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 تربیة بابل

  صّالملخ

فــي كتابــة ) هـــ٢٣١ت(ّتهــدف هــذه الدراســة إلــى بیــان حقیقــة المــصطلح النحــوي عنــد ابــن ســعدان الكــوفي 

ـــادرا؛ لكونـــه مـــ، مختـــصر النحـــو ًإذ یعـــد هـــذا الكتـــاب مـــصدرا ن ً ـــه ّ ـــا النحـــو علـــى وفـــق أبواب ّصنف كـــوفي یعـــرض لن ّ

ّالمعروفة، وهو على إیجازه  كشف لنا جانبا مهما من مصطلحات المذهب الكوفي ً ًّ َ َ َ. 

َوتظهــر فائــدة البحــث فــي أنــه درس المــصطلحات لنحــوي كــوفي متقــدم عاصــر الفــراء  َ ّ ٍّ ٍّ َ، وزاملــه) هـــ٢٠٧(ّ َ .

َفضال عن أنه كشف لنا بوضوح المصطلحات  َ َ ّ ُالكوفیة التي تعرفنا أكثرها من طریق مصنفات البصریین ونقولهمً ُ ّ ّّ ّ. 

ّوقـد اقتــضت طبیعـة الدراســة أن تكــون علـى ثالثــة مطالــب تتقفاهـا خاتمــة، وقائمــة تـضمنت روافــد البحــث ؛  ّ

ّو بینت فیه داللة مصطلح االسم، وسرد المـصطلحات التـي تنـدرج تحـت ، ّتناول المطلب األول مصطلحات االسم

ّا المــسمى؛ أمــا المطلــب الثــاني فقــد اخــتص بمــصطلحات الفعــل؛ واخــتص المطلــب الثالــث بدراســة مــصطلحات هــذ ّ ّ ّ

ُالحرف؛ وقد َألحقت العمل بخاتمة بینت فیها النتائج التي توصلت إلیها في هذا البحث ُ ّ َّ.  

  

Abstract 
This study aims at clarifying the truth grammatical term as adopted by Ibn Sa'dan 

AL-Kufi ( died 231 H ) in his book mukhtasar Al-Nahu (of summary syntax)which is 

considered as a rare source in it field , due to it's being the only Kufi book which has 

exposed to us syntax in accordance with it's well – known types . Despite of the terms 

used by the Kufi School. 

  The advantage of this study appears in dealing with certain termology used by an 

early Kufi grammarian who was contemporary and a collegue of Al-Farra' (died 207 H ) 

.In addition that it clearly reveals the kufi termology which we have known most of it 

through the works of Al-Basri grammarians. 

  This study is divided into three chapters followed by a conclusion and then a list 

of the sources . Chapter one deals with termology related to the noun which we have 

clearified its semantics . It also includes stating the terms relating to it . As for the second 

chapter , it limits itself to the study of the semantics of the verb .The terms related to it 

are then mentioned . The third chapter deals with the termology of prepositions . In the 

conclusion , we have shown the results of the study . 

  

                                           
  ّهو أبو جعفر حممد بن سعدان الكويف النحوي الضرير، كـان مـن أكـابر القـراء، أخـذ القـراءة عـن سـليم عـن محـزة، وعـن حيـىي بـن املبـارك اليزيـدي، وأخـذ عـن ابـن معاويـة ُ ّ ّّ ُّ

ــان يقــــرأ بقــــراءة محــــزة، ولــــه كتابـــا اجلــــ الـــضرير، ــو، وكتــــاب يف القـــراءاتوكــ ــة األلبــــاء: ينظــــر. ّامع وا�ــــرد، ولــــه كتــــاب يف النحــ ، وبغيــــة ٢/١٤٣:، وغايــــة النهايــــة١/١٢٣:ّنزهــ

  .٦/١٣٧:، واألعالم١/١١١:الوعاة



  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٤٠

مةّالمقد  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

علـى آلـه د بـن عبـد اهللا وّین والمرسـلین أبـي القاسـم محمـّى اهللا علـى خـاتم النبیـّ العالمین، وصلّ هللا ربُالحمد

  .  صحبه الكرام المخلصینالمنتجبین المیامین، و

   : بعداّأم

ًمـصدرا نـادرا؛ لكونـه ) هــ٢٣١ت( ّالبن سعدان الكـوفي) مختصر النحو(كتاب  ّفیعد عـرض  یّكـوفيف ّمـصنً

ّ لنـا جانبـا مهمـَفَشَ كـ على إیجازه ـ  وفق أبوابه المعروفة وهو على لنا النحو ؛ ًا مـن مـصطلحات المـذهب الكـوفي ً

ومـع كونـه قارئـا ولـم یؤلـف  لقراء المشهورین في الكوفة وكان الدافع االساس لهذه الدراسة هو أن ابن سعدان من ا

ة  النحویــالعــه علــى دقــائق المــسائلّطالقــارئ واُفــي النحــو إال هــذا المختــصر إال أنــه یعطــي صــورة عــن ســعة ثقافــة 

یقتـــصر علـــى النحـــویین   الًاّ الكوفیـــة بعـــدا تـــداولیمـــصطلحات النحویـــةالًأیـــضا ومنهـــا المـــصطلحات ، وهـــذا یعطـــي 

   .فحسب

ت ( الفــراء َرَم عاصــّ متقــدٍّ كــوفيٍّ لنحــوي النحویــة المــصطلحاتهــا تعــرضّ هــذه الدراســة فــي أنفائــدةظهــر وت

ّ، فــضال عــن أنهَلــَزامو) هـــ٢٠٧ فات ّفنــا أكثرهــا مــن طریــق مــصنّ تعرة التــيّهــا تكــشف بوضــوح المــصطلحات الكوفیــً

ًین أمـرا جـدیرا بالعنایـة ؛ّكتـب الكـوفی لذا كان النظر فـي المـصطلحات ودراسـتها مـن خـالل ؛ولهمُقُین ونّالبصری  وقـد ً

البحـــــث فجـــــاء ة ّر فیهـــــا عـــــن المفـــــاهیم النحویـــــّثرنـــــا استقـــــصاء هـــــذه المـــــصطلحات عنـــــد ابـــــن ســـــعدان التـــــي عبـــــآ

  ).  في كتابه مختصر النحوّ عند ابن سعدان الكوفيّالمصطلح النحوي(:بعنوان

ت روافــد البحــث، ّاتمــة، وقائمــة تــضمنخ اهــاّتتقفوقــد اقتــضت طبیعــة البحــث أن یكــون علــى ثالثــة مطالــب 

الفعـل عنـد ابـن  اتمـصطلح  ّا المطلـب الثـاني، فیـضمّمـ؛ أایتعلـق بهـ  ومـال مـصطلحات االسـمّتناول المطلـب األو

بدراســـة مـــصطلحات لمطلـــب الثالـــث  اّواخـــتص حات التـــي تنـــدرج تحـــت هـــذا المـــصطلح،ســـعدان ثـــم ذكـــر المـــصطل

 مـصطلح ّ التقـدیم لكـل وكـان منهجـي إلیهـا فـي هـذا البحـث لتّئج التي توص النتاّا الخاتمة فجاءت بأهمّأم، الحرف

هـا إلــى فهـم القــارئ وفطنتـه مــن دون اإلشـارة إلــى ر داللـة اللفظــة التـي تركتّ لبیـان تطــو؛ّ واصــطالحيّبتأسـیس لغـوي

ـــیـــان مـــدلول المـــصطلح عنـــد ابـــن  فـــي ب فـــي الغالـــب، بعـــد ذلـــك شـــرعتالمعنیـــینالعالقـــة بـــین  ت ّســـعدان وقـــد رتب

 .                            ّالمصطلحات في ضمن كل مطلب على وفق الترتیب الهجائي

ـــم أتطـــرق إلـــى كـــل المـــصطلحات التـــي اســـتعملها ابـــن ســـعدان ذلـــك  ـــى  أنـــي ل ّوأود أن ُأشـــیر إل ّ ّ  بعـــض ّأنّ

ین ّین والكوفیّری عند البصونجدها ، استعمالهاّ واستقر خالل عصرهمضامینها ومدلوالتهات فأخذت َمَالمصطلحات ن

ــتثناء،  ٍّ حـــدعلـــى ـــد، والحـــذف، ویر،  والتحـــذ،واإلغـــراءســـواء مثـــل مـــصطلحات االسـ ـــوالتوكی ـــذموم، َسَالق المـــدح، و، ّال

  .الخ ... والمفعولالفاعل، و

رجــو منــه التوفیــق والــسداد وآخــر دعوانــا أن ًهــذا العمــل خالــصا لوجهــه الكــریم وأاهللا أن یكــون  ًوأخیــرا أدعــو

  .العالمین ّالحمد هللا رب
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  :مصطلحات االسم: لّ األوالمطلب

ٌسـمو( واألصـل فیـه ، وهـو الرفعـةّ مـن الـسموّمـشتق «:االسم لغـة        ْ
ِو، وجمعـه أسـماء، مثـل قنـو وأقنـاء، بـالوا) ِ

َّوانما جعل االسم تنویها على الداللة على المعنـى ألن المعنـى تحـت االسـم ً  علـى ّمـا دل «:ًواالسـم اصـطالحا .)١(»ٕ

   -:ًواستعمل ابن سعدان هذا المصطلح بمعناه الواسع وأراد به أمورا منها  )٢(.»نى في نفسهمع

االســم ، (م  النــوع األول مــن أنــواع الكــال بــهویقــصد) االســم( أطلــق ابــن ســعدان مــصطلح :معنــاه العــام االســم بأـــ 

ّال تـدخل إال علـى األسـماء ف الجـر  ؛ وحـرو)٣(»فهـذه األحـرف تخفـض األسـماء ونعوتهـا «:، قـال)الفعل ، الحـرف

 . وهي عالمة من عالماته

َّأن الفعـل إذا علـم وا «:ویقـصد بـه الفاعـل قـال) االسـم(طلح  واستعمل ابن سعدان مـص:)الفاعل (االسم بداللةـ ب 

ٌتقـدم قبـل االسـم، فهـو موحـد َ
ُ، واذا تـأخر بعـد االسـم ثنــي وجمـع، تقـول َّ ُ ، ٍه فعـل مــاضّ ألنـ؛)قـام (َتٌقـام زیـد، نـصب: ٕ

 . )٤(»الزیدونٕ الزیدان واذا جمعت قلت قام َقام: یت قلت ّفإذا ثن

ِ ویقصد به ما علق على شيء بعینه غیر متناول ما أشبهه، وال یخلو من أن یكون :)م َعلَالاسم (االسم بداللةـ ج 

ّاسما كزیـد وجعفـر أو كنیـة كـأبي عمـرو وأم
ٍ َ كلثـوم أو لقبـا كبً ةّقـَة وفّطـً

ّعلـم أن كـلا «:ابـن سـعدان ، قـال)٥( َ مـا كـان َّ

َفعل(ِمن األسماء على مثال  َعم (:مثل) ُ َ مـا كـان علـى ّوكـلینـصرف فـي النكـرة، وفي المعرفـة ه ال ینصرف ّفإن) رُ

 ،)النْعـَف(، وعلـى)أزهـر(و) أحمـد:(ِمـن األسـماء نحـو) لَفعـَأ( وعلى مثال ،)هاروت( و)هارون(مثل ) فاعول(مثال 

، فهي ال تنصرف في المعرفة وتنصرف في )رانْمِع(و) مانْثُع(و) وانْرَم(:سماء نحومن اال )النْعِف( و،)النْعُف(و

ّ وان،للداللـة علـى الـذات) العلـم( ابن سعدان لم یـستعمل مـصطلح ّاإلشارة إلیه أنجدر ت   ومما)٦(.»النكرة مـا اكتفـى ٕ

 .ینطبق على مفاهیم كثیرة وهو مصطلح واسع ،)االسم(ذكر لفظ ب

وأخواتهـا بــین ) ُظننـت(َرت فـإذا صـی«ویقـصد بـه المبتـدأ یقـول ) االسـم( وأطلـق مـصطلح :المبتـدأ   االسـم بداللـةدــ

َ فقیه، رفعت عبد اهللا بـ ُعبد اهللا أظن:  وأبطل الظن، تقول َ والفعلَ فارفع االسمِ والفعلِاالسم ) ًفقیهـا(ورفعـت  )فقیـه(ٌ

  -:آلتیة المصطلحات ا) االسم(ویندرج تحت مصطلح  )٧(.»)عبد اهللا(بـ 

(»األول منزل�ة التن�وین أو م�ا یق�وم مقام�ھ            ھي إسناد اسم إل�ى غی�ره بتنزیل�ھ ِم�ن           «:اإلضافة:المضاف -١
واس�تعمل اب�ن   . )٨

   -:وأراد بھ أمرین ) اإلضافة(سعدان مصطلح 

ـــ  ــاه أ ألنــك ) األخ (َ خفــضتَك أخیــَدار  ُ اهللاُ عبــدَقــول فــي اإلضــافة، دخــلت« :قــال ، االصــطالحيالمــضاف بمعن

ًدعــوت اســما مــضافا فانــصبه تقــول فــإذا «:وقــال فــي موضــع آخــر،  )٩(»إلیــه) الــدار (َأضــفت ً یــا أبــا محمــد أقبــل، : َ

  .)١٠(»ه مضافّ ألن؛)األب(َنصبت 

                                           
 . ٧٩ / ١٣): مسو(�ذيب اللغة  (1)
 . ١٨ / ١:  شذور الذهب شرح (2)
 . ٥٨ ، ٥٧ وينظر ٥٤: خمتصر النحو (3)
  .٤٣: املصدر نفسه (4)
 . ٢١٣ / ١: اإلعراباملفصل يف صنعة : ينظر (5)
  . ٩٥: خمتصر النحو (6)
  . ٦١: املصدر نفسه (7)
 . ١٩٧:  شرح احلدود النحوية(8)
  . ٤٢: خمتصر النحو (9)

  . ٦٨: املصدر نفسه (10)
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َواذا أضفت «:قال ،الفعل للضمیر   إسنادالمضاف بداللةـ ب  ً فاعال كان اسمك بالتـاء، َ فكنتِ إلى نفسكَ األفعالٕ

َكرهت كالم: تقول »ٌلتاء منك رفعك، فاُ
)١(.  

  : ـ الخبر٢

ن سـعدان، وأراد ورد هـذا المـصطلح عنـد ابـو )2(.» به عنهَثتّه إلى المبتدأ أو حدَ ما أسندتّلو كه «:الخبر

   -:به األمور اآلتیة

َ اهللا عـالم، رفعـتُتقول عبد «:قال ، أخبر المبتد أـ ) عبـد اهللا (فــ) عبـد اهللا(بــ ) ًعالمـا (َورفعـت) عـالم(بــ )  اهللاَعبـد (ٌ

َتقــول إن عبــ «: یقــول، نواســخ االبتــداء  علیــهتالخبــر الــذي دخلــ   ، وینــدرج تحتــه)٣(.»ه ُخبــر) عــالم(مبتــدأ و  د اهللا َّ

َالعاقل سائر، نصبت ٌ ًورفعت سائرا) عبد اهللا(لـ  ٌه نعتّألن ؛)َالعاقل (َونصبت) َّإن(بـ ) اهللاعبدَ  (َ  )َّإن( لــ ٌره خبـّ ألن؛َ

«.)٤(  

َإذا كنـت ) ّإمـا(و ) ّأمـا(َّعلـم أن وا«:الذي یحتمل الصدق أو الكذب، یقـولّالبالغي الخبر  داللة أسلوب بالخبر ب ـ

ًمخبرا أو آمرا أو ناهیا  ً ٌأمـا عبـد اهللا فعـالم، رفعـت : تقـول فـي الخبـر... ، وال بـد  مـن الفـاء ّ فهي أمـا مفتوحـةً ُ عبـد (ّ

 )٥(.»ٌخبر ها ّ ألن )ّأما (َتحتوف) عبد اهللا(بـ ) ًعالما(ورفعت ) عالم(بـ ) اهللا

ً ألن حكمه حكم الخبر في كونـه مفـردا وجملـة وظرفـا وهـو ؛ وأخواتهاّالمفعول الثاني في باب ظنالخبر بداللة  ج ـ ً ّ

َتقول ظننـت عبـد  «: یقول)٦(،خبر في األصل  ؛)ًعالمـا (َ، ونـصبتّاسـم للظـنه ّ ألنـ؛)عبـد اهللا (نـصبتً اهللا عالمـا، ُ

  )٧(.»ّر للظنه خبّألن

ًضــد الرفــع خفــضه أخفــضه خفــضا «:ًالخفــض لغــة: الخفــضـــ ٣ الجــر الــذي یجلــب  «:ًأمــا اصــطالحا فهــو. )٨(»ّ

ما ینوب عنها من الحروف بفعل واحد من أمـور ثالثـة، هـي الحـرف الخـافض واالضـافة   حركة الكسر أولألسماء

ٕ مــن والــى ومــع وعنــد وحــروف الخفــض «:ابــن ســعدان مــصطلح الخفــض بلفظــه قــال اســتعمل .)٩(»والتبعیــة وبعــد  ِ

ِٕوتحت وأسفل وأعلى وعلى وقدام وخلف ووراء وفوق وحذاء وا ِ ِاء ومقابل وقبالة وتَزُّ ِوجاه، وت جاه وُ لقاء، وعـن وغیـر ِ

َوسوى وسواء وقبل وبین ووسط ولدى ولدن وویل و ُ ُویس ومثل وفـي ومـا بـال ومـا شـأن ومـال ومنـذ وحـاش  َویح و ِ ِ ُ

  .)١٠(» وكم في الخبرّبُورالكاف الزائدة وخال والالم الزائدة و

َّویظهر واضحا من النص السابق أن ابن سعدان عد َّ ِ به علـى ذلـك ابـن  في الحروف الظروف وغیرها وقد نً

ّاعلـــم أن األشـــیاء التـــي یـــسم «:بـــالحروف قـــال  ووصـــف الكـــوفیین بـــأنهم یخلطـــون األســـماء)هــــ٣١٦ت(الـــسراج یها ّ

ّ ظروفا یسمالبصریون   .)11(»راء یسمیها محال ویخلطون األسماء بالحروفً صفة والفیها الكسائيً
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٤٣

عنــد البــصریین، قــال ابــن ُفقــد وصــف بأنــه مــصطلح كــوفي یقابــل مــصطلح الجــر ) الخفــض(ٕواذا عــدنا إلــى 

ِ من عبارات البـصریین والخفـض مـن عبـارات الكـوفیینالجر «):هـ٦٤٣ت (بعیش لوا ین تـداوّ الكـوفیّ أنّوالحـق .)١(»ِ

ــــــــم یختــــــــصّ ولكــــــــن،أكثــــــــروا اســــــــتعمالههــــــــذا المــــــــصطلح و  )٢()هـــــــــ١٧٥ت(وا بــــــــه بــــــــدلیل وروده عنــــــــد الخلیــــــــلّهم ل

 لوجــود عالقــة ؛ فــي نظــريقّموفــوهــو اصــطالح . )٥(اجّ وابــن الــسر)٤(،)هـــ٢٨٥ت(دالمبــرو )٣(،)ـهــ١٨٠ت(ســیبویهو

 عنـد األسـفلك َنـَالحون لـه بانخفـاض ّل الكوفیـّ؛ وقـد علـل إلیـهِقـُصـطالحي الـذي ن ومعناه االّبین معناه اللغويوثیقة 

  .الذي كتب له البقاء والشیوعهو المصطلح المستعمل ) ّالجر(  ولكن)٦(؛لى إحدى الجهتینإالنطق به ومیله 

ّرده عـن وجهـه یـرده ردا ومـرد «:ً لغةّالرد  :ّالردـ ٤ ّ َّ َُ ً ُّ ُفـال مـرد لـه :صـرفه، قـال تعـالى: ًاَ َ َّ َ َ َ َ] ّورد علیـه ] ١١:الرعـد

ًد إلیه جوابا، أيّ خطاه، وتقول رده إلى منزله، ور وكذلك إذاالشيء إذا لم یفعله ُالرد:  والمردود، رجع:َّ ّ«.)٧(   

واســــتعمل ابــــن ســــعدان  )٨(.ً اســــتعملوه مرادفــــا لمــــصطلح البــــصریین العطــــف والبــــدلّ مــــصطلح كــــوفيّوالــــرد

   -:وأراد به األمور اآلتیة ) َّالرد(مصطلح 

ًداال ّالــرد   )أ  ٍ إال زیـدٍ بأحــدُمــا مــررت«: فــي قولـهٌ وهــو واضــح:البــدل ه علــى بــ ّ ً، خفــضت زیــدا رّ   )٩(»)ٍأحــد(ًا علــى ّدَ

َیده وردیئه ؟ رفعتَجكم مالكَ : َفإذا قلت «:وقال في موضع آخر ُّ  . )١٠(»ًا على المالّرد) هُردیئ(و ) ُدهّجی (ُ

ّحـرف عطـف وان) حتـى(بـون ِعرُون ال یّوالكوفیـ :ال العطـف تبـاعمطلـق اإل ویرید به ّالرد  )ب  بـون مـا بعـدها ِعرُا یمـٕ

. لهـا مـا بعـدها علـى مـا قبَإن شـئت رددت: قـولین) حتـى(َّواعلـم أن لـك فـي «:ابـن سـعدان قـال )١١(.باعتبار العامـل

َوان شئت خفضت ٍ القوم كلهم حتى زیدا، وحتـى زیـدُلقیت:  تقول،ٕ ًَّ َلقیـت القـوم: أراد) ًزیـدا (َبَصَفمـن نـ؛ َ هـم حتـى َّ كلَ

ًلقیت زیدا َ«)١٢(. 

َواذا رددت «: قال:العائد داللة بّالرد  )ج  عبـد  (َه، رفعـتُاهللا لقیتـ عبد :ُسم المفعول به فارفعه، تقول على االَء الهإ

 .)١٣(»بالهاء الراجعة علیه) اهللا

ى ّ الـذي أد الـسببّلعـلو ،االشـتراك وِ مـن العمـوم والغمـوض غیر دقیق لمـا فیـهٌ مصطلح)ّالرد(م أن ّا تقدّضح ممّیت

  . تهّ لدق وقد استمر البدل وشاع،لح البدل مكانهإلى خفائه تبلور مصط

  

ل فـي ّ یریـدون بـه مخالفـة الثـاني لـألوّ وهـو مـصطلح كـوفي)١(، الـشيء عـن وجهـهّ رد:ًالـصرف لغـة :الـصرفـ ٥

 علـى الـشرط َسقتنـفـإذا  «:، قال)الصرف( واستعمل ابن سعدان مصطلح )٢(، له في اإلعرابإتباعه وعدم ،الحكم
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  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٤٤

َ وأكرمـك وأكرمـك، فمـَكِ تـأتني آتـْإن: ، والنـصب، تقـول والرفـع، أو فلك فیه الجـزم أو أو الفاءّمُثوالجزاء بالواو أو  ُ ن ْ

َقا على الجزاء، ومن رَسَره نّصی) كْأكرم (َمَزَج َ َ صیره ابتداء، ومن نَعَفً َ صرفه عن جهة الجزاء، قال اهللا تبارك َبَصَّ َ

َُأو یــوبقهنَّ بمــا كــسبوا   ((:وتعــالى َُ َ َ ِ ُِ ْ ٍویعــف عــن كثیــرْ ِ َ ْ َ َُ ْ ٍ  ویعلــم الــذین یجــادلون فــي آیاتنــا مــا لهــم مــن محــیص،َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َْ ْ ُ َ ُ ََ َ َ ُ ََ َ َّ

َ ْ َ(( 

»)َویعلم (َبَصَفن  ]٣٥، ٣٤: الشورى[
)٣(.  

ه یریـد مـن الـصرف نـصب الفعـل المـضارع بعـد الـواو والفـاء وثـم ّم أنـّ ابن سـعدان المتقـدّظ من نصَوالمالح

 ومــا الــصرف؟ َفــإذا قلــت «:ًراء قــائالح بــه الفــّین، فقــد صــرّقومــه الكــوفیبــن ســعدان مــن ه اّوأو، وهــو مــصطلح اســتمد

َأن تأتي: ُقلت  فـإذا كـان كـذلك ،ف علیهـاِطـُ إعادتها علـى مـا عُله حادثة ال یستقیمّ في أوٍ بالواو معطوفة على كالمْ

ــم یــشترط فــي ّنَأ ا تجــدر اإلشــارة إلیــهّوممــ. )٤(»فهــو الــصرف  علــى الــصرف بعــد الــواو أن النــصب ابــن ســعدان ل

 مـصطلح الـصرف ّ، ویبـدو أن)٥(ون فـي هـذه المـسألةّ وهمـا شـرطان اشـترطهما الكوفیـ،بَلـَأو ط) دحـج(یسبقها نفي 

ـــى الُ أصـــیلٌمـــصطلحبهـــذا المعنـــى  ـــدلیل اســـتعمالینّكـــوفی النـــسبة إل ـــهراء وابـــن ســـعدان الفـــ ب ، وعـــدم وروده عنـــد  ل

  .ّالبصریین

 واسـتعمل ابـن سـعدان )٦(،ى صـلة الموصـولّ ویـسم،مـا یقـع بعـد األسـماء الموصـولة) الـصلة(راد بــ ُیـ :الـصلةـ ٦

  : المصطلح المذكور وأراد به أمرین

َمت أخوك، رفعتّ الذي كل:تقول «:، قالصلة الموصول الصلة بداللة   ) أ  ،)األخ(بـ ) الذي( و ،)الذي(بـ ) خاأل (ُ

ُطعامــك ُ مــا أكلــت :وتقــول.. .ُتریــد الــذي كلمتــه  لمــضمرة علــى الهــاء ا) ُمــتّكل(، فأوقعــت )الــذي(صــلة ) ُمــتّكل(و 

َمـن نـصب .. . َ َجحـدا، ومـن ر) مـا (رَّصـی) َالطعـام(َ َ بــ ) الطعـام(فیرفـع ) الـذي(ًخبـرا بمنزلـة ) مـا(َّصـیر) الطعـام (َعَفـً

 .)٧(»ُه طعامكُ، أراد الذي أكلت)ما(ًصلة لـ ) ُأكلت( و ،)الطعام(بـ ) ما(و ) ما(

َواذا جئــت «: ابــن ســعدان قــال:)النعــت(صفة الــ الــصلة بداللــة  ) ب  ،َ بــالنكرات كــان لــك فــي الجــواب الجــزم والرفــعٕ

ًم رجال ِكر َأ:تقول َ من ج،ُكرمكْیكرمك ویْ َ صیره جوابا لألمر، ومن رَمَزَ َ ً ً صیره صلةَعَفّ  .)٨(» للرجلّ

النحـو  مـن مـصطلحات عدم االستقرار بذكر مصطلح الصلة، وهذا المصطلح كغیرهي ابن سعدان َّضح من نصّیت

ب له ِتُرة وكّ بمعنى صلة الموصول في الكتب النحویة المتأخّ هذا اللفظ استقرّ، على أن یزال في مرحلة التكوینما

  )٩(.ءالبقا
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 ١١٤٥

 تــسمیة )ـهــ٦٨٦ت(ّالرضــي  حّوضـ  وقــد )١(.هــو الخـشبة القائمــة فــي وسـط الخبــاء: العمـاد فــي اللغــة :العمــادـــ ٧

ّ لكونــه حافظــا لمــا بعــده حتــى ال یــسقط عــن الخبریــ؛ًونه عمــاداّون یــسمّوالكوفیــ «: بقولــهذا المــصطلحین لهــّالكــوفی ة ً

  .)٢(»كالعماد للبیت الحافظ للسقف من السقوط

) َّنإ(وأخواتهـا أو ) ُظننـت(فـإذا جئـت بــ  «:وأورد ابن سعدان مصطلح العماد ویعني به ضمیر الشأن، قـال

ِّوأخواتها فَأدخل الهاء صی ّ، وانٌ زیدُ الرجلَعمِه نّ أظن:، تقولًرها عماداَ   .)٣(»ٌ زیدُ الرجلَ نعمُهٕ

ًق العمــاد عنــدهما أیــضا علــى َطلــُ وی، الفــصلَ بــه ضــمیرااء وثعلــب وأرادّ أورده الفــرّ كــوفيٌوالعمــاد مــصطلح

  . )٤(ضمیر الشأن

ـــشأن(طلح بـــدل مـــص) العمـــاد(َّعلـــى أن ابـــن ســـعدان ارتـــضى مـــصطلح  ـــد البـــصریی) ضـــمیر ال وهـــو ؛ نّعن

  )٥(.خونّه المؤرَفَصَ المذهب كما وُّ كوفيدان فهوابن سعمنهم و؛ ونّه الكوفیَعَضَ وٌمصطلح

ِ إبانـة بعـض«:ً لغـةالقطـع: القطـعــ ٨ َ َ فـصال، قِمـن بعـض ِمر أجـزاء الجـُ ُطعـا وقطیعـة وقَعـه قَ یقطهَعـَطً ً ً ... ًوعـا ُطْ

ُوالقطع  ْ ًمصدر قطعت الحبل قطعا فانقطع: َ ََ ُ ْ َْ ُ َ ا ّ أراد النعـت، فلمـَأن یكون: معنى القطع«ي االصطالح فـ ا فّأم .)٦(»َ

  . )٧(» منه وخالفهَ وهو نكرة انقطع،َكان ما قبله معرفة

 اهللا ُ عبــدَجَرَ خــ:تقــول «:ِمــن ذلــك قولــه؛ ه الــسالف ومعنــاه عنــد ابــن ســعدانِ هــذا المــصطلح بلفظــَرَهــَوقــد ظ

َنبیال، نصبت ّعلى القطع، وان) ًنبیال (ً ّألن الكالم قد تم ؛ًما صار قطعإ   .)٨(» دونهَّ

َد شاخــصا، رفعــت  هــذا زیــ:ُتقــول «:وجــاء فــي موضــع آخــر قولــه ً علــى ) ًشاخــصا (َونــصبت) هــذا(بـــ ) ًزیــدا(ٌ

اس ّجعفر النحأبو  َبَسَ ون)١٠(. ولم یستعمله سیبویه،ینّون دون البصریّ به الكوفینفردا ٌمصطلح ُوالقطع .)٩(»القطع

ِنـزل علیـك الكتـاب بـالحقِّ مـصدِّقا لمـا بـین یدیـه (( :ه تعـالىَقولـعنـد إعرابـه ین ّهذا المصطلح للكـوفی) ـه٣٣٨ت( ِ ِْ َ ْ َْ َ َ َ َ ََ ًُ َ ْ ِْ َ َ َ َ َّ َ

َوَأنزل التوراة واإلنجیل َِ ْ ِْْ َ ََ َ َّْ   . )١١(»ین على القطعّ وعند الكوفی، على الحالَبَصَن: ًقاّمصد «:ًقائال  ]٣: آل عمران [))َ

ــه فــي تفــسیر ًاء وجــدنا هــذا المــصطلح حاضــراّ للفــرٕواذا عــدنا إلــى كتــاب معــاني القــرآن قولــه ِ، مــن ذلــك قول

ِوامرَأته حمالة الحطب : ((تعالى َ َ َْ َ َ َّ ُ ُ َ ْ الة الحطب، فإذا ّ وامرأته الحم:ك تقولّأنٌه نكرة، أال ترى ّ ألن؛ًقطعا  ]٤: المسد [))َ

َ، ولم یستقم أن تنعتً والالم كانت نكرةَ األلفَألقیت   .)١٢( بنكرةً معرفةْ

وهـذا  )١٣(،)هــ٣٢٨ت(عنـد أبـي بكـر بـن األنبـاري) القطـع(فقـد ورد مـصطلح له  الفراء  استعمالًوفضال عن

ّه شهد استقرارا عندهم ممّنأة المصطلح وّكوفیینبئ به ّكل ّا جعل ابن سعدان یفرد له بابا خاصً   .ًاً

                                           
 . ٤١١ / ٨) عمد: ( تاج العروس:ينظر (1)
 . ٤٥٦ / ٢: كافيةشرح الرضي على ال (2)
 . ٧٧: خمتصر النحو (3)
 . ١١٣، ٧٢ ،٧١، ٣١ / ١:  وجمالس ثعلب،٢٣٦، ١٨٥ / ٣ ،١٠٤، ٥١ / ١:  معاين القرآن:ينظر (4)
 .هامش الصفحة األوىل من البحث :ينظر (5)
 . ٢٧٦ / ٨) قطع : (لسان العرب (6)
 . ٢١٦ / ١: األصول يف النحو (7)
 . ٤٦: خمتصر النحو (8)
 . ٧٠: صدر نفسهامل (9)

 . ١٧١:ُاملصطلح النحوي نشأته وتطوره :ينظر (10)
 . ٣٥٤ / ١: إعراب القرآن للنحاس (11)
 . ٢٨٦، ٦ / ٢، ١٢، ٧ / ١: وينظر، ٢٩٨ /  ٣ (12)
 . ٩٤٨، ٩٣١ / ٢، ٢٩، ٤٧٧ / ١ و ٣٠ ١ / ١: إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر(13)



  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٤٦

ــ ٩ ــَدَصــ « :ُقــالُموضــع الــصدر، ی: المــصدر فــي اللغــة ):المفعــول المطلــق(المــصدر ـ ي َأ ِكــانَن المَ عــُومَر الق

 علـى حـدث َّ اسـم دلُكـل: المـصدر« فــ االصـطالحا فـي ّأمـ .)١(»لیـهِوا إُارَ أي صـِكانَوا إلى المُدرَصَ، وُنهَعواَ ُعَجَر

  . )٢(»مان مجهول وهو وفعله من لفظ واحدوز

ً اهللا خروجــا ُبــدَخــرج ع:ُتقــول «:لــق قــالویعنــي بــه المفعــول المط) مــصدرال(واســتعمل ابــن ســعدان مــصطلح 

ّه من أوَوا آخرّ والمصدر ما شق،ه مصدرّ ألن؛ًناَسَح
  .)٣(»لهِ

 االستقرار في ذكر هذا المصطلح كما هو الحال عند ابن سعدان إذ َ إلى كتاب سیبویه نجد عدمٍوفي نظرة

ون مــصطلح ّفیــ الكوَواســتعمل. )٤(ر ســیبویه عــن المفعــول المطلــق، بعنــوان الحــدث والحــدثان والمــصدر والتوكیــدّعبــ

ًعنوانا للمفعول المطلق) ه بالمفعولّالمشب(
)٥(.  

َ واســـتقراره لـــدى مـــن جـــاء،)المفعـــول المطلـــق( هـــذا المـــصطلح ُویظهـــر تبلـــور  بعـــد ســـیبویه وابـــن ســـعدان إذ َ

 ة التيّفات النحویّر من المؤلّذا األمر فیما تأخك، وه)٦()المفعول المطلق (:عنوان) هـ٣١٦ت (اج ّ ابن السرَاستعمل

ّطلح وأصبح بابا نحوی فیها هذا المصّاستقر   )٧(.ة تخلو منهّفات النحویّ المؤلُ تكادًا الً

ُفسروال: َّالمفسرـ ١٠ ْ َالبیان، فسر الـشيء یـ:  في اللغةَ َ َ َفـسره بالكـسر، ویُ ُ
ّره بالـضمُفـسِ َّ، فـسرا وفـسره أبانـه والتفـسیر ُ ً ْ َ

ٌفضلة، یرفع إبهام اسم أو إجمال نسبهٌفهو اسم نكرة، منصوب : صطالحا في االّأم. )٨(مثله
)٩(.   

ً رجـال، َ عـشرَر جـاءني أحـدّتقول فـي المـذك  «:ز، قالیِّوأطلق ابن سعدان مصطلح المفسر ویعني به التمی

ِّهما اسمان صیّ ألن؛في الرفع والنصب والخفض) أحد عشر(نصبت  ًرا اسما واحدا، ُ َفنـصب، ونـصبت ً ألنـه ) ًرجـال(ُ

  . )١٠(»ر عند الجمیعِّمفس

؛ )١١()نّاالســم المعــی(ر مــصطلح قــدیم مــشترك إذ اســتعمله الخلیــل وســیبویه إلــى جانــب ّوالتفــسیر أو المفــس

َّوا بـه وخـص ّصُب إلـیهم، وقـد خـَنـسُالتزموا به ونشروه حتـى صـار یین الذین ّوورد عند الكوفی  لكثـرة اسـتعمالهم ؛بهـمُ

ّ وان أو،اه وشیوعه عندهمّإی َّ َل من أطلٕ ّیز من الكوفییفسیر على التم مصطلح التَقَ   .)١٢(ین الفراءِ

ًاء نجـــد عـــدم االســـتقرار فـــي ذكـــر هـــذا المـــصطلح فتـــارة یـــستعمل ّوفـــي نظـــرة إلـــى كتـــاب معـــاني القـــرآن للفـــر

  والمفعــول مــصطلح التفــسیر علــى المفعــول ألجلــه،خــر یطلــق ُأضــع ا وفــي مو،یــزیر ویعنــي بــه التمّمــصطلح المفــس

  . )١٣(معه

                                           
 . ٤٤٩ / ٤ :)صدر: (لسان العرب (1)
  ١/٤٨:يف العربيةللمع ا (2)
 . ٤٦: خمتصر النحو (3)
 ٩٨):حبث(قراءة يف مصطلح سيبويه : وينظر. ٢٣٢ – ٢٣٠، ١٩٤، ٣٥ – ٣٤ / ١: كتابال :ينظر (4)
 . ٨ / ٣:  مهع اهلوامع:ينظر (5)
 . ٣٤:  املوجز يف النحو:ينظر (6)
  .٢/٩٤:، ومهع اهلوامع١/٤٦٦:ّشرح األمشوين :ينظر (7)
 . ٥٥ / ٥ ):فسر ( :رب لسان الع:ينظر (8)
 . ٣٢١:  شرح مجل الزجاجي البن هشام:ينظر (9)

 . ٨٠: خمتصر النحو (10)
  ١/٣٤٩:الكتاب (11)
 ١/٣٢٠:ن آعاين القرم: ينظر (12)
  ٢٨):حبث(وينظر املصطلح الكويف  ١/٤١٧ ،١/٧٣، ١/١٧ (13)



  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٤٧

ّ یطلقــه إال ه لـم ّنــإّمـا عنــد ابـن سـعدان ف أ؛ر غیـر متبلــورّمـصطلح التفــسیر أو المفـسَّلـذا یظهـر بوضــوح أن 

  . مّعلى التمییز كما تقد

ذا، إذا  ویكنـو عـن كـذا، وعـن اسـم كـ،يّ یكنـٌالنى فـّكن: ُقالُ، یالكنایة من ٍاسم مفعول: ً لغةّالمكني :ّالمكنيـ ١١

ى بـه ّ یكنـٍ اسـمّفهـو كـل:  االصـطالحيا فـّأمـ. )١(وأنت تریـد غیـرهبشيء م ّ به علیه أو أن تتكلّلَدَستُا یّم بغیره ممّتكل

ًما أم مخاطبا أم غائباّ متكلَعن الظاهر سواء أكان ً ً
)٢( .  

 ،)٣(ینّعنــد البــصری) المــضمر( بــه واین وأرادّ عنــد الكــوفیَ وهــو مــصطلح شــاعّواســتعمل ابــن ســعدان المكنــي

َ اعلـــم أن حـــروف التوا«:قـــال ّجمـــع وكتـــع تؤكـــ: ، وللنـــسوة وأنفـــسهم،ّ وكلهـــم،ونعـــوأكت ،ونعـــكیـــد أجمَّ َ ُ َ د بهـــا األســـماء ُ

َوهـــو مـــصطلح ینـــس) المـــضمر(مـــصطلح ) ّالمكنـــي( إلـــى جانـــب مـــصطلح َواســـتعمل. )٤(»ة والظـــاهرةّالمكنیـــ ُ  إلـــى ُبٌ

صلة ) ُمتّلك(و ) األخ(بـ ) الذي(و ) الذي(بـ ) األخ (َوقعتأ ،ُمت أخوكّ الذي كلُتقول «: قال،ّتقدم كما َینّالبصری

ُمتهّعلى الهاء المضمرة ترید الذي كل) ُمتّكل (َفأوقعت) للذي( ُ«)٥( .  

َّ ألن الكنایـة تـشمل ؛نـيِ مـن اصـطالح المكّأدق) الـضمیر(َّ أن اصـطالح ّالفتلـي عبد الحسین كتوردالیرى و

ّ به من إشارة أو موصول أو عدد بخالف الضمیر فإنكنىُ ما یّكل   .)٦(ذلكِ من ٌه ال یدخل فیه شيءِ

ُ تنعته بما فیه وتبالغ في وصفهِ للشيءَكُوصف: النعت: النعت ـ ١٢
) النعـت(لح واستعمل ابن سعدان مصط؛ )٧(

ُ رفعا فنعتن كان االسم  إٌ النعت تابع لالسمّواعلم أن «:ُویرید به الصفة، قال ُه رفع، وان كان نصبا فنعتـً ً َ ٕ ٌه نـصب، ٌ ُ

ُوان كان خفضا فنعت ً َ ٌه خفضٕ َعجب عبدَأ:  تقول،ُ ُالعاقـل  ثوبـ   اهللاَ عبـد (ٌه نعـت لــ ّ ألنـ؛)قـلالعا (َ، نـصبتُالجدیـدك َ

  . )٨(») للثوب(ه نعتّ ألن؛)الجدید(َورفعت ) اهللا

 )٩(،مـصطلح بـصري) الـصفة( مـصطلح َّن وأٌّ كـوفيٌمـصطلح) النعـت( مصطلح َّ أنٌ كثیر من الباحثینَّأكدو

ان ّ حیـ أبـيَ قـولّ الـسیوطيَلَقـَین األوائل، نّیِوا هذا المصطلح من النحوّمد ومنهم ابن سعدان استینّ الكوفیَّوالحق أن

ون، واألكثــر عنــدهم الوصــف ّمــا قالــه البــصریّین، وربّلكــوفیا ُاصــطالح] النعــتأي [ بــه والتعبیــر «:، قــالفــي النعــت

  .)١٠(»والصفة

   

ى َرَ وجـُهُ وغیرُي الماءَرَجو  ...ِلدمَّ كاُ ونحوهُى الماءَرَوقوف، ج الُّدض: ُالجري:  وما ال یجري یجري ماـ ١٣

ًیــاْرَي جِرْجــَه یُوْحــَ ونُرسَفــَال
ُ للمنــصرف كمــا أن غیــر المٌهــو اســمف ّفــي االصــطالح النحــويا ّأمــ ؛)١١(  اســم لغیــر ىجــرَّ

  . )١(المنصرف

                                           
 . ٤١١ / ٥): كين:(العني: ينظر (1)
  .٢٤ – ٢٣: شرح احلدود النحوية: ينظر (2)
  . ١/١٠٤: شرح األمشوين:، وينظر٤٦٢ / ١: ارتشاف الضرب من لسان العرب: ينظر (3)
 . ٥٠: خمتصر النحو (4)
 . ٩٠: املصدر نفسه (5)
 )اهلامش.(١٢١ / ٢: األصول يف النحو: ينظر (6)
 . ٩٩ / ٢ :)نعت:( لسان العرب:ينظر (7)
 . ٩٧، ٩٤، ٨٢، ٧٥، ٤٦ : وينظر٤١: خمتصر النحو (8)
ّ، واملصطلح النحوي للقوزي٣١٤:، ومدرسة الكوفة٢٠٢:ّاملدارس النحوية، شوقي ضيف: ظرين (9) ّ:١٦٦.  

  .١٤٥ / ٣: مهع اهلوامع (10)
  . ٣٤٤ /٣٧):جرى (: تاج العروس: ينظر(11)



  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٤٨

 «:، قـال)مـا ینـصرف ومـا ال ینـصرف(ون ّواستعمل ابن سعدان هذا المصطلح ویرید به ما یقـصده البـصری

ّألفــا والمــا أو صــغ) ِأمــس( فــي َ أدخلــتفــإذا ً َرته نكــرة أجریتــّ أو صــیرته أو أضــفتهً ُ أمــسنا مــضى:  تقــوله بــاإلعراب؛ً

 لـدخول األلـف ؛ه باإلعرابَ أجریت،َك األمسُت وتقول رأی،ه مضافّألن ؛یته باإلعرابه فاعل وأجرّ ألن؛)أمس (َرفعت

َمیس یا فتى، رفعتمضى ُأ: ، وتقولوالالم ٌ ْ ٌكـل غـد صـائر : وتقـول، ّمـصغره ّألنـ؛ ه بـاإلعرابَفاعـل، وأجریتـه ّ ألنـ؛هَ
ٍ ُّ

َأمــسا، نــ  هـــذا لعموابــن ســعدان حـــین اســت؛ )٢(» ألنــه نكـــرة؛ه بـــاإلعرابَ وأجریتــ،)صــائر(ر ه خبـــّنــأل؛ )أمـــس (َبَصً

ًضا،ِه مــن ســیبویه الــذي اســتعمله أیــّه اســتمدّ أنــّ وأغلــب الظــن،ًالمــصطلح لــم یكــن مبتكــرا لــه
ســتعمله ه اِ ومــن بعــد)٣(

  .)٤(ّراءمعاصره الف

 لمــذهب ً مجــاراة؛)صرفینــصرف وال ینــ مــا(مــصطلح اســتعمل ابــن ســعدان مــصطلح ٕوالــى جانــب هــذا ال 

ّعلــم أن كــلا«:، قــالینّالبــصری َفعــل(مــن األســماء علــى مثــال َ مــا كــان َّ ه ال ینــصرف فــي المعرفــة ّفإنــ) رَمــُع(مثــل ) ُ

 ذلـك ّولعـل) یجري وما ال یجريما (ین اشتهروا بمصطلح ّ الكوفیّ فإنٍومهما یكن من أمر. )٥(»وینصرف في النكرة

ّاه فصار مقترنا باسمهم أمّیعود إلى كثرة استعمالهم إی   .ونّ به البصریَفقد اشتهر) ینصرف وال ینصرف(ا مصطلح ً

َكنایة عن كل فعل متعـد، أو غیـر متعـد، فعـل« :الفعل في اللغة :مصطلحات الفعل: المطلب الثاني َ َ ٍّ ٍّ ٍ َ یفعـل ّ ْ َ

ًفعال وفعال، فاالسم مكـسور ًْ ِْ َفَعَل�ھ َیفَعل�ھ ِفْع�ًال م�صدر، وال نظی�ر ل�ھ إّال َس�َحَره َی�ْسَحره         : والمصدر مفت�وح، وقی�ل    ، َ

 ، مصطلح الفعلواستعمل ابن سعدان. )٧(» بزماٍنما دلَّ على اقتران حدثٍ   «:ا في االصطالح فھو   أّم،  )٦(»ِسْحرًا

، وھو من باب المشترك مفھوم آخر وھكذاعلى ھ في موضع آخر للداللة  عاد وأطلق ن، ثم   وأطلقھ على مفھوم معیّ   
  -:اللفظي وكاالتي

  

ّلـم أن الفعـل إذا تقـدعا« : قـال،م االسم والحـرفیسأقصد الفعل ق :معناه العامالفعل ب -أ َّل االسـم، فهـو موحـد، م قبـَّ

ّواذا تأخ  . )٨(»ُي وجمعُّنر بعد االسم ثٕ

ّ إذا كـن فـي أوّترى وتظـن «:ذلك قوله ومن :ر لخببداللة االفعل  -ب َّ  االسـم والفعـل، تقـول ّل الكـالم فانـصب بهـنُ

ًظننــت عبــد اهللا عالمــا  «: فقــد تــابع كالمــه قــائالَالخبــر) الفعــل(ه یریــد مــن مــصطلحّ أنــّفواضــح مــن هــذا الــنص )٩(.»ُ

 . )١٠(»ّ خبر للظنّألنه ؛ً عالماَ ،ونصبتّسم للظنا ّألنه ؛اهللا  عبدَنصبت

ولـك « :ویقصد اسم الفاعل، بقوله) الفعل( فقد استعمل مصطلح:ةّأو المشتق عام اسم الفاعلالفعل بداللة  -ج 

ّكیـف أخـوك صـانع وصـانعا، وان: فـي الفعـل الرفـع والنـصب، تقـول) یـفك(و ) أین(في  ٕ ً َمـا جـاز الرفـع والنـصب هـا ٌ

ّ ألن الكالم یتم؛هنا  . )١١(» دونهَّ
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 ١١٤٩

 وارفــع ، بــصفة ناقـصة فانــصب االســمَفـإذا جئــت «:بقولــه صد اســم المفعــولویقـ )الفعــل(مل مــصطلح واسـتع

َّ؛ ونــستطیع القــول أن هــذا االشــتراك جــاء بــسبب عــدم اســتقرار المــصطلح )١(»ٌ مــأخوذَّإن بنــا عبــد اهللا:  تقــولالفعــل

   -:ما یأتي) الفعل(ویندرج تحت مصطلح  ،بداللته األولى، وهو عیب من عیوبه

 لداللتـه علـى األمـر أي الطلـب فهـو صـیغة یطلـب ؛سـمي بهـذا االّمُن أقسام الفعـل وسـهو قسم م :فعل األمر  -١

  )٢(.ن الفاعلمبها الفعل 

َأكــرم زیــدا، ابتـدأت بفــتح األلــف وهمزهـا «:بهــذا اللفــظ قـال) األمـر(واسـتعمل ابــن ســعدان  ً ْ ة أال ّهــا أصــلیّ ألن؛ِ

ٕأكـــرم، فتثبـــت األلــف واذا ج: ك تقـــولّتــرى أنـــ َ ْم عبـــد اهللا یكرمـــِكـــر َأ: تقـــولزم الجـــواب ال غیــر،ئـــت بالمعرفـــة فـــاجَ ُ َ ك، ْ

ُقـــل تعـــالوا َأتـــل :ّ وجـــلّ قـــال اهللا عـــز،ه جـــواب لألمـــرّ ألنـــ؛)كرمـــكی(جزمـــت  ْ َْ َ َ ْ ُ ] ـــ؛ ]١٥١:األنعـــام ه جـــواب ّألن

 األمر أسلوب ًوأراد به أیضا) الحركات والسكون( من حیث الشكل األمرمر فعل أراد من مصطلح األ ف.)٣(»لألمر

  .د دخوله في تركیب الجملةبع

ــل الماضــي٢ ــ الفع ــم یخــصو .)٤(ٍ مــاضَّ هــو مــا دل علــى اقتــران حــدث بزمــانالماضــي:ـ  ّص ابــن ســعدان الكــوفيّل

ّتعریفا للفعل الماضي، وان ٕ ٌقـام زیـد، : تقـول «:ما اكتفـى بـذكره عنـد الحـدیث عنـه فـي بـاب تقـدیم الفعـل وتـأخیره، قـالً

َ واذا جمعـت،َقـام الزیـدان: َیت قلتّ ثن فإذاٍه فعل ماضّألن ؛)َقام (َنصبت َقـام الزیـدون وحـدت:  قلـتٕ  ٌه فعـلّألنـ؛  قـامَّ

»مّمتقد
)٥( . 

ُتعنــي المـــشابهة: ة فـــي اللغـــةَعَالمــضار:ــــ الفعـــل المـــضارع٣ َ َ َّرع، كـــأن كـــال َ الـــض ذلـــك مــنّقُشـــت، واِنیَیئَّبـــین الــش ُ

.ً رضاعاِانَوَخأما رع واحد فهَعا من ضَضَهین ارتبتالمش
تعني إجراء اسم الفاعل مجرى الفعل : في االصطالحو )٦(

ٌمطلــع:  لقربــه منــه نحــو؛المــضارع
ِ

ِ ویطلــُ
ه بینــه وبــین َبَ علــى الــشَقــیم ُأّ بــصريٌمــصطلح) المــضارع( ومــصطلح )٧(.عُ

  )٨(.ینّعند الكوفی )المستقبل( مصطلح ه ویقابل،)ِفاعل(االسم 

ـــه بابـــا ّذا اللفـــظ والمعنـــى وخـــص بهـــ واســـتعمل ابـــن ســـعدان مـــصطلح المـــضارع بـــاب األفعـــال (اه ّســـمًص ل

ٍواعلــم أن كــل فعــل «:قــال، )المــضارعة َّ ٌلــه یــاء أو تــاء أو نــون أو ألــف فهــو رفــع، تقــول أنــت تكرمنــي، وهــو ّ فــي أوَّ ٌ

        . )٩(»ثكم وأنا أكرمكّثني ونحن نحدّیحد

ه ّمـع أنـ) المستقبل( ولم یستعمل ؛ینّیرمن البص) المضارع( مصطلح ّ ابن سعدان استمدّ أنًویظهر واضحا

  .ّمصطلح كوفي

َّفعل ما لم یسم فاعله ـ ٤ فـإذا  «:قـال ابـن سـعدان )١٠(، للمجهـولّ الفعـل المبنـينوّ یریـد بـه الكوفیـ ٌوهـو مـصطلح :ُ

ـــذي یجـــيء ُجئـــت بعـــد االســـم المرفـــوع بـــشيء فانـــصب ال َ ـــد اهللاَُأعطـــي: ل بعـــد المرفـــوع، تقـــوَ  َدینـــارین، نـــصبت  عب
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 ١١٥٠

ُ مــا لــم یــسم فاعلــهَجعلتهمــا فعــل) ینارینالــد( ِ َّ ِ كــم ضــر:ٕواذا قــال «:وقــال فــي موضــع آخــر .)١(»ُ ُب عبــد اهللاُ  :؟ فقــلَ

ٕعـل مـا لـم یـسم فاعلـه، واذا قـالهما فّ ألن؛َین، نصبتَسوط َّ بمـا لـم ) الـدرهمین( درهمـان رفعـت :؟ فقـل منـكَذِكـم ُأخـ: ُ

َّیسم فاعله ُ«)٢( .  

ًقعـا ووقوعـا سـقطَ وُعَقـَ ومنـه ی، علـى الـشيءَعَقـَو «:ُالواقـع یقـال:ـ الفعل الواقـع٥ اسـتعمل ابـن سـعدان مـصطلح .)٣(»ً

ي ّویریــدون بــه المتعــد، تعملون الفعــل الواقــع وغیــر الواقــعون یــسّوالكوفیــ، ّویعنــي بــه الفعــل المتعــدي)  الواقــعالفعــل(

ُل عبــدَخــَد: تقــول «:فاعــل والمفعــول بـه فـي بــاب ال:ي، قــالّالمتعــدوغیـر  َدارك، رفعـت  اهللا َ َ ه فاعــل، ّ ألنــ؛)عبــد اهللا(َ

  . )٤(»بإیقاع الفعل علیها) الدار (َتونصب

ن اه دوّ ونـصبه إیـ،ي الفعـل إلـى المفعـولّ ویقـصد بـه تعـد،اءّاته عنـد الفـرّومـشتق) الواقع(وقد ظهر مصطلح 

.»)ّأي( الفعل على َأوقعت «: ویقول)٥(.»أوقعت علیه الفعل «:ًغیره من المفاعیل، فیقول مثال
أوقعـت  «:قولـه و)٦(

»ًعلیه فعال
»ًي واقعاّون الفعل المتعدّوأهل الكوفة یسم «):هـ٧١١ت( قال ابن منظور .)٧(

)٨( .  

َوالذي یبدو أن ابن سعدان قد س  اإلشـارةا تجـدر ّومم ؛ّي سبیل معاصره الفراء في رسم معالم النحو الكوفَكَلَّ

لـى إلـسنة العلمـاء  على أَه دارّ والبقاء ولكن،ب له الدیمومةَكتُون لم یّالذي استعمله الكوفی )الواقع(َّ أن مصطلح إلیه

  )٩(.ینّ سبیل الكوفیَكَلَما من سّ والسی،رّوقت متأخ

  :مصطلحات الحرف:  الثالثالمطلب

ّ أداة عاریــة فــي الكــالم لتفرقــة المعــاني تــسمََبنــت كلمــة ّ مــن حــروف الهجــاء، وكــلُ الحــرف«:ًالحــرف لغــة ُ ى ً

ًحرفــا ْ َن كــان بناؤهــا بحــرفٕ وا،َ ُ ــّمــا دل «:ًا الحــرف اصــطالحا فهــوّأمــ. )١٠(»ین أو أكثــرَ  )١١(.»ى فــي غیــرهً علــى معن

 عنــد )الحــرف( مــصطلح َ وقــد ورد)١٢(.)األداة(ون فیــستعملون مــصطلح ّا الكوفیــّین أمــّ مــن عبــارات البــصریُوالحــرف

   -:ابن سعدان وأراد به ما یأتي

ّواعلـم أن  «:قـال، مـصطلح الحـرف ویریـد بـه حـرف المعنـىابن سعدان ویطلق  -:حرف المعنىالحرف بداللة  -أ

رفع اوعلــى المرفــوع فــ، ى منــصوب فانـصب بهـذه الحــروف علــَ نــسقتفــإذا،  الــواو والفـاء وثــم وأو وال:قحـروف النــس

 )١٣(.»خفضاوعلى المخفوض ف

 مـا كـان مـن ّوكـل «:ولالكلمـة یقـف منهـا ّوالمقـصود بـذلك الحـروف التـي تتـأل -: الحرف بداللة حـرف المبنـى-ب
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، فهـو ال )َربَطـ( و ،)لَلـَط(: ولـیس فـي آخـره هـاء نحـو،كّالمعرفة والنكرة، وما كـان علـى ثالثـة أحـرف ثانیـه متحـر

  . )١(»ف في النكرةّف في المعرفة ویتصرّیتصر

 بــه ألفــاظ ویریــد ،علــى كلمـة) الحــرف(بــن ســعدان مـصطلح  اأطلـقربمــا و -:ةّالحــرف ویریــد بــه الكلمــة بعامــ  - ج

َهـم وأنفـسهم وللنـسوة جمـّعـون وكلكتأ و،جمعـونأَّاعلـم أن حـروف التواكیـد  «:، نحـو قولـهالتوكیـد َع وكتـُ  َوأطلــق )٢(.»عُ

ما عدا، : َّ في جمیع الكالم وهنّ بهنُأحرف تنصبوأربعة  «:، نحو قولهمصطلح الحرف ویرید به أفعال االستثناء

 ، علـى عـدم االسـتقرارٌاالشتراك في مـصطلح الحـرف دلیـل هذاَّن إ ونستطیع القول ؛)٣(»وما خال، ولیس، وال یكون

  . د مدلولهّ یتعدّ الواحد أالّة فیه إذ ینبغي للمصطلح في حدود الفرع العلميّوعدم الدق

ه أصوب ّون مع أنّالذي اشتهر به الكوفی) األداة( سعدان لم یستعمل مصطلح َبنا َّهما یكن من أمر فإنوم

) الحــرف(وینــدرج تحــت مــصطلح  ؛)٤( واختــصار فــي اللفــظ،ة فــي الداللــةّ لمــا فیــه مــن دقــ؛)الحــرف(مــن مــصطلح 

   -:المصطلحات اآلتیة 

ًا، َحــدَه جُدَجحــَه یَدَحــَرفــة، جقــرار كاإلنكــار والمعض اإلنقــی: حــد والجحــودَالج «:فــي اللغــةالجحــد :بــالحرفالجحــد  )١

   )٥(.»ود اإلنكار مع العلمُحُالج. ..ًودا ُحُوج

ابــن ســعدان مــصطلح اســتعمل و. )٦(ون بكلمــة النفــيّون مــا یعنیــه البــصریّ مــصطلح یعنــي بــه الكوفیــُوالجحــد

ُما أكلت طعامك :تقول «:، قال بحروف النفيویعني به النفي) حدَالج( َ وطعامك من نصب ،ُ ) مـا(ر َّصی) َمالطعا(َ

َحــدا ومــن رَج ْ َ ) ُأكلــت(و ) ِالطعــام(بـــ ) مــا(و ) مــا(بـــ ) َالطعــام(ع َرفــُفی) الــذي(ًرا بمنزلــة َبــَخ) مــا(ر ّصــی) َالطعــام (َعَفــً

َ، أراد الـذي أكلتـه طعامــك، فـإذا جئـت)مـا(ٌصـلة لــ  ُ َمـع اإلنــسان أجریـت اإلنـسان) مـا( بــ ُ ، وال  بــهِ والمفعـولِ بالفاعـلَ

ًما لقیت زیدا: ً جحدا تقولّإال) ما(یكون  ُ«)٧(.  

َّ وان ،ینّ الكـوفیِ مـن مـصطلحات)الجحـد (َ مـصطلحّأنإلى  الباحثین ُ معظمَذهبو مـن مـصطلحات ) يالنفـ(ٕ

ّ إلى أن الفرّ عوض حمد القوزيَ وذهب-ّكما مر - ینّالبصری غیر . )٨(وابتدعه) حدَالج( هو من وضع مصطلح َاءَّ

ّإال أن) النفي(حد مصطلح َالجً الفراء استعمل فضال عن ّأن ٌ استعماله له قلیلّ
)٩( .  

مــصطلح جــده یـستعمل أولـم  مـن اســتعماله، َرَ وأكثـ–لنــا ّ كمـا مث–) حــدَالج( ابـن ســعدان مـصطلح َواسـتعمل

 مـن مـصطلح ّلى المعنى االصطالحيإ في داللته ُحد أقربَالج َ مصطلحّ ألن؛ كما أرىٌقّف موٌ سلوك، وهو)النفي(

ْوان ؛النفي   ). النفي(ً أخیرا لمصطلح ُ والشیوع،ُب البقاءِتُك ٕ

ِفا وصْصَوعلیه و ،هَ لَ الشيءَصفَو «:الصفة لغة :الصفة )٢ ٌ، والهـاء عـوض مـن الـواو، وقیـّحاله: ًةَفً َ
 ُصـفَالو: لِ

 بعـض ٌاسـم دال علـى «:والـصفة فـي االصـطالح .)١٠(»ِفْصَ الوَنِ مَواصفوا الشيءَوت.. . ُیةْلِ الحُفةِّ والصُالمصدر
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؛ والـصفة مـن المـصطلحات المـشتركة فهـو )١(»ف بهاَعرُأحوال الذات وهي اإلمارة الالزمة بذات الموصوف الذي ی

وأراد ) الـصفة( مـصطلح واستعمل ابن سـعدان )٢(.، وغیر ذلك، وعلى التابعّ وعلى حرف الجر،یطلق على الظرف

   -:أمرینبه 

ضح هـذا مـن ّ ومجروره ویتّحرف الجر) الصفة(ن من مصطلح أراد ابن سعدا: مجرورال وّجارلالصفة بداللة ا   - أ

َواذا حلت «:قوله ُ َك قـد حلـتّ ألنـ؛َ، رفعـتٌال علیـك بـأس: ارفع ال غیر، تقولف وبین التبرئة بالصفة ،)ال(َ بین ٕ  بینـه ُ

َال فیهـا غـول وال هـم عنهـا ینزفـون : ((ّ وجلّ وقال اهللا عز،بالصفة) ال(وبین  ُ َ ْ ُْ ََ َْ ُ َ ََ ٌ ْ َ
ّالـصافات [)٣(»))ِ وهـو قریـب . ]٤٧:ّ

َ ال غـول فیهــا كـان رفعــا ونـصبا، فــإذا حلـت:َلـو قلــت «:تفـسیر اآلیــة نفـسها، قــال الفـراء فــي كــالممـن  ُ ً ً َ  بــین ال وبــین َ

 .)٤(»َّول بالم أو غیرها من الصفات لم یكن إال الرفعَالغ

َّإن أخــاك : تقــول «:قــال، )فالظــر(ى بـــّسمُوأراد بــه مــا یــ) الــصفة(واســتعمل مــصطلح  :الظــرفالــصفة بداللــة   - ب

ُعندنا جالس وجالسا، الوجه ً ّ ألن الصفة متوس؛الرفع) الجالس( في ٌ  . )٥(»طة بین االسم والفعلَّ

ّأبرأته مما : قالُی« :التبرئة :ال التبرئة  -٣ َ مـن األمـر یَئِرَ وبـ،ًبرئةــ تُرأتهَّبَ علیه ويلُ  ً واألخیـر نـادر بـراءةأَبـرُ وی،أَبـرِ

.»اًرءَوب
فـي التبرئـة ) ال (ّواعلـم أن«:ویعنـي بـه ال النافیـة للجـنس قـال) ال التبرئة(واستعمل ابن سعدان مصطلح  )٦(

ّ واذا نو،تنصب النكرة بغیر تنـوین ْبالتبرئـة، وان) المـال( لـك، تنـصب َال مـال:  تقـولَ رفعـتَنـتٕ ٌال مـال : َلـت قَ شـئتٕ

َال ر : لك، قال اهللا تبارك وتعالىٌلیس مال: ُلك، ترید ِیب فیهَ ِ
َ ْ] ٧(.»بالتبرئة) ریب (َفنصب] ٢:البقرة(   

ًأكثــر اســتقرارا ووضــوحا مــن غیــره عنــد ابــن ســعدان) ال التبرئــة(َّأن مــصطلح  ّویبــدو مــن هــذا الــنص  ّ ولعــل،ً

ّذلك عائد إلى أن ّرا عند الكوفیّصف باالستقرار والتبلور، وقد ظهر مبكّه مصطلح اتٌ ًین بدءا من كتاب معاني القرآن ً

َفـال ناصـر ((:قولـه فـي تفـسیر قولـه تعـالى:ا هذا المصطلح فمن ذلـك التي ورد فیهُنا على ذلك النصوصّاء، یدلّلفرل
ِ َ َ َ

ْلهم ُ ْوان ،ٌفلـم یكـن لهـم ناصـر حـین أهلكنـاهم، فهـذا وجـه، وقـد یجـوز إضـمار كـان «:قـال] ١٣:ّمحمد[ )) َ  قـد َنـتُ كٕ

  )٨(.» لهم اآلن من عذاب اهللاَ الناصر بالتبرئة، ویكون أهلكناهم فال ناصرَنصبت

َتقــدم كمــا –ین ّالتبرئــة مــن ألفــاظ الكــوفی) ال(أو والتبرئــة   ین ّ عنــد النحــویّســتقرتهر وا أطلقــوه علــى مــا اشــ– ّ

ُ لــم یظهــر إال فــي ك–النافیــة للجــنس ) ال( أعنــي – هــذا المــصطلح ّغیــر أن) ال النافیــة للجــنس(رین بـــ ّالمتــأخ ــّ ب ُت

ّبـروا عنـه بتعبیـرات مختلفـة كلَمـا عّد فلم نجد هـذا المـصطلح عنـدهم إنّ والمبر، سیبویهاَّرین أمّالنحاة المتأخ ي ّهـا تـؤدّ

ًمفهوما واحـدا، فقـد عبـر عنهـا سـیبویه بعبـارة  اها ابـن ّوسـم)  ١٠(،)ال التـي للنفـي(د بــ ّاها المبـرّوسـم)  ٩(،)النفـي بــ ال(ً
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ـــ الَنفــُاألســماء النكــرة التــي ت(:اجّالــسر ُظهــر هــذا المــصطلح إال عنــد ابــن مالــك الــذي ی ولــم ی)١(،)ى ب  مــن أوائــل ّعــدّ

   )٢().ال النافیة للجنس(ین الذین استعملوا مصطلح ّالنحوی

َالنسق - ٤ ٍ شيء هو ما كان على طریقة نظامّق من كلَسَالن :َ
تتابع الـشيء وعلـى  على ّ ویدل، من األشیاءٍ واحدَ

ٌكالم نسق، أي: ُقالُالتساوي، فی َ َ   . )٣( واحدٍام على نظَجاء: ٌ

 وأراد بالنـسق )٤(،ینّ یقابلـه العطـف عنـد البـصریّ وهـو مـصطلح كـوفيتعمل ابـن سـعدان هـذا المـصطلح،واس

 ،ّ وثم، والفاء،الواو:  حروف النسقّواعلم أن «:اإلشراك بین المعطوف والمعطوف علیه، في الحكم واإلعراب، قال

ْب، وعلــى المرفــوع فــارفع، وعلــى المخفــوض فــاخفِ بهــذه الحــروف علــى المنــصوب فانــصَ وال فــإذا نــسقت،وأو ، ْضْ

َلقیــت عبــد: تقــول َا، نــصبت د وزیــ اهللاُ َلقینــي عبــد اهللا ثــم زیــد، رفعــت : ، وتقــول)عبــد اهللا( علــى ٌقَسَه نــّ ألنــ؛)ًزیــدا(ً ٌ ُ َ
ِ

  .)٥(»)عبد اهللا(ٌق على َسَه نّ ألن؛)ًزیدا(

ین ّاألقــرب لــروح اللغــة مــن مــصطلح البــصریق، هــو َسَلمــصطلح النــ) ابــن ســعدان( اســتعمال ّالــذي یبــدو أن

  . ّ ومعناه االصطالحي،ّة بین معناه اللغويّ لوجود عالقة داللی؛)العطف(

  الخاتمة

  -:ِخرج البحث بجملة من النتائج نجملها على الوجه اآلتي

َّـ تظهر فائدة هذا البحث في أنه  درس المصطلحات  لنحوي كوفي متقدم فضال عن أن البح ً ّ ّ ّ َ َ َُ َث كشف لنا بوضوح ّ

ّالمصطلحات الكوفیة التي تعرفنا أكثرها من طریق مصنفات البصریین ونقولهم ّّ ّ.  

القطـع، والعمـاد، والـصرف، : ین مثـل مـصطلحّفت وشاعت عنـد الكـوفیِرُبن سعدان المصطلحات التي عاستعمل اـ 

 .تهّها وهو دلیل على كوفی وغیروالنسقال التبرئة، والفعل الواقع، و

مــا ( ومثــال ذلــك اســتعماله مــصطلح ، فــي بعــض المــصطلحاتّ والبــصريّبــین المــذهب الكــوفيابــن ســعدان ط َلــَخـــ 

 . )یجري وما ال یجريما ( ّ المصطلح الكوفيِ إلى جنبّ البصري)ال ینصرفما ینصرف و

ـــ  ـــَن ٍ مـــصطلحاتاســـتعمل ابـــن ســـعدانـ ها عنـــد  ونجـــد،ًراّ اســـتعمالها مبكـــّ فأخـــذت مـــضامینها ودالالتهـــا واســـتقرْتَم

  .ین على السواءّ والكوفی،ینّلبصریا

ًرت كثیــرا عنـــد ابـــن ّین مختلفــین أو أكثـــر وهـــي ظــاهرة تكـــرنیـــداللـــة المــصطلح الواحـــد عنــد ابـــن ســـعدان علــى معـــ 

أســلوب الخبــر الــذي ، وخبــر المبتــدأ(: مــصطلح الخبــر علــى ثالثــة أمــورقِطلــُه علــى ســبیل المثــال یُســعدان، فوجدتــ

 متباینـــة ٍق مـــصطلح الفعـــل علـــى موضـــوعاتِطلـــُ ووجدتـــه أیـــضا ی).المفعـــول بـــه الثـــاني، و والكـــذبالـــصدقیحتمـــل 

 . )اسم الفاعل أو المشتق عامة، والخبر، الفعل بمعناه العام أقصد الفعل قسیم االسم والحرف(:مثل

  . سعدان في معظم المصطلحات التي استعملها ابن ّاالصطالحي والمعنى ّتوجد عالقة وثیقة بین المعنى اللغويـ 

 ومـن ، البحـثّممـا یجـده القـارئ فـي ة التـي خـرج بهـا البحـث وغیرهـافهذه جملة من النتـائج الرئیـس. . .وبعد

  . العالمینّ والحمد هللا رب والسداداهللا التوفیق

  المصادر والمراجع

                                           
 .٢/٢١٨:أصول النحو: ينظر (1)
 ١/٥٢١: شرح الكافية الشافية: ينظر (2)
 . ٤٢٤ / ١٠ :)نسق: ( لسان العرب:ينظر (3)
 . ٨٨ / ٨: ل البن يعيشّشرح املفص : ينظر(4)
 . ٤٥: خمتصر النحو (5)
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  . القرآن الكریم-

 . م١٩٨٥ ة،ّأحمد مكي األنصاري، القاهر. ّأبو زكریا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو، د -

) هـ٧٤٥ت ( ّعلي بن د بن یوسفّ أثیر الدین محمّان األندلسيّارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حی -

 . م٣،١٩٨٩ج م،١٩٨٨ ،٢م، ج١٩٨٤ ،١اس، مصر، جّمصطفى أحمد النم. تحقیق وتعلیق د

، تحقیــق )هـــ٣١٦ت( اجّالــسر  المعــروف بــابنّ بــن ســهل النحــويّد بــن الــسريّاألصــول فــي النحــو، أبــو بكــر محمــ -

                             .  لبنان–سة الرسالة، بیروت ّعبد الحسین الفتلي، مؤس.د

غـــازي زاهـــد،  زهیـــر .تحقیـــق د )هــــ٣٣٨ت (د بـــن إســـماعیلّاس أحمـــد بـــن محمـــّ إعـــراب القـــرآن، أبـــو جعفـــر النحـــ-

 .م١٩٨٨، ٣بیروت، ط

ّفــارس، الزركلــي الدمــشقي األعــالم، خیــر الــدین بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن - دار العلــم  ،)هـــ١٣٩٦ت( ّ

  . م٢٠٠٢ ،١٥للمالیین، ط

مــازن المبــارك، : تحقیــق) هـــ٣٤٠ت( اإلیــضاح فــي علــل النحــو، الزجــاجي، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق -

 . م١٩٨٦، ٥بیروت، ط

محیـي الـدین عبــد : تحقیـق) هـــ٣٢٨ت (ّ عـز وجـل، أبــو بكـر بـن األنبـاريإیـضاح الوقـف واالبتـداء فــي كتـاب اهللا -

 .م١٩٧١الرحمن رمضان، دمشق، 

: ، تحقیق)هـ٩١١ت( ّالسیوطي ّ بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین-

 .صیدا  لبنان ـ-ّد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة ّمحم

ب بمرتــضى ّالفــیض الملقــ ، أبــوّاق الحــسینيّن عبــد الــرزد بــّد بــن محمــّ تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمــ-

 . ت.ّمجموعة من المحققین، دار الهدایة، د) هـ١٢٠٥ت  (ّالزبیدي

ه جماعـــة مـــن َحّه وصـــحَطَبَضـــ) هــــ٨١٦ت  (ّ الـــزین الـــشریف الجرجـــانيّد بـــن علـــيّ بـــن محمـــّالتعریفـــات، علـــي -

 . م١٩٨٣، ١ة، بیروت، لبنان، طّالعلماء، دار الكتب العلمی

د عـوض مرعـب، دار ّ محمـ:تحقیـق )هــ٣٧٠ت (، أبـو منـصور ّ الهـرويّد بـن أحمـد األزهـريّتهـذیب اللغـة، محمـ -

 . ، بیروت، لبنانّإحیاء التراث العربي

رمـزي منیـر بعلبكـي، دار العلـم : تحقیـق) هــ٣٢١ت (د بـن الحـسن بـن دریـد األزدي ّ جمهرة اللغة، أبو بكـر محمـ-

 . م١٩٨٧، ١للمالیین، بیروت، ط

ّأبو محمد بدر الدین حسن بـن قاسـم بـن عبـد اهللا المـرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني- : ، تحقیـق)هــ٧٤٩(ّ

 .م١٩٩٢، ١ّفخر الدین قباوة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط. د

ّ سر صناعة اإلعراب، ألبي الفتح عثمان بن جني- ّ  .م٢٠٠٠، ١ط ّ، دار الكتب العلمیة، بیروت،)هـ٣٩٢ت(ّ

ّعلي بـن محمـد بـن عیـسى أبـو الحـسن األشـمونيّ األشموني على ألفیة ابن مالك،  شرح- ، دار الكتـب )هــ٩٠٠ت(ّّ

 . م١٩٩٨، ١ّالعلمیة، بیروت، ط

 ،١ط ،بیـروت، محـسن مـال اهللا علـي :تحقیق) هـ٧٦١ت  (ّ المصرياألنصاريابن هشام ، ّشرح جمل الزجاجي -

  .م١٩٨٥

دار ، اإلبراهیمـيب ّالطیـ محمـد.د: تحقیـق وتقـدیم، )هــ٩٧٢ت(ّحمـد الفـاكهيأ بـن عبـد اهللا، ةّشرح الحـدود النحویـ -

 .م١٩٩٠، لبنان، بیروت، النفائس

تــصحیح وتعلیــق یوســف  )هـــ٦٨٨ت(د بــن الحــسن االســتراباذي ّ الــدین محمــّرضــي،  علــى الكافیــةّشــرح الرضــي -

 .ت.د، جامعة قار یونس، رحسن عم
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اهللا بــن یوســف أبــو محمــد  عــرب، عبــد اهللا بــن یوســف بــن أحمــد بــن عبــد شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــالم ال-

 ).ت.د(حدة للتوزیع، سوریا ّالشركة المت تحقیق عبد الغني دقر،) هـ٧٦١ت (جمال الدین بن هشام 

المـنعم أحمـد هریـدي،  عبـد: ، تحقیـق)هــ٦٧٢ت (ن ابن مالكد بن عبد اهللا جمال الدیّمحم شرح الكافیة الشافیة، -

ّ القرى مركـز البحـث العلمـي واحیـاء التـراث اإلسـالمي كلیـة الـشریعة والدراسـات اإلسـالمیة مكـة المكرمـة، ّجامعة أم ّ ّ ّ ّ ّٕ

 .ت.الطبعة األولى، د

ى، القـــاهرة، ّبیـــروت، مكتبـــة المثنـــ ، عـــالم الكتـــب،)هــــ٦٤٣ت (ّق الـــدین بـــن یعـــیش النحـــويّموفـــل، ّ شـــرح المفـــص-

 ). ت.د(

تحقیـق أحمـد ) هــ٣٩٣ت( ّارابيالفـ ّاد الجـوهريّة، أبو نصر إسماعیل بـن حمـّالصحاح تاج اللغة وصحاح العربی -

 .م١٩٨٧، ٤ط ار، دار العلم للمالیین، بیروت،ّعبد الغفور عط

ّراء، شمس الدین أبو الخیر بن الجزريُ غایة النهایة في طبقات الق- ، )هــ٨٣٣ت (د بـن یوسـف، ّد بن محمّ، محمّ

 .برجستراسر .ج هـ١٣٥١ّل مرة عام ّعني بنشره ألومكتبة ابن تیمیة، 

د ّ عبـد الـسالم محمـ:تحقیـق) هــ١٨٠ت (ب بـسیبویهّالملقـ ، أبـو بـشرّ الكتاب، عمرو بن عثمـان بـن قنبـر الحـارثي-

 . م١٩٨٨، ٣هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

. ، تحقیـق د)هــ١٧٠ت( ّ البـصريّ أبو عبد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـیم الفراهیـدي،كتاب العین -

 . ت.د ، دار مكتبة الهالل،ّإبراهیم السامرائي. ، دّمهدي المخزومي

د صــابر الفــاروقي ّمحمــ د بــن حامــد بــنّ بــن القاضــي محمــّد بــن علــيّاف اصــطالحات الفنــون والعلــوم، محمــّ كــش-

، الناشـر مكتبـة جروعلـي دحـ. رفیق العجم، تحقیـق د. د ٕتقدیم واشراف ومراجعة) هـ١١٥٨ت بعد (ّ التهانويّالحنفي

 . لبنان، ناشرون، لبنان

ت ( الـدینّ محـبّ البغـداديّاللباب في علل البناء واإلعراب، أبو البقاء عبد اهللا بـن الحـسین بـن عبـد اهللا العكبـري -

 .م١٩٩٥ ،١، تحقیق عبد اإلله نبهان، دار الفكر، دمشق ط)هـ٦١٦

ّمحمد بن مكرم بن منظور األفریقي، لسان العرب -  .هـ١٤١٤ ، ٣، دار صادر، بیروت، ط)هـ٧١١ت(ّ

ة، ّدار الكتــب الثقافیــ فــارس،  فـائز:تحقیــق) هـــ٣٩٢ت (ّ الموصــليّيّة، أبـو الفــتح عثمــان بــن جنـّ اللمـع فــي العربیــ-

 .ت.الكویت، د

شــرح ، )ـهــ٢٩١ت(بثعلــب   عبــاس المعــروفأبــو ّار الــشیبانيّحمــد بــن یحیــى بــن یزیــد بــن ســیأ، مجــالس ثعلــب -

 .م١٩٦٠ ، ٢ط، القاهرة، دار المعارف، د هارونّسالم محموتحقیق عبد ال

بـو عبـاس، كتـاب منـشور فـي  حـسین أحمـد. دراسة وتحقیـق د) هـ٢٣١ت (ّ مختصر النحو، البن سعدان الكوفي-

 .م٢٠٠٥والعشرون،  ة السادسةّات اآلداب والعلوم االجتماعیة، الحولیّحولی

 . م١٩٨٦، ٣ط ، بیروت،ّمهدي المخزومي.  د،و مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنح-

 .ت.د، بیروت، دار الفكر، علي رضا، ع في اللغة العربیة نحوها وصرفهاالمرج -

 ،١الریـــاض، ط القـــوزي،، عـــوض حمـــد ّره حتـــى أواخـــر القـــرن الثالـــث الهجـــريّ نـــشأته وتطـــوّ المـــصطلح النحـــوي-

 .م١٩٨١

تحقیـق احمـد یوسـف ، )هــ٢٠٧ت(د اهللا بـن منظـور الـدیلمي الفـراءب زكریا یحیى بن زیاد بن عأبو، معاني القرآن -

 .ت.د، ١ط، مصر، دار المصریة للتألیف والترجمةال، الشلبي إسماعیلعبد الفتاح ، د علي النجارّمحم، النجاتي

ّ معجـــم المـــصطلحات النحویـــة والـــصرفیة، لمحمـــد ســـمیر نجیـــب اللبـــدي، مؤســـسة الرســـالة، دار الفرقـــان، ط- ّ ّ ّ ّ١ ،

 .م١٩٨٥
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.  د:تحقیـق) هــ٥٣٨ت(جار اهللا  ّ المفصل في صنعة اإلعراب، أبو القاسم محمد بن عمرو بن أحمد الزمخشري-

  .م١٩٩٣، ١علي أبو ملحم مكتبة الهالل، بیروت، ط

  . م١٩٧٩ّعبد السالم محمد هارون، دار الفكر، : ، تحقیق)هـ٣٩٥(ّ مقاییس اللغة، أحمد بن فارس القزویني-

 :تحقیــق) هــ٢٨٥ت( دّبـالمبر اس المعــروفّ، أبـو العبـّ األزديّد بـن یزیــد بـن عبـد األكبــر الثمـاليّ المقتـضب، محمـ-

 . ت.د عبد الخالق عضیمة، عالم الكتب، بیروت، دّمحم

 .م١٩٦٥والنشر، بیروت،  سة بدرات للطباعةّ الموجز في النحو، ابن السراج، تحقیق مصطفى الشویمي، مؤس-

ّ موســـوعة المـــصطلح النحـــوي- ـــا مـــرزا الخـــامس، دار الكتـــب العلمیـــة، َ ّ مـــن النـــشأة إلـــى االســـتقرار، الـــدكتور یوخن ّ

 .م٢٠١٢بیروت،الطبعة األولى، 

 .م١٩٨٥، ١مة، طّة المكرّین، خدیجة أحمد مفتي، مكّاء الكوفیّ القرنحو -

ّ نزهــة األلبــاء فــي طبقــات األدبــاء، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبیــد اهللا األنــصاري، أبــو- كــات، كمــال الــدین البر ّ

 .م١٩٨٥، ٣ األردن، ط–اء المنار، الزرق ّإبراهیم السامرائي، مكتبة: ، تحقیق)هـ٥٧٧ت  (ّاألنباري

 :تحقیـق) هــ٩١١ت(الـسیوطي،  همع الهوامع فـي شـرح جمـع الجوامـع، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـالل الـدین -

  .ت.عبد الحمید هنداوي، المكتبة التوفیقیة، مصر، د

 :واألطاریحالرسائل 

ّالمــصطلح الــصرفي فــي العــین والكتــاب ودقــائق التــصریف دراســة موازنــة، أطروحــة دكتــوراه، علــي جمیــل عبــاس  - ّ ّ
ّالسامرائي، كلیة اآلداب، جامعة الموصل،  ّ  .م١٩٩٠ّ

ّالمــصطلح الكــوفي فــي تفاســیر القــرآن العظــیم مــن القــرن الــسابع إلــى القــرن العاشــر، أطروحــة دكتــوراه، عــدنان  -
ّمام،  كلیة التربیة،  الجامعة المستنصریة،  اإل   .م٢٠٠٦ّ

  -:ات ّالدوری

اسـات علمیـة محكمـة، المجلـد ، درد علـي توفیـق الحمـد، علـوم اللغـة.، أ)تحلیـل ونقـد(ة في مصطلح سـیبویه  قراء-

  .م٢٠٠٦، دار غریب، القاهرة، ّاألول، العدد التاسع

   .م١٩٧٩، الموصل ،١ة التربیة والعلم، ع، بحث منشور في مجّلمإبراھی الدین توفیق يمحی. ، د المصطلح الكوفي-


