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االستصحاب في الفكر اللغوي العربي
دراسة إبيستمولوجية لعالقة الفرع باألصل في ضوء المنهج الوصفي

Abdelkader Sellami
(Université de Tlemcen)
Résumé:
Cette étude a pour objectif d’interroger le rapport entre l’origine (la base) et les dérivés (les
branches) reposant sur une approche basée sur ce qu’ont produit nos prédécesseurs, une première
dans une recherche épistémologique. Notre approche renie toute terminologie moderne, étant
donné que cette dernière s’est constituée sur la base d’une réflexion tenant compte des nouvelles
recherches dans le domaine de la pensée linguistique arabe et ses caractéristiques, répondant à
l’essence de l’approche descriptive développée par le Dr. Temmam Hassane. Nous ne laissons pas
emportés par nos jugements et notre sentiment d’appartenance à la langue arabe, comme nous ne
refusons à personne ses droits acquis par rapport à telle ou telle théorie scientifique.
:ملخّص
تسعى هذه الدراسة إلى استنطاق عالقة األصل بالفرع وفق منهج ترجع أوليات التفكير في
رض فيه
ُ  و هو منهج ال يف َت،أصوله إلى األسالف بما يمثّل خطو ًة رائد ًة في العمل اإلبيستمولوجي
كون المصطلح يتشكّل من االهتمام بأبواب العلم من،مي القضايا بما ُيصطلح عليه اليوم
ّ أن يس
د في الفكر اللغوي العربي وبعض خصائصه وما وقر في ال ّدرس الحديث منه وبما يكفل
ج
مثل ما
ّ
 فال نغلو في أحكامنا وال،الوقوف على ماهية المنهج الوصفي كما انتهى إلىه الدكتور تمام حسان
.وال ننكر على أحد نسبة علومه إليه،تأخذنا عاطفة االنتماء للعربية
Abstract:
This study aims to examine the relationship between the original (base) and derivatives (the branch)
related to an approach that has as basis what our predecessors did, a kind of first epistemological
approach. In fact, our approach denies any modern terminology constituted on the basis of a
reflection taking account of a new research in the field of Arabic linguistic thinking and its
characteristics, to the essence of the descriptive approach developed by Dr. Temmam Hassane.
Let's not be carried away by our judgments and our sense of belonging to the Arabic language.
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أوال/األصل والفرع:
أ-األصل لغة :اهلمزة والصاد وال ّالم أصول ثالثة متباعد بعضها عن بعض .أحدها األصل
اليكَّس عىل غري ذكل  ،وهو ْ
اليأ ُصول.
أساس اليشء ،أي ما يقوم عليه  ،ومجعه أصول ر
تأصل .وقال الكسايئ (ت981هـ)
مؤص ٌل وأَ ُص َل اليشء :صار ذا أصل ،وكذكل ّ
يقال :أَص ٌل ر
الأص َل هل وال فَ ْصلّ ":إن األصل احلسب والفصل اللّسان 335.ويقال :جم ٌد
يف قوهلم ْ ":
أصي ٌل.والثاين َ ُ
األصل:احل ّية العظمية ويه أخبث احليات(*)،ويف احلديث يف ذكر رادل رجال (اكن
رأسه َ
أصل) 336.والثالث  :األصيل  :ما اكن من ّالّنار بعد العرص إىل املغرب  ،ويقال هل
ي 337
يش ،ومجعه أ ُُص ٌل و ُأ ْص َالن وآصا ٌل ،ويقال :أصيل و َ ٌ
أصيل ومجعها َأصائل.
ال َع ي ُّ
ب-األصل اصطالحا :متت ّد فكرة األصل ،ويه عامد القياس وما يس تتبعه من تعليل ،إىل
خمتلف جماالت البحث اللغوي من حنو ورصف واش تقاق؛ كام ُ
يطال املسائل الفقهية اليت
338
اكنت تنرصف إليه الس تقرار مسائهل املتش ّعبة .
فإن معناها ال خيلو من يشء من اإلهبام
وعىل الرمغ من ترداد لكمة األصل يف الكم القدماء ّ ،
ألن ًّ
التعرض
؛ ّ
تطرق إليه حبسب ّ
تصوره ومفهومه للظاهرة اليت هو بصدد دراس هتا ّ
الك مّنم ّ
إىل مفهوم األصل حب ّد حي ّده 339.فنجد ابن ّ
جّن يف ( ابب مراجعة األصل األقرب دون
امليداين :مجمع األمثال .242/2،
ذهب ابن س يده يف (ابب احلَ ريات نعوهتا وأ َمساؤُها) إىل ّأن َاأل َص َلَ ":حير ٌة ُ
دير ٌة َ َْح َرا ُء ال ت َ َم ُّس َ َ
َش َرة وال )*(
مثل رالر َحا مس َت َ
عُودا إالّ َ رمس ْته ليست بشديدة احلُ ْم َرة و ُختطُّ ب َذنَهبا يف األرض وت َْط َح ُن َط ْح َن رالر َحا َ َ
وَت روزُ  ،والتر َح ُّوز :أن ت َْط َح َن وتتَ َق رد َم  ،ويُقال:
يه من د ََوايه احلَ ريات ويه قصري ٌة َعريضَ ٌة مثل ال َف ْرخ ت َ يث ُب عىل الفارس واجلَ ْم ُع أَ َص ٌل" .ابن س يده:اخملصص.901-908/8 ،
336
ينظر :البخاري:حصيح البخاري.232 /4،
337
ابن فارس:معجم مقاييس اللغة ،901/9 ،مادة( أصل) ولسان العرب ،91-91/99،مادة( أصل) وينظر :الكفوي:اللكيات،
981-988/9مادة ( األصل).
338
مىن إلياس:القياس يف النّحو ملىن إلياس  ،ص .32
339
املرجع السابق ،ص .32
335
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األبْ َعد) يطلق لفظة (األصل) عىل احلال األوىل اليت يكون علهيا اليشء ،من ذكل تعليهل لض ّم
الس ْ
اكنني مل
حركوها اللتقاء ّ
ا ّذلال يف قوهلم (مارأيْ ُت ُه ُم ُذ ال َي ْو يم) واألصل( ُم ْذ)ابلتسكني":إّنّ م ملّا ّ
340
لكّنم ّ
يكَّسوها ّ ،
ألن أصلها الض ّم يف" ُم ْن ُذ".
مضوها ؛ ّ
أ ّما ابن فارس فريى األصل يف القول عىل موضوع اللغة و رأول َيهتا ومنش هئاّ ،مث عىل رسوم العرب
متوسام ابألدب مل يعمل ما إذا اكنت
يف خماطباهتا ومالها من الاف يتنان َتقيقا وجمازا .فل َ ْو ّأن ّ
العرب تتلكّم يف النّفي مبا ال تتلكّم به يف اإلثبات لنَ َقصه يف رشيعة األدب عند أهل األدب ؛
متوسام ابلنّحو لو س ئيل عن أصل القَ َسم و َ َْك
ّ
جيره ملأمث .كام ّأن ّ
ألن ذكل ُي ْردد دينه أو ُّ
ُح ُروفه ،وما يه احلروف امخلسة املش ّهبة ابألفعال اليت يكون الامس بعدها منصواب وخربُ ُه
مرفوعا؟ فمل ُجي ْب ل َ ُح ي َِ عليه بأن ّه ل َ ْم ي َُشا رم صناعة النّحو قطُّ 341.واتبعه يف ذكل ابن
األنباري(ت711هـ) اذلي أورد ُح َج َج البرصيني والكوفيني يف كون أحد البنَاَئ َ ْني:الفعل
342
واملصدر أصال للمش تقات.
تعرض ملفهوم األصل اصطالحا  ،فرآه يمتث ّل يف
أ ّما أبو البقاء الكفوي (ت 9014هـ) فقد ّ
املعىن األول اذلي توؤل إليه ّ
لك صورة :فاألصل يف ادلين التوحيد  ،واألصل يف الالكم
احلقيقة ال اجملاز  ،واألصل يف األلفاظ اختالفها ،واألصل يف الالكم الترصحي وهو اإلظهار،
أي إظهار معاين الالكم ،واألصل يف حبث األلفاظ هو النقل ال العقل .كام يمتث ّل األصل يف
احلِ اذلي يس تحقّه اليشء بذاته ،فأصل األسامء اإلعراب ،وأصل اإلعراب أن يكون
343
ابحلراكت ؛ وأصل الفعل واحلرف البناء .
ابن جّن:اخلصائص.342/2 ،
الصاحيب يف فقه اللغة ،ص .37-34
342
ابن ألنباري :اإلنصاف يف مسائل اخلالف .240-231/9 ،
343
اللكيات ،209-988/9 ،مادة( األصل).
340
341
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و عىل الرمغ من تش ّعب فكرة األصل  ،إالّ أن ّه يظ ّل األساس اذلي ينبّن عليه غريه ويُ ْفتقَ ُر
إليه وال ي َ ْفتَ يق ُر هو إىل غريه ،344فيصري بذكل احلِ اذلي يس تحقّه بذاته؛ وهذا ما نلمحه يف
خمتلف األصول والقضااي اليت يرد فهيا ذكر األصل والفرع .وهبذا الاعتبار  ،فهو ياكد أن
345
يتفرع عّنا يف تطبيقاهتا املشخّصة.
جمردة أو صورة ذهنية تمتث ّل يه وما ّ
يكون فكرة ّ
وممّا س بق ذكره خنلص إىل القولّ :إن األصل هو ما ينبّن عليه غريه،ويف الاس تعامل هو أوىل
حاالت احلروف أو اللكمة قبل أن يطرأ علهيا تغيري كأن يقالّ :إن أصل األلف يف" قال"
،وإن أصل
َتركت املادراتَ ن وانفتح ما قبلهام فقلبت ألفا ّ
واو( َقول)وأصلهايف"ابع" ايء (ب َيع) ّمث ّ
346
فتحركت الباء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا.
ابع"ب َ َي َع" ّ ،
راييض خصوصا يف الاش تقاقات اليت بيّنا صالت القرابة ؛
ومبدأ األصل يعمتد عىل مفهوم
ّ
تتفرع ّمعا يبتىن علهيا وما قيس عليه من األصول؛كام يعمتد عىل نظرة
ّ
ألن املسائل الفقهية إنّام ّ
اترخيية من حيث ظهور الصيغ يف وقت أس بق من الصيغ اليت تلهتا .مفن حيث ادلالةل عىل
المكية ،أي ادلالةل عىل األش ياء،جند التعبري بصيغة اإلفراد والتثنية وامجلع حبيث جعل العلامء
املفرد هو األصل وما سواه فر ٌع هل 347.أ ّما من حيث ادلالةل عىل اجلنس والعدد ،فقد جعلوا
املذكّر هو األصل واملؤن ّث فر ٌع عليه  348.وعند تعظميهم اليشء وَتقريه جند ّ
املكرب واملصغّر،
ّ
فاملكرب هو األصل واملصغرر هو الفرع 349.كام نظروا إىل الفعل وداللته الزمنية ،جفعلوا املايض
350
واملس تقبل واحلال و ّأي زمن آخر هو فر ٌع عّنا.
املرجع السابق988/9،مادة ( األصل) و حسن ظاظا:يف قضااي فقه اللغة العربية  ،ص .11
مىن إلياس :القياس يف النحو ،ص.32
346
مسري جنيب اللبدي:معجم املصطلحات النحوية والرصفية ،ص  ، 99مادة ( أصل).
347
حسن ظاظا :يف قضااي فقه اللغة العربية ،ص .89
348
مىن إلياس:القياس يف النحو ،ص .34
349
ظاظا :يف قضااي فقه اللغة العربية  ،ص .80
350
ينظر:ز عبد اجلبار توامة:من الفعل يف اللغة العربية قرائنه وهجاته  ،ص .3
344
345
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بأن األصل يف بعض األش ياء كذا و ّ
وممّا تق ّدم من أمثل ي ّ
لعهل
تبني لنا ّأن أحاكم علامء اللغة ّ
كذا ،ليست من ابب تسليط الاعتبارات العقلية عىل أوضاع اللغة ،وإنّام يه أحاكم وقوانني
مس تنبطة من اس تقراء الالكم وعقد املقارانت .وممّا يص ّدق قوهلم هذا ّأن هذه األش ياء اليت
351
ّمسوها أصوال تق ّدم لنا تفسريا بي ّنا للظواهر اليت نلمحها يف الواقع وهو تفسري تتق ّبهل البداهة.
ج-الفرع لغة :
ومس ٍّو ُوس ُبوغ .فالفَ ْر ُع  ،وهو أعىل
الفاء والراء والعني أصل حصيح يد ّل عىل ُعلُ ٍّو وارتفاع ُ ُ
اليش َء فَ ْرعا:عَل َ ْوت ُه.ويقال :أفْ َر َع بنو
اليشء  ،وجيمع عىل فروع ،ر
اليكَّس عىل غري ذكل.وفَ َرع ُْت ر ْ
فالن  ،إذا انتجعوا يف ّأول النّاس .والفَ َر ُع ُ
املال ر
الطائل امل َع ّد ،واألفْ َر ُع ّ :الر ُجل التّا ّم ر
الش ْعر
352
وقد فَ ير َع.
متفرع عنه  ،فالضّ مري "
د -الفرع اصطالحا  :الفرع هو ما اكن جزءا من األصل  ،أي أن ّه ّ
تتفرع عنه ،ويه ّ
لك ضامئر الغائبني من
هو" مثال أصل يف ّادلالةل عىل الغالب وهل فرو ٌع ّ
353
يه وهام وه ُّن .وعىل ذكل فالفرع هو ما يبىن عىل غريه.
مثلَ :
هـ  -عالقة األصل ابلفرع:
مل يُ ْع َن اللغويون القدماء مبعىن اللكمة وما تد ّل عليه حفسب ،بل اعتنوا كذكل ببحيث
ْ
املتعلقني بشلك اللكمة ومادهتا.عىل ّأن من الصعوبة مباكن الفصل التا ّم بني
الاش تقاق واألبنية
املبىن واملعىن وإفراد ّ
لك مّنام ابلبحث دون مالحظة الوجه اآلخر 354.و عىل هذا األساس،
فإن حبث الاش تقاق ور ّد األلفاظ إىل أصولها الب ّد أن ّ
يتغري فيه املعىن ،فهو اذلي يعني عىل
ّ
مىن إلياس:القياس يف النحو ،ص .41
ابن فارس:معجم مقاييس اللغة ،419/4 ،مادة ( فرع) وابن منظور:لسان العرب  ،241/8 ،مادة( فرع).
353
ابن منظور:لسان العرب ،241/8 ،مادة ( فرع).
354
حسن ظاظا:يف قضااي فقه اللغة العربية ،ص .11
351
352
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معرفة األصل ويد ّل عليه 355.وقد رأى ابن فارس ّأن للغة العرب مقاييس حصيحة وأصوال
وفروعا َُت َمل علهياّ ،356مث قالّ :إن لعمل العرب أصال وفرعا.أ ّما الفرع ،مفعرفة األش ياء والصفات
كقولناَ :فر ٌس ور ُج ٌل .وأ ّما األصل،فهو القول عىل موضوع اللغة و ّأوليهتا ومنش هئا ّ ،مث عىل
357
رسوم العرب يف خما طبهتا وما لها من الافتتان َتقيقا وجمازا .
وآخر مجع األ ْم َرْين معا،
والنّاس عنده يف "ذكل رجالن :رج ٌل ُش يغ َل ابلفرع فَ َال يع يرف غريَ ُهُ ،
الطويل" ّ
وي يكتفي من سامء " ّ
ابلطويل،وال
وهذه املرتبة العليا  ،ذكل ّأن طالب العمل ال ُعلْ ّ
يَضريُ ه أن ال يعرف" َ
األش رق " ( الطويل ) و" األ َم رق" ( الطويل ُطوال فاحشا)،وإن اكن يف
يضه ذكل خفاء ذكل عليه ؛ ألن ّه الياكد جيد منه يف كتاب هللا
عمل ذكل زايد ُة فضْ ل.وإنّام مل ي ْ
ج ّل ثناؤه شيئا فَ ُي ْح َو ُج إىل علمه ؛ ويق ُّل مثهل أيضا يف ألفاظ رسول هللا ،إذ اكنت ألفاظه يه
358
السهل العذبة".
ّ
يصب يف حقل األصول  ،فإن ّه يف املقابل
وإذا اكن ابن فارس قد ركّز عىل وجوب املعرفة ملا ّ
ألن
رأى يف عدم إظهار املراد من سؤال ما يتعلّق ابلفروع أمرا مسوغا وال ي َع ّد نقصا شائنا ؛ ّ
الالكم العريب أكرث من أن حيىص  ،وإن اكن العمل به زايدة فضل؛ إذ لو س ئيل م
متومس
ابألدب عن "اجل َ ْز يم والتسويد"،كإحدى ّ
الطرق يف عالج النّوق ،فتعفّف يف أمر اإلجابة مل
359
ألن األمر متعلّق ابلفروع دون األصول.
ينقصه ذكل عند أهل األدب شيئا ؛ ّ
أ ّما ما ّنص عليه ابن ّ
جّن يف اخلصائص يف (ابب يف ّأن ما قيس عىل الكم العرب فهو من
نت و َال ْغريُكَ امس ّ
الكم العرب) قائال " :أال ترى أن ّك مل ْتس َمع أ َ
لك فاعل وال مفعول ،وإنّام
محمد املبارك:فقه اللغة وخصائص العربية  ،ص .973
معجم مقاييس اللغة.9/9 ،
357
الصاحيب يف فقه اللغة ،ص .34-33
358
املرجع السابق،ص .34
359
املرجع السابق  ،ص .37-34
355
356
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يش) ،و( كَ ُر َم
يمس ْع َت ال َب ْع َض ف يق ْس َت عليه غريَ ه .فإذا يمس ْع َت ( قا َم َزيْ ٌد) أَ َج ْز َت ( َظ ُر َف ب ْ ٌ
يٌ
خادل)  ،فيفهم منه ّأن الفرع هو امل يق ُيس و ّأن األصل هو امل ُق ُاس عليه  ،360وهوما جعهل النحاة
361
واللغويون ركنا من أراكن القياس.
وقد ذهب بعض ادلارسني احملدثني إىل ّأن املعامج العربية ،فامي يبدو،مل تقترص عىل هذا النّوع
من ادلراسة ملعاين األلفاظ ومل َتاول ربط أوارص القرىب بني املفردات اليت تشرتك يف أصل
واحد ،وال َتليل تع ّدد معاين اللكمة الواحدة أو ّالربط بيّنا،إالّ إذا اس تثنينا "معجم مقاييس
اللغة" البن فارس  ،اذلي هو مث َ ٌل رائ ٌع للمعامج اليت تعىن مبعاين األلفاظ ،وحماوةل ّالربط بيّنا
وإعادهتا إىل أصول ّتفرعت عّنا 362.فقد الحظ ابن فارس ّأن الناس ألّفوا يف جوامع اللغة ما
ألّفوا ،ومل يُ ْعربوا يف يشء من ذكل عن مقياس من املقاييس وال أصل من األصول اذلي أومأ
ابب من العمل جليل وهل َ
خط ٌر عظ ٌي .وقد ص ّدر ّ
لك فصل من"معجم املقاييس
إليه وهو ٌ
يتفرع منه مسائهل 363.وهو يعّن ابملقاييس ما يسميه بعض اللغويني (الاش تقاق
"بأصهل اذلي ّ
الكبري) اذلي يرجع مفردات ّ
لك مادة إىل قدر معنوي مشرتك بيّنا ،وإن اكن ال يعمتد ّاطراد
القياس يف مجيع مواد اللغة364 .وعن ذكل يقول ابن فارس ":أمجع أهل اللغة ،إالّ من ش ّذ
مّنم ،عىل ّأن للعرب قياسا ،و ّأن العرب تش ّتق بعض الالكم من بعض.و ّأن امس ا يجل ّن من
جنني،
السرت .تقول العرب ملدل ْرعُ :جنرة...وهذا ٌ
الا ْجتنان .و ّأن اجلي والنّون تدالّن أبدا عىل ّ
365
أي هو يف بطن ُأ ممه أو م ْقبو ٌر".
ابن فارس:اخلصائص .371/9 ،
ينظر :ابن هشام األنصاري:رشح مجل الزجايج،ص 377و الس يوطي:الاقرتاح يف عمل أصول النحو ،ص 11والصاحيب يف
فقه اللغة ،ص .)11-11
362
محمد املبارك:فقه اللغة وخصائص العربية  ،ص.977
363
ابن فارس:معجم مقاييس اللغة.9/9،
364
ينظر :مقدمة َتقيق املرجع السابق.31/9،
365
ابن فارس:الصاحيب يف فقه اللغة ،ص .11-11
360
361
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احلق ّأن فكرة األصول يف معجم مقاييس اللغة يه حصيل العدول عن نظام التقاليب اذلي
و ّ
اكن قامئا عند رائدي املدرس تني املعجم ّيتني :األوىل والثانية،فع ّدت بذكل أوىل اخلصائص اليت
انفرد هبا معجم ابن فارس عن سائر املعامج األخرى وتبنّاها فكرة دعا إلهيا َ َ
ومعد إىل بلورهتا يف
معاجلة مواد كتابه بعد أن اكن للخليل وابن دريد فضل اإلشارة والمتهيد لها يف بعض مواد
كتابهيام" العني" ،و"امجلهرة " حبمكهام مصدرين عاد إلهيام ابن فارس يف مجع أغلب مواده
366
اللغوية.
عىل ّأن املتصفّح ملعجم مقاييس اللغة جيد مواده إ ّما عىل أصل واحد وإ ّما عىل أصلني أو ثالثة
أصول  ،وقد يتع ّداها يف ذكل إىل أربعة أو مخسة أصول 367لينبّه فهيا عىل ما ليس بأصل،
حموال من حرف آخر.ومثال ذكل قوهل يف (أَ رذ)  ":وأ ّما اهلمزة واذلال
كأن يكون احلرف ّ
حموةل من هاء "368.كام يالحظ أن ّه ق ّدم هذه األصول ّ ،مث
فليس بأصل ،وذكل ّأن اهلمزة فيه ّ
بىن علهيا فروعا ،ومن ذكل قوهل " :اهلمزة واخلاء والراء أصل واح ٌد إليه ترجع فروعه  ،وهو
خالف التقدُّم" 369.و َْح ُل الفروع عىل األصول يكون لعالقة تربط بيّنا لفظا ومعىن ،وإن
امليش واحلركة":وممّا
غابت العالقة ع ّدها شا ّذة حنو قوهل يف مادة(
هدج) ّادلاةل عىل رضب من ْ ي
370
ش ّذ عن هذا األصل الهتدُّ جُّ :
الص ْو يت".
تقط ُع ر
وإذا اكن ابن فارس قد معد إىل التدليل عىل مبدأ األصاةل يف بعض اللكامت والفرعية يف
بعضها اآلخر أو َحلها عىل تكل األصول ،معلنا عن ميالد نظرية أراد لها أن تكون ذات معامل
ينظرعىل سبيل املثال :ابن فارس:معجم مقاييس اللغة،31/2،مادة ( ح يذر) ويوازن مبا جاء مّنا يف العني ،200-911/3 ،
مادة ( ح يذر) و(ينظر عىل سبيل املثال:ابن فارس:معجم مقاييس اللغة  ،21/1،مادة( هيف) ويوازن مبا جاء مّنا يف ابن
دريد:مجهرة اللغة ،912/3،مادة ( هيف) .
367
ينظرعىل سبيل املثال:ابن فارس :معجم مقاييس اللغة ،981 ،949 ،98 ، 92،90/9 ،املواد( ّأر،أ ّخ ،أ ّل ،أىن ،بل).
368
ابن فارس:معجم مقاييس اللغة.92/9،
369
املرجع السابق ،10/9مادة( أخر).
370
املصدر السابق ،44/1 ،مادة ( ،هدج) .
366
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فإن مثل هذه الاس تثناءات ،كام أرشان
واحضة خاضعة لدلراسات واملناقشات اجلادّة حولهاّ ،
ُ
قبل ،ال تعدو أن تكون رضاب من الاس تقراء غري التّام ملوا ّد كتايب"العني"و" امجلهرة" كام
حلق معامج
سقطت إىل ابن فارس يف "مقاييس اللغة" ممث ّال ملعامج األلفاظ ،وتغييبا كذكل ّ
املعاين يف التدليل عىل األصول والفروع عىل حنو ما جنده يف كتاب اخملصص اذلي يع ّد أكرث
أمثلهتا أمهية عىل حنو ما س ننثبته من استنطاقنا ملواده .
مفن عبارات الرتكزي عىل عبارات العالقة بني األصول والفروع ما ورد يف ابب (اإلفزاع
واخلوف)من اخملصص" :صاحب العني:احل َ َذ ُر:ا يخلي َفة ،وقد َح يذ ْرت ُ ُه َح َذرا،ورج ٌل ح يذ ٌر و َح ُذ ٌر
و َحا ُذ ٌوروحا ُذ َورة ُ :
شديد احل َ َذر،وحا يذ ٌر ُ :متَأه ٌمب ُم يع ٌّد،ويف التزنيل:و رإان مجلي ٌع َحا يذ ُرون)
372
371أي ُم يع ّدون،ومن قرأَ ح يذرونأراد فَ يزعُون".
الصلبة)من ّأن " أبو عبيد :ا يحل ْذ يري َ ُة :
وجاء يف ابب( األرض الغليظة من غري ارتفاع و ُّ
األرض ُاخل َ يش نَ ُة.ابن دريد :ويه احل م ْذ يراي ُء"373.وهو ما أورده ابن فارس مضن مادة
(حذر)،فقال ":احلاء وا ّذلال والراّء أصل واح ٌد،وهو من التّ َح ُّرز والتّ َيقّظ .يقالَ :ح يذر ْحي َذ ُر
متحر ٌز.و ُق يرئ َ ْت:و رإان مجلي ٌع َحا يذ ُرون قالوا:
َح َذرا،ور ُج ٌل َح يذ ٌر وحم ُْذ ٌور و يح ْذ ير َاي ٌن:متَ َيقمظٌ م
ابملـَ مد لغتان،علام ّأن كتابهتام يف رمس َ حا يذرون ابلقَ ْرص وح يذ ُروناآلية  71من سورة الشعراء .وجتدر اإلشارة إىل ّأن و
املصحف بطرح األلف،ويه ابأللف قراءة الكوفيني وابن مسعود وأيب معرو بن العالء وابن ذكوان وهشام من طريق
ادلاجوين،وبطرهحا عند الباقني.يقالَ :ح يذر ْحي َذر فهو ح يذر،وحا يذر  ،إالّ ّأن " حا يذرا" فيه معىن الاس تقبال.وقد قيلّ :إن معىن "
ابلسالح وغريه من آةل احلرب .ينظر :القييس :الكشف عن وجوه القراءات
َح يذرون" خائفون.ومعىن"حا يذرون" مس تعدّون م
من به الرَحن 911/2،م و القباقيب :إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز ،ص 337و
الس بع 979/2 ،و أبو البقاء العكربي:إمالء ما ّ
الفراء:معاين القرآن .280/2 ،
372
ابن س يده:اخملصص.927/92 ،
373
املرجع السابق.87/90،
371
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ون: خائفون.واحملذورة الفَ َز ُع .فأ ّما ا يحل ْذ يري َ ُة :فاملاكن الغليظ .وميكن أن
ُمتَ َأ مه ُبون.وَ ح يذ ُر َ
374
امليش عليه".
يكون قد ّمسي بذكل ألن ّه ُ ْحي َذ ُر ْ ُ
فاملالحظ عىل هذه املادة ّأن ابن س يده اكبن فارس يع ّد صيغة (ح يذر) أصال ُ يَحل َعليه فر ٌع
واح ٌد من هجة اللفظ وذكل حني قال":ا يحل ْذ يري َ ُة" ومثلها(ا يحل ْذ يرايء) ،بزايدة مل تكن من املادة
وجمرد الوقوف عىل األرض اخلش نةكام
ّ
املكونة لألصل .أ ّما من هجة املعىن  ،فكون امليش ّ
دلّت علهيا عبارة أيب عبيد يس توجب بشلك تلقايئ احليطة واحل َ َذر من وقوع ما ال َت مبذه
رضب من املغامرة اليت
النّفس،وهو أمر مف يز ٌع إذا ما قيس ابألرض اليت ال نتوء هبا.وذكل ٌ
تتطلّب كثريا من الاس تعداد واإلعداد،وهو ما أوحضه اخلليل تفسريا لقوهل تعاىلَ :و رإان مجلي ٌع
َح يذ ُرون،أي مس ت يع ّدون 375.وهو ماذهب إليه الفراء يف تفسريه لها من وهجني
السالح و
بقوهل":وّ إان مجلي ٌع حا يذرون يقولون ُ :م ْؤ َ
السالح.يقولَ :ذ ُووا أداة من ّ
دون يف ّ
وكأن احل َ يذ َر :اخمللوق َح يذرا التلقاه إالّ ح يذرا
وكأن احلاذر:اذلي ْحي َذ ُرك اآلنّ .
َ ح يذ ُرونّ 
"376.و" احل َ ْذ يري َ ُة" لفظ مؤن ٌّث عىل وزن " ال يف ْعل َية" فر ٌع محمو ٌل عىل األصل" َح يذ َر"،وهو من
مسموع الكم العرب أىت به ابن فارس و ابن س يده قياسا عىل ما وجداه موفورا عند ّ
لك من
اخلليل و أيب عبيد من ّأن بعض قبائل العرب،كقبيل بّن أسد بن خزمية،اكنوا يطلقون
377
ألن القايض ُ ْحيتَ َِ إليه
امس" ُحذار"عىل قاضهيم أيب ربيعة و مل يكن ذكل مّنم جزافا ؛ ّ

ابن فارس:معجم مقاييس اللغة.31/2 ،
اخلليل بن أَحد:العني ،911/3 ،مادة( ح يذر).
376
من به الرَحن  911/2،و ،محمد عيل الض ّباع :تنوير املقباس من تفسري ابن
الفراء:معاين القرآن  280/2 ،وينظر :إمالء ما ّ
عبّاس ، ،ص  301ومسيح عاطف ّالزين :تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي  ،ص .)224
377
اخلليل بن أَحد:العني ،200/3 ،مادة( ح يذر).
374
375
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حق من
والب ّد أن يتّصف يف أحاكمه ابليقظة والاحرتاز من أن خيرج عن حدود العدل يف ّ
يقيض هل أو يقاضيه.
وجاء يف ابب( الغضَ ب) من اخملصص ":أبو عبيد :غ َ يضبْ ُت هل إذا اكن حيّا ،فإن اكن ميمتا
قيل :ي
غضبْ ُت به ...وقال :ر ُج ٌل غُ ُض رب ٌة :يغْضَ ُب رسيعا .ابن دريد :وغضَ رب ٌة وقالَ :فص َل ْقو ٌم من
بني الغَ ْيظي والغَضَ يب فقالوا :الغيظُ َأش ُّد من الغَضَ ب  ،وقال ْقو ٌم َ :س ْو َر ُة الغَضَ ب
أهل اللغة َ
ضاب ،
بان وامجلع يغ ٌ
رأو ُ ُهل.صاحب العني :ر ُج ٌل غ َ ُض ٌب وغُ ُض ٌّب وغ َ ُض ٌ
وب  .سيبويه :هو غَضْ ُ
وقد أغضَ َبه ذكل .وقال ابن جّن :الغَضَ ُب مش ٌّتق من غَضَ َبة ّالرأس ويه يج ْ َدلت ُه  ،أي صار
وب
َ َْح ُي قلبيه إىل يج ْ َدلة رأسه كام قيل  :أ ين َف أي َ يَح َي أَن ْ ُف ُه غَضَ با.صاحب العني :ر ُج ٌل غ َ ُض ٌ
378
وس منه".
وامرأ ٌة غ َ ُض ٌ
وب َ :ع ُب ٌ
الصخر ،من يقبَل رخاوهتا وتنخُّرها
وجاء يف ابيب (اجلبال وما فهيا) و( نعوهتا ،أي ّ
الصلْ َب ُة امل ُ َركر َب ُة يف اجل َ َبل اخملالفة هل.قطرب:الغَضْ ُب
الص ْخر ُة ر
و يع َر يضها)":صاحب العني:الغَضْ ُبةّ :
الصخرة ّالر ُ
قيقة .ابن دريد:يه خصرة مس تديرة...وقد تق ّدم ّأن الغَضْ َبة طائفة من
والغَضْ َب ُةّ :
اجل َب يل"379 .كام أورد ابن س يده يف (ابب احل ّيات ونعوهتا وأسامهئا) فأورد قول صاحب العني
380
َضوب  :احل رية اخلبيثة".
من ّأن "الغ ُ
وممّا جاء منه أص ٌل واح ٌد وَحل عليه فر ٌع كذكل قوالبن فارس":الغني والضاد والباء أصل
الصلْ َب ُة  .قالوا  :ومنه اش ُت رق الغَضَ ُب
الصخر ُة ر
حصيح يد ّل عىل ش ردة و ُق ّوة .يقالّ :إن الغَضْ َبة ّ :
الس ْخطي  .يقال :غ َ يض َب يَغْضَ ُب غَضَ با ،و هو غَضْ َبان ُ وغ َ ُضوب .ويقال:
؛ ألن ّه اش تداد ُّ
غ َ يضبْ ُت لفالن ،إذا اكن حيّا ؛ وغ َ يضبْ ُت به ،إذا اكن ميمتا ...ويقالّ :إن الغ َُضوب :احليرة
اخملصص.920/93 ،
379
املرجع السابق14،11/90،
380
املرجع السابق.999/ 8،
378
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العظمية 381".و يبدو من استنطاقنا ملادة( ي
ابلصخرة
غض َب) ّأن معناها يف أصل الوضع يتّصل ّ
جمردا  ،ألن ّه
وقوة وب َ ْأس وهو معىن ّ
ّ
الصلبة ملا فهيا من ش ّدة ّ
حيسّ ،مث َُح َل عليه الغضَ ب أصال ر
يبدأ َس ْو َرة و ْيش َت ُّد غ َ ْيظا ُ ْ
وُسطا.كام ُ يَحل عليه فر ٌع يُطلق عىل األفعى يف خبهثا أو
مكون من
يع َظ يمها.عىل ّأن تتبّعنا لهذا الفرع امل َ يقيس من حيث املبىن واملعىن أوقفنا عىل أن ّه ّ
مضاف إلهيا ٌ
املكونة ألصل املادة ٌ
حرف م مُنوع للمعىن هو الواو.أ ّما من حيث
اجلذور الثالثة ّ
املعىن ،فالعالقة وطيدة بينه وبني ّ
القوة اللّتني تدالّن علهيا املادة األصلية ؛ وذكل
الشدة و ّ
الت ّصاف احليّة أو األفعى ابخلبث(دون ال يع َظم) اذلي تس تتبعه ش ّدة ا ّ ْلدلغي الواقع عىل امل ُ َص ياب
وخطورة ذكل عليه  ،وقد وجد فيه ابن س يده سببا ضعيفا يف إحداث األذى  ،وهو ما
استبعده ابن فارس نفسه حني ص ّدره بقوهل " :ويقالّ :إن الغ َُضوب  :احل رية العظمية".
ثلثا/األصل بني املعيارية والوصفية:
حسان "أصول الفكر اللغوي العريب"،فأسهب القول يف مضامينه من
استنطق مت ّام ّ
منطلق النّحو وفقه اللغة والبالغة،فاكنت فكرة "الاس تصحاب"(*) ممثل ألصل الوضع،وأصل
القاعدة ،والعدول عن األصل،والر ّد إىل األصل من أ ّمه دالئهل،فانهتىى،بعد سوق شواهد
ْ
للعريب الفصيح حني
مكن ّ
حاة،وهل يُ ُ
وَتليل أخرى،إىل القول" :إنّام األصول من جتريدات النّ
ينطق بلفظ (قاَ َل) أن يفكّر يف األصل(قَ َو َل) أو أن يقوده نطق( يك َساء) إىل التفكري
وعي ابألصل(بناي) بدالمن لكمة(بناء)؟و ّأن "هذه
يف(كَ َساو)،أو أن يكون هل َح ْد ٌس أو ٌ

ابن فارس :معجم مقاييس اللغة ،428/4 ،مادة ( ي
غض َب).
ويه تعّن يف عرف النّحاة:إبقاء حال اللّفظ عىل ما يس تحقّه يف األصل ،عند عدم دليل النّقل عن األصل.وقد اس تدلّوا به )*(
عىل إعراب الامس املمتكّن ،وبناء فعل األمر.ينظر:الس يوطي :الاقرتاح يف عمل أصول النّحو،ص 917-912و محمد حسني آل
ايسني:ادلّ راسات اللّغويّة عند العرب ،ص .311-317
381
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األصول من اخرتاع النّحاة بنوها عىل عالقة التقاطع بني أصل الاش تقاق وأصل الصيغة ،فهىي
382
إطار من ُأ ُطر اللغة ال مع ٌل من نشاط الالكم".
ٌ
غري أ ّن ما ذهب إليه ال يس تقي ،يف رأينا،من هجة:
خيرج ُ
األصل عن
أ-أن ّه ُ
جيوز يف لغة العرب،أن يس تعم َل الفر ُع ْ
وإن مل ي ُس تعمل األصل،وال ُ
كونه أصال و ال الفر ُع عن كونه فرعا ،أال ترى ّأن العرب اس تعملت املضارع(يَد ُع) دون
املايض( َودَع)يف معىن(ت َ َركَ )وامس الفاعل من(ي َ َذ ُر) واقتصارمه عىل(ات يرك) عىل( اتَ يرك)"،وليس
وألن الفصيح ما أفْ َص َح عن املعىن ،واس تقَا َم ُ
لفظ ُه
ألن(ت َ َركَ ) َ
أفص ُح منَ :و َد َع و َو َذ َرّ ،
ذكل ّ
ُ 383
كرث اس تعامهل".
عىل القياس ال ما ُ َ
،وإن مل يس تعملوا لفظ الواحد اذلي هو األصل،و ْمل
ب-أّنّ م اس تعملوا لفظ امجلع اذلي هو فر ٌع ْ
خيرج بذكل الواحد أن يكون ْأصال للجمع ،وذكل بأن قالوا(:طريٌ ع َبابي ٌد)،أي
384
متفرقة"،وكذكل أيضا قالوا":طريا أَ َابلي َل" ،قال تعاىل":و أرس َل علهيم َط ْريا َأاب يبيل" أي
ّ
جامعات يف تفرقَة ،وهو مج ٌع ال واحد هل يف قول األ ْك َرثين ،وزمع ُ
بعضهم ّأن واحدهُا يإبمل،
385
خمالف لقول األكرثين،و ّ
والكهام ٌ
اهر رأّنم جعلوا واحده إبوال قياسا و َْحال،ال اس تعامال
الظ ُ
ون َ ْقال ،و ُ
اخلالف إنّام وقع يف اس تعامهلم ال يف قياس الكهمم" .ولع ّل مثل هذه ّ
الشواهد وغريها
جّن إىل ح مد اإلقرار ابلزتام ّ
ما َحل ابن ّ
حصة قياس الفروع عىل فساد األصول،أي حصة
جواز القياس عىل أصول فاسدة وهو ما عاجله ابن جّن مضن(ابب يف املس تحيل،وحصة
قياس الفروع عىل فساد األصول)وأجازه،فذهب إىل إماكن ذكل.مفن أمثل معاجلته املوضوع
متام جسان:األصول،ص.971
املزهر .208/9،الس يوطي:
384
اآلية  3من سورة الفيل.
385
ابن األنباري:اإلنصاف يف مسائل اخلالف.249/9،
382
383
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القياس مبنظوره اخلاص قوهل ":كأن يقول كل قائل:لو اكنت النراقة من لفظ (ال ُقنْو)(*)ما اكن
عني واأللف منقلبة عن
يكون مثالها من الفعل .جفوابه أن تقول:عَلفَة وذكل أن النون ٌ
َ 386
واو،والواو الم ال ُق ْنو ،والقاف فاؤه.ولو اكن ال ُق ْنو مش تقا من لفظ الناقة لاكن مثاهل لفَع.
فهذان أصالن فاسدان،والقياس علهيامآو ابلفرعني إلهيام " 387.وال يكون ذكل،يف رأينا،إالّ إذا
ط عن درجة األصول".
اكنت" الفروع أبَدا تنح ُّ
اخلامتة:
وبعد،فإن حبث الاش تقاق ور ّد األلفاظ إىل أصولها البد أن يتغري فيه املعىن ،فهو ادلليل
اذلي يعني عىل معرفة األصل،كام أن حاجة الفرع لألصل يه نفسها حاجة ادلال للمدلول،إذ
أن لك حماوةل لبناء الفروع تقوم ابلضورة عىل األصول،مثلها يف ذكل مثل اللغة اليت تع ُّد
وخزان تراهثا،إذ يصعب علينا فهمها دون الرجوع إىل أصولها َ
األكرث
ديوان عقل األمة ّ
متكُّنا،واليت مل يكن األسالف يف أمرها مق ّرصين.
املصادر و املراجع
* القرآن الكرمي.
آل ايسني ،محمد حسني:اادلّ راسات الل ّغويّة عند العرب إىل ّناية القرن الثالث،مكتبة احلياة ،بريوت،ط9180،9م. إلياس،مىن :القياس يف النحو مع َتقيق ابب الشا ّذ من املسائل العسكرايت أليب عيل الفاريس  ،ط ،9ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،9407هـ 9187 -م.
 ابن األنباري ،أبو الرباكت عبد ّالرَحن بن محمد بن أيب سعيد:إلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني األنباريَ ،تقيق محمدحميي ادلين عبد امحليد ومعه كتاب الانتصاف،من تأليف احملقّق دار اجليل س نة 9182م.

اب يف األنف.والفعل قَ ي َّن قَىن.وميكن أن تكون القنا ُة من
ب،ألن مالزم لش َج َرته.و(القنا) :احديدَ ٌ
(*)ال ُقنْو :ال يع ْذق مبا عليه رالر ْط ُّ
هذا ،ألّنّ ا ت ُ ْن َص ُب وتُ ْرفَ ُع.ينظرمعجم مقايسس اللغة ،30/7 ،ماة( قنا) والقاموس احمليط ،383/4،ماة(ال ُقنوة).
386
اخلصائص.328،331/3 ،
387
اإلنصاف يف مسائل اخلالف.10/9،
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 ابن جّن ،أبو الفتح عامثن :اخلصائص َ،تقيق محمد عيل الن ّجار ،ط ، 2دار الهدى للطباعة والنش ،بريوت 9170 ،م.ابن دريد ،أبو بكر محمد بن احلسن :مجهرة اللغة ،ط ،9مطبعة جملس دائرة املعارف العامثنية حبيدر آابد ادلكن ،دار صادر9347،هـ.ا بن س يده ،احلسن عيل :اخملصص  ،املطبعة األمريية،بوالق،القاهرة9391،هـ9329-هـ. ابن فارس ،احلسني أَحد بن زكراي :الصاحيب يف فقه اللغة و سنن العرب يف الكهما أليب َ ،تقيق معر فاروق الطباع ،ط ،9مكتبة املعارف،بريوت 9494 ،هـ  9113-م.
 ابن هشام األنصاري  ،جالل ادلين :رشح مجل الزجايج  ،دراسة وَتقيق عيل حمسن مال هللا ،ط ،9عامل الكتب ،بريوت9407 ،هـ9187-م. ابن فارس ،احلسني أَحد بن زكراي :معجم مقاييس اللغةَ ،تقيق عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر للطباعة و النشو التوزيع 9111 ،م. ابن منظور ،أبو الفضل جامل ادلين :لسان العرب  ،دار صادر  ،بريوت.الس ندي  ،دار املعرفة للطباعة و النش،
 البخاري،عبد هللا محمد بن إسامعيل:حصيح البخار حباش ية أيب احلسن نور ادلين محمد عبد الهادي ّبريوت.
 بلعيد،صاحل :يف قضااي فقه اللغة العربية  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر. توامة ،عبد اجلبار :زمن الفعل يف اللغة العربية قرائنه وهجاته – دراسة يف النحو العريب ، -ديوان املطبوعات اجلامعية 9114 ،م. حسان،متام :األصول دراسة ابس متولوجية ألصول الفكر اللغوي العريب النحو فقه اللغة ،البالغة  ،لامتم  ،ط،9دار الثقافة،ادلار البيضاء9409،هـ9189 -م.
 ّالراغب األصفهاين ،أبو القامس احلسني بن محمد معجم مفردات ألفاظ القرآن َ ،تقيق ندمي مرعشيل ،دار الاكتب العريب ،بريوت.الضبّاع ،محمد عيل :تنوير املقباس من تفسري ابن عبّاس تنوير املقباس من تفسري ابن عبّاس،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 ظاظا،حسن :الكم العرب من قضااي اللغة العربية ،دار القمل للطباعة والنش والتوزيع  ،دمشق ،ط ،2ادلار الشامية للطباعة والنش والتوزيع،بريوت9490 ،هـ9110-م.
 ّالزين،مسيح عاطف  :تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي مجمع البيان احلديث  ،دارالكتاب اللبناين  ،ط ،2مكتبة املدرسة بريوت ،لبنان ،9404هـ9184-م.
 الس يوطي ،جالل ادلين:* الاقرتاح يف أصول النحو ،تصحيح عبد الرَحن بن حييي  ،دائرة املعارف العامثنية حبيدر آابد ادلكن  ،الهند9371،م.
*املزهر يف علوم اللغة و أنواعها  ،رشح و تعليق محمد أَحد جاد املوىل و آخرون ،دار اجليل ،دار الفكر للطباعة و النش و التوزيع ،بريوت.
من به الرَحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن  ،ط،9دار الكتب
 العكربي  ،أبو البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا :إمالء ما ّالعلمية ،بريوت ،لبنان9311،هـ9111-م.
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 الفراء  ،زكراي حيىي بن زايد :معاين القرآن َ ،تقيق عيل النجار و أَحد يوسف جنايت،ط،2عامل الكتب ،بريوت9187،م.الفراهيدي،أبو عبد الرَحن اخلليل بن أَحد العني َ ،تقيق إبراهي السامرايئ وهمدي اخملزويم ،دار الرش يد للنش ،وزارة الثقافة واإلعالم،امجلهورية العراقية9180،م.
 الفريوز آابدي،جملد ادلين محمد بن يعقوب :القاموس احمليط، ،مؤسسة فن الطباعة  ،مرص. القباقيب ،محمد بن خليل بن أيب مشس ادلين بن عبد هللا :إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز اجلامع للقراءات األربعة عش ،ادراسة وَتقيق فرحاتعياش  ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون  ،اجلزائر9117 ،م.
 القييس،أبو محمد ّمّك بن أيب طالب :الكشف عن وجوه القراءات الس بع وعللها وجحجهاَ ،تقيق حميي ادلين رمضان ،ط ،4مؤسسة الرساةل
للطباعة والنش والتوزيع ،بريوت 9401،هـ 9181-م.
الكفوي،أبو البقاء اللكيات ،مقابل و إعداد عدانن درويش و محمد املرصي،منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد القويم ،دمشق 9182،م. اللّبدي محمد مسري جنيب :معجم املصطلحات النحوية والرصفية  ،ط،2مؤسسة الرساةل ودار الفرقان ،بريوت،لبنان 9401 ،هـ9181-م . املبارك ،محمد :فقه اللغة وخصائص العربية دراسة َتليلية لللكمة العربية وعرض مبّنج العربية األصيل يف التجديد والتوليد ،ط ،7دار الفكر،بريوت.
 -امليداين ،أبو الفضل النيسابوري  :مجمع األمثال َتقيق محمد حمىي ادلين عبد امحليد  ،منشورات دار النرص ،دمشق  ،بريوت.
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