم  عليها  يقوم  اأ�سوال  متثل  داللية  قيمة 
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ال  توجيهية  قواعد  لنقل  اأو  الت�سريف، 
القيمة  متثل  الأنها  عنها؛  اخلروج  ميكن 
امل�سطلحات  هذه  وت�سرتك  للغة،  الفنية 
اأ�سول  لت�سكل  وال�سرف؛  النحو  علمي  بني 
)احلمل  امل�سطلحات  هذه  ومن  العلمني، 
ا�ستعملوا  فال�سرفيون  النظري(،  على 
ميثل  ذلك  راأوا  اأن  بعد  امل�سطلح  هذا 
بناء  يف  بها  يعتد  التي  االأ�سول  من  اأ�سال 
احلكم  ثم  ال�سرفية،  القاعدة  وتعليل 
اأو الزيادة وقد طبقوا هذا  عليها باالأ�سالة 
امل�سطلح يف اال�ستقاق، والقيا�ض، والتعليل 
هذا  طريف  عن  اخلروج  عدم  حماولني 
امل�سطلح املحمول واملحمول عليه، وهذا ما 
يعك�ض قول ابن جني عندما اأ�سار اإىل اأهمية 
يوؤخذ  اللغة  من  كثريا  واأن  ال�سرف،  علم 
بالقيا�ض مبعنى اأن هذه القواعد، واالأ�سول 
ومت  بع�ض،  على  بع�سها  حملت  ال�سرفية 
قيا�سها على نظائر اأخرى ال تتم اإال بها، وال 
اإال عن طريقها، ومن هنا  الفائدة  حت�سل 
القيا�ض،  من  نوع  هو  النظري  على  فاحلمل 
كبري  اللغة  من  جزء  يوؤخذ  )وقد  قال: 
بالقيا�ض، وال يو�سل اإىل ذلك اإال من طريق 
اإن امل�سارع  الت�سريف، وذلك نحو قولهم: 
من فعل ال يجيء اإال على يفعل ب�سم العني، 
كرم  يقول:  اإن�سانا  �سمعت  لو  اأنك  ترى  اأال 
يكرم بفتح الراء من امل�سارع لق�سيت باأنه 
يكرم  يقولون  �سمعتهم  العرب  لكالم  تارك 
اأن  عندك  �سح  اإذا  ؛الأنك  ت�سمعهم  مل  اأو 
باأنها  ق�سيت  املا�سي  من  م�سمومة  العني 
على  قيا�سا  اأي�سا  امل�سارع  يف  م�سمومة 
هذا  يف  ال�سماع  اإىل  حتتج  ومل  جاء،  ما 
ي�سهد  مما  اأي�سا  ال�سماع  كان  واأن  ونحوه، 
ب�سحة قيا�سك، ومن ذلك اأي�سا قولهم: اإن 
امل�سدر من املا�سي اإذا كان على مثال اأفعل 
نحو:  العني  وفتح  امليم  ب�سم  مفعال  يكون 

اأال  خمرجا،  واأخرجته  د،  مدخال  اأدخلته 
ترى اأنك لو اأردت امل�سدر من اأكرمته على 
حتتج  ومل  قيا�سا  مكرما  لقلت:  احلد  هذا 
ا�سم  كل  قولهم:  وكذلك  ال�سماع،  اإىل  فيه 
كانت يف اأوله ميم زائدة مما ينقل اأو يعمل 
به فهو مك�سور االأول نحو: مطرقة،ومروحة 
اإال  يعرفه  ال  فهذا  ذلك  من  ا�ستثنى  ما  اإال 
من يعلم اأن امليم زائدة وال يعلم ذلك اإال من 
طريق ال�سرف، فهذا ونحوه مما ي�ستدرك 
القواعد  فهذه  بالقيا�ض()4(،  اللغة  من 
على  حمال  قيا�سها  مت  ال�سرفية  واالأ�سول 

نظائر لها وردت يف كالم العرب. 
على  احلمل  م�سطلح  يرد  وقد 
واحد،  منه  املراد  اأخرى  بت�سمية  النظري 
لكذا(،  اإتباعًا  كذا  على  )احلمل  يرد  فقد 
يف  فامل�سطلح  كذا(،  ملجرى  )اإجراء  اأو 
لكونه حمموال  ي�سرتك  واحد، وهو  التقدير 
على نظائر اأخرى من كالم العرب فاالإتباع 
مما  جزء  وهذا  احلمل،  يعنى  االإجراء  اأو 
ي�سجل بالقبول واالإيجاب لنحاتنا من �سنيع 
كالم  من  بامل�سموع  االعتداد  وهو  فعلوه  ما 
االأحكام  وا�ستنباط  منه،  واملروى  العرب، 
نقد  على  يقوم  منهج  وهو  والقواعد، 
الن�سو�ض وتوثيقها وحملها على غريها من 

ن�سو�ض اأخرى 

اأدلة الزيادة
تنوعت اأدلة الزيادة عند ال�سرفيني يف 
التفريق بني الزائد و اال�سلى،فهي عندهم 
والت�سريف،  اال�ستقاق  هي:  اأدلة  ت�سعة 
الزيادة  حرف  ولزوم  واللزوم،  والكرثة، 
والنظري،  ملعنى،  الزيادة  وكون  والبناء، 
اأو�سع  يف  والدخول  النظري،  من  واخلروج 
النظري،  عن  اخلروج  لزوم  عند  البابني 
احلمل  )م�سطلح  درا�سة  يف  يهمنا  ما  اأما 

الثالثة  االأدلة  فهي  وحتليله(  النظري  على 
اإىل ذلك  ابن ع�سفور  اأ�سار  االأخرية، وقد 
)ت 669هـ(، وهى من األطف اإ�ساراته عند 
بني  التفريق  بها  ميكن  التي  االأدلة  ذكره 
فالنظري  احلروف،  من  والزائد  االأ�سلي 
اأن يكون يف اللفظ حرف ال ميكن حمله اإال 
على اأنه زائد، ثم ي�سمع يف ذلك اللفظ لغة 
اأن يحمل  اأخرى يحتمل ذلك احلرف فيها 
عليه  فيق�سى  الزيادة  وعلى  االأ�سالة  على 
االأخرى  اللغة  يف  زيادته  لثبوت  بالزيادة؛ 
النظري  واأما اخلروج عن  التي نظرية هذه 
فان يكون احلرف اإن قدر زائدا كان للكلمة 
التي يكون فيها نظري وان قدر اأ�سال مل يكن 
لها نظري اأو بالعك�ض فانه اإذ ذاك ينبغي اأن 
عن  خروجها  اإىل  يوؤدي  ال  ما  على  يحمل 
اأو�سع  يف  الدخول  يخ�ض  ما  اأما  النظري 
البابني عند لزوم اخلروج عن النظري فان 
حروف  من  واحد  حرف  اللفظ  يف  يكون 
خرجت  اأ�سليا  اأو  زائدا  جعلته  اإن  الزيادة 
اأن  فينبغي  كالمهم  يف  يثبت  مل  بناء  اإىل 
يحمل ما جاء من هذا على اأن ذلك احلرف 
واأبنية  قليلة  االأ�سول  اأبنية  الأن  زائد  فيه 

املزيد كثرية منت�سرة)5(. 

احلمل على النظري يف التفريق 
بني الأ�صلي والزائد 

زيادة التاء
التي  االألفاظ  يف  جنده  ما  وهذا 
يف  كان  )فاإن  خمتلفتني  لغتني  يف  ت�سرتك 
زائد  اأنه  على  حمله  ميكن  ال  حرف  اللفظ 
ثم ي�سمع يف ذلك اللفظ لغة اأخرى يحتمل 
االأ�سالة  على  يحمل  اأن  فيها  احلرف  ذلك 
وعلى الزيادة فيق�سى عليه بالزيادة لثبوت 
نظرية  هي  التي  االأخرى  اللغة  يف  زيادته 
فتح  لغتني  فيه  فان  تتفل  نحو  وذلك  هذه 
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الفاء  مع  و�سمها  الفاء  و�سم  االأوىل  التاء 
فمن فتح التاء فال ميكن اأن تكون عنده اإال 
الكلمة  لكان وزن  اأ�سلية  لو كانت  اإذ  زائدة 
فعلال ب�سم الالم االأوىل ومل يرد مثل ذلك 
تكون  اأن  اأمكن  التاء  يف كالمهم ومن �سم 
عنده اأ�سلية الأنه قد وجد يف كالمهم فعلل 
ال  اأنه  اإال  برثن  نحو  والالم  الفاء  ب�سم 
يق�سى عليها اإال بالزيادة لثبوت زيادتها يف 

لغة من فتح التاء()6(. 

احلمل على الأكرث
و�سع  يف  النحاة  اهتمام  وكان 
االأكرث  على  القيا�ض  على  من�سبا  القواعد 
امل�سموع من كالم العرب، فجاءت القواعد 
ال�سرفية - وال�سيما ما تعلق منها باالأوزان 
بع�سها  حممولة  االأبنية-  من  والزيادات 
يحتمل احلمل  ما  فيها  مراعني  بع�ض  على 
على اأبنية اأخرى اأكرث من غريه، وهي على 

النحو االآتي: 

حمل ما جهل ت�صريفه على ما علم
االأ�سل يف احلمل على اأبنية اأخرى اأن 
يكون البناء من االأبنية املعلومة الت�سريف 
اإن املعلوم  حتى يكون احلمل عليه من باب 
من  غريه  على  احلمل  يف  اأوىل  اال�ستقاق 
اأردنا  فاإذا  اال�ستقاق  املجهولة  االأبنية 
احد  معرفة  اأو  االأبنية  بناء من  وزن  اإثبات 
له  االأ�سالة ومل جند  اأو  بالزيادة  احلروف 
ما ي�سري اإىل ثباته يف االأ�سماء اأو غري ذلك 
اأو  امل�ستقة  االأبنية  من  غريه  على  حملناه 
امل�ستقرة واملعروفة اأو غري ذلك مما عرفت 

به اأ�سول االأبنية االأخرى.
اختلف  األفاظ  ثالثة  ذلك  اأمثلة  ومن 
الزيادة  حيث  من  توجيهها  يف  العلماء 
جندب  هي:  االألفاظ  وهذه  واالأ�سالة 

االألفاظ  هذه  يف  فالنون  وقنرب  وعن�سر 
)فعلل(  على  جميعها  وهى  زائدة  كلها 
ب�سم الفاء وفتح الالم االوىل، وهذا البناء 
مذهب  العرب،وهذا  كالم  اأبنية  من  لي�ض 
الزمة  النون  زيادة  جعل  وقد  �سيبويه، 
اإال  �سيء  فعلل  مثال  على  يجيء  ال  بقوله(: 
النون  واأكرث ذلك  له،  الزيادة الزم  وحرف 

ثابتة فيه()7(.
االخف�ض  احل�سن  اأبو  مذهب  اأما 
االألفاظ  يف  النون  يجعل  فهو  هـ(  )ت215 
اأعاله اأ�سلية على اأّنها ملحقة بـ)فعلل( واأن 
هذا البناء م�سموع يف كالمهم وحكى عنهم 
جخدب مفتوح الدال وهذا يف االألفاظ التي 
به  قال  ما  على  همزة  اأو  نونا  ثانيها  يكون 

اخلليل)8(.
النون  اأن  نلحظ  تقدم  ما  خالل  من 
غري  زائدة  تكون  اأن  اإما  فيها  اختلف  التي 
زائدة  اأو غري  �سيبويه،  ملحقة على مذهب 
ملحقة على مذهب االخف�ض، والذي ميكن 
وذلك  �سيبويه  اإليه  اأ�سار  ما  اإليه  الذهاب 

لالأدلة االآتية: 
�سيبويه  اإليه  اأ�سار  الذي  البناء  اإن   -1
الالم  وفتح  الفاء  ب�سم  وهو)فعلل( 
االأوىل بناء غري موجود يف اأبنية كالم 
العرب واإذا كان االخف�ض قد اأ�سار اإىل 
اأن العرب حكت جخدب فهو من باب 
ال�سماع  اقت�سر  ورمبا  م�سموعا  االأقل 
القيا�ض  ميكن  ال  قليلة  اأ�سماء  على 

عليها ومن ثم ا�ستبعد هذا البناء. 
االأ�سلية  احلروف  من  النون  كانت  اإذا   -2
يف هذه االألفاظ على قول االخف�ض فاإن 

االأ�سل ال يجوز ا�ستبداله 
بحرف اآخر؛ الن االأ�سل مالزم للبناء، 
اأبدلوها  اأ�سل  غري  النون  كانت  ملا  ولكن 

بحرف اآخر فقالوا يف قنرب: ُقرّب.

وكان ابن مالك االندل�سي )ت 672هـ( 
اإلغائه )فعلال( من  قد انت�سر ل�سيبويه يف 
ينت�سر  )وقد  قال:  العرب،  كالم  اأبنية 
بان  )فعلل(  اإلغائه  يف  اهلل  رحمه  ل�سيبويه 
اإال انه  يقال: �سلمنا �سحة نقله عن العرب 
الفتح  فيه  نقل  ما  كل  الأن  فعلل؛  على  فرع 
فعلل  كان  فلو  ينعك�ض،  وال  ال�سم  فيه  نقل 
ينفرد  اأن  جلاز  الرباعي  من  كغريه  اأ�سال 
يكن  مل  فتح  ما  فتح  اأن  بذلك  فعلم  فعلل، 
اإال فرارا من تواىل ال�سمتني لي�ض بينهما اإال 
�ساكن وهو حاجز غري منيع، فكان عدولهم 
بعدولهم  عن  �سبيها  فعلل  اإىل  فعلل  عن 
فعل  اإىل  فعل  من  ونحوه  جديد،  جمع  يف 
مقت�سى  وكان  ال�سمتني  تواىل  من  تخل�سا 
منع  انه  اإال  ال�سكون  اإىل  يفروا  اأن  الدليل 
جدد  وفى  ال�ساكنني  التقاء  خوف  فعلل  يف 
الفعل  ي�سبه  ال  ا�سم  اإدغام  خوف  ونحوه 
الفتح( ال�سكون يف اخلفة وهو  اإىل  فلجيء 

.)9(
ويظهر من خالل هذا الن�ض اأن هناك 
معلومة  اأخرى  على  يحمل  ما  االأبنية  من 
هو  كما  والت�سريف  واال�ستقاق  االأ�سل 
ما  على  ت�سريفه  جهل  ما  حمل  يف  احلال 
علم، فالبناء فعلل جمهول الت�سريف؛ الأنه 
على  العرب  كالم  اأبنية  من  بناء  يوجد  ال 
ت�سريف  بجهل  وا�ستدلوا  ال�سيغة،  هذه 
؛الأنه  ال�سيغ  يف  وجوده  وعدم  البناء  هذا 
وهو  منه  خرج  الذي  االأ�سل  على  حممول 
بناء فعلل م�سموم الفاء والالم وكاأنه فرع 

منه على حد و�سف ابن مالك له.
وملا كان احلمل على النظري من اأق�سام 
وهو  منه  الثالث  الق�سم  ميثل  فهو  القيا�ض 
اأ�سل  على  فرع  حمل  اأق�سام:  اأربعة  على 
وحمل اأ�سل على فرع وحمل نظري على نظري 
وحمل �سد على �سد فقد ثبت وجود القيا�ض 
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بالداللة القاطعة فالذي ينكر القيا�ض اأنكر 
النحو وال�سرف اإذ اجمع العرب على ثبوته 
وهذا يوؤكد قول اأبي الربكات االنبارى: )اإن 
اإنكار القيا�ض يف النحو ال يتحقق الن النحو 
على  ينطبق  القول  وهذا  قيا�ض()1.(  كله 

النحو وال�سرف كليهما.
الكثري  اأ�سله على  وقد يحمل ما جهل 
لال�سم  كان  فان  العرب  كالم  من  امل�سموع 
على  احلرف  حمل  ت�سريف  اأو  ا�ستقاق 
التاء  اأ�سالة  ذلك  على  يدل  ومما  االأ�سالة 
اجلمع:  )يف  قالوا:  وهم  توءم  قولهم:  يف 
عني  والهمزة  فاء  فالتاء  فعال  وتوؤام  توؤام 
الن�سمام  واوا  توؤام  يف  الهمزة  كتبت  واإمنا 
واوا  فاأبدلتها  خففت  اإن  وكذلك  قبلها  ما 
كانت  التي  هي  الواو  هذه  فلي�ست  خال�سة 
يف  تقول  كما  خمففة  همزة  هي  اإمنا  توءم 
على  يدل  اآخر  و�سيء  جون  جوؤن-  تخفيف 
التاء  دون  الزائدة  هي  توءم  يف  الواو  اأن 
وهو اإن فوعال يف الكالم اأكرث من تفعل اأال 
ترى اإن باب كوثر وجوهر وقو�سرة وحوقل 
على  فحمله  تاألب  باب  من  اأكرث  وكوكب 

االأكرث هو القيا�ض()11(.
وعرف  ا�ستقاقه  كرث  ما  حمل  وميكن 
على ما جهل ا�ستقاقه فاملعروف االأكرث اأوىل 
ما  ومنه  اال�ستقاق  حيث  من  املجهول  من 
ورد من زيادة الهمزة فيه فالهمزة تكون يف 
اأول االأ�سماء واالأفعال وجتيء زائدة وا�سال 
واالأ�سل يف القاعدة اأن الهمزة التي تكون يف 
اأول االأ�سماء اإذا جاءت بعدها ثالثة اأحرف 
اأ�سلية كانت الهمزة زائدة ويت�سح هذا من 
اأّنه قد حتجر  خالل قول ابن جني: )اعلم 
يف هذا الف�سل ق�سطا كبريا من اللغة عرف 
اأمر الهمزة فيه فامن معه اأن تكون الهمزة 
يف اأول ما عدته اأربعة اأحرف بها زائدة اإال 
اأن يجيء اأمر يو�سح اأنها من نف�ض احلرف 

مثل  كالمهم  يف  �سمعت  لو  انك  ترى  اأال 
زائدة  الهمزة  بان  لق�سيت  واجبك  اأجرك 
اأبو عثمان ومل حتتج  الذي قد �سدره  بهذا 
فيه اإىل اال�ستقاق وقوله: وكان ال�سيء الذي 
هي فيه عدده اأربعة اأحرف بها فهي زائدة 
يريد به اإذا جاءت ثالثة اأحرف ال ي�سك يف 
ق�سيت  همزة  اأولها  وفى  االأ�سول  من  اأّنها 
اإىل  نظرنا  فاإذا   .)12() الهمزة  بزيادة 
حمال  زائدة  فيها  فالهمزة  )اأفكل(  كلمة 
ا�سفر  مثل:  الكلمات  من  لها  نظائر  على 
واحمر واخ�سر فاال�ستقاق جعل من زيادة 
الكلمات  يف  الهمزة  الأن  اأفكل  يف  الهمزة 
االأخرى كلها زائدة فهي م�ستقة من احلمرة 
وال�سفرة واخل�سرة ولهذا مت حمل ما جهل 
ا�ستقاقه على ما علم وهما يف النظري واحد 
فهم  ا�ستقاقه  جهل  مما  اأفكل  كان  فلما 
املعلومة  الكلمات  من  نظائر  على  حملوه 
اال�ستقاق  معلوم  كان  لو  ولكن  اال�ستقاق 
يحكم  فالهمزة  اأولق  يف  احلال  هو  كما 
اال�ستقاق  عند  لثبوتها  باالأ�سالة  عليها 
نف�ض  فاالألف من  اأولق  )واأما  �سيبويه:  قال 
احلرف يدلك على ذلك قولهم: األق الرجل 
حلمل  الثبت  هذا  ولوال  فوعل  اأولق  واإمنا 

على االأكرث()13(. 
ا�ستقاقان  الواحد  للبناء  يكون  وقد 
ذلك  من  االأكرث  على  احلمل  حينئذ  ويتم 
اال�ستقاق ومن اأمثلة ما جاء من اأبنية كالم 
ا�ستقاقني  له  فان   ) )دكان  قولهم:  العرب 
دكنا  اأدكنه  ال�سيء  )دكنت  ابن جني:  قال 
اإذا ن�سدت بع�سه فوق بع�ض ودكنته تدكينا 
ا�ستقاق  ومنه  قال:  دريد  ابن  ذلك  حكى 
قال:  ف�سيح  عربي  وهو  قال:  الدكان 
يقول:  اال�سناندانى  عثمان  اأبا  و�سمعت 
قولهم:  من  م�ستق  الدكان  االخف�ض:  قال 
دكاء  وناقة  منب�سطة  كانت  اإذا  دكاء  اأكمة 

اإذا افرت�ض �سنامها يف ظهرها كما ا�ستقوا 
القول  هذا  على  فالنون  العثم  من  عثمان 
يف دكان زائدة وهى يف القول االأول اأ�سل(

 .)14(
ويتبني من تاأكيد النحويني وال�سرفيني 
اهمية النظري واأثره فى التاأ�سيل اللغوي اذ 
القيا�ض  خالل  من  وا�سحا  ذلك  وجدنا 
الذي ا�سار اليه ابن جني بعد عر�سه للبناء 
وقيا�سه علي ابنية اخرى وكل هذا متاتي من 
ا�ستعمال النظري وهذا ما يدعونا اىل تاأكيد 
االنباري)15(  الربكات  ابو  اليه  ذهب  ما 
من  جملة  ذكر  فقد  احلقيقة  هذه  ليوؤكد 
اطار  يف  و�سعها  ميكن  التي  االعتبارات 
بيان وتو�سيح م�سطلح احلمل على النظري 
واهميته منها: امل�سري ايل ما ال نظري له يف 
كالمهم مردود او امل�سري ايل ما ال نظري له 
غري  على  املدغم  وحمل  حمال  كالمهم  يف 
غريه  حمل  من  اوىل  االمتناع  يف  املدغم 
الن املدغم اعم ا�ستعماال واكرث وقوعا وما 
كله  وهذا  جائز  غري  كالمهم  يف  نظري  ال 
احلمل  مل�سطلح  �سوابط  انها  يف  ي�سب 
يقود  ا�ستدالل  من  ت�سكل  وما  النظري  على 

لتاأ�سيل قواعد اللغة وتثبيتها.

احلمل على املعتل
1-حمل املا�صي على امل�صارع 

املا�سية  االفعال  يف  ح�سل  ما  ومنه 
املزيدة بالهمزة املت�سلة بتاء الفاعل نحو: 
االفعال  وهذه  وادعوت  واعلوت  اك�سوت 
وغريها ومما كان على �ساكلتها تكون الواو 
ف�سارت  ياء  قلبها  اأوجب  مما  رابعة  فيها 
اك�سيت واعليت وادعيت والذي دعاهم اإىل 
حملوا  اإمنا  �سرفية  علة  لي�ض  القلب  هذا 
هذه االأفعال املا�سية على االأفعال امل�سارعة 
قالوا:  فهم  نف�سه  القلب  اأ�سابها  التي 
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االفعال  يف  القلب  وهذا  وك�سو  ويدعو  يعلو 
امل�سارعة جاء لعلة �سرفية وهي قلب الواو 
املتطرفة اإذا انك�سر ما قبلها ف�سارت هذه 
االفعال يك�سي ويعلي ويدعي وهذا ما يوؤكد 
كالمهم  يف  مطرد  )فهذا  جني:  ابن  قول 
ولغاتهم فا�ض يف حماوراتهم وخماطباتهم 
لقرب  نظريه  حكم  على  ال�سيء  يحملوا  ان 
يف  ما  احدهما  يف  يكن  مل  وان  بينهما  ما 
الذي  احلكم()16(  له  اوجب  مما  االخر 
ي�سري اإىل اأن احلكم اأوجب يف اأحدهما واإن 
مل يكن قد ح�سل يف االآخر فحكم قلب الواو 
ذكرناها  التي  للعلة  واجب  امل�سارع  يف  ياء 
ولكن  قبلها  ما  وانك�سار  الواو  تطرف  وهي 
اأن يكون يف  اأو غريه ال يتوجب  هذا احلكم 
�سيء  على  حممولة  الأنها  املا�سية  االأفعال 
ح�سل فيه تغيري �سريف فلما كانت االأفعال 
وان  اال�ستعمال  يف  اال�سل  هي  امل�سارعة 
لالأفعال املا�سية نظري يف اال�ستعمال متمثل 
باالأفعال امل�سارعة فيكون حمله على ما له 
نظري اأوىل من حمله على ما لي�ض له نظري 
احلمل:  ركني  بني  القرب  كان  هنا  ومن 
�سيوع  يف  �سببا  عليه  واملحمول  املحمول 
يف  واطراده  كرثته  ثم  ومن  امل�سطلح  هذا 
ما  على  الكالم  حمل  يكون  وبهذا  كالمهم 
على  حمله  من  باحلكمة  اأ�سبه  فائدة  فيه 
ما لي�ض فيه فائدة وقد خل�ض ابو الربكات 
وهي  النظري  على  احلمل  فائدة  االنباري 
امل�ساكلة واملحافظة على اأن جتري االأبواب 

يف �سنن واحدة)17(.  

2-حمل امل�صارع على املا�صي
املا�سي  على  ال�سارع  يحمل  وقد 
امل�سارع  الفعل  ات�سال  يف  جنده  ما  وهذا 
حتقق  ذلك  من  اأريد  اإذا  الن�سوة  بنون 
عند  بالبناء  ي�سرتكان  فالفعالن  البناء 

ات�سالهما بنون الن�سوة فاالأ�سل يف ات�سال 
الفعل  الأن  املا�سي  بالفعل  الن�سوة  �سمري 
من  تنبع  فاأ�سالته  الوجود  متحقق  املا�سي 
ذلك)18(: )اإن امل�سارع اإذا ات�سل به نون 
بني  واإمنا  بني  التوكيد  نونا  اأو  املوؤنث  جمع 
لثالثة  ي�سربن  نحو:  املوؤنث  جمع  نون  مع 
فاإن  �سربن  على  له  حمال  اأحدها  اأوجه 
يجمع  لئال  ال�سكون  على  معها  بني  املا�سي 
عليه  امل�سارع  ثم حمل  لوازم  اأربع حركات 
يف  ال�سرتاكهما  منتفية  العلة  كانت  واإن 
حمل  ولي�ض  �سيبويه  قال  ولذلك  الفعلية 
من  باأبعد  البناء  يف  املا�سي  على  امل�سارع 

حمله على اال�سم يف االإعراب.... ()19(.
االأفعال  يف  اأي�سا  احلمل  ويجيء 
امل�سارعة التي حتمل على االأفعال املا�سية 
وكما هو معلوم فاإن االأِعالل يكون بالقلب اأو 
باحلذف ومما جاء حمموال من  اأو  بالنقل 
االأفعال امل�سارعة الفعل يقوم وبييع ويخوف 
قبلهما  ما  اأ�سكن  والياء  الواو  فاحلرفان 
ما  ا�سكن  اإذا  تقول:  ال�سرفية  والقاعدة 
قبل الواو اأو الياء مل يعل اأي منهما كما هو 
احلال يف ظبي ولكن هذه القاعدة ال تطبق 
ل�سكون  ويخوف  ويبيع  يقوم  االأفعال  على 
االأفعال  حملوا  فهم  الياء  اأو  الواو  قبل  ما 
امل�سارعة على االأفعال املا�سية فالفعل قوم 
اأعل  بيع  والفعل  قام  لي�سري  بالقلب  اأعل 
لي�سري باع والفعل خوف اأعل اأي�سا لي�سري 
اإال  خاف ويكون االإعالل يف الفعل امل�سارع 
يف  الواو  �سمة  نقل  بعد  بالنقل  اإعالل  اإنه 
الياء  ك�سرة  ونقل  قبلها  ال�ساكن  اإىل  يقوم 
يف يبيع اإىل ال�ساكن قبلها وكذلك نقل فتحة 
الواو يف يخوف اإىل ال�ساكن قبلها اأي�سا ثم 
قبل  االأ�سل  يف  لتحركها  األفا  الواو  قلبوا 
النقل وانفتاح ما قبلها يف اللفظ ومل يعتدوا 
بال�سكون الأنه عار�ض ب�سبب النقل والعار�ض 

على االأغلب اأال يعتد به)2.(.  
اأي�سا  املا�سي  على  امل�سارع  ويحمل 
ويقا�ض عليه بعد رد االألف اإىل الياء كما يف 

االأمثلة االآتية:
ر�سي - ير�سى
�سقي - ي�سقى

بالياء  منتهيان  املا�سيان  فالفعالن 
وعند  اأي�سا  باالإلف  منتهيان  وم�سارعاهما 
الياء  ترد  التثنية  األف  اإىل  امل�سارع  اإ�سناد 
النحو  على  فيكون  الياء  وهو  اأ�سلها  اإىل 

االآتي:
ير�سى- ير�سيان
ي�سقى - ي�سقيان

واأما ما دعاهم اإىل رد الياء اىل ا�سلها 
انهم حملوا امل�سارع على املا�سي فاملا�سي 
حمموال  ير�سيان  يكون  وبهذا  بياء  ينتهي 
�سقي  على  حمموال  وي�سقيان  ر�سي  على 
علة  تكن هناك من  ومل  االإعالل  من حيث 
�سوى  ياء  االلف  قلب  اىل  دعتهم  �سرفية 
احلمل  من  جاء  مبا  �سبيه  وهذا  احلمل 
وقعت  ما  تثنية  )وجبت  فقد  االأ�سماء  يف 
مغزيان  نحو:  بالياء  ف�ساعدا  رابعة  واوه 
امليم  اأوله  يف  فعال  بنيت  لو  الأنك  وملهيان 
وملهيت  مغزيت  لقلت:  مفعل  وزن  على 
فقلبت الواو كما قلت: اأغزيت فحمل اال�سم 
يف هذا املو�سع على الفعل كما حمل امل�سدر 
قمت  قولك:  نحو  يف  اأعّل  حتى  الفعل  على 

قياما و�سمت �سياما()21(.
ومل يقت�سر حمل امل�سارع على املا�سي 
الفاعل  ا�سم  حمل  فقد  فعالن  وكالهما 
وا�سم املفعول على الفعل يف االإعالل كما يف 

االمثلة االتية:
قول - قال – قاول – قائل )��سم فاعل( 

)��سم  مقول   – مقول   – قال   – قول 
مفعول( 
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واملفعول  الفاعل  ا�سم  حمل  كان  واذا 
اأ�ساب  ما  اأن  اأي  االإعالل  يف  الفعل  على 
الفاعل  ا�سم  ي�سيب  اإعالل  من  الفعل 
واملفعول من اإعالل اأي�سا وعليه يكون حمل 
الفعل على الفعل اأوىل من حمل اال�سم على 
ما  به  ففعل  اأ�سله غزو  فالفعل)غزا  الفعل 
فعل بقال واأما ياء نحو رمى اأ�سله رمي بفتح 
�سورة  على  وكتبت  األفا  قلبت  والياء  امليم 
التق�سيم  وهذا  �سلقى  يف  �سبق  كما  الياء 
يجئ من الباب االأول حتو دعا يدعو دعوة 
يق�سي  كق�سى  الثاين  الباب  ومن  ودعاء 
ق�ساء ومن الباب الثالث ك�سعى ي�سعى �سعيا 
خ�سية  يخ�سى  كخ�سى  الرابع  الباب  ومن 
�سراوة( ي�سرو  ك�سرو  اخلام�ض  الباب  ومن 
عن  املازين  عثمان  اأبو  عرب  وقد   )22(
بقوله:  املا�سي  على  حمال  امل�سارع  اإعالل 
ت�سقى  و�سقيت  تر�سى  ر�سيت  هذا  )ومثل 
ثم تقول: هما ير�سيان وي�سقيان وملا كانت 
يجري  ان  كرهوا  الواو  تقلب  علة  فعلت  يف 
الباب(،  فيختلف  غري)فعل(  على  الفعل 
بقوله(:  املعنى  ابن جني عن هذا  ثم عرب 
فهال قيل يف ي�سقيان: ي�سقوان الأنه ال ك�سرة 
يف  الالم  قلب  وجب  ملا  فالنه  الواو؟  قبل 
يف  اأي�سا  قلبوها  قبلها  ما  النك�سار  �سقيت 
لئال  قبلها-  ك�سرة  ال  كان  – واإن  امل�سارع 
تغزي  اأغزيت  نظري  فهذا  الباب  يختلف 
مل�سارعه  ما�سيه  يقلب  تغز  اأغزيت  اأن  اإال 
فهذا  ملا�سيه  م�سارعه  قلب  ي�سقى  و�سقي 
وتنا�سبها  االأمثلة  هذه  تقارب  على  يدلك 
الإعتالل  الفاعل  ا�سم  اأعلوا  قد  كانوا  فاإذا 
وامل�سارع  للم�سارع  املا�سي  فاإعالل  الفعل 
للما�سي اأجدر()23( وهذا يقودنا اإىل اأن 
على  واالأفعال  االأفعال  على  االأ�سماء  حمل 
اأو االأفعال على االأفعال اإمنا و�سع  االأ�سماء 
خمتلف  غري  ن�سق  على  االأبواب  جتري  الأن 

ال  واأن  القواعد  و�سع  حيث  من  تتحد  واأن 
اأبواب  يف  واخللط  اال�سطراب  يح�سل 
لتلك  االجتماع  هذا  يكون  واأن  ال�سرف 
االأبواب من�سجما غري خمتلف لي�سهل العمل 

به وفهمه. 

3- حمل امل�صارع على امل�صارع 
االأفعال  من  حممول  هو  ومما 
االأخرى  النظرية  االأفعال  على  امل�سارعة 
على  بالهمزة  املبدوء  امل�سارع  الفعل 
اأاأكرم  فيه  واالأ�سل  اأكرم  ومنه  اأفعل  وزن 
بهمزتني )وحذفوا الهمزة من اأخوات اكرم 
نحو: نكرم وتكرم وكرم واالأ�سل فيه نوؤكرم 

وتوؤكرم ويوؤكرم كما قال:
فاإنه �أهل لأن يوؤكرما

اإحدى  حذفت  واإمنا  اأكرم  على  حمال 
اأاأكرم  فيه  االأ�سل  الأن  اأكرم  يف  الهمزتني 
فلما اجتمع فيه همزتان كرهوا اجتماعهما 
�سائر  حملوا  ثم  تخفيفا  اأحداهما  فحذفوا 
واأما  احلذف()24(،  يف  عليها  اأخواتها 
)دفع  هو  احلذف  ذلك  اإىل  دعاهم  ما 
الهمزتني  اجتماع  من  النا�سئ  اال�ستكراه 
اطرادا  غريه  يف  وحذفوا  وحده  املتكلم  يف 
امل�ستلزم  االجتماع  يوجد  مل  واإن  للباب 

لال�ستكراه ()25(.
ومن حمل امل�سارع على امل�سارع اأي�سا 
حذف الواو يف املعتل من م�سارع وعد فهم 
)حذفوا الواو من اأخوات يعد واإمنا حذفت 
ياء وك�سرة ثم  ؛لوقوعها بني  يعد  الواو من 
اأخواتها عليها يف احلذف كل  �سائر  حملوا 
والفرار من نفرة  الت�ساكل  ذلك؛ لتح�سيل 

االختالف()26( . 

احلمل يف �صيغة افتعل 
وقد حتمل احلركة يف املعتل كما حمل 

الفتح على نظريهما الك�سر وال�سم وهذا ما 
جنده يف �سيغة افتعل يف االبدال القيا�سي 
ف�سوغ الي�سر واليب�ض على افتعل يكون ات�سر 
واتب�ض وفيهما تبدل الياء اذا كانت فاء من 
التاء وذلك لعدم ا�ستقرار الفاء على �سورة 
واحدة فمرة تقلب واوا اذا ان�سم ما قبلها 
واخرى تقلب الفا اإذا انتح ما قبلها وميكن 

اأن نبني ذلك من خالل االأمثلة االتية:   
وزن  )على  �يت�سر  ياء(  �لفعل  ي�سر)فاء 

�فتعل( �ت�سر )�بد�ل �لياء تاء و�دغامها( 
وزن  )على  �يتب�س  ياء(  �لفعل  )فاء  بي�س 
�فتعل( �تب�س )�بد�ل �لياء تاء و�دغامها( 

واإذا اأردنا �سوغ مفتعل ويفتعل من ي�سر 
ويب�ض قلنا: موت�سر وموتب�ض وياتب�ض ويات�سر 
ابدلنا الفاء يف املثالني اإىل واو والف لل�سمة 
االألف  قبل  التي  وللفتحة  الواو  قبل  التي 
الياء غري  وبهذا تكون الفاء التي نعني بها 
م�ستقرة فقد تغريت من ياء اإىل واو ثم اإىل 
األف وهذا يقودنا اإىل اأن الفتحة يف يات�سر 
حممولة على ال�سم يف موت�سر فالفتح اأخف 
�سبيه  وهذا  عليه  حممول  وهو  ال�سم  من 
بحملهم الفتح على الك�سر وال�سم يف ياتعد 

من الوعد ويف ايتعد وموتعد)27(.
وكان ابو عثمان املازين قد وقف عند 
دقيقا  تعليال  تاء  والياء  الواو  ابدال  تعليل 
قال:  التعليلية  ا�ساراته  األطف  من  وهو 
)واإمنا فعلوا هذا بالواو والياء يف هذا من 

قبل ا
اأنهم لو تركوهما على اأ�سولهما تبعا ما 
قبلهما وكنت تقول: ياتئ�ض وياتزن وموتزن 
وايتزن  ايتئ�ض  امرت:  اذا  وتقول  وموتئ�ض 
والياء  الواو  الأن  عليهم  يثقل  ذلك  فكان 
واحلركات  احلروف  ك�سائر  عندهم  لي�ستا 
فيهما م�ستثقلة فابدلوا مكانهما حرفا اأجلد 
منهما خمرجه من خمرج الذي بعده ليثبت 
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على هيئة واحدة يف جميع ما ت�سرف منه 
ما  يتبعا  ان  من  عليهم  اأخف  ذلك  وكان 

قبلهما()28(.

حمل امل�صدر يف العتالل على 
الفعل

فامل�سدر  فعله  اأعل  اإذا  امل�سدر  يعل 
يجري  وهذا  قام  الفعل  الإعالل  اأعل  قيام 
وكاأنهم  بالواو  العني  معتل  الفعل  كان  اإذا 
الواو بالياء وال يقت�سر احلمل على  خففوا 
امل�سدر  �سح  الفعل  �سح  فاإذا  معتل  هو  ما 
�ُسوِل  َعُلوا ُدَعاَء الرَّ ومنه قوله تعاىل: ﴿ اَل جَتْ
 ُ اهللَّ َيْعَلُم  َقْد  ا  َبْع�سً ُكْم  َبْع�سِ َكُدَعاِء  َبْيَنُكْم 
ِلَواًذا﴿ )النور/63(  ِمْنُكْم  َيَت�َسلَُّلوَن  ِذيَن  الَّ
يف  ل�سحتها  امل�سدر  يف  الواو  �سّحت  فقد 
اأن م�سدر  يزاد على ذلك  الفعل الوذ وقد 
ابن  ذلك  اإىل  اأ�سار  ما  مثل  يعل  ال  فاعل 
الأن  قواما  كقاوم  لواذا  )الوذ  االأنباري: 
واالعتالل  ال�سحة  يف  الفعل  يتبع  امل�سدر 
معتال  لياذا  لكان  الذ  امل�سدر  كان  ولو 

العتالل الفعل كقام قياما()29(. 

احلمل على الت�صحيح 
1- حمل افعّل على افعاّل

اال�سم  كان  )فلو  مالك:  ابن  قال 
وجب  معا  ووزنه  زيادته  يف  للفعل  موافقا 
اأن ي�سحح ليمتاز من الفعل فان ا�سوّد مثال 
لو اعّل فقيل فيه: )�ساّد( ظّن اأنه )فاعل( 
فاإنهما  وتبيع  مقام  نحو:  يف  ماأمون  وذلك 
قد امتازا من الفعل بالزيادة التي تكون فيه 
وهو  فيه  يكون  ال  الذي  وبالوزن  امليم  وهي 
تفعل فال حاجة اىل االخالل باالإعالل فاإن 
طريقة  على  للنظائر  اجراء  ا�ستعماله  يف 
خوف  من  ملانع  اال  عنه  يعدل  فال  واحدة 
لب�ض اأو غريه()3.( وقد ا�سرتط ابن مالك 

احلمل  ليتحقق  االأبنية  بني  الت�سحيح  يف 
بني  موافقة  هناك  تكون  اأن  النظائر  على 
ا�سوّد  ان  ومبا  والوزن  الزيادة  يف  البنائني 
دون  الت�سحيح  يف  ا�سواّد  على  حممول 
الثاين  البناء  تعل يف  الواو مل  واأن  االعالل 
ا�سوّد )هو مق�سور  اأعني  االأول  البناء  واأن 
كمعناها  ومعناها  الكلمة  لطول  افعال ّ من 
بدليل اأنه لي�ض �سيء من افعّل اال يقال فيه 
افعال ّاإاّل اأنه قد تقل اإحدى اللغتني يف �سيء 
االألف من  اأن طرح  ترى  اأال  االأخرى  وتكرث 
واثباتها  وا�سوّد اكرث  وابي�ّض  احمّر وا�سفّر 
اأكرث()31(. واكهاّب  وادهاّم  ا�سهاّب  يف 

القول  اردنا  اإذا  البنائني  اأن  الظن  واأغلب 
حيث  من  افعاّل  على  افعل ّ  حمل  فيهما 
يرتبط  مما  وهذا  االعالل  وعد  الت�سحيح 
بهما  يت�سف  اتي  بالداللة  وثيقا  ارتباطا 
كال البنائني ويف تقديري املتوا�سع ان داللة 
افعاّل وهذا االرتباط  مرتبطة بداللة  افعل ّ
اإذا  حتقيقه  ميكن  ال  الداللة  يف  والتوا�سل 
يف  يح�سل  ومل  اعالل  اأحدهما  يف  ح�سل 
فيها  يح�سل  ال  الداللة  تلك  وكان  االآخر 
�سيغة  اأن  ومعلوم  وتدرج  وتوا�سل  انتقال 
تا بالوان والعيوب وكان  افعل ّ وفعاّل اخت�سّ
العار�ض  املعنى  لبيان  جاءت  افعّل  �سيغة 
على  وللحفاظ  الالزم  املعنى  لبيان  وافعاّل 
يف  االثنان  توافق  الداللة  هذه  يف  التدرج 
عرّب  وقد  البناءان  و�سح ّ  االعالل  عدم 
ذلك  عن  البناء  ملنت  �سرحه  يف  الكفوي 
يجئ  الباب  هذا  اأن  )واعلم  قال:  املعنى 
االفعالل  كباب  والعيوب  االألوان  يف  غالبًا 
وقد يكون لغريهما كابهاّر الليل اإذا انت�سف 
واالكرث اأن يق�سد عرو�ض املعنى يف احماّر 
بالعك�ض  االمر  ويكون  احمّر  يف  ولزومه 
فمن ق�سد اللزوم يف االأول قوله تعاىل: ﴿

َتاِن﴾ )الرحمن/64(.   ُمْدَهامَّ

2- حمل مفعل على مفعال  
االلة  ا�سم  على  دال  البناءين  وكال 
ورمبا ياأتيان للداللة على �سيغة املبالغة اإذ 
اجتمعت يف هذين البناءين �سفتان جعلت 
االأول يحمل على نظريه من الثاين من حيث 
وهاتان  عينهما  اعالل  وعدم  الت�سحيح 
ال�سفتان هما: املوافقة يف اللفظ واملوافقة 
يف املعنى اأما من حيث اللفظ فا�سرتاكهما 
يف كونهما على �سيغة واحدة وهي مفعل واإن 
كان الثاين قد اأ�سبعت فتحة عينه ف�سارت 
االآلة  على  فالداللة  املعنى  حيث  ومن  الفا 
اأو كونهما �سفتني دالتني على املبالغة فهم 
وقالوا:  االآلة  كا�سمي  ومكيال  قالوا: حممل 
للمبالغة.وذهب  ك�سفتني  وحم�سار  مفّر 
�سيبويه نقال عن اخلليل ان )مفعال امنا هو 
�سواء  ال�سفة  انهما يف  ترى  اأال  مفعال  من 
تقول: مطعن ومف�ساد فرتيد يف املف�ساد من 
املعنى ما اأردت يف املطعن وتقول: املخ�سف 
ما  املعنى  من  املخ�سف  يف  فرتيد  واملفتاح 
اأردت يف املفتاح وقد يعتوران ال�سيء الواحد 
نحو: مفتح ومفتاح ومن�سج ومن�ساج ومقول 
ومقوال فاإمنا امتمت فيما زعم اخلليل انها 
قالوا:  ثم  فمن  اأبدا  مفعال  من  مق�سورة 
م�سطلح  ويعك�ض   )32() ومكيل  مقول 
احلمل على النظري داللة االأبنية من ناحية 
األفاظ  االأمر على حمل  يقت�سر  املعنى فال 
بناء  اأو  كلفظ  اللفظ  اأخرى من حيث  على 
مع  ين�سجم  مبا  مقرون  االأمر  واإمنا  وحده 
يف  وموافقة  معنوية  داللة  من  اللفظ  ذلك 

املعنى. 

احلمل على اجلوار 
اإذا  ال�سيء  على  ال�سيء  حمل  وميكن 
يقت�سر  ومل  االأحكام  من  كثري  يف  جاوره 
قرب اجلوار يف النحو– وان كان قد عرف 
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يف  ال�سرف  يف  الكثري  منه  ورد  واإمنا  به- 
فيكون حمل حركة  واالأفعال  االأ�سماء  اأبنية 
باب  من  حركة  على  حرف  اأو  اأخرى  على 
املجاورة مبعنى اأن هناك حركتني اأو حرفني 
على  االأول  يحمل  فقد  وحرف  حركة  اأو 
لبع�ض  نعر�ض  اأن  وميكن  العك�ض  اأو  الثاين 
االأمثلة التي جاز فيها احلمل على اجلوار: 

1- حمل الأول على الثاين 
من ذلك �سم همزة الو�سل يف اأفعال 
ف�سموا  وادخل  اقتل  قالوا:  فهم  االأمر 
الك�سر-  فيها  االأ�سل  كان  واأن   – الهمزة 
حاجز  بينهما  كان  وقد  الفعل  عني  ل�سمة 
وعني  الهمزة  وكان  ال�سكون  وهو  �سعيف 
بينهما  دون حاجز  متجاورتان من  الفعلني 
واأريد  املجاورة  على  الهمزة  �سمة  فحملوا 
احلركات  بني  االنتقال  �سهولة  ذلك  من 
ومرونتها فاالنتقال من �سم اىل �سم اأ�سهل 

من االنتقال من ك�سر اىل �سم. 

2- حمل الثاين على الأول 
اأريد  اإذا  و�سبوت  قنوت  يف  القيا�ض 
يقال:  ان  )فعلة(  وزن  على  منهما  البناء 
بل  ذلك  يقولوا  مل  ولكنهم  و�سبوة  قنوة 
لعلة  ياء ال  الواو  فقلبوا  قنية و�سبية  قالوا: 
�سرفية ولكن ب�سبب املجاورة فالواو جتاور 
حرفا  بينهما  الفا�سل  كان  واإن  الك�سرة 
�ساكنا ومبا اأن الك�سر اأقوى من ال�سم قلبوا 
الواو اىل ياء.وميكن اأن اأقف من خالل هذا 
مرهون  امل�سطلح  ا�ستعمال  اأن  على  املثال 
مبا يوؤول اإليه ذلك البناء من خفة ومرونة 
للقاعدة  تاأ�سيل  من  ذلك  عن  ينتج  وما 
اأردنا  اإذا  لها فالقول: قنوة و�سبوة  وتثبيت 
وقيا�سي  مطرد  فهو  فيهما  القلب  عدم 
لفقدان العار�ض ال�سريف ولكن القلب اأجود 

للمجاورة ولهذا وجدنا انتقاال يف ا�ستعمال 
و)القلب  مطرد(  القلب  )عدم  امل�سطلح 
يرتبط  االنتقال  هذا  كان  وكيف  اجود( 
او احلركة  مبا�سرا بحمل احلرف  ارتباطا 
اخلفة  اىل  بالبناء  لالأخذ  املجاورة  على 

وي�سر النطق واإن كان االثنان �سحيحني.
االأول  على  الثاين  حمل  اأمثلة  ومن 
قراءة  يف  الواو  همز  اأي�سا  للمجاورة 
ُيوؤِقُنوَن﴾  ُهْم  ﴿َوِبااْلآِخَرِة  تعاىل:  قوله 
الواو  اعطيت  فقد  )البقرة/4()33( 
وبذلك  امل�سمومة  الياء  ملجاورتها  ال�سمة 
�سمت  اذا  الواو  همز  يجوز  الأنه  همزت 

ومنه قول ال�ساعر:
�أحب �ملوؤقدين �إيّل موؤ�سى

وجعدة �إذ ��ساءهما �لوقود)34(

اجراء الأمر جمرى امل�صارع  
املخ�سو�سة  االأفعال  من  االأمر 
بال�سيغة الدالة على االأمرية ويقرتن زمنه 
فهو  احلا�سر  املخاطب  زمن  اأي  باحلا�سر 
يف  �سواء  االأمر  بالم  املجزوم  وامل�سارع 
الزمن وما يطراأ على كليهما من تغيري يف 
االأمر  حركات  واإن  وال�سكنات  احلركات 
و�سكناته كامل�سارع فالفعل )اكتب( ي�ستمل 
على حركة ف�سكون ثم حركة تتبعها حركة 
اأخرى وكذا احلال يف امل�سارع املجزوم يف 
تالها  متحركة  امل�سارع  ياء  ليكتب  قولنا: 
�ساكن ثم متحرك ف�ساكن وكلتا ال�سيغتني 
غري متخالفتني.واال�سل يف �سيغة االأمر اأن 
يكون مبنيا اجري جمرى امل�سارع املجزوم 
الفعلني  بني  جوهريا  فرقا  هناك  ان  مع 
فاالأول مبني والثاين معرب مبعنى اأن االأول 
اأي �سيغة االأمر مبنية غري جمزومة و�سيغة 
خالف  على  االأمر  بالم  جمزومة  امل�سارع 
معرب  االأمر  اأن  من  الكوفيون  ذكره  ما 

جمزوم وبهذا يكون فعل االأمر حمموال على 
امل�سارع من ناحية اجلزم ولي�ض من ناحية 
جمزومان  فالفعالن  البناء  اأو  االإعراب 
االأمر جمرى  اأن يجروا  اإىل  والذي دعاهم 
امل�سارع املجزوم اأو اأن يحملوه عليه )فالن 
احلركات والنونات عالمة االإعراب فينايف 
املوؤنث  جماعة  نون  حتذف  مل  ولذا  البناء 
منه  اأنت  فت�سقط  اجري)تدحرج(  واإذا 
وتاأتي  للفرق  امل�سارعة  حرف  امل�سارع  اأي 
حرف  حذف  بعد  اأي  الباقي  ب�سورة 
ومما  جمزوما()35()35(  امل�سارعة 
اقرتان  هو  امل�سارع  على  االأمر  حمل  يوؤكد 
باقرتان  احلال  هو  كما  بالالم  االأمر 
اأبو  ذكر  وقد  االأ�سل  وهو  بالالم  امل�سارع 
من  كثري  االنباري)36()36(  الربكات 
ذلك  من  بالالم  امل�سارع  اقرتان  �سواهد 

قول ال�ساعر:  
لتقم �أنت يا بن خري قري�س

ي حو�ئج �مل�سلمينا فتق�سّ
اإليه  ذهب  ما  ه�سام  ابن  وافق  وقد 
جمزوما  معربا  االأمر  كون  من  الكوفيون 
)وزعم  فقال:  امل�سارع  على  حممول  وهو 
الكوفيون واأبو احل�سن اأن الم الطلب حذفت 
حذفا م�ستمرا يف نحو: قم واقعد واأن االأ�سل 
للتخفيف  الالم  فحذفت  ولتقعد  لتقم 
الأن  اأقول  وبقولهم  امل�سارعة  حرف  وتبعها 
والأنه  باحلرف  يوؤدى  اأن  حقه  معنى  االأمر 
اخو النهي ومل يدل عليه اإال باحلرف والأن 
بالزمان  احلدث  لتقييد  و�سع  اإمنا  الفعل 
عن  خارج  خربا  اأو  اأمرا  وكونه  املح�سل 
االأ�سل( بذلك  نطقوا  قد  والأنهم  مق�سوده 
اإىل  الكوفيني  من  ق�سم  ذهب  وقد   )37(
معرب  االأمر  ان  على  دليلهم  جعلوا  اأن 
جمزوم وهو حممول على امل�سارع قيا�سهم 
فعل االمر على فعل النهي فقالوا: )الدليل 
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على اأنه معرب جمزوم اإنا اجمعنا على ان 
فعل النهي معرب جمزوم نحو: )ال تفعل( 
فكذلك فعل االأمر نحو: )اأفعل( الن االأمر 
�سد النهي وهم يحملون ال�سيء على �سده 
كما يحملونه على نظريه فكما اأن فعل النهي 

معرب جمزوم فكذلك فعل االأمر()38(. 

اخلامتة
با�ستعمال  العرب اهتماما كبريا  اأوىل 
تعرب  عندهم  وهي  النحوية،  امل�سطلحات 
امل�سطلح  ذلك  مدلول  تعك�ض  داللة  عن 
ولعل  واال�سول،  القواعد  و�سعهم  عند 
ا�ستعملوها  التي  امل�سطلحات  تلك  من 
وان  النظري(،  على  )احلمل  م�سطلح  هو 
اختلفت ت�سميته عند بع�ض العلماء، فمنهم 
اتباعا  كذا  على  بت�سمية)احلمل  ذكره  من 
ملجرى  )اجراء  جعله  من  ومنهم  لكذا(، 
كذا(، فامل�سطلح يف التقدير واحد، اأي اأن 

االتباع اأو االجراء يعني احلمل. 
يف  امل�سطلح  هذا  ا�ستعمال  وجاء 

التفريق بني اال�سلي والزائد من احلروف، 
يف  وكان  لغتان،  فيه  �سمعت  اذا  فاال�سم 
ذلك اال�سم حرف عرف بزيادته، ويف اللغة 
االخرى يكون احلرف حمموال على الزيادة 
حمال  احلرف  بزيادة  فيق�سى  واال�سالة 
على االأكرث امل�سموع، كما هو احلال يف حمل 
ما جهل ت�سريفه على ما علم، او ما جهل 
ا�سله على الكثري امل�سموع من كالم العرب 
كان  ت�سريف  او  ا�ستقاق  لال�سم  كان  فاإن 

حمله على االأ�سالة. 
اأهمية  ذلك  خالل  من  تاأكد  وقد 
يعك�ض  ما  وهو  اللغوي  التاأ�سيل  يف  النظري 
عمق التفكري اللغوي عند علمائنا )رحمهم 
حيث  من  امل�سطلح  وجود  تثبيت  يف  اهلل( 
الداللة، وهذ ما اأكده اأبو الربكات االأنباري 
التي  االعتبارات  من  جملة  ذكر  اأن  بعد 
وتو�سيح  بيان  اإطار  يف  ن�سعها  اأن  ميكن 
نواة  فكانت  النظري،  على  احلمل  م�سطلح 
دعائمه  ثبت  اأن  بعد  امل�سطلح  هذا  لفهم 
تلميذه  بعده  ومن  اخلليل  قواعده  واأر�سى 

�سيبويه، وما ي�سكل ذلك من ا�ستدالل يقود 
اىل تاأ�سيل قواعد اللغة وتثبيتها.

العلماء  خل�سه  ما  اأي�سا  تبني  وقد 
الراي  اأن اخلالف يف  وجدوا  اذ  اآراء،  من 
امل�سطلح. هذا  تاأ�سيل  يف  معينا  يكون  قد 
هذه  يف  العماء  اهتمام  اأن  كذلك  وات�سح 
امل�سطلحات يعني اهتمامهم يف ما يعك�سه 
يف  ذلك  ويظهر  املعنى،  يف  اهتمام  من 

احلمل على اجلوار.
ب�سكله  امل�سطلح  هذا  ا�ستعمال  ولعل 
اذ امتازت  الفه ابن جني  الدقيق يبدا مبا 
من  ثم  واجلدة،  باالأ�سالة  ومنهجه  اآراوؤه 
وابن  مالك  كابن  املتاأخرين  من  بعده  جاء 
وكان  امل�سطلح  اللذين طبقا هذا  ع�سفور 
نهجهما يف ذلك ي�سري على منط �سهل من 

التي�سري يف التطبيق.
اأ�سال اهلل تعاىل اأن يكون ذلك حافزا 
امل�سطلحات  بدرا�سة  االملام  للباحثني على 
وي�سححوا  النق�ض  يكملوا  واأن  ال�سرفية 

الهفوات ومن اهلل التوفيق.
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