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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة ، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simpelied Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة األوىل، . 8

وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 
أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 



هنائيا للنرش.
د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#
مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.

يراعي يف أسبقية النرش:. 12
أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمٌة البّد منها...

الشعوِب  الركيزَة األساس يف حياِة  يمثُل  املعريف يف حياتِنا  اجلانَب  أن  الشكَّ 
ونامئها املتواصل، والشعُب الذي يقرُأ هو الشعُب الذي ال يموت، والشعُب اجلاهُل 

هو الشعُب امليِّت، والعراُق بلُد القراءِة والكتابة، وهو شعٌب حّي وحيوي.
الشؤوِن  قسِم  خالل  من  املقدسِة  العباسيِة  للعتبِة  العاّمُة  األمانُة  أوَلت  وقد 
االهتامُم  للعيان  الواضِح  من  أصبَح  إذ  أمهيًة كربى؛  املسألَة  والثقافيِة هذه  الفكريِة 
الكبرُي باملَعرفة، من خالِل االصداراِت املتنوعة، والنشاطاِت العاّمِة واخلاصة، ومع 

اختالِف املستويات.
 وقد كان نصيُب اجلاِمعاِت األكاديمّية كبريًا، ملا تتمتُع به من مكانٍة خاّصٍة يف 
البلد عمومًا، ويف اهتامم العتبة املقدسة عىل وجِه اخلصوص؛ وجاءْت فكرُة )الَعِميد( 
كي تفسَح جمااًل، وحتّدَد أفقًا، وتنضَج أفكارًا، من خالِل زوايا بحثيٍة متنوعة، وثقافٍة 
مربجمٍة وهادفة، تطلُّ علينا بني احلنِي واآلخر، وهي حتمُل مشاعَل الفكر، كي تيضَء 

ظلامِت الطريق.
أبارُك لقسِم الشؤوِن الفكريِة والثقافيِة يف العتبِة العباسيِة املقدسِة هذه اإللتفاتة، 
وأبارُك )للَعِميد( هذا احلضوَر امليمون مع سفرِة املعرفِة الرصينة، واحلمُد هللِ ربِّ 

العاملني.
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نبدأ بحمد اهلل

َم اإلنساَن  م، فعلَّ احلمُد هللِ عىل ما أْنَعم، وله الشكُر عىل ما أهْلَم، والثناُء عىل ما قدَّ
َزُه عن سائِر َخْلِقِه من األمم...  ما مل يعلْم، وأودَع فيه الَعقَل ولطائَف احِلَكم، وميَّ
م، وعىل  َر وتقدَّ املبعوِث للعامل، أفضَل من تأخَّ نبيِّنا اخلاتم،  والصالُة والسالُم عىل 
آلِه مصابيِح الُظَلم، ومفاتيِح احِلَكم، وسادِة األمم... وأزكى التحايا عىل َمْن بذَل 
الم(،  الِح أيب الفضِل العباِس )عليه السَّ ُمْهَجَتُه، وواسى بنفِسِه رحيانَة نبيِّه، العبِد الصَّ
معرفيًا  ووعاًء  والّدهور،  األزماِن  مرِّ  عىل  للقلوِب  مهوًى  رياُضُه  أصبحْت  والتي 
ًة ما يمأُل حقوَل الفكِر واملعارِف  دور، متبنيَّ ُيرَتَشُف منه ما ُينرُي العقوَل ويشفي الصُّ
املجتمعاِت  حياَة  فإن  احلياة،  روافِد  أهمِّ  أحَد  لتكوَن  جديدة،  برؤًى  التخّصصّية 

ورقيَّها بحياِة ُعلامئها وباحثيها.
اإلنسانيِة  راساِت  والدِّ البحوِث  من  متزاحٍم  فيٍض  بوجوِد  االعتقاُد  كان  وملَّا 
ُة للعتبِة العباسيِة املقدسة، ومن خالِل قسِم الشؤوِن  وعظيِم نفعها، تبنَِّت األمانُة العامَّ
والبحوِث  راساِت  بالدِّ ُتعنى  َمٍة  ُمكَّ ٍة  فصليَّ جملٍة  إصداِر  مرشوَع  والثقافيِة  الفكريِة 
نًا بلقِب صاِحِب املْرَقِد الرشيف، وملناَسَبتِِه ألحِد  اإلنسانية، وِسَمْت بـ)الَعِميد( تيمُّ

ألقاِب إدارِة مؤسساتِنا العلميَّة.
صيَّة، ترتِكُز عىل  وهذه اخُلطوُة تتجىلَّ يف طْرِح مشاريَع بحثيَّة، ودراساٍت ختصُّ
، مما خفَّ وزُنُه، وغال مضموُنُه، لتساهَم يف رْبِط املشاريِع وامُلنجزاِت  االختزاِل الدالِّ
الكربوية،  مساراِتا  واستكشاِف  تفسرِيها،  أو  خلفّياِتا  عن  والكشِف  الفكرية، 
ِم العلوِم  لتكون – بحقٍّ - عنرَص إْغناٍء لِرّواِد الِعْلِم واملَْعرَفِة، وَمن ُيريُد ارتقاَء ُسلَّ

صيَّة. التَّخصُّ



 ففي كلِّ جماٍل من جماالِت العلوِم اإلنسانيِة نجُد كنوزًا من األبحاث، وعصاراِت 
ون والباحثون، ال غنى عن رضورِة االطالِع عليها،  َل إليها املختصُّ الِفْكِر التي توصَّ
إبداِعيٌّ  ُمنجٌز  أهنا  أو  تفسريية،  أو  وصفيًة  استكشافيًة  كانْت  إْن  واقِعها  واستكناِه 
اتكأْت عىل معايرَي ومبادَئ وأصوِل علوِمها، لُتضيَف نافذًة ورئًة يتنفُس من خالهلا 

ارسون واقعًا ِعْلميًا نقيًا. الدَّ
وال إشكال يف أنَّ تعاُنَق ُجهوِد الّسابقنَي مع الالحقنَي هو األساُس الذي تقوُم 
وال  والعلمية،  املَْنهجيِة  اجلوانِب  خمتلِف  يف  الباحثني  ُقدراِت  تطويِر  عنارُص  عليه 
يتحقُق ذلك بعيدًا عن أنامِط وموازيِن اخلرباِت املشهودة، هلذا وضعِت املؤسساُت 
العلميُة العليا - ويف إطاِر تقييِم النتاِج البحثي - آلياٍت للرتقيِة العلميِة ترتكُز عىل 

نظِر وحتكيِم اخلرباِء العلميني.
ومن هنا حاَز التَّحكيُم العلميُّ أمهيَتُه الكربى، باعتباره أحَد أهمِّ معايرَي جودِة 
كيزُة األساُس يف البحِث واإلرتقاِء األكاديمي، إلثراِء العلِم  النِتاِج العلمي، وهو الرَّ

واملعرفِة يف املجاالِت النافعة. 
الكادُر  تبنَّى  ِة،  العلميَّ األمانِة  حْتقيِق  أْجِل  من  وكذا  الواقع،  هذا  وخِلطورِة 
منَي اخلرباء، فلم  التحريريُّ ملجلِة )الَعِميد( معايرَي وضوابَط ممنهجًة الختياِر امُلحكِّ
ُم أستاذًا أو مرجعًا يف االختصاِص امُلراِد حتكيُمُه،  يكِن املِْعياُر األهمُّ أن يكوَن امُلَحكِّ
ِم ال تِقلُّ أمهيًة عن ِعْلِمِه، فالبدَّ أن يتَِّسَم باحِلياِد وسعِة األفِق،  َة املحكِّ بل أنَّ شخصيَّ

واالبتعاِد عن اجلوانِب الشخصية.
ها  أمهِّ من  للّتحكيم،  معايرَي  االعتباِر  بعنِي  التحريريُّ  الكادُر  وضَع  وكذلك   
البحِث،  )عنواِن  حتكيَم  تشمُل  والتي  واملنهجيِة  العلميِة  اجلوانِب  حتكيِم  معايرُي 
ومقدمتِِه، وموضوِع أو ُمشكلِة البحِث يف كوهِنا جديدًة ومبتكرة، وأهداِف البحِث، 



ِة والعمليِة، وحدوِدِه... إىل آخر تلك اجلوانب(. تِِه العلميَّ وأمهيَّ
اللغِة  جوانِب  حتكيُم  هي  النظر،  حتَت  كانْت  التي  امُلهّمِة  املعايرِي  من  وكذلك 
ومنطقيِة  والتَّحليل،  العرِض  ووضوِح  الكتابِة،  )أسلوِب  حتكيَم  تشمُل  والتي 
األسلوِب وحيادّيته، واملوضوعيِة يف العرِض وامُلناقشة، وترتيِب األفكاِر وتنظيِمها، 

ِة يف التَّعبرِي عن متوى البحِث، واالبتعاِد عن اإلفراِط يف االقتباس...(. قَّ والدِّ
املصادِر  قائمِة  االعتبار، ختصُّ حتكيَم  بنظِر  ُأخذْت  ة  ُمهمَّ معايرُي  أيضًا  وهناك 
أفاَد  التي  واملراجِع  باملصادِر  قائمٍة  )وجوِد  حتكيَم  شمَلْت  والتي  واملراجع، 
ِصَلتِها  ومدى  وتنوِعها،  وأَصالتِها،  واملراجع،  املصادِر  وحداثِة  الباحث،  منها 
االطالُع  له  باحث،  لكلِّ  مباحٌة  التحكيِم  معايرِي  تفاصيَل  أن  علاًم  بالّدراَسة...(. 
عىل  سُتنرَشُ  أهنا  أيرُسها  شتى،  ووسائَل  وبطرٍق  بْحثِِه،  بكتابِة  وِع  الرشُّ قبَل  عليها 

شبكِة االنرتنت، من خالِل صفحِة جملِة )الَعِميد( عىل شبكِة الكفيِل العاملية.
امُلخِلَصِة  اجُلهوِد  لكلِّ  ومُمتنِّنَي  شاكريَن  نقَف  أن  إال  يسُعنا  ال  اخِلتام...  وقبَل 
ضا  التي سَعْت إلصداِر هذه النافذِة الطيِّبة، والتي نأمُل أن ترتقي أعىل درجاِت الرِّ
مني خريًا باألساتذِة األفاضِل، لنرِش بحوثِهم ورؤاهم عىل  شكاًل ومضمونًا، متوسِّ
َقهم ملا فيه  َدهم ويوفِّ صفحاِتا... سائلنَي املوىل تعاىل أن يأخَذ بأيدي اجلميع، ويسدِّ

الُح إنَُّه ويلُّ التوفيق...  اخلرُي والصَّ





ِفيها لِـَمـا  َفاْنُظْر  َأال  الَعِميُد  ِهــَي 
بَِطْلَعتِها الّدنيا  على  ــْت  أَطــلَّ َلَقْد 
َقَبٌس أْوراِقــهــا  َعلى  َسْطٍر  ُكــلِّ  في 
ــَرْت ُزبِ َقــْد  وِح  اللَّ ــوِن  َوُن َفبِاليَراِع 
ُهدًى العارِفيَن  ــداُد  ِم فيها  َيِفيُض 
ــًى ــيــِن َوْقــــُع أَس ــْلــَكــفَّ ـــواِء َولِ ـــلِّ َولِ
ـُوِد َفاْنَتَشَرْت طاَفْت َعلى ِذْكرياِت الج
َساَحُتها فُّ  َوالطَّ َمْنَهُجها  ـْبُط  َفالسِّ
ُصُحٍف في  َماَج  ِمــداٌد  ـَِجفُّ  ي َوَما 
َمًة ـَُحكَّ ْخها: )م ـُْف )بِالَكِفيِل( َوأرِّ ط
+ 508(          +      )173(            

بِاْسِم الَكِفيِل اْسَتطاَلْت، َمْن ُيضاِهيها
َراِعْيها الَعلياِء  في  هاِشَم  ـــْدُر  وَب
َمعانِيها في  ُمــِضــيٌء  الُعلوِم  ــَن  ِم
َقواِفيها في  َوْقٌع  َوالبِيُض  ْمُر  َوالسُّ
َتْرويها مِّ  الـــدَّ ــْيــِض  ــَف بِ وكـــْرَبـــالُء 
َمآِقيها في  َســاَلــْت  عبَّاِس  ــُن  َوَعــْي
َمَغانِيها ْنيا  الدُّ َعلى  ُهوِر  الدُّ َمَدى 
َناِديها ــُم  ــْل َوالــِع َكاِفُلها  َوالــَبــْدُر 
َساِقيها ــاِء  ــَم ال ُمــــِذلَّ  ألنَّ  ِمــْنــهــا 
َحاِديها( ـفِّ  الطَّ َوَعِميُد  ـًة  ـََجلَّ م
)29  +  120  +  130  +  473

الَعّباِسيَِّة  الَعَتبِة  ِمَن  َمِة  الُمَحكَّ ِة  الفْصليَّ الَعمْيِد  ِة  َمجلَّ ُصدوَر  ُخ  ُتؤرِّ َقِصيدٌة 
ار... فَّ َسِة، لِلّشاِعِر اأُلْسَتاِذ َعلي َعبِد الُحَسْيِن الصَّ الُمَقدَّ

#1433 =
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...ملخص البحث...

أن  بعد  النحوي،  املصطلح  اشكاليات  بدراسة  يقوم  أن  البحث  هذا  حاول 
التي اهتمت بتجويد املصطلح بوجه عام  تتّبع جمموعة كبرية من املعاجم والكتب 
واملصطلح النحوي بوجه خاص، وقد ُقّسَم البحث عىل ثالثة ماور: تكّفل األول 
الواحد،  املوضوع  يف  النحوي  املصطلح  كتعدد  املصطلح  اشكاالت  بعض  بيان 
واخلالف النحوي بني البرصيني والكوفيني، وبعض املصطلحات املشرتكة يف أكثر 
من  جمموعة  عليه  ومستدركًا  موازنًا  الكويف  املصطلح  فخّص  الثاين  أما  كلمة،  من 
املصطلحات، أما الثالث فعرض ملجموعة من املصطلحات ليست كوفية كالتفسري، 

واجلحد واخلفض، وغريها.

وكان من وراء طرح هذه االشكاليات، هو حتفيز الباحثني للعمل عىل دراسات 
مستقلة الستقراء املصطلحات كافة، والنظر فيها وتقديم حلول ناجعة هلا.
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...القسم األول...
المقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

إىل  يدفع  ما  ألفاظ«)1(  صناعة  »لكّل  )ت#255(:  اجلاحظ  عبارة  يف  لعّل 
استقراء هذه )األلفاظ( عىل وفق أّي علم من علوم تراثنا، وما أكثرها! ألهنا منطلق 
و)مواضعاتا()4(  و)كلياتا()3(،  العلوم،  تلك  )مفاتيح()2(  عىل  للوقوف  صالح 
و)اصطالحاتا()5( التي ال بّد من فهمها فهاًم صحيحًا؛ ليبنى عليها ما ُيبنى، وصواًل 

إىل تقويمها.

نشأة،  النحوي:  املصطلح  تناولت  عدة)6(  دراسات  املنطلق هنضت  هذا  ومن 
واضحة  صورة  تقديم  ــ  زالت  وما  ــ  وحاولت  ونقدًا،  وتوثيقًا،  ونسبة،  وتطورًا، 
له يف توحيده، وشيوع استعامله بام ال يثري لبسًا، ويسبب اختالفًا. وترجحت تلك 

الدراسات بني مقاربة التوفيق يف مهمتها، والقصور فيها، ومنها:

• املصطلحات النحوية نشأتا وتطورها للباحث السيد أبو العزم إبراهيم، رسالة 	
1397هـ  سنة  القاهرة،   / العلوم  دار  كلية  إىل  قدمت  منشورة  غري  ماجستري 
اللمحة،  عند  وقفت  مبترسة،  »كانت  الباحثني:  أحد  فيها  قال  /1977م. 
متتد  هلا  أّرخ  التي  املدة  ألن  )االستعجال(  بـ  ووصفها  باإلشارة«)7(.  واكتفت 
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أربعة عرش قرنًا! وأرى هذا صحيحًا.

• املصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث اهلجري، للباحث 	
شؤون  عامدة  نرشتا  مطبوعة،  ماجستري  رسالة  وهي  القوزي،  محد  عوض 
املكتبات، جامعة الرياض، سنة 1401هـ /1981م. وحسنًا فعل حني وقف 
عىل أواخر القرن الثالث اهلجري، تابع فيها إرهاصات النشأة، وعدم استقرار 
املصطلح، لكنه مل ينُج مما وقع فيه القدماء من ختليط، وعصبية مذهبية، وخطأ 

يف نسبة هذا املصطلح، أو ذاك ألهل البرصة، أو أهل الكوفة.

وهناك أمر ينبغى ملن يتصدى لدراسة )املصطلح النحوي( أن واضعيه مل يلتفتوا 
إىل داللة لفظ )مصطلح( فقد نجد مصطلحًا برصيًا مل يتفق عليه البرصيون مجيعًا، 
وسارت  القدماء،  كتب  نسبت  وقد  الكوفيني،  مجيع  به  يأخذ  مل  كوفيًا  ومصطلحًا 
اخلالف  باب  فتح  مما  بعينه،  نحوي  إىل  املصطلح  هذا  عنهم  نقل  من  كتب  عليه 
عليه مفتوحًا، فضاًل عام جيب االتفاق عليه أن يكون املصطلح جامعًا مانعًا كرشط 
إلينا من  مما وصل  املنطق، وهذا غري ملحوظ يف قسم  أهل  عند  التعريف(  )احلّد: 
العربّية  ومشكلة  اللغوّية  )املباحث  كتابه  يف  جواد  مصطفى  وأشار  املصطلحات! 
العرصّية – الدار العربّية للموسوعات / بريوت، ط1، سنة 2012م، ص8( فقال: 
»أتْيُت بذلك مثااًل لتقصري اللغوّيني يف تقييد االصطالحات عىل اختالف رضوهبا 
اللغوّيني يف  منها«. وحُيّدد مصطفى جواد مسؤولّية  العربّية األصل  وأصوهلا حتى 
أهّنم مل ُيعنوا باملصطلحات وُيضيف: »كان عليهم أْن جيمعوا عامة ما ورد منها يف 

كتب العلوم والفنون واآلداب«.

ومما نرش من الدراسات التي عنيت باملصطلح النحوي: 
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• الرتبية 	 جملة  يف  منشور  بحث  إبراهيم،  توفيق  الدين  ميي  الكويف،  املصطلح 
والعلم، كلية الرتبية، جامعة املوصل، العدد األول، سنة 1979م.

• معجم املصطلحات العربية يف اللغة والنحو، جمدي وهبي كامل، مكتبة لبنان، 	
بريوت، 1979م.

• املصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث اهلجري، عوض محد 	
القوزي، نرش عامدة شؤون املكتبات، جامعة الرياض، 1401# /1981م.

• معجم الشامل يف علوم العربية ومصطلحاتا، ممد سعيد أسرب وبالل اجلندي، 	
دار العودة، بريوت، سنة 1981م.

• معجم النحو، عبد الغني الدقر، الرشكة املتحدة، بريوت، ط: 2، سنة 1402هـ 	
/1982م. والعنوان يرتجح بني موضوعات النحو وعنواناتا، واملصطلحات 

النحوية.

• يف املصطلح الكويف موازنة واستدراك، سعيد جاسم الزبيدي، بحث منشور يف 	
وقائع املؤمتر الثالث لكلية الفقه، النجف األرشف، 1988م.

• دار 	 الغني،  عبد  العظيم  عبد  أمحد  حتليلية،  نقدية  دراسة  النحوي  املصطلح 
الثقافة، القاهرة، سنة 1990م.

• محد 	 بن  اهلل  عبد  مدلوالتا،  وحتليل  دراستها  الكويف،  النحو  مصطلحات 
اخلثران، هجر للطباعة والنرش، القاهرة، سنة 1990م.

• املصطلح النحوي واللغوي يف كتاب العني، صاحب أبو جناح، بحث مقدم 	
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الريموك، األردن، سنة  اآلداب، جامعة  كلية  النقد األديب اخلامس،  إىل مؤمتر 
1994م.

• األردن، 	 أسامة،  دار  الزبيدي،  جاسم  سعيد  كوفية،  ليست  مصطلحات 
1994م.

• ماهر 	 أرشف  ــ  معجمي  وكشاف  دراسة  ــ  النحو  أصول  علم  مصطلحات 
النواجي، دار غريب القاهرة، سنة 2001م.

• اللبدي، مؤسسة 	 النحوية والرصفية، ممد سمري نجيب  معجم املصطلحات 
الرسالة، بريوت، ودار الفرقان، األردن، د.ت.

• ومهدي 	 حسان،  متام  املحدثني،  النحاة  عىل  وأثره  الكويف  النحوي  املصطلح 
املخزومي، نموذجني، حدوارة عمر، دار اإلتقان، سنة 2004م.

• تطور املصطلح النحوي البرصي من سيبويه حتى الزخمرشي، حييى عطية عبابنة، 	
عامل الكتب احلديث، نرش جدارا للكتاب العاملي، األردن، سنة 2006م.

• أوراق الندوة الدولية التي عقدتا وحدة الدراسات العامنية بجامعة آل البيت، 	
سنة  متوز  23ــ25   / 1427هـ  سنة  اآلخرة  مجادى   / 27ــ29  يف  األردن 

2006م وفيها: 

محد . 1 عوض  النحوية،  املصطلحات  صناعة  يف  أمحد  بن  اخلليل  جهود 
القوزي، من ص755 ــ 774.

مسامهة اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف وضع املصطلح، ممد زرمان، من . 2
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ص777ــ 820.

من . 3 بسندي،  الكريم  عبد  خالد  العني،  كتاب  يف  النحوي  املصطلح 
ص823ــ866.

• وقفت عىل موقع www.dhfaaf يف االنرتنت فوجدت ما يأيت: 	

األسس النظرية يف دراسة املصطلح النحوي، ممد ذنون يونس فتحي.. 1

املصطلح النحوي وتفكري النحاة، توفيق قريرة.. 2

بعض مصطلحات النحو الكويف يف معاين القرآن للفراء، سلطان بن ممد . 3
املطريف. 

التعدد املصطلحي وأثره يف الدرس النحوي، خالد هدنة.. 4

املصطلح النحوي بني البرصيني والكوفيني، للباحثني: باسل فيصل سعد . 5
أمحد،  سلمى  بنت  سلمى  وحاجة  القصريي،  اهلل  عبد  وموفق  الزعبي، 

ورمزي عارفني.

وربام فاتنا كتاب أو بحث تناول )املصطلح النحوي( ومل نقف عليه، إنام حاولنا 
أن نشري إىل ما وقع بأيدينا، هذا فضاًل عمن تناوله الباحثون الذين درسوا شخصية 
نحوية منذ )اخلليل بن أمحد الفراهيدي( حتى )مهدي املخزومي ومتام حسان( فقد 
وقفوا عىل املصطلحات النحوية التي استعملها هؤالء النحاة، ورصدوا تأثريهم يف 

معارصهيم والحقيهم، مما تصعب هنا اإلشارة إىل تلك اجلهود املخلصة.

العربية،  ودارس  للقارئ،  نقدم  أن  الثالثة  بمباحثها  الدراسة  هذه  يف  حاولنا 
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ومتعلمها، فضاًل عن باحثيها دراسة يف أهم إشكاليات املصطلح النحوي من خالل 
التي امتدت أربعني عامًا  املتواصلة  العربية، وقراءاتنا  املتواضعة يف تدريس  جتربتنا 

ونّيفًا، لعلنا نسهم يف خدمة العربية لغة التنزيل، واهلل املوفق للصواب.
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... المبحث األول...
من إشكاليات المصطلح

أواًل: تعدد المصطلح النحوي في الموضوع الواحد

إّن توحيد )املصطلح()8( يف كل علم مطمح ما زال بعيد املنال، ومهمة علمية 
تضامنية ينبغي هلا تضافر اجلهود: أفرادًا، ومؤسسات، عىل الرغم مما ُبِذل حتى اآلن 
من جهد، به حاجة إىل التواصل الستكامل ما أنجز، وال نغفل ما قام به علامء أفاضل، 

ومؤسسات علمية رصينة كمجامع اللغة، وغريها.

بجامعة  املصطلحية  الدراسات  معهد  بتأسيس  حظينا  أن  الطالع  حسن  ومن 
 / بفاس  املهراز  بظهر  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  اهلل،  عبد  بن  ممد  سيدي 
اململكة املغربية الذي يصدر جملة حولية مكمة )دراسات مصطلحية(، وما زال دور 
)املصطلحات(،  بتتبع  عنيت  معجامت  صدور  عن  فضاًل  مدودًا،  واملجلة  املعهد، 

وقدمت خدمة فائقة للعربية ودارسيها مثاًل:

• معجم املصطلحات العربية يف اللغة واآلداب، جمدي وهبي كامل، مكتبة لبنان، 	
سنة 1979م.

• وبالل 	 أسرب،  سعيد  ممد  ومصطلحاتا،  العربية  علوم  يف  الشامل  معجم 
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اجلندي، دار العودة، بريوت، سنة 1981م.

• معجم النحو، عبد الغني الدقر، الرشكة املتحدة، بريوت، سنة 1982م.	

• معجم مصطلحات علم اللغة، ممد حسن باكال ورفاقه، سنة 1983م.	

• دار 	 اللبدي،  نجيب  سمري  ممد  والرصفية،  النحوية  املصطلحات  معجم 
الفرقان، األردن، سنة 1985م.

• معجم املصطلحات اللغوية، رمزي بعلبكي، سنة 1990م.	

• سنة 	 األردن،  أسامة،  دار  الزبيدي،  جاسم  سعيد  كوفية،  ليست  مصطلحات 
1998م.

وغري هذا كثري ال جمال الستقصائه هنا بل نمثل لإلفادة، واالطالع.

لقد هالني تعدد املصطلح النحوي وأنا أتصدى لتدريس )النحو( يف املراحل 
اجلامعية والدراسات العليا، فأقدمت عىل طرح هذه اإلشكالية منبهًا عليها، وداعيًا 

الباحثني إىل استقرائها، والوقوف عليها، ودراسة أسباهبا، وتقديم حلول مناسبة: 

أ( املمنوع من الرصف = ما ال ينرصف )غري املجرى( = متمكن غري أمكن = 
املمنوع من التنوين )املنعي(.

جرت هذه املصطلحات يف كتب النحو منذ )الكتاب( حتى يومنا، عىل اختالف 
بلفظ  اخلليل  عند  وورد  ألفاظه،  يف  وبترصف  ذاك،  أو  املصطلح،  هذا  استعامل  يف 
)املمنوع من الرصف( ينظر كتاب العني 119/7 و)ال جيري( ينظر نفسه 123/7، 

وجرت ألفاظ أخرى بعده وعىل الوجه اآليت: 
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بعنوان )هذا باب ما ينرصف، وما ال ينرصف(9، واستعمل  بابًا  أفرد سيبويه 
من  ذلك  و)منعه  رصفه(10،  يرتك  )ومما  املصطلح:  هذا  عىل  تّدل  عبارات  أيضًا 
الفّراء  واستعمل  املتمكنة(12،  غري  )األسامء  مصطلح  وذكر  االنرصاف(11، 
)ت207#( مصطلح )ال ينرصف(13، و)ترك اإلجراء(14، وتابعه املربد )ت#285( 
فعقد له بابًا يف املقتضب فقال: »هذا باب ما جيري وما ال جيري«15، وابن الرساج 
)ت316#( يف كتابه: األصول يف النحو16، وابن جني )ت392#( يف كتابه: اللمع 
السيوطي  وساّمه  التنوين(18،  من  )املمنوع  مصطلح  غريهم  وذكر  العربية17.  يف 

)املسلوب من التنوين(19، وورد عند التهانوي مصطلح )املنعي(20. 

القدامى  اختذه  والسيادة حتى  الشهرة  الرصف(  )املمنوع من  وكتب ملصطلح 
واملعارصون عنوانًا ملؤلفات جتردوا فيها لدراسة هذا من القدماء: 

قراعة،  هدى  حتقيق  ينرصف،  ال  وما  ينرصف  ما  )ت#310(:  الزجاج  ينظر 
املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، القاهرة، سنة 1391هـ /1971م.

ومن املعارصين ينظر: 

• أميل بديع يعقوب: املمنوع من الرصف بني مذاهب النحاة والواقع اللغوي، 	
دار اجليل، بريوت، ط:1، سنة 1992م.

• عبد العزيز عيل سفر: املمنوع من الرصف يف اللغة العربية، جملس النرش العلمي، 	
جامعة الكويت، ط:1، سنة 2000م.

• أدما طربية: املمنوع من الرصف معجم ودراسة، مكتبة لبنان، نارشون، ط:1، 	
سنة 2001م.
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الشكل  هبذا  الرصف(  من  )املمنوع  دراسة  يف  للتفصيل  رضورة  أرى  ولست 
من  جزءًا  تشكل  صوتية  فسحة  ألنه  واملعارصة؛  القديمة  الكتب  يف  املبسوط 
)الرضورات( يترصف هبا املتكلم: شاعرًا أم خطيبًا عىل وفق ما حيقق له االنسجام 

الصويت، ولنا يف القراءات القرآنية ما يؤيد هذا.

 = العلة  حروف   = املّد  حروف   = اجلوف  احلروف   = اهلوائية  احلروف  ب( 
املصوتات = احلروف الصائتة. 

وردت هذه املصطلحات يف كتب النحو والرصف عىل تفاوت فيها، وباختالف 
مذاهبها، وما زال الباحثون يتناقلوهنا تقليدًا، أو اختيارًا. فقد أطلق اخلليل مصطلح 
)احلروف  مصطلح  هلا  واستعمل  والياء21،  والواو  األلف  عىل  اهلوائية(  )احلروف 
واللني(23،  املد  )حروف  مصطلح  اختذ  سيبويه  نجد  حني  يف  أيضًا.  اجلوف(22 
وربام اقترص عليها بـ )حروف املّد(24، وجرى عند سيبويه أيضًا مصطلح )حروف 
)باب  ساّمه  بابًا  )ت#669(  عصفور  ابن  هلا  وأفرد  آخرون26،  فيه  وتابعه  العلة(25 
أحكام حروف العلة والزوائد(27، وكتب هلذا املصطلح الذيوع، وال سيام يف كتب 
)أصوات  مصطلح  اختار  فقد  املعارصين28،  بعض  إال  التعليم  وحلقات  الرصف 
الصائتة(  )األصوات  مصطلح  كتبه  أحد  يف  أحدهم  وعد  لرسالته،  عنوانًا  املد(29 

األكثر استعاماًل، وال أدري عالم اعتمد يف مسألة الكثرة30؟!

الرازي  الفخر  وتابعه  )املصوتات(31  مصطلح  )ت#385(  النديم  ابن  وذكر 
)ت606#(32. واستقر مصطلح )أصوات املد( عند علامء التجويد33. هذه صورة 
أخرى من ظاهرة تعدد املصطلح توضح إشكالية سائدة يف استعامل املصطلح قد 
ترجع إىل أسباب عدة، نأمل أن يتصدى هلا باحث ليوسعها استقراء ونقدًا وحتلياًل. 
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ج( البدل = الرتمجة = التكرير = املردود = التفسري = التبيني.

بدل  باب  »هذا  فقال:  كتابه،  عامة  يف  سيبويه  عند  )البدل(  مصطلح  استقر 
املعرفة من النكرة، واملعرفة من املعرفة«34، وربام ساّمه )عطف البيان(35، عىل مذهب 
»كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بداًل«36، إال يف مسألتني استثنامها 

ابن مالك37.

معاين  يف  )ت#215(  األوسط  األخفش  البدل:  مصطلح  استعامل  يف  وتابعه 
.141  ،139  ،29  ،18  ،17 الصفحات:  ينظر  فارس(،  فائز  )حتقيق  القرآن 
 ،111/3  ،63/2 24،27/1ـ28،  ينظر:  املقتضب،  يف  )ت#285(  واملربد 
211،297/4، 399ـ400.وابن الرساج )ت316#( يف كتابه األصول يف النحو، 
القرآن،  إعراب  يف  )ت#338(  النحاس  جعفر  47/2ـ48.وأبو   ،344/1 ينظر: 
جني  وابن   ،106/1 احلجة  يف  )ت#377(  258.والفاريس   ،211/1 ينظر: 
العربية،  واللمع يف  ينظر: 429/2، 450، 266/3،  )ت392#( يف اخلصائص، 
ص87، والزخمرشي )ت538#( يف املفصل، تنظر: ص121، حتى استقر مصطلحًا 
يف كتب النحو البرصية، وكتب النحو التعليمي حّتى اآلن. واستعمل نحاة الكوفة 

مصطلحات أخرى يف هذا الباب: 

• 	 ،168/1 ينظر:  القرآن،  معاين  يف  )ت#207(  الفراء  عند  ورد  الرتمجة: 
178/2، وتابعه ثعلب )ت291#( يف جمالسه، ينظر: 28/1.

• التكرير: استعمله الفراء يف معاين القرآن، ينظر: 207/1، 428، 140/2.	
• املردود: استعمله الفراء كثريًا يف معانيه، ينظر: 56/1، 71، 87، 88، 179، 	

.302 ،292



من إشكاليات املصطلح النحوي

134

• التفسري: ذكره الفراء يف معانيه مرادًا به البدل يف أكثر من موضع، ينظر معاين 	
 ،273  ،230  ،198  ،178  ،113  ،77  ،69/2  ،193  ،193/1 القرآن: 

.58/3 ،358

• ب 	 )البدل(  سموا  الكوفيني  أن   )#900 نحو  )ت  األشموين  ذكر  التبيني: 
خالد  وتابعه  ذلك،  ذكر  إلينا  وصل  كويف  مصدر  عىل  نقف  ومل  )التبيني(38، 

األزهري )ت905#( يف هذا39.

يف  هذا  )التبيني(  مصطلح  يستعمل  أن  يف  غضاضة  املربد)ت#285(  جيد  ومل 
املقتضب40. وعّلق شوقي ضيف عىل استعامل الكوفيني ـ وال سيام الفراء ـ تعدد هذه 
املصطلحات مقابل )البدل( فقال: »وأكثر ــ أي الفراء ــ من تسمية )البدل( تكريرًا، 
وتبيينًا، وتفسريًا، وترمجة، وكأنه بكل ذلك يريد أن يرشح معناه«41 فلم يستقر لديه 

مصطلح واحد. 

املوضوع  يف  النحوي  املصطلح  تعدد  لبيان  اخرتتا  منتخبة  مصطلحات  هذه 
الواحد مّما يستدعي الباحثني للنظر يف هذه اإلشكالية، ومثل هذا يقال يف: 

• ضمري الشأن = ضمري القصة = ضمري احلكاية = األمر = املجهول.	
• املفعول املطلق = احلدث = احلدثان = املصدر = الفعل.	
• التمييز = التبيني = التفسري = املفرّس = البيان = املفعول فيه.	
• العطف = النسق = اإلرشاك )الترشيك(.	
• النعت = الصفة = الوصف.	
• التوكيد = الصفة = التكرير = )التكرار( = الشديد = التثنية.	
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وتعددها  املصطلحات  هذه  يستقيص  استقراء  إىل  حاجة  به  كثري  هذا  ومثل   
باختالف ألفاظها.

ثانيًا: الخالف النحوي بين البصريين والكوفيين

جتىّل اخلالف النحوي بني البرصيني والكوفيني بعد )املسألة الزنبوية(42، ثم اختذ 
تشكلت  حتى  )ت#295(  وثعلب  )ت#285(،  املربد  زمن  املذهبية  العصبية  هنج 

مسائله، وأفرد هلا القدماء كتبًا وصل منها إلينا: 

• اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني: أليب الربكات 	
األنباري )ت#577(.

• التبيني عن مذاهب النحويني: أليب البقاء العكربي )ت#616(.	

• بكر 	 أيب  بن  اللطيف  لعبد  والبرصة:  الكوفة  نحاة  اختالف  النرصة يف  ائتالف 
الرشجي الزبيدي )ت#802(.

ولسنا هنا بصدد البحث يف أسباب اخلالف، فقد هنضت دراسات جادة بذلك، 
وإنام نذكر هنا أثر اخلالف يف املصطلح النحوي، مما يشكل عىل الدارس والباحث 

حتديد املصطلح الذي ينبغي له استعامله، واملوضوع الذي يتناوله ذلك املصطلح.

املصطلحات  من  بإزائها  يقف  وما  البرصية  املصطلحات  يبني  جدول  وهذا 
الكوفية يكفي لبيان أثر اخلالف يف صياغة املصطلح النحوي:
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املصطلح الكويفاملصطلح البرصي 

العامدضمري الفصل

الصلةاحلشو

اإلقراراإلثبات

التشديدالتوكيد

ال التربئةال النافية للجنس

االسم الثابتاجلامد

التكرير/الرتمجة/التبينيالبدل

املجهولضمري الشأن

حروف الصفاتحروف اجلر = حروف اإلضافة

املستقبل املضارع

األْيامن القسم

الدعاءالنداء

 املوقتاالسم اخلاص العلم

غري املوقت النكرة

الفعل الدائم اسم الفاعل

الفعل الواقع املتعدي

األلف مهزة القطع

األلف اخلفيفة مهزة الوصل
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القطع احلال

جيري وال جيري ينرصف وال ينرصف

املردودالعطف

وال بّد لنا من التنبيه عىل أن آراء الكوفيني قد شّوهت، بدافع العصبية املذهبية، 
أو ما وراءها، وقد أكدت الدراسات احلديثة ذلك: 

• ينظر: ممد خري احللواين، اخلالف النحوي بني البرصيني والكوفيني، وكتاب 	
اإلنصاف.

• حسن منديل العكييل، اخلالف النحوي يف ضوء ماوالت التيسري احلديثة.	

هذا  نسبة  يف  الدقة  وعدم  اخلالف،  كتب  يف  وقعت  التي  األوهام  كشفت  إذ 
الرأي أو ذاك إىل الكوفيني عىل وجه اخلصوص.

إن هذه طائفة خمتارة من مصطلحات املذهبني أوردناها للتمثيل هبا عىل إشكالية 
أخرى من إشكاليات املصطلح النحوي التي تناقلتها كتب النحاة، وكتب املصطلح 
الكوفيون  انفرد  وقد  أحيانًا.  وداللتها  نسبتها،  يف  ومهت  وقد  املعارصة،  النحوي 

بمصطلحات نحوية ليس هلا ما يقابلها عند البرصيني:

فقد استعمل الفراء مصطلح )التقريب( فقال يف قوله تعاىل: ها َأْنُتْم ُأوالِء أ. 
أين  فيقولون:  غريها،  يف  ال  التقريب،  جهة  يف  »وذلك   :119 عمران/اآلية  آل 

أنت؟ فيقول: ها أنا ذا، وال يكادون يقولون هذا أنا، وكذلك التثنية واجلمع... 
موصولة  )ها(  جعلوا  ظاهر  اسم  مع  كان  أو  تقريب،  غري  عىل  الكالم  فإذا 
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بذا، فيقولون: هذا هو، وهذان مها«43. واملراد هنا عمل اسم اإلشارة، وعّلق 
السيوطي )911#( عىل )التقريب( فقال: »وذهب الكوفيون إىل أن هذا وهذه 
إذا أريد هبام التقريب كانا من أخوات )كان( يف احتياجهام اساًم مرفوعًا وخربًا 
محد  عوض  إليه  ذهب  ما  عىل  عمر45  حدوارة  الباحث  ورد  منصوبًا...«44، 

القوزي أن املصطلح للفراء ال لسيبويه.

ومصطلح ثان هو )اخلروج( قال الفراء: »وقوله قادرين نصبت عىل اخلروج ب. 
من نجمع«46، وهذا مصطلح مل يستعمله البرصيون.

ومصطلح ثالث هو )الرصف( يوضحه الفراء يف أنه إذا اجتمع فعالن بالواو أو ج. 
الفاء أو ثّم أو »أو« يف أوله جحد أو استفهام ثم ترى ذلك اجلحد أو االستفهام 
ال يستقيم ويكون ممتنعًا من أن يكّر يف العطف فذلك هو الرصف، كقوله تعاىل: 
َتْعَلُموَن البقرة /42، قال  َوَأْنُتْم  قَّ  احْلَ َوَتْكُتُموا  بِاْلباِطِل  قَّ  احْلَ َتْلبُِسوا  َوال 
الفراء: »إن شئت جعلت وتكتموا يف موضع جزم تريد به: وال تلبسوا احلق 
»إن  وقال:  الكالم«47،  أول  ملجيئها  )ال(  فتلغي  احلق،  تكتموا  وال  بالباطل 
شئت جعلت هذه األحرف املعطوفة بالواو نصبًا عىل ما يقوله النحويون من 

الرصف«48.

شبه املفعول: استعمل الكوفيون هذا املصطلح للداللة عىل )املفعول املطلق، د. 
واملفعول فيه، واملفعول ألجله، واملفعول معه( إذ ليس عندهم مفعول حقيقي 

إال املفعول به49، ويف هذا كالم طويل يف خالفهم، وغري هذا كثري.
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ثالثًا: مصطلحات مشتركة في أكثر من علم 

منه أ.  املنتظم  اجلزء  »إنه  النحو:  ففي  علم،  من  أكثر  مشرتك يف  مصطلح  اخلرب: 
مع املبتدأ مجلة«50، ويف البالغة له تعريفات عدة51، واخرتت ما ذكره الرشيف 
ويف  والكذب«52،  للصدق  املحتمل  الكالم  »هو  قال:  )ت#816(  اجلرجاين 
احلديث: اخلرب ما جاء عن غري النبي عليه الصالة والسالم 53، وقيل: اخلرب أعم 
من احلديث مطلقًا54. واخلرب مصطلح يف التاريخ معروف. فاستعامل مصطلح 

)اخلرب( عىل هذه الوجوه يشكل إرباكًا يف الدرس والبحث. 

اإلسناد: يف عرف النحاة: »ضم إحدى الكلمتني إىل األخرى عىل وجه اإلفادة ب. 
التامة، أي عىل وجه حيسن السكوت عليه«55، وعند أهل اللغة: »إضافة اليشء 

إىل اليشء«56، وعند أهل احلديث: »هو رفع احلديث إىل قائله«57.

الداللة عىل ج.  الفراء يف  واستعمله  املصطلح58،  هذا  يستعمل سيبويه  مل  القطع: 
لدى  استقر  ثم  مذوف60،  بفعل  النصب  عىل  الداللة  يف  واستعمله  احلال59، 
املقطوعة  للصفة  املعارصون  النحاة  واستعمله  احلال61،  بمعنى  الكوفيني 
للمدح والذم والرتحم62. ويرد عند أهل املعاين )يف البالغة( بمعنى الفصل63، 
واستعمله العروضيون مصطلحًا للداللة عىل حذف ساكن الوتد املجموع ثم 

إسكان متحركه64، والقطع علة الزمة.
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رابعًا: مصطلحات قلقة:

مصطلحات قلقة، مضطربة الداللة واالستعامل: 

أكثر من  ــ مصطلحات ترددت يف  ــ وأنا منهم  الدارسني والباحثني  واجهت 
باب نحوي بلفظ واحد مما سببت إشكااًل، وإرباكًا، ومن هذه املصطلحات: 

أ( الصفة: يراد هبذا املصطلح: 

• يستعملون 	 وقد  النعت،  به  يريدون  والكوفيون  البرصيون  استعمله  النعت: 
)النعت( ويريدون به )الصفة(، ينظر السيوطي: مهع اهلوامع، 116/2.

• معاين 	 ينظر  اجلّر،  حرف  )الصفة(  بمصطلح  الكوفيون  يريد  اجلر:  حروف 
القرآن للفراء، 32/1.

• 	 ،340  ،44/1 الكتاب  ينظر  )احلال(،  عىل  الداللة  سيبويه  به  ويريد  احلال: 
346، 370، 377، وتابعه املربد يف هذه الداللة، ينظر املقتضب، 166/4.

• اخلرب: ويريد سيبويه بـ )الصفة( اخلرب، ينظر الكتاب 2/ 121، 	

• التوكيد: وعنى به سيبويه أحيانًا التوكيد، ينظر الكتاب، 103/1، وتابعه املربد 	
يف هذه الداللة، ينظر املقتضب، 105/4.

 إن اختالف داللة مصطلح )الصفة( بالذي ذكرناه يفقد املصطلح خصوصيته، 
ويطرح إشكااًل واضحًا ال بد من تصٍد له والتنبيه عليه.

واستعمل  )الزيادة(65،  بمعنى  اخلليل  املصطلح  هذا  استعمل  الصلة:  ب( 
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)الزيادة  بعده  والبرصيون  اخلليل  أراده  ما  به  ويريدون  الصلة  مصطلح  الكوفيون 
أو احلشو أو اللغو( ينظر الفراء: معاين القرآن، 58/1، 176، 244ـ245، وينظر 
ألهنا  الصلة  حروف  سميت  »وإنام  الريض:  قال  سيبويه،269/1ـ270.  كتاب 
رشح  ذلك«،  غري  أو  سجع  أو  وزن  إقامة  إىل  أو  الفصاحة  زيادة  إىل  هبا  يتوصل 

الكافية، 357/2.

واملعنى الثاين: أطلقه سيبويه ويريد به صلة املوصول66.

ينظر  املوصول،  باالسم  املتصلة  اجلملة  عىل  )الصلة(  مصطلح  الفراء  وأطلق 
معاين القرآن،22/1، وهو ما ساد بعدئذ يف الدرس النحوي )صلة املوصول(.

واملعنى الثالث: يريد الفراء به اجلملة الواقعة صفة للنكرة، ينظر معاين القرآن، 
.157/1

فأي دارس أو باحث يستطيع أن يرصد هذه املعاين، ويدرك املقصود هبا ما مل 
ينّبه عليها. 

ج( الفعل: استعمله النحاة للداللة عىل معان عدة منها: عند اخلليل وسيبويه 
بمعنى: 

• كتاب 	 ينظر  كثريًا،  العني  كتاب  يف  وورد   ،120/2 الكتاب،  ينظر  املصدر67: 
العني 241/1، مادة )مجع( 27/4، 465/7، واستعمله الفراء هبذا املعنى، 

ينظر معاين القرآن، 97/2.

• القرآن 	 معاين  ينظر  الفاعل،  اسم  عىل  للداللة  الفراء  استعمله  الفاعل:  اسم 
.316 ،185 ،33 ،12/1
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• 	 ،409  ،362/1 القرآن  معاين  ينظر  املعنى،  هذا  الفراء  به  يريد  اخلرب: 
.178/2

• النصب عىل احلال: ذكره الفراء هبذا املعنى، ينظر معاين القرآن، 55/1.	

• مهع 	 السيوطي:  ينظر  فعاًل،  األفعال  أسامء  الكوفيون  سّمى  األفعال:  أسامء 
اهلوامع، 121/5، وحاشية الصبان عىل األشموين، 336/3.

• قدياًم 	 النحاة  مجيع  عند  )الفعل(  بمصطلح  ويراد  الكلمة،  أقسام  أحد  الفعل: 
والباحث فضاًل عن  الدارس  يربك  مما  الكلمة. وهذا  تقسيامت  أحد  وحديثًا 

املتعلم.

د( التفسري: وأريد به: 

• املفعول ألجله: ينظر الكتاب، 367/1، ومعاين القرآن للفراء 17/1، وابن 	
الرساج: األصول يف النحو، 1/

• املفعول معه: ينظر معاين القرآن للفراء 417/1.	

• البدل: ينظر معاين القرآن للفراء 58/3، وكرره كثريًا، وتابعه الطربي: ينظر 	
والطويس:  ص53،  احلروف،  منازل  ينظر  والرماين:   ،34/23 البيان  جامع 
البحر  ينظر  األندليس:  وأبوحيان   ،495/8 القرآن،  تفسري  يف  التبيان  ينظر 

املحيط 369/7.

• النحو 	 يف  واألصول   ،34/3 واملقتضب   ،157/2 الكتاب  ينظر  التمييز: 
272/1، واستقر هبذا املعنى عند الكوفيني: ينظر معاين القرآن للفراء 314/1، 
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وإصالح املنطق البن السكيت، ص299، وجمالس ثعلب، ص265، 273، 
432، واملذكر واملؤنث البن األنباري، ص643، وغريهم من الالحقني.

خامسًا: مصطلحات متعددة من جذر واحد

 استعامل أكثر من لفظ من جذر واحد:

• األلفاظ 	 هذه  اخلليل  استعمل  اجلامعة70(.  اجلميع69،   )اجلمع68،  املصطلح: 
التي  التنظري  مرحلة  يف  االستقرار  عدم  عىل  هذا  ويدل  )اجلمع(،  عن  للتعبري 
وكتبت  و)الكتاب(،  العني(  )كتاب  يف  ذلك  جتىّل  ما  عىل  اخلليل  هبا  هنض 

السيادة ملصطلح )اجلمع(.

• األلفاظ 	 هذه  الفراء  استعمل  منقطعة73(.  االنقطاع72،  )القطع71،  املصطلح: 
للتعبري عن )احلال(.

• وعرب عن )العطف(: الرّد، املردود، وترّده، وال ترّده74.	

سادسًا: مصطلحات غريبة

)دقائق  كتابه  يف  )ت#338(  املؤدب  سعيد  بن  ممد  بن  القاسم  استعمل 
الترصيف( مصطلحات غريبة مل يستعملها غريه: 

النّص، واملمثل، والراهن: للداللة عىل املايض بأنواع ثالثة: فالنّص ما دّل عىل أ. 
املايض، واملمثل ما دّل عىل االستقبال، والراهن املقيم عىل حالة واحدة. ينظر 
دقائق الترصيف، حتقيق أمحد ناجي القييس، وحاتم الضامن، وحسني تورال، 
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طبعة املجمع العلمي العراقي، سنة 1987م، ص17ـ19.
العائر والغابر: فالعائر عنده املايض، والغابر املضارع، ينظر نفسه، ص185.ب. 
األفعال املنشعبة: يعني هبا األفعال املزيدة، ينظر نفسه، ص45.ج. 
األفعال السقيمة: يعني هبا األفعال املعتلة، ينظر نفسه، ص122 وغريها.د. 
امللتوي: يعني به اللفيف املفروق، ينظر نفسه، ص126.	. 
املوائي: ما كانت حروفه الثالثة من أحرف العلة، ص354ـ355.و. 

النحوية  )املصطلحات  بحثه  يف  موعد  ممد  الباحث  تتبعه  كثري  هذا  وغري 
املنشور يف  املؤدب(  للقاسم بن ممد بن سعيد  الترصيف  الكوفية يف كتاب دقائق 

جملة جامعة دمشق، املجلد )12( العددان: األول والثاين، سنة 1996م.

 إّن الوقوف عىل هذه املصطلحات الغريبة تدفع إليه احلقيقة التارخيية وإال فأن 
ُتقرب هذه املصطلحات أوىل من أن تنرش. 
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...المبحث الثاني...
في المصطلح الكوفي )موازنة واستدراك(

املذهب  مها  رئيسني:  مذهبني  عىل  يعتمد  وفروعه  أصوله  يف  العريب  النحو 
ر للمذهب األول الغلبة والذيوع ــ لعدة أسباب  البرصي، واملذهب الكويف، وقد قدِّ
ــ يف القرون األخرية، وانحرس املذهب الثاين، ومل تصل إلينا صورة كاملة عنه لوال 
جهود خملصة يف عرصنا هذا هنضت بدراسته، والتعريف به، وبأعالمه، ورسمت 
خطوطًا واضحة ملنهجه وأصوله، استلتها من بطون املخطوطات، وما نقل عنها، 
وبعض ما طبع من كتب. ولعّل أهم ما وصل إلينا من تراث الكوفيني كتاب )معاين 
عىل  الوقوف  للدارس  تيرس  جديدة  علمية  طبعة  إىل  يفتقر  الذي  للفراء  القرآن( 
مسائله النحوية واللغوية والصوتية والبالغية، وشواهده، وغري ذلك كثري، ومل تزل 
به حاجة إىل دراسات تكشف عام به من نظرات صائبة ومصطلحات، ال أشك يف 
أهنا ستقدم للدرس اللغوي احلديث منهجًا ومادة مها »إىل روح األساليب اللغوية 

أقرب منه إىل التفكري النظري املجرد «75.

نحو  هو  مجلته  يف  الكوفيني  نحو  »ألن  القرآن(  )معاين  لـ  هنا  نعرض  وحني   
هبا  وتأثر  الفراء  اصطنعها  التي  املبتكرة  املصطلحات  من  »ثروة  وألنه  الفراء«76، 
الكوفيون... من بعده«77، وألن املصطلح النحوي - برصيًا كان أم كوفيًا - مل حيظ 
بعناية الدارسني إال قلياًل78؛ لصعوبة تارخيية منهجية تدفع الباحثني إىل معاودة النظر 
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الكويف(79  )املصطلح  بعنوان  بحث  وقفت عىل  وكنت  واستدراكًا.  فيه تصحيحًا، 
للدكتور ميي الدين توفيق نعى فيه عىل الذين كتبوا يف النحو الكويف: صدر الدين 
الكنغراوي، والدكتور مهدي املخزومي، والدكتور أمحد مكي األنصاري، أهنم مل 
جيردوا مصطلحات الكوفيني من كتبهم وإن اعرتف هلم بفضل السبق، وظننت أنه 
ما ذكره  يزد عىل  مل  متأنيًا فوجدته  البحث  فقرأت  األوائل«80  تستطعه  مل  بام  »آلت 
األستاذان الفاضالن املخزومي واألنصاري إال قلياًل، وأن ميزة بحثه تكمن يف أنه 

بوب املصطلحات ــ عىل أن لنا ملحظًا عىل تبويبه - فكانت عىل الوجه اآليت: 

مصطلحات االسم81.أ. 
مصطلحات الفعل82.ب. 
مصطلحات احلرف83.ج. 
مصطلحات أخرى84.د. 

 وقد كان موضوعيًا يف قوله: »وتبقى هذه املصطلحات اليسرية التي أوردناها 
قارصة عن توضيح املصطلح الكويف ومذهبه النحوي توضيحًا كاماًل«85.

املصطلح  يف  الباحثون  إليه  وصل  مما  بينة  عىل  الكريم  القارئ  يكون  ولكي   
الكويف أضع هذا اجلدول املفصل بني يديه:

د. عوض محد د. األنصاريد. املخزومي
د. حميي الدين توفيق القوزي)86(

اخلالف أو الرصف اخلالف
أ ــ مصطلحات شبه املفعولأو اخلروج.

االسم:

1. االسم املوقت املحلالعامدأحرف الرصف
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2. الرتمجة أو الرتمجة والتبينيالصلة واحلشواجلحد
املرتجم

3. التفسري أو املفرسالتكرير واملردوداجلحد واإلقرار املحل أو الصفة

4. التقريبالتفسريالتشديدالرتمجة والتبيني

5. الرفع أو النصب النعتاالسم الثابتالفعل الدائم
عىل املدح.

التكرير أو الرتمجة أو األدوات
التبيني.

ما جيري وما ال 
جيري.

6. الرفع أو النصب 
عىل الذم.

7. الرصف االسم املبهممل يسّم فاعلهاخلفض

8. العامداالسم املوضوعاألداةاملجهول 

9. القطع واملقطوع الفعلالصفةالعامد

حروف الصفة أو 
املوقت وغري املحلاإلضافة.

املوقت.
10. ما جيري وما ال 

جيري.

11. املجهول أو النسقاملوقت وغري املوقتالنعت
ضمري املجهول.

12. املحل التشديداملفرساإلدغام

13. املكنيالقطعاملكني والكنايةاملكنّي

حروف الصلة أو 
14. الوقتاجلحد واإلقرارالفعل الدائماحلشو.

ال التربئةالفعلالنسق

الرفع والنصب 
ب ــ مصطلحات املرافعالفعل الواقعواجلزم.

الفعل:
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1. الفعل الدائم األسامء املضافةاأللف شبه املفعول

2. الفعل الواقع االسم املوضوعاأللف اخلفيفةالفعل
وغري الواقع.

املجرى وغري 
األدواتالقطعاملجرى.

3. ما مل يسّم فاعله 
أو الفعل الذي مل 

يسّم فاعله.

املكنياهلاءالواقع وغري الواقع 

ج ــمصطلحات العامدجيري وال جيري
احلرف:

1. األداةالصفةمرود أو نسق

2.إال املخففةالصلةاخلالفة

3.الصفةالضمري املجهولالتقريب

4.الصلةالفعل الواقع

األلف اخلفيفة

دــ مصطلحات 
احلرف:

1.اإلدغام

2.اإلضامر واإللقاء

3. التثقيل 
والتخفيف

4.التكرير

5. اجلحد
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6. النسق

7. التربئة أو ال 
التربئة 

 ولنا عىل ما أورده الباحثون األفاضل مالحظ عامة وخاصة، منها: 

لكتاب أ.  مصطلحه  يف  أو  الكويف  النحو  يف  الباحثون  يتجرد  أن  ينبغي  كان 
من  السفر  هذا  ضّمه  عام  ليكشفوا  ومطبوعًا؛  خمطوطًا  للفراء  القرآن(  )معاين 
نجد  فلم  النحوي،  اجلانب  سيام  ال  والعربية  القرآن  علوم  يف  خمتلفة  جوانب 
االنرصاف إليه كاماًل مما دعانا إىل فتح باب االستدراك، حتى يتهيأ له من يغلقه 

استقصاء.

وفاتم ب.  )الفراء(  مؤلِّفه  خالل  من  إليه  القرآن(  )معاين  درسوا  الذين  نظر  لقد 
النظر إىل عنوانه أواًل وسبب تأليفه87، ثم ما اشتمل عليه، حتى تكون دراستهم 
للمصطلح فيه دراسة واعية ليفرقوا بني ما كان تفسريًا للفظ، وما يصلح أن 
يكون مصطلحًا نحويًا، يمتاز به نحو الكوفة من غريه. ومما يمكن التعويل عليه 
يف هذا الباب ترداده يف أكثر من موضوع من الكتاب، ويف الباب النحوي أو 
اللغوي نفسه، فمثاًل مل يفرس الباحثون إطالق الفراء مصطلحًا واحدًا عىل أكثر 
التمييز، واملفعول ألجله، أو إطالق  التفسري ويريد به  من باب نحوي، مثل: 
عدة مصطلحات عىل باب واحد، مثل: الرتمجة، والتبيني، والتكرير، واملردود، 
هبام  ويقصد  والصفة  املحل  ويذكر  األغلب(  يف  )البدل  التوابع  من  هبا  ويريد 

الظرف، وغري هذا كثري.
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الوهم ج.  عىل  حيمل  مما  الفراء،  مصطلح  عىل  الوقوف  يف  دقيقًا  بعضهم  يكن  مل 
واللبس، مثال ما أورده األنصاري88، والقوزي89، وميي الدين90، يف مصطلح 
)الصفة( وكان حريًا هبم أن يعودوا إىل ما كتبه املخزومي فقد كان أكثر دقة حني 

نّص عليه بـ )حروف الصفة( أو )حروف اإلضافة(91.

مل يعتمد الباحثون منهجًا معينًا يف رسد املصطلحات إال ميي الدين توفيق عىل د. 
ما أرشنا إليه سابقًا، ولكنه خلط يف باب )مصطلحات أخرى( ما حقه أن يكون 
يف أحد األبواب الثالثة، فمثاًل: ما ينبغي له أن يدرج يف مصطلحات االسم: 
التكرير92 والنسق93، وما يذكر يف مصطلحات احلرف: ال التربئة. وقد غفل عن 
مصطلح )الفعل( فلم يورده مع مصطلحات االسم، وكرر القوزي مصطلح 
به معنيني: األول  املوضوع( مرتني94 يف موضعني خمتلفني ألنه قصد  )االسم 
أطلقه عىل اسم اجلنس، والثاين عىل اسم العلم، وكان ينبغي له أن يذكرمها يف 

موضع واحد ويشري إىل مقصد الفراء به.

خمتلفة ه.  بعبارات  أو  واحدة،  مادة  من  متعددة  بصيغ  )املصطلح(  الفراء  ساق 
هدف  لبيان  عليه  والوقوف  إليه،  اإلشارة  تنبغي  مما  وهذا  واحد،  والباب 
الفراء أمصطلحًا أراد أم تفسريًا وإيضاحًا للنص القرآين أم تعريفًا بأسلوب؟ 
ورددته،  وترده،  ورّد،  )الرّد،  منقطعة95(،  واالنقطاع،  )القطع،  ذلك:  ومن 
اإلجراء97...التشديد،  وترك  تنّون،  ومل  تنرصف،  )ال  وغريها(،  ومردود96، 

والتضعيف98(.

فلم أجد باحثًا ساق األلفاظ، ووازن بينها، أو عمل إحصاء هلا، وأخذ بأكثرها 
أول  ذكرها  وكيف  وأوجزها،  تعبريًا،  أدقها  منها  واختار  الفراء،  عند  دورانًا 
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مرة؟ وهل تقدم تيسريًا للناشئة ؟ وما أمهيتها يف تاريخ النحو العريب؟ وما مدى 
صالحيتها للموازنة ومصطلحات نحاة البرصة؟

الفراء يعني )املعرفة و.  الباحثون أن مصطلح )املوقت وغري املوقت(99عند  ذكر 
والنكرة( وكلام مر يب نص يف )معاين القرآن( وأعدت قراءته رأيته يقصد شيئًا 
الفراء:  قال  إليهام،  لنحتكم  النصني  هذين  أضع  مقصوده  نتبني  ولكي  آخر، 
»وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهيام مرفوعان بام عاد من ذكرمها، وإنام 

ختتار العرب الرفع يف السارق والسارقة ألهنام غري موقتني«100.

وقال: »وال جيوز أن تقول مررت بعبد اهلل غري الظريف إال عىل التكرير؛ ألن 
عبد اهلل موقت، وغري يف مذهب نكرة غري موقتة، وال تكون نعتًا إال ملعرفة غري 

موقتة«101، وغري هذا كثري102.

أو غري  املحدد،  املوقت غري  املحدد واملعلوم، وبغري  باملوقت  يعني  أنه   وأجد 
املعلوم أي املبهم الذي ال حّد حيرصه معرفة كان أم نكرة. وأنه يستعمل )املعرفة 
هبام  يعني  كان  فلو  املوقت،  وغري  باملوقت  مقرونني  كثريًا  استعاماًل  والنكرة( 
أن  تستدعي  النصوص  هذه  إن  اآلخر.  مل  أحدمها  الستعمل  واحدًا  مؤدى 
يعاد النظر فيام كتبه الباحثون يف املصطلح الكويف وال سيام الفراء، والنظر إليه 

نظرة ثاقبة للفصل بني ما جاء مصطلحًا وما جاء للتفسري والقراءة.

الدائم( مصطلح كويف، وبنوا عىل ز.  )الفعل  بأن مصطلح  الباحثون مجيعًا  سّلم 
هذا مجلة أمور خاطئة، منها: أنه مل يرد عند البرصيني، فلام ثبت بالبحث103 أن 
سيبويه قال به تلجلجوا، وترددوا يف قبول هذا، وما زالوا. وقد وفق الباحث 
د. ممد كاظم البكاء يف نظرته الدقيقة، فقال: »ساد الرأي القائل إن الكوفيني 
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أشار  وقد  أحواله،  مجيع  يف  الدائم(  )الفعل  تسمية  الفاعل  اسم  عىل  يطلقون 
من  واحد  يف  الدائم(  )الفعل  بمعنى  يكون  إنام  الفاعل  اسم  أن  إىل  الباحث 
أحواله ال مطلقًا، وذلك حني يعمل عمل الفعل ويكون يف زمان احلال املستمر 

أو املايض املستمر«104.

وصحة نظرته هذه جاءت من معاودته التدقيق يف نصوص مل حيسن تفسريها 
فعل  قائم  يقول  الفراء  »فقلت:  ثعلب:  قال  بحكم صحيح،  منها  واالنطالق 
دائم لفظه لفظ األسامء لدخول دالئل األسامء عليه، ومعناه معنى الفعل؛ ألنه 
ينصب فيقال قائم قيامًا وضارب زيدًا، فاجلهة التي هو فيها اسم ليس هو فعاًل، 

واجلهة التي هو فيها فعل ليس فيها اساًم«105.

وإذن: فإن )الفعل الدائم( ليس مصطلحًا كوفيًا، وأنه كالفعل عىل قول سيبويه 
عىل  متفقان  والفراء  فسيبويه  آخر،  موضع  يف  وكاالسم  ينقطع(106،  مل  )كائن 

إجرائه اساًم، أو فعاًل، بلحاظ موقعه يف الرتكيب.

وحني ح.  املصدر،  به  يراد  الفراء  عند  )الفعل(  مصطلح  أن  عىل  الباحثون  اتفق 
عدت إىل كل املواضع التي ورد فيها هذا املصطلح يف )معاين القرآن( وجدته 
واسم  املفعول  واسم  الفاعل  كاسم  املشتقات  من  وغريه  املصدر  عىل  يطلقه 

املكان والصفة املشبهة وصيغة املبالغة.

قال: »وإذا قدمت الفعل قبل االسم رفعت الفعل واسمه، فقل: ما سامٌع هذا وما 
قائم أخوك«107، وقال: »وقد أدخلت العرب الباء يف الفعل التي تليها فقالوا: 
ال باحلصور وال فيها بسّوار«108، وقال: »ربِّ السجن، السجن: املحبس وهو 
كالفعل، وكل موضع مشتق من فعل فهو يقوم مقام الفعل«109. ويرد مصطلح 
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)املصدر( أكثر مما يرد مصطلح )الفعل( يف معاين القرآن، فتأمل.

)يف ط.  التمييز  به:  يراد  الفراء  عند  )التفسري(  مصطلح  أن  إىل  الباحثون  أشار 
نصوصًا  ووجدت  ألجله110،  املفعول  عىل  للداللة  مرتني  وورد  األغلب( 
إنام  النجوى  قال: »وقوله: وأرسوا  )البدل(  بالتفسري  يريد  الفراء  وردت عند 
قيل وأرسوا ألهنا للناس الذين وصفوا باللهو واللعب، و)الذين( تابعة للناس 
الذين  جعلت  وإن  حاهلم،  هذه  الذين  للناس  اقرتب  قلت:  كأنك  خمفوضة، 
وقال:  أرسوا«111،  يف  التي  لألسامء  تفسريًا  جعلتها  كأنك  مرفوعة،  مستأنفة 
»وقوله: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وإن شئت جعلت هي لألبصار 
كنيت عنها ثم أظهرت األبصار لتفسريها«112، وقال: »قوله: قل فأنبئكم برش 
من ذلكم النار وعدها اهلل الذين كفروا، ترفعها ألهنا معرفة فرّست الرش وهو 

نكرة«113.

فكان ينبغي أن يرصد الباحثون األفاضل ظاهرة تعدد داللة املصطلح الواحد 
بمعنى  ثعلب  عند  ورد  فقد  تلوه،  الذين  الكوفيني  عند  ورصده  الفراء،  عند 
التمييز114، وعند ابن األنباري بمعنى املفعول ألجله مرتني115، وأكثر من ذلك 

بمعنى التمييز116، فأّنى لنا أن نقطع بال استقراء كاف ؟!

بعد هذه النظرات التي وضحت قصورًا يف دراسة املصطلح الكويف وما أصابه 
من خلط وعدم دقة، ندعو إىل دراسته جمددًا وإىل فتح باب االستدراك، ومن ذلك 

ما ندرجه: 

االئتناف: يعني به الفراء االبتداء117.. 1
االسم الصحيح: ويعني لديه املصدر الرصيح118، واالسم غري الصحيح: . 2
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وهو املصدر املؤول119.
التبيان: وهو ضد اإلدغام120.. 3
بطل الفعل: معناه اإللغاء والتعليق121.. 4
السقوط: ومعناه الزيادة أو احلذف122.. 5
الفعل املكتفي: ويريد به الالزم. فيضاف إىل مصطلحه )غري الواقع( الذي . 6

أكثر يف استعامله123.
القطع: يقصد به أيضًا الوقف124.. 7
اللغو: الزيادة125.. 8
املرصوف: املعدول126.. 9

املقصور: ويعني به السكون واحلبس عن احلركة127.. 10
املواقيت: ظروف الزمان128.. 11
النّية: التضمني129.. 12

هذا غيض من فيض تيأ يل الوقوف عليه يف )معاين القرآن( وهو حيمل بإرصار 
الدعوة إىل درس املصطلح النحوي دراسة جديدة تقوم عىل التسلسل اهلجائي لتذكر 
كل مادة وما استعمل من مشتقاتا وموازنتها بام ذكر يف معانيها باختالف املذهبني 
بالدرس  لندفع  عداه  ما  وطرح  ودقة،  سريورة  له  ما  واختيار  والكويف،  البرصي 

النحوي إىل األمام.

انتهى القسم ا ألول، وستنرش املجلة القسم الثاين من هذه الدراسة، يف عددها 
املقبل86* مل يضع عوض جدواًل وإّنام رتبناه يف ضْوء عرضه املصطلحات.
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