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مقــدمــة 
يعد المصطمح النحوي من الموضوعات التي تمثل األساس الذي يقوم عميو النحو، ذلك أن 

المصطمح ىو مفتاح العمم، فيو األداة التي يتحدد بيا و يمتاز بيا عن غيره من 
العموم،فمصطمحات النحو ليست كمصطمحات الفمسفة وال مصطمحات الفمك،إذلكل واحد منيا 

 .سمة تخصو و تميزه عن غيره

وىذا ما قام بو نحاتنا األجالء في مختمف أبوابيم، إذ أنيم أدركوا مدى ارتباط المصطمح 
وقد عمموا جاىدين عمى . بالعمم،فثبات العمم ورسوخو مرتبط بثبات مفاىيمو و مصطمحاتو

إرساء معالم النحو باستعمال مجموعة مصطمحية ما لبثت حتى شاع استعماليا بين تالميذىم 
الذين أكمموا المسيرة وعمموا عمى تطوير بعض المصطمحات التي لم تكن قد استقرت بعد في 

تمك الفترة من الدراسات النحوية، وبيذا يكون المصطمح بمثابةالطريق المؤدي إلى فيم 
 .الظاىرة النحوية بشكل صحيح

المصطمح النحوي عند النحاة العرب دراسة  )وىذا ما دفع بي إلى اختيار ىذا العنوان 
 ونظرا لما يكتسيو المصطمح من .(تطبيقية في تطور المصطمح حتى القرن الرابع اليجري

قيمة كبيرة و أىمية بالغة في وضع أسس النحو العربي، إضافة إلى رغبتي في إتمام ما 
إشكالية المصطمح المساني العربي الحديث  ):بدأتو في مذكرة الميسانس التي كانت معنونة بــ

 . فقد أردت االستمرار في المصطمحية و عمم المصطمح،(بين الترجمة و التعريب
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واعتمدت المنيج الوصفي في الدراسة كما استعنت بالمنيج التحميمي؛ ألنو وافق موضوع 
 :البحث، الذي يحمل اإلشكالية التالية

كيف تطور المصطمح النحوي عند النحاة العرب حتى القرن الرابع اليجري من خالل 
 كتابات النحاة؟

 وىل بقيت المصطمحات النحوية األولى عمى ماىي عميو عند النحاة أم تطورت؟

وىل مس ىذا التطور كل المصطمحات النحوية؟ أم أن ىناك من بقي عمى حالو حتى 
 نياية القرن الرابع اليجري؟

 :ولإلجابة عمى ىذه التساؤالت اتبعت الخطة التالية

 مقدمة

 .المصطمح النحوي ظيوره و تطوره: الفصل األول

 . ظيور المصطمح النحوي:أوال 

يديولوجيتو عند المدرستين البصرية والكوفية:ثانيا .  تعدد المصطمح النحوي وا 

 . التعدد المصطمحي وأثره في الدرس النحوي:ثالثا 

 .الدراسة التطبيقية في تطور المصطمح النحوي حتى القرن الرابع اليجري: الفصل الثاني

 الثنائيات المتقابمةـ مصطمح الجممة                                     

 ـ مصطمح الفعل                                      التعريف والتنكير

 ـ مصطمح  االسم                                     اإلعراب و البناء  

 ـ مصطمح الحرف                                    العمدة و الفضمة
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 ـ مصطمحات المرفوعات

 ـمصطمحات المنصوبات

تناولت في الفصل األول المراحل المبكرة لظيور المصطمح النحوي الذي تزامن و نشأة النحو 
الفتح و الضم و الكسر و : العربي، فكانت بمثابة ميالد أول المصطمحات النحوية مثل

ثم ما لبثت حتى تطورت الحركة المصطمحية عمى يد كل من الخميل بن أحمد و . التنوين
تمميذه سيبويو المذين يعود ليما الفضل في وضع أغمب المفاىيم و المصطمحات النحوية، 

ن تفاوتت بين عناوين طويمة شارحة لمفيوم المصطمح دون اإلشارة إليو، وبين تحديد دقيق  وا 
 .لو في أبواب كثيرة من كتبيم

أما الفصل الثاني فيو دراسة تطبيقية في تطور بعض من المصطمحات حتى القرن الرابع 
فقد عممت عمى تتبع ىذه المصطمحات وتطورىا ... الجممة و الفعل و االسم: اليجري مثل

بدءًا من الخميل و سيبويو وصوال إلى ابن السراج و ابن جني، المذين يمثالن آخر حمقة من 
 .نحاة ىذا القرن

وقد استعنت بما قالوه من أمثمة و شواىد جاءت في مؤلفاتيم والمبينة لحال المصطمح وقتئذ، 
اإلعراب و البناء، التعريف و التنكير وغير ذلك، : كما عرضت بعض الثنائيات المتقابمة مثل

فحممتيا بنفس الطريقة وتتبعت أثرىا وجذورىا األولى وكيف انتيت ووصمت عند النحاة 
 .المتأخرين

ولم أكتف بيذا فحسب، بل قدمت دراسة نقدية موجزة عن مدى التزام المغويين بما وضعوه 
 من مصطمحات وحدود نحوية، فأسفرت الدراسة عمى تداخل بعض المصطمحات في 
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مسائل نحوية محددة، مع بعض المصطمحات األخرى ، لكن ىذا ال يعيب جيد األوائل في 
 .إرساء قواعد ىذا العمم

ومن الدراسات السابقة التي ساعدتني عن كشف المبس و الغموض في زوايا كثيرة من 
، المصطمح النحوي نشأتو و تطوره حتى أواخر القر الثالث ىجري: الموضوع ىو كتاب

، فكان ىذا المؤلف بمثابة محمد عوض القوزيوالذي يعد في األصل أطروحة دكتوراه قدميا 
 .النور الذي اىتديت بو في دراسة تطور المصطمحات النحوية

أما صعوبات البحث فقد واجيني منيا ما استطعت تذليميا و تجاوزىا، ومنيا ما تعسر، 
كمصطمح كالصعوبة التي واجيتني في تتبع التطور التاريخي لبعض معاني المصطمحات، 

، إذ وجدت تداخال بينيما و بين كثير من المصطمحات األخرى ما أدى بي المفرد و المشتق
إلى الحيد عن ىذه المصطمحات والدخول في أخرى، كما َصُعب عمي االلمام بجميع 

 .المصطمحات النحوية نظرا لضيق الوقت

أشكر اهلل عز و جل الذي وفقني في الدراسة و في إتمام ىذا العمل حتى رأى : وفي األخير
النور، و أشكر والدي الكريمين عمى ما بذلوه من جيد وتعب حتى وصمت إلى المرحمة 

 .الدراسية ىذه بدعائيما و كرميما

 الذي رافقني منذ بداية البحث الدكتور عزيز كعواشكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي 
 .بإشرافو المتميز و توجيياتو الدقيقة فكان نعم السند و نعم المشرف، جزاك اهلل عنا كل خير

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظهور المصطلح النحوي و تطوره: أوال  

تعدد المصطلح النحوي وإيديولوجيته عند : ثانيا

 المدرستين البصرية والكوفية

التعدد المصطلحي وأثره في الدرس النحوي: ثالثا  

 :الفـصـل األول

المصطلـح النحـوي ظهـوره 

 وتطـوره
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 ظيور المصطمح النحوي وتطوره : أوال
 

 :إرىاصات المصطمح النحوي-  1

 

          مف الصعكبة تحديد البدايات األكلى لممصطمح النحكم، كذلؾ النعداـ الكثائؽ 
 1.الشاىدة عمى فترة المخاض ك الممثمة لبدايات التأليؼ النحكم

كلكف يمكف رصد المصطمحات األكلى التي رافقت نشأة النحك، كذلؾ بتتبع مراحؿ تطكر 
ىنا تجدر االشارة إلى أف القدامى قد اختمفكا في أكؿ مف رسـ النحك، فقاؿ ك. ىذا العمـ

البعض أبك األسكد الدؤلي كقاؿ آخركف نصر بف عاصـ، بينما ذىب البعض إلى أف عبد 
. 2الرحمف بف ىرمز ىك كاضع النحك، لكف أكثر الركايات تشير إلى أسبقية الدؤلي

ككاف اليدؼ المنشكد مف النحك ىك حفظ القرآف الكريـ مف المحف، كقد تفطف العمماء إلى 
خطكرة الكضع الذم آلت إليو العربية، فبدأت الجيكد تتجو نحك كضع عمـ يضبط المساف 

بن ازياد العربي مف الخطأ، فكانت البداية مع أبي األسكد إذ بعث إليو 
اعمؿ شيئا تككف فيو إماـ ينتفع الناس بو، ك تيعرب بو كتاب ا، فاستعفاه »(ـه53ت)أبيو

 مف ذلؾ، حتى سمع أبك األسكد قارئا يقرأ
﴿:"بالجر"

                                                           
ـ، 1989، 6، 5، مجمة المعجمية، العدد«إشكالية التأريخ لنشأة المصطمح النحكم» ينظر عبد القادر المييرم،1

 .166ـ، ص1993: بيركت، لبناف. 1:ط. نظرات في التراث المغوي العربيضمف كتاب. ـ1990
. طو محمد الزيني، محمد عبد المنعـ  خفاجي: تحقيؽ. أخبار النحويين البصريين ينظر القاضي أبي سعيد السيرافي، 2
 .10ـ، ص 1995ىػ، 1375شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباني الحمبي كأكالده، : مصر. 1: ط
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 ﴾1أنا أفعؿ ما : فقاؿ ما ظننت أف أمر الناس صار إلى ىذا، فرجع إلى زياد فقاؿ

إذا رأيتني فتحت فمي فانقط : فقاؿ لو أبك األسكد... أمر بو األمير، فميبمغني كاتبا لقنا
ممتي فكي فانقط نقطة بيف يدم الحرؼ،  إف كسرت فاجعؿ كنقطة فكقو إلى أعبله، فإف ضى

 .2«ة فاجعؿ مكاف النقطة نقطتيف فَّن النقطة تحت الحرؼ، فإف أتبعت شيئا مف ذلؾ 

كىنا يمكف الذىاب بشيء مف الجـز إلى أف ىذا العمؿ يمثؿ االرىاص األكؿ لنشكء 
 ط، كىي مصطمحات نؽالفتح، والضم، والكسر: المصطمح النحكم، فقد استخداـ الدؤلي

اإلعراب كضعيا لمتفريؽ بيف الحركات المختمفة في المفظ، كىذا ما يبرز ذكاء أبي األسكد 
يجازىا كسرعة تحميميا . 3في اختيار ىذه الحركات لسيكلتيا كا 

كقد تـ التركيز عمى الداللة الصكتية في كضع ىذه المصطمحات، إذ إنيا تمثؿ كصفا 
لحاالت الٌشفتيف، كبيذا يككف أٌكؿى مف كصؼ عضكا مف أعضاء الجياز الصكتي عند 

إخراج الحرؼ، ألٌف االنفتاح اتجاه األعمى كاالنكسار تجاه األسفؿ، أما الضـ فكسط 
 4.بينيما، كمنو فمكضع الفتحة أعمى الحرؼ، كالكسرة أسفمو كمكضع الضمة كسط الحرؼ

ككاصؿ تبلميذ أبي األسكد الدؤلي ما بدأه أستاذىـ، كأضافكا إلى ذلؾ عمبل جميبل ال يقؿ 
بن اعبد الرحمن  ك(ىـ89ت )نصر بن عاصمأىمية عف صنيعو، كفي مقدمتيـ 

فكؿ . ميمون ك(ىـ100ت)عنبسة الفيلك (ىـ129ت )يحيى بنيعمر ك(ىـ117ت)ىرمز
؛ ألنو نقط بنقط اإلعجامىؤالء نقطكا المصحؼ كأيخذ عنيـ النقط كحفظ كضيبط، كيسمى 

                                                           
. 4:  التكبة1
. 12 ص.أخبار النحويين  البصريينالسيرافي، 2
دار المعرفة الجامعية، : االسكندرية. ببل: ط. مراحل تطور الدرس النحوي ينظر عبد ا بف محمد الخثراف، 3

. 51ؾ، ص1993ىػ، 1413
 .61ـ، ص2006: عماف، األردف. 1: ط.نظرية المعنى في الدراسات النحويةينظر كريـ ناصح الخالدم، 4
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الباء كالتاء كالثاء كالداؿ : جديد لمحركؼ المعجمة تمييزا ليا مف الحركؼ المتشابية مثؿ
 1.كالذاؿ

كلما بدأ الفصؿ بيف نقط اإلعراب كنقط االعجاـ يشكؿ عقبة لمقارئ ك المبتدئ، تكصؿ 
الخميؿ إلى كضع مصطمحات جديدة لمعبلمات اإلعرابية، فجعؿ الفتحة ألفا صغيرة، 

.  2الضمة كاكان صغيرة، كالكسرة ياء صغيرة مردكدة إلى الخمؼك

: أما المصطمح اآلخر الذم ظير كبدايات نشأة  النحك العربي ىك

كالذم مر بمراحؿ ثبلثة تطكرت فييا داللة ىذا المصطمح، فقد كانت :مصطمح العربية
العربية تعني لغة البادية الفصيحة، كىذا قبؿ نشأة النحك، كصحة ذلؾ قكؿ عمر بف 

 3.«تىعمَّنمكا العربية فإنَّنيا تثبت العقؿ كتزيد في المركءة»الخطاب رضي ا عنو

أما الداللة الثانية التي اكتساىا ىذا المصطمح بعد نشأة النحك عمى يد أبي األسكد 
كاف أكؿ مف »ابن سالم الجمحيتبلميذه ىي القكاعد النحكية، ك ما يبيف ىذا القكؿ ك

 ثـ ما لبث  4.«أسَّنسالعربية كفتح بابيا كأنيج سبيميا ككضع قياسيا أبا األسكد الدؤلي

أف تطكر مفيـك العربية حتى شمؿ كؿ الدراسات المغكية مف نحك كصرؼ 
 أخبرنيعماكضعتيمماسميتو: » فنجدأباعمركبنالعبلءيكضحيذافيقكلو5.تصريؼك

الفتؾى فيو العرب، : ال، فقمت: دخؿ فييا كبلـ العرب كمو؟ فقاؿمعربية أ كيؼ تصنع فيما خى

ة؟ ؽ  1.«أعمؿ عمى األكثر كأيسمي ما خالفني لغات: ؿاكىك حيجَّن
                                                           

 .17ـ، ص 1992دار المعارؼ، : مصر. 7:ط. المدارس النحوية ينظر شكقي ضيؼ، 1
.  53ص . مراحل تطور الدرس النحويينظر عبد ا بف محمد الخثراف، 2
مصر، . 2:ط. محمد أبك الفضؿ إبراىيـ: تحقيؽ. طبقات النحويين و المغويينأبك بكر بف الحسف الزبيدم األندلسي، 3

 .13ـ، ص 1984دار المعارؼ، : القاىرة
 .12ـ، ص2001ىػ، 1422دار الكتب العممية، : لبناف، بيركت. ببل: ط.  طبقات الشعراءمحمد بف سبلـ الجمحي، 4
 .60ص. مراحل تطور الدرس النحويينظر عبد ا بف محمد الخثراف، 5
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 حتى أصبح داالن عمى كؿ ما يتعمؽ بالمُّغة، لـ "العربية"كىذا التطكر الذم مس مصطمح 
يقتصر عمى ىذا المصطمح فقط، بؿ مس آخران رافؽ نشأة النحك ثـ تطكر بعد جيكد 

. النحاة األكائؿ، كىذا المصطمح ىك اإلعراب

في البداية كاف ييقصد بو البياف كالكضكح، كىذا ىك معناه المغكم :مصطمح اإلعراب
يبِّيينو قكؿ مالؾ بف أنس رضي ا عنوك ميُّ المِّساف فبل تمنعكا ألسنتكـ »: الذم ي اإلعراب حي

، أم أف اإلبانة ىي زينة الكبلـ، كىذا ما دفع عمر بف الخطاب رضي ا عنو 2« ً حاليا
ـى أىؿ البصرة اإلعراب  لكقد تطكر ىذا المصطمح ليدؿ عؿ. إلى أمر أبي األسكد تعمي

 3:النحك كيصبح رديفا لو، بحيث أخذ بو أ مب النحاة كسمُّكا مؤلفاتيـ بو مثؿ

. (ىـ338ت )ـ إعراب القرآن ألبي جعفر أحمد بن محمد النحاس 

 .(ىـ392ت)ـ سر صناعة اإلعراب البن جني 

(. ىـ437ت )ـمشكإلعرابالقرآنألبيمحمدمكيطالب

 (ىـ761ت)ـ ُمغني المَّبيب عن كتب األعاريب البن ىشام األنصاري 

كبعد فترة مف الزمف استقؿ مصطمح النحك ليدؿ عمى قكاعد تضبط المساف العربي، كلـ 
تذكر الركايات في نشأة النحك أف أبا األسكد الدؤلي أك أحدى تبلميذه استعممكا ىذا 

 عندما سألو يكنس بف حبيب (ىػ117ت ) المصطمح،فقدظيربعدىمكجاءعمىمسانالحضرمي
نعـ، عمرك بف تميـ :الصُّكيؽ بمعنى السُّكيؽ؟ فقاؿ: ىؿ يقكؿ أحد» : قائبل (ىػ182ت  )

 4.«تقكليا، كما تريد إلى ىذا؟ عميؾ بباب مف النحك يطرد كينقاس

                                                                                                                                                                                
 .39ص. طبقات المغويين و النحويين الزبيدم، 1
. 13ص.  المرجع نفسو2
 .64-63 ص .مراحل تطور الدرس النحويد الخثراف، ـ عبد ا مح3
 .32ص. طبقات المغويين والنحويين الزبيدم، 4
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 ألف النحك ال يزاؿ في طكر ؛مايمكف أف نبلحظو أف المصطمح النحكم لـ يكف مستقران 
ذا فالمتتبع ألقكاؿ النحاة القدامى كالمدقؽ في أحكاميـ في مختمؼ قالنشكء كالنمك، كمع

 ، األبكاب النحكية يجد إشارات كتمميحات لبعض المصطمحات النحكية المستعممة اليـك
كاف أبك عمرككعيسى »: ابن سالم الجمحيفعمى سبيؿ المثاؿ قكؿ 

﴿يقرآف            ﴾1 ،بالنصب كيختمفاف في الٌتأكيؿ

. يا زيد يا حارث: يا زيد كالحارث، كلما لـ يمكنو: عمى النداء كقكلؾ: كانعيسى يقكؿ
رنا)لك كانت عمى النداء لكانت رفعا كلكنيا عمى إضمار : ككاف أبك عمرك يقكؿ  (كسخَّن

﴿كقكلو عمى إثر ىذا     ﴾2رنا الريح  3«أم سخَّن

فنرىمصطمحالنداءكمصطمحاإلضمارقداستعمبلاستعماالفنياال بارعميو،فالمرادبيذاالقكليكالعطؼ
 4.معطكفةعمىمحبللمنادل" الطيرى  " عمىالمحؤليأنمفظ

كانتيذىممحةعنبدايةالمصطمحاتالنحكيةالتيكضعياالنحاةاألكائمبمنيجمبسط،يقكمعمىكصفالظاه
رةالمغكيةتارة،كعمىاالستنباطكالقياستارةأخرل،كتمثميذىالمرحمةتمييدالماسيطرأعمىالمصطمحالنح

. كيمنتطكركنضكجعمىيدالخميمكتمميذىسيبكيو

 :مدرسة الخميل وعممية المصطمح النحوي- 2

عند البحث في تطكر عمـ النحك نبلحظ أف نشأتو كانت لظركؼ خاصة كلـ يبدأ مكتمبل 
كنشأت العمـك النَّناشئة، بؿ نما شيئا فشيئا عمى يد مجمكعة مف العمماءعمى رأسيـ الخميؿ 

                                                           
. 10: سبأ1
 .12: سبأ2
. 8ص. طبقات الشعراء3
 الرياض،عمادةشؤكنالمكتبات،. 1:ط. المصطمحالنحوينشأتيوتطورىحتىأواخرالقرنالثالثيجريمحمدعكضالقكزم،4

 54ـ،ص1981ىػ،1401
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بف أحمد الفراىيدم، إذ ال يخؼ عمى أحد جيكده في إرساء معالـ النحك حتى صار عمما 
أف لكبلـ العرب نسقا يسير عمى قكاعد محكمة، فعمؿ عمى ًتبياف »قائما بذاتو، فقد الحظ 

براز العكامؿ  تمؾ القكاعد استقراءن مف سماع فصيح المغة، كعمى تكضيح عمؿ أقيستيا كا 
. 1«المؤثرة في إعرابيا

إضافتو لعبلمات أخرل  ير عبلمات أبي في أما نشاط الخميؿ المصطمحي فيبرز 
َّـن الخميؿ ما بدأه بكضع الشَّنكبًللمتعارؼ عميو مف عبلمات الفتح  األسكد، كبيذا يككف قد أت

 2.كالكسر بخط فكؽ الحرؼ كتحتو بدؿ الٌنقط

مف ال زيده، كييفرِّؽ بينو كبيف الضـ : كىك ما كقع في أعجاز الكمـ منكنا نحك قكلؾ:الرفـع
ف اؿحيث االختصاص بالبناء كاإلعراب لكنو يجعؿ الضـ ما كقع في أعجاز الكمـ  ير  منكَّن

: يفعؿي، كيجعؿ لمرفع تكابع ىي: نحك

. عيمر:  كىك ما كقع في أعجاز الكمـ نحك عيف:التوجيو

. رجؿه :  كىك ما كقع في أعجاز الكمـ المنكف نحك:الحشو

ف مثؿ البلـ في :النجر ينكَّن  ما كقع في أعجاز األسماء دكف األفعاؿ  ير المنكف مما ي
. ىذا الجبؿي : قكلؾ

. قيؿ: ؼا ما كقع في صدكر الكمـ المنقكصة نحك ؽ:االشمام

قابؿ بو الرفع تماما، كجعمو لما كقع في أعجاز الكمـ منكنان نحك قكلو :النَّـصب

﴿:تعالى                   ﴾3 

                                                           
 76،ص1971 دارالكتبالعممية،: بيركت،لبناف. ببل:ط. تاريخالنحوالعربيفيالمشرقوالمغرب محمدالمختاركلدأباه،1
 .72ص .  المرجع نفسو2
  .67: األحزاب3
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 (زيد)قابل به الرفع والنصب في االختصاص بأعجاز الكلم منوناَ نحو دال :الخـفض

.الكسر و الجر: وجعل له توابع هي
1
 

التسكين لوسط الفعل، والتوقيف :  خص ًّصه الخليل بأعجاز األفعال وجعل توابعه:الجـزم

 .(نعمْم )ميم : لما في أعجاز األدوات نحو

 ال ة مصطمحيترسانةاحتكل عمى "العين ": كقد ترؾ لنا الفراىيدم أضخـ معجـ سماه بػ
رصد ألفاظ ىك معجمو مف  عمى أف ىدؼ الخميؿ أجمعكايستياف بو، إال أف الباحثيف 

 ىك تعدد  في ذلؾ كحجتيـ.العرب كتسجيميا كلـ يكف كضع المصطمح يدكر بخمده
نستشؼ ىذا مف  ك عمى كتيرة كاحدة،ظمة أم لـ تكف مفكتابو؛المصطمحات كتناثرىا في 
أ : ىذا ما ألفيالخميؿ بف أحمد البصرم رحمو ا مف حركؼ»: مقدمة المعجـ يقكؿ فييا

مخاطباتو، فبل كفكاف مدار الكبلـ العرب في أشعارىا كأمثاليا . ب ت ث مع ما تكممت بو
 2.«يًشذُّ عنو شيء مف ذلؾ

كىذا ما يثبت أف كاقع المصطمح النحكم كقتئذ ال يزاؿ قيد النضكج كالتطكر كلـ يصؿ بعد 
. إلى مرحمة االستقرار

إذا جعمت الكزف » : كذلؾ في قكلو" االسـ"  كما نجد الخميؿ قد استعمؿ مصطمح :االســم
مًؽ قاؿ ف جعمتو اسماى كصفتى بو، كشبَّنو ذلؾ بالخى ، كا  قد يككف الخمؽي : مصدراى نصبتن

 3.« كيككف االسـ مخمكؽان مصدر

عمى الحدث، " الخمؽ" ففي النص ىذا النص نرل دقة تمييز الخميؿ بيف داللة المصدر
 1.عمى االسـ" المخمكؽ " كداللة لفظ 

                                                           
. 90ص. المصطمح النحوي نشأتو و تطوره حتى أواخر القرن الثالث ىجريمحمد عكض القكزم، 1
ىػ، 1424دار الكتب العممية،: بيركت. ببل: ط. عبد الحميد ىنداكم: تحقيؽ. كتاب العين الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، 2

 .45،ص 2ـ، ج2003
مكتبة : القاىرة. 3:ط. عبد السبلـ محمد ىاركف: تحقيؽ. كتاب سيبويو أبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر، 3

 . 120ؾ، ص1988ىػ، 1408الخانجي، 
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كاً إنَّنو لعظيـه ىك فصبل في المعرفة »:  جاء في قكؿ صاحب الكتاب:ضمير الفصل
 2.«تصييرىـ إياىا بمنزلة ما إذا كانت لغكان ك

كانت إشارة إلى ما سمي الحقا بضمير الفصؿ الذم يأتي بيف المبتدأ " فصبل" فمفظ 
 3.الخبر كبقيت ىذه التَّنسمية إلى اليـكك

كزعـ الخميؿ أف ىذا إنَّنما قىبيح مف قبيؿ أف ىذا االضمار ييبنى » : أما قكؿ تمميذ الخميؿ
يشرؾى المظير مضمران ييغيِّر الفعؿ عف حالو إذا بىعيد  عميو الفعؿ، فاستقبحكا أف ي

 5. حديث عف المضمر لكفَّن القصد منو ىك الضمير القكؿظاىرؼ4.«منو

 

عندالخميمكسيبكييفييدركبأزمنتيالثبلثة،لكنالفعمعندىماأعمفيكيشمبللحديثبصفةع:مصطمحالفعل
امة، برأنحديثيماعنالفعمبليككنبالمعنىالمتعارفعمييإالإذاتحدثناعنيمنحيثالعمؿ،فينانجدحديثاعف

أف فكرة العامؿ ىي الركف األساسي في النحك العربي، كدليؿ ذلؾ الفعمكمانعرفكدليبلعمى
ىذا باب الحركؼ الخمسة التي تعمؿ فيما بعدىا كعمؿ الفعؿ فيما بعده »: قكؿ سيبكيو

الرفع كالنصب، كما عممت كاف الرفع كالنصب حيف : كزعـ الخميؿ أنَّنيا عممت عمميف... 
كأفَّن عبد اً : كأف أخكؾى عبد ا تريد: قمت كاف أخاؾ زيد إال أنَّنو ليس لؾ أف تقكؿ

تيصرؼ تىصرُّؼ األفعاؿ، كال يضمر فييا المرفكع، كما ييضمر في كاف، ال أخكؾى ألنَّنيا 

                                                                                                                                                                                
سكريا، دار طبلس لمدراسات . ببل:ط. النحو العربي و مناىج التأليف و التحميلينظر شعباف عكض محمد العبيدم، 1

 .391ـ، ص 1989ك الترجمة كالنشر، 
. 397، ص2ج. الكتابسيبكيو، 2
 .397ص. النحو العربي ومناىج التأليف والتحميلينظر شعباف عكض محمد العبيدم، 3
 .373، ص2ج. الكتابسيبكيو، 4
 .397ص.النحو العربي ومناىج التأليف والتحميل ينظر شعباف عكض محمد العبيدم، 5
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قكا بيف ليس كما، فمـ يجركىا مجراىا كلكف قيؿ ىي بمنزلة  فمف ثـ فرقكا بينيما كما فرَّن
 1.«األفعاؿ فيما بعدىا كليست بأفعاؿ

 إذ لـ يكف ىميـ التعبير عف زمف الفعؿ كال بنائو "التعدي"كذلؾ األمر بالنسبة لمصطمح 
بؿ كاف ىمُّيـ الٌتعبير عف . الصرفي كال قدرتو عمى االسناد إلى فاعؿ أك قصكره عف ذلؾ

 الفاعؿ إلى التأثير في المفعكؿ الذم يدؿ عميو ممدل قدرة الفعؿ عمى تجاكز تأثيره ؼ
 2.المعنى محمكال عمى ذلؾ كالمكاف كسائر المفعكالت األخرل

مكجز القكؿ أف الخميؿ جمع ثركة ضخمة مف عمـك المغة، اكتسب أصكليا مما سمع عف 
الفصحاء كنماىا بتفكير فذٍّ أتاح لو أف يبسيط مالـ يسمع، فصاغ الجميع في شكؿ عمـ 

جعؿ مف النحك عمما قائما كمتكامؿ محكـ الصنعة فاخترع لمغة معجما شامبل، 
ةاألسدمنيا،إذجمعمالقَّننيأستاذىبيندفتيكتابسيميكىذا.بذاتو ماشكممادةخاـ،كانمتمميذىسيبكييحصَّن
 3:قرآنالنحك،كقدأكالىالنحكيكنأىميةعظمىؤلنو: 

. ػ أكلمؤلففيالنحك

 .مانتو في النَّنقؿأػ اتفاؽ معاصريو عمى 

لدل كثير مف  كاف في بعض األحياف ال يخمك مف تعقيد ك مكض فػ أسمكبو المتميز كا  
.  كثيرة ما استطاعت كميا أف تكشؼ مكنكنواتحتى أنو احتاج إلى شركحدارسي النحك، 

كما يعنينا مف كتاب سيبكيو ىك كضع المصطمحات النحكية التي أجمع الدارسكف عمى 
ىذا باب مف »: كركدىا بعبارات طكيمة خالية مف االيجاز تحمؿ مفيكما نحكيا مثؿ قكلو

                                                           
. 131، ص2ج.  الكتاب1
. 59ص. نظرية المعنى في الدراسات النحوية ينظر كريـ ناصح الخالدم، 2
. 81ص.تاريخالنحوالعربيفيالمشرقوالمغربمحمدمختاركلدأباه،3
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ـ الفاعؿ الذم جرل مجرل الفعؿ المضارع في المفعكؿ في المعنى، فإذا أردت فيو مف سا
 1.«المعنى ما أردت في يفعؿ كاف نكرة منكنان 

اسـ الفاعؿ، : ما يمكف استنتاجو مف ىذا النص ىك حشد كـ كبير مف المصطمحات مثؿ
 لكصؼ المفيـك النحكم  كمياتعابيركالفعؿ المضارع كالمفعكؿ، نكرة كتنكيف، كانت

 قضايا بنممس ىذا في أ ؿقد  ك، لـ يعبر عنو بمصطمحو الصريح، كالذمالمقصكد
، كاف فيو األلؼ كالبلـ أك لـ يكف فيو رىذا باب ما ينتصب فيو المصد» : أبكاب كقكلوك

عمى إضمار الفعؿ المتركؾ إظياره، ألنو يصير في االخبار ك االستفياـ بدال مف المفظ 
 2.«كما كاف الحذر بدال مف احذر في األمر، كذلؾ قكلؾ ما أتت إال سيران 

فالكمـ اسـ كفعؿ » :  كما في قكلو3كقد نجد تقدما لمصطمحات بذكر أقساميا
 4.«جاءلمعنىميسباسمكالفعؿكحرؼ

. 5«االسـ رجؿ كفرس كحائط»:نجدبحيث  بنفس الطريقة لبلسـكضع حدٍّ في كيكاصؿ 

إال أننا نجده في مكاضع أخرل يقدـ لنا مصطمحات في  اية الدقة كييمايز بينيا كبيف 
حكاؿ أكاخر ةأمصطمحات أخرل قريبة منيا، بؿ تكاد تتداخؿ معيا كقكلو في معالج

ىذا باب مجارم أكاخر الكمـ مف العربية، كىي تجرم عمى ثمانية »: يقكؿ سيبكيوؼ6.الكمـ
، كالفتح كالضـ كالكسر كالكقؼ، كىذىالمجارم " مجار عمى النصب كالجر كالرفع كالجـز

                                                           
 .124، ص1ج. الكتاب سيبكيو، 1
 .335، ص1 المرجع نفسو، ج2
األردف، . 1:ط. من قضايا المصطمح المغوي واقع المصطمح المغوي العربي قديما و حديثا مصطفى طاىر الحيادرة، 3

 .40ص . ـ2010عالـ الكتب الحديث،  : اربد
 .12،ص1ج. الكتابسيبكيو،4
 .12، ص1ج.الكتاب سيبكيو، 5
 .41 ص.العربي قديما و حديثامن قضايا المصطمح المغويينظر مصطفى طاىر الحيادرة، 6
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فالنصب كالفتح في المفظ ضرب كاحد، كالجر : الثمانية يجمعيف في المفظة أربعة أضرب
 1.«كالكسر فيو ضرب كاحد، ككذلؾ الرفع كالضـ كالجـز كالكقؼ

يبيِّف ًعمَّنة الٌتفريؽ في قكلو نَّنما ذكرت لؾ ثمانية مجار، ألفرِّؽ بيف ما يدخمو ضرب » : كي كا 
ييبيِّف ما ييبنى كمف ىذه األربعة لما ييحدث فيو العامؿ كليس شيء منيا إال كىك يزكؿ عنو 

عميو الحرؼ بناء ال يزكؿ عنو لغير شيء أحدث ذلؾ فيو مف العكامؿ التي لكؿ منيا 
 2.«ضرب مف المفظ في الحرؼ، كذلؾ الحرؼ حرؼ اإلعراب

 كبيف ما استخدـ في حاؿ التغير "البناء" إف سيبكيو ييمايز بيف ما استخدـ في حاؿ الثبات 
 3. كبقي ىذا االصطبلح متداكالن إلى اليـك،"اإلعراب"كفؽ المكقع االعرابي 

 فمما كانت ىذه ،ؼ أستاذه في الحركات اإلعرابية بحيث طكرىا كفصَّنؿ فيياؿكىنا يخا
الجر  كالمصطمحات النحكية مختمطة بيف األفعاؿ كاألسماء حددىا فجعؿ الرفع كالنصب 

 

 4.ر كالضـ كالكقؼ في البناءسكالجـز في اإلعراب، كجعؿ الفتح كالؾ

كرفعكا المفرد »:  قكلوؿ مف خبل5إال أف سيبكيو لـ يمتـز بيذا الفصؿ في مكاضع مف كتابو
 كما عبر عف الجـز بمعنى البناء عمى 6.«المفرد كما رفعكا قبؿي كبعدي كمكضعيا كاحد

كا بلمي، كاعبادم، : قاؿ عند حديثو في ندب المضاؼ إلى ياء المتكمـ نحك. السككف

                                                           
 .13، ص1ج.الكتابسيبكيو، 1
. 13، ص1ج. لمرجع نفسو  ا2
 .41،ص1ج.ثاحديومن قضايا المصطمح المغوي واقع المصطمح المغوي العربي قديما  ينظر مصطفى طاىرالحيادرة، 3
 .103ص. مراحل تطور الدرس النحويينظر عبد ا بف محمد الخثراف، 4
 .104ص. المرجع نفسو5
 .183، ص2ج. الكتابسيبكيو، 6
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مف ًقبىؿ أنو إنما جاء باأللؼ فألحقاىا » :  كىذا في قكلو1فإنو يجكز عنده كازيدايىا. كازيدم
الياء كحركيا في لغة مف جـز الياء، ألنو ال ينجـز حرفاف كحركيا بالفتح ألنو ال يككف ما 

 2.«قبؿ األلؼ إال مفتكحا

 إلى التعبير عف فكرة لفينا نبلحظ عدـ استقرار المفاىيـ كالمصطمحات النحكم، مما أد
صعكبة  كبير في بعض المصطمحاتك تداخؿنتج عنوبأكثر مف مصطمح كىذا ما كاحدة 

التي يطمقيا عمى ك"حروف االضافة" تحديد المقصكد منيا، كخير مثاؿ عمى ىذا مصطمح 
كالجر إنما يككف في كؿ » : باب حروف الجرأكثر مف باب نحكم، إذ نجده يقكؿ في 

ما الباء كما أشبييا فميست بظركؼ كال أسماء، كلكنيا يضاؼ بيا أك...اسـ مضاؼ إليو
يا لبكر، فإنما أردت أف تجعؿ ما : إلى االسـ كما قبمو أك ما قبمو أك ما بعده فإذا قمت

مررت بزيد فإنما : يعمؿ في المنادل مف الفعؿ المضمر مضافا إلى بكر بالبلـ، فإذا قمت
 3.«أضفت المركر إلى زيد بالباء

 ييرادفبينحركفالجركحركفاالضافةفييذاالنص،كمايجعميارديفالحركؼ

كما 4.«ىذا باب الحركؼ اإلضافة إلى المحمكؼ بو ك سقكطيا»: القسـ كىذا في قكلو
ىذا باب االضافة كىك » : ييطمقو أيضا عمى باب النسب كعمى ياء النسب المشددة فيقكؿ

باب النسبة، اعمـ أنؾ إذا أضفت رجبل إلى رجؿ فجعمتو مف آؿ ذلؾ الرجؿ ألحقت ياءٍم 
 5.«اإلضافة فإف أضفتو إلى بمد فجعمتو مف أىمو ألحقت ياءىٍم اإلضافة

                                                           
. 104ص. مراحل تطور الدرس النحويينظر عبد ا بف محمد الخثراف، 1
. 221، ص2ج.الكتابسيبكيو، 2
 .421-419، ص1ج.  المرجع نفسو3
 .385 ، ص 2ج. الكتابسيبكيو، 4
 .335، ص3ج.  المرجع نفسو5
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ف المصطمحات النحكية في الكتاب ال تكاد أما يمكف استنتاجو مف خبلؿ ما سبؽ ذكره 
تثبت عمى لفظ كاحد أك صكرة كاحدة إال قميبل، كقد كثير البحث في ىذا كخرج الدارسكف 

 بخمد أحد مف  ىذابرأم مفاده أف سيبكيو لـ يعمد إلى كضع المصطمحات، كربما لـ يدر
 1.شيكخو حيف قالكا ىذه المصطمحات، أف يجعمكا استعماليا عمى صكرة كاحدة أمرا مقضيان 

، ىذا العمـ النحاة مفاىيـ قف في المقابؿ يعد ىذا المؤلؼ ذخيرة مصطمحية استقى مفؾكؿ
. فكضعكا المصطمحات المتعارؼ عمييا في كتب النحك المتأخرة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .172م، ص1979دار الكتب، : القاهرة. 2:ط. سيبويه إمام النحاة ينظر علي المجدي ناصف، 1
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ة ـن البصريـد المدرستيـه عنـيديولوجيتإوي وـح النحـدد المصطلـتع: ثانيا

ة  ـوالكوفي

 

 :راء المغةـة وأسموبيا في استقيـ البصر1ةسـح في المدرلالمصط- 1

أجمع الباحثكف عمى دكر المدرسة البصرية في كضع النحك العربي ك تقعيده، فقد نشأ 
بصريا ك تطكر بصريا، كىذا راجع إلى أسبقية ىذه المدرسة في كضع أصكؿ القياس 
النحكم كفؽ منيج صاـر يقـك عمى عدة شركط سنكرد التفصيؿ فييا عند الخكض في 

 2.النيج البصرم في استقراء المغة

 أماإرساءمعالميذىالمدرسةكتحديدمنيجياكتميزمسائميا،بعكدالفضمفيياإلى

سيبكيو فقد كاف كتابو قبمة النحك كمصدره الذم استقى النحاة منو جيؿَّن القضايا النحكية، 
كقد تميز عمماء ىذه المدرسة بالعمؽ كالدقة نظرا التصاليـ بالثقافات األجنبية، فكانت 
عقكليـ مصبك ة بالصبغة الفمسفية المنطقية، ما ساعدىـ عمى صيا ة النحك في أدؽ 

                                                           
نما يطمؽ عمى مدرسة ينتسب 1  لـ يرد عند النحاة القدماء استعماليـ كمصطمح المدرسة البصرية أك المدرسة الككفية، كا 

إلييا طبلب العمـ الذيف يتمقكف العمـك المختمفة فيقاؿ ميدرس، كًمدراس، كىك البيت الذم بيقرأ فيو القرآف، لكف أكثر 
فيقكلكف ىذا مذىب البصرييف كىذا مذىب " مذىب"المصطمحات شيكعا في الدراسات المغكية ك النحكية ىك مصطمح 

ك يقصدكف بو الرأم الكاحد لمنحكم الكاحد فنجد النحاة يقكلكف ىذا مذىب سيبكيو، كىذا " مذىب"الككفييف، ك يعبركف بػ 
بمعنى المذىب النحكم، " مدرسة"مذىب األخفش، كىذا مذىب الخميؿ، إال أف الباحثيف المحدثيف استحسنكا مصطمح 

، فاستعممو المعاصركف في الدرس النحكم ك  كذلؾ لتأثرىـ بالغربييف الذيف شاع عندىـ ىذا المصطمح بيذا المفيـك
كأكؿ مف اعتمده ىك أحمد أميف في كتابو ضحى االسبلـ ، ثـ ساد في . طو حسيف، كالعقاد ك المازني: األدبي أمثاؿ

 (.148-147ص. مراحل تطور الدرس النحويينظر عبد ا محمد الخثراف،  )الدراسات النحكية 
 .11ـ، ص2008دار المعرفة الجامعية، : االسكندرية. ببل:ط. دروس في المذاىب النحويةينظر عبده الراجحي، 2
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صكرة عممية، كما أىميـ تفكيرىـ إلعادة النظر في الكتاب، فشرحكه كاختصركاعناكينو 
أكشؾ أف يقع ك محددة يستقر عمييا المصطمح الذم حاـ حكلو سيبكيو أشكاؿالطكيمة في 

 1.عميو

: 2ـكىنا تجدر اإلشارةإلى أف الدارسيف قد قسمكا عمماء البصرة إلى سبعة طبقات أبرزه
ت )المبرد، (ىـ202ت )، اليزيدي(ىـ177ت )أخفش األكبر، (ىػ175ت)الخميؿ 
 .(ىـ285

 :منيج المدرسة البصرية في استقراء المغة-  أ

: جمع المادة العممية: أوال

لقد اعتمد البصريكف في جمع مادة منيجيـ العممي عمى األفصح مف األلفاظ كاألسيؿ 
منيا عمى المساف، كلذلؾ اختاركا القبائؿ المصكنة فطرتيـ مف رطانة الحضارة األجنبية 

 3.قيس، تميـ، أسد، ىذيؿ، كبعض كنانة كبعض الطائييف: كىي

كف ذكاف البصريكف يتحركف عف الركاة فبل يأخ:التأكد من الثقات في صحة المروي: ثانيا
 في ان إال بركاية الثِّقات الذيف سمعكا المغة مف الفصحاء عف طريؽ الحفظة الذيف بذلكا جيد

 4.نقؿ الركايات عف قائمييا

 

 

                                                           
 .153ص. المصطمح النحوي نشأتو وتطوره حتى أواخر القرن الثالث ىجري ينظر محمد عكض القكزم، 1
 .105- 104- 77ص. .نشأةالنحووتاريخأشيرالنحاة محمدالطنطاكم،2

 .29ـ، ص2010دار المسيرة، : عماف. 2:ط. المدارس النحوية ينظر إبراىيـ عبكد السامرائي، 3
 .27ص.  المرجع نفسو4
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: كثرة المسموع: ثالثا

ىـ إلى االطمئناف مف النكط في القكاعد، أما القمة في المسمكع عدكه مركم ـكىي التي تسؿ
 1.ال يقاس عميوكيحفظ 

: كمية المقيس عميو المنقول عن العرب: رابعا

ال فعمى  لقد اشترط البصريكف فيما ينقؿ عف العرب الكثرة الكاثرة فيقعدكف عمى األكثر كا 
ال قاسكا األشباه عمى األشباه  ال فعمى النادر، كا  ال فعمى األقؿ كا  ال فعمى القميؿ كا  الكثير كا 

كالنظائر عمى النظائر إذا لـ يتناقض مع الكارد، فإذا خالؼ الكارد ما سبؽ مف قياس أكلكه 
 2.أك اعتبركه شاذان ييحفظ كال يقاس عميو

فالمعنى المقصكد ىنا ىك تحٌفظ البصرييف في القياس كالتشدد في أقيستو، كليس المقصكد 
ىك إلغاء القياس كعدـ استعمالو، أما المصادر التي اعتمد عمييا البصريكف في الدراسة 

: يمكف إجماليا فيما يمي

اعتمد البصريكف لغة التنزيؿ أصبل مف أصكليـ، كىك أحد المصادر :ـ القرآن الكريم1
 3.التي تكثقكا بيا مما أسسكا مف نحكىـ

 جعؿ البصريكف الشعر الجاىمي أصبل أقامكا عميو نحكىـ، :ـ الشعر الجاىمي واإلسالمي2
كتجاكزكه إلى الشعر االسبلمي فكاف ليـ مف شعر الفرزدؽ كجرير ك يرىـ  

 مادةاعتمدكىا،كمنيفإنمغةالتنزيمكالشعرالقديمكماأثرمناألمثااللجاىمية،كؿٌ 

 1.أكلئؾ كاف المادة التي احتج بيا البصريكف في كضع أصكؿ العربية

                                                           
 .127ـ، ص1995دار المعارؼ، : القاىرة. 2:ط. نشأة النحو وتاريخ أشير النحاة ينظر محمد الطنطاكم، 1
 .27ص. الموجز في نشأة النحو ينظر محمد الشاطر أحمد محمد، 2
 .27ص. المرجع نفسو3
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  فيياكقد تعرضت المدرسة البصرية إلى عٌدة انتقادات مف مجمكعة مف الٌمغكييف، يقكؿ
ينقصو كالكاقع أف منيج البصرييف في الدراسة النحكية منيج الدقة »عبد العاؿ سالـ مكـر

الكماؿ؛ ذلؾ ألننا إذا تناكلنا المصدر األكؿ لمغة عندىـ، كىك المتمثؿ في قبائؿ البادية 
التي ابتعدت عف المؤثرات األجنبية، نجد أف ىذا المصدر ال يقـك عمى أساس عممي 

متيف، فحصر المغة العربية في سبلمة بنائيا كصحة تراكيبيا، كمتانة عبارتيا في قبائؿ 
 2.«معينة أمر يجانب الصكاب

 مف الصكاب، فمف المنطقي أٌف حصر المغة في قبائؿ معينة ال شيءكفي ىذا القكؿ 
يمكنيـ مف اإللماـ بأساليب المغة كتراكيبيا المختمفة ثـ إف القرآف الكريـ نزؿ بمغة قريش 

.  يفدكف إليياـكىي أفصح العرب بالر ـ مكقعيا كمكانتيا التي جعمت العرب كالعج

كمما عيبعمى البصرييف إبعادىـ بعض القراءات عف مجاؿ الدراسة النحكية، كبيذا العمؿ 
ف ىذه أ كما ،قكاعد كتحرر أصكؿ بو اؿ مصدرا كبيرا ربما تينبئ عمماء النحكقد حرمكا 

المدرسة لـ تأخذ بالحديث الشريؼ، كاعتدت بالمنطؽ كالعقؿ كأىممت الركاية ك 
كىذا ما أدل إلى ظيكر مدرسة أخرل شكمت البصرة المعيف الذم استقت منو 3.النقؿ

. النحك، لكنيا انفردت بآرائيا ك تميزت بمنيجيا عف المنيج البصرم، كىي مدرسة الككفة

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                

 .20ـ،ص1987دار الفكر لمنشر كالتكزيع، : عماف. 1:ط. المدارس النحوية أسطورة وواقعإبراىيـ السامرائي، 1
مؤسسة عمي جراح الصباح، : الككيت. 2: ط.القرآن الكريم و أثره في الدراسات النحوية، عبد العاؿ سالـ مكـر2

 .97 صـ،1978
 .100ص.  المرجع نفسو3
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 :رةـة البصـوي في مدرسـح النحـالمصطل- ب

كاف ليذه المدرسة فضؿ السبؽ في كضع المصطمحات األكلى كالتي بقيت متداكلة إلى 
، كقد استعممكا في ىذا الطريقة االبداعية ، في بناء المصطمح مثمما كاف األمر مع 1اليـك

، يبلحظ سيطرة ألفاظ سيبويو،زعيـ ىذه المدرسة   فالمتتبع لآلثار النحكية العربية اليـك
البصرييف االصطبلحية عمى ألفاظ الككفييف، كتمؾ السطكة راجعة إلى سيطرة التكجو 

 2:البصرم كىيمنتو لجممة مف األسباب يمكف االقتصار عمى ذكر أىميا

لنحك العربي، كىي في اػ شيرة رئيس المذىب البصرم شيرة جعمتو رمزا ال خبلؼ حكلو 
، ككؿ التصنيفات البلحقة في أ مبيا سائرة في ركابو "الكتاب"شيرة ترسخت بتصنيفو 

. مستفيدة منو

. ػ كانت الطرؽ التي فسَّنر بيا البصريكف الظكاىر المغكية أكثر إ راء مف طرؽ الككفييف

. قمة المصٌنفات الككفية التي كصمتناإضافة ؿػ 

كمف األمثمة التي تكضح حاؿ المصطمح عند سيبكيو كدكره في كضع المصطمحات 
: النحكية ما يمي

: » كذلكفيقكلو" الخبر" كالذيقصدبو: مصطمحالمسند
 ىذابابالمسندكالمسندإلييكىمامااليغنيكاحدمنيماعناآلخرفمنذلكاالسمالمبتدأكالمبنيعمييكىك

 3.«عبدالميأخكؾ،كىذاأخكؾ: قكلؾ

                                                           
جدار لمكتاب العالمي، : عماف، األردف. 1:ط. المسانيات المجال و الوظيفة و المنيج ينظر سمير شرؼ استيتية، 1

. 342ـ،ص2008
 .58ص. المصطمح النحوي وتفكير النحاة العربتكفيؽ قريرة، 2
 .23 ،ص1ج.الكتابسيبكيو،3
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كيطمقو صاحب الكتاب عمى ما يسمى التككيد فييسميو  :1مصطمح الصفة ومصطمح التكرير
مررت بزيد بف عمرك إذا لـ تجعؿ االبف كصفا كلكنؾ تجعمو  بدال أك » : تكريران بقكلو

عامتيـ كأنفسيـ كأما كٌميـ كجميعيـ كأجمعكف » : ،أك كصفة في قكلو2«تكريرا كأجمعيف
. 3«فبل يككف أبدا إال صفة

باب جمع »  كالذم قاؿ فيو في "المقصور" كىك ما يسمى : 4مصطمح المنقوص
 .5«المنقكص بالكاك كالنكف في الرفع بالنكف كالياء في الجر كالنصب

ضمار إلأما ا» : في كتابو كذلؾ في قكلو" اإلضمار"أطمؽ عميو : 6مصطمح الضمير
ياه كأنا كنحف كأنت كالتاء في فعمت كما زيد عمى التاء نحك قكلؾ: فنحك فعمتما : ىك، كا 

كأما »: ، كما استعمؿ مصطمح المضمر لمداللة عمى الضمير كذلؾ في7«كفعمتـ كفعمتف
ف خاطبت اثنيف فعبلمتيما: المضمر المخاطب فعبلمتو إف كاف كاحدا ف : أنت، كا  أنتما، كا 

. 8«خاطبت جميعا فعبلمتيـ أنتـ

اعمـ أف ىذه » :استعممو سيبكيو بمصطمحو الصريح كىذا في قكلو: 9مصطمح اسم الفعل
الحركؼ ىي أسماء األفعاؿ التي ال تظير فييا عبلمة المضمر، كذلؾ أنيا أسماء 

 فيكليست عمى األمثمة التي أيخذت مف الفعؿ الحادث فيما مضى كفيما يستقبؿ ك
. 1«يكمؾ

                                                           
. 82ص. تاريخ النحو العربي في المشرق و المغرب ينظر محمد المختار كلد أباه، 1
. 377، ص1ج. سيبكيو2
 .377، ص1ج.  المرجع نفسو3
 .82ص. تاريخ النحو العربي في المشرق و المغرب محمد المختار كلد أباه، 4
 .390، ص3ج. الكتاب سيبكيو، 5
. 99 ص.المدارس النحوية أسطورة وواقع إبراىيـ السامرائي، 6
. 390، ص2ج.  الكتاب سيبكيو،7
. 350،ص 2ج.  المرجع نفسو8
. 100ص. المدارس النحوية أسطورة وواقع إبراىيـ السامرائي، 9



 الفصل األول                                                المصطلح النحىي ظهىره و تطىره
 

 
21 

كقد عمؿ رجاؿ البصرة عمى تحديد كاضح لمصطمحات الكتاب كحصرىا في مصطمحات 
ثاني كتاب نحكم كصؿ إلينا، " المقتضب " كتابودُّ كالذم يع المبردمحددة نذكر عمى رأسيـ

فقد أتت كثير مف مصطمحاتو محاكية الصطبلحات سيبكيو، لكنالدكر المميِّز الذم قاـ بو 
: ىذا بعض منياككاختصرىا 2أبك العباس المبرد ىك تيذيب العبارات الطكيمة 

إف : باب الحركؼ الخمسة المشبية باألفعاؿ كىي» :  كفييا يقكؿ:مصطمح إن وأخواتيا
فالمبرد اختصر العناكيف الطكيمة التي جاءت في الكتاب . 3«كأف كلكف ككأف كلعؿ كليت

. كبدأ يجنح إلى البساطة كدقة التحديد

فينا كضع . 4«باب التبييف كالتمييز» :  جاء في المقتضب باب سماه:مصطمح التمييز
.  درىمان فعندم عشرك: المصطمح النيائي كاليزاؿ قائمان إلى اليـك مثؿ

لـ تغيره عف حالو؛ " ال"باب ما إذا دخمت عميو »  نجدىا في :مصطمح ال النافية لمجنس
ال سقيان كال : ألنو قد عمؿ فيو الفعؿ فمـ يجز أف يعمؿ في حركؼ عامبلف كذلؾ قكلؾ

. 5«رعيان كال مرحبان كال أىبلن 

،كذلؾ  6«ىذا باب المفعكؿ الذم ال يذكر فاعمو» : يقكؿ المبرد: مصطمح نائب الفاعل

ىذا باب المفعكؿ الذم تعداه فعمو إلى مفعكؿ كذلؾ » : اختصارا لما قالو سيبكيو في

فعبارة المبرد أكضح مف عبارة سيبكيو كأكثرداللة فسمي ، 1«كيي عبد ا الثكب: قكلؾ
. 2الحقا بنائب الفاعؿ

                                                                                                                                                                                
. 242، ص1ج. الكتاب1
 .400ص. النحو العربي ومناىج التأليف والتحميلينظر شعباف عكض محمد العبيدم، 2
األىراـ التجارية، : القاىرة. 2:ط. محمد عبد الخالؽ عضيمة: تحقيؽ. المقتضبأبك العباس محمد بف يزيد المبرد، 3

. 107، ص4ـ، ج1994ىػ، 1415
. 32، ص3ج.المرجع نفسو4
 .38، ص4ج. المرجع نفسو5
. 50، ص4ج.المرجع نفسو6
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أبي جعفر كقد كاصؿ مجمكعة مف النحاة في اختصار العناكيف كالعبارات الطكيمة أمثاؿ 
، فقد حدد مجمكعة "شرح أبيات سيبويو"، الذم أٌلؼ كتابا سماه (ىـ338ت )النحاس

: معتبرة مف المصطمحات النحكية منيا

ىذا باب الفعؿ الذم يتعدل اسـ الفاعؿ إلى » : كالذم كرد في الكتاب بػ:3باب كان
. 4«المفعكؿ كاسـ الفاعؿ كالمفعكؿ فيو لشيء كاحد

ىذا باب ما جرل »: كقد اختصر النحاس عنكانا طكيبل جاء بو سيبكيو في قكلو:5باب ما
 .6«مجرل ليس في بعض المكاضع بمغة أىؿ الحجاز ثـ يغير إلى أصمو كذلؾ الحرؼ ما

فيذه المصطمحات التي كضعيا النحاس نجدىا تتفاكت فيما بينيا إذ إننا نجد مف 
فبقيت عمى حاليا إلى - مثمما ذكرناه- المصطمحات ما يظير فييا االبتكار كاالختصار

:  مثؿ7يكمنا ىذا، كمنيا مالـ يتصرؼ فييا كبقيت كما ىي مكجكدة في الكتاب

 فيذا يعد نقبل حرفيا لما قالو صاحب الكتاب :8باب ما ينتصب ألنو عذر لوقوع األمر
. 9«ما ينتصب مف المصادر ألنو عذر لكقكع األمر» :كالدليؿ قكلو

                                                                                                                                                                                
. 41، ص1ج. الكتاب1
. 401ص.النحو العربي ومناىج التأليف و التحميل ينظر شعباف عكض محمد العبيدم، 2
عالـ الكتب، : عماف، األردف. 1:ط.زىير  ازم زاىد: تحقيؽ. شرح أبيات سيبويوأبي جعفر أحمد بف محمد النحاس،3

. 38ـ،ص1986ىػ، 1406
. 45، ص1ج.  سيبكيو4
. 67ص. شرح  أبيات سيبويو النحاس، 5
. 57،ص1ج. الكتاب6
دار  ريب : القاىرة. 1:ط. خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع ىجري ينظر سعكد بف  ازم أبك تاكي، 7

. 403ـ، ص2005ىػ، 1425لمطباعة كالنشر، 
 .138ص. شرح أبيات سيبويوالنحاس، 8
 .367، ص1ج. سيبكيو9



 الفصل األول                                                المصطلح النحىي ظهىره و تطىره
 

 
23 

كاألمر ىنا ال يختمؼ كثيرا إذ حذؼ النحاس العبارات : 1باب مجرى النعت عمى المنعوت
مجرل النعت عمى المنعكت كالشريؾ عمى الشريؾ » :األخيرة مما قالو سيبكيو في الكتاب

. 2«كالبدؿ عمى المبدؿ منو كما أشبو ذلؾ

كمف جية أخرل نجد الرماني يستبدؿ مصطمحات الكتاب بآخريف أكثر مبلئمة، فيغيره 
، 3باب النداء: باستثناء المصطمحات التي كانت كاضحة المعنى كالمؤدية لمغرض مثؿ

، فكؿ ىذه المصطمحات ال تحتاج إلى اختصار أك تيذيب، 5، باب االستثناء4باب الندبة
:  6كفيما يمي تكضيح لكضع المصطمح النحكم عند الرماني

المصطمح في شرح الرماني المصطمح في كتاب سيبويو 

باب ما يعمؿ فيو الفعؿ فينتصب كىك حاؿ 
 7كقع فيو الفعؿ ك ليس بمفعكؿ 

 8باب الحاؿ

ىذا باب الفعؿ الذم يتعدل اسـ الفاعؿ 
إلى اسـ المفعكؿ ك اسـ الفاعؿ ك المفعكؿ 

 9فيو لشيء كاحد

 10باب كاف

                                                           
 .109. شرح أبيات سيبويو النحاس، 1
. 421، ص1ج. الصفحة2
 .172، ص2ج. المرجع نفسو3
. 220، ص2ج. المرجع نفسو4
. 310، ص2ج. المرجع نفسو5
 .403ص. خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع ىجري ينظر سعكد بف  ازم أبك تاكي، 6
. 44، ص1ج. سيبكيو، الكتاب7
، قسـ  الدراسات العميا (رسالة دكتكراه )، «شرح كتاب سيبويو لعمي بن عيسى الرماني»محمد إبراىيـ يكسؼ شيبة، 8

 .205، ص1ىػ، مج1415فرع المغة، كمية المغة العربية، جامعة أـ القرل، 
. 45، ص1ج.الكتاب سيبكيو، 9

 .210،ص1مج. ،«شرح كتاب سيبويو لعمي بن عيسى الرماني»محمد إبراىيـ يكسؼ شيبة، 10
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ىذا باب ما أيجرم مجرل ليس في بعض 
المكاضع بمغة أىؿ الحجاز ثـ يصير إلى 

 1"ما"أصمو كذلؾ الحرؼ 

 2باب ما

ىذا باب مف الفعؿ يستعمؿ في االسـ ثـ 
يبدؿ مكاف ذلؾ االسـ اسـ آخر فيعمؿ فيو 

 3كما عمؿ في األكؿ

 4باب البدؿ

 . يوضــح وضــع المصطمــح النحوي عنـد الرمـانــي(01)جــدول رقــم 

 :ة وأسموبيا في استقراء المغةـة الكوفيـالمصطمح في المدرس- 2

ال تذكر البصرة إال كتذكر معيا الككفة، فقد كاف ليما فضؿ التأسيس لمنحك العربي 
كتطكيره، فالبصرة كما قمنا ىي التي سبقت إلى كضع النحك، لكف الككفة ما لبثت أف 
دخمت ميدانو، فقد تشربت القكاعد كالمسائؿ النحكية مف معيف البصرة، ثـ بدأت تتخذ 

 لنفسيامنيجاخاصابيا،مماجعمياتشكممدرسةمتميزةذاتمذىب نحكم

. 5قابؿ المذىب البصرم كاختمؼ عنو في كثير مف الجكانب

كما تجدر اإلشارة إلى فضؿ الدراسات الدينية كالقرآنية في كضع الخطكط األكلى لممنيج 
الككفي؛ إذ كانت الككفة ميجر كثير مف الصحابة كأىـ ما يميزىا أنيا كانت أكبر مدرسة 

 كالقراءات .عاصم، وحمزة، والكسائي: لقراءة القرآف، كمنيا خرج ثبلثة مف القراء السبعة

                                                           
. 57، ص1 ج.الكتاب  سيبكيو، 1
. 1،235، مج«شرح كتاب سيبويو لعمي بن عيسى الرماني»محمد إبراىيـ يكسؼ شيبة، 2
. 150،ص 1ج. الكتاب  سيبكيو، 3
. 387،ص1، مج «شرح كتاب سيبويو لعمي بن عيسى الرماني»محمد إبراىيـ يكسؼ شيبة، 4
 .89ص. دروس في المذاىب النحوية ينظر عبده الراجحي، 5
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عمـ يعتمد عمى الركاية، كىك ما جعؿ المدرسة الككفية تتكسع فييا، كتقيس عمى المثاؿ 
 .1الكاحد كتستنبط القاعدة

: ةــراء المغـي استقـة فــالكوفمنيــج - أ

ال يتشدَّند الككفيكف في فيـ الفصاحة كما تشدد البصريكف، : االتساع في الرواية: أوال
نما يأخذكف المغة مف قبائؿ نزحت مف البادية كمف ألفاؼ مف أعراب الحكاضر . 2كا 

ا يعتبركنو : اتساع الكوفيين في القياس: ثانيا يعتد الككفيكف بالقميؿ كال ييدركف نصًّ
فصيحا، فيـ ال يربطكف الفصاحة بالجغرافيا، لذا نراىـ يأخذكف الٌمغة مف أعراب الحاضرة 
ك يقيسكف عمى كبلميـ كعمى  يرىـ مف أصحاب الشكاذ، فيـ يقيسكف عمى المثاؿ الكاحد 

. 3كلك جاء مخالفا لمكثرة ك المتفؽ عميو

لقد تساىؿ رجاؿ ىذه المدرسة في التثبت مف : التأكد من الثقات في صحة المروي: ثالثا
 وخمف(ىـ155ت)حماد الراويةصحة المسمكع ك أمانة ركاية كسبلمة قائمو، فأخذكا عف 

 وكالىمامتيمفيروايتييصنعالشعر( ىـ180ت)األحمر

. 4كيينسبو إلى  يره مف األفصاح

كييثني بعض مف الباحثيف المحدثيف عف دقة ىذه المدرسة في تناكليا لقضيا النحك، أمثاؿ 
النحك الككفي أكثر تمثيبل لمغة العربية كأدؽ تصكير » :ميدم المخزكمي الذم يرل أف

ىذه . لطبيعتيا، بالر ـ مف الينَّنات التي تمكح في طريقة تناكليا المكضكعات بالبحث

                                                           
. 90ص.  المرجع نفسو1
: ط. األصول في النحو دراسة بسيتيمولوجية لمفكر المغوي عند العرب النحو، فقو المغة، البالغة ينظر تماـ حساف، 2

. 39ـ، ص2000عالـ الكتب، : القاىرة، مصر. ببل
. 39ص.  المرجع نفسو3
 .28ص. الموجز في نشأة النحو محمد الشاطر أحمد محمد، 4
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الينات التي ال يستبعد كقكعيا لدرس ناشئ مقيد إلى حد كبير بالشكط الذم قطعو التطكر 
 .1«العقمي في تمؾ الحقبة

 ال يمس ركح النص المغكم استعماالن  القياس استعماليـكقد عيب عمى نحاة ىذه المدرسة 
كجنكحيـ عف اتباع التأكيبلت البعيدة كاإلمعاف المنطقي، كتفسيرىـ النصكص القرآنية 

كالمغكية تفسيرا ال يكاد يخالؼ الظاىر كميميـ إلخضاعيا لما تكاضعكا عميو مف أصكؿ، 
ثـ بناء كثير مف أحكاميـ عمى القراءات التي سبؽ لمبصرييف أف كرىكا جانبا منيا ألنو 

 . 2استعصى عمى الخضكع لقكاعدىـ

 :المصطمح في المدرسة الكوفة- ب

لقد اختمؼ المصطمح الككفي عف المصطمح البصرم نظرا الختبلؼ مناىج الدراسة ك 
تحميؿ المغة، كفي ىذا الباب يمكف القكؿ أف النحك الككفي قد استقر في كضعو 

النيائيعمىيدالكسائيكتمميذىالفراءالذياتبعمنيجأستاذىنكقدعممكاعمىكضعمصطمحاتجديدةمخالفةؿ
: مصطمحاتالبصرةنذكرمنيا

 تقريبا،ألنيـ" ىذا "ييعربالككفيكف. ىذازيدشاعران : يكضحيقكلنا:مصطمحالتقريب

كمنصكب " زيد"إذ يميو مثميا مرفكع " كاف: "يجعمكف اسـ االشارة كأٌنو قريب مشبو بػ
فالمنصكب ينصب بخمكه مف العامؿ كما نيصب خبر كاف، إم لعدـ كجكد رافع ". شاعران "

. 3يرفعو

                                                           
كالده، أمطبعة مصطفى الباجي الحمبي ك : القاىرة، مصر. 3: ط.مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحو1

 .395ـ،ص1958
 .352ص.  المرجع نفسو2
. 198ص. المدارس النحوية ينظر شكقي ضيؼ، 3
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. خبرىاككىذا ما جعؿ بعض مف تبعو مف الككفييف يردفو بكاف كأخكاتيا فما كراءىا اسميا 
. 1فتيعرب تقريبان " ىذا"أما 

أف تأتي بالكاك معطكفة عمى كبلـ في أكلو حادثة ال تستقيـ »  كىك:مصطمح الصرف
: إعادتيا عمى  ما عيطؼ عمييا كقكؿ الشاعر

مىي ميؽو كتىأًتيى ًمثمىوي        عىاره عى نىو عىٍف خي ٍْ ـي ؾى الى تى  ًإذىا فىعىمتى عىًظي

فمذلؾ سمي صرفان إذ كاف عطكفا كلـ " تىأًتيى ًمٍثمىوي " أال ترل أنو ال يجكز إعادة ال في 
،كيقترف ىذا المصطمح باصطبلح آخر ىك 2«يستقـ أف يعاد في الحادث الذم قبمو

. 3 فكبلىما متداكؿ في كتاب الفراءالخالف

أكقعت » : كىذا مقابؿ الفعؿ المتعدم عند البصرييف، فنجد:مصطمح اسم الفعل الواقع
. 4«عديت إليو الفعؿ»بدال مف « عميو الفعؿ

 كيضعتبمىمكئلقرارفيأٌكليجحدأكنفي،:» كيعنيبيالنفيفيقكؿ:مصطمحالجحد

ككضعت نعـ لبلستفياـ الذم ال جحد فيو، فبمى بمنزلة نعـ إال أنيا ال تككف إال لما في 
. 5«أكلو جحد

 ييقابمو عند البصرييف ال النافية لمجنس مثؿ قكلو :مصطمح اسم التبرئة
﴿»:تعالى           ﴾6 ناح عمييما في أف يريد فبل جي

                                                           
. 199ص. المرجع نفسو1
، 1ـ، ج1983ىػ، 1403عالـ الكتب، : بيركت، لبناف. 3:ط. معاني القرآن أبك زكرياء  يحيى بف زياد الفراء، 2

 .34ص
.  198ص . المدارس النحويةينظر شكقي ضيؼ، 3
 .200ص.  المرجع نفسو4
 .121، ص 1ج. معاني القرآنالفراء، 5
. 197:  البقرة6
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، فكاضح أف القصد بالصفة ىك 1«في مكضع نصب إذا نزعت الصفة" أف"ك يتراجعا 
 .حركؼ الجرٌ 

: يقكؿ الفراء مفسرا قكلو تعالى: مصطمح التفسير
﴿

                         

 ﴾2 ألنو مفسر ال يأتي مثمو إال نكرة، فخرج نصبو كنصب قكلؾ" الذىب" نصبت :

كقد يرد مرادفا .فالكاضح ىنا أف التفسير جاء بمعنى التمييز. 3«عندم عشركندرىما
كىذا في قكلو ق لمصطمح المفعكؿ ألجؿ

﴿:تعالى
                      ﴾4 . 

عمى  ير كقكعمف الفعؿ عميو، لـ يرد يجعمكنيا " حذىر"نصب » فيعمؿ الفراء ىذا بأف
نما ىك كقكلؾ نما تعطيو ألجؿ : حذران، كا  أعطيتؾ خكفان ، فأنت ال تعطيو الخكؼ كا 

 5.«الخكؼ، فنصبو عمى التفسير ليس بالفعؿ

: في مثؿ قكلو تعالى: مصطمح العماد
﴿

                                                           
 .148،ص 1ج. معاني القرآن الفراء، 1
. 91:  آؿ عمراف2
. 225، ص1ج.  معاني  القرآن3
. 19:  البقرة4
 .17، ص1ج. معاني القرآن5
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       ﴾1  يعمؽ

ف جعمتيا " ىك"الرفع إف جعمت " الحؽ"في » الفراء ىنا فيقكؿ  اسمان رفعت الحؽ بيا ، كا 
 2.«نصب الحؽ" أم الحشك" عمادان بمنزلة الصمة

فقد استخدـ الككفيكف ىذا المصطمح بالذات ألٌنو داؿ عمى معنى التقكية كالدعـ، لتأكيد أف 
الضمير المذككر إنما ييؤتى بو لعمد االسـ األكؿ كىك المبتدأ كتقكيتو إال أف اعتبار العماد 

بمنزلة الصمة بقربو مف معنى الكصؿ كيجعمو مقاببل لمفصؿ كىذا ما يزىد الككفية في 
 3.تبني مصطمح البصرييف

: إف ىذا التعدد المصطمحي نممسو في أكثر مف مكضع في كتاب معاني القرآف نذكر مثبل
 كما 4.التكرير، والتبيين، التفسير و الترجمةمصطمح البدؿ إذ يطمؽ عميو مصطمح 
، ككذلؾ ىك أكؿ مف مصطمح العطف بالحرف: ساىـ في كضع مصطمحات جديدة مثؿ

 5. باسموالنعتاصطمح عمى تسمية 

 

 

                                                           
. 32:  األنفاؿ1
 .409، ص1، جمعاني القرآن2
ـ، 2003دار محمد عمي لمنشر، : منكبة، تكنس. 1: ط.المصطمح النحوي و تفكير النحاة العرب ينظر تكفيؽ قريرة، 3

. 73ص
. 347- 51 – 7، ص1ج.  الفراء4
 .202ص. المدارس النحوية ينظر شكقي ضيؼ، 5
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التعدد المصطمحي وأثره في الدرس النحوي : ثالثا

          قد تختمؼ األسماء االصطبلحية باختبلؼ المذىب النحكم الذم يستعمميا سكاء 
أكاف بصريا أـ ككفيا، كىذا الخبلؼ االصطبلحي ليس اختبلفا مطردا تماـ االطراد بيف 
المذىبيف كىذا راجع إلى اختبلؼ نظرم بيف المذىبيف في تحديد السمات االصطبلحية 

 1.التي تستحؽ أف تختزؿ منيا التسميات

: كيمكف تحديد أسباب الخبلؼ االصطبلحي بيف المذىبيف في

 : كنستدؿ بمصطمحات ككفية ثبلثة ىي:ـ اختالف السمات المفيدة بين المذىبين1
. كما يقابميا عند البصرييف . ضمير العماد، المجيول، واو الصرف

فكبل التسميتاف تشترؾ . فبلف ىك األفضؿ:  عند البصرييف مثؿضمير الفصلفالعماد ىك 
في الدكر الذم يككف ليذا الضرب مف الكمـ في الجممة إال أنيما تختمفاف في تدقيؽ الدكر 

. نفسو

فيرل البصريكف أف الضمير ًجيء بو لفصؿ االسـ األكؿ عما بعده، كىك إف دخؿ الجممة 
كف لو مكضع في اإلعراب، أما ؾاالسمية فإنَّنما لمفصؿ بيف النعت كالخبر دكف أف م

الككفيكف فقد اختاركا لو مصطمحا داال عمى معنى التقكية كالدعـ لتأكيد أف الضمير 
 2. كىك المبتدأ كتقكيتو"عماد االسم األول"نَّنما ييؤتى بو إالمذككر 

                                                           
. 57ص. المصطمح النحوي و تفكير النحاة العرب ينظر تكفيؽ قريرة، 1
 .59ص.  المرجع نفسو2
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ضمير الشأن :  فيسند إلو البصريكف ألقابا ثبلثة استبدالية ىي"المجيول"أما مصطمح 
، كسماه البصريكف بيده التسميات ألنو يعكد عمى شأف أك وضمير الحديث وضمير القصة

 1.أما الككفيكف فقد اختاركا مصطمح المجيكؿ ألنو لـ يتقدـ ما يعكد إليو.حديث أك قصة

 سنكضح ىذا في مصطمحات :ـ اعتماد السياق في تعيين التسمية االصطالحية2
الترجمة ك التكرير ك المردكد، كالتي تقابؿ مصطمح البدؿ كىك االسـ األكثر تكاترا لتعييف 

التابع المقصكد بالحكـ ببل كاسطة، كتعدد ىذه التسميات راجع إلى السياؽ الذم ترد فيو ك 
. الكظائؼ الداللية التي يمكف أف يعبر عنيا

 لمداللة عمى أف البدؿ فييا إعادة ك تثنية لما كرد "تبيين" ك "ترجمة" فاستعماؿ الككفييف لػ
رأيت قكمؾ أكثرىـ كرأيت بني زيد ثمثييـ » : في لفظ المبدؿ منو فينا يقكؿ سيبكيو

كبما أف 2.«عمى أنو أراد رأيت أكثر قكمؾ كرأيت ثمثي قكمؾ كلكنو ثنى االسـ تككيدا...بو
.  3في البدؿ ما في التككيد مف تكرير اصطمح الككفيكف التكرير

فكأنو أقرب لفظ إلى مصطمح البدؿ؛ ألف البدؿ يرد في إعرابو بما ىك المردود أما لفظ 
تابع لممبدؿ منو متبكعو، كالسياؽ الذم يستعمؿ فيو ىذا المفظ يككف عادة لمتذكير بالعبلقة 

 4.اإلعرابية بيف البدؿ كمتبكعو

كذلؾ الحاؿ بالنسبة أللقاب اإلعراب كالبناء، إذ إف الككفة ال تفصؿ بينيما كما فصمت 
 5.مدرسة البصرة تميزا لؤللقاب التي يتبعيا التنكيف مف األخرل التي ال يتبعيا

 

                                                           
 .61 ص.المصطمحالنحويوتفكيرالنحاةالعربينظرتكفيققريرة،1
 .150، ص1ج. الكتاب2
. 63ص. المصطمح النحوي وتفكير النحاة العربينظر تكفيؽ قريرة، 3
. 63ص. المرجع نفسو4
 .196ص. المدارس النحوية ينظر شكقي ضيؼ، 5
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يجاز، إذ إفَّن المفظ يمكف حكييرجِّ   النحاة كفَّنة االستعماؿ البصرم لما فيو مف إفادة كتنظيـ كا 
أف يدؿ عمى انتماء الكممة إلى اإلعراب أكالبناء ك ليس كذلؾ استعماؿ الككفييف، فاألمر 

كأف كاف مف الصعب الكقكؼ بدقة . ال يدؿ عميو المفظ بؿ يدؿ عميو المتصكر كالخطاب
عند بعض الفكيرقات التي تخص العممية االصطبلحية بيف كجيتي النظر البصرية 

كالككفية بسبب عدـ اكتماؿ ىذه المدكنة، فإنو مف الممكف عرض الخطكط الكبرل لطريقة 
 1.االصطبلح التي يتميز بيا الككفية عف البصرية

كىذا التعدد االصطبلحي أدل إلى خبلؼ في كثير مف المسائؿ النحكية، ترتكز أساسا 
بر يرفع المبتدأ فيما خعمى فكرة العامؿ، فالككفيكف يركف أف المبتدأ يرفع الخبر، كاؿ

مترافعاف، بينما يرل البصريكف أف المبتدأ يرتفع باالبتداء كالخبر يرتفع باالبتداء، أك 
كما يرل البصريكف أف الفعؿ المضارع يرتفع لقيامو مقاـ . بالمبتدأ أك باالبتداء كالمبتدأ

. 2ؿ الناصبة كالجازمةـاالسـ، بينما يذىب الككفيكف أنو يرتفع لتعريو مف العكا

ف الفعؿ األكؿ ىك العامؿ أإضافة إلى مسائؿ أخرل في باب التنازع؛ فالككفيكف يركف 
 كمسائؿ أخرل تطكؿ، كقد 3.بينما يذىب البصريكف إلى أف الفعؿ الثاني أكلى بالعمؿ

كتاب االنصاف في نسائل الخالف ألبي : أيلفت عدة كتب في المسائؿ الخبلفية مثؿ
. ، عدد فيو مظاىر الخبلؼ كرأمى كؿَّن مذىب فييا(ىـ577ت )البركات بن األنباري 

 4: كفيما يمي جدكؿ يكضح تعدد المصطمح النحكم

 

                                                           
 .72ص. المصطمح النحوي وتفكير النحاة العربينظر تكفيؽ قريرة، 1
. 64 ػ 62ص. المدارس النحوية أسطورة وواقعينظر إبراىيـ السامرائي، 2
 .63ص.  المرجع نفسو3
 .41ص. األصول دراسة بسيتيمولوجية لمفكر المغوي عند العرب، النحو، فقو المغة ، البالغة تماـ حساف، 4
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المصطمح في المدرسة البصرية المصطمح في المدرسة الكوفية 

. زيد أمامؾ: عامؿ ينصب الخبر نحكالخبلؼ 

جاء : عامؿ ينصب المفعكؿ معو مثؿالصرؼ 
زيد كطمكع الشمس 

اسـ الفاعؿ الفعؿ الدائـ 

الضمير  المكنى ك الكناية 

ضمير الشأف المجيكؿ 

الحاؿ القطع 

ضمير الفصؿ العماد 

المفعكؿ المطمؽ ك المفعكؿ معو ك شبو المفعكؿ 
المفعكؿ فيو كالمفعكؿ ألجمو 

الظرؼ الصفة أك المحؿ 

البدؿ الترجمة 

 التمييز التفسير 

الصفة  النعت 

ال النافية لمجنس ال لمتبرئة 

ؼ بالحرؼ طالععطؼ النسؽ 
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االنكار الجحد 

الحرؼ الزائد الحشك أك الصمة 

المنصرؼ ك ير المنصرؼ ما يجرم كما ال يجرم 

الـ االبتداء ال القسـ 

الصفة التي قامت مقاـ المكصكؼ الخمؼ  

 

 .يوضح تعدد المصطمح النحوي بين المدرستين البصرية والكوفية ( 02 )جدول رقم 

كمنو يمكف أف نبلحظ في التعدد نعمة كنقمة؛ نقمة مف ناحية الخمؿ الذم يحدثو التعدد 
في الدرس النحكم، بحيث ال يككف الدرس النحكم ثابتا ك مستقرا يعيف الباحث المبتدئ 

عمى الفيـ الصحيح لممسائؿ النحكية، كما يمكف اعتباره نعمة إذا كجدنا أف ىذا الخمؿ ال 
يطغى عمى مطابقة داللة أ مب المصطمحات النحكية لمعاني مدلكالتيا كالرفع كالنصب 

ك يرىا مف المصطمحات التي كانت دقيقة في التعبير عف المعنى النحكم الذم ...كالجر
كيضع لو، فكؿ ىذه المبلحات ال تمس عظمة الجيد النحكم المصطمحي الذم كرثناه 
ناضجا دقيقا في أحكامو كمصطمحاتو، بؿ تيظير جانبا آخر مف سعي عممائنا لتطكير 

صبلح أس خمؿ في ىذا البناء  1.الصناعة النحكية كا 

 

 

                                                           
 .69 ص.نظرية المعنى في الدراسات النحوية ينظر كريـ ناصح الخالدم، 1
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: خالصة الفصل األول

: ػيمكف أف نجمؿ بعض النقاط التي تمخص ما جاء في ىذا الفصؿ ب

. ػ أف المصطمحات النحكية كيجدت مع البدايات األكلى لنشأة النحك العربي

ػ أف ىذه المصطمحات لـ تبؽ عمى حاليا، بؿ رافقيا تطكر في المفظ كالمعنى عمى يد كؿ 
. مف الخميؿ كسيبكيو

، لغكيةالمسائؿ اؿالنحك حب الكتاب مصدرا استقى منو عمماء اػ كانت مصطمحات ص
نشأت بذلؾ مدرستاف ىما البصرة كبكاب الكتاب كمصطمحاتو، أفعممكا عمى اختصار 

. الككفةك

 اػ أف لمبصرة أسبقية الطرح المصطمحي كذلؾ لعدة أسباب، كما تميزت مصطمحاتو
. بالبساطة كالدقة

ػ أف المصطمحات الككفية جاءت مخالفة لممصطمحات البصرية كىذا ما أدل إلى ظيكر 
. ما يسمى بالتعدد المصطمحي

ػ كاف ليذا التعدد أثر سمبي ىك صعكبة تمقي النحك لمدارس المبتدئ، فيذا الكـ الكبير مف 
. المصطمحات يشكؿ لو خمطا في المفاىيـ ك تداخبل في القضايا النحكية

. الككفةكػ أف التعدد المصطمحي أدل إلى ظيكر المسائؿ الخبلفية بيف المدرستيف البصرة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردة                 ـــات مفـمصطلح: أوال

ات ـات المرفوعـمصطلح: ثانيا

 اتـات المنصوبـمصطلح: ثالثا

 ةلات المتقابيالثنائمصطلحات : رابعا

 

 

 

 : الفـصل الثانـً

الدراسةالتطبٌقٌة فً تطورالمصطلـح 

 حتى القـرنالـرابع الهجـري
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 مصطمحات مفردة: أوال

 :مصطمح الجممة- 1

لو تقفينا أثر ىذا المصطمح في المؤلفات النحوية األولى لتبين لنا أنو قد استعمل بألفاظ 
ىذا باب االستقامة من الكالم واإلحالة، فمنو مستقيم »: أخرى رديفة لو، فيذا سيبويو يقول

فيو يعبر عن . 1«حسن ومحال، ومستقيم كذب ومستقيم قبيح وما ىو محال كذب
ىذا باب عمم ما الكمم »: مصطمح الجممة بالكالم، و في مواضع أخرى يقول الكمم مثل

ىذا باب »و. 2«من العربية، فالكمم اسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس باسم و ال فعل
: العربية عمى ثالثة»:كذلك قد يرد بمرادفات أخرى مثل العربية في. 3«مجاري أواخر الكمم

 .4«اسم وفعل وحرف جاء لمعنى

فسيبويو ورغم عدم إشارتو إلى المصطمح بشكمو الصريح، إال أن مفيوم الجممة وحدىا 
 وىما »: إذ نجده يقولباب المسند والمسند إليهكان مكتمال في ذىنو ويعزز ىذا القول 

ماال يغني واحد منيما عن اآلخر وال يجد المتكمم منو ُبدَّان فمن ذلك االسم المبتدأ والمبني 
يذىب عبد ا، فال بد لمفعل من : عبد ا أخوك وىو أخوك، ومثل ذلك: عميو وىو قولك

: االسم كما لم يكن لالسم األول بدّّ من اآلخر في االبتداء ومما يكون بمنزلة االبتداءقولك
 كانعبدالميمنطمقاوليتزيدامنطمق؛ألنيذايحتاجإلىمابعده

                                                           
 .25، ص1ج.  الكتاب1
. 12، ص 1ج.  المرجع نفسو2
 .12، ص1ج.  المرجع نفسو3
مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، : دمشق. بال: ط. عز الدين التنوخي: تحقيق. مقدمة في النحو خمف األحمر، 4

. 35م، ص1961ىـ، 1381
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 .1«كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده

، "يذىب عبد ا" ، والفعمية ومثل ليا بـ "بعبد ا أخوك"فقد أشار إلى الجممة ومثل ليا 
وكان عنوانًالكتابو، إال أنو لم يقصد " الجمل"أما أستاذه الخميل فقد استعمل مصطمح 

 ىذا كتاب فيو »: الجممة ولم ُيقدّْم  حدودىا ومفيوميابل اكتفى بمعناىا المغوي فقط في
 .2«جممة اإلعراب، إذ كان جميع النحو في الرفع والنصب والجر والجزم

... ىذا باب الفاعل »: أما أول ظيور لمصطمح الجممة فقد كان عمى يد المبرد في قولو
و إّنما كان الفاعل رفعا ألنو ىو والفعل جممة يحسن عمييا السكوت وتجب الفائدة 
القائم : لممخاطب، فالفاعل والفعل بمنزلة االبتداء والخبر إذا قمت قام زيد فيو بمنزلة قولك

 .3«زيد

الجممة االسمية والفعمية، ولم يختمف :فقط اشترط في الجممة اإلفادة كما أشار إلى أقساميا،
 ىذا باب المسند والمسند إليو »: عن سيبويو في االشارة إلى الجممة باإلسناد بحيث نجد

نحو ... وىما ما ال يستغني كل واحد منيما من صاحبو فمن ذلك قام زيد واالبتداء وخبره
أو ما " منطمق" فإن ذكرتو فإّنما تذكره لمسامع ليتوقع ما تخبره بو عنو فإذا قمت. زيد: قولك

 .4«أشبو صح معنى الكالم، وكانت الفائدة لمسامع في الخبر

اشترط الفائدة في الجممة؛ ألن ربط الجممة بالمسند والمسند إليو كما فعل سيبويو أمر 
تعوزه الدقة، ذلك أّننا نجد من التراكيب ما يحتوي عمى الركنين المذكورين، ومع ذلك 

 النار: اليصحإطالقمصطمحالجممةعمييالعدمتوافرالمفيومالتامفييامننحو

                                                           
 .23، ص1ج. الكتاب1
م، 1985ىـ، 1405مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1:ط. فخر الدين قباوة: تحقيق. الجمل في النحو  الخميل بن أحمد، 2

. 33ص
 .146، ص1ج. المقتضبالمبرد، 3
 .126، 4ج.   المرجع نفسو4
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 .1محرقة، فقد أسندنا اإلحراق إلى النار إال أن التركيب ال يعد جممة لعدم حصول الفائدة

يمكن أن نحكم عمى ىذا التحديد لمصطمح الجممة أنو تحديد شكمي ألنيم يعتبرون الجممة 
. اإلسمية ما استوفت ركني المبتدأ والخبر والجممة الفعمية ما استوفت ركني الفعل ومرفوعو

ىل يتحقق مفيوم الجممة : و يدفعنا ىذا التحديد الشكمي التركيبي لمجممة إلى التساؤل
ن تحقق في مواضع إال أنو يتناقض مع ما قرروه من  باستيفاء أركانيا ىذه؟ و حتى وا 

 .2الحال الساد مسد الخبر والنعت الذي ال يتم الخبر الكالم إال بو: أحكام مثل

وبالرغم من ىذه الحدود التي اجتيد النحاة في وضعا إال أن منيم من لم يمتزم في معالجتو 
لمجممة بنوعييا شيئا مما ذكروه في تعريفي الجممة االسمية والفعمية، فقد نجد بعض النحاة 

يجعمون اسم الفعل جممة اسمية وذلك نذىب البصريين ال فعمية، و يرى آخرون وىو 
 .3كما ذىب فريق ثالث إلى أنيا مفرد. الكوفيون العكس

 :مـح االسـمصطل- 2

االسم رجل »: جاء في معظم الكتب النحوية بمصطمحو الثابت حتى اليوم، وذلك قوليم
وفي ". فرس" وغير العاقل " رجل"  فقد تم تعريف االسم بالتمثيل لو بالعاقل 4،«وفرس

رجل و فرس، وزيد :  وأما األسماء فما كان واقعا عمى معنى نحو»: المقتضب نجد
، فال يختمف ىذا الطرح عن سابقو، كما يوجد من ينسب لسيبويو 5«وعمرو وما أشبو ذلك

 إنيضربيأتينا،: إالأنكقمت...قولو أن االسمماصمحأنيكونفاعال

                                                           
دار الراية : عمان. 1:ط. لحد النحوي و تطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر هجري  ينظر رياض يونس السواد، ا1

 .32م، ص2009ىـ، 1430لمنشر، 
دار الثقافة لمنشر : الفجالة. بال: ط. المصطمح النحوي دراسة نقدية تحميمية ينظر أحمد عبد العظيم عبد الغني، 2
. 103م، ص1990ىـ، 1410التوزيع، و
 .98ص.  المرجع نفسو3
. 12ج، ص. الكتاب سيبويو، 4
 .141، ص 4ج.  المبرد5
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 .1وأشباه ذلك لم يكن كالما كما تقول إن ضاربك يأتينا
فيذا الحد قائم عمى االعتبار الوظيفي المتمثل بأداء االسم وظيفة الفاعل، وىذا ما رفضو 

بعض من النحاة  واعتباره غير صالح في بعض األمور ألّن ىناك من األسماء ماال 
حيث وأين؛ إذ تعد أسماء لكن ال تصمح أن تكون فاعال : يصمح ألداء ىذه الوظيفة مثل

 2.كيف وأين: والدليل ما ذىب إليو سيبويو في أن الفتح في األسماء قوليم

أما الكسائي فيرى أن االسم ما وصف، وىذا أيضا يتعارض بما قمناه من أن كيف وأين 
ذا تتبعنا تطور ىذا المصطمح مجد بعض النحاة قد وضعوا لو 3ىما اسمان وال ينعتان ، وا 

 االسم ما احتمل التنوين أو االضافة أو األلف »:عالمات وذلك كالذي قال بو الفراء في
كل ما دخل عميو حرف من حروف الجر فيو اسم، وأن : ، وقال في موضع آخر4«والالم

امتنع عن ذلك فميس اسم، وذىب آخرون إلى أن االسم ما دخل عميو حروف من حروف 
 5.الخفض، وىناك من قال بأن االسم ما صمح أن ينادى بو

 االسم ما دل عمى »: باب الكممولعل أدق ما قيل في االسم ىو قول ابن السراج في 
رجل و فرس وحجر و بمد : معنى مفرد وذلك المعنى يكون شخصا وغير شخص نحو

فاالسم تخصو ... الضرب واألكل والظن: وعمرو وبكر، وأما ما كان غير شخص فنحو
عمرو منطمق، : أن االسم ما جاز أن ُيخبر عنو نحو قولك: أشياء يعتبر بيا منيا أن يقال

واالسم قد يعرف أيضا بأشياء كثيرة منيا دخول األلف و الالم ... وقام بكر
 ويعرفأيضا بامتناع ... الرجموالحماروالضربوالحمد: المتينممتعريفعميينحو

                                                           
. الصاحبي في فقه المغة العربية  ومسائمها وسسن العرب في كالمها أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء، 1

.  48ص . م1979ىـ، 1418دار الكتب العممية، : بيروت، لبنان. 1:ط. أحمد حسن بسج: تحقيق 
 .47ص. الحد النحوي و تطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر هجري ينظر رياض يونس السواد، 2
. 48ص . الصاحبي في فقه المغة ابن فارس، 3
 .141، ص 4ج. المقتضب4
 .48ص . الصاحبي في فقه المغة ابن فارس، 5



 الفصل الثانً              الدراسة التطبيقية فً تطور المصطلح حتى القرن الرابع هجري
 

 
41 

 1«ويضمر ويكنى... واالسم أيضا ينعت ... قد وسوف من الدخول عمييا

 االسم ما حسن فيو حرف من حروف الجر أو كان عبارة عن »: أما ابن جني فيقول فيو
لى عمرو وكونو عبارة عن شخص نحو : شخص، فحرف الجر نحو قولك من زيد، وا 

 .2«ىذا رجل وىذه امرأة: قولك

، التنوين، "التعريف" االسناد واأللف والالم : يمكن أن نجمل عالمات االسم المذكورة وىي
ليذا يمكن القول بشيء من الجزم أم مصطمح االسم استقر بمفيومو حتى . الجر، والنداء

 .نياية القرن الرابع ىجري

 :مصطمح الفـــعل- 3

 أنا الفعل فأمثمتو ُأخذت من لفظ أحداث األسماء، وَبيَّنَت لما »: قال فيو صاحب الكتاب
مضى، ولما يكون ولم يقع، وما ىو كائن لم ينقطع، فأما بناء ما مضى فذىب وسمع 

يذىب : اذىب واقتل واضرب ومخبراً : وأما بناء مالم يقع فإنو قولك آمرا. ومُكث وُحمد
 .3«ويضرب وُيقتل وُيضرب

باستثناء - يقدم الفعل ببيان أقسامو من ماضي ومضارع وأمر، وقد مثل لكل واحد منيم
. َذىب وُحمد، وَيذىب وُيضرب: بمثال مبني لممعموم وآخر مبني لممجيول مثل- األمر

وقد كان معيار الوظيفة الصرفية لمصيغة الفعمية ىو أساس الحد المطروح ىنا، وىذه 
الوظيفة المتمثمة بداللتيا عمى الحدث المرتبط بالزمن، وُيؤخذ عمى ىذا المعيار أن بعض 

لكن سيبويو 4.نعم وبئس وليس وعسى، لم يؤخذ أحداث األسماء: األلفاظ ُعدَّت أفعااًل نحو
                                                           

. 3:ط. عبد الحسين الفتمي: تحقيق. األصول في النحو أبي بكر محمد بن سيل بن السراج النحوي البغدادي، 1
.  38- 36، ص 1م، ج1992ىـ، 1447مؤسسة الرسالة، : بيروت

م، ص 1998دار مجدالوي، : عمان. بال: ط. سميح أبو مغمي: تحقيق. الممع في العربيأبي الفتح عثمان بن جني، 2
15. 

. 12، ص1ج. سيبويو3
 .82ص . الحد النحوي وتطبيقاته حتى القرن العاشر هجري ينظر رياض يونس السواد، 4
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ّنما قال بأنو حدد أكثر الفعل وترك أقّمو فالحد مالم يزد المحدود  لم يكن غافال عن ىذا وا 
 1.ولم ينقصو ما ىو لو

 ما دل عمى معنى وزمان محصل، وأعني بالمحصل »: أما ابن السراج فيقول فيو
" مثل سيبويو"، معتمدا كذلك عمى معيار الصرف 2«الماضي والحاضر والمستقبل

ويقصد " محصل" والمتمثل في الصيغة الفعمية عمى المعنى المقترن بالزمن، وأضاف لفظ 
 3.بو إدخال أسماء الفاعمين والمفعولين لالشتقاق من الفعل

قد قام، :  ما حسن فيو قد، أو كان أمرا فأما قد فنحو»غير أن ابن جني يرى أن الفعل 
 .4«وكونو أمرا نحو قولك قم، واقعد. وقد قعد، وقد يقوم، وقد يقعد

، ولما "قد" فقد اعتمد ابن جني عمى معيار قابمية المفظة الفعمية لحروف التحقيق والتقميل 
لم يكن لألمر القدرة عمى قبوليا، قما يؤخذ عمى ىذا الحد ىو عدم إمكانية بعض الكممات 

 5.عمييا" قد " نعم وبئس وعسى وليس كم دخول : التي عدت فعال ماضيا من نحو

 :مصطمح الحـــرف- 4

ثم : نحو...  وحرف جاء لمعنى ليس باسم و ال فعل»: عرفو صاحب الكتاب بقولو
 وىذا ال يختمف مع ما جاء في 6.«،وسوف وواو القسم ،والم االضافة و نحوىا

 وحرفجاءلمعنىوىذاالحرف:» إذنراىيقولفييا" المقدمةفيالنحولخمفاألحمر"

 .1«ىو األداة التي ترفع و تنصب وتخفض االسم و تجزم الفعل

                                                           
 .50ص. الصاحبي في فقه المغة ينظر ابن فارس، 1
 .38، ص1ج . األصول في النحو2
 .90ص. الحد النحوي و تطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر هجري ينظر رياض يونس السواد، 3
. 15ص . الممع4
. 95ص. الحد النحوي و تطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر هجري ينظر رياض يونس السواد، 5
. 2، ص1ج.  سيبويو6
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فالحد األول اعتمد عمى الوصف والتمثيل وىذا راجع لكون المصطمح ال يزال في مرحمة 
مبكرة، أما ما جاء في القول الثاني ففيو بعض التشابو مع األول، غير أنو ُيبيّْن جانبا 

وفي باب الحروف التي ترفع كل . آخر من وظيفة الحرف وىو الربط بين أجزاء الجممة
ن ولكن الخفيفتان »:اسم بعدىا يقول  وىي إنما وكأنما وىل وبل وىو وأين وحيث ومتى وا 

 2.«ولو وحبذا وكم وبكم ولمن وذاك وذلك وأولئك ونحن وما اشتق منيا

 وذلك باب الحروف التي تنصب كل شيء أتى بعدهاوفي موضع آخر من مقدمتو يجمع 
، أما في باب 3.«وعممت وما اشتق منيا...  رأيت وظننت وحسبت ووجدت»: عندما يقول

لى »: الحروف التي تخفض ما بعدىا من اسم يسمييا بـ  الحروف الصفات، وىي من وا 
ومعاذ وبين ... وأعمى وأسفل وأكتب وأفرس... وعمى وتحت وبين ودون ووراء وعند وىذا

 4.«ولدي ولدى والكاف والالم إذا كن زوائد... وسبحان وأي

 يظير لنا مدى اىتمام خمف األحمر بالحروف إذ عقد ليا أبوابا مختمفة و مختصة، 
حروف الصفات مثال بّين اختصاصيا باألفعال واألسماء والضمائر، مما يجعمنا نقر 

بإدراكو الخمل الذي جعل عمى أساسو  النحاة الضمائر واإلشارات مما ىو اسم بينما يعده 
 5.خمف األحمر حرفا

وكان األخفش يرى بأن الحرف ما لم يحسن لو الفعل وال الصفة وال التّثنية وال الجمع ولم 
 »:، وال يخرج صاحب الممع عما قيل سابقا في الحرف وذلك في قولو6يُجز أن يتصّرف

نما جاء لمعنى في غيره نحو ىل، وبل، وقد، : الحرف مالم تحسن فيو عالمات األفعال، وا 

                                                                                                                                                                                
 .35 .مقدمة في النحوخمف األحمر، 1
 .40- 36ص .  المرجع نفسو2
 .42-41ص .  المرجع نفسو3
 .46-43ص . المرجع نفسو4
. 122-121ص. الحد النحوي وتطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر هجري ينظر رياض يونس السواد، 5
 .50 ص.الصاحبي في فقه المغة، س ينظر ابن فار6
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كما يذىب نحاة آخرون من المتأخرين . 1«من، ىل، وال، قد، ىل، وال تأمر بو: وال تقول
 ماال يجوز أن ُيخبر عنو كما ُيخبر عن االسم، أال ترى أنك ال »:إلى القول بأن الحرف

والحرف ال يأتمف ...عمرو إلى: وال يجوز أن يكون خبرًا، ال تقول...إلى المنطمق: تقول
، معتمدين في تحديدىم لمفيوم المصطمح عمى الجانب الّسياقي 2«منو مع الحرف كالم

الذي يقع فيو الحرف وىو أنو ال يقع خبرًا، ووضعوا أمثمة لذلك كما ّبينوا أن ائتالف 
 3.الحروف مع بعضيا ال يشكل كالما

 مصطمحات المرفوعات:ثانيا

 :مصطمـح المبتـدأ-  1

نظرا "  المبتدأ:" ومنو فقد ُسمي بـ. 4« كل اسم ابتدئ لُيبنى عميو الكالم»:قال في سيبويو
لرتبتو، كما تم االعتماد عمى المعيار الصرفي؛ إذ إن المبتدأ اسم وىذا ما ذىب إليو المبرد 

زيد فأما رفع المبتدأ فباالبتداء ومعنى االبتداء التنبيو :  فاالبتداء نحو قولك»:أيضا بقولو
 5.«والتعرية عن العوامل غيره، وىو أول الكالم

فقد اشترطوا في المبتدأ أن يكون اسما وىذا ما قد ال يتحقق أحيانا، فمن الممكن أن يأتي 
ولم يذكر سيبويو في حده شرط الّتأويل . األعماُر تطوُل بحسِن الُخُمقِ : جممة فعمية كقولنا

 6.الذي قال بو النحاة فيما بعد

دون " المبتدأ " أما ابن السراج فيعرفو بكل دقة وتفصيل مع استعمالو المصطمح نفسو 
 المبتدأ ُيبتدأ في االسم المحدث عنو قبل الحديث، وكذلك ُحكم كل مخبر، »:تغيير في

                                                           
 .16ص .  ابن جني1
. 40، ص1ج. األصول في النحو ابن السراج، 2
 .123ص. الحدالنحويوتطبيقاتهحتىنهايةالقرنالعاشرهجري ينظر رياض يونس السواد، 3
 .126، ص3ج. الكتاب4
 .26، ص4ج. المقتضب5
 .141ص. الحد النحوي و تطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر هجري ينظر رياض يونس السواد، 6
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وحقُّ المبتدأ أن يكون معرفة ... والفرق بينو وبين الفاعل؛ أن الفاعل مبتدأ بالحديث قبمو
 .1«أو ما قارب المعرفة من النكرات الموصوفة

فما زاده ابن السراج عن سابقيو من النحاة ىو تفريقو بين المبتدأ والفاعل وذلك بحسب 
 .، وأّن من شروط المبتدأ أن يكون المعرفة"االبتداء" الموقع في الجممة

 :مصطمـح الخبـر- 2

ىذا عبد ا :  فأما المبنيُّ عمى األسماء المبيمة فقولك»:مثَّل لو صاحب الكتاب بقولو
فيذا » :، فتركيب الخبر وجممتو ال يختمف عما قال بو النحاة بعد سيبويو إذ نجد2«منطمقا

. 3«االسم مبتدأ ُيبنى عميو أو ُيبنى عمى ما قبمو، فالمبتدأ مسند والَمبنيُّ عميو مسند إليو
 ألن االبتداء إنما ىو خبر وأحسنو إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن ُيبتدأ »: وقال أيضا

 .4«باألعراف وىو أصل الكالم

زيد ناجح، ىي جممة خبرية تخبر عن نجاح زيد، لذا : والقصد ىنا أن جممة من نحو
قدمت عنو لغاية االىتمام بو، وذلك أن مصطمح المبتدأ ليس مصطمحًا وظيفّيًا يدل عمى 

: وىذا ما يؤكده ىذا القول .5"الفاعمية" والفاعل " االخبار" الخبر : وظيفة المفظ مثل
االسم الذي ىو خبر المبتدأ الذي يستفيده الّسامع و يصير بو المبتدأ كالما، وبالخبر يقع »

 .6«التصديق والتكذيب

ومن جيتو ُيبيّْن ابن جني أن الخبر يقع جممة ومفردًا وذلك في ما عرضو ضمن باب 
مفرد :  وىو كل ما أسندتو إلى المبتدأ وحدثت بو عنو، وذلك ضربين»: خبر المبتدأ

                                                           
 .58، ص 1ج. األصول في النحو1
. 78، ص 2ج. سيبويو2
 .78، ص 2ج.  المرجع نفسو3
 .328، ص1ج. المرجع نفسو4
. 151ص. الحد النحوي و تطبيقاته حتى أواخر القرن العاشر هجري ينظر رياض السواد، 5
. 62، ص1ج. األصول في النحو ابن السراج، 6
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فنستنج بيذا أن مصطمح الخبر لم يطرأ عميو تغيير إال من ناحية شرح . 1«وجممة
 . المفيوم

 :مصطمـح الفاعـل- 3

 أما الفاعل الذي ال يتعداه فعمو »:وقد ورد بمصطمحو المتداول إلى اليوم في قول نحاتنا
أبكيت قومك بعضيم عمى بعض، :  وتقول»:،وقوليم2«ذىب زيد وجمس عمرو: فقولك

 .3«فأجريت ىذا عمى حد الفاعل إذا قمت بكى قومك بعضيم عمى بعض

نستنتج أن الفاعل ىو مرفوع يمي الفعل وحامال لوظيفة الفاعمية، وىذه الوظيفة ىي ما 
 :5، وما ُيؤخذ عمى ىذا الطرح ىو4ُتميِّز بين الفاعل ونائب الفاعل

مات زيد : جمس زيد، فإنيا غير مفيومة في نحو: إذا كانت الفاعمية مفيومة في نحو
 .واخضّر الّزرع و ما شابو ذلك

عدم اشتراط وضع الفاعل بعد الفعل، فقد تؤدي وظيفة الفاعمية باالسم المتقدم عمى فعمو 
 .بالشروط الموضوعة لممبتدأ وىو مذىب الكوفة

ال يشترط في الفاعل أن يكون معربا فقد يأتي مبنيا كما الحال في االسم الموصول 
 .والضمائر فيي مرفوعة لمتأثر بنظرية العامل

: و ذكروه في" فاعل" وال يختمف األمر عند النحاة المتأخرين فقد استعمموا مصطمح 
االسم الذي يرتفع بأنو فاعل وىو الذي بنيتو عمى الفعل الذي ُبني لمفاعل، ويجعل الفعل »

                                                           
 .29 ص.الممع1
. 34- 33، ص1ج. الكتاب سيبويو، 2
. 158، ص1ج.  المرجع نفسو3
. 161ص . يونس السواد، الحد النحوي و تطبيقاته حتى أواخر القرن العاشر هجري ينظر رياض 4
 .162ص.  المرجع نفسو5
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، 1«حديثا عنو مقدما كان فاعال في الحقيقة أولم يكن، كقولك جاء زيد ومات عمرو
فالمالحظ أنو قد بنى ىذا الحد عمى المعيار الصرفي و المتمثل في بناء الفعل المتقدم 
عميو والذي يكونفي مبنيا لممعموم، أما المعيار الثاني فيو معيار وظيفي متمثل بأدائو 

 2.لوظيفة المسند إليو، أما المعيار الثالث فيو الّرتبة بحيث يتأخر الفاعل عن فعمو

 كل اسم ذكرتو بعد فعل وأسندتو ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك »:والفاعل عند ابن جني ىو
االسم وىو مرفوع بفعمو، وحقيقة رفعو بإسناد الفعل إليو، والواجب وغير الواجب في ذلك 

، فقد حدده بحسب رتبتو 3«ما قام زيد: قام زيد، وغير الواجب: االسم تقول في الواجب
المتأخرة عن الفعل وبحسب اإلسناد؛ أي إسناد الفعل إليو، وىو طرح شبيو ما تقدم ذكره 
إال أننا نممح بعض المآخذ عمى ىذا القول في اختصاص الفاعل بالجانب اإلسمي، فقد 

يعجبني أنك قائم، ويعجبني أن تقوم، فبعد تأويميا يكونان : يأتي جممة فعمية أو إسمية نحو
 4.في محل رفع فاعل

 مصطمحات المنصوبات: ثالثا

 :مصطمح المفعول به-  1

أكرمت زيدًا وأعطيت : قولك...  النصب من مفعول»:أول ما ورد عند الخميل في قولو
زيد ضربت وعمرو : محمدًا، وقد ُيضمرون في الفعل الياء، فيرفعون المفعول بو كقولك

في أكثر " مفعول"، أما تمميذه فقد اكتفى بمصطمح 5«شتمت، عمى معنى ضربتو وشتمتو
:  ىذا باب الفاعل الذي يتعداه فعمو إلى مفعول وذلك قولك»:من موضع من مؤلفو مثل

                                                           
 .73- 72ج، ص. األصول في النحو ابن السراج، 1
. 163ص. الحد النحوي و تطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر هجري ينظر رياض يونس السواد، 2
 .72ص. الممع3
 .164ص. الحد النحوي و تطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر هجري ينظر رياض يونس السواد، 4

 .36ص. الجمل في النحو5
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وانتصب زيد ألنو مفعول ... ضرب عبد ا زيدًا، فعبد ا ارتفع ىينا كما ارتفع في ذىب
 » و 2« ىذا باب الفاعل الذي يتعداه فعمو إلى مفعولين»: وقولو1«تعدى إليو فعل فاعل

 .3«ىذا باب المفعول

...  ىذا باب الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى مفعول»:واألمر نفسو عند المبرد إذ يقول
فإن قال لك أخبر عن مفعول، ... وذلك نحو ضرب عبد ا أخاك، وقتل عبد ا زيداً 

أما عند . 4«قمت الضاربو عبد ا أخوك، فالياء ضمير األخ وىي مفعول كما كان مفعوال
بمصطمحو الصريح فنرى في " المفعول بو"نحاة القرن الرابع اليجري فقد استقر مصطمح 

:  اعمم أن ىذا إّنما قيل لو مفعول بو ألنو لما قال القائل»:عدد من مؤلفاتيم وصفيم لو بـ
، وفي قول ابن 5«بزيد و عمرو: ىذا الفعل بمن وقع؟ فقال: َضَرب وَقَتل وقيل لو

اسم مبتدأ وأحسن خبره وفيو ضمير الفاعل وزيد مفعول " ما "  ما أحسن زيدًا فـ»:السراج
 .6«بو

 :مصطمح المفعول المطمق- 2

 »:     يظير بمصطمحات متنوعة في كتب النحاة، فيرد تارة مرادفا لممصدر في قوليم
يكون »: ، وأيضا في7«خرجت خروجًا، وأرسمت رسواًل إرساالً : النصب من مصدر كقولك

نما ... المصدر قد استعمل في موضع الفعل حتى ُعمم ما يراد بو ومن ذلك سقيًا لزيد وا 
 »:في" الحدث"أو " اسم الحدثان" وتارة أخرى يطمق عميو . 8«أردت سقى ا زيدًا سقياً 

                                                           
. 34، ص1ج. الكتاب سيبويو، 1
. 39، ص 1ج.  المرجع نفسو2
. 43، ص1ج.  المرجع نفسو3
 .91، ص3ج. المقتضب4
. 171، ص1ج. األصول في النحو ابن السراج، 5
. 99، ص 1ج.  المرجع نفسو6
. 37ص. الجمل في النحو الخميل بن أحمد الفراىيدي، 7
 .267، ص3ج. المقتضب المبرد، 8
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واعمم أن الفعل الذي ال يتعدى الفاعل إلى اسم الحدثان الذي ُأخذ منو؛ ألنو إّنما ُيذكر 
 .1«ذىب عبد ا الذىاب الشديد، وَقَعَد ِقعدة سوء: وذلك قولك... ليدل عمى الحدث

إلى ىنا كان مفيوم المفعول المطمق واضحًا وثابتًا غير أن المصطمح تغير من نحوي 
" آلخر، وانتيى إلى استقراره عند النحاة المتأخرين، فابن السراج ُيبيّْن ىذا في باب ما سماه

مفعول مطمق، :  المفعول ينقسم عمى خمسة أقسام»:يقول فيو" ذكر األسماء المنصوبات
ومفعول معو، ومفعول بو، ومفعول لو، شرح األول وىو والمفعول المطمق ويعني بو 

قمت قيامًا، وجمست جموسًا، وضربت ضربًا، وأعطيت : فعمى ىذا تقول... المصدر
 2.«إعطاءً 

، لكن المصدر أعمُّ من "المفعول المطمق"و" المصدر" فالتداخل كبير بين مصطمحي 
المفعول المطمق، فقد يكون مفعوال بو وفاعال و حاال وغير ذلك، بينما المفعول المطمق ال 

 3.يكون إال مصدرا

 :مصطمح المفعول له- 3

 باب ما ينتصب من المصادر ألنو عذر »:     من مصطمحات سيبويو والتي نممسيا في
لوقوع األمر وألنو تفسير لما قبمو لم كان؟ و ليس بصفة لما قبمو وال منو، فانتصب كما 

 فعمت ذاك حذار الشر، وفعمت : عشرون درىمًا، وذلك قولك: انتصب درىم في قولك

، فينا ركز صاحب الكتاب في 4«فيذا كمو ينتصب ألنو مفعول لو... ذاك مخافة فالن
تحديده  لممفيوم عمى الجانب الصرفي المتمثل في التفسير لما تقدمو كونو عذٌر لوقوع 
الفعل، أما الجانب اآلخر الذي ظير اىتمامو بو فيو كونو منصوبا و فيو يظير التأثر 

                                                           
 .35، ص1ج. الكتابسيبويو، 1
 .160- 159ج، ص. األصول في النحو2
جدار لمكتاب : عمان، إربد. 1:ط. الخالف النحوي في المنصوبات ينظر منصور صالح محمد عمي الوليدي، 3

 .88م، ص2006العالمي، عالم الكتب الحديث، 
. 367، ص1ج. الكتاب4
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إذ " التفسير" وقد سّماه الفراء .1بنظرية العامل
﴿:يقول

                          

            2 عمى غير وقوع الفعل عميو، فنصبو  (َحَذرَ )فنصب

إال أنو قد أطمق المصطمح نفسو عمى التمييز والبدل . 3«عمى التفسير ليس بالفعل
، كما يرد في كتاب األصول في 4المطابق فيو منصوب عمى التفسير ال عمى المفعولية

إن المفعول لو ما كان مصدرا ليس من لفظ الفعل المتقدم عميو يذكر ألنو » :النحو بــ
 اعمم أن المفعول لو ال يكون إال مصدرا ولكن العامل »: وأيضا في5«عذر لوقوع األمر

ّنما يذكر ألنو عذر لوقوع األمر  .6«فيو فعل غير مشتق منو، وا 

و يرمي بأقوالو ىذه إلى التفريق بينو وبين المفعول المطمق الذي يأتي من لفظ فعمو كما 
يعتمد عمى الشكل والوظيفة في تحديد مفيوم واضح لممصطمح، فالمعيار الشكمي ىو ما 

 7.تمذكرىممتفريقبينيوبينالمفعواللمطمق،أماالمعيارالوظيفيكونيعذرلوقوع األمر

 :مصطمح المفعول معه- 4

 ما صنعت وأباك، لو تركت النَّاقة »:      من مصطمحات سيبويو والتي تظير في قولو
، إال أنو يجمع بين ىذا المصطمح 8«مع فصيميا، فالفصيل مفعول معو واألب كذلك

                                                           
. 220-219ص. الحد النحوي و تطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر هجري ينظر رياض يونس السواد، 1
. 19: البقرة2
. 17، ص1ج. معاني القرآن3
 .221ص. الحد النحوي و تطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر هجري ينظر رياض يونس السواد، 4
. 206، ص1ج.  ابن السراج5
 .206، ص1ج.  المرجع نفسو6
 .222ص. الحدالنحويوتطبيقاتهحتىنهايةالقرنالعاشرهجريينظررياضيونسالسواد،7
. 297، ص1ج. الكتاب8
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 باب ما يظير فيو الفعل وينتصب فيو »: والمفعول بو في ذكرىما تحت باب واحد ىو
 .1«االسم ألّنو مفعول معو ومفعول بو كما يظير فيو الفعل في قولك امرء ونفسو

فمحاولة الربط بين المفعول بو والمفعول معو تفسير يجعل من الواو واسطة لمفعل المتقدم 
؛ "نفسو"، وتمثيمو لممفعول معو بامرء ونفسو ال يقصد بو 2أو شبو لموصول إلى منصوبو

ألّن شرط المفعول معو أن ينتصل بعد تمام الكالم بل أراد من ذلك التدليل عمى 
 .3المصاحبة كما المصاحبة بين المرء ونفسو بحيث ال افتراق ألحد عن اآلخر

:  وما الصرف؟ قمت»: و ذلك في قوليم" الصرف" وقد يرد عند بعض النحاة بمصطمح 
أنا تأتي بالواو معطوفة عمى كالم أولو حادثة ال تستقيم إعادتيا عمى ما ُعطف عمييا، 

 :فإذا كان كذلك فيو الصرف كقول الشاعر

 اَل َتنَو عن ُخُمٍق وَتأتَي ِمثَمُو       عاٌر َعميَك إذا َفعمَت َعِظيمُ 

لو ُتركت الناقة : ومثمو من األسماء التي نصبيا العرب وىي معطوفة عمى المرفوع قوليم
 .4«واألسد ألكمك

فالمالحظ ىنا ىو إطالق مصطمح الصرف عمى الفعل المضارع المنصوب بعد واو 
يجعمون ...  استوى الماء والخشبة»: المعية، بينما اكتفى بعضيم بالتمثيل لو فقط من قبيل

، ومنو نرى دقة سيبويو في تحديد مصطمح المفعول معو مقارنة بما 5«الواو بمعنى مع
قدمو المغويون بعده، ليذا ُكتب لمصطمحو الذيوع والبقاء فقد جاء في كتب المتأخرين 

اعمم أن  الفعل إّنما يعمل في ىذا الباب في المفعول بتوسط الواو، :  المفعول معو»: نحو

                                                           
. 297، ص 1ج.  المرجع نفسو1
. 241ص. الحد النحوي و تطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر هجري ينظر رياض بونس السواد، 2
 .241ص.  المرجع نفسو3
.  34، ص 1ج. معاني القرآن الفراء، 4
م، 1960دار المعارف، : مصر. 2:ط. عبد السالم ىارون: تحقيق. مجالس ثعمب أبي العباس أحمد بن يحي ثعمب، 5
 103،ص1ج
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 ىو كل ما فعمت معو »:  جاء في قولوالممعوفي . 1«والواو ىي التي دلت عمى معنى مع
 .2«قمت وزيداً : فعال وذلك قولك

 ":الظـرف " مصطمـح المفعول فيـه - 5

غدًا :  النصب عن الظرف، قوليم»:      أول ما نممحو في كتاب الحمل و ذلك في
: ، وقد تابع تمميذه بنفس الطريقة فنجده قد ذكر في3«آتيك، يوم الجمعة ينظر فيو الناس

 باب ما ينتصب من األماكن والوقت وذلك ألنيا ظروف تقع فييا األشياء، وتكون فييا »
ىو خمفك، وقدامك : فالمكان قولك....فانتصب ألنو موقوع فييا ومكون فييا

 متى ُيساء عميك؟ وىو يجعمو ظرفا »: وفي موضع آخر من الكتاب يقول.4«وأمامك
ىذا باب »:واألمر نفسو عند المبرد إذ يقول. 5«اليوم أو بعد غد أو يوم الجمعة: فيقول

 .6«سرت يوم الجمعة، وجمست خمف زيد: وذلك قولك... الظروف من األمكنة واألزمنة 

ومنو نرى أن ىذا المصطمح كان عند النحاة القدامى واضحا وَبيّْنًا حتى تناقمو المتأخرون 
 فما نصب من أسماء الزمان »: أمثال ابن السراج الذي يذىب برأيو في ىذا الباب

" في"فأنت تريد معنى " ... في" فانتصابو عمى أنو ظرف، و تعتبره بحرف الظرف أعني 
ن لم تذكره  باب »: ، وىذا التعريف لم يختمف كثيرا عما قالو ابن جني في الممع7«وا 

المفعول فيو وىو الظرف، اعمم أن الظرف كل اسم من أسماء الزمان والمكان يراد فيو 
 .8«قمت اليوم، وجمست مكانك: وليست في لفظو كقولك" في"معنى 

                                                           
. 209، ص1ج. األصول في النحو ابن السراج، 1
. 44ص.  ابن جني2
. 42ص. الجممفيالنحوالخميمبنأحمد،3
. 403، ص1ج. الكتاب سيبويو، 4
 .216، ص 1ج. المرجع نفسو5
. 328، ص4ج. المقتضب6
. 190، ص1ج. األصول في النحو7
 . 48 الصفحة، 8
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 مانراه في الّتعريفين األخيرين ىو االىتمام بالمعيار الّصرفي المتمثل بكون المفظ الذي 
يقع ظرفا مفعوال فيو باصطالح النحاة إنما ىو اسم زمان ومكان بشرط أن يتضمن معنى 

 .1في

 :مصطمـح الحـــال-  6

ىذا باب ما ينتصب من المصادر »: أول إشارة ليذا المصطمح نممحيا في قول سيبويو 
، وقد أخذه 2«أما سِمنا فسمين، وأما َعممًا فعالم: ألنو حال صار فيو المذكور، وذلك قولك
أنت : وزعم لخميل رحمو ا أنو بمنزلة قولك»: أخذه من أستاذه الخميل ودليل ذلك قولو

فانتصب المصدر ألنو حال مصير ... أي أنت الرجل في ىذه الحال... الرَّجُل عممًا وديناً 
 ىذا »:في كتب نحوية أخرى مثل" النعت" كما يقترن الحال بمصطمح آخر ىو .3«فيو

... وذلك قولك مررت بامرأة معيا رجل قائمةً ... باب ما يجوز لك فيو النعت و الحال
 .4«وتقول مررت برجل معو راكباً 

 ىذابابمن: » وفيمواضعأخرىمنالمقتضبيرتبطمعالمفعولفييإذنجد

فيورد . 5«المفعول ولكنا عزلناه مما قبمو ألنو مفعول فيو وىو الذي يسميو الّنحويون الحال
 جاءني زيد راكبًا أو ماشيًا، فجئت بعده بنكرة ال تكون نعتا لو ألّنو »: فيورد أمثمة لو مثل

جاءني زيد المعروف بالركوب والمشي، فيكون تحميو بما قد : معرفة، وذلك أنك لم ترد
نما أردت مجيئو وقع في ىذه الحال  .6«عرف وا 

                                                           
 .234ص . الحد النحوي وتطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر هجريينظر رياض بونس السواد، 1
. 384، ص 1ج. الكتاب2
. 384، ص1ج. الكتابسيبويو، 3
. 262- 261، ص3 ج.المقتضب المبرد، 4
. 166، ص 4ج. لمقتضبالمبرد، ا5
. 166، ص 4 ج.المرجع نفسو6
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مما ُيخيَّل إلينا عدم ثباتو بعد، إال أن المدقق في كتاب المقتضب بأجزائو األربعة يجده قد 
جاء زيد :  باب ما يكون من المصادر حاال لموافقتو الحال وذلك قولك»: استقر في قولو

نما  معناه ماشيا ألّنو تقديره جاء زيد يمشي مشياً  ، أما كتاب األصول في 1«مشيا، وا 
جاء عبد ا :  أما الذي يسمونو الحال فنحو قولك»: النحو فيظير الحال في قول

والحال إنما ىي ىيئة الفاعل أو المفعول أو صفتو في وقت ذلك الفعل المخبر ... راكباً 
 .2«عنو

الحال وصف ىيئة الفاعل أو المفعول بو، »: وقد تبعو النحويون في ىذا مقول ابن جني
 .3«ولفظيا نكرة، تأتي بعد معرفة قد تم عمييا الكالم، وتمك النكرة ىي المعرفة في المعنى

المعيار : فقد اعتمد ىذا األخير عمى معايير ثالثة في تحديد مفيوم المصطمح ىي
الوظيفي الذي يكون فيو الحال وصفا لييئة الفاعل والمفعول، والمعيار الصرفي المتمثل 

 .4بكونو نكرة، ومعيار الرتبة أو الموقع الذي يكون فيو الحال فضمة في الكالم

 :مصطمح التمييز- 7

أنت أحسن :  النصب من التمييز قوليم»: من مصطمحات الخميل، فقد جاء في قولو
الناس وجيًا، وأسمحيم كفًا؛ بعني إذا ميزت وجيا وكّفًا، فنصبت وجيًا وكفًا عمى 

النصب من التفسير »: وذلك في قولو" التفسير"وقد ذكره بمصطمح آخر ىو . 5«التمييز
، وقد استعممو النحاة بما 6«عندك خمسون رجال، فنصبت رجاًل عمى التفسير: قوليم

ىذا باب التبيين والتمييز، اعمم أن الّتمييز يعمل فيو الفعل وما »: يرادفو كالتّبيين في قوليم

                                                           
. 312، ص 4ج.  المرجع نفسو1
. 213، ص 1ج.  ابن السراج2
 .52ص. الممع3
. 254ص. الحد النحوي و تطبيقاته حتى نهاية القرن العاشر هجري ينظر يونس رياض السواد، 4
 .46ص. الجمل5
 .45ص. المرجع نفسو6
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عندي عشرون درىما : فمعناه أن يأتي مبينا عن نوعو وذلك قولك... يشبيو في تقديره
وثالثون ثوبا، لما قمت عندي عشرون وثالثون ذكرت عددا مبيما يقع عمى كل معدود، 

 .1«فمما قمت درىمًا عرفت الشيء الذي إليو قصدت

بمصطمحو الصريح وذكروا أنواعو، أما ابن السراج فيستعمل نفس " الّتمييز" فقد استعمموا 
. المصطمح إال أنو يجعل ألنواعو بابًا منفردًا ىم باب تمييز العدد، و باب تمييز المقادير

األسماء التي تنصب بالتمييز والعامل فييا فعل أو معنى فعل، »: ويقول في الّتمييز
قد تفقأ زيد شحما وتصبب عرقا وطبت بذلك : والمفعول ىو فاعل في المعنى وذلك قولك

والنَّفُس ىي التي طابت والعرُق ىو الذي تصبََّب، فمفظو لفظ المفعول وىو في ... نفسا
، وقد أطال الحديث في ىذا الباب وعّدد مسائمو ومّيز بينو وبين تمييز 2«المعنى فاعل

ىذا باب تمييز األعداد، اعمم أن األعداد كالمقادير »: العدد فقد خصص لو بابا بقولو
 .3«وذلك قولك أحد عشر درىما وخمسة عشر دينارا... تحتاج إلى ما يميزىا كحاجتيا

ومنو نرى ثبات مصطمح التمييز منذ عيد الخميل إلى غاية القرن الرابع اليجري، رغم 
ربطو بألفاظ أخرى مثل التفسير والتَّبيين إال أن النحاة المتأخرين كانوا أدق تفصيال في 

 .شرح الّتمييز وبيان مسائمو

 :مصطمح المنادى- 8

، وجاء في 4"المدعو"       من المصطمحات البصرية التي يقابميا عند الكوفيين 
ىذا باب النداء، اعمم أن النداء كل اسم مضاف فيو فيو نصب عمى إضمار »:الكتاب

                                                           
 .32، ص3ج. المقتضب المبرد، 1
. 222، ص1ج. األصول في النحو2
. 312، ص1ج. المرجع نفسو3
. مصطمح المدعو من مصطمحات سيبويو إال أن الفراء أكثر من استعمالو، فنسب إلى الكوفيين لشيوع استعماليم لو4

 .83ص. الخالف النحوي في المنصوباتينظر 
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وقد أخذ ىذا . 1«الفعل المتروك إظياره والمفرد رفع وىو في موضع اسم منصوب
يا : وزعم الخميل رحمو ا أنيم نصبوا لممضاف نحو»: ودليل ذلكالمصطمح من الخميل 

. 2«يا رجال صالحاً : عبد ا ويا أخانا، والنكرة حين قالوا

المنادى »: بيذا المصطمح الذي بقي متداوال إلى اليوم في قوليم" المنادى" وقد ورد عندىم 
... إذا وصفت بالمضاف فيو بمنزلتو إذا كان في موضعو ولو جاز ىذا لقمت يا أخونا

، واستمر ىذا عند 3«وىذا لحن فالمضاف إذا وصف بو المنادى فيو بمنزلتو إذا ناديتو
ىذا باب النداء، اعمم أنك إذا مضافا نصبتو وانتصابو عمى الفعل »:النحاة بعدىم فنجد

فإن كان ... أدعو عبد ا: يدل من قولك" يا"يا عبد ا : المتروك إظياره، وذلك قولك
. 4«المنادى واحدا مفردا معرفة ُبني عمى الضم و لم يمحقو تنوين

فنجده في مؤلفاتيم " النداء"إال أن بعض الكوفيين يوثرون مصطمح 

:مثل     
5
 عمى نية النّْداء المجدد : نصبت الطَّيَر عمى جيتين

: وفي تفسيرىم لقولو تعالى. 6»لو          7 أنيا منصوبة عمى النداء

ىذا باب النداء المنسوب وىو نصب »: وفي قوليم. 8يا ذرية من حممنا مع نوح: ناداىم
. 9«يا زيد بن عمرو، و يا محمد بن عبد ا: كمو، تقول في نحو منو

                                                           
. 182، ص2ج.  سيبويو1
. 182، ص2ج.   المرجع نفسو2
 .184، ص2 ج.المرجع نفسو3
. 204 – 202، ص4ج. المقتضب المبرد، 4
. 10:  سبأ 5
. 121، ص1ج. معاني القرآن الفراء، 6
. 3:  االسراء7
 .166، ص2ج. معاني القرآن ينظر الفراء، 8
. 75ص. مقدمة  في النحو خمف األحمر، 9
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ومنو نرى تداخال واضحا بين مصطمحي النداء والمنادى، إال أن الفرق بينيما واضح؛ 
فسيبويو والخميل كانوا . 1فالنداء أسموب يصدر من المتكمم والمنادى ىو ما يقع عميو النداء

.  كانوا أكثر دقة في وضع واستعمال المصطمح من غيرىم

 مصطمحات الثنائيات المتقابمة: رابعا

 :التعريف والتنكير-  1

الالم : الم التعريف مثل»:من المصطمحات التي ذكرىا الخميل في قولو: مصطمح التعريف
التي في الرجل والفرس والحائط، تدخل مع األلف عمى االسم مكورا فيكون معرفة؛ ألن 

الرجل والمرأة والفرس، صارت معارف : فرس وحائط ورجل ىي مناكير إذا قمت: قوليم
ما نالحظو في ىذا القول ىو التمثيل لمتعريف وذكر وجو من . 2«بإدخال األلف والالم

وأما ألف التعريف »: األلف والالم، وىذا يتكرر في مواضع أخرى مثل" ال" وجوه وىو 
النساء والمرأة والرجل والفرس، وسمي ألف التعريف ألنك تدخمو مع الالم في : مثل قولك

 .3«أول االسم نكرة، فيصير ذلك االسم معرفة

ىذا »: أما سيبويو فقد زاد عمى األلف والالم عددا من عالمات التعريف عددىا في قولو
األسماء التي ىي أعالم خاصة، : باب مجرى نعت المعرفة عمييا، فالمعرف خمسة أشياء

والمضاف إلى المعرفة، إذا لم ترد معنى التنوين، واأللف والالم، واألسماء المبيمة، 
 فأما العالمة الالزمة »: ثم وضع لكل عالمة من عالمات التعريف مثاال. 4«واإلضمار

وأما المضاف إلى المعرفة فنحو ... المختصة فنحو زيد وعمرو، وعبد ا وما أشبو ذلك
... الرجل والفرس والبعير: وأما األلف والالم فنحو... ىذا أخوك، ومررت بأبيك: قولك

                                                           
 .83، 75ص. الخالف النحوي في المنصوبات ينظر منصور صالح محمد عمى الوليدي، 1
. 246ص. الجمل في النحو2
 241ص . الجمل في النحوالخميل بن أحمد، 3

. 5، ص2ج. الكتاب4
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نما صارت ... ، وىذان، وىاتان وىؤالء وذلك[ىذه]وأما األسماء المبيمة فنحو ىذا  وا 
ىو : معرفة ألنيا صارت أسماء إشارة إلى الشيء دون سائر أمتو، وأما اإلضمار فنحو

ياه وأنت وأنا ونحن وأنتم وأنتن وىن وىم وىي والتاء التي في فعمت ، فعالمات 1«وا 
األلف والالم، العمم، الضمير، المضاف إلى المعرفة، واألسماء : التعريف عند سيبويو ىي

 .المبيمة التي يقصد بيا اسم االشارة واالسم الموصول

 المعرفة تدخل عمى أضرب جماعيا خمسة أشياء، »: ووافقو المبرد بيذا الرأي إذ يقول
ونوع آخر وىو ما أدخمت عميو ألفا ... زيد و عمرو: فمن المعرفة االسم الخاص نحو

ومن المعرفة األسماء ... جاءني الرجل: والما من ىذه األسماء المشتركة و ذلك قولك
ّنما كانت كذلك ألنيا ال تخاو أحد األمرين ىذا : إما كانت لإلشارة  نحو: 2المبيمة، وا 

وذلك وتاك وأولئك وىؤالء، أما ما كان يدنو منك من الذكر فإنك تقول فيو ىذا، واألصل 
الياء في : ومن المعرفة المضمر نحو... ذه وتو وتا: لمتنبيو وتقول لألنثى" ىا"ذا و 

 .3«ضربتو ومررت بو

:  ذكر المعرفة، والمعرفة خمسة أشياء»: أما ابن السراج فال يختمف عن سابقيو فيما يقول
ويقصد بالمكنى . 4«االسم المكنى، والمبيم والعمم وما فيو األلف والالم وما أضيف إليين

الضمير، وىنا نجد تطابقا بين ما قالو سيبويو وما قيل في القرن الرابع اليجري، وىذا ما 
يثبت استقرار ىذا المصطمح، إال أنني وجدت ما لحق من النحويين قد أضافوا النداء 

 .ضمن عالمات االسم وىذا ما لم أجده فيما سبق ذكره

 اعمم أن الّنكرة أحق عمييم من المعرفة، وىي أشد »: قال فييا سيبويو:مصطمح النكــرة
تمكنا؛ ألن الّنكرة أول ثم يدخل عمييا ما تعرف بو، فمن ذلك أكثر الكالم ينصرف في 

                                                           
 .6-5، ص 2ج. المرجع نفسو1
 .276، ص4ج.المقتضبينظر المبرد، .  يذكر األمرينم ل2
. 279 – 276، ص4ج. المقتضبالمبرد، 3
 .149، ص1ج. األصول في النحو4
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ويرمي بقولو أن النكرة أصل والمعرفة فرع، وقد تبعو النحاة في ىذا الرأي فنجد . 1«النكرة
 .2« أصل األسماء النكرة»: في بعض الكتب النحوية

االسم المنكر ىو الواقع عمى كل شيء من أمتو ال يخص واحدا من »: وقد عرفوىا بـ
رجل وفرس وحائط وأرض، وكل ما كان داخال بالبنية في : الجنس دون سائره، وذلك محو
، وىذا ما يعتمده النحاة المتأخرون كابن السراج الذي يقول 3«اسم صاحبو فغير ممّيز عنو

نما ُسمي نكرة من أجل »: في باب المعرفة والنكرة  كل اسم عمَّ اثنين فما زاد فيو نكرة وا 
 .4«أنك ال تعرف بو واحدا بعينو إذا ذكر

 فتميزعرضيممصطمحالنكرةبالتفصياللدقيقوالمنّظم؛إذإّننانجدىقدقّسمالنكرة

فتميز عرضو لمصطمح النكرة بالتفصيل الدقيق والمنظم؛ إذ إننا نجده قد قسم النكرة إلى 
قسمين تيسيرا وتوضيحا، عكس النحاة األوائل الذين أدخموا مصطمح النكرة إلى قسمين في 
مصطمح المعرفة ولم يذكروا أقساميا إال في شروحات مطولة متداخمة، ودليل ذلك قولنا 

رجل وفرس : أن يكون االسم في أول أحوالو نكرة مثل:  النكرة تنقسم إلى قسمين»: ىو
أن يكون االسم صار نكرة بعد أن كان معرفة : وحجر وحمل وما أشبو ذلك، والقسم الثاني

نحو أن سمي إنسان بعمرو، فيكون معروفا بذلك في حيو، فإن سمي باسم آخر ل نعممو 
رأيت عمرًا إيُّ الُعًمريِن ىو ؟ ومن أجل ننكره دخمت عميو األلف و الالم إذا : إذا قال قائل
 .5«ثُني وُجمع

 :6وما يمكن أن نجممو من خالل ما سبق ىو

                                                           
 .22، ص1ج. الكتاب1
 .276، ص4ج. المقتضب المبرد، 2
. 276، ص4ج.  المرجع نفسو3
. 148، ص1ج. األصول في النحو4
. 148، ص1ج. األصول في النحوابن السراج، 5
. 123 – 121ص. المصطمح النحوي دراسة نقدية تحميمية أحمد عبد العظيم عبد الغني، 6
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 .ـ أن التعريف يعني تعيين المعرف وتحديده وعدم شيوعو في جنسو

العمم، الضمير، أسماء اإلشارة، األسماء الموصولة المعرف بـ : ـ أن المعارف أقسام ىي
 .، اإلضافة والنكرة المقصودة"ال"

نما شاع في جنسو، وال تنقسم إلى أنواع كالمعرفة  ـ أن النكرة ما ال يدل عمى معين محدد وا 
 .وأنيا تتفاوت في درجات التنكير واإلبيام والشيوع

 .ـ أن المعارف تتفاوت أيضا في درجات التعريف

 وىذه المعارف بعضيا أعرف من »: وما يؤكد النقطتين األخيرتين ما جاء في المقتضب
ولكن بالرغم من وضع النحاة ليذه . 1«بعض، كما أن الّنكرة بعضيا أنكر من بعض

الحدود بين المعرفة والنكرة، إال أننا نممس تداخال وتضاربا في استعمال المصطمحين، 
نكرة حين -  وىو أحد أفراد المعرفة–اعتبر النحاة اسم الموصول : فعمى سبيل المثال

: في قولو تعالى" غير"يوصف بمثل كممة 

        

    
2
في مذىب نكرة غير "  َغ رِر " و»: وهذا ما وضحه الفراء في قوله

مع كونو معرفة فتعريفو (الذين) ألن .3«موقتة، وال تكون نعتا إال لمعرفة غير موقتة
 أيضا لم يقصد بو معينا، فمن " َغيِر الَمغُضوبِ "بالصمة؛ فيو قريب من النكرة ألنو عام 

ن كانت في األصل نكرة " غير"وصفا لممعرفة، يرى بعضم أن " غير"ثم يصمح أن تكون  وا 
إال أنيا ىنا قريبة من المعرفة؛ ألنيا إذا وقعت بين متضادين وكانا معرفتينتعرفت 

فالحركة كذلك . تعجبني الحركة غير السكون: باإلضافة، أو قربت من المعرفة كقولك

                                                           
. 280، ص 4ج.  المبرد1
. 7 – 6:  الفاتحة2
 .7، ص1ج. معاني القرآن3
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في " غير"الحال ىنا ألن المنعم عمييم والمغضوب عمييم متضادان معرفتان، ويجوز في 
. 1"عمييم"أو من الياء في " الذين" اآلية أن تكون بدال من 

 :اءـراب والبنـح اإلعـمصطل- 2

ىذا الكتاب فيو جممة اإلعراب، إذا كان »: أول ما نممح ىذا المصطمح في قول الخميل
النصب عمي البنية » : ويقول في البناء. 2«جميع النحو في الرفع والنصب والجر والجزم

إن : الفعل الماضي ومثل حروف: ما كان بناًء بنتو العرب مما ال يزول إلى غيره مثل
يتكمم عن البناء بالنصب تحديدا . 3«وليت ولعل وسوف وأين وما أشبيو
 حيثوقطال: الرفعبالبنيةمثل: » فيمواضعأخرىيتحدثعنالبناءبالرفعمثل

. 4«رفع عمى كل حالليتغّيران عن ا

وُيواصل تمميذه في نفس المسألة إال أّنو قد أضاف عمى ماقالو الخميل، وفّصل فيو ضمن 
عمى النصب : باب مجاري أواخر الكمم وىي تجري عمى ثمانية مجار» : حديثو عن

وىذه المجاري الثمانية يجمعين في . والجر والرفع والجزم، والفتح والضم والكسر والوقف
الكسر فيو ضرب وفالنصب و الفتح في المفظ ضرب واحد والجر : المفظ أربعة أضرب

. 5«واحد، وكذلك الرفع والضم والجزم والوقف

نَّما ذكرت لك ثمانية مجار ألفرق بين ما يدخمو »:قولوفي وُيبيّْن وجو التَّفريق بينيما  وا 
بين وضرب من ىذه األربعة لما ُيحدث في العامل وليس شيء منيا إال وىو يزول عنو 

                                                           
. 7، ص1ج. معاني القرآن ينظر الفراء، 1
 .33ص . الجمل في النحو2
 .85ص .  المرجع نفسو3
. 148ص. الجمل في النحوالخميل بن أحمد،4
 .13، ص1ج. الكتابسيبويو، 5
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ما ُيبنى عميو الحرفبناء ال يزول عنو لغير شيء أحدث ذلك فيو من العوامل التي لكل 
. 1«ضرب من المفظ في الحرف، وذلك الحرف حرف إعراب

الذي يكون في حال التغير وفق الموقع " اإلعراب" سيبويو مصطمحين واضحين ىما مُيقد
، وقد تبعو عدد من النحاة في 2وىو استخدام في حال الثبات" ءالبنا"العربي، ومصطمح 

الفعل واالسم المتمكن : المعرب» : ىذا مثال نجد بعضيم يقول في اإلعراب والبناء
عراب األسماء عمى ثالثة أضرب... المضارع الجر، فأما رفع وعمى الرفع والنصب : وا 

زيد وعبد ا وعمرو، ونصبو بالفتح نحو : الواحد المعرب غير المعتل؛ فالضم نحو قولك
فيذه الحركات . زيِدوعمرو وعبد ا: زيدًا وعمرًا وعبد ا وجره بالكسرة نحو قولك: قولك

 تسمى بيذه األسماء إذا كان الشيء معربا، فإن كان

حيث وقبل وبعد، قيل ليم مضموم ولم يقل :  مبنيا ال يزول من حركة إلى أخرى نحو
 .3«مرفوع ألنو ال يزول عن الضم

نستنتج من ىذا القول التفريق بين البناء واإلعراب وىو ما فعمو سيبويو، وقد نجد طرحا 
باب »:واضحا وصريحا ليذين المصطمحين عند نحاة القرن الرابع ىجري مثل قوليم في 

اإلعراب والمعرب والبناء والمبني، اإلعراب الذي يمحق االسم المفرد التام المتمكن وأعني 
بالمتمكن مالم يشبو الحرف قبل التثنية والجمع الذي عمى حد التثنية، ويكون بحركات 

 .4«فإن كانت الحركات مالزمة ُسمي االسم مبنيا... ضم وفتح وكسر: ثالث

فإذا تتّبعنا ما قالو ابن جني في ىذا الباب لوجدناه قد فصل وشرح واستفاض في ىذا، إذ 
 اإلعراب ضد البناء في المعنى، ومثمو في المفظ والفرق بينيما زوال اإلعراب »: نراه يقول

                                                           
 .13، ص1 ج.المرجع نفسو1
ص . من قضايا المصطمح المغوي واقع المصطمح المغوي العربي قديما و حديثا ينظر مصطفى طاىر الحيادرة، 2

41 .
. 142 – 141، ص 1ج. المقتضب المبرد، 3
 .45، ص1ج. األصول في النحو ابن السراج، 4
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لتغير العامل وانتقالو ولزوم البناء الحادث عن غير عامل وثباتو، فاإلعراب أربعة 
والجر ... رفع ونصب وجر وجزم، فالرفع والنصب يشتركفييا االسم والفعل: أضرب

، ثم يذكر 1«يختص باألسماء وال يدخل األفعال، والجر يختص باألفعال وال يدخل األسماء
ضم وفتح وكسر ووقف؛ فالّضم يكون في االسم :  والبناء أربعة أضرب»: البناء في 

قام و : أين وكيف، وفي الفعل نحو: وفي الفتح يكون في االسم نحو... حيث ومن: نحو
و الكسر يكون في االسم نحو أمس وىؤالء، وفي . إن و ثم: قعد، وفي الحرف نحو

لزيد وبزيد، وال كسر في الفعل : الحرف في َجيِر و في الم اإلضافة، وبائيا نحو قولك
 .2«من وكم وفي الفعل نحو خذ و كل: والوقف يكون في االسم نحو

أو ما نالحظو ىو إغفال ابن السراج نوع من أنواع اإلعراب وىو الجر واكتفى بثالثة 
ويمكن أن نمخص ما . بينما ابن جني قد أتى عمى ذكر واحد منيم وفصل في ذلك. فقط

 :جاء في ىذه األقوال خول اإلعراب والبناء ىو

 .ـ أن اإلعراب تغير آخر الكممة ألثر يجمبو العامل

 .ـ أن البناء لزوم آخر الكممة حالة واحدة

إال أن من المغويين القدامى من لم يمتزم بمقولتي اإلعراب والبناء، إذ نراىم في بعض 
المسائل يجعمون ما اعتبروه مبنيا داخال ضمن المعربات و العكس، ومثال ذلك مذىب 

االسم ال محموال عميو، : الكوفيين إذ قالوا بأصالة اإلعراب في الفعل المضارع مثل 
وبيان . وُحجتيم في ىذا أن إعراب الفعل يفرق بين المعاني فكان أصال كإعراب األسماء

                                                           
. 17 ص.الممع1
 .18 – 17ص.  المرجع نفسو2
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ذا نصبت كان لو ال أريد أن أزورك فيمنعني البواب، :ذلك إذا رفعت كان لو معنى وا 
 .1معنى آخر

أما إعراب الفعل فال يتوقف عميو فيم المعنى، بل المعنى يدرك بالقرائن المختصة بو 
أريد أن : واإلشكال يحصل فيو بالحركة التي ال يقتضييا المعنى، ال عدم الحركة مثل قولنا

نما جاء  نما يشُكل إذا نصبتيا وا  أزورك فيمنعني البواب، لو سّكنت العين لفيم المعنى، وا 
اإلشكال من جية العطف ال بالنظر إلى نفس الفعل، فبالحركة ُيفرَّق بين معاني حرف 

 .2العطف وال يفرق معنى الفعل ومعنى لو

تيم في أن كل واحد منيما أمر؛  كما اعتبر فريق من النحاة فعل األمر معربا بالجزم وُحجَّ
فإذا كان أحد األمرين معربا كان اآلخر كذلك، لذا قالوا أن حرف المضارعة ىو المقتضى 

قم، لتقم، يدل ذلك عمى أن حذف : لمشبو وقبل فعل األمر لممواجية، فالتقدير في قولك
 .3الالم قد جاء صريحا

 :مصطمـح العمـدة والفضمـة- 3

     العمدة في عرف النحاة ىي ما ال ُيستغنى عنو، وىو األساس الذي تقوم عميو 
ولم يعرضو بمصطمحو " باب المسند والمسند إليو"الجممة، وقد عبر عنو سيبويو في 

 وىما ما ال يستغني واحد منيما عن اآلخر وال يجد المتكمم منو »: الصريح وذلك في قولو
ويتكرر ىذا في أكثر من موضع في . ، وىي الجممة الفعل وفاعمو والمبتدأ وخبره4«ُبداً 

                                                           
عبد الرحمن بن سممان : تحقيق. التبيين عن مذاهب النحويين البصريين و الكوفيين ينظر أبي البقاء العكبري، 1

 .153م، ص1986ىــ، 1406دار الغرب االسالمي، : بيروت. 1:ط. العثمين
. 155 – 154ص. المرجع نفسو2
. 177 – 176ص. التبيينعنمذاهبالنحويينالبصريينوالكوفيينأبيالبقاءالعكبري،3
. 23، ص1ج. الكتاب4
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 ىذا باب المسند والمسند إليو وىما ما ال يستغني كل واحد »: كتب النحاة فقد نجد مثال
 .1«قام زيد واالبتداء وخبره: منيما عن صاحبو، فمن ذلك

أما الفضمة فيو ما يقابل العمدة وىو ما أمكن االستغناء عنو في تركيب الجممة ووجدنا 
فإذا ...  في باب المفعول المطمق و ىو المصدر»: ىذا المصطمح في قول ابن جني

 . 2«ذمرت المصدر مع فعمو فضمة فيو منصوب منو

يتضح لنا مما قدمو أسالفنا أنيم اعتمدوا الشكل والداللة أساسين لتحديد مصطمحي 
المبتدأ والخبر وكذلك عدتا : ذلك في تحديدىم لركني الجممة االسمية" الفضمة" و" العمدة"

لكن إذا كان مقياس التحديد نحويا، فكيف نفسر ما وجب . 3الجممة الفعمية الفعل وفاعمو
 4.فيو الحذف العمدة؛ مثل وجوب حذف الفعل بعد أدوات الشرط؛ إذ ىي أدوات الشرط

﴿:نحو قولو تعالى« إن، لو، إذا»    
5
﴾وقولو تعالى :

                       

     6
. 

ن . إذا انشقت السماء انشقت: فالفعل محذوف عندىم وجوبا يفسره المذكور والتقدير وا 
 فجاز ىذا كما جاز إضمار الفعل فييا »:استجارك أحد استجارك، مثل ما جاء في الكتاب

ن شرًا فشر: حين قالوا وقد حذفوا المبتدأ في مواضع مثل قولو . 7«إن خيرًا فخير وا 

                                                           
 .146، ص 4ج. المقتضب المبرد، 1
. 44ص. الممع2
. 100ص. المصطمح النحوي دراسة نقدية تحميمية ينظر أحمد عبد العظيم عبد الغني، 3
. 104ص. المرجعنفسو4
 .1:   االنشقاق5
 .6: التوبة6
. 113، ص3ج. الكتابسيبويو، 7
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:تعالى            
1
 أي ىي نار وحذف الخبر في نحو جواب

ونحو قولو تعالى . خالد: ما عندك؟ فتقول: الّسائل

                           

23 أي كذلك. 

كما أن الفضمة قد ُتعدُّ عمدة في بعض الجمل مثل ما قرروه في باب النعت أن الذي بو 
الفائدة ويحسن السكوت ويتحقق بو مفيوم الجممة نحوا وداللة قد ال يكون الخبر 

ّنماصفةالخبر،وغنىعنالبيانأنالصفةفيتصنيفاتيممنالفضالتوأنالخبر  وا 

 :، وما يوضح ىذا الرأي اآليات التالية4من العمد

                  5 

                    
6 

 :خالصة الفصل الثاني

     بعد عرضنا المصطمحات النحوية و كيف تطورت منذ عيد سيبويو إلى نياية القرن 
 :الرابع اليجري خرجنا بيذه المالحظات

                                                           
 .11 – 10:  القارعة1
. 4:  الطالق2
م، 2007ىــ، 1427دار الفكر، : عمان. 2:ط. الجممة العربية تأليفها و أقسامها ينظر فاضل صالح السامرائي، 3

. 75ص
. 179 – 178ص. ، المصطمح النحوي دراسة نقدية تحميمية ينظر أحمد عبد العظيم عبد الغني4
. 55: النمل5
. 166: الشعراء6
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ـ أن أغمب المصطمحات النحوية المتداولة اليوم قد تمت اإلشارة إلييا في كتب النحاة 
 .األوائل

ـ أن إشارة النحاة إلى المصطمحات النحوية تفاوتت بينيم، إذ إننا نجد مصطمحات أدق 
عند الخميل و سيبويو من تمك الني ُوجدت عند ما تالىم من النحاة المتأخرين و العكس، 

 .قد نجد بعض المصطمحات قد مسيا تطور عبر الزمن

و الفاعل " اإلخبار"ـ أن بعض المصطمحات أخذت تسميتيا من وظيفتيا مثل الخبر 
 ".الفاعمية"

ـ أن من النحاة من عبر عن المصطمح الواحد بأكثر من مصطمح مثل الفراء، مما فتح 
 .باب االختالف والتعدد المصطمحي

 ماجرىفي: ـأنمنالنحاةمنمميمتزمبالحدودالنحويةالتيوضعيالممصطمحمثل

 .العمدة والفضمة، إذ يتداخالن في مواضع كثيرة،والحال نفسو بالنسبة لمتعريف والتنكير

ـ أن لنحاة القرن الرابع اليجري دور كبير في إرساء عدد كبير من المصطمحات ذلك أن 
 .الفكر المصطمحي قد اكتمل آن ذاك
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جــدول المصطمحــات النحويــة البصريــة و الكوفيــة و تطورىــا حتــى 
 القــرن الرابــع اليجــري

 

 
الر
 قـــم

المصطمـح عند 
نحــاة القــرن 

 الرابــع اليجــري

المصطمــح عنــد 
 البصرييــن

 المصطمـح عند الكوفييـن

 5الكالم 4، جممة3، الكمم2الكالم 1الجممة 01
 8المبتدأ ، االبتداء 7 المبتدأ 6المبتدأ 02
 الخبر 10المبني عمى المبتدأ 9الخبر 03
 13الفعل 12الفعل 11الفعل 03
   14االسم  04

                                                           
. 32ص . معلال  ابن جني، 1
. 25، ص1ج. الكتاب  سيبويو، 2
 12، ص 1ج.   المرجع نفسو3
. 146، ص1ج. المقتضب  المبرد، 4
 .33 – 31 – 16، ص1ج. معاني القرآن الفراء،5
. 31ص . معلال  ابن جني، 6
. 23، ص 1ج. الكتاب  سيبويو، 7
. 13، ص 1ج. معاني القرآن الفراء، 8
 31ص . الممع ابن جني، 9

. 23، ص 1ج. الكتاب سيبويو، 10
. 17ص. الممع  ابن جني، 11
. 12، ص 1ج. الكتاب  سيبويو، 12
. 12، ص1ج.معاني القرآنالفراء،13
. 17ص . الممع  ابن جني، 14
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 1االسم

 
 2االسم

 5الحرف 4الحرف 3الحرف 05
باب المفعول الذي  6الفعل المتعدي 06

يتعداه فعمو إلى 
 7.مفعول

 
 

 8الفعل الواقع
 10الفعل ليس الواقع 9الفعل الفعل الالزم 07
 الفاعل 12الفاعل 11الفاعل 08
باب المفعول الذي  13نائب الفاعل 09

يتعدى إليو فعل 
 14الفاعل

 15مالم يسم فاعمو

باب مجرى االستفيام  16اسم الفاعل 10
من أسماء الفاعمين و 

 1المفعولين

 2الفعل الدائم

                                                           
. 12، ص 1ج. الكتاب  سيبويو، 1
. 12، ص1ج. معاني القرآن الفراء، 2
. 17ص. الممع  ابن جني، 3
. 12، ص 1ج. الكتاب  سيبويو، 4
. 12، ص1ج. معاني القرآن الفراء، 5
 .48ص . الممع  ابن جني، 6
 .41، ص 1ج. الكتاب  سيبويو، 7
. 165، ص 1ج. معاني القرآنالفراء، 8
. 12، ص 1ج. الكتاب  سيبويو، 9

. 121، ص 1ج. معاني القرآنالفراء،10
. 35ص. الممع  ابن جني، 11
. 33، ص 1ج. لكتاب سيبويو، ا12
. 35ص . الممع  ابن جني، 13
.  41، ص 1ج. الكتاب  سيبويو، 14
. 102، ص 1ج. معاني القرآن الفراء،15
. 122، ص 1ج. األصول في النحو ابن السراج، 16
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11  
 3العطف

 
 ،4 اإلجراء
 5 العطف

 
 6النسق

 9التشديد 8توكيد لفظي 7التوكيد 12
 12المكنى 11اإلضمار 10الضمير 13
 15الجحد 14النفي 13النفي 14
 16االقرار االثبات االثبات 15
 18الصفة حروف الجر 17حروف الجر 16
باب الحروف الخمسة  19إن و أخواتيا 17

التي تعمل فيما بعدىا 
 1إن و أخواتيا

                                                                                                                                                                                     
. 108، ص 1ج. الكتاب  سيبويو، 1
. 165، ص 1ج. معاني القرآن الفراء، 2
 .72، ص 2ج. األصول في النحو  ابن السراج، 3
 .66، ص 1ج. الكتاب  سيبويو، 4
 .246، ص 1ج. المرجع نفسو5
. 26، ص 1ج. معاني القرآن الفراء، 6
 .19، ص 2ج. األصول في النحو  ابن السراج، 7
 .431، ص 1 ج.الكتاب  سيبويو، 8
. 122،ص 3ج. معاني القرآن الفراء، 9

. 148، ص1ج. األصول في النحو  ابن السراج، 10
. 6، ص 2ج. الكتاب   سيبويو، 11
. 6، ص2ج.معاني القرآنالفراء،12
. 379، ص1ج. األصول في النحو  ابن السراج، 13
. 274، ص2ج. لكتاب  سيبويو، ا14
. 53، ص1ج.معاني القرآن الفراء، 15
. 53، ص1ج.المرجع نفسو16
 .408، ص 1ج. األصول في النحو  ابن السراج، 17
. 105- 148، ص 1ج.معاني القرآن الفراء، 18
. 41ص . الممع  ابن جني، 19
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 1.كعمل الفعل فيما بعده
  4النصب من مفعول 3المفعول بو 18

 5مفعول بو
19  

 6مفعول فيو
باب ما ينتصب من 

 7.األماكن و الوقت
يرى الكوفيون أن ال مفعول إال المفعول 

 8بو وباقي المفاعيل مشبية بالمفعول
  9مفعول ألجمو 20

باب ما ينتصب من 
المصادر ألنو عذر 

 10.لوقوع األمر

 
 11تفسير

باب األفعال التي  12ظن و أخواتيا 21
 13تستعمل و تمغى

 14ظن

المفعول  22
 15المطمق

اسم الحدثان او 
 16الحدث

يرىالكوفيونأنالمفعوإلالالمفعولبيوباقيالمفاع
 .يممشبيةبالمفعول

  بابماينتصبمن 1الحال 23
                                                                                                                                                                                     

. 51، ص1ج. معاني القرآن الفراء، 2
 .131، ص 2ج. الكتاب  سيبويو، 1
. 169، ص 1ج. األصول في النحو  ابن السراج، 3
. 36ص .في النحوالجمل  الخميل بن أحمد، 4
. 137، ص 1ج. معاني القرآن الفراء، 5
. 190، ص 1ج. األصول في النحو  ابن السراج، 6
. 403، ص 1ج. الكتاب  سيبويو، 7
 .162ص . المصطمح النحوي و تطوره حتى نياية القرن الثالث ىجري محمد عوض القوزي، 8
. 206، ص 1ج. األصول في النحو  ابن السراج، 9

 .367، ص1ج. الكتاب  سيبويو، 10
. 17، ص 1ج. معاني القرآن  الفراء،11
. 49ص. معلل  ابن جني، ا12
. 117، ص 1ج. لكتاب  سيبويو، ا13
. 281، 263، ص1ج. معاني القرآن الفراء،14
. 159، ص 1ج. األصول في النحو  ابن السراج، 15
. 35، ص 1ج. لكتاب سيبويو، ا16
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 2المصادرألنيحال

 
 ، 3القطع
 4الحال

 8التبيين و التمييز 7. ، التمييز6التفسير 5التمييز 24
 11التقريب 10األسماء المبيمة 9أسماء اإلشارة 25
اسم كان و  26

 12خبرىا
باب الفعل الذي يتعدى 

اسم الفاعل إلى اسم 
المفعول واسم الفاعل و 

المفعول فيو شيء 
 13.واحد

 14كان

باب مجرى النعت عمى  15التوابع 27
المنعوت و الشريم عمى 

الشريك و البدل من 

 
 

 1االتباع

                                                                                                                                                                                     
. 52ص . الممع  ابن جني، 1
 .384، ص1ج. الكتاب  سيبويو، 2
 .200 – 193 – 11، ص 1ج. معاني القرآن  الفراء، 3
. 309، ص 1ج. المرجع نفسو4
. 225، ص 1ج. األصول في النحو  ابن السراج، 5
. 35ص . الجمل في النحو  الخميل بن أحمد، 6
 .36ص .   المرجع نفسو7
. 17، ص 1ج. معاني القرآن الفراء، 8
. 148، ص 1ج. األصول في النحو  ابن السراج، 9

. 77، ث 2ج. الكتاب  سيبويو، 10
. 198ص . المدارس النحوية شوقي ضيف، 11
. 36ص . الممع  ابن جني، 12
 .45، ص 1ج . الكتاب  سيبويو، 13
. 186، ص 1ج. ،معاني القرآن الفراء14
. 19، ص 2ج. األصول في النحو  ابن السراج، 15
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المبدل منو وما أشبو 
 1.ذلك

28  
 3البدل

 
 4البدل

 5التكرير، التبيين، تفسير، ترجمة

ىذا باب بدل المعرفة  6عطف البيان 29
من النكرة و المعرفة من 
المعرفة و قطع المعرفة 

 7من المعرفة المبتدأة

 مصطمح لم يترجمو الكوفيون

ىذا باب ماال يجوز فيو  األسماء الستة 30
بنات الحرفين إال الرد و 

ذلك قولك أب أبوي و 
 8.في أخ أخوي

 
 

 9األسماء المضافة

 12األدوات 11حروف المعانيحروف  31
ال النافية  32

 13لمجنس
 1ال التبرئة 14ال النافية 

                                                                                                                                                                                     
. 202ص . المدارس النحوية شوقي ضيف، 2
 .412، ص 1ج. الكتاب سيبويو، 1
. 36،ص 2ج. األصول في النحو  ابن السراج، 3
 .412، ص 1ج. الكتاب  سيبويو، 4
. 201ص . المدارس النحوي شوقي ضيف، 5
. 45، ص 2ج. األصول في النحو  ابن السراج، 6
. 14، ص 2ج. الكتاب  سيبويو، 7
. 359، ص 3ج. المرجع نفسو8
. 409، ص 1ج. معاني القرآن الفراء،9

 .87ص . الصاحبي في فقو المغة  أحمد ابن فارس، 10
. 5، ص 3 ج.الكتاب  سيبويو، 11
. 58، ص 1ج. معاني القرآن الفراء،12
. 396، ص 1ج. األصول في النحو  ابن السراج، 13
 .274، ص 2ج. الكتاب  سيبويو، 14
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 2العماد، الدعامة ضمير منفصل ضمير الشأن 33
 5المعرفة 4المعرفة 3التعريف  34
 8النكرة 7النكرة  6التنكير 35
  9ماال يستغنى عنو العمدة 36

 10تمام الكالم
 11مالم يتم الكالم الفضمة الفضمة 37
يرى الكوفيون أن عالمات االعراب و  13اإلعراب 12اإلعراب 38

البناء شيء واحد و لم يفصموا بينيما 
 14مثل البصريين

  16البناء 15البناء 39
تقسيم الفعل إلى  40

ماضي و 
تقسيمالفعإللىماضيومضا

 17رعوأمر
يقسم لكوفيون الفعل إلى ماضي و 

 18مضارع و دائم

                                                                                                                                                                                     
. 120، ص 1ج. معاني القرآن الفراء،1
. 51- 52، ص 1ج. معاني القرآن الفراء،2
. 87، ص2ج. األصول في النحو  ابن السراج، 3
. 5، ص 2ج. الكتاب  سيبويو، 4
. 21، ص 1ج. معاني القرآن الفراء، 5
. 148، ص 1 ج.األصول في النحو  ابن السراج، 6
. 54، ص 1ج. الكتاب  سيبويو، 7
. 21، ض1ج. معاني القرآن الفراء، 8
. 23، ص 1ج. الكتاب  سيبويو، 9

. 107، ص 1ج. معاني القرآن الفراء، 10
. 107 صج، . المرجع نفسو11
. 43، ص1ج. األصول في النحو  ابن السراج، 12
 .13، ص 1ج. الكتاب  سيبويو، 13
. 196ص . المدارس النحوية شوقي ضيف، 14
. 43، ص 1ج. األصول في النحو   ابن السراج، 15
. 13، ص1، ج.الكتاب  سيبويو، 16
. 197ص . المدارس النحوية  شوقي ضيف، 17
. 197ص . المدارس النحويةشوقي ضيف ، 18
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 مضارع و أمر
ماينصرفوماالين 41

 1صرف
 ما ينصرف و ما ال 

 
 2ينصرف

 ما يجرى و ما ال 
 

 3يجرى
  نعم و بئس 4نعم و بئس 42

 5نعم و بئس
43  

 6 الموصول
باب األسماء التي 
يجازى بيا و تكون 
 7.بمنزلة الذي، الصمة

 
 8الصمة

 

 . يوضح  المصطمحات النحوية وتطورىا حتى القرن الرابع اليجري(03)جدول رقم 

                                                           
. 104 ص .الممع ابن جني، 1
. 193، ص 3ج. الكتاب  سيبويو، 2
. 201ص . المدارس النحوية شوقي ضيف، 3
. 98ص . الممع  ابن جني، 4
. 57، ص 1ج. معاني القرآن الفراء، 5
 .124ص  . الممع  ابن جني، 6
 .69، ص 3ج. الكتاب  سيبويو، 7
 .157، ص 1ج. معاني القرآن الفراء،8
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ة ــــمــــــخاتال

 
المصطلح النحوي عند النحاة العرب دراسة تطبيقية في ):بعد دراسة ىذا الموضوع لموسوم بـ

:  توصمت فيو إلى النتائج التالية،(تطور المصطلح حتى القرن الرابع هجري

 

أن المصطمح النحوي لم يظير متأخرا بل تواجد مع بدايات النحو العربي في شكل  .1
إشارات دالة عمى مفيوم نحوي محدد، كانت مجيودات أبي األسود الدؤلي ىي 

. المميد ألولى المصطمحات النحوية
أن الكتاب لسيبويو يمثل أكبر ترسانة مصطمحية باعتباره أول كتاب نحوي وصل  .2

إلينا، فكان خالصة قرن ونصف من الدراسات النحوية، وصورة تعكس جيود أستاذه 
الخميل بن أحمد الفراىيدي، ورغم ىذا فقد كانت  مصطمحات الكتاب غير ناضجة 

بعد؛ إذ كانت في شكل عناوين طويمة تخمو من االيجاز، مادفع النحاة بعده إلى 
. تيذيبيا واختصارىا أمثال المبرد والفراء والرماني

أن التطور الذي مس أغمب المصطمحات النحوية التي جاءت في الكتاب كانت تمس  .3
المدلوالت والجانب الشكمي فقط أي التركيبة المفظية لمصطمحات سيبويو الالمفاىيم 

. النحوية التي عبر عنيا صاحب الكتاب والتي تميزت بالدقة في الطرح
الحرف ومصطمح االسم والفعل : أن بعض المصطمحات بقيت كما ىي ولم تتغير مثل .4

 التنوين ولكن ما تمت إضافتو ىو تمييز كل واحد منيم بعالمات خاصة كالجر 
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الجممة التي ُعبر عنيا : لالسم وفي المقابل تغيرت مصطمحات أخرى مثل... والنداء
بالكالم والكمم ثم تطورت عمى يد المبرد الذي أول من أطمق ىذا المصطمح وبقي 

. متداوال إلى اليوم
أن النحاة ورغم وضعيم ليذه المصطمحات والحدود النحوية لفيم وضبط الظاىرة  .5

لبناء؛ فقد  االمغوية إال أنيم وقعوا في تداخل بين ما فرقوا بينو أحيانا مثل اإلعراب و
ُوجدت مواطن اختمف حوليا أىي معربة أم مبنية، كذلك الحال بالنسبة لمتعريف 

. والتنكير، فما كان معرف قد يكو نكرة في مواضع أخرى
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قائمة المصادر والمراجع 

 

. برواية حفص عن عاصمـ القرآن الكريم 

 :الكتب العربية: أوال

 .م2010دار المسيرة، : عمان. 2:ط. المدارس النحويةإبراىيم عبود السامرائي،  .1
الصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا وسنن العرب أحمد بن فارس بن زكرياء،  .2

دار الكتب العممية، : بيروت، لبنان. 1:ط. أحمد حسن بسج: تحقيق. في كالميا
 .م1997ىـ، 1418

دار : الفجالة. بال:ط. المصطمح النحوي دراسة نقدية تحميميةأحمد عبد العظيم،  .3
. م1990ىـ، 1410الثقافة لمنشر و التوزيع، 

األصول في النحو دراسة بسيتيمولوجية لمفكر المغوي عند العرب تمام حسان،  .4
. م2000عالم الكتب، : القاىرة، مصر. بال:ط. النحو، فقو لمغة والبالغة

دار : ، منوبة، تونس1:ط. المصطمح النحوي وتفكير النحاة العربتوفيق قريرة،  .5
. م2003محمد عمي لمنشر، 

دار المعارف، : مصر. 2:ط. عبد السالم ىارون: تحقيق. مجالس ثعمبثعمب،  .6
. م1960

دار مجدالوي، : عمان. سميح أبو مغمي:  تحقيق.الممع في العربيةجني،  ابن  .7
. م1988

: بال، دمشق:ط. عز الدين التنوجي: تحقيق. مقدمة في النحوخمف األحمر،  .8
. م1961ىـ، 1381مطبوعات ديرية إحياء التراث القديم، 
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. بال: ط. عبد الحميد ىنداوي: تحقيق. كتاب العينخميل بن أحمد الفراىيدي، ال .9
 .م2003ىـ، 1424دار الكتب العممية،: بيروت

: بيروت. 1:ط. فخر الدين قباوة: تحقيق. الجمل في النحوخميل بن أحمد، ال .10
 .م1985ىـ، 1405مؤسسة الرسالة، 

الحد النحوي وتطبيقاتو حتى نياية القرن العاشر رياض يونس السواد،  .11
م 1430،2009دار الراية لمنشر،: عمان. 1:ط. ىجري

محمد أبو الفضل : تحقيق. طبقات النحويين والمغويينزبيدي األندلسي، ال .12
 1984دار المعارف، : مصر، القاىرة. 2:ط. إبراىيم

عبد الحسين : تحقيق. األصول في النحوسراج النحوي البغدادي، ابن ال .13
. م1992ىـ، 1417مؤسسة الرسالة، : بيروت. 3:ط. الفتمي

خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع سعود بن غازي أبو تاكي،  .14
. م2005ىـ، 1406عالم الكتب، : عمان، األردن. 1:ط. ىجري

دار الكتب : بيروت، لبنان. بال: ط. طبقات الشعراءسالم الجمحي، ابن  .15
. م2001ىـ، 1422العممية، 

: عمان، األردن. 1:ط. المسانيات المجال والوظيفةسمير شريف استيتية،  .16
. م2008جدار لمكتاب العالمي، 

طو محمد الزيني، محمد عبد : تحقيق. ، أخبار النحويين والبصريينسيرافيال .17
شركة ومكتبة مصطفى الباس الحمبي و أوالده، : مصر. 1:ط. المنعم خفاجي

 .م1955ىـ، 1375
: ط. النحو العربي ومناىج التأليف والتحميلشعبان عوض محمد العبيدي،  .18

 .م1989دار طاالس لمدراسات و الترجمة والنشر، : سوريا. بال
. م1992دار المعارف، : مصر. 7:ط. المدارس النحويةشوقي ضيف،  .19
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. 2:ط.القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحويةعبد العال سالم مكرم،  .20
. م1987المطبعة العصرية، : الكويت

: بيروت، لبنان. 1:ط. نظرات في التراث المغوي العربيعبد القادر مييري،  .21
. م1993دار الغرب االسالمي، 

: االسكندرية. بال:ط. مراحل تطور الدرس النحويعبد اهلل بن محمد الخثران،  .22
. م1993ىـ، 1413دار المعرفة الجامعية، 

دار : االسكندرية. بال:ط. دروس في المذاىب النحويةعبده الراجحي،  .23
 .م2010المسيرة، 

عبد الرحمن بن : تحقيق. التبيين عن مذاىب النحويين البصريينعكبري، ال .24
 .م1986ىـ، 1406دار الغرب االسالمي، : بيروت. 1:ط. سميمان العثيمين

دار الكتب، : القاىرة. 2:ط. سيبويو إمام النحاةعمى المجدي ناصف،  .25
. م1979

دار : عمان. 2:ط. الجممة العربية تأليفيا وأقساميافاضل صالح السامرائي،  .26
. م2007ىـ، 1427الفكر، 

م 1983ىـ، 1403عالم الكتب، : بيروت، لبنان. 3:ط. معاني القرآنفراء، ال .27
عمان، . 1:ط. نظرية المعنى في الدراسات النحويةكريم ناصح الخالدي،  .28

. م2006ىـ، 1427ر الصفاء لمنشر والتوزيع، اد: األردن
األىرام : القاىرة. 2:ط. محمد عبد الخالق عضيمة: تحقيق. المقتضبمبرد، ال .29

 م1994ىـ، 1415التجارية، 
مكتبة : القاىرة. بال:ط. الموجز في نشأة النحومحمد الشاطر أحمد محمد،  .30

 .م1983ىـ، 1403الكميات األزىرية، 
: االسكندرية. بال:ط. نشأة النحو و تاريخ أشير النحاةمحمد الطنطاوي،  .31

 .م2008دار المعارف،
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المصطمح النحوي نشأتو وتطوره حتى أواخر القرن محمد عوض القوزي،  .32
 .م1981ىـ، 1401عمادة شؤون المكتبات، : الرياض. 1:ط. الثالث ىجري

: بيروت،لبنان. بال:ط. محمدالمختارولدأباه،تاريخالنحوالعربيفيالمشرقوالمغرب .33
. م1971 دارالكتبالعممية،

من قضايا المصطمح المغوي واقع المصطمح المغوي مصطفى طاىر الحيادرة،  .34
 . م2003ىـ، 1424عالم الكتب، : األردن، اربد. 1: ط.العربي قديما وحديثا

. 1:ط. الخالف النحوي في المنصوباتمنصور صالح محمد عمي الوليدي،  .35
 .م2006جدار لمكتاب العالمي، عالم الكتب الحديث، : عمان، إربد

. 3:ط. مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحوميدي المخزومي،  .36
 .م1958مطبعة مصطفى الباجي الحمبي و أوالده، : القاىرة، مصر

عمان، . 1:ط. زىير غازي زاىد: تحقيق. شرح أبيات سيبويونحاس، ال .37
 .م1986ىـ، 1406عالم الكتب، : األردن

 
 :الرسائل الجامعية: ثانيا

 
،  «شرح كتاب سيبويو لعمي بن عيسى الرماني»محمد إبراىيم يوسف شيبة،  .1

، قسم  الدراسات العميا فرع المغة، كمية المغة العربية، جامعة أم (رسالة دكتوراه )
 .ىـ1415القرى، 
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 :فهــــرس الجـــداول

 الصفحـــــة مــوضوعـــــو الرقـــــــــم
 25 وضع المصطمح النحوي عند الرماني 01
 35 تعدد المصطمح النحوي عند المدرستين البصرية والكوفية 02
المصطمحات النحوية البصرية والكوفية وتطورها حتى القرن  03

 الرابع الهجري
76 

 

  
 الصــفحــة فــهرس الموضوعـــات

  د–أ  مقدمــة

 35 -2 المصطمــح النحــوي ظــهوره و تطــوره: الفــصل األول

 2 ظهور المصطمح النحوي و تطوره: أوال

 2 إرهاصات المصطمح النحوي -1

 4     مصطمح العربية

 5    مصطمح اإلعراب

 7 مدرسة الخميل وعممية المصطمح النحوي -2

 7   مصطمح الرفع

 8   مصطمح النصب

 8   مصطمح الخفض

 8   مصطمح الجزم

 9   مصطمح االسم

 9  مصطمح ضمير الفصل

 10  مصطمح الفعل
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يديولوجيتو عند المدرستين البصريةوالكوفية:ثانيا  15 تعدد المصطمح النحوي وا 

المصطمح في المدرسة البصرية و أسموبها في استقراء  -1
 المغة

15 

 16  منهج المدرسة البصرية في استقراء المغة-أ

 16                 جمع المادة العممية

 16                 التأكد من الثقات في صحة المروي

 17                 كثرة المسموع

 17                 كمية المقيس عميه المنقول عن العرب

 19  المصطمح النحوي في مدرسة البصرة-ب

 19     مصطمح المسند

 20    مصطمح الصفة و مصطمح التكرير

 20    مصطمح المنقوص

 20    مصطمح الضمير

 20    مصطمح اسم الفعل

 21    مصطمح إن وأخواتها

 21   مصطمح التمييز

 21   مصطمح ال النافية لمجنس
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