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رجب علي رجب دومة
ملخص البحث:

كثري ممن كتب يف موضوع املصادر قدمياً وحديثاً ينسب كلمة للفراء يرووهنا بروايات متفاوتة وخمتلفة،

وهبا جيعلون من الفراء صاحب مذهب ثان يف مسألة القياس والسماع ملصادر الفعل الثالثي اجملرد،

ولقد رصد البحث بعض املؤلفني مم ن يستهدد بري الفراء دون حمحي

يو اتتقصاء لصدقية سسبة لل

الري للفراء يف عبارة فحواها إن الفراء ججييز القياس مطلقا يف مصادر الفعل الثالثي اجملرد ،فآثر البحث

التفتيش والبحث عن يصل لل الري املنسوب للفراء من خالل تتبعه يف كتب اللغويني الذين يوردوا

ري ال فراء وعبارته يف كتبدم ،فيسعى البحث إىل اتتقصاء كلمة الفراء يف وزن املصادر الثالثية من
خالل مؤلفات العلماء وما سقلوه عن الفراء يف هذا الباب ،والتثبت مندا ،وتلمس االختالفات بني
 يتتال مساعد دكتور ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلسساسية ،اجلامعة اإلتالمية العاملية
مباليزيا.
 طالب دكتوراه ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلسساسية ،اجلامعة اإلتالمية العاملية مباليزيا.
يرتل البحث بتاريخ2018 /3/2 :م ،وقبل بتاريخ2018/9/3 :م.

عبارة الفراء يف قياس يوزان الثالثي

. ويتخذ البحث من املندج الوصفي التحليلي مندجاً يدعمه يف حبثه هذا.العلماء يف س عبارة الفراء
 بل قيّد،ومن يهم ستائج هذا البحث ين الفراء مل يجطلق القياس يف مجيع يبواب مصادر الفعل الثالثي
 وليس،يكون الفراء موافقاً جلمدور العلماء

 وبذل،القياس يف مصادر الفعل الثالثي بعدم السماع
.صاحب مذهب مستقل فيدا

املصدر يف-العلماء القدامى-عبارات الفراء-اللغوين املتقدمون- اللغويون املتأخرون:الكلمات المفتاحية
.الصرف
Abstract
Many of those who wrote on the topic of derived nouns in the past and present
attributes an expression to Al-Farra’ that the narrated with different narrations. They
also argued that he was the one who initiated a second school of thought in the
problem of analogy and hearing for the derived nouns of trilateral verb form. The
study reveals that some writers made his statement as evidence without any effort
to verify its authenticity to attribute such statement to him. The alleged statement of
Al-Farra’ was that he allows analogy absolutely in derived nouns of trilateral verb
form. The study intends to trace and examine the origin of this opinion that was
attributed to Al-Farra’ in the books of the linguists who did mention it in their works.
The study will look into the similarities and differences of between these works in
quoting the view. The study takes on the descriptive and analytical method. Among
the most important conclusions of this is that Al-Farra’ was found not to have used
analogy on all the chapters of trilateral verb form as claimed but he restricted
analogy to be void of hearing, making his view similar with the majority of the
scholars, thus he was not initiating his own school of thought as claimed by many.
Keywords: Recent linguists, Past linguists, the statement of Al-Farra’, traditional
scholars, source in morphology

Abstrak
Ramai yang menulis berkenaan topik kata nama terbitan pada masa dahulu dan
sekarang menisbahkan satu petikan ungkapan kepada Al-Farra’ yang diriwayatkan
dengan pelbagai riwayat. Mereka juga berhujah bahawa beliaulah yang memulakan
satu sekolah pemikiran baharu dalam permasalahan qiyas dan dengar untuk kata
nama terbitan daripada bentuk kata kerja tiga serangkai. Kajian ini menunjukkan
tentang sebahagian penulis menjadikan pernyataan beliau sebagai bukti tanpa ada
usaha untuk mengesahkan kesahihannya untuk mengatakan ia sebenarnya adalah
kata-kata beliau. Kenyataan yang didakwa dikeluarkan oelh Al-Farra’ mengatakan
bahawa dia membenarkan qiyas secara mutlaknya digunakan dalam kata nama
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terbitan untuk bentuk kata kerja tiga serangkai. Kajian ini bertujuan untuk mengesan
dan mengkaji asal pendapat ini yang didakwa dikeluarkan Al-Farra’ dalam karangankarangan para pengkaji bahasa yang menyebutnya di dalam kerja-kerja mereka.
Kajian ini akan membongkar persamaan dan perbezaan di antara karangan-karangan
ini dalam memetic pendapat tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif
dan analitikal. Di antara kesimpulan terpenting kajian ialah Al-Farra’ didapati telah
tidak langusng menggunakan qiyas dalam semua bahagian kata kerja perbuatan tiga
serangkai sebagaimana yang di dakwa tetapi sebenarnya membataskan qiyas tanpa
mendengar; ini menjadikan pendapat beliau sama dengan pendapat majoriti para
sarjana. Oleh itu beliau tidak lah mengasas satu lagi sekolah pemikiran yang baharu
sebagaimana yang di dakwa ramai.
Kata kunci: Sarjana bahasa terdahulu dan sekarang, kenyataan Al-Farra’, sarjana
tradisional, sumber dalam Morfologi.
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مقدمة:
يجعد الفراء من علمااء الكوفاة األولاني الواضاعني لعلام النحاو ،املساتقرئني ل حكاام -الصارفية والنحوياة-مان

لسان العرب 1،بل هو من يشدر علماء هذه املدرتة بعد الكسائي حىت قالوا يف وصا الكساائي :موماا

ظن برجل غالمه الفراء) 2،فلقبوه بأمري املاؤمنني يف النحاو 3،وكالماه داده منثاوراً يف قاراطيس العلمااء مان
بعااده فيلدجااون بايااه ويفزعااون لعلمااه فيقولااون :قااال الف اراء .وممااا رصااده هااذا البحااث ري لغااو يجنسااب

للف اراء ،تفاوتاات عباراتااه ،واختلفاات يلفاظااه ،وتبايناات يغ اراا املااوردين سااا ممااا بعااث اسمااة التااتجالء هااذا
األماار ،فكااان هااذا البحااث بعن اوان :عبااارة الف اراء يف قياااس وزن مصااادر الفعاال الثالثااي اجملاارد وياعدااا بااني
الاان

واملعااف  .فأتاابلة البحااث هااي مااا مااد صااحة سساابة تلا املقولااة للفاراء ومااا مااد االخااتالف بااني

العلماء يف س

تل العبارة

لعاال يةيااة البحااث تكماان يف اتتقصاااء كلمااة الف اراء املنسااوبة إليااه ماان مألاهنااا األوىل ،خصوص ااً تل ا ال ا
اتصال مؤلفوهاا بوشاايجة ماع الفاراء كثعلااب ماثالً ،فدااو مان طالباه بواتااطة واحادة فقا

إل هااو مان علماااء

الطبقة اخلامسة الكوفية ،والفراء من الطبقة الثالثة الكوفية 4،وغريه مان العلمااء الاذين كااسوا يد إىل عصار

الفراء ممن تواهم.
وددر اإلشارة هنا إىل ين يغلب كتب الفراء ضاعت ومل تصل إلينا تو بعض كتباه ك اا :معاايي القار ن،
والمقصااور والمماادود ،وماان يهاام الكتااب الا وضااعدا الفاراء يف هااذا الباااب هااو كتاااب المصااادر الااذ
لكره يف كتابه معايي القر ن مرة واحدة فق  5،وقاد يكثار العلمااء مان النقال عان هاذا الكتااب كالزبياد
يف ت اااع العا اارو  6والواح ااد يف البسا ااي  7،ولع اال اس ييس اار س ااذه الكت ااب املفق ااودة اخل اارو إىل الن ااور
ليستفيد مندا البحث العلمي.
أوالً :عبارة الفراء عند اللغويين المتقدمين

8

يتاس العلم التلقي والنألر ،وهذا ما در علياه علمانساا مناذ عصاورهم األوىل ،ولايس علمااء اللغاة ببادع يف
هذا الهأن ،بل كاسوا يشد الناس حرصاً على التلقي واحلفظ والفدم ،وكان سام دور يجاذكر فيجهاكر ،فاذادوا
عاان حياااا اللغااة العربيااة ين تلوثدااا العجمااة ،وحفألوهااا بزبرهااا يف كتاابدم لااذل فااسن سساابة العبااارات إىل

العلماااء تجعااد يم اراً مهاادوراً عنااد العلماااء ،التاايما إلا كاساات مسلساالة بسااندها ،مرويااة بطرقدااا عاان العلماااء
األفذال ،ولكن ليس كل ما يجرو يجعد مقبوالً روايةً يو درايةً ،بل الباد فياه مان التمحاي
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األماار إحلاحااً إلا كاساات واحاادة ماان تلا املرويااات تؤتااس ألماار غايااة يف األةيااة يف باااب ماان يباواب اللغااة

العربياة ،وقاد قاال الزبياد يف ماادة خلا مان التاا  :مواخليملا الاذ مار يساه مبعاف القاول الارد ء مل ينقلاوا
فيااه إال الفاات فق ا  ،ويمااا الااذ بال اام فلاايس إال االتاام ماان اإلخااالف يو املخالفااة ،واللغااة ال ياادخلدا

القياس والتخمني).

9

ومان باني تلا العبااارات املهادورة يف كتاب اللغااة عمومااً ،وكتاب النحاو والصاارف خصوصااً عباارة للفاراء-
الااذ قلمااا دااد كتابااً يف اللغااة وإال ويااذكر قااال :الفاراء ،باال ال تكاااد دااد كتابااً يف الغريااب يو التفسااري يو

شروح احلديث النبو إال ويرد لكر الفراء فيه ولو مرًة واحد ًة على تبيل االتتهاداد يو االتاتبناس بقاول
الفراء ،ولقد يحصى البحث ما يورده الزبيد واتتهدد به يف تاع العرو من يقاوال للفاراء يف اجمللادات
الثاين والعهرين والثالاث والعهارين والراباع والعهارين واخلاامس والعهارين فقاربات ماائ مارة -تلا العباارة
الا تعاااأ مسااألة وزن مص اادر الفعاال الثالثااي اجملاارد ،فقااد وردت هااذه العبااارة بروايااات متفاوتااة ،وبألفااا

جممت يحمة 10،ولعل يول من يورد لكار تلا العباارة هاو يحاد علمااء املدرتاة الكوفي ا ا ا ااة واياه ي اد بان ا

وشاادرته ثعلااب ،وكنيتااه يب ا ا ا ا ا ااو العباااس تااويف تنا ا ااة م291ه) ياارو عاان الف اراء بواتااطة تاالمة 11،ويقااول
ثعلب إسه يذكر وفاة الفراء وكان صبياً يف الكتاب 12،وقد كان ِ
حفظ كتب الفاراء فلام يهاذ منداا حارف،
ويورد يبو العباس مقولة الفراء يف كتابه املهدور مبجالس ثعلب فقال :مويسهد:

ِر مجلي وِر مجلي يشثمنة املناتم
يوعدين بالسجن واألداهم
الهااثوسة .وقااال :قااال الف اراء :إلا مل يجساامع يف
وتاابل يبااو العباااس عاان مصاادر يش اثمنة بيّنااه مااالا قااال ج
قااال ج

املصدر شيء ،يهرتك يف ال يف معل والفعول ،وقال يبو العباس ألسه يصل املصادر ،ويسهد يف لل :
13

ي من الرتحل وال جذهوب).
تقول يل ابنة البكر َّ ليلة
وبعااد ثعلااب يااأ عااامل لغااو ومعجمااي اشااتدر باهتمامااه باألبنيااة ماان خااالل مؤلفااه دي اوان األدب ،وهااو

إتااحاب باان إب اراهيم الفااارار يبااو إب اراهيم ،مت350ه) 14،وقااد يورد هااذا املعجمااي كلمااة الف اراء يف كتابااه
وفعاال يفعِاال ومل تساامع لااه مبصاادر
فعاال يفعجاال ،ي
دياوان األدب فقااال :موقااال الفاراء :مااا ورد عليا ماان باااب ي
15
فاجعل مصدره على ال يف معل يو على ال جفعجول ،ال يف يعل ألهل احلجاز ،وال جفعجول ألهل جند).
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مث يااأ بعااد صاااحب يول معجاام ص اري ل فعا ا ا ا ااال وهااو ابا اان القوطيااة يبوبك اار ما ا ااد باان عم اار مت

367ه اا)  16حيث سقل يف بداية كتابه قاعدة الفاراء فقاال :موقاد قاال الفاراء :كال ماا كاان متعادياً مان
وضروباً.).
األفعال الثالثية فسن الفعل والفعول جائزان يف مصدره ،مثل ضرب ي رب ضرباً ج

17

ثايياً :عبارة الفراء عند اللغويين المتأخرين
الكتاب املخت

بعلم الصرف لصاحبه ابن احلاجب

لعله من املناتب البيدء بصاحب الهافية لل
عثمان بن عمر مت  646ه اا)  18حيث ينقل عن الفراء مقالته تل فيقول :موقال الفراء :إلا جاءك

فيا يعل مما مل يسمع مصدره فاجعله فيا معالً للحجاز وفجعوالً لنجد 19،).وهذا ما سقله ابن احلاجب يف شافيته،

شرح الرضي 20لل فقال :مقال الفراء :إلا جاءك فيا يعل مما مل يجسمع مصدره ،يعين قياس يهل جند ين
مث ي
يقولوا يف مصدر ما مل يسمع مصدره من فيا يعل املفتوح العني :فجعول ،متعدياً كان يو الزماً ،وقياس
احلجازيني فيه فيا معل ،متعدياً كان ميو ال ،هذا قوله واملهدور ما قدمنا ،وهو ين مصدر املتعد فيا معل
مطلقا إلا مل يجسمع ،ويما مصدر الالزم ففعول من فيا يعل املفتوح العني وفيا يعل من فيعِل املكسور وفيعالة من
21
فياعجل ،ألسه األغلب يف السماع فيا جريد غري املسموع إىل الغالب).
وستحول بعدةا إىل عامل مهدور بكتابه ارتهاف ال رب ،وهو يبو حيان األسدلسي مت  745ها ا اا)

22

الذ سقل يف كتابه االرتشاف ري الفراء فقال :موقد ختر هذه املعاين عن بعض هذه األوزان كما قد
تكون هذه األوزان لغري هذه املعاين واملقيس من فيا يعل وفيعِل املتعديني فيا معل ،هذا مذهب تيبويه
وشرط ابن مال يف فيا يعل املتعد كوسه يجف ِدم عمالً بالفم
واألخفش ،ولل فيما مل يجسمع فيه غريه .ي

وزمرد ،ومل يهرتط تيبويه ،ولهب الفراء إىل يسه جيوز القياس على فيا معل مع ورود السماع
حنو :لي مقم ي
23
بغريه.).
فعبارة ير حيان مغايرة حماماً للنصوص السابقة ،وفيدا تعميم مل يجسبق إلياه مان كاالم الفاراء ،غاري حمثيال ابان
القوطياة لااه يف مطلاع كتابااه ،ولعال يبااا حيااان ر اه اس ف ِداام مان مثااال اباان القوطياة اجلاازم بالقيااس مااع وجااود
السماع ،فدو يول من سسب هذا األمر صراحة إىل الفراء ،واس يعلم.
وق ااد ت اابق يب ااو حي ااان ع ااامل حنري اار وجدب ااذ م اان جداب ااذة اللغ ااة وإم ااام م اان يئم ااة العربي ااة وه ااو اب اان مالا ا

مت672ها) 24،وإمنا تأخر لكره ألساه مل يتعارا لاذكر ري الفاراء تصار اً وال تلميحااً ،وكاذل ليتناتاب
لكره مع يم مان ش يارح كتااب التسايي لاه ،وهاو ابان عقيال مت769ها ا ا) 25يف كتاباه املسااعد فيجتماع باذل
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ري العاملني اجلليلني ويت

ما يورداه بهاأن تلا القاعادة الا تنساب للفاراء ولكان شاارح التساديل ابان

عقيل ر ه اس هو الذ تعرا لذكر الفراء عند شارحه بااب مصاادر الفعال الثالثاي مان كتااب التسايي
26
فعل مطلقاً ،ومن فيعِل املفدام عماالً باالفم فيا معال)،
البن مال الذ يقول فيه :مواملقيس يف املتعد من ي
فقااال اباان عقياال شااارحاً هااذه العبااارة :مواملعااف مبطلقااا تناااول القساامني ،املااذكور يحاادةا لفأل ااً ،واملفدااوم
ثاسيدمااا ماان املااذكور ممااا يفداام عماالً بااالفم ،حنااو :يكلاات يكاالً ،وغااريه حنااو :ضاربت ضارباً ،ومثااال فيا معاال يف
فعل املذكور :حليس القصعة يلحسدا حلمسااً ،وشارب جشارباً ،وماا لكار مان التقيياد بعمال الفام لكاره تايبويه،
ي
واألخفش خيالفه ،واملذاهب يف املسألة ثالثة :يحدها :ين فيا معاالً قيااس يف املتعاد مان فيعال وفيعِال ،فيماا مل
يجساامع خالفااه ،فااسن جيااع خالفااه جوقا عنااده ،وهااو مااذهب تاايبويه واألخفااش ،قااال تاايبويه :قااالوا :ضارهبا

ضرباً ،وال يقولوسه ،كما ال يقولون :سكمحاً وهو القياس والثااين :ين القيااس جاائز،
الفحل ضراباً ،والقياس :ي

وإن جيع غريه ،وهو ظاهر قول الفراء ،والثالث :ال يقاس ،فلو ورد فعل مناه ال يجادر كيا سجطاق مبصادره،
27
مل جيز النطق به على فيا معل).
ولعل عبارة ابان عقيال تاوحي بتعلقداا مباا ورد يف معااين القارآن للفاراء ،فقاد يورد فياه املصادر سكحااً ،وللا

لقوله وهاو ظااهر قاول الفاراء ،وحقيقاة األمار فاسن ماا لكاره ابان مالا يف قيااس مفعال يف املتعاد مطلقااً هاو
ظاهر عبارة الفراء الاواردة يف اجملاالس فداي عاماة يف
الألاهر من عبارة الفراء ،وإن كان يجهكل علينا يف هذا ج

املتعد والالزم ولكندا كذل مقيدة باسعدام السماع.

وبعااد هااذه الثلااة ماان العلماااء ،سصاال إىل القاارن التاتااع اسجاار مااع عااامل مجّاعااة حبّاثااة عجاارف بستقاسااه لعلااوم

كثرية وتأليفه يف ضروب من العلم شىت ،يال وهو عباد الار ن بان ير بكار السايوطي مت  911ه) الاذ

يلّا كتب ااً مطولااة يف النحااو وعلومااه ،ووضااع كتاب ااً يف علااوم اللغااة العربيااة ياااه :المزهاار فااي علااوة اللغااة
وأيواعيا ،وقد يورد فيه عبارة الفراء تل فقال :مولايس ملصاادر امل ااع  ،وال للثالثاي كلماة قيااس لمال
علياه ،إمناا ينتداي فياه إىل الساماع واالتتحسااان ،وقاد قاال الفاراء :كال مااا كاان متعادياً مان األفعاال الثالثيااة
فسن ال يف معل وال جفعجول جائزان يف مصدره) 28.وهذه العباارة كأهناا منقولاة بنصادا عان ابان القوطياة ،دون املثاال

الااذ يورده اباان القوطيااة ،ودون عزوهااا لكتاااب األفعااال الباان القوطيااة كمااا هااي عادتااه يف املزهاار وغااريه،
والعبارة هنا قيّدت القياس يف باب فيا يعل املتعد فق  ،كما يف كتاب ابن القوطية.
وبالساايوطي ر ااه اس تنتدااي األلا األوىل سجاارة النااه صاالى اس عليااه وتاالم ،لننتقاال إىل العصااور املتااأخرة
جداً ،ويول من يجر مدتماً ومورداً ملا هذا البحاث بصادده هاو عاامل مهادور باتام ياس مت1061ه)
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حيث قال ر ه يف حاشيته على يلفية اإلمام ابن مالا ر اه اس :مواعلام ين اجلماع باني قاول النااظم فيا معال

قعد له ال جفعول باطراد ،وبني ماا حكااه الثقاات
قياس مصدر املع ّد من ل ثالثة ،وقوله وفعل الالزم مثل ي
عاان ير زكرياااء ا باان زياااد الف اراء يسااه قااال إلا جاااءك فعاال ممااا مل يساامع مصاادره فاجعلااه فيا مع االً للحجاااز
وفجعااوالً لنجااد ،تااا لنألاار جيااد 30،).وهااو يهااري إىل إمكااان اجلمااع بااني ري الف اراء وري اباان مال ا يف
قياس فيا معل للمتعد  ،وفجعول لالزم ولكنه تا لدقة حبث ،وعأليم فدم ألصول كالم العرب.

ويأ بعد ساج يداز مخساني عامااً عاامل لغاو جليال وهاو املهادور بالصابان مت1206ه اا) 31الاذ كاان عمال

حاشاايةً علااى شاارح األ ااوين مت900ه ا ا تقريبااا) أللفيااة اباان مال ا ر داام اس مجيع ااً ،فقااد يورد األ ااوين

كالم ااً يف باااب يبنيااة املصااادر عنااد شاارحه مل ا يلفيااة اباان مال ا  ،فقااال :موامل اراد بالقياااس هنااا يسااه إلا ورد
شيء ومل يجعلم كي تكلموا مبصدره فسس تقيسه على هذا ،ال يس تقايس ماع وجاود الساماع ،قاال للا
تيبويه واألخفش) 32،وبعد لل يورد الصابان ر اه اس جيهااياً علاى كاالم الهاارح فقاال :مقولاه قاال للا

تاايبويه واألخفااش ،ولهااب الفاراء إىل ين جيااوز القياااس وإن يااع غااريه) 33،فالصاابان ر ااه اس يي ااً ينسااب

إىل الفراء قوله بالقياس مع وجود السماع ،واس يعلم.

ولعل يقوال العلماء تزداد وضوحاً جبمعدا يف جدول واحد كما يأ :
املصن

مطلقة

عبارة الفراء عنده

زيادة

مقيدة

ألسه
مقيدة
عامة يف مجيع
إلا مل يجسمع يف املصدر شيء يهرتك يف
يبو العباس ثعلب
بعدم السماع املصادر
يبواب الفعل.
الفعل والفعول.
291ه ا
إتحاب
إبراهيم
350ه ا

ما ورد علي من باب فيا يعل ي مفعجل ،وفيا يعل
بن
الفارار يفعِل ،ومل تسمع مصدره ،فاجعل مصدره على
الفعل يو الفعول ،الفعل ألهل احلجاز ،والفعول
ألهل جند.

-

مقيدة

يصل

الفعل ألهل

ببابني فق احلجاز والفعول
فعل ألهل جند.
ةا
ي
وفعل
يفعجل ،ي
يفعِل ،وبعدم
السماع

مقيدة
عامة يف مجيع
كل ما كان متعدياً من األفعال الثالثية فسن
يبوبكر بن القوطية
يبواب الفعل الثالثي باملتعد
الفعل وال جفعول جائزان يف مصدره.
367ه ا
فق .
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إلا جاءك فيا يعل مما مل يسمع مصدره فاجعله
عثمان بن عمر
بن احلاجب 646ه ا فيا معالً للحجاز وفجعوالً لنجد.

قيده
بعدم السماع
وباملاضي

-

القياس
جيوز
قال ولهب الفراء إىل يسه جيوز القياس على
يبو حيان 745ه ا
على فيا معل مع ورود
فيا معل مع ورود السماع بغريه.
السماع بغريه.
ابن عقيل 769ها

مل يورد عبارة الفراء

القياس
وإن جيع غريه

السيوطي 911ها

الصبان 1206ها

جيوز القياس وإن

يس 1061ها

فيا يعل فق

جائز،

عامة يف األفعال
كل ما كان متعدياً من األفعال الثالثية فسن
الثالثية
ال يف معل وال جفعول جائزان يف مصدره.

وهو
قول الفراء

قال إن
مل
الفراء تا
سألر جيد
فدم دقيق

ري
إىل
ي
يف

اللغة ليق
مراد الفراء.

على

جيع غريه

ثالثاً :تحلي عبارة الفراء الواردة في كتبيم
وبالنألر الفاح

إىل عبارة الفاراء ر اه اس كماا وردت عناد يولبا األعاالم ،فاسن االخاتالف واضا بياندم

يف سقاال عبااارة الفاراء ماان حيااث عاادد األلفااا ومعاااين تلا األلفااا  ،ف االً عاان عاادم لكاارهم ملناتاابة إياراد
تلا العبااارة ،وال ماان يياان اقتبسااوهاب ولعاال ثعلبااً تفاارد ماان بيااندم مجيعااا فااأورد مناتاابة لكااره لكلمااة الفاراء،
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مما
عامة يف األفعال
إلا جاءك فعل مما مل يجسمع مصدره فاجعله
يسمع
الثالثية
فيا معالً للحجاز وفجعوالً لنجد
مصدره

مل يورد عبارة الفراء

-
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فكاست عبارة الفراء دليالً على صحة راد ير العباس على تاؤال ل اب وزن املصادر للصافة الا وردت يف

البياات وهااي كلمااة يش اثمنة ،فأجاااهبم إسااه الهااثوسة ،وقااد يورد لااه يف التااا مصاادران ةااا جشااثجوسة وفعلااه ككا جارم،
34
وشثيناً وضب فِعله كفرح.
ي
لهااب يا مذ يهب كمنااع ،وهااو مبعااف تااار
مث اتااتدل يبااو العباااس ببياات ورد فيااه مصاادر الااذهوب ،وهااو للفعاال ي

ولهب ،ولكن هاهنا تؤال يعرا وهو ما وجه الهبه باني الهاثوسة والاذهوب وهاذا يمار تاا إىل إعماال
مقارسااة تأماال وسألاار بااني مااا ورد يف التااا وبااني مااا قالااه يبااو العباااس ،فماان حيااث وزن املصاادر :ورد للمصاادر

وضب يف التا باحلركة دون املثال ،ويما املصادر لجهوبااً فقاد
شثوسة مصدر آخر وهو شثيناً على وزن فيايرحاً ج
يورد لااه يف التااا يربعااة مصااادر ،مصاادران ياعيااان ةااا ليهاب ااً ِ
ولهاب ااً ،ويعقبدمااا ب اا :لجهوب ااً وقااال فيااه هااو
قياتي مستعمل ،مث لكر املصدر يمذهباً.

35

ويمااا وزن الفعاال فااذكر يف التاااع وزسااان للفعاال شااثن يوسمااا فارِح ومصاادره يشااثناً ،وامخاار مثالااه يكا جارم ومصاادره
جشثوسة ،ويما املصدر لهوباً فأورد له يف التا مثاالً واحداً لفعله وهو كمنع.

وماان حيااث تعااد ولاازوم فعلدمااا :فكااال الااوزسني ال اواردين للمصاادر شااثوسة الزم ،وكااذل وزن الفعاال ال اوارد
للذهوب الزم يي اً.
ويمااا ماان حيااث وزن الصاافة املهاابدة :فقااد لكاار الزبيااد للمصاادر شااثوسة وزسااً واحااداً للصاافة املهاابدة ،وهااي
يشثمنة على وزن فيا معلة بينما لكر للمصدر لجهوباً صفة واحدة يي ا وهي يلهوب.

وكأ ّن يبا العباس عند اتتهاداده باالرجز الاذ ورد فياه املثاال الا جذهوب سألار إىل تهاابه املصادرين مان حياث

لاازوم فعليدمااا ،وطريقااة التقرياار ال ا تاالكدا يبااو العباااس يف اتتهااداده بااالرجز ،قااد ظداارت عنااد تاايبويه يف
الكتاااب ،ف ارتاه يفعاال لل ا عنااد دراتااته ألوزان املصااادر ماان كتابااه ،فعلااى تاابيل املثااال ال احلصاار ،قااال:
موقااالوا :لبِااث ليبثيااً فجعلااوه مبنزلااة ِ
عماال يعماالً ،وهااو الباث ياادل علااى يسااه ماان هااذا الباااب ،وقااالوا :م يكااث
قعااد يقعجااد قعاوداً ،وقااال بع اادم م جكاث شاابدوه بأليا جارف ألساه فِعاال ال يتعااد كمااا
ميم جكاث جم جكوثااً ،كمااا قاالوا :ي
36
ين هذا فِعل ال يتعد  ،وقالوا املكمث كما قالوا اله مغل ،وكما قالوا ال جقب إل كان بناء ِ
الف معل واحداً).
ج
م
ٌ
ج
واملتأمال يف كاالم تايبويه يف هااذا املوقاع وغاريه ،يسااتألدر ماندج يولبا الرجاال يف تقرياار يمثاال هاذه املسااائل
ِِ
مدييع كالم العرب ،واس يعلم.
ال تدور يف يحكامدا وعليلدا على م
ديسمرب 2018م
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ويما عبارة الفاراء الا يوردهاا الفاارار يف كتاباه فتكااد تكاون شارحاً لعباارة الفاراء الا اتاتدل هباا يباو العبااس

ثعلب ،وقد لكر الفارار عبارة الفراء يف يثناء ترده ألبواب الفعال الثالثاي اجملارد ،وهاو غالبااً ماا ياورد كالمااً
للفاراء يف يول كاال باااب ماان يباواب الفعاال مبينااً فيااه طريقااة حصااره ملصااادر الباااب ،وقااد وقا البحااث علااى
عبااارات يخاار إضااافة للا تاالفت ،مندااا علااى تاابيل املثااال ال احلصار :مويجقااال باارب طعامااه :إلا جعاال فيااه
قليالً من زيت ،وبرقيان الربب ملعاسه ،قال الفراء :إلا كان ِ
اابن
الف معل يف معف الذهاب واجمليء م طرباً فاال ا َّ
ي
37
ِ
القلب يخ يف يقاساً).
الفعالن يف مصدره ،مثل :يغليت القدر يغليياساً ،ي
ي
وخ يفق ج
فعاال يفعِاال ،ويبااني بعاادها جاواز األمارين سساابة إىل لغااات
والفااارار يااورد عبااارة الفاراء مقياادة ب يفعاال يفعجاال يو ي
فالفعاال ألهاال احلجاااز ،وال جفعااول ألهاال جنااد ،ويف عبارتااه ختصااي
العاارب املختلفااة م

وزيااادة بيااان لعبااارة الفاراء

ال وردت يف اجملاالس ،وشارطه يف للا كلاه عادم الساماع باملصادر فاسن جياع فاال قيااسب وماا يورده سهاوان

فسااره يكثاار وزاد فيااه يمثلااة
احلمااري يف معجمااه ااس العلااوم مهااابه حمامااً ملااا جاااء يف دياوان األدب غااري يسااه ّ

مثاال السااكت والسااكوت والصاامت والصااموت 38،وكااال املعجمااني ماان معاااجم األبنيااة الا عليدااا االعتماااد
يف اللغة العربية ،وفيدما لرير عدم القياس عند الفراء يف حال ورود السماع.

ويم ااا اب اان القوطي ااة فق ااد يورد عب ااارة الفا اراء ،خمتلف ااة ع اان عب ااارة اجمل ااالس وال ااديوان اختالفا ااً ظ اااهراً ،يتنازعد ااا

اخلص ااوص والعم ااوم ب ااني التع ااد  ،وع اادم الس ااماع ،وات ااتدل مبث ااال عل ااى لل ا وه ااو ض اارب ي اارب ضا ارباً
وضااروباً ،ومااا يورده اباان القوطيااة ر ااه اس ماان املثااال كااان حمثاايالً للقياااس فق ا  ،ول ايس مسااموعاً يف اللغااة
ِ
ِ
وضا يارباً ماان
وضا يارباساً وض ارابا ي
ضا مارباً ي
ضااروباً -واس يعلاام-علم ااً بأسااه مل يااورد يف كتابااه املصاادر ضااروباًب ويورد ي
يبواب خمتلفة من وزن الفعل ،وقد راجعنا عديداً من املعاجم اللغوية فلم جند ضروباً فيداا قا ّ  ،ولعال خمالفاة
اباان القوطيااة ملاان تاابقه ،وعاادم التص اري مبصاادره فيمااا سقاال ،دعاال ماان عبااارة الف اراء عنااده عجرضااة للتوق ا

فيدااا ،كيا وقااد خالفااه ماان هااو يد عصاراً منااه للفاراء ،وعلااى ي حااال فااسن عبااارة الفاراء الاواردة عنااد اباان
القوطية فتحت باب القياس يف مصادر الفعل الثالثي اجملرد املتعد فق  ،وليس علاى اإلطاالب كماا يازعم

عماام تعميمااً مل يجساابق إليااه حيااث قااال :مولهااب الفاراء إىل يسااه جيااوز
بعااض املتااأخرين كااأر حيااان الااذ ّ
القياااس علااى مفعاال مااع ورود السااماع بغااريه) 39،ومل يجصاارح يبااو حيااان مبصاادره ولااذل

ينبغااي التوقا فيمااا

سقل إىل ين ييثبت ما سقله.

ااهر قاول الفاراء ،وهاذه العباارة مان
ولعل عبارة ابن عقيل يقل جراءةً مما سقله يبو حيان ،وللا لقولاه وهاو ظ ج
ابن عقيل توحي بألنياة مقولة الفراء ،واضطراب النقل فيدا.
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ويمااا الساايوطي يف املزهاار فكأسااه سقاال العبااارة عاان اباان القوطيااة دون املثااال الااذ يورده اباان القوطيااة ودون
عزوهااا إليااه ،ولعاال عاادم اتتهااداده مبثااال اباان القوطيااة كااان دفعااً للحاار وتوقفااً عاان القياااس املطلااق يف هااذا

الباب واس يعلم.

ويما الهيخ ياتني يف حاشيته فأورد عبارة الفراء مقيدةً بالسماع ولكناه علّاق علاى عباارة الفاراء بأهناا لتاا
إىل سألر جيد ،ويف كلمته تل ما فيدا من االحرتاز والتثبت.

الخاتمة:
من خالل العرا السابق ملا يورده العلماء يف كتبدم ميكن احلكم باضطراب النقل عن الفراء يف تقعيده
لقاعدة ي ب هبا يوزان مصادر الفعل الثالثي اجملرد ،وبذل فسسه من اجملازفة العليمة سسبة القياس العام يف
املصادر الثالثية إىل الفراء من دون قيود وهذا احلكم ستيجة مما يأ لكره ملخصاً يف النقاط امتية:

يتبني لنا ين يغلب العلماء يوردون عبارة الفراء بتقدميه للسماع على القياس يف
 .1من عبارة الفراء ّ
مصادر الفعل الثالثي اجملرد.
 .2ثالثة من املتأخرين سسبوا للفراء القياس مطلقاً من غري دليل ثابت يو حجة دامغة.

 .3يمندم من يطلق عبارة الفراء مطلقاً يف القياس وقيّده باسعدام السماع كما وردت عند ثعلب ،فأورد
شرطاً واحداً.

 .4مندم يمن يطلق عبارة الفراء يف القياس وقيّده باملتعد دون الالزم كما فعل ابن القوطية ،فأورد شرطاً
واحداً.
 .5مندم من قيّد القياس يف بابني من يبواب الثالثي -فيا يعل ي مفعجل وفيا يعل يفعِل-وباسعدام السماع.
 .6وبناء على ما تبق ميكن التقرير بأن عبارة الفراء قيّدت القياس بعدم السماع يف املصدر من الفعل
الثالثي اجملرد ،وليس األمر على إطالقه.

40
عمم
من
ومندم
ومما جخيتم به جراءة بع دم يف سسبة عبارة الفراء لكتاب "اللغات" املنسوب للفراء،
ّ

ري الفراء يف يوزان مصادر األفعال الثالثية اجملردة فقال بالقياس مطلقاً بناء على مذهب الفراء ،ومل يكن

حكمه مبنياً على اتتقراء لري الفراء ،وألترب لكالم العرب.
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