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 الممخص:
لممصطمحات النحوية, وال سيما ذوات السعة الداللية والتي  الَفرَّاء إنَّ استعمالَ 

عالم واحد نتج عنو ظاىرة تعدد داللة المصطمح عند تكون في مذىب أو مدرسة أو 
الواحد عنده, وىو ينبئ عن فقٍو نحوي بداللة تمك المصطمحات النحوية, ومن ذلك 

 الخاصة بو. , فإنو يستعمميما؛ لكن ُكلٌّ لو داللتووالبدلالترجمة عمى سبيل التمثيل 

 مدخل:
وااللوىية كمااًل وجالاًل, واختص بأسمائو الحسنى  الحمُد هلل المتفرد بالربوبية

المبعوث بأكمل الشريعة, وعمى  وصفاتو العمى, والصالُة والسالم عمى نبّينا محمد 
 آلو وصحبو أجمعين. أّما بعد

النحوية, وال سيما التي تنتمي  في تسمية بعض المصطمحات إنَّ االختالففَ 
أو مدرسة أو عالم واحد نتج عنو ظاىرة تعدد داللة المصطمح الواحد عند الى مذىب 

 النحاة أنفسيم.

لداللة المصطمح الواحد عند  وعمى الرغم من وجود اشارات الى ظاىرة التعدد
غير أنَّ أحًدا  الَفرَّاءلتي اعتنت وتناولت ؛ فضاًل عن الدراسات الدى الباحثين الَفرَّاء 

منيا لم يطرق ىذه الظاىرة ببحٍث مستقٍل, سوى تعميقات ووجيات نظر في قسم 
 منيا.

ظيار استعمال  لممصطمح النحوي  الَفرَّاءويبدو أنَّ حرصي الشديد في توثيق وا 
جوانبو وتعدد داللتو ىو الباعث الرئيس في دراستو وتناولو؛ فضاًل عن استكمال 

 بحسب الموضوعات النحوية وبعض قضاياىا التي َكُثر الخالف حوليا.

ومن اجل الوقوف عمى ىذه الظاىرة )تعدد داللة المصطمح الواحد عند 
النحوية التي اشارت الى ىذه (؛ ال ُبد من استقراء النصوص والموضوعات الَفرَّاء

في مصنفاتو وىو يعمل  اءالَفرَّ المصطمحات النحوية التي استعمميا  عبرالظاىرة 



باستعمال ىذه المصطمحات في تفسير اآليات القرآنية, فضاًل عن التراكيب وُيَفِسر 
 واألساليب النحوية. وىي إشكالية ُتَعدُّ في استعمال المصطمح النحوي.

 :الَفرَّاءت إلى سبوىذه بعض المصطمحات النحوية التي استوقفتني مما نُ 

 :الترجمة )البدل( .أولا 

التَّْرجمان: الُمفسَِّر التُّْرُجماُن "ىـ( في مادة )ترجم(: ٔٙٚقال ابن منظور )ت
؛ الترجمان, بالضم والفتح: ىو الذي ُيَتْرِجم ةلمسان. وفي حديث ِىَرْقَل: قال الُترُجمان

 .(ٔ)", والجمع التَّراجم, والتاء والنون زائدتانخرىأُ الكالم أي ينقمو من لغة إلى 

 .َوَرَجَم الرجُل بالغيب, إذا تكمم بما ال يعممىـ(: "ٕٖٔ)ت وقال ابن دريد 
م: قبيح الكالم؛ تراَجم القوُم بينيم راجِ عنيم... والمُ  لَ , إذا ناضَ وِ عن قومِ  وأْرَجَم الرجلُ 

 .(ٕ)"بمراجَم قبيحٍة, أي بكالم قبيح

يظير من التعريفين المغويين أنَّ الترجمة معناىا الكالم, وسواء اكان ىذا 
 كالم صحيًحا سميًما أم قبيًحا فاسًدا.ال

. (ٖ)"التابع المقصود بال واسطة"ة( ىو: مَ رجَ )التَّ  فمصطمحُ  أّما في االصطالحِ 
فَ   دونَ  بالحكمِ  المقصودُ  : التابعُ التَّرَجَمة": وِ ولِ قَ ىــ( بِ ٜٖٗٔالكنغراوي )ت  وُ وَعرَّ

 .(ٗ)"متبوعو

 .(٘)د البصريينما يعرُف بـ)البدل( عنالتَّرَجَمة وُيْقَصُد ب

                                                           
 .ٙٙ/ٕٔلسان العرب )ترجم(  (ٔ)
 .ٙٙٗ/ٔالجميرة في المغة )رجم(  (ٕ)
 .٘٘ٔ/ٕ, وينظر: شرح التصريح عمى التوضيح: ٕ٘ٔشرح الحدود النحوية:  (ٖ)
 .ٓٙالموفي في النحو الكوفي:  (ٗ)
 .ٖٓٔ, ومدرسة الكوفة: ٕٔٙ/ٕينظر: شرح األشموني:  (٘)



فأّما َنْفسو حين قمت: رأيُتو إيَّاه نفَسو, "ىـ( بقولو: ٓٛٔ)ت  سيبويوِ  هُ دَ أورَ 
ّياُه َبدٌل"ف  .(ٙ)وصٌف بمنزلة ُىَو, وا 

لمشخص  يكونَ  من ذلك أنَّ الغرَض من الترجمة البياُن؛ وذلك بأنْ  نفيمُ 
فإذا ُذكر أحد  اسمان, أو أسماء, ويشتير ببعضيا عند قوم, وببعضيا عند آخرين,

, ويذكر ذلك االسم اآلخر , خاف أاّل يكون ذلك االسم مشتيًرا عند المخاطباالسمين
زالة ذلك التوىم  .(ٚ)عمى سبيل المثال بدل أحدىما من اآلخر لمبيان, وا 

ىـ( الى مصطمح )الترجمة(, وُنِسَب إليو, وىو ُيَفسر ٕٚٓ)ت الَفرَّاءوأشار 
چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چقولو تعالى: 

, ومراده (ٜ)"خفض الكواكب ترجمة عن الزينة", فقال: (ٛ)
آخر سماه )المترجم(, وىو يريد مصطمح  طنوفي مو , (ٓٔ)من الزينة البدلية

چ ى ى ى   ى ى ى ى ى چ)الترجمة(؛ إذ ذكر في حديثو عن قولو تعالى: 
, فقال: (ٔٔ)

ْن شئت جعمت )ىارون أخي( مترجًما عن الوزير فيكون نًصا بالتكرير"  .(ٕٔ)"وا 

                                                           
 .ٖٚٛ/ٕالكتاب:  (ٙ)
, والمصـــطمحات واالصـــول النحويـــة فـــي كتـــاب إيضـــاح الوقـــف ٕٛ٘/ٕينظـــر: شـــرح المفصـــل  (ٚ)

واالبتداء فـي القـرآن الكـريم ألبـي بكـر االنبـاري وعالقتيمـا بمدرسـتي الكوفـة والبصـرة )رسـالة(: 
ٕٔٔ. 

 .ٙالصافات:  (ٛ)
 .ٜ٘ٔ/ٕمعاني القرآن:  (ٜ)
, وينظـــــر: موســـــوعة المصـــــطمح النحـــــوي مـــــن النشـــــأة الـــــى ٕٚٚإعـــــراب القـــــرآن )لمنحـــــاس(:  (ٓٔ)

 .ٕٓٗ/ٔاالستقرار: 
 .ٙطو:  (ٔٔ)
ىــ( ٕٖٛ, وينظر: المصـطمح النحـوي عنـد أبـي بكـر بـن األنبـاري )ت ٛٚٔ/ٕمعاني القرآن:  (ٕٔ)

 .ٚٛ)رسالة(: 



أطمق مصطمح )الترجمة( ويسميو المترجم  الَفرَّاءيظير مما سبق ذكره أنَّ  
والتكرير اطمقو عمى البدل؛ بناًء عمى فيمو ونظرتو لممصطمح الواحد؛ إذ نراه  أيًضا,

إطالق مصطمح )العبارة( يطمق عمى المصطمح الواحد اكثر من تسمية, من ذلك 
استعمل  الَفرَّاءم( الى أنَّ ٕٔٓٓلسامرائي( )ت عمى البدل؛ فذىب الدكتور )إبراىيم ا

في قولو  الَفرَّاءأورَدُه , مستداًل عمى ذلك بنص (ٖٔ)مصطمح العبارة, وأراد بو )البدل(
 چ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ چتعالى: 

, وآية (٘ٔ)"أنَّ موضع نصٍب ألنو عبارة عن الكذب", قال: (ٗٔ)
 .(ٙٔ)الكذب"ىـ(: "... )أنَّ ليم( بدل من ٖٖٛذلك قول النحاس )ت 

ي بناء المصطمح بالمصطمحات النحوية, وال سيما ف الَفرَّاءشدة عناية  لَّ عَ لَ وَ 
كتاب معاني القرآن تحديًدا؛ أنَُّو قد استعمل عبارات تفسيرية النحوي الكوفي عبر 

أّنيا  الَفرَّاءفئام ممن جاء بعد  مَ يِ فَ ؛ ِإْذ وتوضيحية في الوصول الى المعنى الذي يريده
 .ت نحوّيةمصطمحا

ويبّين )د. حسن اسعد محمد( أنَّ ىذا التنوع في استعمال ىذه المصطمحات 
استقرائو كتاب ي بناء المصطمح النحوي الكوفي عبر ىو األثر الواضح لمفّراء ف

سواء أكان في دقة الداللة واالستعمال أم  الَفرَّاء إذ يظير فيو إبداع)معاني القرآن(؛ 

                                                           
, وموسوعة المصـطمح النحـوي مـن النشـأة الـى ٖ٘ٔينظر: المدارس النحوية, اسطورة وواقع:  (ٖٔ)

 .ٕٔٗ/ٔستقرار: اال
 .ٕٙالنحل:  (ٗٔ)
ـــــــــى ٚٓٔ/ٕمعـــــــــاني القـــــــــرآن:  (٘ٔ) , وينظـــــــــر: موســـــــــوعة المصـــــــــطمح النحـــــــــوي مـــــــــن النشـــــــــأة ال

 .ٕٔٗ/ٔاالستقرار:
, وينظـــــر: موســــوعة المصـــــطمح النحــــوي مــــن النشـــــأة الــــى االســـــتقرار: ٔٛٗإعــــراب القــــرآن:  (ٙٔ)

ٔ/ٕٗٔ. 



؛ تثبيًتا ألثره في بنائيا, وتأكيد طمق )المصطمحات الفّرائية(التسمّية واالبتكار حتى أ
 .(ٚٔ)طبيعتيا ونسبتيا

لممصطمح  الَفرَّاءوالذي حمل الباحث المذكور عمى ىذا القول ىو استعمال 
كثر من مفيوم كما ذكرنا آنًفا. وىذا ما تؤكده أ النحوي الواحد في بعض االحيان في

: "فكانت المصطمحات النحوية عنده ال تأتي عبثًا الباحثة )عبير عبد الستار( بقوليا
, يختمف عن غيره, وكان بل كان المصطمح عند كل معنى, وعند كل وجو إعرابيّ 

بممحاتو البارعة لممعنى يكتفي بإيراد المصطمح النحوي من غير التصريح  الَفرَّاء
ين يرون فيو عنى الذي تؤديو العبارة القرآنية, وىذا ما جعل كثيًرا من الدارسبالم

 .(ٛٔ)"غموًضا يقرب من الفمسفة

في استعماليم لمصطمح  الَفرَّاءوعمى ىذه الشاكمة فقد حذا الكوفيون حذو 
البيان ترجمة, ذكر ذلك ابن  وامَّ بل سَ )الترجمة( عمى )البدل(؛ ولم يكتفوا بذلك فقط؛ 

 ىـ(.ٜٔٔ)ت  (ٕٓ)والسيوطيىـ(, ٜٙٚ)ت  (ٜٔ)عقيل

و استعمل مصطمح )الترجمة( بمعنى )التمييز(, قال: أنّ  الَفرَّاءوقد ُنسب الى 
"هلل دره من رجل, ثم يمقون )من( فيقولون: هلل دره رجاًل فالرجل مترجم )لما قبمو( 

 .(ٕٔ)وليس بحال"

                                                           
, ونحــو الكــوفيين فــي ٗٗٔلة(: ينظــر: المصــطمح النحــوي عنــد الفــّراء فــي معــاني القــرآن )رســا (ٚٔ)

 .ٙٓٔدراسات العراقيين )رسالة(: 
 .ٚٓٔ, وينظر: المرجع نفسو: ٕٗٔ-ٔٗٔالحال والقطع في معاني القرآن لمفّراء )بحث(:  (ٛٔ)
, والمصــطمحات واألصــول النحويــة فــي كتــاب ٖٕٗ/ٕينظــر: المســاعد عمــى تســييل الفوائــد:  (ٜٔ)

م ألبـــي بكـــر األنبـــاري وعالقتيمـــا بمدرســـتي الكوفـــة إيضـــاح الوقـــف واالبتـــداء فـــي القـــرآن الكـــري
 .ٖٔٔوالبصرة )رسالة(: 

 .ٖٔٔ, والمرجع نفسو: ٖٔٔ/ٖينظر: ىمع اليوامع:  (ٕٓ)
 .ٗٔٔ, والمرجع نفسو: ٙٛ/ٕمعاني القرآن:  (ٕٔ)



في مفيوم المصطمحات النحوية يرى أحد الّنحاة أنَّ وعمى ىذا التعدد 
يمجأ الى إعمال فكره مصطمح غيره غير قادر عمى الوفاء بمضمون ما في ذىنو, ف

في إيجاد مصطمح بديل؛ وىذا االختيار يتُم بعد معاينة واضع المصطمح لممفيوم, أو 
ذلك المفيوم, كما أنَّ المفيوم الفكرة, فيختار لو المصطمح المناسب القادر عمى حمل 

 .(ٕٕ), فقد يتغير المصطمح تبعا لتغيير فكر واضعوال يحمي المصطمح من التغيير

 

 

 

  . الفعل:ثانياا

في الدرس النحوي عند عمماء المذىب  وىو من المصطمحات الشائعة
البصري والكوفي, وفضاًل عن داللتو المعروفة عمى الحدث والزمن عند العمماء فقد 

 .(ٖٕ)استعممو البصريون والكوفيون لمداللة عمى المصدر

َيْفَعل ِفْعاًل,  الفعل في المغة ىو "كناية عن كل عمل متعدٍّ أو غير متعدٍّ, َفَعلَ 
 .(ٕٗ)فاالسم مكسور والمصدر مفتوح, وَفَعمو وبو, واالسم الِفْعل, والجمع الِفعال"

أّما في االصطالح فقد عّرفو سيبويو في أّول باب من أبواب الكتاب فقال: 
األسماء, وبنيت لما مضى, ولما يكون ولم  أخذت من لفظ أحداث فأمثمة"وأّما الفعل 

لم ينقطع. وأّما بناء ما مضى: َفَذَىَب َوَسِمَع وَمُكَث وُحِمَد, وأّما يقع, وما ىو كائن 

                                                           
, وظــاىرة تعــدد المصــطمحات النحويــة ٖٛٔينظــر: المصــطمح النحــوي )د. عــوض القــوزي(:  (ٕٕ)

 .ٛٛ-ٚٛ)بحث(: 
 .ٕٗ, ودراسة في المصطمح النحوي عند الكوفيين: ٖٚٛ/ٕظر: معاني القرآن )لألخفش(: ين (ٖٕ)
 .ٕٛ٘/ٔٔلسان العرب:  (ٕٗ)



بناء ما لم يقع, فأّنو قولك آمًرا: اْذَىْب واقُتل واضِرْب, ومخبًرا: َيْقُتُل وَيْذَىُب وَيضِرُب 
 .(ٕ٘)"وُيقَتل وُيضَرب, وكذلك بناء ما لم ينقطع وىو كائن إذا أخبرت

ياًل وافيا لطبيعة مصطمح )الفعل( عند سيبويو؛ تحم قّدم )رياض يونس السواد(
إذ يرى أنَّ مفيوم سيبويو لمفعل باعتبار القسمة مرتبط من جية بالزمن, ولذا جعمو 
ماضًيا, وما يكون ولم يقع, وما ىو كائن لم ينقطع, ولكنو من جية ُأخرى, قد ذكر 

ال عالقة  وىو اصطالح -ولعمو أول من أطمق عميو ذلك- اصطالح الفعل المضارع
نَّ ىذا االصطالح ُيبعد المفيوم إِ , وىو عام يشمل الحال والمستقبل, ثم لو بالزمن

 االسممن المضارعة أو المشابية بينو وبين  الصحيح ليذه المادة المغوية ألنَّو ُمتأتٍ 
 .(ٕٙ)-إذا َصحَّ التعبير– مما ال يمكن لممتعمم ادراكو إال عمى سبيل التواضع

د سيبويو, اليادي كاظم( الى دراسة مصطمح )الفعل( عنوتصدى )صباح عبد 
, وَخُمص الباحث المذكور (ٕٚ)تعريفو لمصطمح )الفعل(واوضح مفيوم سيبويو عبر 

الى أنَّ الكممة لكي تكون فعاًل يجب ان تشتمل عمى ثالثة عناصر: )الحدث, 
)أّما الحدث  ,ةو المكتوبة لمبنيأوالزمان, والبناء(... فالبناء ىو الصيغة المنطوقة 

فإنيما يحتويان في داخل البنية وىذا يعني أنَّ ىناك بنية مجردة رئيسة والزمن( 
لمحدث ىي األصل في الفعل, والبنى الزمنية أبنية فرعية عنيا, وأقرب الصور إلى 
ىذا األصل ىي صورة الماضي, عمى ذلك فإن الخصائص البنائية لمفعل ىي: 

 .(ٕٛ))حدث + ماض أو لم يمض(

                                                           
 .ٕٔ/ٔالكتاب:  (ٕ٘)
 .ٖٚينظر: الحد النحوي وتطبيقاتو حتى نياية القرن العاشر اليجري )اطروحة(:  (ٕٙ)
 .ٕٔ/ٔينظر: الكتاب:  (ٕٚ)
 .ٛٙيو دراسة تحميمية )ماجستير(: وي في كتاب سيبو حينظر: المصطمح الن (ٕٛ)



ىـ( عن مصطمح )الفعل( بقولو: "ما دلَّ عمى ٜٛٔبََّر الكسائي )ت وعَ 
؛ إذ انطمق في (ٖٓ)ىــ( بأنَّو: )ما دلَّ عمى حركة(ٕ٘ٛ, ووسمو المبرد )ت (ٜٕ)زمان"

وال سيما أنَّ المبرد في –تعريفو ىذا من السمة الغالبة لمنحو العربي أنَُّو نحو تعميمي 
انًيا َحدَُّه عمى أساس المعيار الصرفي ب -عصر عدم استقرار المصطمح النّحوي

المتمثل بداللة الصيغة الفعمية عمى الحركة بعكس الصيغة االسمية الدالة عمى 
 .(ٖٔ)الثبوت

وتأتي أىمية مصطمح )الفعل( في استعمال النحاة لمداللة عميو بمعاٍن عدة. 
 .بمعنى المصدر (ٖٖ), وسيبويو في كتابو(ٕٖ)منيا ما أورده الخميل في معجمو

فقد استعمل مصطمح )الفعل( بمعناه المعروف, قال في تفسيره  الَفرَّاءأّما 
چ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ چلقولو تعالى: 

رفع عمى االستئناف؛ كما قال اهلل في سورة , "(ٖٗ)
چٻ ٻ ٱ چبراءة: 

فالمراد باألفاعيل ىي األفعال المعروفة  .(ٖٙ)"فجزم األفاعيل (ٖ٘)
استعمل مصطمح الفعل بالمعنى َنْفِسِو الذي ُعِرف عند  الَفرَّاءوالمعيودة عند النحاة, ف

 البصريين أْنُفِسِيم.

                                                           
 .ٜٙ, وينظر: الحمل في اصالح الخمل: ٖٜالصاحبي في فقو المغة:  (ٜٕ)
 .ٓٚالحمل في اصالح الخمل:  (ٖٓ)
, وينظــر: ٖٙينظــر: الحــدُّ النحــوي وتطبيقاتــو حتــى نيايــة القــرن العاشــر اليجــري )أطروحــة(:  (ٖٔ)

 .ٖٙمن إشكاليات العربية: 
 .ٕٔٗ/ٔ ينظر: العين )جمع( (ٕٖ)
 .ٕٓٔ/ٕينظر: الكتاب  (ٖٖ)
 .ٜٚالمائدة:  (ٖٗ)
 .ٗٔالتوبة:  (ٖ٘)
 .ٜٕٓ/ٔمعاني القرآن:  (ٖٙ)



, فضاًل عن منيجو في تحديد الَفرَّاءيبدو أنَّ ِدّقة وفيم داللة المصطمح عند  
القول بوجود مفاىيم إلى  هُ لمتراكيب والموضوعات النحوية قادَ معنى المصطمح وفًقا 

 (, ومنيا:الفعل)متعددة لمصطمح 

طالق مصطمح )الفعل( عمى مصطمح )الخبر(؛ وذلك بقولو: "والنعت يجري إ . أ
ترى أنَّك تقول: في الحرف المنادى, كما يجري المعطوف: ُينصب وُيرَفع, أال 

نَّ أخاك قائٌم وزيًدا فُيجرى المعطوف في إنَّ بعد الفعل  إنَّ أخاك قائٌم وزيٌد, وا 
 .(ٜٖ), ومفعول ظن(ٖٛ)كان. ويقصد ىنا خبر (ٖٚ)"مجرى النَّعت بعد الفعل

 چ چ ڦ ڦ چأنَّ قولو تعالى: بمعنى الحال: فيو يرى  . ب

ن شئت نصبت (ٓٗ) , "وا 
ن شئَت جعمتو نعَت السَّْبع ال  الطباق عمى الفعل َأي: َخَمَقُينَّ مطابقاٍت, وا 

. ويريد ىنا نصبيا عمى الحال؛ وىذا يتضح تبًعا لتوجيو اآلية (ٔٗ)عمى الفعل"
 .(ٕٗ)المباركة

مصطمح )الفعل( وىو يريد بو )اسم الفاعل(؛ إذ قال: "فإن قمت:  لَفرَّاءاأطمق   . ت
فيل يجوز أن تقول: كان أخوك القاتل فترفع؛ ألن الفعل معرفة يعني 

                                                           
ـــى االســـتقرار: ٖ٘٘/ٕمعـــاني القـــرآن:  (ٖٚ) , وينظـــر: موســـوعة المصـــطمح النحـــوي مـــن النشـــأة ال

ٔ/ٕٗٓ-ٖٗٓ. 
 .ٖٓٗ, والمرجع نفسو: ٜٓٗ/ٔينظر: معاني القرآن:  (ٖٛ)
 .ٜٓٗ/ٔينظر: المصدر نفسو:  (ٜٖ)
 .٘ٔنوح:  (ٓٗ)
ـــى االســـتقرار: ٛٛٔ/ٖمعـــاني القـــرآن:  (ٔٗ) , وينظـــر: موســـوعة المصـــطمح النحـــوي مـــن النشـــأة ال

ٔ/ٗٓٗ. 
 .ٗٓٗ/ٔينظر: موسوعة المصطمح النحوي من النشأة الى االستقرار:  (ٕٗ)



يعني )أخوك( فترافعا لالتفاق, إذ كانا معرفة كما ارتفعا  (واالسم معرفةالقاتل)
 .(ٖٗ)"لالتفاق في النكرة

مصطمح )الفعل( عمى  الَفرَّاءسبب إطالق وعّمل )د. أحمد مكي األنصاري( 
, (ٗٗ)ىو من باب االختصار واإليجاز لمصطمح )الفعل الدائم()اسم الفاعل( 

)د. يوخنا مرز الخامس( بقولو: "أّنو أطمقو عمى )اسم الفاعل( وذلك ورّد عميو 
لقرب )الفعل( من )اسم الفاعل( في العمل والمعنى, وليس لالختصار في 

 .(٘ٗ)المصطمح"

توق إلى القول بأنَّ تإال أنني أجدُّ نفسي  ال أْخُرُج عن ىذين التعميمينو 
ة لم يشغموا أنفسيم بمباحث َحدِّ المصطمح وكيفي الَفرَّاءالنحاة المتقدمين ومنيم 

المسائل المطروحة في بابو فضاًل عن تشكيمو بقدر نظرتيم لممصطمح عبر 
 .(ٙٗ)الوالقرائن لتشكيل المفيوم العممي المنطبق عمى د

قولو  أيًضا بالفعل وىو يريد بو )المفعول ألجمو(, قال عند الَفرَّاءوقد َعّبَر   . ث
 چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: تعالى

, "تنصب اليدى والرحمة عمى القطع من الياء (ٚٗ)
مناه. وقد تنصبيا عمى الفعل"  .(ٛٗ)في فصَّ

                                                           
 .ٕ٘, وينظر: مصطمحات النحو الكوفي )دراستيا وتحديد مدلوالتيا: ٘ٛٔ/ٔمعاني القرآن:  (ٖٗ)
 .ٔ٘ٗنظر: ابو زكريا الفّراء: ي (ٗٗ)
 .ٗٓٗ/ٔموسوعة المصطمح النحوي من النشأة الى االستقرار, د. يوخنا مرزا  (٘ٗ)
ينظر: مباحث المصطمح النحوي في حواشـي شـرح القطـر در الفيشـي والسـجاعي, اآللوسـيان  (ٙٗ)

 .ٓٔٔ)رسالة(: 
 .ٕ٘األعراف:  (ٚٗ)
, وموسوعة المصطمح النحوي مـن ٖٛٓ/ٗط: , وينظر: البحر المحيٖٓٛ/ ٔمعاني القرآن:  (ٛٗ)

 .ٖٓٗ/ٔالنشأة الى االستقرار: 



, والحال, واسم يطمق لفظ الفعل عمى الخبر الَفرَّاءذكره أنَّ َنْخُمُص مما سبق 
الفاعل, والفعل, والمفعول ألجمو؛ ألنَّ ىذه المصطمحات ُكّميا مشتقات فالجامع بينيا 

؛ فضاًل عن ذلك, فإن (ٜٗ)االشتقاق, وىي كميا تحتوي عمى الحدث, وتّدُل عميو
عاّمة  مستقمة في التفكير النحوي, وأسموب التعامل مع المغة الَفرَّاءشخصية 

في المصطمحات النحوية التي ذكرناىا والتداخل  يذا االنفرادوالمصطمحات خاّصة, ف
يجي يخضع لقوانين فكرية تستطيع أْن بينيا ما ىو إال عبارة عن نتيجة لتطبيق من

 . (ٓ٘)صفيا بالقواعد الكمية التي يطرح النحوي آرائو في صددىا وفحواىان

 ا. مصطمح )الجزاء( و)الشرط(:الثا ث

المكافأة عمى الشيء وجزاه بو وعميو "يعني:  الجزاء في االستعمال المغوي
تعميق شيء بشيء بحيث "وفي االصطالح فيو: , (ٔ٘)"وجزاًءا ا وجازاه مجازاةً جزاءً 

 .(ٕ٘)"اذا وجد األّول وجد الثاني

, (ٖ٘)"إلزام الشيء والتزامو في البيع ونحوه"أما الشرط في المغة فإنو: 
د بقولو: "وقوع الشيء لوقوع غيره" فو المبرِّ  .(ٗ٘)واصطالًحا فقد ّعرَّ

 چ ی ی  ی ی ى ى چقولو تعالى:   في مصطمح )الجزاء( فقال  الَفرَّاءاستعمل 
(٘٘) ,

: ما يكن بكم من نعمة فمن اهلل: )ما( في معنى جزاء وليا فعل مضمر كأنك قمت
                                                           

ـــــره عمـــــى النحـــــاة المحـــــدثين )تمـــــام حســـــن( وميـــــدي  (ٜٗ) ينظـــــر: المصـــــطمح النحـــــوي الكـــــوفي وأث
 .ٜٗ-ٖٜ)المخزومي( )نموذجين(: 

 .ٓٙٔم )ماجستير(: ٖٕٓٓم حتى ٜٓ٘ٔينظر: نحو الكوفيين في دراسات العراقيين من  (ٓ٘)
 .ٖٗٔ/ٗٔالعرب )جزى( لسان  (ٔ٘)
, والمصطمح النحوي عند ابي بكر بن ٕٖٔ, وينظر: شرح الحدود النحوية: ٕ٘ٔالتعريفات:  (ٕ٘)

 .ٜٕٓاألنباري )رسالة(: 
 .ٙٙٔ/٘, وتاج العروس )ِشرط( ٜٕٖ/ٚلسان العرب )ِشرط(  (ٖ٘)
 .٘ٗٔ/ٕالمقتضب:  (ٗ٘)



ن لم يظير فيو ألن الجزاء ال بّد لو من فعل مجزوم, إن ظي" ر فيو جزم وا 
 .(ٙ٘)"مضمر....

ذا ال استعمل مصطمح )الجزاء( في الداللة عميو, ولكن ى الَفرَّاءصحيح أنَّ 
يعني أنَُّو استعماٌل مطمق, لم يتجاوزه الى غيره من المصطمحات النحوية الدالة عميو, 

نصوص عديدٍة, مصنِفِو )معاني القرآن(, فقد استعممو في اذ تردد عنده  وتحديده في 
 ودالالٍت مختمفٍة منيا:

عمى ىذا المصطمح بقولو:  الَفرَّاءبمعنى جواب الشرط )جواب الجزاء(, َنصَّ  .أ 
َق ألن الجزاء لو جواب بالفاء, فإن لم يستقبل بالفاء استقبل بجزم مثمو, ولم ُيمْ "

يضمر في ذلك االسم الفاء, فإن اضمرت الفاء ارتفع  باسم, إال انْ 
فإذا "( فقال: , وَصّرح بو في موطن آخر بمصطمح )جواب الجزاء(ٚ٘)"الجواب

جئت الى الُعُطوف التي تكون في الجزاء, وقد أجبتو بالفاء كان لك في 
العطف ثالثة أوجو إن شئت رفعة العطف مثل قولك: إن تأتني فإني أىل 
ذاك, وُتؤَجُر وتحمُد, وىو وجو الكالم, وان شئت جزمت, وتجعمو كالمردود 

 ى ىى ې ې ې ې ۉچ رَّاءالقموضع الفاء والرفُع عمى ما بعد الفاء وقد قرأت  عمى

 چ
وأكثر ما  ت عميو ُعُطوف الجزاء اذا استغني,, َرْفع َوَجزم..... ولو نصب(ٛ٘)

اذا لم تكن في جواب الجزاء الفاُء, فإذا كانت الفاُء  يكون في النصب الُعُطوف
 .(ٜ٘)"فيو الرفع والجزم

                                                                                                                                                                      
 .ٖ٘النحل:  (٘٘)
 .ٕٛٔ, ٗٓٔ/ٕمعاني القرآن:  (ٙ٘)
 .ٕٕٗ/ٔالقرآن: معاني  (ٚ٘)
 .ٙٛٔاالعراف:  (ٛ٘)
 .ٚٛ-ٙٛ/ٔمعاني القرآن:  (ٜ٘)



لمداللة عن ادوات الشرط عند حديثو عن  عن مصطمح )الجزاء( ءالَفرَّاوَعّبر  .ب 
 ڇ  ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڈ ڈ چوقولو تعالى: ", كالفاء, و)من(, وغيرىما. قال: ادوات الشرط

 چ

؛ فأراد (ٔٙ)". )َمْن( في معنى جزاء وموضعيا رفع بالياء التي عادت(ٓٙ)
 الَفرَّاءم بو الجزاء ىنا بمعنى الشرط, وىذا واضح من خالل السياق الذي يتكم

, بل ىو يستعممو في بعض االحيان بناًء عمى ما ورد اطرادهوىذا ليس عمى 
, وال سيما في اشير مصنفاتو وىو في حديثو عن ىذا المصطمح )الجزاء(

 معاني القرآن.

ليدلَّ بو عمى  الَفرَّاءبمعنى المفعول ألجمو: وىذا المعنى نادٌر استعممو  .ج 
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چوقولو: ": اءالَفرَّ مصطمح )الجزاء(. قال 

, موضع )أْن( (ٕٙ)
نما ىي  جزاء, وكان الكسائي يقول في )أْن( ىي في موضع خفض, وا 

, قال ابو (ٗٙ). أي أراد أنَّ )أْن( وما بعدىا في تأويل مفعول ألجمو(ٖٙ)"جزاء
: "أن مع الفعل بتأويل المصدر, وذلك المصدر المقدَّر ىــ(٘ٗٚحيان )ت 

 .(٘ٙ)بغوا لتنزيل اهلل"مفعول من أجمو عمى أنو  منصوبٌ 

                                                           
 .٘ٚيوسف:  (ٓٙ)
, وينظــــر: موســــوعة المصــــطمح النحــــوي مــــن النشــــأة الــــى االســــتقرار: ٔ٘/ٕمعــــاني القــــرآن:  (ٔٙ)

ٔ/ٗٓ٘. 
 .ٜٓالبقرة:  (ٕٙ)
, وينظــــر: موســــوعة المصــــطمح النحــــوي مــــن النشــــأة الــــى االســــتقرار: ٛ٘/ٔمعــــاني القــــرآن:  (ٖٙ)

ٔ/ٗٓ٘-ٗٓٙ. 
 .ٙٓٗ/ٔينظر: موسوعة المصطمح النحوي من النشأة الى االستقرار:  (ٗٙ)
 .ٜٖٔ/ٔ, وينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانو: ٖٚٗ/ٔتفسير البحر المحيط:  (٘ٙ)



وبتدقيق النظر في المصطمحات النحوية المرادفة لمصطمح )الجزاء( التي 
, فالواضح انو ال ُيعنى بوضع حدود لممصطمحات النحوية بقدر ما يعني الَفرَّاءذكرىا 

التركيب في تحديد الدالالت  عبربشرح الظاىرة النحوية في تطبيقيا الفعمي 
 حية.االصطال

 رابعاا. مصطمح المجهول )ضمير الشأن(:

المجيول في المغة اسم مفعول من جيل فالن حّقو, وجيل عمّي, وَجِيل بيذا 
 .(ٙٙ)األمر َجْياًل وَجَيالةً 

ىـ( ىو: "ضمير غائب يأتي ٜٔٔأّما المجيول اصطالحا, فقال السيوطي )ت
, ويكون متصاًل (ٚٙ)ثو"في صدر الجممة الخبرية دااًل عمى قصد المتكمم استعظام حدي

 .(ٛٙ)مرفوًعا, كما يكون منفصاًل مرفوًعا, والجممة بعده تكون خبرا عنو

, وأطمق عميو ابن السراج)القصة (ٜٙ)َسّماه سيبويو )إضمار الحديث(
 .(ٓٚ)واألمر(

وسمى الكوفيون ضمير الشأن بـ)المجيول( ألنو ال يرجع عمى مذكور ولم 
وقد يقع بعد رب ىـ(: "ٜٖٗٔال الكنغراوي )ت, ق(ٔٚ)يتقدمو ما يفسره ويعود عميو
                                                           

 .ٜٕٔ/ٔٔ, ولسان العرب )جيل(: ٜٖٓ/ٖينظر: العين )جيل(:  (ٙٙ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔ: , والمطالع السعيدة في شرح الفريدةٚٙ/ٔىمع اليوامع:  (ٚٙ)
, والمصـطمح النحـوي عنـد ابـي بكـر بـن االنبـاري ٕٛينظر: تسييل الفوائـد وتكميـل المقاصـد:  (ٛٙ)

 .ٕٕ)رسالة(: 
 .ٙٚٔ/ٕينظر: الكتاب  (ٜٙ)
 .ٜٕٔ/ٔينظر: األصول في النحو:  (ٓٚ)
, ومصـطمحات ٗٔٔ/ٖ, وشرح المفصل البن يعيش: ٖٖٖينظر: كشف المشكل في النحو:  (ٔٚ)

 .ٚٙدراستيا وتحديد مدلوالتيا:  النحو الكوفي 



, ويقع مفسًرا بجممة وىو الشأن, ويريد مبيما مفسرا بمفرد ال نحو رب رجاًل رأيت
 .(ٕٚ)"بذلك أن الشأن مجيول الى ان يفسره وتفسيره إما أن يكون بجممة او بمفرد

سبب تسميتو بالمجيول بقولو: "وسمى الكوفيون  ىـ(ٕٜٖوعمل ابن جني )ت 
الضمير بالضمير المجيول, ألن تفسيره ال يكون إال بعده ولو تقدم تفسيره قبمو  ىذا

 .(ٖٚ)لما احتاج الى تفسير, ولما سماه الكوفيون بضمير المجيول"

, وحجتو أنَّ ويبدو أن ىناك من انتقد تعميل ابن جني في سبب ىذه التسمية
الرتبة, وقد تعود بعض الضمائر في المغة تعود عمى متأخر في المفظ لتقدمو في 

عمى متأخر في المفظ والرتبة, وفي ىذه األحوال جميعيا ال يسمى الضمير مجيواًل, 
وال يتخيل فيو ذلك ألّنو يفسر او يعود عمى مرجع يمكن أن يتمثل في كممة 

 .(ٗٚ)واحدة

 يستعمل اصطالح )المجيول( في معنيين ىما: الَفرَّاءووجدنا أنَّ 

, ويقصد بو الضمير (٘ٚ)استعمال البصريين لوبمعنى ضمير الشأن عمى وفق  . أ
بقولو: "وقد  الَفرَّاءالعائد سواء أكان ظاىًرا أو مقدًرا فمثال الظاىر ما ذكره 

يكون أنَّ )جالو( جمعا كما تقول من الرجال من ىو اخوتك تذىب بو الى 
, وقد يكون )المجيول( مقدًرا كما في اسم )أن( المخففة (ٙٚ)االسم المجيول"

قال  ,قمأإن عبد اهلل قام "ىـ( ٜٕٔثقيمة وجاء في مجالس ثعمب )ت من ال
                                                           

( لممحقـــق, وينظـــر: مصـــطمحات الكـــوفيين ٗ, وىـــامش رقـــم )ٜ٘المـــوفي فـــي النحـــو الكـــوفي:  (ٕٚ)
 .ٕ٘ٔالنحوية )رسالة(: 

 .ٜٖٚ/ٕالخصائص:  (ٖٚ)
 .ٛٙينظر: مصطمحات النحو الكوفي دراستيا وتحديد مدلوالتيا:  (ٗٚ)
 .ٕٓٔ/ٔٔتعميق الفرائد عمى تسييل الفوائد  (٘ٚ)
 .ٜٖٗ/ٕمعاني القرآن:  (ٙٚ)



ذا أضمر غير مجيول رفع  الَفرَّاء إن أضمر مجيواًل رفع ال غير, وا 
ويتراءى لي ان المقصود بمصطمح )المجيول( في ىذين  ,(ٚٚ)"ونصب

النصين ىو نفسو ضمير الشأن, ألّنو يتناسب مفيومو, وخاٍل من الغموض 
ن جاءت بأل  فاظ مختمفة ومتعددة.وا 

ابتداًعا, إذ وقف  الَفرَّاءبمعنى )الفعل المبني لممجيول( وىو معنى ابتدعو  . ب
ليذا المعنى  الَفرَّاءم( عمى استعمال ٕٔٓٓالدكتور ابراىيم السامرائي )ت 

مفيًدا ما ُيدعى )ضمير الشأن( لدى  ُكنَّا وقفنا عمى ىذا المصطمح)بقولو: 
ما لم ُيسمَّ فاعمو فقد جاء نفسو لُيفيد " الَفرَّاءميو لدى , وىا نحن نقف عالَفرَّاء

وال يسأُل ذو قرابٍة "وقولو:  (ٛٚ)" چ ى ى ى ى چفي تعقيبو عمى قولو تعالى: 
 (ٜٚ)عن قرابتِو, ولكنَّيم ُيعرَّفونيم ساعة ثُمَّ ال َتعاُرَف بينيم بعد تمك الساعة(

ُفنيم( لممجيول  .(ٓٛ)"ببناء )ُيعرَّ

في نسبة وقسم المصطمح النحوي أمر يجب االنتباه اليو إذ  وىمال أنَّ  ويبدو
انو ُربَّما أدى الى اتخاذ أحكام سريعة فضاًل عن عدم دقتيا في وضع قواعد نحوية 
قمقة مضطربة, وىذا ما وقع فيو مصطمح )المجيول(, قال الدكتور أحمد مكي 

, وَخُمص (ٔٛ)ول(...."ى مصطمح )المبني لممجيعم الَفرَّاءلم أعثر عند "األنصاري: 
لم يستعمل ىذا المصطمح بمعنى  الَفرَّاء( الى القول: )أنَّ خامسرز )د. يوخنا م

                                                           
 .ٔٗ, وينظر: دراسة في المصطمح النحوي عند الكوفيين: ٖٕٓمجالس ثعمب:  (ٚٚ)
 .ٓٔالمعارج:  (ٛٚ)
 .ٗٛٔ/ٖمعاني القرآن:  (ٜٚ)
 .ٖٕٔ-ٕٕٔالمدارس النحوية أسطورة وواقع:  (ٓٛ)
 .ٗٗٗأبو زكريا الفّراء:  (ٔٛ)



, والباحث حسن (ٖٛ). أّما الدكتور )ابراىيم السامرائي((ٕٛ))الفعل المبني لممجيول(
 فقد ذىبا الى نسبة مصطمح )المجيول( لمفّراء. (ٗٛ)أسعد

ي مصطمح )المجيول( بين معنى )ضمير توسع ف الَفرَّاءيتضح مما سبق أنَّ 
الشأن(, )والفعل المبني لممجيول(, وفي المعنى الثاني غير مسبوق في استعمالو ىذا 

في ابتكار  الَفرَّاءالمفظ وداللتو, وىذا يدل داللة ال غبار فييا عمى استطاعة 
المصطمحات النحوية, فضاًل عن المحافظة عمييا في االستعمال االصطالحي 

 نفسو. الَفرَّاءالى المعنى المراد في ذىن  وصوالً 

 

 الخاتمة
إنَّ موضوعية الفّراء في استعمال داللة بعض المصطمحات النحوية بيذا  .1

التعدد والمفاىيم, كمصطمح )الترجمة(, و)الفعل( وغيرىا من المصطمحات 
 اأُلخرى, ىي ناتجة عن ِدّقة ِعْمِمِو وفيمو الثاقب.

إنَّ مفيوم مصطمح )الفعل( أوسع مما عرض لو النحاة؛ وتتجمى سعتو في  .2
قو عمى المصدر والخبر والحال واسم الفاعل والمفعول ألجمو كما أثبتو إطال

 , واآليات القرآنية.الفّراء في توجييو وتعميمو لمنصوص النحّوية

لدى النحويين؛ وال سّيما في وصف المصطمح والتعبير اختالف الفكر النحوي  .3
ح عند عنو, أدى الى ظيور اختالف في مفيوِم المصطمِح َنْفِسِو, وىذا واض

                                                           
 .ٜٜٖ/ٗٔر, د. يوخنا مرزا موسوعة المصطمح النحوي من النشأة الى االستقرا (ٕٛ)
 .ٖٕٔ-ٕٕٔينظر: المدارس النحوية اسطورة ودافع:  (ٖٛ)
 .ٜٓٔينظر: المصطمح النحوي عند الفّراء في معاني القرآن )رسالة(:  (ٗٛ)



وتحديد المصطمح النحوي عمى المعنى الذي يفيمو  الفّراء؛ اذ اعتمد في اثبات
 من التراكيب والموضوعات النحوية.

ظاىرة تعدد داللة المصطمح الواحد عند الفّراء كان نتيجة لطبيعة تبمور  .4
 المصطمح النحوي وعدم ثباِتِو واستقراِرِه.

الت ( بيذه الدالالجزاءظير لي أنَّ الفّراء استعمل ىذا المصطمح ) .5
االصطالحية الثابتة في ذىنو, بناًء عمى القرائن الدائرة بالمصطمِح َنْفِسِو, أو 
السياق الذي حمل في طياتو اآليات القرآنية أو الموضوعات النحوية التي 

 ذىب في تفسيرىا وبيانيا.

ة والمرادفة لتنبئ عن منياج الفّراء في الشرح إنَّ كثرة المصطمحات النحوي .6
والتبسيط والتفصيل, فيو منيج شمولي أكثر مما ىو تنظيري, فجاء ىذا 
التعدد والتداخل في المصطمحات النحوية, وىذا ما رأيناه في مصطمحي 

 )الجزاء(, و)المجيول(.

 المصادر

 القرآن الكريم -

ىـ(, بتحقيق: د. عبد ٖٙٔاألصول في النحو: أبو بكر بن السراج )ت  .7
-ىـٚٓٗٔ(, مؤسسة الرسالة, بيروت ٕم(, طـ )ٜٜٛٔالحسين الفتمي )ت 

 م.ٜٚٛٔ

دار  -(, دار اليمامةٜإعراب القرآن الكريم وبيانو: محيي الدين درويش, طـ) .8
 م.ٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔروت, حمص, بي-ابن كثير, دار اإلرشاد, دمشق



ىــ(, بتحقيق: د. ٕٖٛإعراب القرآن: أبو جعفر أحمد بن حمد النحاس )ت  .9
(, عالم الكتب, مكتبة النيضة العربية, بيروت, ٕزىير غازي زاىد, طـ)

 م.ٜ٘ٛٔ-ىـ٘ٓٗٔ

البحر المحيط: أبو عبد اهلل محمد بن يوسف بن حيان  االندلسي )ت  .11
 , الرياض.ىـ(, مكتبة مطابع النصر الحديثة٘ٗٚ

تاج العروس من جواىر القاموس: السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي )ت  .11
ىـ(, بتحقيق: عبد العميم الطحاوي ومحمود محمد الطناحي )ت ٕ٘ٓٔ
 م( وعبد الكريم العزباويج, مطبعة حكومة الكويت.ٜٜٛٔ

التعريفات: أبو الحسن عمي محمد بن عمي الجرجاني المعروف بالسيد  .12
ىـ(, بتقديم د. أحمد مطموب, دار الشؤون الثقافية العامة, ٙٔٛالشريف )ت
 بغداد, د.ت.

تعميق الفرائد عمى تسييل الفوائد: محمد بدر الدين بن ابي بكر بن عمر  .13
ىــ(: بتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى, ٕٚٛالدماميني )ت 

 م.ٖٜٛٔ-ىـٖٓٗٔ(, الرياض, ٔطـ)

(, ٔىـ(, ط)ٕٖٔالحسن بن دريد )ت  جميرة المغة: أبو بكر محمد بن .14
 م.ٜٚٛٔلبنان, -بتحقيق: د. رمزي ُمنير بعمبكي, دار العمم لمماليين, بيروت

الحدُّ النحويُّ وتطبيقاتو حتى نياية القرن العاشر اليجري: رياض يونس كريم  .15
الّسّواد, أطروحة دكتوراه, جامعة البصرة, كمية اآلداب, بإشراف: د. عبد 

 م.ٕٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ, الحسين المبارك



الحمل في اصالح الخمل من كتاب الجمل: أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن  .16
ىـ(, بتحقيق: سعيد عبد الكريم سعودي, منشورات ٕٔ٘السيد البطميوسي )ت

 م.ٜٛٛٔ-ىـ ٛٓٗٔوزارة الثقافة واالعالم, دار الرشيد لمنشر, بغداد, 

يق: محمد عمي ىـ(, بتحقٕٜٖالخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني )ت .17
 م.ٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔ(, دار الشؤون الثقافية, بغداد, ٗم(, طـ)ٜٙٙٔالنجار )ت

دراسة المصطمح النحوي عند الكوفيين: د. عبد الكاظم محسن الكاظمي,  .18
 م.ٕٚٓٓ(, جامعة القادسية, العراق, ٔطـ)

أبو زكريا الفّراء ومذىبو في المغة والنحو: د. أحمد مكي األنصاري, المؤسسة  .19
 م.ٕٜٙٔ-ىـٖٖٛٔيا لرعاية الفنون واآلداب والعموم االجتماعية, القاىرة, العم

شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك: أبو الحسن نور الدين عمي بن محمد  .21
(, دار االتحاد العربي لمطباعة, بيروت, ٖىـ(, ط)ٜٕٜاألشموني )ت 

 )د.ت(.

ىـ(, دار ٜ٘ٓشرح التصريح عمى التوضيح: خالد بن عبد اهلل االزىري )ت  .21
 إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي وشركاه )د.ت(.

ىـ(, دراسة ٕٜٚشرح الحدود النحوية: عبد اهلل بن أحمد بن عمي الفاكيي )ت  .22
 وتحقيق: د. زكي فيمي اآللوسي, بيت الحكمة, بغداد, )د.ت(.

ىـ(, عالم الكتب, ٖٗٙشرح المفصل: موفق الدين بن عمي بن يعيش )ت  .23
 كتبة المتنبي, القاىرة, د.ت.بيروت, م



الصاحبي في فقو المغة وسنن العرب في كالميا: أبو الحسين أحمد بن فارس  .24
ىـ(, بتحقيق: أحمد صقر, مطبعة عيسى البابي الحمبي, ٜٖ٘الرازي )ت 

 م.ٜٚٚٔ-ىـ ٜٖٚٔالقاىرة, 

ظاىرة تعدد المصطمحات النحوية: د. محمد عبد الرحمن الحجوج البطوش,  .25
لتربية االساسية, الجامعة المستنصرية, ممحق العدد الخامس مجمة كمية ا
 م.ٕٕٔٓوالسبعون, 

ىـ(, بتحقيق: د. ميدي المخزومي ٘ٚٔالعين: الخميل بن أحمد الفراىيدي )ت .26
م(, دار الرشيد لمنشر, ودار ٕٔٓٓم( ود. إبراىيم السامرائي )ت ٖٜٜٔ)ت

 م.ٜ٘ٛٔ-ٜٓٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔ-ٓٓٗٔالشؤون الثقافية, بغداد, 

ىـ(, بتحقيق: ٓٛٔكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويو )ت ال .27
(, مكتبة الخانجي, القاىرة, ٔم(, ط)ٜٛٛٔمحمد عبد السالم ىارون )ت 

 م.ٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔ

ىـ(, ٜٜ٘كشف المشكل في النحو: عمي بن سميمان بن الحيدرة اليمني )ت .28
, مطبعة (, منشورات وزارة االوقافٔبتحقيق: د. ىادي عطيو مطر, طـ)

 م.ٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔاالرشاد, بغداد, 

ىــ(, در صادر ٔٔٚلسان العرب: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور )ت  .29
 م.ٜ٘٘ٔ-ىـٖٗٚلمطباعة والنشر, ودار بيروت لمطباعة والنشر, 

مباحث المصطمح النحوي في حواشي شرح القطر )الفيشي, السجاعي,  .31
فتحي الراشدي, رسالة ماجستير, اآللوسيان(, دراسة نقدية: محمد ذنون يونس 



جامعة الموصل, كمية اآلداب, بإشراف: د. عبد الوىاب محمد عمي العدواني, 
 م.ٜٜٙٔ-ىـٙٔٗٔ

ىـ(, بتحقيق: ٜٕٔمجالس ثعمب: أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعمب )ت .31
(, دار المعارف القاىرة, ٘م(, طـ)ٜٛٛٔعبد السالم محمد ىارون )ت

 م.ٜٚٛٔ-ىـٚٓٗٔ

(, ٔم(, طـ)ٕٔٓٓالمدارس النحوية اسطورة وواقع: د. ابراىيم السامرائي )ت .32
 م.ٜٚٛٔ-ىـٚٓٗٔدار الفكر, عمان, 

مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحو: د. ميدي المخزومي  .33
 م.ٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔ(, دار الرائد العربي, بيروت, ٖم(, ط)ٖٜٜٔ)ت

ىـ(, بتحقيق: ٔٚٙن عقيل )تالمساعد  عمى تسييل الفوائد: بياء الدين ب .34
 م.ٕٜٛٔ -ىـ ٕٓٗٔ(, دار الفكر, دمشق, ٔمحمد كامل بركات, طـ)

المصطمح النحوي الكوفي وأثره عمى النحاة المحدثين )تمام حسان وميدي  .35
 م, )د.ت(.ٕٗٓٓالمخزومي( )نموذجين(: حدوارة عمر, دار االتقان, 

يحة حسن طعيس ىـ(: صبٕٖٛالمصطمح النحوي عند أبي بكر األنباري )ت  .36
الزوبعي, رسالة ماجستير, جامعة بغداد, كمية التربية لمبنات, بإشراف: د. 

 م.ٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔعمي جميل السامرائي, 

ىـ(: صبيحة حسن ٕٖٛالمصطمح النحوي عند أبي بكر بن األنباري )ت  .37
طعيس الزوبعي, رسالة ماجستير, جامعة بغداد, كمية التربية لمبنات, بإشراف: 

 م(.ٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔيل السامرائي, )د. عمي جم



المصطمح النحوي عند الفّراء في معاني القرآن: حسن اسعد محمد, رسالة  .38
ماجستير, جامعة الموصل, كمية اآلداب, بإشراف: د. طالب عبد الرحمن عبد 

 م.ٜٜٔٔ-ىـٔٔٗٔالجبار, 

المصطمح النحوي في كتاب سيبويو دراسة تحميمية: صباح عبد اليادي كاظم  .39
لعبيدي, رسالة ماجستير, الجامعة المستنصرية, كمية التربية, بإشراف: موسى ا

 م.ٕٓٓٓ-ىـٕٓٗٔد. غالب فاضل المطمبي, 

المصطمح النحوي نشأتو وتطوره حتى أواخر القرن الثالث اليجري: عوض  .41
(, شركة الطباعة العربية السعودية, العمارية, الرياض, ٔحمد القوزي, طـ)

 م.ٜٔٛٔ-ىـٔٓٗٔ

كوفيين النحوية: عبد القادر عبد الرحمن أسعد الّسعدّي, رسالة مصطمحات ال .41
ماجستير, جامعة األزىر, كمية المغة العربية, قسم المغويات, بإشراف: د. فايز 

 م.ٜ٘ٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔزكي محمد دياب, 

مصطمحات النحو الكوفي )دراستيا و تحديد مدلوالتيا(: د. عبد اهلل بن حمد  .42
 م.ٜٜٓٔ-ىـٔٔٗٔاعة والنشر والتوزيع, (, ىجر لمطبٔالخثران, طـ)

المصطمحات واالصول النحوية في كتاب ايضاح الوقف واالبتداء في القرآن  .43
الكريم ألبي بكر األنباري وعالقتيما بمدرستي الكوفة والبصرة: عبد الوىاب بن 
محمد الغامدي, رسالة ماجستير, جامعة أم القرى, كمية المغة العربية, 

 م.ٜٜٔٔ -ىـ ٔٔٗٔثمالي, بإشراف: د.حماد ال



المطالع السعيدة في شرح الفريدة: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  .44
ىـ(, بتحقيق: د. نبيان ياسين حسين, دار الرسالة, بغداد, ٜٔٔالسيوطي )ت 

 م.ٜٚٚٔ

(, ٕٔٔمعاني القرآن: أبو الحسن سعيد بن مسعدة األخفش األوسط )ت .45
 -ىـ ٕٓٗٔالدفائر الكويتية, الكويت, (, شركة ٕبتحقيق: د. فائز فارس, ط)

 م.ٕٜٛٔ

ىـ(, بتحقيق: أحمد ٕٚٓمعاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد الفّراء )ت .46
م(, وعبد الفتاح اسماعيل ٜٗٙٔيوسف نجاتي, ومحمد عمي النجار )ت 

 م.ٜٓٛٔ-ىـٓٓٗٔ(, عالم الكتب, بيروت, ٕشابي, طـ)

ىـ(, بتحقيق, محمد ٕ٘ٛ)ت المقتضب: ابو العباس محمد بن يزيد المبرد  .47
 م(, عالم الكتب, بيروت, د.ت.ٜٗٛٔعبد الخالق عضيمو )ت 

رواية المغة(: د. سعيد جاسم -من إشكاليات العربية )المصطمح النحوي .48
 م.ٕٕٔٓاألردن, -(, دار كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع, عمانٔالزبيدي, طـ)

. يوخنا مرزا الخامس, موسوعة المصطمح النحوي من النشأة الى االستقرار, د .49
 م.ٕٕٔٓ-ىـٖٖٗٔلبنان,  –(, دار الكتب العممية, بيروت ٔطـ)

ىـ(, ٜٖٗٔالموفي في النحو الكوفي: صدر الدين الكنغراوي االستنابولي )ت  .51
شرحو محمد بيجت البيطار, مطبوعات المجمع العممي العربي, دمشق 

 )د.ت(.



م(: إياد ٖٕٓٓى م حتّ ٜٓ٘ٔنحو الكوفيين في دراسات العراقيين )من  .51
سميمان محمد الشمري, رسالة ماجستير, جامعة ديالى, كمية التربية, بإشراف 

 م.ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔد. مكي نومان مظموم الدليمي, 

ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع: جالل الدين بن عبد الرحمن السيوطي  .52
م( وعبد ٜٛٛٔىـ(, بتحقيق وشرح: عبد السالم محمد ىارون )ت ٜٔٔ)ت 
 م.ٜ٘ٚٔ-ىـ ٜٖ٘ٔل سالم مكرم, دار البحوث العممية, العا

 


