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 قدمة:م   

احلمد هلل على ما أنعم، وله الشكر على ما أهلم، والثناء على ما قّدم، فعّلم اإلنسان ما مل يعلم، وأودع فيه       
أفصح األمة وأعظمهم بياان  ،والسالم على النّب العقل ولطائف احِلَكم، وميَّزه عن سائر خلقه من األمم، والصالة 

 وأفصحهم لساانا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثريا أما بعد:

هلا من العلوم ، فهي كغريها احلية تنمو وتتطوَّر مع كل مرحلة مير هبا اجملتمع العريب تعد اللغة العربية من اللغات     
ن املصطلحات متثل مفاتيح العلوم، وهي أإذ جتمع كل الدراسات والبحوث املصطلحية على  ،اخلاصةمصطلحاهتا 

نواة وجودها وال ميكن هلا أن تؤسس مفاهيمها ومعارفها دون ضبط هذا اجلهاز املصطلحي الذي يؤسس هوية كل 
 ابعتبار ايت العلمية اخلاصة بهبل تتفاضل العلوم مبدى تطور جهازها املصطلحي ومسايرته للنظر  ،علم من العلوم

واالصطالح مع كل ، كما تزداد احلاجة إىل الوضع املصطلح من حيث وجوده يعد نتاج العلم وخالصة حقائقه
 اجلديدة. ا من املصطلحات ا ضخما ، وهلذا شهدت اللغة كم  مرحلة متقدمة

القدمية  النحوية البحوث يف جمال الدارسنيشغلت من أهم القضااي اليت النحوي  احلديث عن املصطلحإن      
فاملصطلح النحوي هو الكلمة ، القواعد واملمارسات االصطالحيةمبعرفة  مقرونة النحو ذلك أن معرفة ،واحلديثة

أن مصطلحات النحو ليست   ذلكاليت اصطلح عليها النحاة واتفقوا عليها يف تسمية مواضيع النحو والصرف، 
سواه.دون كغريها، فهي عنوان يتميز به كل واحد منها   

، فبعد ارتباطا وثيقا ابلقرآن الكرمي ت نشأتهارتبط حيث ،نشأة املصطلح النحوي ابلنحو العريباتصلت  لقد       
 إىل وضع قواعد وأصول ضابطة أدىاختالط العرب املسلمني ابألعاجم شاع اللحن بينهم وضعفت سليقتهم، 

حول وقد اختلفت الرواايت  رآن الكرمي من اللحن، ومبا أن وضع علم النحو كان يف صدر اإلسالم،قحتفظ لغة ال
ومنه استمدت بعض  ، فالنحو أصل من أصول العلوم العربية ومن أسبقها إىل الوجودالواضع األول هلذا العلم

 أصوهلا.

اللذين سامهوا يف أتسيس  أصوله وفروعه يعتمد على مدرستني حنويتني مها: البصرة والكوفةإن النحو العريب يف      
أن النحو يف أول  خاصة، فكانتا الصرح والعماد الذي انبىن عليه هذا النحو، ومعلوم النحو عامة ومصطلحاته

براز إحاول كل فريق إذ تني، إىل اخلالف بني املدرس مما أدىإمنائه دارسون بصريون، تعاون على  نشأته كان بصري
 رأيه عن اآلخر بوضع مصطلحات خاصة به.
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من  يف ختصصنا ألمهية الدراسات اللغوية عامة والنحوية خاصة تولَّدت لدينا رغبة يف خوض غمارهانظرا و       
ومن مث موازنة بني البصريني والكوفيني"،  : " املصطلح النحوي وتوجيه الداللة دراسةاملوسوم بخالل البحث 

 فقد رمينا من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

الوقوف على أهم املفاهيم واآلليات والشروط اليت ينبغي أن يبىن عليها املصطلح العلمي عامة واملصطلح النحوي -
 خاصة.

هتا وحتديد إحصاء أهم املصطلحات النحوية اليت جاءت هبا كل من مدرسيت البصرة والكوفة، ومعرفة مدلوال-
 .معاملها

  ومن األسباب اليت دعت إىل اختيار هذا املوضوع:

 براز أمهية املصطلحات النحوية يف الدرس النحوي.إ-

 بيان أهم اجلوانب اليت يتميز هبا كل مصطلح عن اآلخر.-

 تها.الوقوف على أهم املصطلحات النحوية البصرية والكوفية وذلك مبوازن-

 .يف هذا اجملال الدراساتقلة أو ندرة  -

 من خالل ما سبق ميكن حصر إشكالية البحث هنا:و 

 كيف عاجل النحاة قضية املصطلح؟ ويتفرع عن هذه االشكالية األساس جمموعة من األسئلة الفرعية منها:

 ما النهج الذي سارت عليه كل من املدرستني يف بناء مصطلحاهتما؟-

 والكوفة؟ ماهي السمات اليت متيزت هبا كل من مدرسيت البصرة -

 هل ظل املصطلح النحوي مستقرا أم انفرد مبصطلحات حنوية جديدة؟ -

 كيف ساهم اخلالف بني املدرستني يف اثراء الدرس النحوي العريب؟-

ن نشأة النحو، واملنهج لوصفي، واملنهج التارخيي؛ من خالل احلديث عوقد اعتمدان يف دراستنا على املنهج ا
 ملوازنة بني مصطلحات كل من مدرسيت البصرة والكوفة.اب وذلكاملقارن؛ 
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 وقد اقتضى موضوع الرسالة أن نسري وفق اخلطة التالية:

 عناصر هي: ةثالثضم حيث  "دراسة نظرية" بعنوان فكان الفصل األول مبقدمة وفصلني وخامتة، ابدء    

أوضحنا و للمصطلح،  واالصطالحيالعنصر األول: ويتمثل يف حدود املفاهيم، تطرقنا فيه إىل املدلول اللغوي    
وضعه، كما حتدثنا عن مفهوم كل من النحو واملصطلح النحوي والتوجيه آليات مربزين املصطلح استخدام شروط 

 والداللة بشقيه اللغوي واالصطالحي.

وينقسم هذا العنصر إىل ثالث جزئيات العنصر الثاين: كان بعنوان عوامل نشأة املصطلح النحوي وأطواره،  ويف   
 ذي كان مساير لنشأة النحو العريب عامة والبصري خاصةعن نشأة املصطلح النحوي ال تكلمنا يف اجلزئية األوىل

ساعدت على نشأة النحو كالعامل الديين والعامل  فهناك عواملعوامل نشأة النحو  واجلزئية الثانية حتدثنا فيها عن
 أما اجلزئية الثالثة فتتمثل يف أطوار النحو. والعامل القومي،االجتماعي 

يف احلديث عن  والكوفية واخلالف بينهما، تطرقنا أوال وأما العنصر الثالث: املعنون مبعامل املدرسة البصرية    
أهم السمات اليت اتسمت هبا كل وأشهر علمائهم، إضافة اىل  همهم مصادر وذكر ألمدرسيت الكوفة والبصرة 

 مدرسة، أما اثنيا فقد عرضنا جمموعة من األسباب اليت أدت إىل نشأة اخلالف.

دراسة موازنة بني مصطلحات البصريني "أما الفصل الثاين املتمثل يف اجلانب التطبيقي املوسوم بعنوان     
وبيان اآلراء واألوجه النحوية يف  ،املصطلحات اليت جاء هبا البصريني والكوفينيخمتلف  حتدثنا فيه عن "والكوفيني

 وقد صنفنا هذه املصطلحات على النحو اآليت: ذلك،

 مصطلحات كوفية وما يقابلها من مصطلحات بصرية.-

 مصطلحات بصرية رفضها الكوفيون.-

  مصطلحات كوفية خالصة.-

ت الكوفية مرفقة حيث أحصينا فيه أهم املصطلحات البصرية واملصطلحا من هذا الفصل جبدول وأهنينا   
النتائج واالستنتاجات اليت توصل إليها فيها أهم  متخضت هذه الرسالة خبامتةخالصة وقد ذيلت  بتعليقات عليها،

 دراج قائمة املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات.إىل مث عرجنا إالبحث، 
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وتكمن أمهيته يف بيان أهم املصطلحات  معاين القرآن للفراء، اليت اعتمدان عليها هي: ومن أهم املصادر واملراجع
إضافة إىل كتاب املصطلح النحوي نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث اهلجري لعوض  اليت جاء هبا النحويون.

 القوزي، ومصطلحات النحو الكويف دراستها وحتديد مدلوالهتا لعبد هللا اخلثران.

 كل عمل يستوجب بذل جمهود، وهذا ما يفرض علينا االصطدام بصعوابت وعراقيل شىت منها:

 ايت ظهور املصطلحات النحوية.اصعوبة حتديد بد -

  غزارة املعلومات وعدم التحكم فيها.-

 عمق املوضوع واتساعه مما جعله يتطلب جهدا. -

 الكرتونيا وهذا ما شكل عائقا.قلة املصادر واملراجع ورقيا، مما اضطرران اعتمادها  -

" عبد احلميد املشرف األستاذ إىل الشكر والتقدير بعظيم ن نتقدمريا ال يسعنا يف هذا املقام إال أوأخ     
 ه هللا تعاىل أستاذا شاخما من معامل التوجيه املعريف السديد.ابوكعباش"، أبق

العلي القدير أن يكون غافرا لنا ولزالتنا ، نسأل هللا نا فبما كسبت أيديناقفإن أصبنا فبتوفيق من هللا، وإن أخف
 ساترا.
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 االصطالحات النحوية آفاقه وأعالمه. الفصل األول: 

 حدود املفاهيم: أوال:

   مفهوم املصطلح: -1

 لغة:-1-1

مصدر ميمي للفعل اصطلح من املادة  «املصطلح»فيف اللغة العربية  مرتادفان «اصطالح»و «صطلحم» كلميت   
ضد  صلح الصالح"، ، فقد حددت املعاجم العربية داللة هذه املادة، حيث جاء يف لسان العرب«صلح »اللغوية 

 .1"الفساد، ويقال َصَلَح، َيْصَلُح، وَيْصُلُح، صالحاا وُصُلوحاا

الصالح: نقيض الطالح، ورجل صاحل يف نفسه ومصلح يف أعماله وأموره. "وورد أيضا يف معجم العني،   
 .2"والصُّلح: تصاحل القوم بينهم، وأصلحت إىل الدابة: أحسنت إليها

الصالح: ضد الفساد، كالصلوح، صلح كمنع وَكُرَم وهو ِصْلٌح "، يوجند يف القاموس احمليط للفريوز آابد  
ر، وصاِلٌح وَصِلْيٌح. وأصلحه: ضد أفسده، وإليه أحسن، والصُّلُح ابلضم: السلم، ومنه اصطلحا ابلكس

 .3"وتصاحلا

 هم.تم إال ابتفاقيقوم ال ني الوعليه فإن داللة االصطالح والصالح يدور حول معىن االتفاق، فإصالح الفساد ب  

 اصطالحا:-1-2

وهو اتفاق طائفة خمصوصة على وضع شيء، واالصطالحي  ،املصطلح واالصطالح هو العرف اخلاص"   
 هتا اللغوية  مدلوالدة غريما يتعلق ابالصطالح ويقابله اللغوي، واالصطالح جيعل اذن لأللفاظ مدلوالت جدي

 

 
                                                           

 ح(.. ل. وآخرون، دار املعارف، القاهرة، مصر، دط، مادة )ص علي الكبريابن منظور: لسان العرب، تح: عبد هللا  1
 م، مادة 2003ه/1424، 1، تح: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط2الفراهيدي، اخلليل بن أمحد: كتاب العني، ج 2

 ح(..ل. )ص
احمليط، تح: أنس حممد الشامي وزكراي جابر أمحد، دار احلديث، القاهرة، مصر، دط، الفريوز آابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب: القاموس  3

 ح(.. ل. م، مادة )ص2008ه/1429
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، ويسوق «اصطالح»خطأ شائع وأن اللفظ الصحيح هو  «املصطلح»، "ولكّن بعضهم حيسب أن لفظ 1"األولية
 هي: لذلك ثالثة أسباب

  فقط. «اصطالح»إّن املؤلِّفني العرب القدماء استعملوا لفظ 
  غري فصيح ملخالفته قواعد اللغة العربية. «مصطلح»إّن لفظ 
  2فقط" «اصطالح»وإمّنا جند فيها لفظ  «مصطلح»إّن املعاجم العربّية الرتاثّية مل تسّجل لفظ. 

أبن االصطالح عبارة عن اتفاق قام على تسمية الشيء " وينقل اجلرجاين جمموعة من تعريفات املصطلح فيقول:  
كالعموم   اخراج اللفظ من معىن لغوي اىل آخر ملناسبة بينهما". أو هو "ابسم ما ينقل عن موضعه األول
وقيل: االصطالح هو اتفاق طائفة على " ،"أو مشبهاهتما يف وصف أو غريها واخلصوص أو ملشاركتهما يف أمر

 .4"أو هو اتفاق طائفة خمصوصة على أمر خمصوص".3"املعىنوضع اللفظ إبزاء 

كعل النحو مثال، فهم خيرجون فاالصطالح يف مساقه العام يدور على االتفاق بني حرفة معينة أو علم معني  "  
من الداللة  «ممنوع من الصرف»فالنحاة مثال قد أخرجوا مصطلح اللفظ من الداللة املعجمية إىل داللة أخرى، 

فإطالقهم هذا  إىل مصطلح، وهو نوع من األمساء اليت ال تقبل التنوين وجتر ابلفتحة، «الصرف»املعجمية لكلمة 
 .5"املصطلح على هذا الباب من النحو إمنا اصطالح اتفقوا عليه، أو اتفق معظم النحاة عليه

 :6املصطلحشروط استخدام -1-3

  من املعاين العلمية.اتفاق العلماء للداللة على معىن 
 .اختالف داللته اجلديدة على داللته اللغوية 
 .وجود مناسبة أو مشاركة أو مشاهبة بني مدلوله اجلديد ومدلوله اللغوي 
 .االكتفاء بلفظة واحدة للداللة على معىن علمي واحد 

 تلك هي الشروط اليت جيب أن تتوافر يف استخدام االصطالح.

                                                           
 .99م، ص 2006ه/1427أمحد مطلوب: حبوث مصطلحية، دار الكتب والواثئق، بغداد، دط،  1

 .300، ص 2019، 2انشرون، بريوت، لبنان، ط علي القامسي: علم املصطلح أسسه الّنظريّة وتطبيقاته العملّية، مكتبة لبنان 2
 .27اجلرجاين، علي بن حممد السيد الشريف: معجم التعريفات، تح: حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، دط، دت، ص 3
 .7حممد إبراهيم عبادة: معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، دار املعارف، القاهرة، مصر، ص  4
 .386م، ص 1989شعبان عوض حممد العبيدي: النحو العريب ومناهج التأليف والتحليل، منشورات جامعة قاريونس، دط،  5
  .09أمحد مطلوب: حبوث مصطلحية، ص 6
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 آليات وضع املصطلح:-1-4

 لنحت، التوليداجملاز، اقاق، الشتامن وسائل منو اللغة العربية ووضع املصطلحات العلمية واأللفاظ احلضارية: 
 القياس، التعريب، الرتمجة.

 :اللغة العربية أبهنا لغة اشتقاق، وقد بذل علماؤها عنايتهم " وتُعرفهو صياغة لفظة من لفظة أخرى ،  االشتقاق
أهم وسائل منو اللغة وتوالد موادها وتكاثر كلماهتا، وتوليد كلمات جديدة للداللة  واالشتقاقيف استقراء أقيستها، 

واالشتقاق هو أن تنزع كلمة من كلمة أخرى، على أن يكون تناسب بينهما يف املعىن  على معان مستحدثة،
املعجمات وبوزن عريب عرفه تكوين لفظ عريب جديد من مادة عربية عرفتها أيضا ابالشتقاق  "واملقصود ،1واللفظ"

هادفة إىل تكوين كلمات جديدة وفقا للقواعد اليت تقوم  ته النصوص، وعليه فاالشتقاق عملية قياسيةالنحاة وأثبت
 .2"عليها الكلمات املوجودة يف العربية

  :عرف العرب "االنتقال ابلكلمة من معناها األصلي إىل معىن جديد، وهذا ما جنده عند العلماء، فقد هو اجملاز
،"أو هو نقل الكلمة من 3"اجملاز أبنه ما جتاوز معناه األصلي إىل غريه بقرينة مباشرة أو غري مباشرة تدل على ذلك

املعىن القدمي اىل معىن جديد مع قرينة تدل على ذلك النقل، وقد اختلف القدماء فيه فذهب بعضهم اىل أن اللغة  
، وقد استعمل العرب اللونني يف كالمهم، وكان اجملاز اباب واسعا دخلوه كلها حقيقة، وذهب االخرون اىل أهنا جماز

للتفنن واالبداع وكان من أكثر وسائل التصوير وأوسعها افقا، وفضال على ذلك فإنه وسيلة من وسائل منو اللغة، 
 .4وميكن االستعانة به يف وضع املصطلحات العلمية وااللفاظ احلضارية على سبيل الداللة"

 :يُعد يف علم اللغة، وسيلة من وسائل توليد "و يعرف النحت أبنه انتزاع كلمة من كلمتني أو أكثر، النحت
ةا أبنه أخُذ كلمة من كلمَتني فأكثر مع تناسٍب بني املأخوذ واملأخوذ منه يف األلفاظ اجلديدة، ويعرَّف عاد

، "وقد كان بعض علماء اللغة 5"«رمحن الرحيمبسم هللا ال»املنحوتة من عبارة  «َبسَملَ »اللفظ واملعىن حنو: 
العربية يعدون النحت ضراب من ضروب االشتقاق، ومل جيز املتقدمون النحت وعدوه مساعيا، كما عّده أمحد 

 .6بن فارس قياساا"

                                                           
م، ص 2010ه/1431، 1رجاء وحيد دويدري: املصطلح العلمي يف اللغة العربية عمقه الرتاثي وبعده املعاصر، دار الفكر، دمشق، سوراي، ط 1

72،71. 
 .35حممود فهمي حجازي: األسس اللغوية لعلم املصطلح، دار غريب، القاهرة، مصر، دط، دت، ص  2
 .76املرجع السابق، ص  3
 .22،21أمحد مطلوب: حبوث مصطلحية، ص   4
 .465علي القامسي: علم املصطلح، ص  5
 .80رجاء دويدري: املصطلح العلمي يف اللغة العربية، ص  6
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 :تدّل ألفاظ اللغة على املفاهيم اليت يتداوهلا الناطقون بتلك اللغة، ولكن عندما يظهر مفهوم جديد مل " التوليد

على عملّية إجياد ذلك  عن ذلك املفهوم، وُيصطَلحيُكن معروفاا من قبل، فإن اللغة قادرة على إجياد لفظ يعربِّ 
الكالم املَولَّد، فإذا كان التولُّد هو حصول شيٍء من والكالم الذي ينتجه التَّوليد هو "، 1"«التوليد»اللفظ ابسم 

اللغة هو حتصيُل كلمٍة من كلمٍة ُأخرى أسبَق منها  شيٍء، فإن التوليَد هو حتصيُل شيٍء من شيء، ويف جمالِ 
 .2َوْضعاا، ويعين ابتكاَر كلمٍة جديدة غري موجودة ال يف اللغة القدمية وال يف اللغة احلديثة"

 :ل جمهول على معلوم، ومحل غري املنقول على ما نقل، ومحل ما مل يسمع على ما مسع يف حكم هو مح" القياس
من األحكام وبصلة جامعة بينهما، والقياس يف عرف العلماء هو عبارة عن تقدير الفرع حبكم األصل على الفرع 

د وتوسعها واطرادها، وقد تشد وقيل: هو إحلاق الفرع ابألصل جبامع، وعليه فالقياس من وسائل منو اللغة العربية
النادرة، وأجاز النحاة الكوفيون القياس على املثال الشاذة و القياس على األمثلة  النحاة البصريون فيه ومل جييزو

الواحد املسموع، وقد أخذ بعض احملدثني برأي الكوفيني لتكتسب اللغة العربية منعة وقدرة على مسايرة احلياة 
 .3العلمية واحلضارية"املتجددة مبستحداثهتا 

 :هو نقل الكلمة األجنبية ومعناها إىل اللغة العربية كما هي دون تغيري فيها، أو مع اجراء تغيري وتعديل " التعريب
، "وقالوا عن 4للسامعني"فق مع الذوق العام عليها لينسجم نطقها مع النظامني الصويت والصريف للغة العربية لتت

العجمية اىل العربية، وهو تعريف ورد معناه يف كالم احملدثني، بل هو لفظ استعاره  التعريب أبنه نقل اللفظ من
، والتعريب هبذا املعىن عملية لغوية 5العرب اخللص يف عصر االحتجاج ابللغة من أمة أخرى واستعملوه يف لساهنم"

 جديدة.ة ريصرفية يستخدمها االصطالحيون يف اثراء اللغة العربية مبفردات علمية وتقنية وحضا
 :نقل املعىن األعجمي إىل اللغة " هي أو تعرف الرتمجة أبهنا نقل املصطلح األجنب إىل اللغة العربية مبعناه الرتمجة

العربية أبلفاظ ومجل عربية، أي أن الرتمجة يف العربية ليست أكثر من إيراد املعاين اليت تتضمنها الكلمات األعجمية 
املنقولة، وهبذا االعتبار تكون الرتمجة صفة لغوية مشرتكة بني العرب وبني سائر اللغات اإلنسانية، فهي عملية 

يل، ويف حال نقلها للمعىن تتناول العبارة واللفظ بني اللغتني، وعليه فالرتمجة أول وسائل نقل استبدال لغوي دال

                                                           
  .393علي القامسي: علم املصطلح، ص 1
 .42م، ص 2013ه/1434، 2ممدوح حممد خسارة: علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف العربية، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ط 2
 .90رجاء وحيد دويدري: املصطلح العلمي يف اللغة العربية، ص  3

 .130م، ص 1985ه/1406املصطلح، دار احلرية للطباعة، بغداد، دط، علي القامسي: املصطلحية مقدمة يف علم  4
 . 93املرجع السابق، ص  5
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املصطلحات، والبد للمرتجم أن يكون متقناا للغة العربية ومتقناا للغة األجنبية اليت يرتجم عنها إتقاان اتما وخمتصاا يف 
 .1املادة العلمية اليت يرتمجه"

 النحو:-2

 لغة:-2-1

 ْنُحوُه ويَ ْنَحاُه حنوا وانتحاهيف لسان العرب مادة )ن، ح، و(، " النحو: القصد والطريق، يقال حناه ي َ جاء 
النحو: إعراب الكالم العريب، ويقول اجلوهري: حنوت حنوك أي قصدت قصدك، ويقول ابن و  وحنو العربية

 . 2السكيت: حنا حنوه إذا قصده وحنا الشيء يَ ْنَحاُه وينُحوه إذا حرَّفه"

 .3"النحو الطريق واجلهة، واجلمع َأحْنَاء وحُنُوُّ والقصد يكون ظرفا وامسا"«: حَنَوَ »وورد يف القاموس احمليط 

 الشيء وهي انحية، وحنا اىل وأما يف املعجم الوسيط فيقال "حَنَا اىل الشيء حْنواا: مال إليه وقصده. فهو انحٍ 
 .4 حْنياا: خمضه، والنحو علم يعرف به أواخر الكالم اعرااب وبناء"قصده، وحنا كذا عنه: أبعده وأزاله، وحنى اللنب

جتاه عام و" يدور يف اكلمة "حنلعجمي فهذه املعاجم الثالثة ال خترج عن الفلك العام ملعىن كلمة النحو، فاملعىن امل
 يعود اىل الطريقة واجلهة والقصد.

  اصطالحا:-2-2

صرف واالشتقاق لغة والمل الوتش هذه العلوم متداخلة فيما بينهاالنحو فرع من علوم العربية، وقد كانت 
 والنحو واملعاين والبيان واخلط والعروض وغريها... 

 . 5يف تصرفه من إعراب وغريه كالتثنية واجلمع"عرف ابن جين النحو أبنه:" انتحاء مست كالم العرب وقد 

م بقوانني يعرف هبا أحوال الرتاكيب العربية من وعرفه اجلرجاين يف كتابه التعريفات قائال:" النحو هو عل
اإلعراب والبناء وغريمها، وقيل النحو: علم يعرف به أحوال الكلم من حيث اإلعالل، وقيل علم أبصول يعرف هبا 

                                                           
 .101ص  : املصطلح العلمي يف اللغة العربية،رجاء وحيد دويدري 1
 و(..ح.ابن منظور: لسان العرب، مادة )ن 2
 َو(..َ ح.القاموس احمليط، مادة )نَ  الفريوز آابدي: 3
 م، مادة )حنا(.2004ه/1425، 4املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، طجممع اللغة العربية: 4
  .30م، ص 2000ه/1420، 1حممد محاسة عبد اللطيف: النحو والداللة مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليل، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط 5
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أي بقواعد كلية منطبقة على جزئياهتا مثال: كل ما  «علم أبصول»ب . واملقصود 1صّحة الكالم من فساده"
 اشتمل على علم الفاعلية فهو مرفوع، وما اشتمل على علم املضاف إليه فهو جمرور.

ولعل أفضل تعريف للنحو هو التعريف القائل:" إن النحو هو حماكاة العرب واتباع هنجهم يف ما قالوه من 
 .2ون أتليف الكالم"كات، أو قانالكالم الصحيح املضبوط ابحلر 

 يوم، بل أطلقوادينا اللملعروف اعلى النحو العريب  «النحو»واجلدير ابلذكر هنا أن العرب مل يطلقوا كلمة 
دمة قلعربية صرة يف اوكان ألهل الب»حيث يقول ابن سالم: " «العربية»عليه عدة مصطلحات منها مصطلح 

 ضع قياسها أبوبيلها وو سهنج وابلنحو ولغات العرب والغريب عناية، وكان أول من أسس العربية وفتح ابهبا، وأ
 ، فالعرب يرو أن علم العربية وعلم النحو مرتادفان.«األسود الدؤيل

لدؤيل ألسود ال أبو افقد قام، وهو اثين االصطالحات املبكرة هلذا العل «الكالم»كما جند مصطلح 
لو وا لنا أخوة فيه فصار خلوا فهؤالء املوايل قد رغبوا يف اإلسالم ود»عندما مسع اللحن يف كالم بعض املوايل 

 فهو يقصد أن يُ َعلَّموا طرق العرب يف التعبري. «عّلمناهم الكالم

وهذا املصطلح جنده عند عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وهو حيث على تعلم النافع  «اللحن»مصطلح 
 .3"«تعلموا الفرائض والّسنة واللحن كما تتعلمون القرآن»من العلوم إذ يقول: 

وهو أحد االصطالحات اليت كانت شائعة يف القرن األول للهجرة،  «إلعرابا»"جند كذلك مصطلح 
وْليُ َعلِّم أبو »مر بن اخلطاب أنه استعمل كلمة اإلعراب مبعىن النحو عندما قال: رواية عن ع السيوطي ذكرفقد 

  .4أي فليعلمهم انتحاء سبيل العرب يف الكالم واإلابنة" «األسود أهل البصرة اإلعراب

 

 

 

                                                           
 . 202ص، اجلرجاين، علي حممد بن علي: معجم التعريفات 1
 .1238م، ص 1987، 1، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط1ديع يعقوب وميشال عاصي: املعجم املفصل يف اللغة واألدب، مجاميل ب 2
، 1عوض محد القوزي: املصطلح النحوي نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث اهلجري، عمارة شؤون املكتبات، الرايض، السعودية، ط 3

 .09،08م، ص 1981ه/1401

 .14املرجع نفسه، ص  4
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 مفهوم املصطلح النحوي:-3

شيء، والنحو هو انتحاء مست   إذا كان املدلول اللغوي واالصطالحي لكلمة املصطلح هو االتفاق واإلمجاع على
كالم العرب، فإن املصطلح النحوي:" هو االتفاق بني النحاة على استعمال ألفاظ فنية يف التعبري عن األفكار 

 .1واملعاين النحوية"

لقد وضعت املدرسة الكوفية مصطلحات وفق طابعها املميز الذي اتسمت به، وقد كان هلا ولنظريهتا   
البالغ يف نشوء املدرسة البغدادية اليت فاضلت ووضعت املصطلحات يف صورهتا النهائية، حيث البصرة األثُر 

أخذت جهود املدرستني تلتقي شيئا فشيئا يف حماولة لصياغة النحو العريب أساليب ومصطلحات وقواعد، وقد هيأ 
ء املدرستني تنافس ونفور كبري هلذه اجلهود أن تلتقي يف بغداد هبجرة علماء البلدين إليها، وقد حدث بني علما

نتج عنه امتزاج حنو املدرستني، وساد النحو بعد مدرسة البصرة والكوفة حنو بغدادي ابعتبارها املدرسة اليت مازجت 
وفاضلت بني اآلراء املختلفة للمدرستني، فجمعت شتات  املسائل ووضحت القواعد وهذبت العبارات، وعلى 

 .2بع اهلجري حىت استقرت املصطلحات النحوية على صورة قريبة مما هي عليه اآلنهذا فلم يكد ينتهي القرن الرا

وعليه فإن املصطلح النحوي حيتاج إىل إعادة نظر مبا يالءم الثقافة العقلية واللغوية هلذا العصر، وال نقول " 
لعريب، لذا فإن هذه إعادة النظر فيها مبا يعود ابلنفع على درس النحو ا تغيري هذه املصطلحات، وامنا نقول

 .3"املصطلحات ضرورة حتتمها طبيعة العلم ومنطق التغري

 

 

 

 

 

                                                           
 .23، 22ص عوض محد القوزي: املصطلح النحوي،   1
  . 411،410ينظر: شعبان عوض حممد العبيدي: النحو العريب، ص  2
 .412املرجع نفسه، ص  3
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 مفهوم التوجيه: -4

  لغة:

، والوجه الوجه هو مستقبل كل شيء، واجلمع: أَْوُجٌه وُوُجوٌه وأُُجوهٌ " ،«َوَجهَ »لفظة  القاموس احمليطورد يف 
 .1وَشرََّفُه" من الدهر: أوله، ويقال َوجََّهُه توجيهاا: أَْرَسَلهُ 

الوجه واجلهة، " َوُجَه فالن َوجاَهةا: صار ذا قدٍر ورتبة، ويقال وجه من الكالم: ما تقصده به  وجاء يف الوجيز
 .2ورجل ذو وجهني: يلقى هذا بوجه وذاك بوجه"

 اصطالحا:

"الوجه يف اصطالح النحاة هو احلالة اليت يكون عليها الكالم، وقد يقصد ابلوجه أيضا الرأي واالجتاه 
 .3فهذا يعين أن فيهما رأيني أو اجتاهني" «يف اعراب نعم وبئس وجهان من اإلعراب»فعندما يقول النحاة 

 .4أو يدحضه" "وتوجيه الرأي هو تعريفه أو تعليله أو خترجيه والذهاب فيه اىل ما يقره

به ايراد الكالم على وجه يندفع به   ويف معجم التعريفات للشريف اجلرجاين مصطلح التوجيه الذي يقصد"
 .5كالم اخلصم، وقيل عبارة عن وجه ينايف كالم اخلصم، وقيل: هو ايراد الكالم حمتمال لوجهني خمتلفني"

 يف ايراد الكالم.ومنه نستنتج أن الوجه والتوجيه يعربان عن الرأي احملتمل 

 

 

 

 

                                                           
 ه(..ج.الفريوز آابدي: القاموس احمليط، مادة )و  1
 ه(. .ج.، مادة )و1989جممع اللغة العربية: املعجم الوجيز، دار التحرير للطبع والنشر، مصر،   2
 .1303، ص 1اميل بديع يعقوب وميشال عاصي: املعجم املفصل يف اللغة واألدب، مج  3
 .239م، ص 1985ه/1405، 1حممد مسري جنيب اللبدي: معجم املصطلحات النحوية والصرفية، دار الفرقان، عمان، األردن، ط 4
 .62الشريف اجلرجاين: معجم التعريفات، ص  5
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 مفهوم الداللة: -5

 لغة:

أصالن أحدمها إابنة الشيء أبمارة تتعلمها، واآلخر اضطراب يف  «الدال والالم» "قال ابن فارس: دلَّ 
 .1الشيء، فاألول قوهلم: دَلْلت فالان على الطريق، والدليل: األمارة يف الشيء، وهو بني الدَّاللة والدِّاللة"

: "أما لسان العرب فقد جاءت كلمة دلَّ على النحو اآليت:  يقال دلَّه على الشيِء َيُدلُُّه َدال  وَداللةا فانَدلَّ
، وقد دلَّه على الطريق، َيُدلُّه داللة وِداللة وُدلُ  وَلةا، سدَّده إليه، وَدلَْلُتُه فاندلَّ والدليل: ما يستدلُّ به، والدليُل: الدالُّ

 2."ى..والفتح أعل

 اصطالحا: 

هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم الداللة  يعرفها الشريف اجلرجاين يف معجم التعريفات فيقول:"" 
، وميكن القول أبن العالقة بني الدال 3بشيء آخر، الشيء األول يسمى داالا والشيء اآلخر يسمى مدلوال"

 فالدال هو اللفظ واملدلول هو املعىن. ومنهواملدلول هي تلك الداللة اليت تربط بينهما، 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، تح: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، دط 2ابن فارس، بن زكراي أبو احلسني أمحد: معجم مقاييس اللغة، ج  1
 ل(..م، مادة )د1979ه/1399

 ل(..ل.ابن منظور: لسان العرب، مادة )د  2
 .91معجم التعريفات، صاجلرجاين:  3
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 نيا: عوامل نشأة املصطلح النحوي وأطواره.اث

 نشأة املصطلح النحوي: -1

إن احلديث عن نشأة املصطلح النحوي وتطوره، يتطلب ابلضرورة الكالم عن النحو يف حد ذاته كيف 
كامال انضجا مفرع األصول، مقعد القواعد، ولكنه فهذا العلم مل ينشأ  "، والرواايت اليت قدمت يف ذلك نشأ وتطور

 1"نشأ كما تنشأ الكائنات األخرى، فقد كان يف أول أمره استنكارا للحن، واستهجاان للخطأ، وردا اىل الصواب
فهناك من األعراب وهم الذين استقرأ النحاة لغتهم فيما بعد واختذوا منها مصدرا لقواعدهم بعيدين عن معرفة 

حاهتم حىت بعد وضعه، وبعد تفشي اللحن واختالط العرب فيما بينهم أدى ذلك اىل فساد األلسنة النحو واصطال
دعت احلاجة اىل وضع أسس نظرية ومصطلحات وقواعد اثبتة تصون فواضطراب قواعد النحو ومصطلحاته، 

ال حيرصون على سالمة  ، وهو هبذاون لغتهم سليمة نقية"وتقي اللغة من الفساد، وهبذا حيفظ، 2األلسنة من الزلل
اللغة فحسب، وإمنا حياولون كذلك أن حيققوا هدفا أمسى وغاية أعظم، اهنم خيشون أن ينتقل هذا الفساد اىل 

، وعليه فقد عقد 3القرآن الكرمي، فيناله التحريف والتغيري، وبذلك يضيع ذلك الدستور اإلسالمي العظيم"
اخلطر عنه جبهود مثمرة، فجمعوه ووحدوا نصه، وأعربوه وأعجموه، املسلمون العزم على أن يقوموا يف سبيل دفع 

وهذا ليس ابألمر اهلني على الدارسني يف وضع قواعد ضابطة حلفظ لغة القرآن الكرمي من اللحن الذي بدأ ينتشر 
بذله الدارسون من جهود، وما جنوه من مثرات مسجلة يف كتاب ضخم وانضج هو  بني املسلمني، وخالصة ما

 .4اب الذي دوى امسه يف اتريخ العربية، إنه كتاب سيبويهالكت

"كما أن دراسة النحو كانت تقوم على التلقي عن العرب، والرحلة اىل البادية، ومقابلة الوافدين اىل 
األمصار والسماع منهم، وأن حلقات العلم ابملساجد كانت أنفع وسائل الدراسة وأكثرها تنظيما، وقد كانت 

 .5، واختزان ملعلوماهتم يف أذهاهنم"تساير ما جرى عليه العرب من اعتماد على ذواكرهمالدراسة شفهية 

وهو أول من أرسل  الدؤيلأيب األسود فهي ترتدد بني "، الصراع حول املؤسس الفعلي للنحو احتدموقد 
انح هذا »هو الذي ألقى شيئا من أصول هذا النحو مث قال له:  اإلمام علي بن أيب طالبوقيل  يف النحو كالما،

قيل مل عبد الرمحن بن هرمز، و قيل: نصر بن عاصم الليثي، و  فسمي الفن حنوا. وقيل أن أول من تكلم فيه: «النحو
                                                           

 .64م، ص 1968ه/1388، 1عبد الرمحن السيد: مدرسة البصرة نشأهتا وتطورها، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط  1
 .9 ص م،1965ه/1385، 1مازن املبارك: النحو العريب العلة النحوية، نشأهتا وتطورها، املكتبة احلديثة، ط  2
 .22م، ص 2003صالح رواى: النحو العريب نشأته، تطوره، مدارسه، رجاله، دار غريب، القاهرة، مصر، دط،   3

 .33م، ص 1958ه/1377، 2ينظر: مهدي املخزومي: مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو، مطبعة البايب احللب، مصر، ط  4
 .532عبد الرمحن السيد: مدرسة البصرة، ص   5
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 اختلف»السريايف: هذا الشأن يقول ويف  .1يصل إلينا شيء عن احد قبل حيي بن يعمر وبن أيب اسحق احلضرمي"
يف أوائل من رسم النحو، فقال قائلون: أبو األسود الدؤيل، وقال آخرون: نصر بن عاصم الليثي، وقال  الناس

 وميكن اجياز هذه اآلراء فيما يلي: ،2«"آخرون: عبد الرمحن بن هرمز، وأكثر الناس على أيب األسود الدؤيل

 ة  عَ ق ْ  أيب األسود رَ دفع إىله وأنه قيل أن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب هو أول من وضع علم العربية وأسس قواعد
وضع أبو  ، مثليكاوقع  ...وقال له: انح هذا النحو وأضف اليه ماكتب فيها: الكالم كله: اسم وفعل وحرف

 ال أيكله» :يقرأ يبأعرا ع علي للنحو أنه مسع...وروى أن سبب وضاألسود ابب العطف والنعت مث ابب التعجب
عف هذا الرأي، ض. وقد [37]آليةاحلاقة، ورة اس ﴾ونَ ئ  ط  الَ  اَ اَل إ   ه  ل  ك   يَأ اَل ﴿وهي من قوله تعاىل: «إال اخلاطئني

وضع علم  خلطا الال رسم ن عليا كان له فضفرض صحتها فأهنا ال تدل إال على أوذلك ألن هذه الرواية على 
 النحو فعال.

  :أرى العرب قد خالطت هذه األعاجم وفسدت ألسنتها، أفتأذن يل  إينوقيل أاب األسود حيث جاء إىل زايد فقال
: توىف ، فجاء رجل اىل زايد، فقال: أصلح هللا األمريأن أضع للعرب ما يعرفون به كالمهم؟ فقال له زايد: ال تفعل

 .3"األسود، فلما جاءه قال له ضع للناس ما كنت هنيتك عنه، ففعلأابان وترك بنوان، فقال زايد: ادع يل أاب 

برفع   «ما أحسن السماء»وقيل أن أاب األسود أصر على وضع القواعد حينما قالت له ابنته يف ليلة كثرية النجوم 
ما »فقال هلا: جنومها، فقالت: إين مل أرد هذا، وإمنا تعجبت من حسنها، فقال هلا إذن قويل:  «أحسن»كلمة 

ولعل هذا االضطراب يف الفهم واجلهل مبواقع الكالم هو السبب الذي جعل أبو بفتح الكلمتني،  «أحسَن السماءَ 
 .4األسود على زايد أبن أيذن له بوضع ما يعرف به الكالم

 .مصطلحاتهنشأة مرهونة مبعرفة وتطوره النحو  وعليه فإن نشأة

 عوامل نشأة النحو: -2

" فالرواايت اليت حتدثت عن وضع أيب األسود الدؤيل ، حسب الرواايت اليت وردت ختتلف دوافع وضع النحو
لبعض أبواب من النحو، وعن وضع نقط املصحف أن الدافع إليهما ما مسعه أبو األسود أو أحد أويل األمر من 

املسلمني من قراءات قرآنية أو عبارات حلن الناطقون هبا فحرََّضُهم ذلك على البحث عن وسائل حتفظ كتاب هللا 

                                                           
 .27، دار الفكر، بريوت، لبنان، دط، دت، ص سعيد األفغاين: من اتريخ النحو 1

 .16ص ،2016العريب ونظرايته، دار األايم للنشر، عمان، األردن،  عبد هللا عماري: التنظري يف علم أصول النحو 2

  .16،15ص م، 1973ه/1403مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، مصر، دط، حممد الشاطر أمحد حممد: املوجز يف نشأة النحو، 3

 .12،11م، ص 1993ه/1413، 2عبد العال سامل مكرم: احللقة املفقودة يف اتريخ النحو، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط 4
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كان مبثابة الدافع اىل فكرة وضع علم يقيم احنراف السليقة   الشائنةفاللحن وآاثره "، 1التحريف" وحتميه من
، إضافة 2عدُّ اللحن احملّرِك الفعَّال والرئيسي يف نشأة التفكري يف وضع علم النحو"وصيانتها من الوقوع يف اخلطأ، ويُ 

 نحو العريب وأصوله ومن هذه العوامل جند:إىل هذا فهناك عوامل أخرى دفعت العرب لوضع أسس وقواعد ال

وهو الدافع الرئيس والسبب املباشر الذي أدى إىل التفكري يف وضع ما يسمى بعلم " العامل الديين:
فالقرآن دستور اإلسالم، وهو نص "، 3العربية على اختالف فروعه وعلومه من أصوات وهلجات وصرف وحنو"

إىل عالمات إعرابه إىل ألفاظ كلماته وغريها من األمور الكثرية اليت موثق بكل تفاصيله بدءا مبخارج حروفه 
 رَ كأ لذ   ا اأ نَ لأ زَ ن َ  ن   َنأ ّنَ إ  ﴿ وعد هللا تعاىل حبفظه إذ يقول: حيتويها، ولذلك كان القرآن معجزة اإلسالم الكربى وقد

، وكان للقرآن وما يزال، وسيظل يف نفوس املسلمني من االحرتام، ويف [9]سورة احلجر،  ﴾ونَ ظ  اف  لََ  ه  لَ  ّنَ إ  وَ 
ْسَتزيد،ضمائرهم من التقديس، ويف قلوهبم من احلرص على نصه ما ال زايدة عليه 

ُ
ولعل ذلك راجع إىل تسخري  مل

نحو مل تكن إال ، "كما أن مجيع الرواايت جتزم أبن نشأة ال4هللا إايهم لتحقيق وعده الذي تقدم يف اآلية السابقة"
 لتحقيق هدفني:

 أوهلما: احلفاظ على القرآن الكرمي من اللحن والفساد.

 اثنيهما: اخلوف على العربية عموما من اخللطة والعجمة.

ولقد كان وال يزال القرآن الكرمي حمور الدراسات السابقة الثقافية عند العرب، ودفع العامل الديين العرب اىل حفظ 
نه من أي شبهة تلحقه، فاحلقيقة اليت ال خفاء فيها وال لبس أن النحو قد اجتمعت له أسباب القرآن الكرمي بصو 

 .5حىت مأل احلواضر واألمصار، وذلك بسبب عامل الدين" وزخر مث فاض واستبحر،احلياة والنمو، 

وانتشرت يف البيئات  وأييت مكمال للدافع الديين ومرتبطا به أشد االرتباط وأوثقه، العامل االجتماعي:"
 املختلفة لغات متعددة وخمتلفة عن بعضها البعض أثرت يف ألسنة العرب الذين اإلسالمية نتيجة لتجمع القوميات

خيالطوهنم يف شىت جماالت احلياة، فأخذت تنحرف عن اللغة الفصحى لغة القرآن الكرمي والعرب الفصحاء فخشي 

                                                           
 .50ص م، 2001ه/1422، 3دار األمل، اربد، األردن، طخدجية احلديثي: املدارس النحوية،  1
 .50م، ص 2004ه/1424، 1هرة، مصر، طعبد هللا جاد الكرمي: الدرس النحوي يف القرن العشرين، مكتبة اآلداب، القا 2
 .50ص  املرجع السابق، 3
م، 2000ه/1420متام حسان: األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو  فقه اللغة  البالغة، عامل الكتب، القاهرة، مصر، دط،  4

 .24،23ص 
  .51عبد هللا جاد الكرمي: الدرس النحوي يف القرن العشرين، ص 5
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صيبها التحريف نتيجة هذا االختالط، فأخذوا يَ ْبُذُلوَن اجلهود يف سبيل علماء املسلمني على لغة القرآن من أن ي
 حفظه من اللحن وآاثره وابعاد اخللل عن ألسنة العرب الذين اختلطوا أبقوام أخرى، وأخذوا عنهم لغتهم يف

 نطقهم غري السليم للقرآن الكرمي، وتصحيح ألسنة غريهم الذين يؤذي هبم جهلهم ابللغة إىل اخلطأ يف
 .1قراءة القرآن، وكل هذه اجلهود من أجل اصالح أمور دينهم وليستطيعوا مشاركة العرب يف إدارة شؤون الدولة"

ابلرفيق األعلى حىت وجد العرب أنفسهم  ملسو هيلع هللا ىلصمل ميض وقت طويل بعد أن حلق النب  العامل القومي:
احلضارات وال تلك  ومل يكن للعرب مثل هذه قوامني على أمم ذات حضارات قدمية وثقافات ذات تنوع وعمق،

الثقافات، وكذلك وجد العرب أنفسهم وجها لوجه مع ثقافات كثرية وخمتلفة عن بعضها البعض مثل الثقافة 
فوجد العرب أنفسهم يف حرية، وكان عليهم أن خيتاروا بني أمرين، فإما أن  السراينية واهلندية واليهودية وغريها،

ال تسند اىل ثقافة، وبذلك يُ َعّرُِضوَن دينهم الذي يهدف اىل هداية الناس إىل طريق اخلري  ةيكونوا أصحاب رسال
تليق أبمة  واخراجهم اىل النور، ويُ َعّرُِضون أيضا لغتهم للجمود واألفكار الثقافية األجنبية، وإما أن يتبعوا الطريق اليت

اهدين إىل إنشاء ثقافة قومية، وابلتايل يثبتون أهنم قائدة، فيبلغون رسالة اإلسالم كما هي وإبحكام، ويسعون ج
ويرجع ذلك اىل أن العرب كانوا يعتزُّون بلغتهم اعتزازاا شديداا "،2قادرين على ابالغ هذه الرسالة ونشرها يف العامل"

فاا وهو اعتزاز جعلهم خيشون عليها من الفساد حني امتزجوا ابألعاجم، مما جعلهم حيرصون على رسم أوضاعها خو 
"فإذا كان العامل الديين قد دفع العرب إىل حفظ القرآن،  3عليها من الفناء والذوابن من اللغات األعجمية"

 .4فالعامل القومي دفعهم إىل جين مثار القرآن الكرمي، ولقد أقام العرب بنياهنم الثقايف األصيل على القرآن الكرمي"

 أطوار النحو:-3

ية صرح النحو زهاء قرن من الزمان قبل أن تشرتك معها الكوفة، اذ كان القد شاء للبصرة أن تنفرد برع  
م خبار، وقد قسعار واألاألش علماء الكوفة مشغولني حىت منتصف القرن الثاين اهلجري، بقراءات القرآن ورواية

 العلماء لنا اتريخ النحو اىل أربعة أطوار نذكر منها:

 ألول: طور الوضع والتكوين )بصري(.ا -1

                                                           
 .50ينظر: خدجية احلديثي: املدارس النحوية، ص  1
 .26،25ينظر: متام حسان: األصول دراسة استيمولوجية، ص 2
 .12ص ، 1968، 7دار املعارف، القاهرة، مصر، ط شوقي ضيف: املدارس النحوية،  3
 .52عبد هللا جاد الكرمي: الدرس النحوي يف القرن العشرين، ص 4
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وهذا الطور من عصر واضع النحو أيب األسود الدؤيل إىل أول عصر اخلليل بن أمحد، وهذا الطور الذي 
 اليت كانت منشغلة ابلفقه وأصوله استأثرت به البصرة صاحبة الفضل يف وضعه وتعهده يف نشأته، والكوفة

أيب األسود الدؤيل وأتصلت أصول  والقراءات القرآنية واألخبار والنوادر منذ زمان طويل، فقد نشأت طبقتان بعد
 .1منه

فالطبقة األوىل أخذت عن أيب األسود استمرت يف تثمني ما تلقته عنه ووفقت اىل استنباط كثري من 
أحكامه ومن رواد هذه الطبقة عنبسة الفيل، انصر بن عاصم الليثي، عبد الرمحن بن هرمز، حيي بن يعمر، وهذه 

ثبت بينهم فكرة القياس، أما الطبقة الثانية فكانت أكثر عددا وكانت اوفر منها ابملسموع ومل ت ىو الطبقة كانت تر 
حظا يف هذا الشأن فازدادت املباحث لديها، وأضافت كثريا من القواعد، ونشأت حركة النقاش بينهما، وكان من 

العالء، وهؤالء املشار إليهم فيها: عبد هللا بن أيب اسحق احلضرمي، وعيسى بن عمر الثقفي، وأبو عمرو بن 
اختمرت بينهم فكرة التعليل اليت اجته إليها ابن اسحق، كما أنه أول من نشط القياس، وأعمل فكره فيه، وخرج 

 .2"مسائل كثرية عليه

ومنهج هذا الطور كان مبسطا، وكانت مقصورة على السماع، كما هنجت منهج االستنباط واستعمال القياس 
 .3ومسائلهفوضعت كثريا من أصول النحو 

 لثاين: طور النشوء واالرتقاء )بصري كويف(.ا -2

امتد هذا الطور من عهد اخلليل و الرؤاسي إىل اول عصر املازين وابن السكيت، فهذا الطور مبدأ "
فوثب هذا الفن االشرتاك بني البلدين يف النهوض هبذا الفن، حيث تالقت الطبقة البصرية والطبقة الكوفية معا، 

وكان هذا الطور حرايا أن يسمى طور النشوء واالرتقاء، وهذا الطور يشمل مباحث النحو والصرف اليت   وثبة قوية،
كانت منصرفة حول أواخر الكلمات يف الطور املاضي خالف هذا الطور الذي اجتهت أنظارهم اىل مراعاة أحوال 

 .4"األبنية

 مستاا آخر غري ما اجتهوا إليه يف املاضيابتدأ هذا الطور، وقد أخذ العلماء يف كتب النحو ومباحثه 
ونشطوا حركة التقصي واالستقراء للمأثور عن العرب، ويف إعمال الفكر واستخراج القواعد، وكان ذلك النشاط 

                                                           
 .37، دت، ص2حممد الطنطاوي: نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط علي ينظر: 1
 . 10م، ص 2004ه/1425، 1علي حممود النايب: الكامل يف النحو والصرف، الكتاب األول النحو، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، ط 2

 .48حممد الشاطر أمحد حممد: املوجز يف نشأة النحو، ص   3
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فسطع يف مساء البصرة جنوم متألقة أتلف منها عقد الطبقة الرابعة بزعامة ، 1مبعث التنافس بني البصرة والكوفة
 مل يسبق اليه، ومل يدع للمتأخرين استدراكا  لكة التصنيف والتنسيق، فأبدع كتابه على مثالسيبويه الذي وهب م

مساع وكثرت له األ أرهفتفعليه، فلم ينقض هذا الطور حىت قطع النحو شوطا كبريا شارف فيه النهاية، 
 لصرفاخلص من فق يتط، ومع هذا فإن النحو قد فيه املؤلفات، فكان كتاب سيبويه من مؤلفات هذا الطور

 وينتقل ابلتأليف يف مستهل الطور الثالث.

 :2ومنهج هذا الطور وأثره يتمثل يف

غ يف مباحث ة والصيألبنيامتداد البحث اىل الصيغ واألبنية كما اتسعت مباحث األعراب، واندرجت مباحث ا-
 النحو.

مقاييسها اعدها و ضع قو و األخرى يف اشتدت املنافسة بني املدرستني البصرة والكوفة واختلفت نزعة كل من -
 م.العل ومصادرها، وحرصت كل مدرسة على أن تفوز يف الغلبة عن األخرى بشرف استكمال هذا

 استقل علم النحو عن املباحث اللغوية األخرى.-

 ب سيبويه.ينا كتاصل الو كثرت يف هذا الطور املؤلفات النحوية، اذ انتشرت حركة التأليف، ومن أشهر ما -

 لثالث: طور النضج والكمال )بصري كويف(.ا-3

من عهد املازين البصري وابن السكيت الكويف إىل آخر عصر املربد وثعلب، وقد هيأ الطور  الطور بدأ هذا
السالف هلذا الطور الكمال والنضج وذلك بفضل ما بذل رجاله من جهد مضن الذي كان له األثر الناجع يف 

السابقني، وقاموا  ختريج مجهرة من العلماء، حيث كثرت بينهم املناظرات، وأقبل كل منهم على اكمال ما فات
 الصرفوضع املصطلحات، وختلص النحو بعد ذلك من  ما يستحق وأكملوابشرح جممل كالمهم، وبسطوا 

وأول من سلك هذا املسلك املزين يف كتابه التصريف فقد ألف يف الصرف وحده، وشق ، واستقل كل علم وحده
وم العربية، فمن مؤلف يف النحو وحده ومن الطريق ملن بعده، ومن هذا احلني تشعبت مسالك التأليف يف العل

 وبلغ الصرف مبلغا من الدراسة جعله قادرا على االنفراد وحده بعيدا عن شقيقه  ،3مصنف يف الصرف وحده

                                                           
 .2ص  نشأة النحو، ،علي حممد الطنطاويينظر:  1
 .70حممد الشاطر أمحد حممد: املوجز يف نشأة النحو، ص   2
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فاستوى النحو قائما على قداميه، فنمت أصوله، وانتهى االجتهاد فيه بني الفريقني على يدي ، النحو
الكوفيني، وكانت هناية هذا الطور الثالث طور النضوج والكمال يف أخرايت املربد خامت البصريني وثعلب خامت 

 .1القرن الثالث اهلجري

 وميكن تلخيص منهج هذا الطور وأثره فيما يلي:

ازين طريق املذا الاستقلت املباحث النحوية عن الصرفية فأصبح لكل مبحث خاص وأول من سلك ه"-
 الك بعده يف املباحث.حيث ألف يف الصرف وحده، وان تعددت املس

ريفات وهذبوا لوا التعكملوا ما فات السابقني ففصلوا ما أمجلوا وبسطوا ما أهبموا واختصروا، فأكمأ-
 االصطالحات.

  ألف يف هذا الطور كثري من املؤلفات اليت حتكي املسائل اخلالفية بني املذهبني البصري والكويف-
 .2"ففتحت الباب بعد ذلك للمؤلفني يف هذا النوع من املوضوعات

 اثلثا: معامل املدرسة البصرية والكوفية والالف بينهما.

يف أصوله وفروعه يعتمد على مذهبني مها: املذهب البصري، واملذهب الكويف، فقد كان  النحو العريب  
أدى  درستني، الذيبني امل حلاصل، ويرجع هذا التطور إىل التنافس اهلذين املذهبني فضل يف أتسيس النحو وتطويره

الكوفة يف  يت سبقتهي ال ورغم هذا اخلالف إال أن البصرةإىل اخلالف حول كثريا من الظواهر واملصطلحات، 
 ت خطوطاورمسة، لكن الكوفة ما لبثت أن دخلت ميدانه وشكلت بنفسها مدرسة مستقلوضع أسس النحو، 

 النحو َطوُِّروَن يفلكوفة يُ احناة  الذين تتلمذوا على يد حناة البصرة، وبعد ذلك أخذ هجها بفضل أعالمهاواضحة ملن
 ا يلي:رضه فيما سنعمواإلتيان مبصطلحات جديدة حىت أصبح هلم حنو خاص مستقل عن حنو البصريني، وهذا 

 املدرسة البصرية: -1

عريب منذ نشأته حىت عصران احلاضر، فمعروف أن النحو نشأ احلديث عن مدرسة البصرة هو احلديث عن النحو ال
بصراي وتطور بصراي، "فالبصرة كانت منبع هذا العلم واملصدر الذي مشل بعلومه وثقافته الكثري من األمصار 

                                                           
 .12النايب: الكامل يف النحو ، ص علي حممود  1
 .85، 84حممد الشاطر أمحد حممد: املوجز يف نشأة النحو، ص   2
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اإلسالمية، والشمس اليت بزغت على الناطقني ابلضاد، وغمرت بضوئها بالد العرب واملسلمني بعد أن استطاع 
 .1"لقائمون على هذا العلم أن يضعوا أصوله وضوابطهرجاهلا ا

والفرات مياههما يف البحر، وهي تقع على   "البصرة مدينة جتارية على شط العرب، حيث يصب هنرا الدجلة
، حيث يقول ابن 2مسافة ثالمثائة ميل إىل اجلنوب الشرقي من بغداد، وقد اكتسبت امسها من طبيعة أرضها"

، " وروى أن عتبة بن غزوان ملا 3حجارة رِخوة اىل البياض، وهبذا مسيت البصرة"منظور يف لسان العرب:" البصرة 
أرسل اىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يصف له املكان الذي اختاره منزال جلنوده بقوله:" وجدت أرضا كثرية 

 ، أي أهنا أرض ذات حصى أو منخفضة 4ع فيها ماء وفيها قصباء"القضة من طرف الرب اىل الريف، ودوهنا مناق
تراهبا رمل واىل جانبها منت مرتفع، وفيه كثري املاء وأنه صاحل للزراعة بدليل وجود القصب فيها أي السكر والبد أن 

 ال غليظا صلبا.يكون لينا رخوا 

 

هي مدينة كانت تدعى يف العصور  "البصرة مدينة معروفة منذ بدايت التحرير اإلسالمي للعراق، وقيل
، وقد 5، وقد اختلف اللغويون واملرتمجون يف امسها األصلي الذي اشتق منه"balsara «بلسرة» الوسطى يف أورواب

م، على يد عتبة بن 635ه/14الشرقي يف بالد العراق، وذلك سنة  أسسها املسلمون عقب فتحهم اجلزء اجلنويب
أيب وقاص، وذلك أبمر من اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، وروعي يف  غزوان أحد قادة اجليوش لسعد بن

 .6انشاء البصرة أن تلب الدواعي الدينية والعسكرية للدولة العربية الناشئة

اشتهر يف البصرة مركزان قاما بنشر الثقافة والدعوة اليها وترغيب الناس فيها، وملتقى التجار ومركز "
املركزان مها: املسجد اجلامع الذي تقام فيه الصلوات وتعقد فيه حلقات الدرس، وسوق املربد احلضارة، وهذان 

الذي كان مركز اخلطباء والشعراء أيتون اليه من البوادي واحلواضر يتناشدون األشعار ويتفاخرون أبنساهبم ومآثرهم 
، ومع استقرار العرب يف 7"رة حىت بلغت أوجهاوما كان هلذين املركزين من أثر كبري يف نشأة العلوم الدينية يف البص

البصرة، واكتساهبم ملختلف الثروات وابعتبارها مدينة تطل على البحر، األمر الذي جلب إليها الكثري من 
                                                           

 .25ص ، خدجية احلديثي: املدارس النحوية  1
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األجناس اليت تبحث عن الرزق، فوفد على البصرة كثري من الفرس واهلنود والسراين وغريهم من األجناس، فهذا 
 .1مدينة جتارية ترنو اليها االبصارمكن للبصرة أن تصبح 

وقد ساعد منو النشاط التجاري يف البصرة على زايدة االستقرار، وابعتبارها مركز حضاري لكل االجناس 
العربية وغري العربية كان البد من نشر اإلسالم بني الوافدين واالهتمام ابللغة العربية، فكان االختالط بني األمم 

ذي عجل ابحنراف النطق للغة العربية اليت جاء هبا القرآن الكرمي، "فأخذت علوم القرآن داخل البصرة، األمر ال
تزدهر مرفقة ابملالحظات اللغوية اليت نشأ عنها فيما بعد علم النحو العريب، فكان البد للبصرة أن تساهم يف هذا 

، فقد قال ابن سالم:" وكان 2أوال" اجملال وأن يكون هلا اجتاه واضح يف النحو العريب، فالنحو العريب عرف فيها
 م اخذوا علوم العربية عن البصرةألهل البصرة يف العربية قدمه وابلنحو وبلغات العرب والغريب عناية، أي أهن

 ومعلوم أن املدرسة البصرية أسبق من املدرسة الكوفية، وذلك أن أساتذة املدرسة البصرية كانوا أساتذة ملدرسة 

أن النحو نشأ ابلبصرة، وهبا منا واتسع وتكامل وتفلسف، وأن لذي جتمع عليه املصادر واالكوفة املناظرة، 
 .3"رؤوسه بنزعتيه السماعية والقياسية كلهم بصريون

  دراسة النحو العريب يف البصرة قد خضع اىل ظاهرتني مها: وهذا ميكننا القول إن

 ابلسماع.ظاهرة لفوية حمضة، وهي ما يطلق عليها املؤرخون للنحو " -
 .4"ظاهرة عقلية هتدف اىل تدعيم الظاهرة األوىل ويعىن هبا القياس -

فقد أبوا أن يستدلوا بشاهد مل يعرف قائله ومحلوا كثريا من فالبصريني أخذوا ابلقياس كما أخذوا ابلسماع، "
أساسا يف الشواهد اليت خرجت على املسموع الشائع يف أهنا شاذة أو ضرورة، وعلى ذلك ال ميكن أن تكون 

وأن اهتمام سيبويه حكم، على عكس الكوفيني الذين أخذوا كل ما مسعوا عن العرب جعلوه أصال يقاس عليه، 
ابلسماع عمن يوثق بعربيتهم كثري، جنده واضحا يف الكتاب يف مواضيع كثرية، وهذا يعين أن سيبويه ومثل سائر 

مبتعدين عمن ال عمن يوثق بعربيتهم فصاحة وأصالة  البصريني يتشددون يف السماع والقياس فهم ال أيخذون إال
 .5"يطمأن إليهم بسبب خمالطتهم غري العرب من الذين جاوروهم أو كانوا على مقربة منهم
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قياساا، ألهنم ال يلتفتون اىل كل مسموع، وال  على أن البصريني أصحُّ  اوكأن السيوطي قد خلص األمر فقال:" اتفقو 
مون أبشعار العرب، ُمطَِّلعون  يقيسون على الشاذ، والكوفيون أوسع روايةا"، وقال ابن جين:" الكوفيون عالَّ

 . ومراد ابن جين توصيف الكوفيني بَسَعة الرواية، وغزارة احلفظ ألشعار العرب، دون البصريني.1عليها"

ا، فيه جواُز  وقال األندلسي يف"  وه أصالا ألصول، َجَعلُ الٍف ل خميءٍ ششرح املفصل:" الكوفيون لو مسعوا بيتاا واحدا
البيت  اهلا، وحيملونل على حاألصو وبَ وَّبوا عليه، خبالف البصريني". أي خبالف البصريني؛ فإهنم يبقون القواعد و 

 َن.وأصوهُلم أتق النادَر على الشذوذ، وخمالفة األصول، ولذا كانت قواعدهم أضبَط،

َباب، وآَكَلة الرَيَابِيِع، وأنتم  وممَّا افتخَر به البصريون على الكوفيني أن قالوا:" حَنُْن أنخُذ اللغَة عن حراشِة الضِّ
َواء، وابعة الكواِميخ". واملراد: أن البصريني أيخذون اللغة عن األعراب سكان البوادي  أتخذوهَنا عْن آَكَلة الشِّ

واملراد: أن الكوفيني يتلقون اللغة  «وأنتم أتخذوهنا عن آكلة الشواء وابعة الكواميخ»الذين ال إملام هَلم ابحلاضرة، 
تفكهون ابلكواميخ، وذلك مما يُفِسد األلسنة، وحُيرِّف اللغات  عن احلواضر واهل األسواق الذين أيكلون الشواء وي

 .2فال عربة مبا يُروى عنهم"

 ، ومن أجل ذلك رحلوا اىل البواديصحة املادة  اليت أيخذون منها قواعدهم ونومنه فقد اشرتط البصري
اللغة وسليقتها الصحيحة، وهي  جيمعون تلك املادة من ينابيعها الصافية اليت مل تفسدها احلضارة، واحملتفظة مبلكة

 .3قبائل متيم وقيس وأسد وطيء، وهذيل وبعض كنانة

 ابلقراءات ورواية  وعلى هذه الشاكلة شادت البصرة َصرَْح النحو ورفعت أركانه، بينما كانت الكوفة مشغولة
وكان أكثر استعدادا األشعار واألخبار، وبذلك نفهم السر يف أن عقل البصرة كان أدق وأعمق من عقل الكوفة، 

 .4لوضع العلوم

 

 مصادر الدراسة عند البصريني: -1-1 

فمن صحة الرواية من فصحاء العرب وحرصهم الشديد على  غةمجع الليف عدة لقد اعتمد البصريون على مصادر 
 مصادرهم:

                                                           
 .428م، ص 2006ه/1426السيوطي، جالل الدين: االقرتاح يف أصول النحو، تع: حممود سليمان ايقوت، دار املعرفة اجلامعية، مصر،  1
 .429ص السيوطي، جالل الدين: االقرتاح يف أصول النحو،   2
 .19، 18شوقي ضيف: املدارس النحوية، ص   3
 .21ص املرجع نفسه،  4
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 :وأصح 1العلماءما نطقت به العرب وأعاله قدرا وأبعده عن ضعف لذلك كان مرجع أفصح وهو  القرآن الكرمي ،
مصدر يرجع النُّحاة إليه يف تقنني القوانني، واستخراج األصول، ألن العربية مل تشهد كتااب احيط ابلعناية، واْكُتِنف 

ابلّرِعاية منذ زمن مبكر، فُحوفظ على تراكيبه، وأُْحِصَيت كلماته وحروفه، وكيفية ترتيله بلهجاته، مع إتقان متناه يف 
 .2ة يف األخذ واألداء مثل القرآن الكرميالتلقني، ودقة ابلغ

 :فقد استشهدوا بشعر الفرزدق وجرير والعجَّاج ورؤبة، فهم يستشهدون على وجه  الشعر اجلاهلي واإلسالمي
 .3التقريب أبشعار احملدثني الذين عاشوا حىت منتصف القرن الثاين للهجرة

  :األخذ عن األعراب الفصحاء، ونقل " أيضا به ويقصد، هو أخذ كل ما تواترت صحته ) شعر، نثر...(السماع
لغاهتم وتسجيل شعرهم ونثرهم وقضاء األزمنة الطويلة يف النقل عنهم، وكان هذا السماع هدف العلماء، ومبتغى 

 .4"عراب تكاد تكون الطريق الطبيعي لإلملام ابللغةاألالرواة، وكانت الرحلة اىل البادية أمر مألوفا، وكانت مشافهة 
 ة منها يف استعماالهتا املختلفة اللغات ليس من اليسري الوقوف على مفرداهتا ومشتقاهتا، ومساع كل كلم": القياس

فكانت احلاجة ماسة اىل أن يكون االستقراء املمكن كافيا لوضع قاعدة، ميكن اتباعها والسري على منواهلا، وهبذا 
 .5"بناءه، وأيخذ حكمه يف كل ما يعرض لهما مل يسمع على ما مسع، فيعمل عمله، ويبين يقاس على 

  :ةأشهر علماء البصر  -1-2

 وعاصر الرسول صلى هللا عليه وسلمهو ظامل بن عمرو بن سفيان الدؤيل، ولد يف اجلاهلية " أبو األسود الدؤيل:
وكان أعلم عصره بكالم العرب، كما أنه أول من ضبط املصحف "، 6"لكنه مل يقابله، وهو من أفصح الناس

 .7"ه69يف الطاعون اجلارف سنة  ابلشكل، تويف ابلبصرة

هو نصر بن عاصم بن عمرو بن خالد بن حزم بن أسعد بن بكر، كان جيتمع مع أيب " :نصر بن عاصم الليثي
األسود الدؤيل يف بكر بن عبد مناة، وكان نصر فقيها، عاملا ابلعربية، من قدماء التابعني، كان أحد القراء 

 .8"ه89أول من نقط املصاحف، تويف سنة والفصحاء، وهو 

                                                           
 .229عبد الرمحن السيد: مدرسة البصرة، ص  1
 .51مهدي ملخزومي: مدرسة الكوفة، ص  2
 .51، ص املرجع نفسه  3
 .236عبد الرمحن السيد: مدرسة البصرة، ص  4

 .243ص املرجع نفسه،  5
 .49خدجية احلديثي: املدارس النحوية، ص   6
 .70حممد الطنطاوي: نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة، ص  علي  7
 .129صالح رواى: النحو العريب، ص  8
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كان والده معدان من أهل ميسان مث رحل اىل البصرة فأقام هبا، أخذ عنبسة   ":عنبسة بن معدان الفيل املهري
 .1"النحو عن أيب األسود الدؤيل، وكان أبرع أصحابه، وعاصر الفرزدق، تويف املئة األوىل من اهلجرة

ود بن األعرج، موىل حممد بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب، كان أعلم هو أبو دا" عبد الرمحن بن هرمز:
 .2"ه117الناس أبنساب قريش والنحو، تويف ابإلسكندرية سنة 

كان أول من   سالم:" ول ابنهو عبد هللا بن أيب اسحق موىل آل احلضرمي، وفيه يق" ابن أيب اسحق الضرمي:
 من  ق قواعده وأولمن اشت ذ أولبعج النحو ومدَّ القياس وشرح العلل، وبذلك جيعله الواضع األول لعلم النحو، ا

يب اللغوي:" فرَّع عبد هللا طرد فيها القياس، حبيث حُيمل ما مل ُيْسمع عن العرب على ما مسع عنهم، ويقول أبو الط
 . 3"ه117بن اسحق النحو وقام وتكلم يف اهلمز، حىت عمل كتاب مما اماله"، تويف سنة 

هو أبو عمر موىل خالد بن الوليد نزل يف ثقيف فنسب إليهم، أخذ عن أيب  "عيسى بن عمر الثقفي البصري:
، كان حافظا للقرآن ولغريب كالم العرب، كثري التقعري يف كالمه واستعمال الغريب حىت يف أحلك 4اسحق وغريه

 .5"ه149، تويف سنة «اإلكمال واجلامع»الظروف، كثري التأليف والكتابة، وذكر له الرواة كتابني مسامها 

حىت تويف  كة ونشأ وعاش ابلبصرةه، مب70هو زاين بن العالء بن عمار املازين، ولد سنة ": أبو عمرو بن العالء 
وهو من أوثق الناس رواية وأشدهم فيه، وهو من القراء السبع، مل يكن حنواي ابملعىن الدقيق بل  "، 6"ه154هبا سنة 

 .7"كان لغواي وراواي ثقة من الرواة

عمرو ه، أخذ عن أيب 94أبو عبد الرمحن يونس بن حبيب الضب موىل بين ضبة، ولد سنة " يونس بن حبيب:
 ك، مما جعله يضف كتااب يف اللغاتوغريه، اشتهر برواية اللغو والغريب، حيث رحل اىل البادية من أجل ذل

 .8"وكانت حلقته ابلبصرة تغّص ابلطالب، ويف مقدمتهم أبو عبيدة اللغوي وسيبويه

                                                           
 .127ص  النحو العريب، ،صالح رواى 1
 .24ص  ،عماري عبد هللا: التنظري يف علم أصول النحو العريب 2
 .23شوقي ضيف: املدارس النحوية، ص   3

 .75حممد الطنطاوي: نشأة النحو، ص  علي4
 .56ص  خدجية احلديثي: املدارس النحوية، 5
 .27شوقي ضيف: املدارس النحوية، ص  6
 .24عماري عبد هللا: التنظري يف علم أصول النحو، ص  7
 .28املرجع السابق، ص  8
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أول األخافشة  أبو اخلطاب عبد احلميد بن عبد اجمليد موىل قيس بن ثعلبة من أهل هجر، "األخفش األكرب:
، كان إماما يف العربية، لقى األعراب وأخذ عنهم وعن أيب عمرو بن العالء، وكان ديننا ورعا ثقة الثالثة املشهورين

 .1"ه177وهو أول من فسر الشعر حتت كل بيت، تويف سنة 

عمان، ولد سنة هو اخلليل بن أمحد بن عبد الرمحن األزدي الفراهيدي من أزد " الليل بن أمحد الفراهيدي:
ه، قضى حياته يف البصرة، وكان أعلم الناس وأذكاهم وأنبههم، ومن أكثرهم ورعا وتقى وزهدا يف مباهج 100
أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب هبا، وكان الغاية يف استخراج مسائل النحو وتصحيح  "، 2"احلياة

ضية فذة، حيث يعد أساسا للتأليف ليل ذو عقلية رايالقياس فيه، ألف كتاب العني وهو الذي دل على أن اخل
املعجمي يف اللغة العربية، وقد مجع فيه ألفاظ اللغة املستعمل منها واملهمل عن طريق تقليب الكلمة، تويف سنة 

 .3"ه175

ه، ولقب 135أاب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب موىل بن احلارث بن كعب وجبح والدته كانت سنة " سيبويه:
اليت كانت مركزا للثقافة اإلسالمية ومقرا للدراسات  "،4"ه برائحة التفاح، ولد ابلبيضاء بفارس، ونشأ ابلبصرةسيبوي

فأصبح رائد املدرسة البصرية، وقد الدينية والنحوية، وكان صبيا فأخذ فيها علم القراءات مث طلب الفقه واحلديث، 
أي الكتاب، وقد مجع يف هذا الكتاب خمتلف املباحث النحوية والصرفية  «قرآن النحو»ألف كتابه مساه الناس 

واتبع سيبويه يف كتابه منهج أستاذة اخلليل يف احلديث عن املسائل النحوية والتعليل والقياس ، ومن الواضح أن 
 سنة سيبويه مل يكن له الفضل األكرب يف أتليف الكتاب بل أخذ معظمه عن أستاذه اخلليل بن أمحد، تويف

 .5"ه180

أبو حممد حيي بن املبارك بن املغرية العدوى، املعروف ابليزيدي، نشأ ابلبصرة، وتلقى عن أيب عمرو بن " اليزيدي:
العالء وابن ايب اسحق واخلليل ويونس وغريهم، كان اليزيدي ثقة وهو أحد القراء الفصحاء العاملني بلغات العرب 

 .6"ه202والنحو، تويف سنة 

                                                           
 .160صالح رواى: النحو العريب، ص  1
 .65خدجية احلديثي: املدارس النحوية، ص  2
 .172، ص خدجية احلديثي: املدارس النحوية 3
 .80الطنطاوي: نشأة النحو،  4
 .12، ص 1980عبدة الراجحي: دروس يف املذاهب النحوية، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، دط،   5
 .271،270صالح رواى: النحو العريب، ص  6
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 األخافشة املشهورة أبو احلسن سعيد بن مسعدة موىل بين جماشع بن دارم بن مالك، أوسط "األوسط:األخفش 
وأشهرهم ذكرا يف النحو، أقام ابلبصرة لطلب العلم، وشارك سيبويه يف التلقي عن جل شيوخه كان أعلم الناس 

 .1"لدابلكالم وأحداقهم يف اجل

 2"ابلبصرة، وتلقى عن عيسى بن عمر وسيبويه، مال اىل مذهب املعتزلةأبو علي حممد بن املستنري، نشأ "قطرب: 
 .3"ه206برع يف النحو والغريب، له تصانيف كثرية منها يف النحو: كتاب العلل، وقد تويف ببغداد عام "

   غةة، فتعلم عن شيوخها النحو واللأبو عمر صاحل بن اسحق موىل بين جَرم من قبائل اليمن، نشأ ابلبصر  "اجلرمي:
كان اجلرمي أديبا شاعرا ديناا صحيح العقيدة، وله مناظرة مع الفراء، ورد بغداد وأقام فيها حىت تويف سنة 

 .4"ه225

أبو عثمان بكر بن حممد موىل بين سدوس، ولد ابلبصرة وترىب يف بين مازن، أخذ العلم عن أيب عبيدة ": املازين
تصانيف منها: كتاب يف علل  فضالء الناس ورواهتم، له عدةكان املازين من "، 5"وأيب زيد واألخفش وغريهم

 .6"ه249وكتاب التصريف، تزيف ابلبصرة سنة  النحو

ه، نشأ ابلبصرة وشغف ابلعلم 210أبو العباس حممد بن يزيد بن عمر األكرب الثمايل األزدي، ولد سنة  "املربد:
ريهم، وبلغ من اعجاب املازين بفطنته أن لقبه ابملربد أخذ العلم عن املازين واجلرمي وغ"، 7"والسيما النحو والصرف

كثرية منها كتاب   حلسن تثبته وأتتيه يف العلل، وكان أعلم الناس مبذاهب البصريني يف النحو ومقاييسه، وله مؤلفات
 .8"ه285الفاضل وكتاب الكامل، ويعد آخر أئمة املدرسة البصرية، تويف ببغداد سنة 

 البصرية:أهم مسات املدرسة  -1-3

 :9هناك الكثري من السمات واخلصائص ميك تلخيصها يف البنود اآلتية

                                                           
  .105،104النحو، ص الطنطاوي: نشأة  1
 .109ص  الطنطاوي: نشاة النحو، 2
 .288صالح رواى: النحو العريب، ص  3
 .110،109، ص املرجع السابق 4

 .110ص  الطنطاوي: نشأة النحو،5
 .208صالح رواى: نشأة النحو، ص  6
 .94خدجية احلديثي: املدارس النحوية، ص  7
 .124شوقي ضيف: املدارس النحوية، ص  8
 .65أسامة خالد حممد بن محَّاد: اخلالصة البهية يف املدارس النحوية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، دط، دت، ص  9
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 .البصريون أول من اشتغل بعلم النحو، فهم املؤسسون احلقيقيون هلذا العلم 
 متيم  بائلقللحن، وأمهها افية من ها صاارحتال الكثري من علماء هذه املدرسة اىل القبائل املتبدية الباقية على سليقت

ليت أخذ القبائل أهم ا أسد، هذيل، وبعض طيء، وبعض كنانة، هذه القبائل الستة إضافة اىل قريش هيقيس، 
 يفعتماد عليهم راب واالاألع عنها حناة اللغة العربية، اليت اصطلح على تسميتها ابللغة الفصحى، والسماع من

 قواعدهم. استنباط
  انوا الشمول، كما كو العموم طراد و قواعدهم، فطلبوا يف قواعدهم االاالعتماد على الكثرة من الشواهد عند استنباط

 رن شوائب التحضمربيتهم علصت من خأكثر حتراي للرواية عن األعراب، ومتيزوا ابلدقة واحليطة، فلم يرووا إال ع
 فكثر عندهم الشاذ.

  ية.لفلسفاالقدرة العالية على االستدالل ابلرباهني العقلية واألقيسة املنطقية، والعلل 

 املدرسة الكوفية: -2

ال ُتْذكر البصرة إالَّ وتُذَكر معها الكوفة، وإن كان ملدرسة البصرة فضل أتسيس النحو وتعليمه الكوفة، فإنَّ ازدهار "
النحو يعود إىل ما كان بني املدرستني من تنافس شديد ارتفع إىل درجة اخلالف حول كثري من ظواهر اللغة 

ذت لنفسها منهجاا خاصاا فيه، حىت ال  العربيَّة، وإن كانت الكوفة تعلَّمت النحو من البصرة، فإهنا ما لبثت أن اختَّ
 .1"تكاد جتد مسألة من مسائل النحو إالَّ فيها مذهبان: بصرّي وكويفّ 

تقع الكوفة يف وادي الفرات األوسط اخلصيب على الضفة الغربية للنهر، إىل الشرق من مدينة احلرية حيث "
الصحراء الواسعة املطلة  على سهل واسع خصيب، حيده من جهة الشرق هنر الفرات، ومن جهة الغربتشرف 

 .2على مشارف بالد الشام"

كانت الكوفة تدعى  »فقيل انه مل يكن معروفا قبل التحرير العريب، قال الكسائي:  «الكوفة»لقد اختلف يف اسم 
الُكوفُة ابلضم: الرَّْمَلُة  »:"، وجاء يف القاموس احمليط«وفةكوفان وقال األزهري كوفان اسم ارض وهبا مسيت الك

ْسَتديرَُة، أو كلُّ 
ُ
 .3َحْصباُء، ومدينة العراق الكربى، وقبة اإلسالم، ودار هجرة املسلمني" هاطُ الِ ختَُ  ةٍ لَ مْ رَ  احلَْمرَاُء امل

لقد َمصَّر الكوفة سعد بن أيب وقاص يف السنة السابعة عشرة  للهجرة، وقد تضافر على اختيار موقعهما "
عامالن: هو وقوعها على اجلانب الغريب من الفرات على طريق االمدادات العسكرية كي يسهل االتصال بني مقر 

                                                           
 .1131، ص 1إميل بديع وميشال عاصي: املعجم املفصل يف اللغة واألدب، مج 1
 .268صالح رواى: النحو العريب، ص 2
 .1445القاموس احمليط، مادة)كوف(، ص  الفريوز آابدي:3



 الفصل األول: االصطالحات النحوية آفاقه وأعالمه

 
30 

العربية، وكون بيئتها شبيهة ببيئة احلجاز  اخلالفة اإلسالمية، والعامل اجلغرايف وهو وقوعها على أطراف الصحراء
فهناك مراكز ساعدت على نشر الثقافة ومنوها وازدهارها فقهية أم لغوية أم أدبية أم حنوية واليت من أشهرها:  واليمن

مسجد الكوفة اليت اختذوه مقرا للعبادة ومركزا للعلوم املتنوعة أينما تعقد فيه حلقات لتعليم القرآن وقراءاته 
وقد أتسست الكوفة يف عهد اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، وقد مت بناؤها بعد بناء "، 1"سريهوتف

 منية الفارقة بني نشأة املدرستنيبنيت من أجله البصرة، وختتلف الرواايت حول املدة الز الذي نفسه البصرة للغرض 
 .2"فهناك من يقول أن الفارق ستة أشهر، وقيل ثالث سنوات

تعده املصادر القدمية أول حنوي يف الكوفة ، وتنسب لقد بدأت املدرسة الكوفية على يد الرؤاسي الذي "
أخذ النحو على أكرب شيوخ حناة البصرة أمثال أىب عمرو بن العالء قد  «الفيصل»له وضع كتاب النحو امسه 

الكسائي وتلميذه الفراء، فهما اللذان الكويف كانت مع  لكن البداية احلقيقية للنحو ،3"وعيسى بن عمر الثقفي
، وأهم ما مييز املدرسة الكوفية عن املدرسة البصرية اتساعها يف رواية 4"رمسا صورة هذا النحو ووضعا أسسه وأصوله

األشعار وعبارات اللغة عن مجيع العرب بدويِّهم وحضريِّهم، بينما كانت املدرسة البصرية تتشدد تشدداا جعل 
تون يف كتبهم النحوية إال ما مسعوه من العرب الفصحاء الذين سلمت فصاحتهم من شوائب التحضر أئمتها ال يُثب

وآفاته، وليس معىن ذلك أن الكوفة مل يكونوا يرحلون اىل البوادي الفصيحة، ولكنهم كانوا ال يكتفون مبا أيخذون 
القرآنية مما جعلها حتظى مبذهب فقهي  كما كانوا يهتمون ابلفقه وأصوله ومقاييسه وابلقراءاتعن فصحاء العرب،  

هو مذهب أيب حنيفة وبثالثة من القراء السبعة وهم عاصم ومحزة والكسائي الذين شاعت قراءهتم يف العامل 
  عثا لكثري من اخلرافات واألساطريكما راجت يف الكوفة رواية األشعار، وكان اإلكثار من هذه الرواية مب  ،5العريب

، فإذا كان البصريون ال يقيسون على الشاذ القليل فإن الكوفيني قد  كما اشتهروا أيضا يف توسعهم يف القياس
 .6خالفوهم يف ذلك حيث كانوا يستشهدون بكالم قبائل مل تكن فصيحة
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أن جند "فالصلة بني املدرسة الكوفية واملدرسة البصرية يف النحو ظلت قائمة على مدار الزمن وأن من الطبيعي 
دائماا عند حناة الكوفة أتثرات خمتلفة ابملذهب البصري، لكنهم مع ذلك استطاعوا أن يبينوا شخصياهتم إزاءه، وأن 

 .1ينفذوا إىل مذهب مستقل هبم، له طوابعه وخصائصه اليت تفرده عن املذهب البصري إفرادا متميزاا واضحاا"

 مصادر الدراسة عند الكوفيني:-2-1

 در:املصا هلم مصادرهم اليت أرجعوا إليها أصول دراستهم النحوية، ومجلة هذهإن الكوفيني 

وا من أفاد قدكانوا   البد أهنمشافهة أو ُمناقلة، و وقف أئمة الكوفيني على النحو البصري مُ لقد  "النحو البصري:-
 اعمال البصريني، وكان هلم منها نقط ارتكاز اعتمدوا عليها يف هنجهم اجلديد.

رايف، وبُعدت ا عن األو عدُ دي الذين بوهي لغات أعراب البوا عراب اليت اعتمد عليها البصريون:لغات األ-
يس ومتيم قائل العرب هم بني قب مهم منفإن الذين نقل البصريون عنهم، واحتجُّوا بكالر بلهجاهتا، أثُّ لغتهم عن التَّ 

 يت جتاور سائردهم الراف بالممن كان يسكن أط، وال عن سكان الرباري لم يُؤخذ عن حضرّي قطُّ وأسد وغريهم، ف
 األمم الذين حوهلم.

راب سواد هبم، كأع ن وثَقواوهي هلجات عرب األرايف، الذي اد هبا:لغات أخرى أىب البصريون االستشه-
 هتموا، وحلنوها، وان لغتهمبصريو من متيم وأسد، وأعراب سواد بغداد من أعراب احَلْطمية، الذين غلَّط ال الكوفة

 .الكسائي أبنه أفسد ما كان أخذه ابلبصرة

وحمدثه مصدرا من مصادر الدراسة الكوفية، وحمتج ا للكوفيني وعليه واإلسالمي  يعد الشعر العريب الشعر العريب:-
 .2"بَنوا كثريا من أصوهلم

من سائر  ا موقفهمنوا قد وقفوا منهمصدر هام من مصادر النحو الكويّف، ولكن البصريني كا" القراءات:-
ها شاذَّة لُّغوية، وعدوُّ اايت الن الرو ألصوهلم وأقيستهم، كما رفضوا االحتجاج بكثري مالنُّصوص اللُّغوية، وأخضعوها 

 فيني إىل:حُتْفظ، وال يُقاس عليها، ويرجع اعتبار القراءات مصدرا لغواي للكو 
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 فصاحتهم همون يفهم عرب، ال يُ تَّ نت مهبط الصَّحابة، ففيها نزل عدد كبري منهم، وأكثر أن الكوفة كا-
م: عاصم ، وهيف العراق لقرَّاءامَّة وأصبحت الكوفة هبم موطن القراءات، وظهر فيها ثالثة من أربعة قرَّاء كانوا أئ

 ومحزة والكسائي.

من  مية حمضة، فهوبية إسالءة، وهو الكسائي ذو ثقافة عر وأستاذها إمام من أئمَّة القراوأن مؤسس هذه املدرسة -
 الذين ينهجون املنهج الذي َسلكه الفرّاء.

وأن طابع الكوفيني يف دراستهم ديين، ومن مظاهر هذا عنايتهم ابلقرآن، وصلة الكسائي به واضحة كل -
 .1"الوضوح

 أشهر علماء الكوفة:-2-2

عاذ بن مسلم اسي، ومالرؤ  من وضع اخلطوات األوىل لنشوء املدرسة الكوفية مها: أبو جعفر يُعدُّ أول
 لكوفة استقرا يف اثقفي، مثمر العاهلراء، اللذان تتلمذا على كبار علماء البصرة كأيب عمرو بن العالء وعيسى بن 
 الفراء. ذته:تالم أما الذي وضع أسسها وأشاد بناءها فهو تلميذمها العظيم: الكسائي، ومن أهم

أبو جعفر حممد بن احلسن بن أيب سارة، لقب ابلرؤاسي لعظم رأسه، أستاذ الكسائي والفراء، أخد " الرؤاسي:-
مساه  عن عيسى بن عمر، وله كتاب يف اجلمع واإلفراد، وهو أول من وضع من الكوفيني كتااب يف النحو

فإىل "، 2"كتبا كثرية منها: الفيصل، التصغري، معاين القرآن،كما ذكر ابن الندمي وابن االنباري أن له   «الفيصل»
 .3"الرؤاسي يرجع بدء النحو يف الكوفة دراسة وأتليفا، تويف ابلكوفة يف عهد الرشيد

ولد اهلراء يف أايم يزيد بن عبد أبو مسلم معاذ بن مسلم اهلراء، لقب ابهلراء لبيعه الثياب اهلروية،  "معاذ اهلراء:-
، واشتغل مع ابن أخيه الرؤاسي ابلنحو غري أن ولوعه ابألبنية عليه حىت عّده أقام ابلكوفةه، 105امللك سنة 

املؤرخون واضع الصرف، ومل يوقف له على مصنف يف النحو، ومل ترو له كتب النحو أقواال أو آراء حنوية، تويف 
 .4"ه187ابلكوفة سنة 

ه، أكب منذ نعومة 119"أبو احلسن علي بن محزة، وهو من أصل فارسي، ولد ابلكوفة سنة  ائي:الكس-
أظفاره على حلقات الفراء حىت عّد منهم، وهو الطرف الثاين يف املناظرة الشهرية يف النحو رفقة سيبويه املعروفة 
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العربية، أخذ عن يونس بن حبيب أحد أئمة "والكسائي أحد القراء السبعة وإمام الكوفيني يف ، 1ابملسألة الزنبورية"
البصرة وجلس حلقات اخلليل، مث خرج اىل بوادي جند واحلجاز وهتامة أيخذ عن األعراب األقحاح، فأنفذ مخسة 

  الكسائي الرتدائه كساء مثني أسود، وقد لقب بلقب 2عشرة قنينة حرب يف الكتابة عن العرب سوى ما حفظ"

، وتنسب اليه عدة مؤلفات منها: كتاب القراءات خمتصر يف النحو  حمرم ابحلج وقيل ألنه اكتسى بكساء وهو
 .3"ه189كتاب النوادر الكبري، تويف سنة 

ه 144هو زكراي حيي بن زايد موىل بين أسد، لقب ابلفراء ألنه كان يفرى الكالم، ولد ابلكوفة سنة " الفراء:-
، "وكان الفراء يف مقدمة العلماء 4كما مسع عن األعراب"  من أصل فارسي، وأشهر من تلقى عنهم العربية الكسائي

ألف "،5الذين تفقهوا يف القرآن وقراءته، وشارك يف االختالف اىل حلقات الفقهاء ورواة األشعار واألخبار واألايم"
 .6وهو يعّد أهم كتاب يف النحو الكويف" «معاين القرآن» الفراء عدة تصانيف أمهها

يف عصرها الذهب، وتلقى  أمحد بن حيي املعروف بثعلب موىل بين شيبان، ولد ببغداد هو أبو العباس" ثعلب:-
عن ابن األعرايب وابن قادم وسلمة بن عاصم وغريهم، غري أنه كان للنحو من بني علوم اللغة العربية النصيب األوفر 

 .7ه"291ه وتويف سنة 200، ولد سنة وكان شديد احلفظ من عنايته، واعتماده فيه كان على سلمة بن عاصم

أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن احلسن األنباري، من علماء الكوفة " أبو بكر بن األنباري:-
ألف بيت شعر شاهدا، اختلف اىل  «300»ه، عرف بقوة حفظه فقيل كان حيفظ 271الراسخني، ولد سنة 

يث، وكان من الذين دعموا النحو الكويف ابلعلل املنطقية حلقات العلم واللغة والنحو وعلوم القرآن وغريب احلد
 .8"ه328وقد تويف سنة  «اإليضاح»ويتضح ذلك أكثر ملن يتصفح كتابه 
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 أهم مسات املدرسة الكوفية:-2-3

 هناك عدة خصائص متيز هبا الكوفيون منها:

 "ت الروااي يفورغب الناس  وهم،بقرَّ ، فغلبوا عليها، وتقربوا من احلكام فسبق أهل الكوفة يف حضورهم يف بغداد
 فروع.لى الالشاذة، فاهتموا هبا، وتباهوا يف الرتخيصات، وتساهلوا يف األصول، واعتمدوا ع

  جلانب  هذا اسهم يفأوضع مصطلحات جديدة حنو: اجلحد، اخلفض، النعت، اخلالف... والفراء هو أكثر من
 من بني علماء مدرسة الكوفة.

  ائلها.ق يعرف ليت المن مظاهر توسعهم يف الرواية أهنم كانوا يقبلون النصوص ااالتساع يف الرواية و 
  أتخر أهل الكوفة إىل حّد ما عن األخذ مبظاهر احلضارة، وحرصوا على التمسك بطابع البدواة قياسا إىل أهل

 .1الكوفة
  قوم على افرتاضات وتكهُّنات، أو بفهم العربية فهما ال يأن حناة الكوفة كانوا يلمحون الطبيعة اللغوية، وميتازون

 .2"استهداء بقوانني القوانني العقل، واصول املنطق، ولكنه يقوم على تذوُّق للغة، وحّس بطبيعتها

 شأة الالف بني املدرستني وأسبابه:ن-3

 نشأة الالف: -3-1

ويظهر هذا اخلالف يف مناظرة نشأ اخلالف احلقيقي بني البصريني والكوفيني منذ القرن الثاين اهلجري، 
وهي مسألة وقعت بني سيبويه والكسائي يف جملس حيي بن خالد سيبويه والكسائي املعروفة ابملسألة الزنبورية، 

ىل الزنبور الذي ورد يف العبارة املتناظر عليها، وفيها أن الكسائي سأل سيبويه إالربمكّي، وقد مسيت كذلك نسبة 
 ، فقال سيبويه«َأظنُّ أنَّ العقرَب أشدُّ لْسعاا من الزُّنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إايهاقد كنُت  » عن قول العرب:

وأنتما  : اختلفُتماالعرب ترفع وتنصب، فقال حيي حلنت، ، وال جيوز النصب، فقال الكسائي:«فإذا هو هي »
رئيسا بلديكما، فمن حيكم بينكما؟ فقال له الكسائي: هذه العرب ببابك قد مسَِع منهم أهل البلدين أي البصرة 

والكوفة، فيحضرون وُيسألون، فاحتكموا اىل قبيلة احلطمة النازلة أبطراف بغداد فوافقوا الكسائي، إال أن أتييد 
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فخرج  ،1عنهم اللغةذ ، ألهنم اختلطوا ابحلضر وليسوا ممن تؤخعشرية احلطمة ال قيمة له عند سيبويه والبصريني
 سيبويه وصري وجهه إىل فارس، ومل يعد اىل البصرة.

 هذا احلد وصل اخلالف والتنافس بني الكوفة والبصرة يف املسائل العلمية، حىت انتهى أمره ابلقضاء إىل
 ألة ميكن تلخيص منشأ اخلالف:ومن خالل هذه املس ،2على فىت البصرة وعاملها ابملكر والدهاء

لفاظ واألسهل ح من األألفصافقد اعتمد البصريون يف مادة منهجهم العلمي على  أوال: املادة العلمية:
ة واملصونة تها يف العربيع بعراقملقطو امنها على اللسان، ولذلك اختاروا من بني القبائل اليت اعتمدوا عليها القبائل 

 فطرهتم من رطانة احلضارة األجنبية.

  أمره ممن سبقيفيشكون  غة منالبصريون خيتربون سالمة ل كان  اثنيا: اختيار سالمة لغة املأخوذ عنه:
 من القبائل الفصيح.

ون إال برواية ال أيخذواة فكان البصريون يتحرون عن الر   اثلثا: التأكد من الثقات يف صحة املروي:
ليها عن قائ ملروايت نقل ايفجلهد الثقات الذين مسعوا اللغة من الفصحاء عن طريق احلفظة واألثبات الذين بذلوا ا
 له.أما الكوفيون فقد تساهلوا يف التثبت من صحة املسموع وأمانة راويه وسالمة قائ

اشرتط البصريون فيما ينقل عن العرب الكثرة فيقعدون  رابعا: كمية املقيس عليه املنقول عن العرب:
كاثرة بل   للقياس كثرةفلم يشرتطو  نظائر، أما الكوفيونعلى األكثر وإال قاسوا األشباه على األشباه والنظائر على ال

  .3"قاسوا على الشاهد الواحد ولو جاء خمالفا للكثرة

 سباب الالف:أ -3-2

 وكان هلذا اخلالف األسباب اآلتية:

  طريقيفتلفون خيفإهنم  ون واللغةاالختالف الطبيعي بني الناس، فكما خيتلفون يف الشكل والل" -1
 ها النحو.لوم ومنمن ع التفكري والقدرة على االستيعاب واالستنباط، وابلتايل خيتلفون فيما يصدر عنهم

                                                           
 .1147، ص 1إميل بديع يعقوب وميشال عاصي، املعجم املفصل، مج ينظر:1
 .421صالح رواى: النحو العريب، ص   2
 .27،26،25حممد الشاطر أمحد حممد: املوجز يف نشأة النحو، ص  3



 الفصل األول: االصطالحات النحوية آفاقه وأعالمه

 
36 

سألة بعيدا مثنان يف اه االنسان من حب الغلبة والظهور خاصة أمام الناس، فلو تناقش ما ُجبل علي -2
ان خرين فال يتفقام اآلمأقشة ه املناعن الناس فقد يتفقان وقد خيضع أحدمها لوجهة نظر اآلخر، أما لو كانت هذ

 وحياول أن ينتصر كل منهما لوجهة نظره.

تدخُل احلكام العباسيني بني الفريقني، ومناصرة فريق على اآلخر، وأوضح شاهد على ذلك ما فعله  -3
املناظرة البغيضة حيي بن خالد فقد مجع بني سيبويه إمام البصريني وبني الكسائي إمام الكوفيني، ودارت بينهما 

 .1"حول املسألة الزنبورية

ما فعل ر بلده كد فقد كان الكوفيون يتعصبون للكوفة، وكان بعضهم يؤلف يف مفاخالعصبية للبل-4
 اهليثم بن عدى الكويف، فألف كتابه: فخر أهل الكوفة على أهل البصرة.

 يف مساعهم لبصريوناينما يتشدد ختالف املنهج الذي هنجه كل من الفريقني يف األخذ عن العرب، فبا-5
عون يف رواية ون يتوسلكوفياعن العرب وال يثبتون يف كتبهم النحوية إال ما مسعوه عن العرب الفصحاء، كذلك 

 األشعار وعبارات اللغة عن مجيع العرب بدويهم وحضريهم.

ها احلذف أبرز  ئل،ة ومرونتها، فقد تصرف العريب يف وجوه التعبري بكثري من الوساطواعية اللغ -6
 واالختصار.

اختالف الشواهد قوة وضعفا، فقد حيتج فريق منهم بشاهد، فيقول الفريق اآلخر إن هذا البيت  -7
 .2جمهول القائل أو إنه شاذ أو ضرورة أو مصنوع

 

 

     

   

                                                           
 .6،5، ص 2001والكوفيني، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، دط، حممد حسنني صربة: مثرة اخلالف بني النحويني البصريني  1
 .12،11،10ص  املرجع نفسه، 2
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مصطلحات كل علم هي مفاتيحه، فتحديد مدلول املصطلح ليس ابألمر السهل، ابلرغم من أنه     
 ضرورة علمية إذ به تنظم أمور كل فن، فتحدد معايريه.

سبق النحو  ري الذيو البصمتزامنة مع بداية النحوقد عرفنا أن املصطلح النحوي نشأ يف مرحلة مبكرة 
يني بوضع ن البصر ميز عالكويف يف وضع املصطلحات النحوية وأصوهلا، وهذا ما جعل الكوفيني حياولون الت

 ة البصرةيد حنا ا علىمصطلحات خاصة هبم ومغايرة ملفهومها عند البصريني، رغم أن حناة الكوفة تتلمذو 
ستاذه اخلليل آراء أ ا خيالفموكان كثريا حلقات اخلليل ودرس كتاب سيبويه، كان حيضر فالكسائي إمام الكوفيني  

ئفة ملصطلحها ر كل طااختياو وسيبويه، وكأنه مهد طريق اخلروج على آراء البصريني، فاختالف التسمية بينهما 
 منهما يرى يف املدلول ميزة خاصة ال يراها غريه. راجع إىل أن كال

 ي:ه تتقسيما ثالثاصل بني البصريني والكوفيني يف املصطلح النحوي نتج عنه إن اخلالف احل    

 قابلها من مصطلحات بصرية. ياألول: مصطلحات كوفية وما 

 الثاين: مصطلحات بصرية رفضها الكوفيون.

 الثالث: مصطلحات كوفية خالصة.

 يت: كاآل  التقسيم األول: لقد وضع الكوفيني مصطلحات حنوية ختالف املصطلحات البصرية وهي

 احملل. -1
 الرتمجة. -2
 التفسري. -3
 النعت. -4
 ما ُيجَْرى وما ال ُيجَْرى. -5
 الفعل. -6
 النسق. -7
 القطع. -8
 اجلحد واالقرار. -9

 تربئة.للال  -10
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 املرافع. -11

 األدوات. -12

13- .  الكناية واملكّنى

 العماد. -14

 الصلة. -15

 الضمري اجملهول.-16

 الفعل الواقع وغري الواقع. -17

  فاعله. ما مل يجَسمى  -18

 اخلفض. -19

 الكوفيون منها: هاايرضالتقسيم الثاين: هناك مصطلحات حنوية بصرية ال 

 فعل األمر. -1
 جمموعة املفاعيل. -2
 عراب والبناء.إلألقاب ا -3

 ر منها:م نذكهبالبصريني بوضع مصطلحات حنوية خاصة ث: حاول الكوفيون التميز عن لالتقسيم الثا

 الفعل الدائم. -1
 اخلالف. -2
 الصرف. -3
 التقريب. -4
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 التقسيم األول:                                           

 احملل: -1

 لغة: 

 . 2نقيض االرحتال"، "حلل: حلى ابملكان حَيجل  حجلجواًل وحمال، وهو 1" فيهاحملل مصدر ميمي وهو املكان الذي حيجَل  "

 وعليه فاحملل هو املكان.

 اصطالحا:

عرابية واثنيهما املوقع يف النحو أحد أمرين: أوهلما آخر الكلمة وهو املكان الذي تشغله احلركة اإل يقصد به  احملل"
 .3عرايب"اإل

وغريها  ميني، مشال،أمام، خلف، واحملل مصطلح يطلقه الفراء على ما يسميه البصريني ظرف أو مفعول فيه "حنو: 
.  فالكوفيون يرفضون هذه التسمية، "إذ 4من ظروف الزمان"من ظروف املكان وعلى حنو: يوم، ليل، قبل، بعد 

الظروف ليست ابلضرورة متناهية األقطار واألبعاد، مث إن من ظروف املكان ما ليس كذلك وعلى هذا فقد أطلقوا 
 6ئي صفة، ونسب أيضا إىل الكوفيني عامة تسمية الظروف غاايت". "كما يسميه الكسا5عليها احملل أو الصفة"

، أسفلج، فوق، أول(  وذلك أهنم جعلوا ما كان من  ت وذلك ألهنا وحنوها غااي) قبلج، بعدج، أمامج، وراءج، خلفج
 . 7قطعت عن االضافة فحذف املضاف إليه وأريد بذلك معناه فصارت هي غاايت

                                                           
 ل(..جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة )ح  1
 ل(..ل.ابن منظور: لسان العرب، مادة )ح  2
 . 67ص، والصرفيةحممد مسري جنيب اللبدي: معجم املصطلحات النحوية   3
 .310-309، صظر: مهدي املخزومي: مدرسة الكوفةين  4
م، 1990ه/1411، 1دراستها وحتديد مدلوالهتا، دار هجر للطباعة والنشر، املدينة املنورة، طد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف، محهللا بن عبد   5

 .71ص
 .163، صالقوزي: املصطلح النحويعوض محد   6
 .129، صاهيم السامرائي: املدارس النحويةابر   7
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 حيث واحملل، وفرق بينهما، فقد أطلق الصفة على اسم الزمان واملكان واجلار واجملرورتوسع الفراء يف مدلويل الصفة 
المه: " والعرب أتمر من الصفات بعليك، عندك، دونك، وإليك: يقولون: إليك يريدون أتخر كما تقول جاء يف ك

  .1وراءك وراءك" 

ولون هو رجل دوَنك وهو رجل دونج كما اصطلح تسمية احملل على الظرف حيث قال: " أال ترى أن العرب يق
 .2فريفعون إذا افردوا، وينصبون إذا أضافوا"

من غري  إن الكوفيني مل يلتزمو ابملصطلح التزاما اتما، فكما ميز الفراء بني احملل والصفة نراه يساوي بينهما"
ر  يف املؤنث وال ك ى ث وذَ نى  فأَ عندك، فوقك، وفيها ، كما يف قوله: " وإذا رأيت االسم مرفوعا ابحملال مثل: 3"زمتيي

ال ي جَقدر فيها على التأنيث كما يقدر قام جاريتك على أن تقول قامت تؤنث يف املذكر، وذلك أن الصفة 
 .4جاريتك، فلذلك كان يف الصفات االجراء على األصل"

 الكوفيني. صطالحاتاة من وعليه فإن الظرف واملفعول فيه من اصطالحات البصريني وأن احملل والصفة والغاي

 الرتمجة: -2

 لغة: 

رج ل لىسان" َفسى 
ج
انج و الرترْمَجانج: امل . وجاء يف املعجم الوسيط "ترجم الكالم: بينه 5ورد يف لسان العرب "ترجم الرت ْمجج

 .6ووضحه. وكالم غريه، وعنه: نقله من لغة إىل أخرى"

 والنقل. وضيحوعليه فالرتمجة هي الت

 

 

                                                           
 1الكتب املصرية، القاهرة، مصر، ط، تح: أمحد يوسف جنايت وحممد علي النجار، دار 1حيىي بن زايد: معاين القرآن، ج زكرايالفراء أبو   1

 .323-322م، ص1955ه /1374
 .119املرجع نفسه، ص  2
 .128، صاهيم السامرائي: املدارس النحويةابر   3
 .362املرجع السابق، ص  4
 م(..ج.ر.ابن منظور: لسان العرب، مادة )ت  5
 م(..ج.ر.جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة )ت  6
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 اصطالحا:

 .1"الرتمجة بفتح التاء واجليم: هو ابدال لفظة بلفظة تقوم مقامها خبالف التفسري" 

قصود ابحلكم، املنسوب إىل الرتمجة اصطالحا هي البدل وهو التابع امل"وورد أيضا يف املعجم املفصل أن     
مرفوع مثله والبدل أيضا . عمر بدل من اخلليفة مثل: حكم اخلليفة عجَمر ابلعدل، دون واسطة بينهما، متبوعة

ن حَيا ِمَن اآلِخَرةِ ﴿: ، مثل قوله تعاىل «من والباء وعن»هو من معاين حروف اجلر،  ََياِة الدُّ   ﴾َأَرِضيُتم ِِبْلح
ويعين الكوفيون هبذا املصطلح ما يعنيه البصريون بكلمة " .2أي: بدال من اآلخرة" [38]اآلية  ،سورة التوبة

   اآلية ،سورة الشعراء ﴾َأَمدَُّكم ِبَا تَ عحَلُموَن َأَمدَُّكم ِِبَن حَعاٍم َوبَِنيَ  ﴿ مثل قوله تعاىل:البدل، ويبدو أن تسمية 
َعلح َذِلَك يَ لحَق َأََثًما ﴿ :وقوله تعاىل[133- 132 ]     اآلية ،سورة الفرقان ﴾َضاَعفح َلُه الحَعَذابُ يُ  َوَمن يَ فح
َتِقيَم ﴿ :وقوله تعاىل[68-69] ِدََن الصَِّراَط الحُمسح َت َعَليحِهمح  ،اهح  [6]اآلية ،سورة الفاحتة﴾ِصَراَط الَِّذيَن َأن حَعمح

ترمجة وتبيني أوىل من تسميته: بدال، ألن مالحظة املعّن يف مصطلح الكوفيني أبني منها يف مصطلح 
، ألهنا املقصودة به أخرى يف احلكم، ألن البصريني إمنا يعنون بكلمة البدل: ابدال كلمة من كلمة نيالبصري

 .3وهو اعتبار يكاد يكون لفظيا حمضا"

م وهو ما يقابل عند البصريني التمييز، وهذا التعدد يف املصطلح  استعمل " مادة نفسها للالفراء مصطلح املرتج 
ملواد خمتلفة يدل على أن الكوفيني مل يستقروا يف درسهم النحوي على شيء، كما أهنم وضعوا املصطلح الواحد 

فيقولون هلل در ه رجال  «من»هلل در ه من رجل، مث يلقون  وامنا ذكرت هذا ألن العرب تقول: »...وقال يف ذلك: 
 مصطلح الرتمجة يف كتابه.الحظ أن الفراء مل يستعمل كثريا كما ن  .4« "ملا قبله، وليس حبال « مرتجم»فالرجل 

أنه ذا املصطلح عند الكوفيني، جاء يف شرح األمشوين على األلفية يف ابب البدل هباختلف النحاة يف املراد "
يجسمىى يف اصطالح البصريني بدال، وأما الكوفيون فقال األخفش يسمونه ابلرتمجة والتبيني وقال ابن كيسان 

ضا ثعلب مصطلح واستعمل أي"، 5"يسمونه ابلتكرير، كما ذكر ابن عقيل أن الكوفيون يسمون عطف البيان ترمجة

                                                           
ي، مؤسسة الرسالة تق: عدانن درويش وحممد املصر أيب البقاء أيوب بن موسى احلسيين: الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،  ،الكفوي  1

 .313م، ص1998ه /1419، 2، بريوت لبنان، طللطباعة والنشر
  .301،337-300ص م،1992ه/1413، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط عزيزة فوىال اببسيت: املعجم املفصل للنحو العريب،  2
 .310مهدي املخزومي: مدرسة الكوفة، ص  3
 .127ابراهيم السامرائي: املدارس النحوي، ص  4
 .27عبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف، ص  5
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ٌم َعِسيٌ ﴿ الرتمجة، حيث قال يف كتابه عند قوله عزوجل: َمِئٍذ يَ وح مجرَاف عج : فيومئذ [9اآلية] ،سورة املدثر﴾ َفَذِلَك يَ وح
وأما البصريون استعملوا مصطلح البدل، فقد ذكره سيبويه يف   .1"يومئذ)أي خرب( فذلك، )ويوم عسري( ترمجة 

فأما نفسه حني قلت: رأيته اايه  ، وضربتجه ااَيه قائما) ...(هه نفسَ ه ااير قولك: رأيتج قال: ومن ذلك " كتابه، حيث 
 .2 ايه بدل..."انفسه، فوصف مبنزلة هو و 

 التفسي: -3

 لغة:

: التفسري وهو بيان وتفصيل للكتاب، وفسره يفسره َفْسراً، وفسره  جاء يف معجم العني " فسر: الَفْسرج
: االابنَةج، وَكْشفج املا"احمليط ويف القاموس  .3تفسريًا"  .4"طىى، كالتفسري، والفعل كَضَرَب وَنَصرغَ لَفْسرج

 طلح يندرج ضمن التبيني وااليضاح.ابلتايل فاملعّن اللغوي هلذا املصو 

 اصطالحا:

 احلرف َأْي مثل: النجاح أي: املثابرة على االجتهاد. ومن معاين َأْن كقوله تعاىلالتفسري هو: من معاين "
َنِع الحُفلحكَ ﴿ َنا ِإلَيحِه َأِن اصح أي: ما يرفع اهبام االسم أو  ؛تمييزال :وهو أيضا .[27]اآلية  ،سورة املؤمنون ﴾فََأوحَحي ح

 هحلكم بدون واسطة بينه وبني متبوع؛ أي: التابع املقصود ابوهو أيضا: البدل اجلملة مثل: اشرتيت سوارا ذهبا. 
 . 5مثل: كان اخلليفة عمر عادال "

 إن "مصطلح التفسري مصطلح كويف أطلقه الكوفيون على شيئني: 

 األول: ما يسمى ابلتمييز عند البصريني.

                                                           
 .20م، ص1960، تح: عبد السالم حممد هارون، دار املعارف، مصر، دط، 1أبو العباس أمحد بن حيي: جمالس ثعلب، ج ،ثعلب  1
 3ط ، تح: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر،2كتاب سيبويه، ج  أيب بشر عمرو بن عثمان بن َقنرب: الكتاب سيبويه،  2

 .387م، ص1988ه /1408
 ر(..س.، مادة )ف3اخلليل ابن امحد الفراهيدي: كتاب العني، ج  3
 ر(..س.الفريوزآابدي: القاموس احمليط، مادة )ف  4
  . 365املعجم املفصل يف النحو العريب، صعزيزة فوال اببسيت:  5
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 .1والثاين: على ما يقابل البدل"

أن الفراء « البحر احمليط»"لقد توسع الكوفيون يف التفسري، فأطلقوه على ما هو متييز عند البصريني، ومما ورد يف 
 . 2التمييز تفسريا أو مفسرا" -من الكوفيني -أول من مسى 

زيد أفضل منك أاب، فالفضل يف األصل لألب كأن قلت فقال: تقول: " وذكر ابن السىراج هذا املصطلح يف كتابه 
زيد يفضل أبوه أابك، مث نقلت الفضل إىل زيد وجئت ابألب مفسرا، ولك أن تؤخر منك فتقول: زيد أفضل أاب 

 .3بشيء يصلح أن يكون مفسرا"ن حذفت منك وجئت بعد أفضل إمنك، و 

ََيحَعُلوَن َأَصابَِعُهمح ِف آَذاِِنِم مَِّن ﴿ عراب قول هللا عزوجل:إبري به أيضا عند الفراء قوله يف ومن ورود التع
تِ  على غري وقوع من الفعل عليه؛ مل ترد ُيعلوهنا  َحَذرَ فنصب  [19]اآلية  ،سورة البقرة ﴾الصََّواِعِق َحَذَر الحَموح

. فأنت ال تعطيه اخلوف، وامنا تعطيه من أجل اخلوف؛ فنصبه على حذرا، امنا هو كقولك: أعطيتك خوفا وفرقا
َيةً ﴿ :عزوجلوكقوله ليس ابلفعل،  التفسري ُعواح رَبَُّكمح َتَضرًُّعا َوُخفح والنكرة واملعرفة  [55]اآلية  ،األعرافسورة  ﴾ادح

 سورة القصص ﴾َبِطَرتح َمِعيَشتَ َها ﴿ وكذلك قوله تعاىل: .نْ تفسران يف هذا املوضع، وليس نصبه على طرح م  
قت به َذْرعا [58]اآلية  ر أكثر الكالم نكرة؛ كقولك ض  ر، واملفسى  وقوله  وهي من املعرفة كالنكرة، ألنه مفسى 
ٍء  ﴿:تعاىل َ َلُكمح َعن َشيح ًسافَِإن ِطْبح ضاق َذْرع ي  لذرع؛ ألنك تقول:ل.فالفعل  [4]اآلية  ،سورة النساء ﴾مِّنحُه نَ فح

ْعَت َبْطَنَك ووث ْقَت  به، فلما جعلت الضيق مسندا إليك على أن السعة فيها ال يف الرجل؛ وكذلك قوهلم قد َوج 
 .4"ف ْقتَ وَ  -أو –رأيك 

وإذا قلت: كم عبد هللا عندك  -وعبد هللا فاعلٌ ، فكم أايٌم اكثميبويه يف كتابه: كم عبد هللا سوقال "
من األايم، وليس يكون عبدج هللا تفسريًا لألايم ألنىه ليس منها، والتفسري:  كم يوًما عبد هللا ماكث، أو   فَكْم ظْرفٌ 

 .5هللا"كم شهرًا عبدج هللا عندك،  فعبدج هللا يرتفع ابالبتداء كما ارتفع ابلفعل حني قلت: كم رجاًل َضَرَب عبدج 

                                                           
 .29، صد اخلثران: مصطلحات النحو الكويفعبد هللا بن مح 1
  .126، صاملدارس النحوية ابراهيم السامرائي: 2
 3نان، طمؤسسة الرسالة، بريوت، لب، تح: عبد احلسني الفتلي، 1ابن السراج النحوي البغدادي أبو بكر حممد بن سهل: األصول يف النحو، ج 3

 . 225م، ص1996ه /1417
 .79، 17، ص 1الفىراء: معاين القرآن، ج  4
 .160-159، ص2: كتاب سيبويه، جسيبويه  5
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َبَل ِمنح َأَحِدِهم ﴿ استعمل الكوفيون مصطلح التفسري كثريا، وقال الفراء عند إعرابه قوله تعاىل:"         فَ َلن يُ قح
ُء اأَلرحِض َذَهًبا ر ال أييت مثله إال نكرة، فخرج نصبه  [91]اآلية  ،سورة آل عمران ﴾مِّلح . نصبت الذهب ألنه مفسى 

ُل َذِلَك ِصَياًما﴿ د رمها، وذلك خريمها كبشا. ومثله قوله عزوجل:كنصب قولك: عندي عشرون  سورة  ﴾َأو َعدح
. وإمنا ينصب على خروجه من املقدار الذي تراه قد ذكر قبله، مثل ملء األرض أو َعْدل [95]اآلية  ،املائدة

ما أضيف إىل شيء  ذلك، فالَعْدل مقدار معروف، وملء األرض مقدار معروف، فانصب ما أاتك على هذا املثال
وقدر رطلني عسال، فهذه ت ْبنا قدر قفيز) القفيز: مكيال احلبوب( دقيقا، وقدر مَحَْلٍة له قدر؛ كقولك: عندي 

صف يدل على جنس املقدار من أي و مقادير معروفة خيرج الذي بعدها مفسىرا، ألنك ترى التفسري خارجا من ال
أخربت عن عدد جمهول قد متى خربه، وجهل جنسه وبقى شيء هو؛ كما أنك إذا قلت: عندي عشرون فقد 

َب"  . 1تفسريه، فصار هذا مفسىرًا عنه، فلذلك نجص 

  النعت: -4

 لغة:

َتع ت  والن رْعَتة والنرع جن ْ
، كامل ، والفَرسج الَعتيقج السربراقج ، كاالنْت عات  : الَوْصفج ْنع 

َ
، كامل يت  جاء يف القاموس الن رْعتج

 .2َكَكرجَم، نَعاتًة، وأمىا نَع َت، َكَفر َح: فَل مجَتَكلى ف ه "والنرعيتة وقد نَ عجَت،  

: وصفك الشيء مب  : الن ىْعتج وصف الشيء مبا فيه إىل احلسن ويف معجم العني: الن ىْعتج ا فيه، ويقالج
 .3مذهبجه، إالى يتكلىف متكلىٌف، فيقول: هذا نعت سوء"

 اصطالحا:

أحد التوابع اخلمسة، ويقال له الوصف والصفة، وقيل أن النعت خاص مبا يتغري حنو قائم  النعت هو
هللا وال يقال نعوته. والنعت يف اصطالح النحاة وضارب، والوصف والصفة للمتغري والثابت فلذلك يقال: أوصاف 

مباشرة مثل: جاء الرجل  اته، وقد ينصب  النعت على متبوعةببيان صفة من صف تبوعةهو التابع الذي يكمل م
 .4"يتعلق به حنو: جاء الرجل الطويل أبوه، فيسمى سببا الطويل فيسمى حقيقيا أو خالصا. أو على ما

                                                           
 .226-225ص ،2سيبويه: الكتاب، ج  1
 ت(..ع.آابدي: القاموس احمليط، مادة )ن الفريوز  2
 .239، ص4اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، ج   3
 .226، صفيةر جنيب اللبدي: معجم املصطلحات النحوية الصحممد مسري   4
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 يضا، ويقابله عند البصريني الصفةالكوفيني، ورمبا قاله بعض البصريني أيعترب النعت من اصطالح 
 فالنعت قد عرفه البصريني، ولكن الكوفيني أخذوه والتزموا به. .1والوصف"

ابلنعت وابلصفة اليت  فاحتفظواوقد شاع مصطلح النعت لدى النحاة والسيما لدى النحاة املتأخرين، 
إن »لنحاة إىل التمييز بني النعت والصفة، فقد قال اخلليل ابن أمحد هي مصطلح بصري. ذهب األوائل من ا

وقال غريه  يف احملمود، ويف غريه من الصفات.يكون « إن الوصف» ال يكون إال يف الصفات احملمودة. و« النعت
 .2إن النعت هو الصفة الراسخة اليت تثبت وال تتغري، والوصف الصفة الراسخة وغري الراسخة

يطلق على وصف الشيء مبا فيه من حسن، وال يكاد يطلق على القبيح إال بتكلف بعيد مثل النعت "
قوهلم: هذا نعت سوء. ومعّن هذا أن النعت خاص ابألوصاف احملمودة، واملستحسنة، وال يكون يف األوصاف 

 .3"القبيحة

( نْ ان معرفة على )مَ والعرب تردى االسم إذا ك"وقد استعمل هذا املصطلح الفراء يف كتابه حيث قال: 
وال قد تكون معرفة، ونكرة، وجمهولة، « نْ مَ » وال يكون نعتا ألن «(. نْ مَ »ن التكرير )أي أن يكون بدال من يريدو 

ت أبخيك الذي قام، وال تقول: مررت أبخيك من ر تكون نعتا، كما أن )الذي( قد يكون نعتا لألمساء، فتقول: مر 
 .4"املعرفة مل تكن املعرفة نعتا هلا قام، فلمىا مل تكن نعتا لغريها من

ا منواحد، وقال يف كتابهوالصفة، فهما عنده مبعّن أما سيبويه مل يفرق بني النعت  بجوا ابلفعل : وإمنى َعهم أن يْنص 
االسم إذا كان صفًة له أنر الصفة متامج االسم، أال ترى أنى قولك: مررت بزيٍد األمحر كقولك مررتج بزيد، وذلك 

أنىك لو احتجت إىل أن تنعت فقلت: مررتج بزيد وأنت تريد األمحر وهو ال ي جْعرفج حّتى تقول األمحر، مل يكن مثى 
وقال أيضا " .5جمرى )مررت( يزيد، إذا كان ي جْعَرفج وحده، فصار األمحر كأنىه من صلته ، فهو ُيرى منعواتاالسم

ما   فأما الن رْعت الذي جرى على املنعوت فقولك: مررتج برججٍل َظريٍف قْبلج، فصار النعتج جمرورًا مثل املنعوت ألهنى
ا رجٍل، فأمي   د )...( ومن النعت أيضا: مررت برجٍل أمير ، كأنه قال هغري  ه  ذى  ا نعٌت للرجل يف كماله وبَ كاالسم الواح 

ت عرايب للنعاإلواملنعوت هو االسم الذي يتبعه النعت )الصفة( ويعطي حكمه ".6"مررت برجٍل كامٍل... 
                                                           

 .314مهدي املخزومي: مدرسة الكوفة، ص  1
 .133، صاهيم السامرائي: املدارس النحويةينظر: ابر   2
 .81-80، صمصطلحات النحو الكويفعبد هللا بن محد اخلثران:   3
 .428-427، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  4
 .88، ص1سيبويه، ج: كتاب سيبويه  5
 .422-421املرجع نفسه، ص  6
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وقد اتبع املربد وابن السراج سيبويه يف عدم التفرقة بني النعت والصفة، يقول ". 1")للصفة( مثل أحب العمل اجلاد
فأما النعت فمثل الطويل، والقصري، والصغري، والعاقل، واألمحق فهذه كلها نعوت جارية على أفعاهلا؛ ألن املربد: 

معّن اجلاهل املعروف أبنه ُيهل، والطويل املعروف أبنه طال، فكل ما كان من هذا فعال له أو فعال فيه فقد صار 
صطلحات النحو الكويف فقد نقل السيوطي عن أيب ة له. وقد صرح أكثر من واحد من النحاة أن النعت من ميَ لْ ح  

 .2"حيان قوله: إن التعبري ابلنعت اصطالح الكوفيني، ورمبا قاله البصريون، واألكثر عندهم الوصف والصفة

 مصطلح ما َُيحَرى وَما ال َُيحرى: -5

 لغة: 

 .3"راياًن مأخوذ من الفعل الثالثي جرى، " جرى املاء وحَنْوجهج جْراي وجْريًة وج

 4"اًء واجراه وجاراه جمارًة وجراءً جر يقال: " جرى الفرس وحنوه جراي وجر 

 .5" جرى جراي: اندفع يف السري، وجرى إىل كذا: قصد وأسرع"

 اصطالحا: 

ف فهو ويراد بغري اجملرى أو غري املنصر مع التنوين،  يدخله اجلر جراء، وهو مااإل" اجملرى اسم مفعول من 
 .6"واحدة منها تقوم مقامها، وال يدخله اجلر مع التنوينفيه علتان من تسع أو  ما

 ن ومن مشتقاته اجلاري وغري اجلاري، جر ومل ُيرطالح كويف يراد به الصرف والتنوياص فاإلجراء" ومنه 
ُيري ومامل ُيري وهذه األلفاظ عند الكوفيني تقابل االنصراف واملنصرف وغري املنصرف واملصروف ومل بصرف 

 . 7" عند البصريني

                                                           
 1مان، األردن، ط: عيسى املصري، دار عامل الثقافة للنشر والتوزيع، عمرعلي هصيص: معجم مصطلحات وأدوات النحو واالعراب،  1

 .68ص م،2005ه /1425
 .84، صعبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف 2
 ا(.ر.مادة )ج ابن منظور: لسان العرب،  3
 ى(..ر.الفريوز آابدي: القاموس احمليط، مادة )ج  4
 ى(..ر.جممع اللغة العربية: املعجم الوجيز، مادة )ج  5
 .137،195اجلرجاين: معجم التعريفات، ص  6
 .98، صد اخلثران: مصطلحات النحو الكويفينظر عبد هللا مح  7 
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أطلقه الكوفيني على ما يسميه سيبويه ما ينصرف وما ال ينصرف، واتبعهم املربد وعقد  وهو مصطلح"
ونسب هذا املصطلح إىل الفراء، وذلك ابعتباره  من أكثر النحاة ، 1"اباب مساه: ابب ما ُيجَْرى وما ال ُيجْرى

كان ضعا للمصطلحات النحوية ومن استعماله قوله: " وأمساء النساء اذا خفر منها شيء جرى اذا  و الكوفيني 
ْند مججْل  وامنا انصرفتعلى ثالثة أحرف واوسطها ساكن مثلج دَ  ا جاء يف قوله . وكم2اذا مسىى هبا النىساء" ْعد  وه 

الً »  نسانتعاىل من سورة اال كتبوا ابأللف، وأكثر القراء على ترك االجراء (  15« )قواريرا» (،  و 4) « َسالس 
 .3فيهما"

رى أو  االسمكان الفراء يسمي "           رى وما ال ُيج املنصرف واآلخر املمنوع من الصرف على التوايل ما ُيج
ْجرى وعربى 

ج
جرى وغري امل

ج
 .4عن معّن الصرف" ابإلجراءمرارا  امل

ومشتقاته  ابإلجراءوابلصرف وبلم يصرف من غري أن يردف ذلك   نصرافالابكما اقتصر على التعبري "
َينَ ﴿ومن ذلك قوله تعاىل   مل تصرف، ألهنا اسم لتلك البلدة، وقال أيضا  [ 85 ]اآلية  ،سورة األعراف ﴾ َمدح

وقد تبع الكوفيون الفراء يف التعبري  .5"فالغالب االنصراف [12]اآلية  ،سورة طه  ﴾ىوَ طُ ﴿  وأما من ضم
 ومشتقاته. ابإلجراء

الفراء الذي  ن وخاصةوفيو جراء واجملرى من مصطلحات البصريني، حيث متسك به الكرى أن اإلوهكذا فإننا ن
 صراف ومشتقاتهلح االنمبصط توسع وأبدع فيه، يف حني كاد خيتفي هذا املصطلح عند البصريني الذين عربوا عنه

 .الساحة النحويةذا املصطلح السيادة يف هلجراء، وقدر خالف اإل

 

 

 

 

                                                           

 .126ص، عوض محد القوزي: املصطلح النحوي  1 
 .43-42، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  2
 .43املرجع نفسه، ص  3
 .201شوقي ضيف: املدارس النحوية، ص  4
 .99، صد اخلثران: مصطلحات النحو الكويفبن مح عبد هللا  5
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 مصطلح الفعل: -6

 لغة:

: )فَ َعَل( يْفعْل فَ ْعاًل، ومصدرها الَفْعلج. واجلمع الف عال، وقد جاء يف التنزيل العزيز"مأخوذ من الفعل " 
َاتِ ﴿ يح َنا ِإلَيحِهمح ِفعحَل اْلَح  . 1"[73]اآلية  ،سورة األنبياء" ﴾َوَأوحَحي ح

 الفعل مبعّن العمل.أن ، أي 2"َعم لهج  فَ ْعاًل وفَ َعاال: الشيءَ  لَ عَ ف َ  يقال

 اصطالحا:

وله أمساء أخرى  اكتب (،، كتبي، الكلمة اليت تدل على معّن وعلى زمن مقرتن به مثل )كتب هو"
 . 4"مؤثرا يف غريه كالقاطع مادام قاطعا الشيءوقيل الفعل كون " .3"البناء ، احلدث، خرب الفاعل، فذ:احل

وأتثر  صطلحاتظم املاء الذي ابتكر معر على أمور عديدة وخاصة الف أطلق الكوفيون مصطلح الفعل"
 الفعل ويريد به:فقد جنده يطلق مصطلح  الكوفيون من بعده هبا،

ن ن تقول كان أخوك القاتل ،فرتفع ،ألأل ُيوز فهاء يف كتابه )معاين القرآن (:)ر اسم الفاعل :قال الف
 .5"كرةنكان معرفة كما ارتفعا لالتفاق يف ال  عرفة واالسم معرفة فرتفعا لالتفاق اذامالفعل 

الم أقبل غ اي:) ال ثعلبق "ابسم الفاعل، نباري يف اصطالح نسميه "الفعلايب بكر األو واتبع كل من ثعلب "
 سم هنا يريد ابالو  فعل،ق بني االسم والر لك فذو  يب أقبل ال تسقط الياء منه،ر فتسقط الياء منه، واي ضا

 .6")ضارب()غالم (وابلفعل 

 ا إلنر ن يكون خرب م يف احلال أبأيف االصل   اسواء أكان خرب « اخلرب»اء ابلفعل ويريد به وقد عرب الفر 
َويَ َرى الَِّذيَن ُأوتُوا الحِعلحَم ﴿ خواهتا فعند اعراب قوله عز وجل:أو خواهتا أو مفعوال اثنيا لظن أخواهتا وخرب كان و أو 

                                                           
 ل(..ع.، مادة )ف3الفراهيدي: كتاب العني، ج  1

 جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة )فعل(. 2

 .762املعجم املفصل يف النحو العريب، صعزيزة فوىال اببسيت:   3
 .141اجلرجاين: معجم التعريفات، ص  4
 .185، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  5
 .53عبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف، ص 6
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َقَّ الَِّذي أُنِزَل ِإلَيحَك ِمن  . قال تنصب: )احلق(، ألن )رأيت( من أخوات [6]اآلية  ،سورة سبأ ﴾رَّبَِّك ُهَو اْلح
)ظننت( وكل موضع صلحت فيه )يفعلج( أو )فعل( مكان الفعل املنصوب ففيه العماد، ونصب الفعل، وفيه رفعه 

َوََتحِمُل َأث حَقاَلُكمح ِإََل ﴿، قال الفراء عند توجيه قوله تعاىل: «املصدر»وقد يريد به " .1"ب)هو( على أن جتعلها امسا
. أكثر الفراء على كسر [7] اآلية ،سورة النحل ﴾بَ َلٍد َّلَّح َتُكونُواح َِبِلِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ األَنُفِس ِإنَّ رَبَُّكمح َلَرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

(، معناها إال جبهد األنفس،  وكأنه اسم، وكأن الشرق بفتح الشني فعل كما توهم أن الكجره االسم الشني )ب شق 
 .2"والَكره فعل

 .ولعل تسمية املصدر فعال من مصطلحات اخلليل، والفراء أخذ عنه

ا َجاَءُهمح ِكَتاٌب مِّنح ِعنِد اَّللَِّ ﴿وعرب أيضا الفراء عن الفعل وهو يريد به )احلال(، فعند اعراب قوله تعاىل: " َوَلمَّ
قٌ  . قال إن شئت رفعَت املصد قج ونويَت أن يكون نعتا للكتاب ألنه نكرة ولو [ 89 ]اآلية ،سورة البقرة﴾ ُمَصدِِّ

نصبت على أن جتعل املصدق فعاًل للكتاب لكان صوااب، أي يريد نصبه على احلال من كتاب، وُيوز هذا الوجه 
 .3"ألنه قد ختصص ابلوصف فصار قريبا من املعرفة

ها على احلدث لداللت قيقيةصطلح الفعل على )أمساء األفعال( حيث يرون أهنا أفعال حالكوفيون موقد أطلق 
 يلي: امها تيوالزمان، وأما البصريون فتمسكوا أبهنا أمساء، ومما أحتج به البصريون على امس

 دخول التنوين عليها والتنوين من خصائص األمساء. -

 وجود التأنيث هبا. -

  ا من خصائص األمساء.تثنيتها اليت هي ايض -

 يلي: أما الكوفيون فقد احتجوا على فعليتها وذلك مبا

 مشاركتها للفعل يف املعّن واالستعمال. -

 رفعها ملا بعدها من الفاعلية. -

 داللتها على احلدث والزمان. -

                                                           
 .168ص ،عوض محد القوزي: املصطلح النحوي 1
 .53، صالنحو الكويف د اخلثران: مصطلحاتعبد هللا بن مح 2
 .55، ص1الفراء: معاين القرآن، ج 3
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 .1"اهنا مبنية واألصل يف البناء األفعال ال األمساء -

على أقسام  اقسما رابعا زائد ياخلالفة، وقد عدىها ابن صابر النحو وقد أطلق على )أمساء األفعال( مصطلح 
 . وقد مسيت ابخلالفة ألهنا ختلف الفعل.2(حرف، فعل، الثالثة )اسم اتالكلم

 هامسيتإبقالوا ف أما البصريني فمصطلح أمساء األفعال، هي أفعال عند الكوفيني لداللتها على احلدث والزمان،
 عّن الفعل. ملهي اسم فهذا  ألهنا ال تدل على حدث وال زمان. وداللتها على الزمان ابلوضع ال ابلطبع. وعلى

 حد.وا تصانيف متعددة يف مصطلح وامت ذكره عن مصطلح الفعل أهنم مجع ومتاشيا مع ما

 النسق: -7

 لغة:

الشىيء وكالم َنَسٌق: جاء  يفالنون والسني والقاف أصل صحيح يدل على تتابع  نسق: "قال ابن فارس:
على نظام واحد قد عجط ف بعضه على بعض وأصله قوهلم: ثَغٌر َنسق، إذا كانت األسنان متساوية متناسقة 

 .3"متساوية

 هسقتج النىسقج من كل شيء: ما كان على نظام واحٍد عام  يف األشياء، ونَ  "وجاء يف معجم العني نسق:
 .4"ل: انَتَسقت هذه األشياء بعضها إىل بعض أي تَ َنسرَقتْ َنَسًقا ونسرْقتجه تنسيقا، وتقو 

 اصطالحا:

َبلح ﴿النرَسقج هو العطف. أي: ربط املفردات أو اجلمل بواسطة أحد حروف العطف، كقوله تعاىل: "
عحَنا َهُؤالء َوآَِبَءُهمح َحَّتَّ طَاَل َعَليحِهُم الحُعُمرُ   .5" [44]اآلية  ،سورة األنبياء ﴾َمت َّ

وقد مسي هذا أبنه عطف النسق ويسميه سيبويه الشركة والنسق: وهو الطريقة، "وجاء تعريف النسق أيضا 
النسق ألن فيه عطف اللفظ على نسق األول وطريقته، وعطف النسق أحد التوابع  النوع من العطف بعطف

                                                           
 .55-54، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  1
 .121، ص 5ج ينظر: السيوطي: مهع اهلوامع يف شرح اجلوامع،  2

 ق(..س.، مادة )ن5ابن فارس بن زكراي: معجم مقاييس اللغة، ج  3
 ق(..س.)ن، مادة 4اخلليل بن أمحد الفراهيدي: كتاب العني، ج  4
 .1113عزيزة فوىال اببسيت: املعجم املفصل يف النحو العريب، ص  5
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واو ومث الفاء وحّت وأم وأو. ومعناه يف االصطالح: التابع املتوسط بينه وبني متبوعة أحد حروف العطف وهي: ال
مييز  من املشاركة للمعطوف عليه لفظا وحكما أو لفظا فقط. وأهم ما تقتضيهولكل حرف من هذه احلروف ما 

عطف النسق عن عطف البيان توسط أحد هذه احلروف بني املتعاطفني فضال عن اختالف الغرض من العطف 
 .1"يف كل منهما

عن البصريني: العطف ابحلرف، كالواو، والفاء، ومث وغريهن، واملصطلح ، يقابلها ةكوفي  النسق عبارة"
 .2"الكويف، فيما يبدو أدقى من املصطلح البصري الختصاره، وغنائه عن التخصيص والتىقيد

يعترب هذا املصطلح من مصطلحات اخلليل أستاذ البصريني والكوفيني على السواء، فقد حاول الكوفيني 
، فهذا راجع لكثرة تداول علماء  «النسق»ب  « العطف»خمالفة البصريني يف هذا املصطلح، وذلك إببدال مصطلح 

 ه يطلق عليه مصطلح البصريني ومنهم سيبويذا املصطلح، فالتغيري إببقاء ه االكوفة ملصطلح النسق، وابلتايل أرادو 
، وكل هذا ال ُيعلنا ننفي استخدام الكوفيني الصطالح العطف فالفراء عندما وجه القراءة يف قوله «شركة »

َجَرَة فَ َتُكوََن ِمَن الظَّاِلِميَ ﴿ عزوجل: َرَِب َهِذِه الشَّ . يقول: "إن شئت جعلت [ 35 ]اآلية  ،سورة البقرة ﴾َوالَ تَ قح
 قول هللا عزوجل إلعرابجوااب نصبت، وإن شئت عطفته على أول الكالم فكان جزما"، مث ملا عرض « فتكوان» 
َقَّ َوَأنُتمح تَ عحَلُمونَ ﴿ ُتُمواح اْلح َقَّ ِِبلحَباِطِل َوَتكح . قال: " إن شئت جعلت [ 42 ]اآلية  ،سورة البقرة ﴾َوالَ تَ لحِبُسواح اْلح

جزم... وإن شئت جعلت هذه األحرف املعطوفة ابلواو ونصبا على ما يقول النحويون  وتكتموا يف موضع
 .3ابلصرف." وغري ذلك كثري، كان يسمي املعطوف مردودا

ًفا ألن الثاين مثين إىل األول وقد شرح ابن يعيش معّن العطف والنسق بقوله: " وإمنا مسي هذا القبيل عط
شارك الثاين األول، وساواه يف  ا. إذا كانت أسنانه مستوية، فلمقٌ سَ نَ  رٌ غَ ، والنسق من قوهلم: ث َ اعرابهول عليه يف محم

مسي نسقا." وقال ابن سيده: والنحويون يسمون حروف العطف حروف النسق ألن الشيء إذا عطفت  إعرابه
 هواملربد يسمي« ابب الشركة»فإنه مساه وأما البصريون وعلى رأسهم سيبويه ". 4"بعده جرى جمرى واحًدا شيئاعليه 

      كما مساه «عطف النسق»  وأما ابن مالك فقد مساه «. العطف حبرف»وابن السراج يسميه « العطف»

                                                           
 .224حممد مسري جنيب اللبدي: معجم املصطلحات النحوية والصرفية، ص  1
 . 315، صمهدي املخزومي: مدرسة الكوفة  2
 .169، صعوض محد القوزي: املصطلح النحوي ينظر:  3
 .77، صالنحو الكويف د اخلثران: مصطلحاتعبد هللا بن مح  4
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وحروف العطف ال يدخل بعضها على بعض، فإن وجدت ذلك يف كالم فقد ". 1"«املعطوف عطف النسق»
توكيد للنفي « ال» مل يقم عمرو وال زيٌد، الواو َنسٌق و أخرج أحدمها من حروف النسق، وذلك مثل قوهلم: 

، مث نسق والواو قسٌم، وحروف العطف ال يفرق بينهما وبني  وكذلك قولك: وهللا ال فعلت مث وهللا ال فعلتج
 .2"املعطوف بشيء مما يعرتض بني العامل واملعمول فيه، واألشياء اليت يعرتض هبا: االميان، والشكوك، والشروط

وفيون، كما استعمله البصريون ليفرقوا يف ابب العطف بني عطف كطلح النسق قدمي وقد التزم به الومص
 .3البيان وعطف النسق

وقد استعمل ثعلب مصطلح النسق، حيث قال: " عبد هللا حدرثين وعمرو، يكون نسقا على ما يف 
الستثناء بني الفعل وصلته كان صوااب، وإذا حدىثين، وال يكون على األول وقال: إذا وقع النىسق والقطع واحلال وا

اال  .4"وقع بني االسم وصلته كان حمج

 مَّن﴿له تعاىل: عند قو  ، جندمن أمثلة ذلككما استعمل أيضا الفراء املصطلح كثريا يف معاين القرآن، و "
ِرُض اَّللََّ قَ رحًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َلهُ   .[245]ية اآل ،بقرةال سورة ﴾َذا الَِّذي يُ قح

تقرأ ابلرفع والنصب. فمن رفع جعل الفاء منسوقة على صلة الذي، ومن نصب أخرجها من الصلة 
 .5"وجعلها جوااب ل  َمْن؛ ألهنا استفهام

إن املنسوق أو املعطوف  ابحلرف هو مسند إليه اثن استغّن عن اعادة املسند ابلواو والدالة على أن ما "
سافر عمرو وبكر، فعمر مرفوع أصالة، ألنه فاعل أسند إليه فعل، أما  :كقولنابعدها يشرك ما قبلها يف احلكم،  

بكر فمرفوع أصالة أيضا، ألنه فاعل أيضا، وألنه مسند  إ ليه  فعل  هو )سافر(،  وكأننا قلنا : سافر عمرو سافر 
أن سافر شركة بني عمرو وهي الواو الدالة أيضا على عن  إعادة الفعل أو تكراره،  بكر،  ولكننا اكتفينا ابلواو

 .6"وبكر

                                                           
 .78-77، صعبد هللا بن محد اخلثران: مصطحات النحو الكويف  1
 .60-59ابن السراج النحوي البغدادي: األصول يف النحو، ص  2
 .136، صاهيم السامرائي: املدارس النحويةابر   3
 .146ثعلب، جمالس ثعلب، ص  4
 .157، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  5
 74م، ص1986ه /1406، 2لبنان، ط، مهدي املخزومي: يف النحو العريب نقد وتوجيه، دار الرائد العريب، بريوت  6
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أو نسقا مجفر قة ملعّن ما صلحت فيه أحٌد وإحدْى كقولك:  ُيعلون العرب أن" وذكر الفراء يف كتابه
اضرب أحدمها زيًدا أو عمرا، فإذا وقعت يف كالم ال يراد به أحٌد وإن صلحت جعلوها على جهة بل، كقولك يف 

تربح اليوم. فقد دلىك هذا على أن الرجل قد رجع عن أمره األول وجعل  الكالم اذهب إىل فالٍن أو دَْع ذلك فال
أي  [147]اآلية  ،الصافاتسورة  ﴾ َوَأرحَسلحَناُه ِإََل ِماَئِة َألحٍف َأوح يَزِيُدونَ ﴿ أو يف معّن بل؛ ومنه قوله تعاىل:

 .1"مبعّن بل يزيدون

 :مصطلح القطع -8

 لغة:

 .2ا: فصل بعضه وأابنه"عً طْ قَ  الشيءَ  عَ طَ ويقال : قَ ورد يف معجم الوجيز مادة قطع،" 

ِقَطًعا مَِّن اللَّيحِل ﴿ :قطعا ويف التنزيل العزيز : " قطعت الشيءَ وجاء يف لسان العرب البن منظور، يقال
 ، وقرئ: ق ْطًعا والقطع: اسم ما قجط ع، وقال ثعلب: من قرأ ق ْطًعا جعل [27]اآلية  ،سورة يونس ﴾ُمظحِلًما

ج
ظل َم امل

ظل م ق طًعا من الليل، وهو لذي يقول له البصريون احلال
ج
 .3من نعته ومن قرأ، ق طًعا جعل امل

 اصطالحا:

يف النحو عدم ربط الكلمة مبا قبلها يف االعراب وتعد جزءا من مجلة جديدة، ومن ذلك  ابلقطع" يراد 
على أن خرب املبتدأ حمذوف حنو  إما برفعهيكون قطع النعت ملنعوت، فال يتبع النعت املنعوت و قطع النعت عن ا

دافعت عن املتهم املسكني، أي هو املسكني، وإما ابلنصب على أنه مفعول به لفعل حمذوف. كما  يف قوله 
ََطبِ ﴿ تعاىل: َرَأتُُه ََحَّاَلَة اْلح  .4، أي أعّن واذم محالة احلطب"[ 4 ] ، اآليةسورة املسد ﴾َوامح

يقطع املتكلم نطقه عن آخر الكلمة، ويعرب به الفراء عن احلال. وذلك عند خترُيه " ويعين أيضا الوقف وهو أن 
 .5"[ 2 ]اآلية، سورة البقرة ﴾ ُهًدى لِِّلحُمتَِّقيَ  ﴿ لكلمة هدى من قوله تعاىل:

                                                           
 .72، صمهدي املخزومي: مدرسة الكوفة  1
 ع(..ط.جممع اللغة العربية: املعجم الوجيز، مادة )ق  2
 ع(..ط.ابن منظور: لسان العرب، مادة )ق  3
 .250ات النحو والصرف والعروض والقافية، صابراهيم عبادة: معجم مصطلح  4
 .188حممد مسري اللبدي: معجم املصطلحات النحوية والصرفية، ص  5
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يسميه البصريون احلال وخاصة الفراء، فقد عرب عنه ويريد  مصطلح يطلقه الكوفيون على ما أيضا القطعو 
 .1األول: النصب على احلال والثاين: النصب بفعل حمذوفبه شيئني 

الحِكَتاُب اَل رَيحَب ِفيِه ُهًدى  ﴿ عند توجيه قوله تعاىل: لفمن األول: النصب على احلال فقد قا
. قال انه رفع من وجهني ونصب من وجهني، فأما النصب يف أحد الوجهني [ 2 ]اآلية ،سورة البقرة  ﴾لِِّلحُمتَِّقيَ 

نصب )هجًدى( على القطع، ألن النكرة ال تكون دليال على معرفة وإن تف «ذلك »  خربًا ل  « كتابج » فأن جتعل 
 . 2شئت نصبت )هدى( على القطع من اهلاء يف )فيه( كأنك قلت الشك فيه هاداي"

واالطالق الثاين قد يعرب الفراء ابلقطع ويريد به النصب بفعل حمذوف قال عند توجيه قوله تعاىل 
ٌت بَِيِميِنهِ ﴿ َماَواُت َمطحِوَّيَّ . ومن قال )مطوايٌت( رفع السموات ابلباء اليت [67] ، اآليةسورة الزمر ﴾َوالسَّ

حلال أو القطع، واحلال أجود، ويريد ابلقطع هنا )بيمينه( كأنه قال والسموات يف ميينه، وبنصب )مطوايت(  على ا
 .3أنه منصوب بفعل حمذوف تقديره: أعّن السموات"

صريني فهم يعدون اخلرب يف كان وأخواهتا حاال، كما يعدون عند الكوفيون يتجاوز ما عند الب واحلال
الفراء: هو مثل مجيعا. وقال املنصوب على االختصاص حاال، قال ثعلب " إذا قال حنن بين ومعشر ورهط، قال 

 .4البصريون بفعل مضمر"

 عراب قوله تعاىلإاحلال فقد قال عند  وقد عرب مبصطلح القطع بكلمة اخلروج، وهو يريد به النصب على"
. فقال جعلت مبارًكا من نعت الكتاب فرفعته، ولو [155] اآلية ،سورة األنعام ﴾َوَهَذا ِكَتاٌب َأنَزلحَناُه ُمَباَركٌ ﴿

كان صوااب، وامنا عربى الفراء هنا مبصطلح اخلروج إلزالة االهبام لئال يظن « انْ زَْلناه»  نصبته على اخلروج من اهلاء يف 
 .5"أنه منصوب على القطع بفعل حمذوف

املربد يف ذلك ومنها تسمية احلال مفعوال  هوأطلق سيبويه على مصطلح القطع أكثر من تسمية واتبع
 .6فيه

                                                           
 .57ينظر: عبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف، ص  1
 .12ص ،1الفراء: معاين القر آن، ج  2
 .59-58، صعبد هللا بن محد اخلثران، مصطلحات النحو الكويف  3
 .131، صاهيم السامرائي: املدارس النحويةابر   4
 .58ص املرجع السابق،  5
 .171، صعوض محد القوزي: املصطلح النحوي ينظر:  6
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هذا عند دو يبوف، و ل حمذق إىل أن القطع أعم من احلال ألنه يشمل احلال واملنصوب بفعوخنلص مما سب
كما أن ،  لبصرينياعند  الكوفيني املتأخرين، كما اجتهوا إىل استخدام مصطلح احلال على ما هو معروف به
 ال.مصطلح اخلروج ليس مرادف للحال، وامنا هو تعبري يَر دج يف مقام تعيني صاحب احل

 :واالقرار اجلحدمصطلح  -9

 لغة:

 هي:و ومنها ما ورد يف املعجم الوسيط « اجلحد»تعددت التعريفات اللغوية لكلمة 

َها َأنُفُسُهمح ا ِِبَا َواسح َجَحُدو وَ ﴿ ز:َجَحَد األمر به، َجْحًدا، وججحجوًدا: أنكره مع علمه به، ويف التنزيل العزي" َقنَ ت ح  ﴾تَ ي ح
 وفالان حق ه وحبقه، مل يعرتف به. [14]اآلية  ،سورة النمل

د  ده خبيال.الان: وج خري: لَفْقٍر أو خبل ... اْجَحَد: ذهب ماله، وقلر خريه، وفَجَحًدا: قلى  -َجح 

اجلجحجود: الم اجلحود ) يف  اصطالح النحويني(: هي الداخلة على املضارع املنصوب، واملسبوقة بكان 
َِبُمح َوَأنَت ِفيِهمح  ﴿: ، مثل«مل»، أو يكون املنفية ب  «مبا»املنفية  ُ لِيُ َعذِِّ       اآلية ،سورة األنفال ﴾ َوَما َكاَن اَّللَّ

ُ لِيَ غحِفَر ََلُمح و ﴿ [33]  .1"[ 137 ]اآلية ،اءسسورة الن ﴾ َّلَّح َيُكِن اَّللَّ

 الضىيق والش حٍى ورججٌل َجْحدٌ  واملعرفة، واجَلحدج: من كاإلنكاراالقرار   جحد: اجلحود ضد"اء يف معجم العني وج
  .2"قليل اخلري

 .ضمن االنكار مع العلماللغوي صطلح اجلحد يندرج معناها ومنه فم

 اصطالحا:

زائدة  " اجلحود يف النحو االخبار عن ترك الفعل، وهو أخص من النفي، ومن مركىباته: الم اجلحود، وهي الواقعة  
 .3"«ما كان هللا ليظلمنا» ، حنو«الناقصة« كان»ل   يف سياق النفي

                                                           
 د(..ح.جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة )ج  1
 د(..ح.، مادة )ج1اخلليل بن أمحد الفراهيدي: كتاب العني، ج  2
 .490ص ،1املعجم املفصىل يف اللغة واألدب، مجع يعقوب، ميشال عاصي: ياميل بد  3
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وورد أيضا يف معجم التعريفات أن اجَلْحد هو: " ما اجنزم بلم لنفي املاضي، وهو عبارة عن االخبار عن ترك        
 يالفعل يف املاضي، فيكون النفي أعمى منه، وقيل: اجَلْحد عبارة عن الفعل املضارع اجملزوم بلم اليت وجضعت لنف

ب . وجند تعريف آخر للجحود وهو " نفي ما يف القلب ثبوته، واثبات ما يف القل1دى املاضي"املاضي يف املعّن وض  
من كل وجه. فإذا كان النايف صادقا مسي كالمه نفيا وإن كان كاذاب مسي كالمه ، وإنه ليس مرادفا للنفي نفيه

 .2"جحودا ونفيا أيضا، فكل جحود نفي وليس كل نفي جحودا

، والنفي مصطلح بصري «  النفي» الكوفيني به ما يعنيه البصريون من كلمة يعين "  وهذا املصطلح
 .3"مقتبس من ألفاظ املتكلىمني وكالمهم يف الثبوت والثابت، والنفي واملنفيى 

كما أن " اجلحد واالقرار مصطلحات وضعها الفراء يف مقابل النفي واالثبات عند البصريني، يقول الفراء: وضعت 
يف أوله جحد، ويرسم قاعدة دقيقة هلذين االصطالحني فيقول: أال ترى أن ما بعد إال يف اجلحد  )بلى( لكل اقرار

  .4قام أحد إال أبوك..." قبلها، فتقول: ما يتبع ما

َفَشرِبُواح ِمنحُه ِإالَّ َقِلياًل ﴿ ، حيث عرب به عند قوله تعاىل:وقد استعمل الفراء مصطلح اجلحد يف كتابه
ُهمح   . ويف إحدى القراءتني: " إال قليل منهم" أو الوجه يف )إالى( أن يجنصب ما[294]اآلية  ،سورة البقرة ﴾مِّن ح

قبل إال فيه جحد جعلت ما بعدها اتبعا ملا قبلها؛ معرفة كان  قبلها ال جحد فيه، فإذا كان ما بعدها إذا كان ما
فيها أحٌد إال غالمك، مل أيت هذا  النكرة فقولك: ماأو نكرة، فأما املعرفة فقولك: ما ذهب الناس إال زيد، وأما 

ُهمح ﴿ قبلها، وقال هللا تبارك وتعاىل: ما عن العرب إال ابتباع ما بعد إال  سورة النساء اآلية ﴾مَّا فَ َعُلوُه ِإالَّ َقِليٌل مِّن ح
 . 5"بعد إالى ملا يف اجلحد الذي ينفي الفعل عنهم، ويثبته  هع الوجفيف )فعلوه( امسا معرفة، فكان الر ألن  .[66]

ٌد ِعنَد اَّللَِّ ﴿وقال أيضا عند قوله تعاىل:  رِِكَي َعهح . على [7]اآلية  ،سورة التوبة ﴾َكيحَف َيُكوُن لِلحُمشح
كيف بن مسعود )التعجب؛ كما تقول: كيف يستبقى مثلك؛ أي ال ينبغي أن يستبقى. وهو  قراءة عبد هللا 

فجاز دخول )ال( مع الواو ألن معّن أول الكلمة جحد، وإذا استفهمت  (وال ذمةيكون للمشركني عهد عند هللا 

                                                           
 .66اجلرجاين: معجم التعريفات، ص   1
 .120م، ص2004، 1لطفي عثمان الدبس: معجم حنوي لغوي، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط  2
 .309، صمهدي املخزومي: مدرسة الكوفة  3
 .171ص، عوض محد القوزي: املصطلح النحوي  4
 .166، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  5
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.فالظاهر أن الفراء يستعمل   1بشيء من حروف االستفهام فلك أن تذعه استفهاما، ولك أن تنوي به اجلحد"
 كثريا مصطلح اجلحد.

َما َكاَن يَنَبِغي لََنا َأن ن َّتَِّخَذ ﴿ عند قوله عزوجل:"فقال  ،كتابه  وجند أيضا ثعلب يذكر هذا املصطلح يف
لَِياء تدخل يف اجلحد على النكرة يف االبتداء وال تدخل  نْ م  قال:  [18] اآلية ،الفرقان سورة ﴾ِمن ُدوِنَك ِمنح َأوح

وهي تربئة « ال» عن  ". وعند حديثهيف املعارف، وكأنىه قال: أن نتىخذ من دونك أولياء، دخوهلا وخروجها واحدٌ 
 .2يف موضع ما؛ أراد ما أنت براٍء، فجعل مكانة حرف َجْحٍد"« إن» جعلها موضع غري، كما جعل 

من خالل التعريف اللغوي ملصطلح اجلحد وهو االنكار مع العلم، إال أنه هنا من فرق بينهما فنجد " أبو 
واجلحد أن اجلحد أخص من االنكار، وذلك أن يقول: الفرق بني االنكار « الفروق»هالل العسكري يف كتابه 

. فجعل [51]اآلية  ،سورة األعراف ﴾ِِبََّيتَِنا ََيحَحُدونَ ﴿ :ظاهر. والشاهد قوله تعاىللاجلحد إنكار الشيء ا
سورة  ﴾يَ عحرُِفوَن نِعحَمَت اَّللَِّ ُثَّ يُنِكُروَِنَا﴿ :اجلحد مما تدل عليه اآلايت، وال يكون ذلك إال ظاهرا، وقال تعاىل

اجلحد هو انكار الشيء  قد تكون خافية، وُيوز أن يقال مةعمة، ألن النع. فجعل االنكار للن[86] اآلية ،النحل
َها َأنُفُسُهمح ﴿ مع العلم به، والشاهد قوله: َقنَ ت ح تَ ي ح فجعلوا اجلحد  ، [ 14 ]اآلية ،النمل سورة ﴾َوَجَحُدوا ِِبَا َواسح

 .3مع اليقني، واالنكار يكون مع العلم وغري العلم

 تربئة:للمصطلح ال  -10

 لغة:

التربئة مأخوذ من الفعل برأ وأبرأ بْرًءا وبْ رجًءا ، يقال: برئ املريض بَ ْرًءا وب جْرًءا: شفي وختلص مما به، وأبرأته "
َفرَبََّأُه ﴿ والعيوب: برئ إليك من حقك براءة، ويف التنزيل العزيز:مما  يل عليه وبرأتجه تربئة، ويقال: برئت من الدين 

ُ ِمَّا قَاُلوا   .4"[ 69 ]اآلية  ،سورة األحزاب ﴾اَّللَّ

 ء.وأصل الربء خلوص الشيء عن غريه إما على سبيل التقصي أو على سبيل االنشا

 
                                                           

 .423ص ،1الفراء: معاين القرآن، ج  1
 .132، 101ثعلب: جمالس ثعلب، ص  2
 .146ص، عبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف  3
 أ(..ر.ابن منظور: لسان العرب، مادة )ب  4
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 اصطالحا:

من « إنر »ال التربئة  يراد هبا ال النافية للجنس، هي حرف يدخل على اجلملة االمسية  فيعمل فيها عمل 
نصب املبتدأ ورفع اخلرب، وهي تفيد نفي اخلرب عن اجلنس الواقع بعدها نصبا أي نفيا، أو على سبيل االستغراق أي 

مال، ونفي اخلرب عن اجلنس يستلزم نفيه عن مجيع يراد هبا نفيه عن مجيع أفراد اجلنس نصا، ال على سبيل االحت
 .1أفراده، فإذا قلت )اَل رجَل يف الساحة ( كان املعّن: ال واحٌد وال أكثر موجود يف الساحة  

 . 2ألهنا تفيد تربئة املتكلم للجنس وتنزيهه اايه عن االتصاف ابخلرب"«  ال التربئة»"وقد مسيت ب  

 .3استقر عند البصريني ب  ال النافية للجنس"  "ال التربئة مصطلح كويف على ما

 فقد ورد هذا املصطلح كثريا عند الفراء، وذلك يف كتابه معاين القرآن حيث يقول تعليقا على قوله تعاىل
تربئة ابل، يقول فالقراء على نصب ذلك كله  [ 197 ]اآلية ،سورة البقرة  ﴾َفاَل رََفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَدالَ ﴿
، فمن رفع بعضا ونصب بعضا فألن التربئة فيه وجهان: الرفع جماهدا فإنه رفع الرفثج والفسوقج ونصب اجلدالَ إال 

وقد بني بعض أحكام التربئة والضرورة الشعرية فقال: إن شئت "، 4النون أي نون التنوين، والنصب حبذف النون"
     ن قراءة القراء ولكنه أييت يف األشعار وقال أمية رفعت بعض التربئة يعين ما بعد ال التربئة ونصب بعضا، وليس م

 فال َلْغوج وال أَتْثيَم فيها *** وما فاه به هَلمج مقيمج.

 .5"َك وال أباعين ه  *** ال أَم يل إْن كاَن ذذاكم وج ىدكجْم الصىغار ب         خر:آوقال 

 نريج.مقمر  لساريها ويعقب ثعلب على قول الشاعر: فكيف بليلة  ال نوم فيها *** وال "

فيقول: وال قمر ، قال: جعل ال التربئة مبعّن غري. وحكي أعريب: قد جعل الناس ما ليس أبس به، جعل )ليس( 
 . 6"مبعّن التربئة

                                                           
 .1046، ص1ينظر: اميل بديع يعقوب وميشال عاصي: املعجم املفصل يف اللغة واألدب، مج  1
م   1994ه /1414، 30، تح: عبد املنعم اخلفاجي، منشورات املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، ط2: جامع الدروس العربية، جالغاليينمصطفى   2

 .329ص 
 .172، صعوض محد القوزي: املصطلح النحوي  3
 .120، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  4
 .121املرجع نفسه، ص  5
 .173عوض محد القوزي: املصطلح النحوي، ص  6
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، وأفرد هلا اباب مساها النفي ب  ال، وال تعمل فيما بعدها «إنر »لعاملة عمل ابوسيبويه كان يسمي ال التربئة 
ونصبها ملا له بعدها كنصب إن ملا بعدها، كما جند املربد أيضا عقد اباب مساها ال اليت ال للنفي  فتنصبه بغري تنوين

إذا قلت ال رجَل يف الدار مل تقصد إىل رجل بعينه وإمنا نفيت عن الدار  "ولكنه قال يف معرض الكالم عليها:
 . 1"يسأل عن قليل هذا اجلنس وكبريه صغرَي هذا اجلنس وكبريه، فهذا جواب قولك: هل من رجل يف الدار؟ ألنه

ندرجا حتت مفهوم واحد، فالتربئة يراد هبا يونستخلص من هذا أن مصطلح ال النافية للجنس وال التربئة 
ضح ذلك األزهري يف كتابه التصريح مبضمون و النافية للجنس واليت تفيد نفي اخلرب عن مجيع أفراد اجلنس، وي

النافية كائنة  ما كانت، أي أن كل من برأته فقد « ال»ال التربئة أن تصدق على وحق  "التوضيح يف النحو قائال:
فإن التربئة فيها أمكن منها من غريها لعمومها ابلتنصيص   «إنر »نفيت عنه شيئا، ولكنهم خصوها ابلعاملة عمل 

  .2"وتسمى النافية للجنس

11- :  مصطلح املُراِفعح

 لغة:

راف ْع اسم فاعل مصدر راف ْع، وجاء يف معجم العني 
ج
 والَرْفعج  َرَفع: َرفَ ْعتجهج َرفًعا فارتَفَع. وبرٌق رافْع  )...("امل

" . وقال ابن منظور أيضا: والرىفع يف االعراب: كالضم يف البناء، وهو من أوضاع النحويني، والرفع 3نقيض اخلفض 
 .4أ مجراف ٌع للخرب، ألن كجَل واحد منهما يرفع صاحبه"يف العربية خالف اجلر والنصب. واملبتد

 اصطالحا:

عراب خاص ابملسند واملسند إليه كاملبتدأ واخلرب والفاعل وانئب الفاعل. وعالمته إالرفع "يراد به موقع 
  عرابموقعه الرفع يف اإلوجاء يف املعجم املفصل أن املرفوع هو االسم الذي يكون ". 5الضمة أو ما انب عنها" 

                                                           
 .357م، ص1994ه /1415القاهرة، مصر،  األهرام،، تح: حممد عبد اخلالق عضيمة، مطبعة 4املربد، أيب العباس حممد بن يزيد: املقتضب، ج  1
 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط بكر بن حممد اجلرجاوي: التصريح مبضمون التوضيح يف النحو، دار األزهري، خالد بن عبد هللا بن أيب   2

 .336م، ص2000ه /1421
 ع(..ف.، مادة )ر2اخلليل بن أمحد الفراهيدي: كتاب العني، ج  3
 ع(..ف.ابن منظور: لسان العرب، مادة )ر  4
 .141ص، حممد ابراهيم عبادة: معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية  5
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رُِفوَن ُكالًّ ِبِسيَماُهمح ﴿ كقوله تعاىل : نَ ُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى اأَلعحَراِف رَِجاٌل يَ عح  [45]اآلية ، سورة األعراف  ﴾َوبَ ي ح
 .1"«رجالٌ » مبتدأ مرفوع ومثله « : حجاٌب »

رَاف ْع هو مبعّن اخلرب عند الفراء، أما املبتدأ احملذوف فسماه ضمريا وامسا
ج
 .2مضمرا" "إن مصطلح امل

 ابملبتدأ، فكل منهما مرافع لآلخروالكوفيون يطلقون على املبتدأ واخلرب هذا املصطلح، فريفعون املبتدأ ابخلرب واخلرب 
 بعض سور القرآن: "أفرأيت ما جاء منها ليس بعده ما يرافعه؛ مثل قولهويف ذلك قال الفراء عن اهلجاء يف أوائل 

يكثر، ما موضعه إذ مل يكن بعده مرافع؟ قلت: قبله ضمري يرفعه )يريد  عسق، ويس، وق، وص، مما يقل أو ،حم
املعّن وهللا أعلم  [1]اآلية ، سورة التوبة ﴾بَ َراَءٌة مَِّن اَّللَِّ َوَرُسوِلهِ ﴿ مبتدأ حمذوفا(، مبنزلة قول هللا تبارك وتعاىل:
وكذلك كل حرف مرفوع [ 1 ]اآلية  ،سورة النور ﴾ُسورٌَة َأنَزلحَناَها  ﴿ هذه براءة من هللا.  وجند أيضا قوله تعاىل:

سورة  ﴾َواَل تَ ُقوُلواح َثالثٌَة انتَ ُهواح  ﴿مع القول ما ترى معه ما يرفعه فقبله اسم مضمر يرفعه؛ مثل قوله تعاىل: 
قوله وجند ثعلب يقول يف كتابه عند"  .3املعّن وهللا أعلم: ال تقول هم ثالثة يعين اآلهلة" [ 171 ]اآلية  ،النساء

ٌم َعِسيٌ  ﴿ عزوجل: َمِئٍذ يَ وح  مجراف عجه؛ أي خربه قال: فيومئذ مجراف عج فَذل َك   ،[ 9 ]اآلية  ،سورة املدثر ﴾َفَذِلَك يَ وح
. وقد 4بناء على املذهب القائل أبن املبتدأ واخلرب ترافعا، أي رفع كل منهما صاحبه، وهو مذهب الكوفيني("

بينهما   واخلرب كل منهما يطلب صاحبه وال ينفك عنه، فلما حصجلت هذه املضامةاستدل الكوفيون أبن املبتدأ 
عمل كل واحد منهما يف اآلخر، وال يضري أن يكون كل واحد منهما عامال ومعموال يف آن واحد؛ ألن لذلك 

تُ ﴿ نظائر يف العربية، ومثال ذلك قوله تعاىل: ُم الحَموح رِككُّ َنَما َتُكونُواح يُدح ، فأينما  [ 78 ]اآلية   ة النساءسور   ﴾َأي ح
 وغري ذلك من األمثلة. .5"«أينما»وتكونوا جمزم ب  « تكونوا»منصوب ب  

واخلرب مرفوع ابخلرب، يقول  و"أما البصريون وعلى رأسهم سيبويه فإهنم يرون أن املبتدأ مرفوع ابالبتداء،
فإن املبين عليه يرتفع به كما ارتفع هو ابالبتداء وذلك قولك: عبد هللا  هووأما الذي يبّن عليه شيء هو »سيبويه: 

                                                           
 .965عزيزة فوىال اببسيت: املعجم املفصل يف النحو العريب، ص  1
 .173عوض محد القوزي: املصطلح النحوي، ص  2
 .370-369، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  3
 .20، ص1ثعلب: جمالس ثعلب، ج  4
 .111، صمحد اخلثران: مصطلح النحو الكويفعبد هللا بن   5
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وقد اتبع البصريون « كما أنك إذا قلت: عبد هللا أخوك. فاآلخر قد رفع األول وعمل فيه»وقال أيضا: «. منطلق
 .1سيبويه يف ذلك"

رَاف عْ »ومنه فإن مصطلح 
ج
 عان، فاستعمالها مرتاف ألهنممصطلح كويف يطلق على كل من املبتدأ واخلرب« امل

 للخرب يدل على متام املعّن لذي ال يكون إال يف وجود اخلرب. 

 األدوات: -12

 لغة:  

 اآللة الصغرية داةج:أدا أجدجوًّا: مشيا ليس ابلسريع وال ابلبطيء، وأدا النبج: خثر، واأل"مأخوذة من الفعل 
 .2"ومجعها أدوات

 .3"يقال أدىى الشيء: قام به، وأدى الدين: قضاه، وأدى الصالة: أقامها لوقتها"

 اصطالحا:

يقتضيها التعبري كأدوات االستفهام واالستثناء كما  فادة معان خمتلفة إهي الكلمة اليت يتوسل قائلها إىل "
 .4"جلب احلركة أو السكون ملا يقع بعدها من كلمات أن من شأن هذه األدوات يف بعض األحيان

 يكون، سوى، م ْن، يف أو هو احلرف وما تضمن من معّن من الظروف واألمساء واألفعال مثل حاشا، ليس، ال
حمل  ضلة، واألدوات منها ما هو حرف ال، أو هي الكلمة اليت تربط بني جزئي اجلملة، أو بينهما وبني الف5عن...
 .6عرايب كمعظم أدوات الشرط واالستفهامإعراب كحروف اجلر والعطف، ومنها ما هو اسم له موقع اإلله من 

األداة هو مصطلح كويف يقابله عند البصريني احلرف ويراد بذلك حروف املعاين على كثرهتا واختالف "
 .7"وظائفها

                                                           
 .113، صعبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف  1
 ا(..د.جممع اللغة العربية: معجم الوسيط، مادة )أ  2
 ى(..د.جممع اللغة العربية: معجم الوجيز، مادة )أ  3
 .10حممد مسري اللبدي: معجم املصطلحات النحوية والصرفية، ص  4
 .67عزيزة فوىال اببسيت: املعجم املفصل يف النحو العريب، ص  5
 .41حممد ابراهيم عبادة: معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، ص  6
 .120ابراهيم السامرائي: املدارس النحوية ص  7
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قال عند توجيه قوله حيث من بينها مصطلح األداة، عاين القرآن للفراء عدة مصطلحات ترتدد يف كتاب م
ِمُنوا﴿ تعاىل: َسَك َعَلى آََثرِِهمح ِإن َّلَّح يُ ؤح فقرأها الفراء ابلكسر ". [6] اآلية ،سورة الكهف ﴾فَ َلَعلََّك َِبِخٌع ن َّفح

لكان صوااب، وأتويل )يعين إْن( ولو قرأت بفتح )أن( على معّن )إذ مل يؤمنوا(، وألن مل يؤمنوا ومن أن مل يؤمنوا 
قال مبنزلة ، أي أنه ادخل االسم ضمن األداة وذلك حني 1")أن( يف موضع نصب، ألهنا إمنا كانت أداة مبنزلة إذْ 

إذ، فمصطلح األداة عنده يشمل احلرف واالسم، حّت وإن كان يريد به )حرف املعّن(، بيدا أن النحاة عربوا 
 كانت حرف أو اسم أو فعل.أسواء  ابألداة وهم يقصدون هبا اآللة اليت تعمل

 .2ويقول طاش كربى زاده: املراد ابألدوات احلروف وما شاكلها من األمساء واألفعال واحلروف

أما ما جاء خالف هذه األدوات فإنه خيصصه مبصطلح خاص فعند التفريق مثال بني )نَ َعْم وبَلى(( "
ا قَاُلواح نَ َعمح فَ َهلح َوَجدُّتُّ مَّا َوَعَد ﴿ :وذلك يف قوله تعاىل ، قال )بلى ال [44]اآلية  ،سورة األعراف  ﴾رَبُُّكمح َحقًّ

اآلية  ،سورة امللك ﴾َّلَح َيَحِتُكمح َنِذيٌر ، قَاُلوا بَ َلى َقدح َجاَءََن نَِذيرٌ أ﴿ تصلح يف هذا املوضع(، ويف مثل قوله تعاىل:
 ووضعت وضعت بلى لكل إقرار يف أوله جحد قال: وال تصلح هاهنا نعم أداة، وقد قرر السبب بقوله:  [8-9]

 .3"نعم لالستفهام الذي ال جحد فيه

 :  4وسعوا يف تصنيفهم لألدوات فحصروها يف ثالثة أنواع هيتأما احملدثون فقد 

 جا... ر اخ أبد ا، ليال اليوم،ن، والصفات املنصوبة مثل: اآل هي بعض األمساءالفضالت التكميلية و   -1
 أدوات اجلر واشباهها.   -2
 .الشرط كأداة  وروابط التعليقبط النسق الروابط   وهي روا -3

ألداة إىل قسمني: مسي القسم األول: )األداة األصلية( وهي احلروف ذات املعاين  اوأما متام حسان فقد قسم "
ظرفية تستعمل يف تعليق  كحروف اجلر والنسخ والعطف، ومسي القسم الثاين )األداة احملولة( وقد تكون هذه األداة

                                                           
 .58، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  1
 . 118لكويف، صينظر: عبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو ا  2
 .174عوض محد القوزي: املصطلح النحوي، ص  3
 .119-118املرجع السابق، ص  4
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اجلمل مثل، كم، كيف يف االستفهام أو فعلية وذلك بتحويل بعض األفعال التامة إىل صورة األداة مثل كان 
 .1"وأخواهتا وكاد وأخواهتا

اء تشتمل على أمس ذا كانتإإال  ون مبصطلح األداة أو األدواترب يع وبناءا على هذا فإننا نالحظ أن النحاة ال
 وحروف معا.

 الكناية واملُكىن: -13

 لغة:

  م بشيءٍ يه، أو أن تَ َتكلر َكَّن به عن كذا َيْكين  وَيْكنجو ك َنايًَة: َتَكَلمر مبا يجْسَتدل  به عل"آابدي:  قال الفريوز
اذ يجه جانبا حقيقة وجماٍز...  . 2"وأنت تجريدج َغرْيه، أو بلفٍظ ُيج

الزم معناه مع جواز إرادة املعّن األصلي لعدم وجود  "البيان(:وجاء يف املعجم الوسيط الكناية )يف علم 
 .3"قرينة  مانعة من ارادته

 : اصطالحا

املراد منه ابالستعمال، وإن كان معناه ظاهرًا يف اللغة سواء كان املراد به احلقيقة  استرتالكناية هي كالم "
م مقامها من داللة احلال كحال مذاكرة الطالق ليزول يقو  أو اجملاز فيكون تردد فيها أريد به فالبد من النية أو ما

 .4"الرتدد ويتعني ما أريد منه

أو  قد يكون عدًدا، املبهملسبب بالغي وهذا الشيء  امسهبغري  وهي أيضا تورية عن الشيء أبن يعرب عنه"
     كقوله تعاىل، فالن، فالنة، ذيت،  كم، كأي، كذا، ليت، بضعة  :م عاقل. وألفاظها هيحديثا أو فعال أو عل

 .5" [ 249 ]اآلية ،سورة البقرة ﴾َكم مِّن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبتح ِفَئًة َكِثيًَة ِبِِذحِن اَّللَِّ  ﴿

                                                           
 .119، صعبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف  1
 ى(..ن.آابدي: القاموس احمليط، مادة )ك الفريوز  2
 ى(..ن.جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة )ك  3
 .157اجلرجاين: معجم التعريفات، ص  4
 .838عزيزة فوىال اببسيت: املعجم املفصل يف النحو العريب، ص  5
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عمل ن أوائل من استمَفرىاء ان الإن الكناية واملكينى لدى الكوفيني تعين الضمري واملضمر لدى البصريني وك
  ه. قول[119]آلية ا ،مرانعآل  سورة ﴾َهاَأنُتمح ُأوالء﴿ قوله تعاىل:هذين املصطلحني فقد جاء يف تعليقه على 

 العرب إذا جاءك إىل اسم مكين قد وصف هبذا وهذان وهؤالء.

، وجعلوا املكينى بينهما، وذلك يف جهة التقريب ال يف غريها فيقولون: أين أنت؟ «ذا»و « ها»فرقوا بني "
 .1"يقولون: هذا أانفيقول القائل: ها أان ذا؛ وال يكادون 

وتسمية الضمري ابملكين صحيحة مقولة، ألن الضمري كناية عن االسم الظاهر، وإذا كان املكين أعم من "
 .2"الضمري واسم اإلشارة واالسم املوصول، ألهنن مجيعا كناايت عن األمساء الظاهرة

نها اثنية، فال أقول عندي اخلمسةج قال الفراء: األعداد ال يجكّن ع"قال ثعلب يف كتابه: وقال أبو العباس: 
ت ىتج  ، فأكين عنه، فكل  ما كنيت عنه كان مفعوال. وكل مامل أْكن  اجلميلةج أقول عندي احلسنج الوجه  ا؛ و هالدىراهم والسى 

 .3"عنه مل يكن مفعواًل. وقال أصحاب الكسائي: بلى، نكين عن هذا كما كنينا عن ذلك

ًا لَُّكمح ﴿ وقال الفراء أيضا عند قوله تعاىل: . خريًا منصوب [170]اآلية  ،سورة النساء ﴾َفآِمُنواح َخيح
 وهو معرفة فنصبابتصاله ابألمر؛ ألنه من صفة األمر؛ أي لالتقاء خري لك، فإذا اسقطت )هو( اتصل مبا قبله 

سنا، وال وليس نصبه على اضمار )يكن(؛ ألن ذلك أييت بقياس يبطل هذا؛ أال ترى أنك تقول: اتق هللا  تكن حم
.  4"ُيوز أن تقول: اتق هللا حمسنا وأنت تضمر )تكن( وال يصلح أن تقول: انصران أخاان ) وأنت تريد تكن أخاان(

يون الكناية مساوية للمضمر متاما، فهًما مرتادفان، اختلفا لفظا، ودال على معّن واحد، وذهب جعل الكوف"
مكّن، ولكن املكّن ال يلزم أن يكون مضمرًا، ألن الكناية إقامة  البصريون إال أن الكناية أعم من املضمر، فاملضمر

اسم مقام اسم تورية وإُيازًا، وقد يكون ذلك ابألمساء الظاهرة، ففالن كناية عن علم من األانس، والفالن كناية 
ن الوضع  عن علم من البهائم، وكيف كيف كناية عن احلديث املدمج، وكذا وكذا كناية عن العدد املبهم وإذا كا

 .5"كذلك فاملضمر نوع من الكناية وليس مساواي هلا

                                                           
 .108-107، صهيم السامرىائي: املدارس النحويةابرا  1
 .314مهدي املخزومي: مدرسة الكوفة، ص  2
 .275-274ثعلب: جمالس ثعلب، ص  3
 .296-295، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  4
 .348ص، د الرمحن السيىد: مدرسة البصرة النحويةعب  5
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عند البصريني يدل على أهنم نظروا إىل لفظ الضمري أو شكله، فعربوا عنه « الضمري»إن إطالق مصطلح "
هبذا املصطلح ملا الحظوه فيه من ضمور لفظه حال الظهور، واختفائه أحياان أخرى، أما الكوفيون استعملوا 

، فهم نظروا إىل اجلانب الداليل حيث، تعد الضمائر من الكلمات ذات «املكين»أو « يةالكنا» مصطلح
 .1"الدالالت اإلشارية غري الصرحية، فعربوا ابلكناية واملكين

يعترب مصطلح الكناية من املصطلحات اليت اتفق البصريون والكوفيون على امسها، ولكنهم اختلفوا فيما 
فرق بني  ول ابن يعيش: القكر النحاة أن الضمري واملكين عند الكوفيني مرتادفان، ييدل عليه هذا املصطلح، وقد ذ 

املضمر واملكين عند الكوفيني فهما من قبيل األمساء املرتادفة، فمعنامها واحد، وإن اختلفا من جهة اللفظ، " وأما 
مضمر، ذلك أن الكناية  البصريون فيقولون" : املضمرات نوع من املكنيات فكل مضمر مكين، وليس كل مكين

إقامة اسم مقام اسم تورية واُيازًا، وقد تكون ابألمساء الظاهرة وقد تكون املضمرات، ولذلك جند تعريف املضمر 
عند ابن يعيش: " أنه اسم كين به عن اسم" ويتحقق معّن الكناية يف الضمائر يف ضمري الغائب، وذلك ألنه دال 

 .2ري صريح بظاهره فيه"على املعّن بوساطة الرجوع إليه غ

 مصطلح العماد:  -14

 لغة: 

التعريف اللغوي ملصطلح العماد هو مأخوذ من الفعل عمد يقال: " عمدتج فالان أْعم دجه عمًدا أي 
 .3" تصدته، وتعمدىته مثله، والعمد نقيض اخلطأ

 .4ويف معجم  الوسيط فيقال: " عمد الشيء يَ ْعم دجهج عمًدا: أقامه بعمادة ودعمه"

 

 

 

                                                           
 .61عبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف، ص  1
 .61، صعبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويفينظر:   2
 د(..م.، مادة )ع3اخلليل بن أمحد الفراهيدي: كتاب العني، ج  3
 د(..م.جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة )ع  4
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 اصطالحا:

  يكون صفة يكون خربا، وما " العماد هو الضمري الذي يقع بني املبتدأ واخلرب املعرفتني للفصل بني ما
صفة، وينتظر اخلرب، ولكن إذا قلنا أخوك هو العامل يتبني أن « العامل»فإذا قلنا: أخوك العامل، فرمبا يظن املستمع أن 

 .1" خرب وليس صفة« العامل» 

ل صل عند البصريني، فقد جاء يف شرح املفصل البن يعيش: " الفصفتسمية كوفية لضمري الالعماد هي 
من عبارات الكوفيني"، ومسي ابلفصل ألنه فصل االسم األول عما بعده وآذن  من عبارات البصريني... والعماد

 .2"بتمامه، ومسي ابلعماد كأنه عمد االسم وقواه بتحقيق اخلرب بعده

حّت ال  رب ال اتبع لكونه حافظا ملا بعده، إذ به يتبني أن الثاين خألنه يعتمد عليه يف الفائدة ومسي أيضا عماًدا
وبعض الكوفيني يسميه دعامة ألنه يدعم "، 3"د يف البيت احلافظ للسقف من السقوطلعمايسقط عن اخلربية، كا

، ويتبع اختالفهم 4"ويعين به التأكيدحيان  عض املتأخرين مساه: صفة وقال أبوبه الكالم أي يقوي به ويؤكد، وب
أو أفعال حنو  فما آخره ايء متكلم من حرو عماد وهي نون الوقاية اليت تلحق فيطلقون عليه بنون ال يف التسمية 

َا ال تَ عحَمى األَبحَصارُ  ﴿ قول الفراء عند توجيه قوله تعاىل: اهلاء هنا هاء عماد  ،[ 46 ]اآلية، احلج سورة ﴾فَِإِنَّ
 .5هباتوقى 

عراب، وذهب البصريون اإليفصل بني النعت واخلرب يسمى عمادا وله موضع من  ويرى الكوفيون " أن ما
عراب،  وذهب البصريون إىل اإليسمى عمادا وله موضع من  إىل أنه يسمى فصال، ألنه يفصل بني النعت واخلرب

مبتدأ، وال موضع له من  «هو»العاقلج( ف  أنه يسمى فصال، ألنه يفصل بني النعت واخلرب حنو: )زيٌد هو 
 .6"عراباإل

                                                           
 .127حممد ابراهيم عبادة: معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، ص  1
 .175، صعوض محد القوزي: املصطلح النحوي  2
 .312مهدي املخزومي: مدرسة الكوفة، ص  3
 .227، ص1السيوطي: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، ج  4
 .161ينظر: اجلرجاين: التعريفات، ص  5
 .567ص، دت، 1تح: جودة مربوك حممد، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، ط، مسائل اخلالفأبو الربكات األنباري: االنصاف يف   6
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معاين القرآن للفراء، حيث وضع له يف وإذا التمسنا الدليل على نسبة هذا املصطلح إىل الكوفيني وجدانه 
قائال: " مل يوضع العماد على أن يكون لنصب أو لرفع أو خلفض، وإمنا وضع يف كل موضع يبتدأ فيه  ضابطا

 .1، فإذا رأيت الواو يف موضع تطلب االسم دون الفعل صلح يف ذلك العماد"االسم قبل الفعل

اآلية  ،سورة الزخرف ﴾َوَلِكن َكانُوا ُهُم الظَّاِلِميَ ﴿التعبري ابلعماد عند الفراء قوله عند توجيه قوله تعاىل: 
    وهي يف قراءة عبد هللا بن مسعود قال جعلت )هم( هنا عمادا فنصب الظاملني ومن جعلها امسا رفع [ 76 ]
، ويف موضع آخر فإنه يستعمل اصطالح العماد ويوضع أنه مبنزلة الفعل، فيقول عن  2« ولكن كانوا هم الظىال موجنَ »

َقَّ ِمنح ِعنِدكَ  ﴿ يف قوله تعاىل:« هو» كلمة  إن جعلتها  [ 32 ]اآلية  ،سورة األنفال ﴾ِإن َكاَن َهَذا ُهَو اْلح
ُ ﴿ ومن توجيه قوله تعاىل: .3«هو» عماًدا مبنزلة الفعل نصبت احلق، وإن جعلتها امسا رفعت احلق ب   ُقلح ُهَو اَّللَّ

عماد، فقال الفراء: " هذا خطأ « هو» فالكسائي وسيبويه يطلقون على  [ 1 ]اآلية  ،االخالصسورة  ﴾َأَحدٌ 
من قبل أن العماد ال يدخل إال على املوضع الذي يلي األفعال، ويكون وقاية للفعل مثل أنه قام زيد، فالعماد 

 .4يه"يق شيء «قل هو هللا أحد» مثل )ما( وكل موضع فعلى هذا جاء يقي الفعل وليس مع 

هذه  [ 9 ]اآلية ،سورة النمل ﴾ِإنَُّه َأََن اَّللَُّ ﴿ الشأن عمادا، قال عند توجيه قوله تعاىل: كما مسي ضمري
 ، ومنه فالفراء أطلق مصطلح العماد وأريد به شيئني:5اهلاء يف )إنه( هاء عماد

 ضمري الشأن لدى البصريني يهعل اصطلحيسمى بضمري الفصل عند البصريني، وأما الثاين فقد  أطلقه على ما
 .6وهذا االصطالح جنده إال عند الفراء وحده من الكوفيني

عماد ليه ابلعمصطلح العماد متعدد االصطالحات فالكوفيون عامة يطلقون  أن وخالصة القول
 بعن تتو وحده د فرد هبان وانوالبصريون يطلقون عليه بضمري الفصل، كما جند الفراء أعطى له تسمية ضمري الشأ

  الكوفيون له.

 

                                                           
 .51، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  1
 .47عبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف، ص  2
 .176عوض محد القوزي: املصطلح النحوي، ص  3
 .47عبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف، ص  4
 .47املرجع نفسه، ص  5
 .48-47، صعبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويفينظر:   6
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 مصطلح الصلة:  -15 

 لغة:

وْصاًل وصجَلَة: ضمىه إليه ومجعه، وأوصله ورد يف معجم الوجيز مادة )و.ص.ل(، يقال: " وصل الشيء 
 .1ضد اهلجران" إلحساناو الشيء وإليه أهناه وأبلغه اايه، والصلة: العطية ومجعها صالت ومنه فالصلة العطية 

 اصطالحا:

 واحرتمه اجلملة اليت يفتقر إليها االسم املوصول ليكمل هبا معناه حنو: جاء الذي أحبه" الصلة هي 
 .2فجملة )أحب( مجلة صلة اكملت معّن املوصول وأمتته"

ملة أو شبه اجلملة اليت تقع بعد االسم املوصول، وقد يراد به الزايدة، وأيضا تعين الفعل الواقع ويراد به اجل"
أو احلرف الزائد، ومجلة الصلة هي اجلملة اليت تقع بعد االسم « أن»واجلملة اليت بعد د حرف مصدري، بع

َتُدونَ ﴿ املوصول تعني مسماه، كما يف قوله تعاىل: ًرا َوُهم مُّهح أَُلُكمح َأجح  [21]اآلية  ،سورة يس ﴾اتَِّبُعوا َمن الَّ َيسح
 .3عراباإلفجملة )ال يسألكم( هي مجلة الصلة وهي من اجلمل اليت ال حمل هلا من 

" الصلة أو حروف الصلة من املصطلحات الكوفية اليت تقابلها عند البصريني حروف الزايدة أو اخلشو  
 .4"«خالد بصديق»كالباء يف قوهلم أليس 

الصلة، وقد ورد عند الفراء يف كتابه معاين القرآن ليدل من املصطلحات اليت ترد كثريا يف كتب الكوفيني مصطلح "
 .5"على ثالثة أمور: فقد أطلقه على احلروف الزائدة

مبعّن  [ 7 ]اآلية  ،سورة الفاحتة ﴾َغيحِ الحَمغحُضوبِ ﴿يعرف العربية أن معّن )غري ( من قوله تعاىل:  من ال
 .6ن )ال( صلة يف الكالمأ) سوى( و 

                                                           
 ل(..ص.جممع اللغة العربية: معجم الوجيز، مادة )و  1
 .244ملصطلحات النحوية والصرفية، صحممد مسري اللبدي: معجم ا  2
 .92،304حممد ابراهيم عبادة: معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، ص  3
 .315مهدي املخزومي: مدرسة الكوفة منهجها يف دراسة اللغة والنحو، ص  4
 .38، صد اخلثران: مصطلحات النحو الكويفعبد هللا بن مح  5
 .8، ص1ينظر: الفراء: معاين القرآن، ج  6
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ِضِهم مِّيثَاقَ ُهمح ﴿ :وقوله تعاىل  ضهم.فبنقواملعّن  .[15]اآلية  ،سورة النساء ﴾فَِبَما نَ قح

قال: لو جعلت ما على  [90] ةبه قوله تعاىل: سورة البقرة اآليعراإومسي الزائد حشوا ولغوا، قال عند 
انتما، وبئست ما جارية  جهة احلشو، كما تقول: عما قليل آتيك، جاز فيه التأنيث واجلمع فقلت: بئسما رجلني

 أهنا زائدة غري كافة للعمل.« ما» ويقصد ابحلشو يف ، 1جاريتك

 .2وأطلق أيضا مصطلح الصلة على اجلملة اليت تعطي معّن لالسم املوصول""

ِرَب َمَثاًل مَّا بَ ُعوَضةً ﴿ عراب قوله تعاىل:إففي " ِيي َأن َيضح َتحح َ اَل َيسح  قال [ 26 ]اآلية  ،سورة البقرة ﴾ِإنَّ اَّللَّ
 .3والرفع يف بعوضٌة جائز ألن الصلة ترفع وامسها منصوب وخمفوض"

اب حَعثح لََنا َمِلًكا ن َُّقاِتلح ِف َسِبيِل ﴿وأطلقها على اجلملة الواقعة صفة للنكرة قال عند توجيه قوله تعاىل: 
 فأما اجلزم فعلى اجملازاة ابألمر، فإن قرئت ابلياء )يجقاتل( جاز رفعها وجزمها، [ 246 ]اآلية  ،سورة البقرة ﴾اَّللَِّ 

 .4وأما الرفع فأن جتعل يجقاتل صلة للملك، كأنك قلت: ابعث لنا الذي يقاتل"

 : بين غجرانَة ما إن أنتم ذَهًبا" وأما )إْن( اليت يعدها البصريون من حروف الزايدة فيمثلون هلا بقول الشاعر
 .5زائدة، وكانوا يسموهنا العازلة" فهي عند الكوفيون انفية ال

 وقد أطلقوا على مصطلح الصلة عدة تسميات منها احلشو والزايدة.

اصطالحات الزائد والصلة واللغو واملؤكد إىل املتقدمني دون حتديد، غري أن  أنهب ابن هشام إىل ويذ"
بار عليها والنصوص تؤيد ذلك، كما يجنسب مصطلح احلشو إىل مصطلح الزايدة واللغو ينسب إىل البصريني وال غ

الفراء اختار مصطلح الصلة ليطلقه على الزايدة يف القرآن  سيبويه، وكل هذه املصطلحات هلا معّن واحد، إال أن
 .6"الكرمي

                                                           
 .58، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  1
 .45، صعبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف   2
 .22-21، صاملرجع السابق  3
 .157ص  ،1الفراء: معاين القرآن، ج  4
 .315ص، مهدي املخزومي: مدرسة الكوفة  5
 .179ينظر: عوض محد القوزي: املصطلح النحوي، ص  6
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 -اللغو -وبناءا على ما سبق فإن الكوفيني يعربون عن مصطلح الصلة مبصطلحات أربعة هي احلشو"
الزائد، لكن التعبري ابلصلة يظل هو الكثر شيوعا خاصة عند الفراء زعيم النحاة الكوفيني، أما البصريون فقد عربوا 

 .1"اللغو -عن الزائد بثالث مصطلحات هي احلشو

 مصطلح ضمي اجملهول: -16

 لغة: 

 .2اسم مفعول من الفعل الثالثي جهل، " واجلهل: نقيض العلم"

فيقال: جهل فالن على غريه،  جهاًل وجهالة: جفا وتسافه، ويقال جهل "وجاء يف املعجم الوسيط،         
َاِهِليَ ﴿ الشيء وبه: مل يعرفه، ويف التنزيل العزيز: سورة  ﴾قَاُلواح َأتَ تَِّخُذََن ُهُزًوا قَاَل َأُعوُذ ِِبَّللَِّ َأنح َأُكوَن ِمَن اجلح

 .3"[ 67 ]اآلية  ،البقرة

املدلول اللغوي ملادة )ضمر( فيقال: " ضمر ضجمورا: هجزل وقلى حلمه، ويقال: أضمر يف نفسه أمرا: أما 
 .4"عزم عليه بقلبه

يقال أضمرت الشيء: أخفيته والضمري الشيء الذي تضمره يف "وما ورد يف لسان العرب البن منظور، 
 .5"قلبك، واجلمع ضمائر

 اصطالحا:

 .6ملتكلى م، أو ملخاطبا كأنت أو غائب كهو"" الضمري: هو ما وجضع 

و احلديث أو " الضمري اجملهول يراد به الضمري الذي يتقدمه ما يعود عليه ويسمى بضمري الشأن أ
ن: أي احلال اليت يراد الكالم عنها، وتسميته بضمري احلديث بضمري الشأن ألنه يرمز إىل الشأ وقد مسي .7القصة"

                                                           
 .41ص ،عبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف   1
 ل(..ه.ابن منظور: لسان العرب، مادة )ج  2
 ل(..ه.جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة )ج  3
 ر(..م.مادة )ض جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط،  4
 ر(..م.ابن منظور: لسان العرب، مادة )ض  5
 .781، ص1يعقوب وميشال عاصي: املعجم املفصل يف اللغة واألدب، مج اميل بديع  6
 .94حممد ابراهيم عبادة: معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، ص  7
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ُ َأَحد﴿ شأن أي األمر اهلام الذي أييت بعده حنو قوله تعاىل:تعود إىل أنه يرمز إىل ال سورة   ﴾ُقلح ُهَو اَّللَّ
         الشأن )مبتدأ( وخربه اجلملة االمسية بعده ف  )هو( ضمري ابرز منفصل هو ضمري  [ 1 ]آلية ا ،االخالص

 .1) هللا أحد("

إىل غري مذكور تقدم، والضمري امنا يكون " الضمري اجملهول: اصطالح كويف يطلقونه على الضمري العائد 
خربا عنه  معلوما إذا تقدمه مذكور، ويسميه البصريون ضمري الشأن والقصة واحلديث واألمر، واجلملة بعده تكون

 .2له"وتفسريا 

ا يتقدم مجلة يكون هو كناية عنها، وتكون هي خربا عنه، أي أن خربه إمنيرى البصريون أن ضمري الشأن 
وكان  فرد، فيجيزون حنو: كان قائما زيددائما، إال أن الفراء وسائر الكوفيني يرون جواز اإلخبار عنه ابمليكون مجلة 

 ه )إنر( أو بعض أخوات كان أو ظنقائما الزيدان، وال يكون هذا الضمري عند الفراء مستأنفا به حّت يكون قبل
ُ ﴿ وقد اعترب الفراء )هو( من قوله تعاىل:   اجملهول أو الشأنهو  [ 1 ]اآلية  ،سورة االخالص ﴾َأَحدٌ ُقلح ُهَو اَّللَّ

 .3كما يرى أنه ضمري اسم هللا وكان البصريني على أنه ضمري الشأن

 قرآن الكرميد يف الهول ما ور ومن النصوص اليت تدل على ضمري الشأن أو القصة والذي يسميه الكوفيون اجمل    
ِركح ﴿ومن قوله تعاىل:  َنََّة َومَ يحِه اَعلَ  ِِبَّللَِّ فَ َقدح َحرََّم اَّللَُّ  ِإنَُّه َمن ُيشح ومن  [72]اآلية  ،ائدةسورة امل ﴾أحَواُه النَّارُ جلح

َا ال تَ عحَمى األَبحَصاُر َوَلِكن تَ عحَمى الحُقلُ ﴿قوله تعاىل:   .[46]اآلية  ،سورة احلج ﴾رِ ِف الصُُّدو  لَِّت وُب افَِإِنَّ

ك أن لضمري ار( وذلبصاأل الذي جاء مؤنثا )فإهنا ال تعمىه اآلية يف ضمري القصة أو الشأن مثل هذتت
ذلك أهنا كن و ما أمهلوال و ف املشبه ابلفعل )لكن( على اجلملة الفعلية )تعمى( الشأن وظيفة هي ادخال احلر 

 تكمن وظيفته ابجلملة اليت بعده.

ِإنَُّه َأََن ﴿ الشأن، فقال عند حديثه عن قوله تعاىل: ضمري« العماد» " كما أطلق الفراء على مصطلح 
 .4قال هذه اهلاء هاء عماد، وهو اسم ال يظهر وقد فسر" [ 9 ]اآلية  ،سورة النمل  ﴾اَّللَُّ 

                                                           
 .594عزيزة فوىال اببسيت: املعجم املفصل يف النحو العريب، ص  1
 .180ص ،لقوزي: املصطلح النحويعوض محد ا  2
 .312ينظر: مهدي املخزومي: مدرسة الكوفة، ص  3
 .67ينظر: عبد هللا محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف، ص  4
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" وذكر ابن جين سبب تسميته ابجملهول بقوله: )ومسي الكوفيون هذا الضمري ابلضمري اجملهول ألن تفسريه 
وخيصص النحويون الضمري الدال على مؤنث "، 1تقدم تفسريه قبله ملا احتاج إىل تفسري"ال يكون إال بعده ولو 

 .2ابسم ضمري القصة، وُيعلونه ضمري الشأن، واألمر حنو: أهنا جاريتك منطلقة"

يني ر لبصايث عند واحلد هو نفسه مصطلح الشأن والقصةني وخالصة القول أن ضمري اجملهول عند الكوفي
 واحدة. ويعربون عن داللة

 صطلح الفعل الواقع وغي الواقع:م -17

 لغة:

 الفعل الواقع يف اللغة مأخوذ من الفعل الثالثي وقع، يقال: " وقع على الشيء ومنه يقع وقعا ووقوعا
 .3" سقط، وأهل الكوفة يسمون الفعل املتعدي واقعا

 اصطالحا: 

ينصب بنفسه مفعوال به أو اثنني، او ثالثة، من لذي االفعل الواقع /الفعل املتعدي/ اجملاوز: هو " الفعل 
غري أن حيتاج إىل مساعدة حرف جر، أو غريه مما يؤذي إىل تعدية الفعل الالزم، وقد مسي ابلفعل الواقع لوقوعه 

 .4على املفعول به، ومسي اجملاوز جملاوزته الفاعل إىل املفعول به"

اوز: " هو الفعل الذي ال ينصب بنفسه مفعوال به أو الفعل غري الواقع /الفعل الالزم/ القاصر/ غري اجمل"
أكثر وإمنا بنصبه مبعونة حرف جر، أو غريه مما يؤذي إىل التعدية حنو: )جلس العجوز يف بيته( فكلمة ) بيته( هي 

ة يف املعّن مفعول  به للفعل )جلس( مل يجوقع معناه وأثره عليها مباشرة من غري وسيط وامنا أوصله ونقله مبساعد
حرف جر، وقد مسي غري الواقع ألنه ال يقع على املفعول به، والقاصر لقصوره عن املفعول به واقتصاره على 

 .5"الفاعل

                                                           
 .67، صعبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف  1
 .180عوض محد القوزي: املصطلح النحوي، ص  2
 ع(..ق.ابن منظور: لسان العرب، مادة )و  3
 .939، ص1اميل بديع يعقوب وميشال عاصي: املعجم املفصل يف اللغة واألدب، مج  4
 .934املرجع نفسه، ص  5
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ل هالواقع وغري الواقع هو مصطلح كويف، فقد أطلقه الفراء على ما يقابل املتعدي ولالزم عند أ " الفعل
 .1البصرة"

ل فيه إذا فتح يكون على اقع وغري الواقع ومن قوله " ألن الفعوترد يف كتاب معاين القرآن للفراء تسمية الو 
واملصدر تستوي « يفعل» ما الذي يقع قالوا ومنه ساقطة مثل: َوَزَن، يَزن، ولذي ال يقع فتثبته واوه يف وجهني، فأ

صجمرا بجْكًما »د ة، يف قراءة عبد هللا بن مسعو البقر  . ويقول يف تفسري قوله تعاىل من سورة2يف الواقع وغري الواقع"
ابلنصب، ونصبه على جهتني، إن شئت  اكتفيت أبن توقع الرتك عليهم يف الظلمات، مث تستأنف )صجمًّا( « عجْمًيا

 .3ابلذم هلم"

صطلح املتعدي جند " أاب العباس وثعلب ومع استعماله للمصطلح الكويف  مومن النحاة الذين يستعملون 
 .4يستعملون املصطلح الكويف مع استعماهلم مصطلحهم اخلاص" الزجاجيكذلك، كما جند سيبويه واملربد و 

اجملاوز الذي و ملتعدي امنها فا على ما سبق فإننا نلحظ أن مصطلح الواقع وغري الواقع له عدة مرادفات سوأتسي
ند أهل عع أيضا  الواقلفعل غرياابل ز الذي يقالفعل لالزم والقاصر وغري اجملاو يقابل الفعل الواقع عند الكوفيني، و 

 الكوفة.

م فاعله: -18  ماَّل يسِّ

وهو أيضا: انئب الفاعل. أي: ما حلر حملى «. مسج َع النبأ»" هو الفعل اجملهول، الذي مل يذكر فاعله، مثل: 
َع النىبأ» «مسَ عتج النىبأ»الفاعل احملذوف، وانئب الفاعل يكون: إما املفعول به، مثل:  انئب فاعل. « النبأ« »مسج

، مثل: «مسعت» واألصل: مفعول به لفعل  ، وإما املصدر «صمت رمضان» ، وإما الظىرف املتصىرف املختصى
، مثل : قوله تعاىل: َخٌة َواِحَدةٌ  ﴿ املتصىرف املختصى وإما  [13]اآلية  ،سورة احلاقة ﴾فَِإَذا نُِفَخ ِف الصُّوِر نَ فح

، كقوله تعاىل: اجلاجملرور حبرف  ا ُسِقطَ ﴿رى  .5 [ 149 ]اآلية ،سورة األعراف ﴾ِف َأيحِديِهمح  َوَلمَّ

                                                           
 .180، صعوض محد القوزي: املصطلح النحوي  1
 .119، صاهيم السامرائي: املدارس النحويةينظر: ابر   2
 .16، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  3
 .120-119ينظر: املرجع السابق، ص  4
 .911عزيزة فوىال اببسيت: املعجم املفصل يف النحو العريب، ص  5
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صطلحات الكوفيني، وهو عند البصريني مجلة مواد هي: املفعول ممن « مامل يجسىم فاعله»  يعترب مصطلح 
الذي مل يتعدىه فعله، ومل يتعدى إليه فعل فاعل واملفعول الذي ال يذكر فاعله، والفعل الذي بين للمفعول، ومل يذكر 

 .1به"من فعل 

 يستعمل هذا املصطلح يف كتابه فيقول: " فأما ما كان من ذلك على )فَعل( نيوجند املربد هو من البصري
إذا أحاط به معّن فَ َعَل، حنو: َضر ب، عل َم، مح د... وكل  ما كان يف هذا املعّن، وكذلك  -قلىت حروفه أو كثجرت

 .2فهذا كله مبينى على الفتح" -تْخر جسر َج، واْ إن بنيته بناء مامل يجسمى فاعله، حنو: ضجر َب، ودجحْ 

  أعطيت زيًدا درمهًاوأيضا استعمل ابن السراج فقال: ... وإن كان الفعل يتعدى إىل مفعولني حنو: "
فرددته إىل ما مل يسم فاعله وإىل: أجعطي زيد درمهًا، فقام أحد املفعولني مقام الفاعل، وبقي منصوب واحد يف 

ل يتعدى إىل ثالثة مفعولني حنو: أعلم هللا زيًدا بكرًا خري الناس، إذا رددته إىل مامل عالكالم، وكذلك إن كان الف
 .3"أحد املفعولني مقام الفاعل وبقي يف الكالم امسان منصوابن يسم فاعله قلت: أعلم زيد بكًرا خري الناس، فقام

ًما مَّعحُدوَداتٍ ﴿ كما استعمل الفراء مصطلح مامل يسمى فاعله يف كتابه، حيث قال عند قوله تعاىل:  ﴾َأَّيَّ
رفعت ان أحدمها غري صاحبه نصبت على أن كل ما مل يسمى فاعله إذا كان فيها امس :[184]اآلية ، سورة البقرة

 ﴾ َوَما ُأِهلَّ ِلَغيحِ اَّللَِّ ِبهِ  ﴿ :وقال أيضا عند قوله تعاىل .واحًدا ونصبت اآلخر، كما تقول: أجعطي عبدج هللا املال
وََكَذل َك  قوله تعاىل : وكان بعضهم يقرأ وقال أيضاما يف موضع رفع، مبا مل يسمى فاعله . [ 3 ]اآلية ، سورة املائدة

رِِكَي قَ تحَل َأوحالِدِهمح ُشرََكاُؤُهمح ِلَكِثٍي ﴿َزيرَن  فريفع القتل إذا مل يسىم  [ 137 ]اآلية ، سورة األنعام  ﴾مَِّن الحُمشح
 .4فاعله، ويرفع )الشركاء( بفعل ينوبه؛ كأنه قال: زيىنه هلم شركاؤهم

 

 

 

 
                                                           

 .122-121ابراهيم السامرائي: املدارس النحوية، ص  1
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 :اْلفض -19

 لغة:

َعةج، وعيٌش خاف ٌض، وقد   الررْفع كَكرجَم، والسررْيج الَلنيج ضدى   َخفجَض،جاء يف القاموس احمليط اخلفض: الدر
 .1وتصومبعّن اخلرب يف االعراب، وَغض  ال

. ، و ويف الوسيط َخَفَض العيشج  الشيءج َخْفًضا: َسهجَل والن. وابملكان: أقام فيه، والشيء: َحطرهج بعد عجلجوٍى
 .2من َطرَيان هونَ َقَص منه... الطائر َجَناَحهج: َضمرهج إىل َجْذب ه ليجسك َن 

 اصطالحا: 

اخلفض يف االصطالح هو اجلر الذي ُيلب األمساء حركة الكسر أو ما ينوب عنها من احلروف بفعل "
واحد من أمور ثالثة، هي: احلرف اخلافض واالضافة والتبعية، واخلفض مبعّن اجلر تسمية أطلقها الكوفيون معللني 

 .3"وميله إىل احدى اجلهتنيهلا ابخنفاض احلنك األسفل عند النطق به 

 .4"مى أيضا: اخلفض الذي هو من خصائص األمساءيوصل معّن الفعل إىل االسم، ويس واجلر هو الذي"

، واخلفض ليس من موضع ا" كوفيني، وال اجلر لومصطلح اخلفض يريد به الكوفيون ما يريد البصريون ابجلرى
 «اخلفض»أن الكوفيني توىعوا يف  يل ومصطلحاته، إالوضاع اخللبصريني؛ وإمنا مها مقتبسان من أمن وضع ال

فاستعملوه يف الكلمات املنىونة وغري املنىونة، بعد أن كان اخلليل ال يستعمله إال يف املنىون، وأن البصريني نقلوا اجلرى 
حركة  على التخلىص من الساكنني يف حنو: مل يذهب الرجل، إىل كونه -عند اخلليل-من كونه حركة يجستعان هبا 

 .5"أكانت منىونة، أم غري منىونة ءاسو خاصىة ابألمساء املعربة، 

صفة عندهم هي لدى الكوفيني، فال« الصفات» وقد دخلت أدوات اخلفض )حروف اجلر( يف مصطلح "
. وهذا املصطلح هو علم االضافة، والكسرة تدل على أن ما حلقته مضاف إليه، أو اتبع للمضاف 6"اجلار واجملرور

                                                           
 ض(..ف.آابدي: القاموس احمليط، مادة )خ الفريوز  1
 ض(..ف.جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة )خ  2
 . 76ة، صحممد مسري جنيب اللبدي: معجم املصطلحات النحوية والصرفي  3
 .403عزيزة فوىال اببسيت: املعجم املفصل يف النحو العريب، ص  4
 .311، صمهدي املخزومي: مدرسة الكوفة  5
 .132، صاهيم السامرائي: املدارس النحويةابر   6
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فحيث وجد االرتباط بني كلمتني، أعين  ىل استقراء املخفوضات يف العربية،وهو مبدأ لغوي صحيح مسند إإليه، 
 االرتباط الذي يشمل بسبة ال تعرب عن فكرة اتمة وجد اخلفض.

سواء  ،ثر ألحد حروف اجلر أينما كانتفريون أن الكسرة إمنا هي أ -البصريون منهم خاصة-أما النحاة "
ور حبرف أم يف املضاف إليه، وذلك ألهنم آمنوا بفكرة العامل، وأبن كل حركة يف األمساء، أو يف أكانت يف اجملر 

األفعال إمنا هي أثر من آاثر العوامل، وأن حروف اجلر هي العوامل، وهي اليت ينسب إليها اجلر يف األمساء، ألهنا 
 ا مقدرةإال أهن قالو: إنه أثر حلروف اجلر أيضا،ف إليه اجلر يف املضاخمتصة هبا، فهي عاملة فيها، فإذا سئلوا عن 

 .1"فكل مضاف إليه جمرور عندهم حبرف جر مقدر

يريدون ما يسمى عند البصريني حبروف اجلر. ومسوها  موقد عرب الكوفيني حبروف اخلفض واالضافة وه"
 عراباإلبه نفس حبروف االضافة ألهنا تضيف معاين األفعال إىل األمساء، أي توصله، وكذلك جتره، ويكون املراد 

عراب الذي هو معموهلا، كما يقال حروف النصب، وحروف اجلزم، وكلها اشرتكت يف أهنا اإلفكأهنا أضيفت إىل 
وجند سيبويه يستعمل يف كتابة حروف ".  2"ذلك، وان اختلفت معانيها وراء ذلك على ما يفسروصلت على 

. ويسمي الكوفيون أيضا حروف اجلر حبروف الصفات ألهنا حتدث 3"علتألفاالضافة حيث قال: وأعلم أنك ... 
الكوفيني إىل أن حروف اجلر بعضية واالستعالء وحنوها من الصفات. وذهب مجهور صفة يف االسم كالظرفية، وال

بُوا﴿ ينوب بعضها عن بعض، فقد أتيت )من( مبعّن )على(، كقوله تعاىل: ِم الَِّذيَن َكذَّ سورة  ﴾َوَنَصرحََنُه ِمَن الحَقوح
َلٍة مِّنح َهَذا﴿وقد أتيت مبعّن )عن(، كقوله تعاىل:  [77]اآلية  ،األنبياء ة      اآلي ،سورة ق ﴾َلَقدح ُكنَت ِف َغفح

ومذهب مجهور البصريني أن حروف اجلر ال ينوب بعضها ن بعض، إال شذوذا أما قياسها فال، وما أوهم  [22]
لِ ﴿ على اجملاز، كما يف قوله تعاىل: ذلك فهو مؤول، أما على التضمني ، أو سورة   ﴾َوأَلَُصلِّبَ نَُّكمح ِف ُجُذوِع النَّخح

( ولكن ب البصريون إىل أنه ليس مبعّن )علىهذ)يف( مبعّن )على(، و . فان الكوفيني ذهبوا إىل أنى [71]اآلية  ،طه
شبه املصلوب لتمكنه من اجلذع ابحلال يف الشيء فهو من ابب اجملاز. وأما على شذوذ إانبة كلمة أخرى. قالوا 

كان ذلك قياسا لصح أن   مث لووب حروف النصب واجلزم عن بعضها. تن وال تصلح إانبة حرف عن حرف كما ال
نت تريد عليه ... وحنو ذلك مما يطول أنت تريد )معه(، وأن تقول )زيد يف الفرس( و أتقول )سرن إىل زيد(، و 

                                                           
 .76، صوتوجيه مهدي املخزومي: يف النحو العريب نقد  1
 .123، 121، ص، د اخلثران: مصطلحات النحو الكويفعبد هللا بن مح  2
 .497، ص3: الكتاب كتاب سيبويه، جسيبويه  3
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ويتفاحش. واحلق أن األصل يف حروف اجلر أن ال ينوب بعضها عن بعض، بل األصل أنى لكل حرف معناه 
 .1"واستعماله، ولكن قد يقرتب معنيان أو أكثر من معاين احلروف

طلح اخلفض عند الفراء يف كتابه معاين القرآن وتوسع فيه، فأطلقه على ما يسمى عند وقد ورد مص
ُد َّلِلَِّ ﴿ البصريني ابجلر، وقال عند حديثه عن قوله تعاىل: َمح وأما من خفض ")...(  [ 2 ]اآلية ،لفاحتةاسورة  ﴾اْلح

كاالسم الواحد؛ فثقجل عليهم أن قال: هذه كلمة كثرت على ألسن العرب حّت صارت   فإنه«  احلمد  » الدال من 
رتني قد جتتمعان يف سالك اجدو و ُيتمع يف اسم واحد من كالمهم ضمىٌة بعدها كسرة، أو كسرة بعدها ضمىة، و 

ا: ... وصاد وقاف وكسرت . وقال أيض2"االسم الواحد مثل إ ب ل؛ فكسروا الدال ليكون على املثال من أمسائهم
 « صاد  والقرآن »و «نون والقلم»فقلت: « نون» ونصبت النون اآلخرة من الدال من صاد، والقاف من قاف، 

، ألنه قد صار كأنه « قاف  »و  .3النون من جالن  ألن قبلها ألًفا فخفضواأداة؛ كما قالوا رجالن 

وهنا بعض النحاة يرون أن اخلفض واجلر مبعّن واحد، حيث قال ابن السراج: وقويل: " جر وخفض مبعّن 
 .4واحد"

. وقال عند حديثه عن قوله 5ال الفراء أيضا: ... " اضرب  الرجل؛ فخفض الباء الستقباهلا الالم"وق
َنُة اَّللَِّ َوالحَمالِئَكِة َوالنَّاِس َأمجحَعِ ﴿تعاىل:  لَِئَك َعَليحِهمح َلعح اآلية  ،سورة البقرة ﴾يَ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهمح ُكفَّاٌر ُأوح

الئكة والناس يف موضع خفض؛ تضاف اللعنة إليهم على معّن: عليهم لعنة هللا ولعنة املالئكة ولعنة فامل [ 161 ]
ها على بعض، فمن رفع ردى  الناس... ومن ذلك قول العرب: عجبت من تساقط البيوت بعضها على بعض، وبعض 

عضها على بعض، وَمْن خفض أجراه إىل أتويل البيوت؛ ألهنا رفع؛ أال ترى أن املعّن: عجبت من أن تساقطت ب
ها على بعض  .6على لفظ البيوت، كأنه قال: من تساقط  بعض 

 

 

                                                           
 .7،6،5م، ص2000ه /1420، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط3فاضل صاحل السامرائي: معاين النحو، ج  1
 .3، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  2
 .10ص، 1الفراء: معاين القرآن، ج  3
 .408، ص1لبغدادي: األصول يف النحو، جابن السراج النحوي ا  4
 .18، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  5
 .96ص املرجع نفسه،  6
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 :التقسيم الثاين                                          

 فعل األمر: -1

 لغة:

 .1"أمر: األمرج نقيض النىهي، واألمر واحٌد من أمور الناس "قال اخلليل:

رًة: كلىفه شيًئا )...( ويف الوسيط أمر عليهم، " أْمرًا، وإمارًَة: صار أمريًا عليهم، وفالان أْمرًا، وإمارًَة، وآم 
رِ  ﴿ واألمر: احلال والشأن. ويف التنزيل العزيز:  واحلادثة [ 128 ]اآلية  ،آل عمران سورة ﴾لَيحَس َلَك ِمَن اأَلمح

رُ ﴿ )ج( أمور، والطلب أو املأمور به، ويف التنزيل العزيز: )ج( أو  [ 210 ]اآلية  ،البقرة سورة ﴾َوُقِضَي اأَلمح
 .2"أمر

 : اصطالحا

 .3"المر هو صيغة تدل على عمل مطلوب فعله يف الزمن املستقبلافعل "

وقيل: أن األمر على الفتح إذا اتصل به نون «... تعلىمْ »، «اقرأ» وهو أيضا: ما يطلب به حصول شيء حنو "
جَمْزجوٌم فهو قول الكوفيني وردره الَبْصريون، واألصح أن يقال: ي جْبّن على  قيل أبن مجْعَربٌ  وما«  اْكتجنبر » التوكيد حنو 

 .4"ما ُيجَْزمج به مجضار عجه

 ه ابلبناء على ما ُيزم به مضارعهفعل األمر أثبته البصريون وجعلوه قسيما للماضي واملضارع وحكموا علي"
 ضراب، وعلى حذف حرف العلة يف حنوى حذف النون يف مثل: افهو مبين على السكون يف مثل: اضرب، وعل

اخشى، مل يعرتف به الكوفيون وقالوا: إنه معرب جمزوم بالم األمر، وإن الالم حذفت حذفا مسترتا يف حنو: قم 
ارع ضيلتبس امل األصل: لتقم ولتقعد، فحذفت الالم للتخفيف، وتبعها حرف املضارعة حّت ال وعنواقعد، 

 .5"ملضارع اجملزوم، وعلى هذا فليس هناك فعل أمر عندهماملرفوع، اب

                                                           
 ر(..م.، مادة )أ1اخلليل بن أمحد الفراهيدي: كتاب العني، ج  1
 ر(..م.مادة )أع اللغة العريب: املعجم الوسيط، جمم  2
 .28علي هصيص: معجم مصطلحات وأدوات النحو واالعراب، ص  3
 .90،89م، ص1986ه / 1406، 1طسوراي، عبد الغين الدقر: معجم القواعد العربية يف النحو والتصريف وذجيى ل ابإلمالء، دار القلم، دمشق،   4
 .343، صن السيىد: مدرسة البصرة النحويةعبد الرمح  5
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م  اقلو ثتم أكثر من الغائب اسوكثر استعمال األمر يف كالم الكوفيني، وجرى على ألسنته فيه مع كثرة جميئ الالى
  فاصل )ضرب( ل َتْضر ْب مث يكون:  -كما أسلفنا  -االستعمال، فحذفوا الالم مع حرف املضارعة طلبا للتخفيف

 .1بعد احلذف فجيء ابهلمزة توصال للنطق ابلساكن« َضر بَ »

 جمموعة املفاعيل: -2

، املفعول ألجله، املفعول املطلق، املفعول فيه.  سة وهي: املفعول به، املفعول له"يقصد ابملفاعيل املفاعيل اخلم
الفعل ونوعه وعدده وسببه . "واملفاعيل أمساء منصوبة دائما، تبني ما وقع عليه 2ويقصد هبا أيضا: املفعوالت"

 .3ومكانه وزمانه وصاحبه"

"لقد رفض الكوفيون التسليم للبصريني هبذه املفاعيل اخلمسة، فزعموا أن الفعل إمنا له مفعول واحد، وهو 
 .4املفعول به، وابقيها عندهم ليس شيء منها مفعوال وإمنا شبه ابملفعول"

وليس مفعوالت  «شبيهات ابملفعول»عدا ذلك فهي  فالكوفيون ال يرون إال مفعوال به واحدا، وما"
 .5حقيقية"

التقييد من و  فاإلطالقني، ي" إن تقسيم املفعول إىل مطلق ومقيد يتم على التأثري الكالمي يف دراسة البصر 
 يبدو ذلك من اقسام املفعول عندهماصطالحات املتكلمني. أما الكوفيون فاتبعوا طريق الفالسفة وألفاظهم، و 

فليس عندهم إال املفعول به، والبواقي شبيهات ابملفعول ألن كل واحد منهن ليس مبفعول يقابل الفاعل حبيث 
. 6يكون واقع عليه الفعل، فشبىهوه به، ألنه يشركه يف النصب على حنو يكون الفعل واقعا فيه، أو له، أو معه"

ا" وتكلم ثعلب يف كتابه عن املفعول "فقال: حق املفعول أن يكون  .7بعد الفعل مثل: ال ينفع نفسا امياهنج

                                                           
 .75، صخلثران: مصطلحات النحو الكويفعبد هللا بن محد ا  1
 .1033عزيزة فوىال اببسيت: املعجم املفصل يف النحو العريب، ص  2
 .65علي هصيص: معجم مصطلحات وأدوات النحو واالعراب، ص  3
 .184عوض محد القوزي: املصطلح النحوي، ص  4
 . 123، صاهيم السامرائي: املدراس النحويةابر  5
 .309، صمدرسة الكوفةمهدي املخزومي:   6
 .592، ص1ثعلب: جمالس ثعلب، ج  7
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وعة جمم»سة مصطلح يل اخلمملفاعاومنه فالبصريني والكوفيني اختلفوا يف تسمية املفاعيل، فالكوفيون يطلقون على 
كل له و ملوهنا مجيعا  فيستعلبصرينياويرون أن الفعل له مفعول به واحد، والبقية شبيهات ابملفعول، وأما « املفاعيل

 يف اجلملة. دوره 

 عراب والبناء:مصطلح ألقاب اإل -3

 لغة:  عراباإل

 عرب عن الرجلأب أي اابن وأنصح، و مأخوذ من الفعل الثالثي أعرب، يقال: " أعرب عنه لسانه وعرى 
عراب والتعريب معناها واحد وهو االابنة والتحسني اإلنصح ابلكالم: أعراب، و أبنيى عنه، ويقال للرجل الذي 

 .1والتغيري"

 االفصاح.فاإلعراب هو االابنة وااليضاح و 

 البناء لغة:

عطيته بيًتا يبنيه أو جعلته يبين بيتا، أي أذا إعراب ومعناه اللغوي، يقال: بّن فالن بيتا بناًء اإل" هو ضد 
 .2شيىده وثبت أركانه، ويقال وضع شيء على شيء يراد به الثبوت"

 فالبناء هو التشيد والتثبيت.

 اصطالحا:

.  واملراد ابألثر من 3عراب يراد به أثر ظاهرا أو مقدر ُيلبه العامل يف آخره الكلمة حقيقة أو جمازا"اإل"
حركة أو حرف أو سكون أو حذف، والظاهر أي ذلك االثر، أو مقدر أي وجوده  ملانع، وقولنا ُيلبه العامل أي 

عراب أو تقدر اإلري الذي تظهر عليه عالمات خاألو تقديرا، واملراد آبخر الكلمة أي احلرف أحيدثه بدخوله لفظا 
 .4"لإلعرابيضا احلرف الذي يكون عالمة أريد به أحنو: الدال من حممد ، والتاء من املسلمات و 

                                                           
 ب(..ر.ابن منظور: لسان العرب، مادة )ع  1
 ى(..ن.املرجع نفسه، مادة )ب   2
 .41، ص1السيوطي: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، ج  3
 .159م، ص1988ه /1408بن أمحد الفاكهي: شرح كتاب احلدود يف النحو، تح: املتويل رمضان أمحد الدمريي، دط، هللا ينظر: عبد   4
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 .1العوامل لفظا وتقديرا إلتالفعراب هو تغيري أواخر الكلم اإلوعليه فإن معّن 

عراب الذي اإلري بتغري العامل مطلقا ونقيضه من الشكل ال تتغ أما البناء فهو لزوم الكلمة حالة واحدة 
تلف يف السبب الذي ُيلب البناء للكلمة، فمن النحاة من أيعين تغري الكلمة حبسب العامل الذي يسبقها وقد 

والبناء كما قال  ، "2علله يف االسم لتشبهه الفعل املبين يف معناه، وذكر بعض النحاة أن من أسباب عدم الرتكيب
ابن جين يف اخلصائص هي لزوم آخر الكلمة راًب واحد من السكون أو احلركة ال لشيء أحدث. ذلك  من العوامل 

عراب، مسي بناًء من حيث كان البناءج الزما موضعا اإلوكأهنم امنا مسوه بناًءا ألنه ملىا َلز َم ضراب واحدا فلم يتغري غري 
 .3ال يزول من مكان إىل آخر

، كان الكوفيني دائما 4عراب والبناء"اإلعراب والبناء هو مذهب البصرين للتمييز بني عالمات اإلألقاب 
 هبذه األلقاب إابن الفرق بينهما يبحثون عنة وسيلة ملخالفة البصريني وخاصة اخلليل وسيبويه، فقد رفضوا التسليم

وفيون على كفع والنصب واجلر واجلزم يطلقوهنا العراب والبناء شيء واحد، خالف البصريني فالر اإلحبيث جعلوا 
عراب، واختذوا الفتح لقبا للمبين على اإلاملعرب واملبين مجيعا يف حني رفض البصريون ذلك وجعلها خاصة حباالت 

الفتح، والضم لقبا للمين على الضم، وكذلك الكسر والوقف وال يقولون للمعرب مضموم مثال لئال يدخل يف حيز 
 .5املبنيات"

  حة والكسرة، وعند الكوفيني الرفع" وقال ابن يعيش ) حركات البناء عند البصريني الضمة، والفت
عراب  يف املبين وعلى العكس وال يفرقون اإلأي ) إن الكوفيني يذكرون ألقاب  يوالنصب واجلر( وقال الرض

 .6بينهما("

مل يفرق يف التعبري بينهما فقد مسي ضمة ويدل على ذلك ما ورد يف كتاب معاين القرآن للفراء، حيث أنه 
  )علي ْهجم، َعَلْيه م( [ 7 ]اآلية  ،سورة الفاحتة  ﴾َعَليحِهمح َوالَ الضَّالِِّيَ  ﴿ البناء رفعا، قال عند توجيه، قوله تعاىل:

يف العربية حيث علق عليهم بقوله: فأما من رفع اهلاء فإنه يقول أصلها رفع يف نصبها   مها لغتان لكل لغة مذهب 

                                                           
 .41، صعبد هللا بن أمحد الفاكهي: شرح كتاب احلدود يف النحو  1
 .27، 26معجم التعريفات، صاجلرجاين:   2
 .45، ص1السيوطي: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، ج  3
 .185، صعوض محد القوزي: املصطلح النحوي  4
 .349وية، صينظر: عبد الرمحن السيد: مدرسة البصرة النح  5
 .316-315، صمهدي املخزومي: مدرسة الكوفة  6
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 مرفوعة وال ُيوز فتحها وال كسرها، أال ترى أهنا بتالءاالوخفضها ورفعها، فأما الرفع فقوهلم: هلمج قالوا ذاك  يف 
 .1عليهمج( على جهتها األوىل"والنصب يف قولك َضَرهَبجم مرفوعة ال ُيوز فتحها وال كسرها، فرتكت يف )

، وقد ورد تعبري استقرت احلركات الداخلية عند النحاة يف الكلمات حركات بناء تلقب أبلقاب البناء
والبناء حيث يقول: ) ُيوز رفع األلف من أم  اإلعراب الفراء عنها داال على اخللط وعدم التفرقة بني مصطلحات

قد أطلق النصب على الفتحة اليت على احلرف قائال: ونصبوا النون يف و أمها( وكسرها يف احلرفني مجيعا، " و 
       ، كما يطلق النصب أيضا على فتحة البناء، يقول عند قوله تعاىل2املسلموَن واملسلمنَي ألن قبلها ايء وواو"

ًا ﴿ بذلك فتح العني من ، قال تنصب على جهة فعل، " ويريد [ 158 ] اآلية ،سورة البقرة ﴾ َوَمن َتَطوََّع َخيح
 .3تطوع على أنه فعل ماض"

وكما يبدو اخللط يف هذه املصطلحات قد ظهر يف زمن اخلليل بن أمحد، ولعل الكوفيون اقتبسوا ذلك 
  ع إذا كان منصواب حنو: لن َيضربَ منه، حيث كان اخلليل يطلق على الفتح مثال وعلى حركة آخر الفعل املضار 

أي كان يطلقها على فتحة الباء من الفعل )ضرَب(، فالكوفيون بقوا على ما عرفوه وعن اخلليل ذلك يف عدم 
 .4عراب والبناء مبصطلحات ختصهاإلختصيص كل من 

عراب مبصطلحات الرفع والنصب واجلر واجلزم، وكان اإلوبناءا على ما سبق فإن البصريني قد خصصوا 
عراب لدى الكوفيني هي الضم والفتح والكسر والسكون وال اإلات البناء و عملهم أصح، يف حني ان مصطلح

تشتمل على املرفوعات وال املنصوابت واجملرورات، أما مصطلحات البصريني فهي شاملة ملا يعرف ابحلركات 
 .5األصلية والفرعية، لذا تعد أكثر تطور لكوهنا أنسب واكثر دقة

    ة وإما مبنية.ما معربإالكلمة فنقيضان، فال ُيتمعان معا على كلمة واحدة عراب والبناء اإلوعليه فألقاب 

 

 

                                                           
 .5، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  1
 .10املرجع نفسه، ص  2
 .95، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  3
 .93، صد اخلثران: مصطلحات النحو الكويفينظر: عبد هللا مح  4
 .93ينظر: املرجع نفسه، ص  5
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 التقسيم الثالث:                                           

 الفعل الدائم:  -1

 لغة:

مبعّن: ثَ َبَت. تقول: دام الشيء « دام» الدائم: اسم فاعل، أو صفة مشبهة ابسم الفاعل من الفعل 
 .1دامج ييدوم َ 

دوم )دمي(: ماء دائم: ساكن، والدوم مصدر داَم يدوم. وداَم املاءج يدومج دوًما "وجاء يف معجم العني 
َته فقد أَدْمَته ن ْ  .2"وأدْمتجه إدامًة، إذا سكرنتجه، وكل شيء َسكى

 احلال والواو امليم أصل واحد يدل على السكون واللزوم. يقال دام الشيء يَدجومج، "وقال ابن فارس دوم:
 .3"إذا سكن. واملاء الدائم: الساكن

 :اصطالحا

ول هذا لنحاة حاختلف الفعل أحد أقسام الكلمة، وهو على ثالثة أقسام: ماض، أمر، مضارع، وقد ا"
ال ومساه وحا مستقبالو اضيا مالتقسيم، فهنا من قسمه إىل ماض وحاضر ومستقبل ومل يذكر األمر، منهم من جعله 

 الكوفيون. ضارع، ومن هؤالءوجعلوه متقطعا من املألمر ا الدائم، ومل يشريوا إىل

اسم الفاعل، وهذه لتسمية ثعلب له، وقد روى عن ابن كيسان أنه قال: قال يل ثعلب   الفعل الدائم، وهو
  أبي شيء ترفعه؟ قلت: بقائم فقال كيف تقل: مررت برجل قائم أبوه فأجبته خبفض قائم ورفع )أبوه( فقال يل:

 .4"أو ليس هو عندكم امسا وتعيبوننا بتسمية فعال دائما

يف الزمن احلاضر أو  أو «مسَ عَ »مثل:  من املاضي،وهو أيضا: الفعل الذي يدل على حدث يف الز "
وهو أيضا: اسم الفاعل العامل، « امْسَع»أو يف صيغة األمر، مثل: « يسمع»يف صيغة املضارع، مثل:  املستقبل أي
ُ الظَّ ﴿ :تعاىلمثل يف قوله  ن حَيا َوِف اآلِخَرِة َوُيِضلُّ اَّللَّ ََياِة الدُّ ِل الثَّاِبِت ِف اْلح ُ الَِّذيَن آَمُنواح ِِبلحَقوح اِلِمَي يُ ثَ بُِِّت اَّللَّ

                                                           
 .516عزيزة فوىال اببسيت: املعجم املفصل يف النحو العريب، ص  1
 م(..و.، مادة )د2اخلليل بن أمحد الفراهيدي: كتاب العني، ج  2
 م(..و.، مادة )د2ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج  3
 .84جنيب اللبدي: معجم املصطلحات النحوية والصرفية، ص حممد مسري  4
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ُ َما َيَشاء َعُل اَّللَّ هو اسم الفاعل العامل ألنه يدل على « الثابت». فاسم الفاعل [27]اآلية  ،سورة ابراهيم ﴾َويَ فح
َوَهَذا   ﴿ اضر وعلى املستقبل بدليل القول يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، وهو أيضا اسم املفعول كقوله تعاىل:احل

اًل مِّن رَِّبِِّمح ﴿ :ىلواملصدر العامل كقوله تعا [155]اآلية  ،سورة األنعام  ﴾ِكَتاٌب َأنَزلحَناُه ُمَباَركٌ  تَ ُغوَن َفضح يَ ب ح
َواَنً   .1"ومسى أيضا: الدائم [ 3 ]اآلية  ،سورة املائدة ﴾َوِرضح

أو الفعل الدائم، وهو عندهم « الدائم»الكوفيني للداللة على اسم الفاعل فقالوا:  اتالدائم من مصطلح"
 2"خمصوص ابلعامل منه عمل الفعل« الدائم» قسيم املاضي واملستقبل )املضارع( واسم الفاعل الذي اطلقوا عليه 

ررفا ابأللف والالم، وغري معرف بدون عكما وجدوا األخفش األوسط ُييز عمله م"أي وجدوه يعمل عمل الفعل. 
أي شرط من الشروط اليت اشرتطها مجهور البصريني هي اعتماده على نفي أو استفهام أو أن يكون نعتا أو خربا 

 .3"أو حاال فنفذوا من ذلك إىل أنه فعل ومسوه فعال دائما

، وعندئذ خيرج بق عليهت ال تنطفعال دائما فيها جتاوز كبري، فالفعل عالمااسم الفاعل فعال أو تسمية إن 
 ال كبريحلال واالستقبامبعّن  كان  وأ يف عمله إذا كان ماضيا نيمن دائرة األفعال أما كونه دائًما، فاختالف النحوي
عريف وتنوين تليه من مساء عائرة األمساء النطباق عالمات األدوإذا كان يعمل عمل الفعل فذلك ال خيرجه عن 

صري فقال  زيد البد بن يات يوم حممقال ثعلب: َكلمت ذ«: جمالس العلماء»وإضافة وحنوها. قال الزجاجي يف 
ا ا، وإن كان امسكن امسً ال مل يفعل، وهو اسم لدخول التنوين عليه. فإن كان فع« قائم»كان الفراء يناقض يقول: 

صب لفعل، ألنه ينمعّن ا معناهء يقول: فعل دائم لفظه لفظ األمساء، و فال ينبغي أن تسىميه فعال، فقلت: الفرا
ليس فيها   هو فيها فعلهة اليت، واجلفيقال: قائم قياًما، وضارب زيًدا، فاجلهة اليت هو فيها اسم ليس هو فيها فعال

 االسمالمات ه ععلي ي تنطبقيف لفظة اسم مشتق وينون؛ أالفعل الدائم القول نستنتج أن  امسًا. من خالل هذا
 ويف معناه يشبه الفعل يف الرتكيب؛ أي يعمل عمل الفعل.

 .هللادج عب طعاَمك ما آكلٌ  ومما قاله ثعلب: وال حيال بني الدائم والسم مبا؛ حنو:

وقد وضع أغلب النحويني قيوًدا صارمة على عمل الفعل الدائم، عمل الفعل املستقبل، إذا جترد من )أل( 
زمنة اليت يدل عليها الفعل املستقبل، وأن يكون الستقبال أو االستمرار، وهي األ احلال والوهي أن يدل على 

أال يكون مصغرًا وأال يكون أو موصول أو مبتدأ أو صاحب حال و  معتمًدا على نفي أو استفهام أو موصوف
                                                           

 .766عجم املفصل يف النحو العريب، صعزيزة فوىال اببسيت: امل  1
 .115ابراهيم السامرائي: املدارس النحوية، ص  2
 .166شوقي ضيف: املدارس النحوية، ص  3
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 األخذ هبذه القيود، والتقيد له. أما النحويون الكوفيون، فلم يكونوا سواسية يفو موصوفا حتول الصفة بينه وبني معم
 .1"هبا، فمنهم من ألزم نفسه كالبصريني، ومنهم من حترر منها

 " تقول يف املستقبل اهلندات يقنيواستعمل ابن األنباري مصطلح الدائم املنسوب للكوفيني، فقال: 
: "يقال جدا نص آخر والزينبات ُيلسن... وتقول يف الدائم: اهلندات قائمات، والزينبات جالسات..." وقال يف

 .2اه إذا أعطاه، ويقال يف املستقبل: ُيدو، ويف الدائم جادٍ فالن إذا سأله، وجدى 

 ال. والفراء الاالستقبال و ، وذلك النصراف هذه الصيغة حنو احل«الفعل الدائم»ومسي الكوفيون اسم الفاعل 
اه امسً يكن يسمي اسم الفاعل فعال دائما إال حني يكون عامال، فإذا مل  كوفيني ط السريايف الد َغلر ا. وقعامال مسى

 بوجوه منها: «الفعل الدائم» علبتسميتهم اسم الفا

 أمساء بدخول عوامل األمساء عليها.« ضارب»و « قائم»أن مثال  " -

 ه دائما ليس بفعل ماض وال مستقبلوهذه التسمية  تبطل معناها، ألن الذي مسو « دائما»هنم مسوه ا -
وهو حد قياس املاضي واملستقبل، ومعّن الدائم « اآلن» وقت احلاضر ال يبقى، ألنه مبعّن فهو فعل يف ال

ب أن نسمي إنى يعمل عمل َيْضربج فسميناه ابمسه، لوج« ضارب» ن قال قائل مأنه يدوم ويبقى، و 
أفعااًل  وما جرى جمراها « عشرين»ألهنا تنصب كما تنصب األفعال، وكذلك نسمي  وأخواهتا أفعااًل؛ 

ب كما ينصب الفعل، وتسمى األمساء اليت ص؛ ألنه ين «ف ْعاًل » ي املصدر مألهنا تنصب األفعال، ونس
 .3"ختفض ما بعدها حروفا، ألن أصل اخلفض حروف اخلفض واألمساء اليت ختفرض بتأويل احلروف

 

 

 

 

                                                           
ة، اجلامعة محدي حممود محد جبايل: اخلالف النحوي الكويف، رسالة مكملة لنيل درجة الدكتورة يف اللغة العربية وآداهبا، إشراف: حممود حسين مغالس  1

 .160م، ص1995، ردنيةاأل
إشراف: علي  ،ة ماجستري آداب يف اللغة العربيةصبيحة حسن طعيس الزويعي: املصطلح النحوي عند أيب بكر بن األنباري، رسالة مكملة لنيل درج  2

 .95،96م، ص2003ه /1424مجيل السامرائي، جامعة بغداد، 
 .51،50، صد اخلثران: مصطلحات النحو الكويفعبد هللا بن مح  3
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 مصطلح اْلالف: -2

 لغة:

 .1ة"ادر األمر: خرج وخالف الشيء ضجاء يف معجم الوجيز مادة )خ.ل.ف( : " يقال عن 

ويف لوسيط " خالف عنه خمالفة وخالفًا. ختلرف وخاَلف إىل الشيء: أاته من خلفه ويقال خالفه إىل األمر: قصده 
 .2بعدما هناه عنه"

ه اْخَتالفة واحدة أما يف العني فيقال: " رجل خال ٌف وخالفٌة: أي خيالف ذو خالف، وخجْلفة واْختَ َلْفتج 
 3أي بعدك"  [ 76 ]اآلية ، سورة اإلسراء  ﴾الَّ يَ لحبَ ثُوَن ِخالَفكَ  ﴿ :زلة بعد، ومنه قوله تعاىلنالف مبواخل

 ومعناها أن هذا خيالف هذا، أي أن االثنني خمتلفان يف احلكم .

 اصطالحا:

 .4ابطل" إلبطالزعة جتري بني املتعارضني لتحقيق حق أو ا" اخلالف هو من

ال وجود له مقابل عند البصريني، " وهو عامل  خالصأما اخلالف يف النحو فرياد به مصطلح كويف 
 .5"معنوي اصطلح عليه الكوفيون وذلك أن خمالفة الثاين لألول تقتضي نصبه

 وقد أعمله الكوفيون يف عدة مواضع منها:

 العامل املعنوي الذي ينصب الظروف حي يقع خربا. -1

 رجو وراءك(، َعمأمامكَ  ْيدٌ للمبدأ حنو )زَ  إىل أن الظرف ينتصب على اخلالف إذا وقع خربا" ذهب الكوفيون 
ستقر أمامك( و زيد مامك أوذهب البصريون إىل أنه ينتصب بفعل مقدر أو اسم فاعل، والتقدير )زيد استقر أم

  عّن هو )زيد(قائٌم( يف امللق( )نطو مرج أ حنو )زيٌد قائٌم، عمدوحجة الكوفيون على أن خرب املبتدأ يف املعّن هو املبت

                                                           
 ف(..ل.جممع اللغة العربية: املعجم الوجيز، مادة )خ  1
 ف(..ل.جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة )خ  2
 ف(. .ل.، مادة )خ3اخلليل بن أمحد الفراهيدي: كتاب العني، ج  3
 .89معجم التعريفات، ص اجلرجاين:  4
ت، لبنان، العكربي، أبو البقاء: التبني عن مذاهب النحويني البصريني والكوفيني، تح: عبد الرمحن بن سيلمان العثيمني، دار الغرب االسالمي، بريو   5

 .380م، ص1986ه / 1406، 1ط
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ذا بعكس زيد أمامك أو عمرو وراءك. فليس يف املعّن مها املبتدأ، فلما هو )منطلق( يف املعّن هو )عمرو( و 
 .1حصلت املخالفة نصب اخلرب على اخلالف"

لعامل عندهم " فإذا وقع اخلرب ظرفا أو جارىا وجمرور فهو منصوب ابخلالف، ومسى عندهم الرب املخالف وا
 .2"معنوي هو املخالفة اليت اتصف هبا اخلرب، وال حيتاج إىل شيء يتعلق به اخلرب

 العامل ِف نصب املفعول معه: -2

ة( منصوب سَ وجاء الربدج، والطيال   ،ةو قوهلم ) استوى املاءج و اخلشبفعول معه يف حنذهب الكوفيون إىل أن امل
ة واو مبعّن وسط الواو، فالواو األوىل واخلشبابلفعل الذي قبله بتعلى اخلالف، وذهب البصريون إىل أنه منصوب 

مع، ومعّن اخلالف يف املفعول معه هو خمالفة ما بعد الواو ملا قبلها، ألن ما بعد الواو ال يصلح أن ُيري على ما 
( فال حيسن تكرير الفعل فيق  شبة ألن اخلشبةال ) استوى املاء، واستوت  اخلقبله كما جرى حنو: ) قام زيد وعمروج

(، فقد خالف الثاين األول مل تكن معوجة، فتستوي، فلما مل حيسن تكرار الفعل كما  حيسن يف )جاء زيٌد وعمروج
 .3فانتصب على اخلالف"

لنهي والنفي والتمين والعرض، فرفضه الفاء يف جواب ا" وقالوا ابخلالف أيضا يف نصب ملضارع الواقع بعد 
 .4«"أن»النصب  هنا إبضمار البصريون قائلني أبن 

" ويف احلقيقة أن عامل اخلالف عند الكوفيني ليس عيبا يف النحو الكويف ولكنه مزية فيه تذكر له ويثين هبا 
عراب البعيد عن اإلالنحو ابلنفس، وُيعل هلا مكاان فيه، مث إن األخذ  ابلعامل  املعنوي تيسري يف  عليه، ألنه يصل  

 .5احلذف والتقدير"

 

 

 
                                                           

 .203، 202ينظر: أبو الربكات األنباري، االنصاف يف مسائل االنصاف، ص  1
 .102ص، عبد هللا بن محد اخلثران، مصطلحات النحو الكويف  2
 .207-206أبو الربكات األنباري: االنصاف يف مسائل اخلالف، ص  3
 .187عوض محد القوزي: املصطلح النحوي، ص  4
 .105-104عبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف، ص  5
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 صطلح الصرف:م -3

 لغة:

 ف األمرصرفًا: رده عن وجهه. ويقال: صرر  جاء يف املعجم الوسيط ماد صرف: " يقال: صرف الشيء
 .1دبرره ووجهره، وصرف بينه"

 .2" وصرف األلفاظ : اشتق بعضها من بعض، والصرف: اخلالص مل يجَشْب بغريه"

 اصطالحا:

 الصرف يف النحو التنوين أو التنوين واجلر معا.

ويراد به يف النحو عند الكوفيني عامل معنوي من عوامل نصب الفعل املضارع ونصب املفعول به، ذلك أن  "
ع حرف العطف فينصب عادته مإلفعل األول ماال حيسن احروف العطف ومع  ضفعالن ببع عابجتما ن اُيتمع

 .3ول"ألاىل الصرف ألن مصروف أي مجبعد عن معّن الفعل إحرف العطف  الفعل الذي بعد

عدها بملضارع الفعل اوله عدة اصطالحات منها أحرف الصرف ويراد به الواو والفاء أو اليت تنصب 
ِط فَ ت َ َوالَ تَ بحسُ  ُنِقكَ عُ ََل إِ َوالَ ََتحَعلح يََدَك َمغحُلوَلًة ﴿ مسبوقة بنفي أو طلب حنو: قوله تعاىل: ُعَد طحَها ُكلَّ الحَبسح قح

« ملّنألستهلن الصعب أو أدرَك ا»و: حن، نصب املضارع بعد الفاء، [29]اآلية ، االسراءسورة  ﴾َمُلوًما َّمَّحُسورًا
 جاء الفعل املضارع )أدرَك( منصوب بعد أو.

معه  فقد ذهب البصريون إىل أن املفعولوعامل النصب يف املفعول معه حنو: جئت وطلوَع الشمس، 
        ومنها من يطلق عليها منصوب ابلفعل الذي قبله بتوسط الواو )جئت( وأبن مضمرة بعد الواو والفاء وأو.

 .4 " مصطلح واو الصرف ويقصد هبا واو املعية"

 

                                                           
 ف(..رص. ) ة العربية: العجم الوسيط، مادةجممع اللغ  1
 ف(..ر.جممع اللغة العربية، املعجم الوجيز، مادة )ص  2
 .180ابراهيم عبادة: معجم مصطلحات النحو، ص  3
 .125حممد مسري اللبدي: معجم املصطلحات النحوية والصرفية، ص  4
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ويف « أو » أو « الفاء»أو « ابلواو»وقد فسر الفراء هذا املصطلح بقوله: " والصرف أن ُيتمع الفعالن 
 1ممتنعا أن يكون يف العطف فذلك الصرف..." ستفهاماالاستفهام، مث ترى ذلك اجلحد أو أوله جحد أو 

 عادهتاإتستقيم  ادثة الوله حأوقد فسره تفسريا آخر بقوله: " وهو أن أَييت ابلواو معطوفا على عالم يف 
 على ما عطف عليها فإذا كان كذلك فهو الصرف.

 َ ْثله.كقوله الشاعر: التَ ْنه عْن خجلجٍق وأْتيت    م 

يستقيم أن يعاد فيه احلادث  ألنه معطوف وال« أتيت مثله»يف « ال»عادة إوقد مسي صرفا ألنه ال ُيوز 
 .2الذي قبله"

 إىل أن نيفيو نصاف يف مسألة النصب بعد واو املعية حيث " ذهب الكوما ذكره ابن األنباري يف اإل
أتكل امل وَتْشرَب اللنَب، منصوب على الصرف، وذهب البصريون و: ال حنالفعل املضارع الواقع بعد واو املعية يف 

لك ألن الثاين خمالفة  -، وأما الكوفيون فحجتهم على ذلك منصوب على الصرف«أن»إىل أنه منصوب بتقدير 
 املراد بقوهلم ال أتكل  السمكَ   فال حيسن تكرير العامل فيه، وفال يقال ال أتكل السمَك وال تشر ب  اللنبَ  لألول

وتشرَب اللنب جبزم األول وبنصب الثاين، النهي عن أكل السمك وشرب اللنب جمتمعني، فلما كان الثاين خمالف 
 .3لألول ومصروف عنه صارت خمالفته لألول وصرفه عنه انصبا له"

عامل معنوي نصواب بارع مأمجعوا بني املصطلحني حبيث يرون أن الفعل املض ذا يعين أن بعض النحاةوه
ول ومصروف الفا لألاين خمالث نفلما كا كوفيني. ومنهم األنباري حيث قال:ابلصرف أو ابخلالف خاصة السواء 

 لألول وصرفه عنه انصبا له. ةصارت خمالف هعن

أهنم جعلوه أعم  تعريف الصرف بيد بدو أن الكوفيني اقتبسوا مصطلح اخلالف من عبارات الفراء يفي" كما 
 .4من مصطلح الصرف"

 

 
                                                           

 .106 -105ينظر: عبد هللا بن محد اخلثران: مصطلحات النحو الكويف، ص  1
 .34، ص1الفراء: معاين القرآن، ج  2
 .443، 442أبو الربكات األنباري: االنصاف يف مسائل اخلالف، ص  3
 .110، صد اخلثران: مصطلحات النحو الكويفبن محعبد هللا   4
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 التقريب: -4

 لغة:

 .1"قال ابن فارس: قرب القاف والراء والباء أصل صحيح يدل على خالف الب عد"

. وقَ رىبجه "ويف لسان العرب:  القجْربج نَقيضج الب جْعد : التىدين إىل شيء: والتروص لج إىل انساٍن ب قجْربٍَة، أو حَبقٍى
تجهج   .2"تَقريًبا: أْدنَ ي ْ

 اصطالحا: 

يعين أحد املعاين اليت هلا كل من احلرفني التاليني: كأنى، وهي حرف انسخ من أخوات إنى وأصل معناه "
ابلشتاء مقبل، وكأنىك  د محلوا عليه هذه األقوال: كأنىكوقالتشبيه ولكنه قد أييت للتقريب يف رأي الكوفيني. 

 ة ليست للتشبيه وإمنا هي للتقريبهذه األمثل ابلفرح آت، وكأنىك ابلدنيا مل تكن وابآلخرة مل تزل. وكأنى يف كل
يلي: كأنى للتقريب والكاف حرف خطاب  عراب هذه األساليب عدة أقوال أقرهبا إىل الصواب ماإوقد قيل يف 

يليها خربها. واحلرف الثاين الذي أييت  كأنى وما  موالباء زائدة وما بعدها اسم كأن )الشتاء، الفرج، الدنيا( اس
 ، وهي احلال؛ أي: أنه ُيعل املاضي قريب الوقوع ومتصال ابحلال، فإذا قيل مثال: سافر حممد«قد» للتقريب: 

 .3"احتمل الفعل إفادة سفره قريبا أو بعيدا، ولكن إذا قيل: قد سافر حممد، تجعني الفعل للماضي القريب

املبتدأ واخلرب، فريفع ىل إفيدخل « أخواهتا»و « كان»شارة عمل اإلوالتقريب يعين أيضا: إكمال اسم "
: تقريب )مثل كان وأخواهتا( الكوكب: اسم هذا .خربا له، مثل: هذا الكوكب مضيئا األول امسا له، وينب الثاين

 ابإلضاءةشارة وإمنا يقصد به اإلخبار عن الكواكب اإل« هذا»التقريب، مضيئا: خرب التقريب. وليس املقصود ب  
املرفوع على  االسميني: مرفوع التقريب، الفاعل. واملقصود مبرفوع التقريب: التال ابالمسنيويسمى اسم التقريب 

اسم  تقريب، الكتاب:«: هذا» مثل هذا الكتابج علًما. « كان وأخواهتا»شارة عمل اإلالتقريب أي إبعمال اسم 
 .4"التىقريب، علًما: خرب التقريب

                                                           
 ب(..ر.، مادة )ق5ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج  1
 ب(..ر.ابن منظور: لسان العرب، مادة )ق  2
 .185حممد مسري جنيب اللبدي: معجم املصطلحات النحوية والصرفية، ص  3
 .367،965،366عزيزة فوىال اببسيت، املعجم ملفصل يف النحو العريب، ص  4
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 أهنا تدل على تقريب املشار إليه للقريب أيوضع الكوفيون مصطلح التقريب ملا كانت اإلشارة تكون "
على والدليل على ذلك أهنم مل يوردوا من أمساء االشارة إال ما كان منها للقريب، مث إن حناة الكوفة ال يكادون 

ي عن دواحًدا يؤ « هذا»وقد شرحه بقوله: أن يكون ما بعد ". 1"خيرجون يف مفهوم هذا املصطلح عما قرره الفراء
فالفعل حينئذ منصوب؛ كقولك: ما كان من السباع غري خموف فهذا األسد خموفا؛ أال ترى أنك مجيع جنسه، 

أجود؛ أال « هذا»خترب عن األجْسد كلى ها ابخلوف. أو أن يكون ما بعد لألسد إمنا دخلت تقريبا، وكان اخلرب بطرح 
، كان أْبنَي. وأما م ترى أنك لو قلت: ما ال  التقريب: فهذا أول ما أخربكم عنهعّن يضرى من السباع فاألسد ضارى

ا من أن يرفعوا هذا  نصب فعله الذي كان « هذا»مبرافعة  ، وخرب منتظر، فلما شغل األسد«األسد»فلم ُيدوا بجدر
فإذا أدخلت عليه كان ارتفع هبا واخلرب منتظر يتم به الكلمة فتنصبه « ر رحيموهللا غفو  »يرافعه خللوته. ومثله 

 .2"خللوته

استعمل مصطلحات  حيثع ثعلب أسلوب الفراء يف دراساته النحوية وهو أحد النحاة الكوفيني، اتب"
يني يف املصطلحات اليت وضعوها قبلهم واالتيان ابجلديد ر الكوفيني ملصطلح التقريب وحاول بذلك أن خيالف البص

تقريبا، فإذا كانت مثاال قلت هذا وقال ثعلب: هذا تكون مثاال )وهي اليت ال يليها مرفوع وال منصوب(، وتكون 
زيد، هذا الشخص شخص زيد، وإن شئت قلت هذا الشخص كزيد. وإذا قلت هذا كزيد قائًما فهو حال، كأنك 

إال أنه ال يجقدىم يف كان ألنه َرد  كالٍم فال يكون « كان»قلت هذا زيد قائًما، ولكنك قد قرىبته، والتقريب مثل: 
 .3"قبله شيء

رب هذا خقائما: )« هذا» حال، واترة أخرى يراه خربًا ل « هذا»يرى اترة أن ما بعد  ومنه فإن ثعلب
 منصوب(.

 نوينصبو  «ذاو ها »بني وقال ابن السراج: ... وقال قوم: إن كالم العرب أن ُيعال هذه األمساء املكنية "
 أنذا جالسا، وها أنت ذا ظا ل فيقولون: ها هو ذا قائًما، وهاخبارها على احلاأ

ً
ا. وهذا الوجه يسميه الكوفيون مل

التقريب، وهو إذا كان االسم ظاهرًا جاء بعد هذا مرفوعا ونصبوا الرب معرفة كان أو نكرة فأما البصريون فال 
 .4"ينصبون إال احلال، وتقول: هذا هذا على التشبيه، وهذا ذاك، وهذا هذه

                                                           
 .94ص، د اخلثران: مصطلحات النحو الكويفعبد هللا بن مح  1
 .13-12، ص1: معاين القرآن، جالفراء  2
 .43-42ص، 1ثعلب: جمالس ثعلب، ج  3
 .153-152، ص1: األصول يف النحو، جالبغداديابن السراج النحوي   4
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السم املنصوب اعراب إ أيهم يفحني خيالف الفراء ر املنصوب بعد اسم اإلشارة حال، يف  االسمالكوفيون يرون أن 
ن بصريني يرون أ أن ال، يف حني«كان»الذي يعترب تقريب وذلك تشبيها له ب  « هذا»فهو خربًا السم اإلشارة مثال 
 ب.لتقرياشارة هي أحوال، فال جند عندهم مقابل ملصطلح اإل املنصوابت الواقعة بعد أمساء
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والكوفيني  لبصرينيبني ا براز أثر اخلالف النحوي وموازنتهاإمن خالل الغوص يف هذه املصطلحات قصد 
 ن نوضحها يف اجلدول التايل:أارأتينا 

 املصطلحات الكوفية    املصطلحات البصرية   
 احملل                             الظروف/ املفعول فيه

 الرتمجة                            البدل
 التفسري                            التمييز
 النعت                            الصفة

رى                     ينصرف وماال ينصرف ما رى وما ال ُيج  ما ُيج
 الفعل                            عالألفاسم الفاعل/ اخلرب/ املصدر/ احلال/ أمساء ا

 النسق                           العطف
 القطع                           احلال
 اجلحد واالقرار                       النفي

 ال التربئة                          ال النافية للجنس
 فعاملرا                           املبتدأ واخلرب

 األدوات                          احلروف
 الكناية واملكّن                       الضمري واملضمر

 العماد                          ضمري الفصل
 الصلة                           الزايدة واحلشو

 الضمري اجملهول                        ضمري الشأن والقصة
 اقعالفعل الواقع وغري الو                      املتعدي والالزمالفعل 

 ما مل يجسَم فاعله                        انئب الفاعل
 اخلفض                           اجلر

 /                             فعل األمر
 /                             جمموعة املفاعيل
 /                             والبناءألقاب االعراب 
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 الفعل الدائم                      /
 اخلالف                        /
 الصرف                        /
 التقريب                        /

كوفيون فضها الر رية وميكن أن نستخلص من هذا اجلدول أن هناك عدىة مصطلحات حنوية، فمنها ماهي بص
فيني يقابله ند الكو علنسق وأقاموا مصطلحات جديدة مكاهنا: مثل: احملل يقابله الظرف عند حناة البصرة، وا

حات استقل املصطل دد منأيضا عالعطف عند البصريني، هناك مصطلحات أطلقها البصريون وانفردوا هبا، وجند 
 وية حنو: اخلالف والصرف.حاملذهب الكويف يف الساحة الن برازإلهبا الكوفيون 

 املصطلح النحوي الواحد.يف كما نالحظ أيضا وجود التعدد  -

عدد اضعة لتحات خكما تبني لنا أيضا وجود التعدد يف املصطلح النحوي فنجد أغلب هذه املصطل -
 احد ونذكر بعض منها:املعّن يف اللفظ الو 

 املردود -التكرير–مصطلح الرتمجة الذي حيمل عدة معا منها: التبني  -

 مصطلح النعت ولديه أيضا الصفة والوصف -

 مصطلح التمييز: التفسري واملفسر -

 القاصر -ملتعديا -مصطلح الواقع ويطلق عليه ب  اجملاز -

ضمري  -ضمري األمر -ري احلكايةضم - القصةريمض -مصطلح اجملهول ويطلق أيضا على: ضمري الشأن -
 احلديث

ة سة الكوفا جاءت مدر ويف ختام هذا الفصل ميكن القول أن املصطلحات النحوية نشأت بصرية، وملى         
  ينهمابع طويل  صرا إىلوج مبصطلحات جديدة مغايرة ملصطلحاهتم، وهذا ما أدى ر لفتهم ومهدت طريق اخلاخ

بني لنا أن ابقا يتضناها سعر  اليتأن يغلب رأيه عن اآلخر، وابلنظر إىل املصطلحات منهما فقد حاول كل طرف 
ج األكرب كان ا ن الرو ة، لكاآلخر إىل الكوفي ضهناك بعض علماء النحو مييلون إىل املصطلحات البصرية والبع

ت  املصطلحاو  عامة ريباملؤسس الفعلي للنحو العهي البصرة ألن يتمركز حول املصطلحات البصرية، وذلك 
    أيضا أنسب وأكثر دقة. مصطلحاهتا  خاصة ولكون
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 خامتة: 

قادتنا إىل البحث يف  "املصطلح النحوي بني البصريني والكوفيني"بعد جوالت علمية قضيناها يف رحاب      
يف خامتة تطوافنا أهم  نوثقاألسس والضوابط واملصطلحات النحوية اليت قام عليها علم النحو العريب، وها حنن 

النتائج واالستنتاجات اليت اهتدينا إليها بفضل من هللا وتيسري منه، وهي يف حقيقة األمر إشكاليات كنا قد 
 طرحناها وحاولنا جبهد اإلجابة عنها وتتمثل هذه النتائج يف النقاط اآلتية:

عليها، سواء على مستوى املنهج واملصطلح، فقد لكل علم من العلوم جمموعة من الركائز اليت يستند إليها ويقوم  -
 تعددت آراء النحاة حول قضية املصطلح الذي يدور يف مساقه العام حول االتفاق والتواضع.

من آليات وضع املصطلح جند: االشتقاق، اجملاز، النحت، التوليد، القياس، التعريب، الرتمجة اليت سامهت يف  -
 منو اللغة العربية وتطورها.

العربية، الكالم، اللحن، اإلعراب، فهو فرع قد أطلق العرب على مصطلح "النحو" عدة اصطالحات منها: ل -
 من فروع علوم العربية الذي يشمل النحو والصرف وغريها من العلوم.

 املصطلح النحوي هو االتفاق بني النحاة على استعمال ألفاظ دالة على معاين حنوية.  -

قد كانت جمهودات أيب ومصطلحاته، ف نشأة النحو العريببداية متزامنة مع كانت النحوي  نشأة املصطلح  -
 ألوىل املصطلحات النحوية. يل هي املمهداألسود الدؤ 

 البصرة مدرسة عقلية قياسية أما الكوفة فهي مدرسة وصفية مساعية.-

رواية األشعار واألخذ عن مذهب الكوفيني عن مذهب البصريني هو اتساع املذهب الكويف يف أهم ما مييز  -
 مجيع القبائل بدويهم وحضريهم، بينما كان البصريون ال جيمعون اللغة إال من العرب الفصحاء.

  إثراء الدرس النحوي وتيسري اللغة العربية.املنافسة بني املدرستني أدت إىل -

يف حني أن  ،ابلقراءات القرآنية مصادر الكوفيني هي تقريبا نفسها مصادر البصريني، فالكوفيون كانوا منشغلني -
 صريني كانوا مهتمني بقضااي النحو، ومنه فالبصرة كانت أسبق من الكوفة يف وضع أسس النحو العريب.الب

 من بني بعض إشكاالت املصطلح تعدد املصطلح النحوي يف املوضوع الواحد.-
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املصطلحات ُوضعت لتساير معىن الرتكيب أغلب املصطلحات البصرية خاضعة للمعىن وانشئة منه، فكثري من -
اللغوي، مثل مصطلح "الظرف" الذي وضع لُيساير معىن الظرف الذي هو املكان والزمان اللذان يقع فيهما 

 الفعل.

ا كوفية، كانت هننظرا الحتاد أصول املدرستني البصرية والكوفية فإن كثريا من املصطلحات اليت اشتهرت أب -
البصريني كسيبويه واخلليل، وذلك كمصطلح النعت واخلالف، ويف املقابل جند عند الفراء مستعملة عند أوائل 

 مصطلحات اشتهرت أبهنا بصرية.

املصطلحات الكوفية اليت ظهرت متأخرة عن املصطلحات البصرية، هي مصطلحات أُريد هبا جمرد اخلالف -  
 على مدرسة البصرة.

بداية وانطالقة لبحوث الحقة إلثراء هذا املوضوع وتزويده أبفكار  نقطة أن تكون هذه الدراسة نرجوويف األخري 
 ة مفيدة يف مجلة البحوث املعتمدة.وأن يكون إضاف

ويُبارك فيه، فهذه حماولة قمنا هبا جادين  هبذا العملويف هناية هذا املوضوع نرجو من هللا عزَّ وجلَّ أن يُنفع 
يل ما تنشد من كمال، والكمال هلل وحده ذو اجلالل واإلكرام وبه ، وأن يكون هذا اجلهد خطوة يف سبخملصني
 التوفيق.
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