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ملخص البحث :
الحــدود الدقیقــة للمصــطلح النحــوّي ، الشــيُء ال یمكــن فهــُم القاعــدة النحوّیــة إّال بعــد معرفــة

الوحیـــد الـــذي دفعنـــا إلـــى كتابـــة هـــذا البحـــث هـــو قـــوُل بعـــض الدارســـین : أنَّ بعـــض المصـــطلحات 

النحوّیة الكوفّیة قد إن أمیًتْت ولم َیُعد لها ذكٌر، لذا أردنا أن ُنبیَّن أنَّ المصطلحات الكوفّیة الفّرائّیـة 

كتـب النحوّیـة وحتّـى فـي المعـاجم العربّیـة ، وهـذا مـا وجـدناه عنـد قد وردت على نطـاق واسـع فـي ال

  هـ)  .  ٧١١ابن منظور(ت 

هناك شيّء مهمٌّ حـريٌّ بنـا أن ننّوَه إلیه هو أنَّ الخلیل وسیبویه قد سبَقا الفّراء في اسـتخدام 

ذه المصــطلحات بعـض هــذه المصـطلحات لكنَّهــا ُعـدَّت كوفّیــًة ، ألنَّ الفــّراء كـان أكثــر اسـتخدامًا لهــ

منهـــا . وبعـــد جمـــع هـــذه المصـــطلحات رتَّبناهــــا علـــى الشـــكل اآلتـــي : مصـــطلحات االســـم وتشـــمل 

–یــاء اإلضــافة –الصــفة –الخفــض –التبرئــة -خــروج -القطــع –الترجمــة -(التفســیر والمفســر

ـــى نفســـه غیـــر -مــــا یجـــري ومـــا ال یجـــري-اإلضـــمار والضـــمیر–المرافـــع -إضـــافة الشـــيء إال

رّد -اســم ممــًا یعتمــل بــه-الموضــع-العمــاد -االســم المجهــول–المكنــي (الكنایــة) -مصــمود 

-المحــــل) مصــــطلحات الفعــــل و تشــــمل  (المســــتقبل–المواقیــــت –صــــلة –النســــق –(مــــردود) 

ــــه –الّصــــرف  ــــم یســــّم فاعل ــــع) مصــــطلحات األســــالیب وتشــــمل (الجــــد–مــــا ل ــــف  -الفعــــل الواق أل

-اآلدمّیــــون وغیــــر اآلدمیــــّین -اإللقــــاء -اّمـــــة وتشمـــــل (األداةمدعـــــّو) مصــــطلحات ع-االســــتفهام

فعل یحتاج إلى شیئین) .-النصب على الجواب -الرفعة
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Abstract:
A grammatical structure can't be understood clearly unless

knowing the exact limits of the grammatical terminology. What lead us to
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write this paper is some researchers' saying that some Kufi grammatical

terminology gave been elapsed and do not have any further use. So, we

want to clarify that Fara'ea Kuf terminology have a very wide usage in

the grammatical books and dictionaries as well. As to what we have

discovered in Ibn Manthor.

There is a very important matter that we should mention here, Al-

Khalil and Sayboue had preceded Al-Fara' in using some terminologies

that were considered Kufi ones. That is due to his common usage to it.

The terminologies have been arranged as mentioned in our paper.

مصطلحات االسم:
منظـور هـذا المصـطلح  ابـنواسـتعمل ،)١(عند الفّراء ویعني بـه التمییـزورد هذا المصطلح

،واشـعلته أنـا . واشـتعَل الشـیب فـي الـرأس : اتّقـد،قوله: (... واشـتعَل غضـبًا : هـاج علـى المثـل ب

)٢(وفــي التنزیــل العزیــز: ((...َواشــَتَعل الــرَأُس َشــیْبًا...))،وأصــله مــن اشــتعال النــار ،علــى المثــال 

.)٣()ى التفسیر وٕاْن شئت جعلته مصدراً شیبًا علونصب 

)٤(قال د. إبراهیم السامرائّي : إنَّ أبا حّیان ذكر إنَّ الفّراء أّوُل من استعمل هذا المصـطلح

و سـبقه الـى ذلـك ، )٥(( أّول )یعـد اول مـن اسـتعمل لفظـة ، وعنـد المراجعـة وجـَد أنَّ أبـا حّیـان لـم 

)٦(سیبویه

الترجمة: 
ذا المصطلح وبالمعنى نفسه منظور هابناستخدم ،)٧(لفراء بهذا المصطلح التمییزیعني ا

فتكــون مــن ،(قــال الجــوهري : وقــد تكــون مــن للبیــان والتفســیر كقولــك : هللا درك مــن رجــل ، قــال 

)٨(عنه)ك وترجمةً مفسرة لالسم المكني في قولك درُّ 

القطع : 
وذكـر ابـن منظـور هـذا بمصــطلح ،)٩(الحـالاسـتعمل الفـراء مصـطلح القطـع للداللـة علـى

كبیـرًا منصـوب بإضـمار فعـل ،( وفي الحدیث كان إذا افتتح الصالة قـال : اهللا أكبـر كبیـرًا :بقوله

.)١٠(هو منصوب على القطع من اسم اهللا)وقیل،كأنه قال أكبر تكبیرًا  
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خروج 
رد هـذا المصـطلح فـي اللسـان وو  ،)١١(الحـال للداللة علـى خروجاستعمل الفراء مصطلح ال

االعرابي أنشده لسماك العاملي : ابنروى ثعلب أن )منظورابنقال ،

أال َمْن َشَجت لیلٌة عِامَده    كما أبدًا لیلٌة واحده

.)١٢()وقال : ما معرفة فنصب أبدًا على خروجه من المعرفة

التبرئة :
منظـور ابـنواسـتعمل )١٣(نافیـة للجـنسال )ویعنـي بـه (ال)استخدم الفـراء مصـطلح (التبرئـة

أي : اســمع ،والعــرب تقــول اســمع صــوتًا وال أرى فوتــًا لمصــطلح وبالداللــة نفســها ، قــال : (هــذا ا

ســـاَس یقـــال ذكـــر و ال حِ ،صـــوتًا وال أرى فعـــًال ومثلـــه : أذا كنـــت تســـمع بالشـــيء وال تـــرى تحقیقـــًا 

الفــراء  ال أظنــه إال مـن صــنعةً (المصـطلح عنــدما أورد هــذا القـوزي. قــال )١٤( ینصـب علــى التبرئـة)

.)١٥( فقد ورد عنده كثیرًا)

الخفض : 
ابــنقــال )١٧(ویریــد بــه مـا یریــد بــه البصــریون بــالجر)١٦( )أورد الفـراء فــي معانیــه (الخفــض

ــ وكــان غیــر دقیــق فیمــا ،)١٨(ارات الكــوفیینر مــن عبــارات البصــریین والخفــض مــن عبــیعــیش : الجُّ

نظـور هـذا المصـطلح أیضـًا ، قـال : مابـناسـتخدم .)١٩(ل استعمل هذا المصطلحالن الخلی،قاله 

یصف حمارًا وأتانه : )٢٠((والمعقب : المتبع حقًا له یسترده ... قـال لبید

واح وهاَجُه            طلُب المعَّقِب حقَّه المظلوُم  َر في الرَّ حتى َتَهجَّ

لــى قولــه : عقــب فــي االمــر إذا تــردد فــي طلبــه مجــدًا وهــذا البیــت استشــهد بــه الجــوهري ع

وانشده ، وقال:رفع المظلوم وهو نعت للمعقب على المعنى والمعقـب خفـض فـي اللفـظ ومعنـاه أنـه 

)٢١( فاعل)

الصفة : 
وورد هـذا المصــطلح فــي )٢٢(اسـتعمل الفــراء هـذا المصــطلح ویعنــي بـه : (أ) حــروف الجــر

ن منظــور : (.... تقــول : هــذا الوعــاء یســعه عشــرون كــیًال معنــاه اللســان وبــالمعنى نفســه ، قــال ابــ

یســع فیــه عشــرون كــیًال ، أي یتســع فیــه عشــرون كــیًال واالصــل فــي هــذه المســالة أن یكــون بصــفة 

غیــر أنهــم ینزعــون الصــفات مــن اشــیاء كثیــره حتــى یتصــل الفعــل إلــى مــا یلیــه ویفضــي إلیــه كانــه 

وورد  )٢٣( ، أي كلـت لـك واسـتجبت  لـك ومكنـت لـك)مفعول به ، كقولك كتلك واسـتجبتك ومكنتـك

.)٢٤(هذا المصطلح في العین
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، هــذا یخــالف مــا قالــه د. إبــراهیم الســامرائي عنــدما قــال : إن الفــراء فــرَّق )٢٥((ب) الظــرف

بــین الظــرف والجــار والمجـــرور فــي هــذا المصـــطلح ، فــاطلق المحــل علـــى الظــرف والصــفة علـــى 

المصــطلح فــي اللســان وبــالمعنى نفســه ، قــال ابــن منظــور (یقــال :  وورد هــذا )٢٦(الجــار والمجــرور

)٢٧( صدرك امامك بالرفع إذا جعلته اسمًا ،  تقول اخوك أمامك بالنصب النه صفة)

یاء اإلضافة
وورد فـي المصـطلح فـي اللسـان وبـالمعنى نفسـه )٢٨(یعني الفراء بهذا المصطلح یاء المتكلم

یــا لهفــا علیـه اصــله یــا لهفــي ، ثــم جعلــت یــاء االضــافة ألفــًا ، قـال ابــن منظــور (وقیــل فــي قــولهم :

.)٣٠(. واستخدم الخلیل هذا المصطلح ایضاً )٢٩( كقولهم : یا ویلي علیهم ویا ویًال علیه)

إضافة الشيء إلى نفسھ : 
وذهب الكوفیون إلى أنه یجوز إضافة الشيء )٣١(استخدم الفراء في معانیه هذا المصطلح

وورد هــذا المصــطلح فــي )٣٢(ختلــف اللفظــان ، وذهــب البصــریون إلــى انــه ال یجــوإلــى نفســه إذا ا

وهذا مـن إضـافة الشـيء )٣٣( ))َأْو َآِتیُكْم ِبِشَهاٍب َقَبسٍ ..اللسان ، قال ابن منظور (وفي التنزیل ((.

إلـــى نفســـه كمـــا قـــالوا : حبـــة الخضـــراء ، ومســـجد الجـــامع ، ویضـــاف الشـــيء إلـــى نفســـه ویضـــاف 

)٣٤( ثوانیها وهي هي في المعنى)أوائلها إلى

المرافع : 
وورد هـــذا المصـــطلح فـــي اللســـان )٣٥(مصـــطلح (المرافـــع) عنـــد الفـــراء بمعنـــى خبـــر المبتـــدأ

والمــص والمــر ... قــال بعــض النحــویین   )٣٦( ))الم َذِلــَك اْلِكَتــابُ ایضــًا ، قــال ابــن منظور:(وقولــه((

((فكتـاب مرتفـع بالمص...فقولـهقال:المص كتـابموضع هذه الحـروف رفـع بمـا بعـدها، الـم اللَّـُه :

)٣٨(یدل على األمر مرافع لها على قوله وكذلك یس والقرآن) )٣٧())َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّومُ 

اإلضمار والضمیر : 
، وورد هـذا المصــطلح فــي )٣٩(اسـتعمل الفــراء هـذا المصــطلح ویعنــي بـه المبتــدأ المحــذوف

:)٤٠(، قال ابن منظور ((قال الفرزدقاللسان ایضاً 

مرواَن لم یدع             من المال اّال ُمْسَحتًا او ُمَجلَّفُ ابنوعضُّ زماٍن یا 

: او ُمسـحٌت أو مجلّـف... رفـع  قولـهقال : والعـرب تقـول : سـحَت واسـحَت . ویـروى : إالّ 

)٤١( زهري : وهو قول الكسائي))مجلف باضمار ، كانه قال : او هو مجلف ، قال اال
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ما یجري وما ال یجري : 
)٤٢( ورد هــــذا المصــــطلح فــــي المعــــاني ویریــــد بــــه الفــــراء (مــــا ینصــــرف ومــــا ال ینصــــرف)

شـدق عنـد االضـراس واستخدم ابن منظور هذا المصـطلح وبـالمعنى نفسـه ، قـال (والخنـُث بـاطن ال

َعف وُخنَّث اسم امرأة ال یجري): سقط من المن فوق ومن اسفل،وتخنََّث الرجل وغیره .)٤٣(ضَّ

وهــذا المصــطلح أیضــا . فضــًال عــن المصــطلح  أعــاله )٤٥(وســیبویه)٤٤(واســتعمل الخلیــل

بالمعنى نفسه وورد هذا المصطلح في اللسـان )٤٦( استعمل الفراء مصطلح (التنوین وترك التنوین)

.)٤٧(أیضاً 

غیر مصمود 
لمعارف ، وعلـى االخـص االسـم الموصـول ، عـدا العلـم أطلق الفراء هذا المصطلح على ا

 )٤٩( غضــوب))م، واســتخدمه ابــن منظــور، قــال : (وفــي التنزیــل العزیــز : ((...غیــر ال)٤٨(والضــمیر

خفضت (غیر) النها نعت للـذین جـاز ان تكـون نعتـًا لمعرفـة الن الـذین غیـر مصـمود صـمده وان 

الفراء األلف والالم  منها بمنزلـة النكـرة ، ویجـوز كان فیه االلف والالم . وقال أبو العباس : جعل

.)٥٠( وهي غیر مصمود صْمدَها))(أنَعمَت علیهم)(أن تكون (غیر) نعتًا لألسماء التي في قوله 

المكني (الكنایة) : 
، واســـتخدمه ابـــن منظـــور ، قـــال : )٥١(اســـتعمل الفـــراء هـــذا المصـــطلح ویعنـــي بـــه الضـــمیر

َدُأ على  السیف وغیره ، وانشد للمفضل : (العكر : الصَّ

له       وقد عاله الَخَباُط والَعَكُر دَ فصرَت كالسیف ال ِفْرِ◌ن

اَلَخبــاُط : الغبــار، نســق بــاالَعَكر علــى الهــاء فكأَنــه قــال : وقــد عــاله یعنــي الســیف وعكــرَّه 

. قــال )٥٢( مكنــى علــى الظــاهر)الغبــار . ومــن جعــل الهــاء للَخَبــاط فقــد لحــن الن العــرب ال تقــدّم ال

، وكانــه جعــل )٥٣(مكــي األنصــاري : إن المصــطلح البصــري (الضــمیر) أدق مــن اصــطالح الفــراء

مصطلح المكني مصطلحا كوفیا ومصطلح (الضمیر) بصریا ، وفي الحقیقة نجد أنَّ الخلیل سبق 

.)٥٤(لمصطلح الكنایة هالفراء في استعمال

واسـتخدم ابـن )٥٥(مصـطلح (الضـمیر) ویعنـي بـه الضـمیروفضال عن ذلك اسـتعمل الفـراء 

قــال ابــن یعــیش : (ال فــرق بــین المضــمر والمكنــي عنــد الكــوفیین )٥٦(منظــور هــذا المصــطلح أیضــا

فهما من قبیل األسماء المترادفة فمعناهما واحد وان اختلفا من جهة اللفظ وأمـا البصـریون فیقولـون 

.)٥٧( مكني ولیس كل مكني مضمرًا): المضمرات نوع من المكنیات فكل مضمر 

االسم المجھول : 
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، ویسمیه البصـریون )٥٨(یعني الفراء بهذا المصطلح الضمیر العائد إلى غیر مذكور متقدم

، قــــال ابــــن یعــــیش : الكوفیــــون یســــمونه الضــــمیر )٥٩(الضــــمیر المجهــــول ضــــمیر الشــــأن والقصــــة

هـذا المصـطلح فـي اللسـان ، قـال ابـن منظـور : ، وورد  )٦٠(المجهول النه لم یتقدمه ما یعود الیـه

، فمـن )٦٢(... یجـوز رفـع المثقـال ونصـبه)٦١( )يَا بـَُينَّ ِإنـََّها ِإْن َتُك ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمـْن َخـْرَدلٍ (وفي التنزیل : (

رفعه رفعة بـ (تك) ، ومـن نصـبه جعـل فـي (تـك) اسـمٌا مضـمرٌا مجهـوال مثـل الهـاء التـي فـي قولـه: 

.)٦٣( )إنها إن تك

العماد : 
، قـال الكنغـراوي : سـمي بالعمـاد )٦٤(یعني الفراء بـ (العماد) ضمیر الفصـل عنـد البصـریین

ـــة ســـتخدم ابـــن منظـــور هـــذا المصـــطلح . وا)٦٥(لكونـــه حافظـــا لمـــا بعـــده حتـــى ال یســـقط عـــن الخبرّی

اْلَحــــقَّ ِمــــْن ُهــــوَ َكــــاَن َهــــَذا:(والفصــــل عنــــد البصــــرّیین بمنزلــــة العمــــاد عنــــد الكــــوفیین كقولــــه:((قال

.)٦٧(لحق ألنه خبر كان ودخل هو للفصل)فقوله هو فصل وعماد ونصب ا)٦٦())ِعْنِدكَ 

الموضع : 
، واســتخدام ابــن )٦٨(ذكــر الفــراء فــي معانیــه مصــطلح (الموضــع) ویعنــي بــه اســم المكــان

ـــه فـــي التهـــذیب با ـــْرُع : الطَّـــْرُح بـــاألرض وخصَّ ألنســـان ، منظـــور المصـــطلح نفســـه ، قـــال : (الصَّ

.)٦٩( صارعه فصرعه َیصرعه َصْرعٌا ... والَمْصَرع : موضع ومصدر)

اسم مما یعتمل بھ : 
، وورد بــالمعنى نفســه عنــد ابــن منظــور، قــال :       )٧٠(یعنــي الفــراء بهــذا المصــطلح اســم اآللــة

ى بیـت و بـه وقـد ر (والَمْحِفْد والَمْحفد : شيء تعلن منه اإلبل كالِمْكَتمل ... وقیـل :هـو مكیـال یكـال

بالوجهین معا : )٧١(األعشى

بناها لسَّوادّي الرضیُخ مع النوى        وقّت وٕاعطاء الشعیر بِمْحَفِد   

ویـــروى بَمِحفـــد فمـــن كســـر المـــیم عـــده ممـــا یعتمـــل بـــه ، ومـــن فتحهـــا فعلـــى تـــوهم المكـــان            

.)٧٢(والزمان) 

رّد (مردود) : 
، وورد هــــذا المصــــطلح فــــي اللســــان )٧٣(ذا المصــــطلح علــــى : (أ) البــــدلأطلــــق الفــــراء هــــ

(قــال تعــالىوبــالمعنى نفســه ، قــال ابــن منظــور : ( )٧٤( ))ِمــَن الَّــِذيَن اْســَتَحقَّ َعَلــْيِهُم اْألَْولََيــانِ ...(:

ن أراد بهـا قـرأ أبـو عمـرو ونـافع وكثیـر وقـال الفـراء : مـن قـرأ األولیـاو  (علیـه السـالم)قــرأ بهـا علـي
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ولــي المــوروث . وقــال الزجــاج : األولیــان فــي قــول أكثــر البصــریین یرتفعــان علــى البــدل ممــا فــي 

یقومان ... ومن قرأ األولین رده على الذین وكان المعنى من الذین استحق علیهم أیضا األولین . 

.)٧٥( قال : وهي قراءه ابن عباس  وبها قرأ الكوفیون)

سه استخدمه ابن منظور، قال :(وقیـل بعـض الشـيء كلـه ،. وبالمعنى نف)٧٦((ب) العطف

:)٧٧(قال لبید

أو َیْعَتِلْق بعض النفُّوس ِحماُمها 

... وٕاما جزم أو یعتلق رده على معنى الكالم األول ، ومعناه جزاء كأنه قال : وان أخـرج 

.)٧٨( لموت نفسي)في طلب المال أِصْ◌ب ما أملت أو یعلق ا

النسق : 
، لــذا فــان )٨٠(إلــى جانــب مصــطلح العطــف)٧٩(اســتعمل الفــراء هــذا المصــطلح فــي معانیــة

قـول ابــن یعــیش تنقصـه الدقــة عنــدما  قــال : (العطـف مــن عبــارات البصـریین والنســق مــن عبــارات 

.)٨٢(. وقد ورد مصطلح النسق عند الخلیل)٨١( الكوفیین)

مصــطلح وبــالمعنى نفســه قــال : (تقـــول : عنـــدي ستـــة رحـــل وســـُت اســتخدم ابــن منظــور ال

، وأن شـئت هـؤالء وثـالث مـن هـؤالءنسوة ، وتقول عندي ستة رجل ونسـوة ، أي عنـدي ثالثـة مـن

قلت : عنـدي ستة رجـال ونسوة فنسقت بالنسوة علـى السـتة ، أي : عنـدي سـتة مـن هـؤالء وعنـدي 

.)٨٣( نسوة)

  صلة : 
، وورد في اللسان أیضـًا وبـالمعنى نفسـه قـال )٨٤(هذا المصطلح : (أ) الصفةیعنى الفراء ب

((وقوله تعالىابن منظور : ( ، والمشـهود : یـوم القیامـة الشـاهد النبـي )٨٥( ))َوَشاِهٍد َوَمْشُهودٍ :

. وقـــــال الفـــــراء : الشـــــاهد یـــــوم الجمعـــــة والمشـــــهود یـــــوم عرفـــــة الن النـــــاس یشـــــهدونة ویحضـــــروبه 

یه . قال : وقال أیضًا : الشاهد یوم القیامة فكأنه قال :والیوم الموعود والشاهد فجعـل ویجتمعون ف

.)٨٦( الشاهد من صلة الموعود یتبعه في خفضه)

: (مصطلح الصلة أطلقـة الفـراء علـى الزیـادة احمد مكي االنصاري ، قال)٨٧((ب)  الزیادة

واسـتخدم ابـن منظـور )٨٨( كتـاب اهللا تعـالى)في القران تأدبا منه وتورعـا مـن أن ینسـب الزیـادة الـى 

:)٨٩(قال الراعيهذا المصطلح وبالمعنى نفسه ، قال : (

نعم الَت هّنا أنَّ قلبك ِمْتَیُح 

یقــول: لــیس األمــر حیــث ذهیــت إنمــا قلبــك متــیح فــي غیــر صــنیعة. وكــان ابــن أالعرابــي 

قها ولـیس اوان حنـین ، وٕانمـا هـو و ال ، والهـاء صـلة جعلـت تـاء ولـو وقفـت یقول: حنت إلى عاش
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. واستعمـــل الخلیـــل هـــذا المصــطلح )٩٠( علیهــا لقلــت : اله فــي القیــاس ولكــن یقفــون علیهــا بالتــاء)

. وفضـال عـن مصـطلح الصـلة بمعنـى الزیـادة اسـتعمل الفـراء وبالداللـة نفسهــا : )٩١(وبالمعنى نفسه

.)٩٥(المصطلحات قي اللسان ه، ووردت هذ)٩٤(، والحشو)٩٣(للغو، وا)٩٢(الفضـل

المواقیت : 
، واســــتعمل ابــــن منظــــور هــــذا )٩٧(ویعنــــي بــــه ظــــرف الزمــــان)٩٦(اســــتخدم الفــــراء المواقیــــت

ال الفراء : ال یجوز : الوراء ممدود : الخلف ویكون االمام ، قابو الهثیم المصطلح ، قال : (قال

یك هـو وراءك وال لرجـل بــین یـدیك هـو وراءك أنمـا یجـوز ذلـك فـي المواقیــت لرجـل بـین یـدأن یقـال 

.)٩٨( من االیام واللیالي والدهر ...)

المحل : 
مهـــدي ،  یقـــول  الـــدكتور)٩٩(یعنـــى الفـــراء بهــــذا المصـــطلح الظــــرف  و الجـــار والمجــــرور

مـــة الظـــرف بهـــذا : (التـــأثر بالفلســـفة ظـــاهر فـــي هـــذا المصـــطلح فلـــم تعـــرف العربیـــة كلالمخزومـــي

ألن الظــرف هــو الوعــاء واعتبــارات مــدلوالت هــذه المصــطلحات أوعیــه للمجــودات غنــي ;المعنــى 

(العــرب تقــول : قومــك داخــَل بــن منظــور هــذا المصــطلح، قــال ، واســتعمل ا)١٠٠( بالتــاثیر بالفلســفة)

.)١٠١( الدار فینصبون داخل النَّه محل)

:مصطلحات الفعل
المستقبل 

، قـال أحمـد مكــي : )١٠٢(هـذا المصــطلح فـي معانیـه ویعنــي بـه الفعـل المضــارعذكـر الفـراء 

ولم أعثر على مصطلح المضارع عند الفراء وربما كان مرّد ذلك علـى أنـه ال یتفـق مـع البصـریین 

: (تقـول : َهـْب زیـدًا منطلقـًا منظـورابن. وورد هذا المصطلح في اللسان قال )١٠٣(في زمن الفعل

.)١٠٤( دى إلــى مفعــولین وال یســتعمل منـه مــاِض وال مســتقبل فــي هــذا المعنــى)بمعنـى : أحســب یتعــ

مصــطلح (یفعــل) للداللــة علــى )١٠٦(وابــن منظــور)١٠٥(وفضــًال عــن هــذا المصــطلح اســتخدام الفــراء

المضارع. 
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الّصرف : 
استعمل الفّراء مصطلح الّصرف ، ویرید به مخالفة الفعل الثاني لألول في الحكم ومن ثم 

: (الـواوات لهـا منظورابن. وورد هذا المصطلح في اللسان ، قال )١٠٧(م إتباعه له في اإلعرابعد

)١٠٨( الصرف ...)رف به فمنها ... وواو معاٍن مختلفة لكل معنى منها اسم یع

ما لم یسم فاعلة : 
، واسـتخدم ابـن منظـور المصـطلح )١٠٩(یعني الفراء بهذا المصطلح الفعل المبنـي للمجهـول

نفسه قال: (.. ورجل ُمْسَهٌب : ذاهـب العقـل مـن لـدغ حیـة أو عقـرب تقـول منـه : أسـهب علـى مـا 

.)١١٠( لم یسم فاعلة)

الفعل الواقع : 
، واستخدم ابن منظور المصطلح وبالداللة )١١١(یعني الفراء بهذا المصطلح الفعل المتعدي

لشـيء : امتنـع ، وأعـذب غیـره منعـه فیكـون الزمـا وواقعـا مثـل : ْأملَـَق نفسها ، قال :(وأعذب عن اٍ 

. وكـــان القــوزي غیـــر دقیـــق عندمـــا قــال : إن الفــراء اســتفاد مــن أقـــوال )١١٢( إذا افتقــر واملــق غیــره)

.)١١٤(، ولكن هذا المصطلح لم یرد في الكتاب بل ورد في العین)١١٣(سیبویة

طلحات عامةمص
األداة : 

وجعـل هـذا المصـطلح فـي مقابـل مـا یسـمیه )١١٥( ذكر الفـراء فـي معانیـه مصـطلح (األداة)

. قـال الـدكتور مهـدي المخزومـي : إن التسـمیة الكوفیـة هنـا أقـرب )١١٦(البصریون بحـروف المعـاني

ن منظـور هـذا واسـتخدام ابـ)١١٧(إلى ما یتطلبه المصطلح مـن دقـة فـي الداللـة واختصـار فـي اللفـظ

المصــطلح ، قــال : (وقــال بعضــهم حتــى : َفْعَلــى مــن ألَحــَتَ◌ّ◌ وهــو الفــرْاغ مــن الشــيء مثــل َشــتَّى 

ألنهــا لــو كانــت َفْعَلــى مـــن ألَحـــَّت ل ممــا ُیَعــرَّج علیــه، مــن اٌلشــتَّ ، قــال االزهــري: ولــیس هـــذا القــو 

ــــیس باســـــ ــــة جــــائزًة ولكنَّهــــا حــــرف أداة ول ــــت اإلماُل وورد هـــــذا المصــــطلح فــــي )١١٨(م وال فعـــــل)كان

.)١٢٠(والكتاب)١١٩(العین

اإللقاء : 
، واإللقـــاء عنـــده هـــو الحـــذف بـــدون )١٢١(فـــي معانیـــهاً اســـتخدم الفـــراء هـــذا المصـــطلح كثیـــر 

، وورد هذا المصطلح عند ابن منظور ، قال في ُربَّ :(... یلزم من خفف فألقى إحـدى )١٢٢(تقدیر

وفضـــال عـــن مصـــطلح اإللقـــاء )١٢٣(خرجـــه مخـــرج األدوات ...)البـــاءین  أن یقـــول : ُرْب رجـــل فی
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ــــع ، أخــــراجصــــطلح : طــــرح ، ســــقوط ، إضــــمار ، نــــزعاســــتعمل الفــــراء م ، ووردت هــــذه )١٢٤(، خل

)١٢٥(المصطلحات جمیعها في اللسان

اآلدمیون وغیر اآلدمیین 
لمصــطلح ، وورد هــذا ا)١٢٦(اســتعمل الفــراء هــذا المصــطلح ویعنــي بــه العاقــل وغیــر العاقــل

:)١٢٧(الفرزدققال : (قال ،منظورابنعند 

وٕاذا الرجاُل رأوا َیزید رأیتهم        ُخُضَع الرَّقَاِب َنَواَكس األبصاِر 

فیه ما یجـوز  ز: إذا كان الفعل لغیر اآلدمیین جمـع على فواعل ألنه ال یجو سیبویةقال 

.)١٢٨( )في اآلدمیین

الرفعة :
ح فـــي اللســـان ، قـــال ابـــن منظـــور:  وورد هـــذا المصـــطل،)١٢٩(الفـــراء بالرفعـــة الضـــّمةیعنـــي 

... قال : بعض النحویین : أما قولهم قط بالتشدید فإنما كانت قطط وكان ینبغـي أن تسـكن فلمـا (

، ولـو قیـل بـالخفض ولنصـب لكـن وجهـًا فـي إلـى إعرابـه اً خـر متحركـي جعل اآلسكن الحرف الثان

یـا هـذا وأمـا الـذین خفضـوه فـإنهم جعلـوه أداة دٌّ ین رفعوا أوله وأخره فهو كقولك :ُمـالذ العربیة ، وٕاما

.)١٣٠( ة)دثم بنو على أصله فأثبتوا الرفعة التي كانت تكون في قط وهي مشدّ 

النصب على الجواب : 
اســتخدم الفــراء مصــطلح النصــب علــى الجــواب ویعنــي بــه الفعــل المضــارع المنصــوب بعــد 

قــال : ، وذكــر ابــن منظــور هــذا المصــطلح ،)١٣١(جــاب بهــا نفــي محــض أو طلــب محــضالفــاء الم

:)١٣٢(أبو النجم(...قال 

یا ناُق ِسیِري َعَنقًا فسیحا      إلى ُسَلیَماًن َفَنْسِترْیَحا  

. وهذا الفعل منصـوب بالفـاء عنـد الكـوفیین )١٣٣( ونصب نستریح النه جواب االمر بالفاء)

.)١٣٤(وبأن مضمرة عند البصریین

فعل یحتاج إلى شیئین :
، واســـتخدم ابـــن )١٣٥(ذكـــر الفـــراء هـــذا المصـــطلح ویعنـــي بـــه الفعـــل المتعـــدي إلـــى مفعـــولین

: ُرِئــي فعــل لــم یســم فاعلــة مــن األثیــرابــنمنظــور المصــطلح نفســه وبالداللــة نفســها، قــال : (قــال 

ض القراء : وُترى الناَس سكارى فنصب الراء من َترى رأیت بمعنى ظننت ... وقال الفراء : قرأ بع
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، قال :وهذا وجه جید، یرید مثل قولك : ُرِئیُت أنك قائم وُرِئیتك  قائمـًا فیجعـل سـكارى فـي موضـع 

.)١٣٦( نصب .الن تُرى تحتاج إلى شیئین تنصبهما كما تحتاج ظن)

مصطلحات األسالیب
الجحد : 

، وورد ابـن منظـور هـذا المصـطلح فـي )١٣٧(عني بـه النفـياستخدم الفراء بهذا المصطلح وی

اللسان أیضا ، قال ابن منظور : (هاده الشيء هیدا وهادا أفزعه وَكرَبه ، وما یهیده ذلك أي : مـا 

... قــال یعقــوب : ال ینطــق )١٣٨(یكتــرث لــه وُال ْیزِعُجــه ، تقــول مــا َیِهْتــُدني ذلــك أي : مــُا یزِعُجنــي

.)١٤٠(. وورد هذا المصطلح في العین)١٣٩( بهید إال بحرف َجْحٍد)

ألف االستفھام : 
واســــتخدمه ابــــن منظــــور ، قــــال: ،)١٤١(یعنــــي الفــــراء بهــــذا المصــــطلح : همــــزة االســــتفهام

:فهـي معروفـة ال إشـكال فیهـا كقولـكقال الزجاج : أم إذا كانـت معطوفـة علـى لفـظ االسـتفهام(...

ذا وٕاذا كانــت ال تقــع علــى ألــف االســتفهام إال إنهــا تكــون زیــد أ حســن أم عمــرٌو ، أ كــذا خیــْر أم كــ

.)١٤٢( غیر مبتدأة فإنها توذن بمعنى بل ومعنى ألف االستفهام ...)

مدعو : 
، . وورد هـذا المصـطلح فـي اللسـان)١٤٣(استعمل الفراء مصـطلح مـدعو ویعنـي بـه المنـادى

وهـو مـدعو النـك أنمـا م فـي عمـرو قال ابـن منظـور: (... فـإن قلـت : یـا لزیـد ولعمـٍرو كسـرت الـال

في زید للفصل بین المدعو والمدعّو إلیه فلما عطفت علـى زیـد اسـتغنیت عـن الفصـل فتحت الالم 

.)١٤٤( الن المعطوف علیه مثل حاله)
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مصادر البحث ومراجعھ 
 د. أحمـــد مكـــي األنصـــاري . المجلـــس األعلـــى -أبـــو زكریـــا الفـــراء ومذهبـــه فـــي النحـــو واللغـــة

  م .  ١٩٦٠یة الفنون واآلداب والعلوم االجتماعیة . القاهرة / لرعا

 كمـال الـدین أبـو البركـات -اإلنصاف في مسائل الخالف بـین النحـویین البصـریین والكـوفیین

تـح. محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد. . هــ) ٥٧٧ید االنبـاري النحـوي (ت عبد الرحمن بن سـع

.  م ١٩٦١. مصر / المكتبة التجاریة الكبرى

 مطبعة السعادة. مصر. ١) . طهـ ٧٥٤ت (أبو حیان -البحر المحیط والتفسیر الكبیر .

م . ١٩٣٥. القرطبي . مصر جامع ألحكام القرآن

 م . ١٩٧٤. بغداد / د . مهدي المخزومي-ي في بغداد الدرس النحو

م. ١٩٨١. هـ ١٤٠١حقیق عالء الدین االغا. دیوان ابي النجم  ت

الكبیر.تحقیق د. محمد حمد حسین . مصر المطبعة النموذجیة .دیوان األعشى

 ١٩٦٤ - ١٣٨٣دیوان الراعي تحقیق ناصر الحاني. دمشق.

 م. ١٩٣٦ -هـ  ١٣٥٤دیوان الفرزدق بشرح الصاوي .مصر

. ١٩٦٢دیوان لبید تحقیق احسان عباس .الكویت .

لمعارف .السبعة في القرأءات لمجاهد . تحقیق د شوقي ظیف .مصر. دار ا

 دار  ١محمـــد ســـعید أســـیر و بـــالل الجنـــدي . ط-الشـــامل فـــي علـــوم اللغـــة ومصـــطلحاتها .

م .  ١٩٨١المعرفة . بیروت / 

 إلــى  -خطــأ-ي شــرح الــدیوان) المنســوب التبیــان فــ(، المســمى طیــب المتنبــيالشــرح دیــوان أبــي

.م ١٩٧٨ا وآخرون. . ضبطه وصححه مصطفى السقهـ) ٦١٦أبي البقاء العكبري (ت 

م ١٩٦٢الكویت ..عه العامري ، تحقیق د.احسان عباسشرح دیوان لبید بن ربی.

 هـ). عالم الكتب. بیروت ٦٤٣(ت ـ موفق الدین بن یعیش النحوي شرح المفصل...

 د . مهـــدي المخزومـــي و د . إبـــراهیم  )هــــ ١٧٥ت (ـ الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي العـــین .

م .  ١٩٥٨ـ  ١٩٨٠سامرائي . بغداد / ال

 تـح . عبـد السـالم محمـد هـارون . دار القلـم . الهیئـة المصـریة  )هـ ١٨٠ت (ـ سیبویة الكتاب

م .  ١٩٧٧للكتا ... 

 ـ لبنان ...كشاف اصطالحات الفنون ـ محمد اعلى بن علي التهانوي. بیروت

 الكشف عن وجوه القراءات لمكي تحقیق . د.محـي الـدین رمضـان . دمشـق . المجمـع العلمـي

.

األمـام العالمـة أبـو الفضـل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور األفریقـي -لسان العـرب

م .  ١٩٥٥دار صادر . بیروت /  )هـ ٧١١ت (المصري 
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دار الفكر للنشـر والتوزیـع  ١د . إبراهیم السمامرائي . ط-: اسطورة وواقع المدارس النحویة .

م .  ١٩٨٧. عمان / 

 م .  ١٩٨٦الحدیثي . مطبعة جامعة بغداد خدیجة-المدارس النحویة

م١٩٥٨... ٢د . مهدي المخزومي. ط-لغة والنحو مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة ال .

تـح . رمضـان عبـد التـواب  )هــ ٢٠٧أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء (ت -المذكر والمؤنث .

م .  ١٩٧٥. دار التواب . القاهرة / 

 ١ان الثالث الهجرى عوض حمد القـوزى. طحتى أواخر القر  هتطور و  هشأتنالمصطلح النحوي. 

م .  ١٩٨١الریاض / 

 ٢. تـح محمـد علـى النجـار . ط )هــ ٢٠٧ت (معـاني القـرأن ـ أبـو زكریـا یحـي بـن زیـاد الفـرأء 

. ٣م. ج١٩٦٦یة للتــألیف والترجمــة /. الـدار المصــر  ٢م . ج ١٩٨٠عـالم الكتــب . بیــروت / 

م. ١٩٧٣عیل شلبي . الهیئة المصریة العامة للكتب / د.عبد الفتاح اسما.تح

١هــ) تـح .د. فـائز فـارس . ط ٢١٥(ت )معاني القـرأن ـ سـعید بـن مسـعدة (األخفـش األوسـط .

. م ١٩٨١الكویت / 

محمـد  هشـرح  )هـ ١٣٢٩ت (صدر الدین الكنفراوي االستانبولي -الموفي في النحو الكوفي

عربي . دمشق ... بهجة البیطار . المجمع العلمي ال

 هـ) . تصـحیح محمـد علـي الضـباع. دار  ٨٣٣ت (ألجوري ابن-النشر في القراءات العشر

. بیروت ... الكتب العلمیة

البحوث والرسائل
یم . مجلــة التربیــة والعلــم كلیــة بحــث الفــراء د . محیــي الــدین توفیــق إبــراه-المصــطلح الكــوفي

                   م. ١٩٧٩ل / الموصل . العدد األو التربیة . جامعة 

 رســالة تقــدیم بهــا حســن أســعد محمــد إلــى -المصــطلح النحــوي عنــد الفــراء فــي معــاني القــران

م.١٩٩١لب عبد الرحمن عبد الجبار/طاجامعة الموصل . بإشراف د.مجلس كلیة اآلداب. 
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ھوامش البحث : 
 ١٦٧د. خدیجة : -لمدارس النحویة ، وا ١٦٤، والمصطلح النحوي :  ٣٠٨،  ١٣٨ینظر : معاني / ) ١(

 ٤سورة مریم : االیة ) ٢(

 ٢٣/  ٦٢،  ٤٩٧/  ٥٧،  ٩٥/  ٥٦، وینظر :  ٣٥٤/  ٤٥اللسان مادة (سعل) : ) ٣(

 ٢٠١ینظر : المدارس النحویة : ) ٤(

 ٥ ٢/ ،  ٢بنظر : البحر المحیط : ) ٥(

 ١٧٣/  ٢ینظر : الكتاب : ) ٦(

 ١٠٤/  ٢ینظر : المعاني : ) ٧(

 ٢٨٤/  ٥٦، وینظر :  ٤٢٢/  ٥٦اللسان : مادة (منن) : ) ٨(

 ١٦٧د. خدیجة ألحدیثي : -، والمدارس النحویة  ٦/  ٣،  ٣٣٨/  ٢،  ٧/  ١ینظر: المعاني : ) ٩(

 ٤٤٢/  ٦٥، و  ٣٩/  ٢١، وینظر :  ١٢٧/  ٢اللسان : مادة (كبر) : ) ١٠(

 ٣٠٩/  ١٤اللسان : مادة (عمد) : ) ١٢(

 ٢٠٠اسطورة وواقع : --، والمدارس النحویة  ٥٩/  ٣،  ٨٤/  ٢،  ١٥٤/  ١ینظر: المعاني : ) ١٣(

 ٩٤/  ٤٩،  ٣٩/  ٢١، وینظر :  ٥٨/  ٧اللسان : مادة (صوت) : ) ١٤(

 ١٧٢ینظر: المصطلح النحوي : ) ١٥(

   ٣٨/  ٣ینظر: المعاني : ) ١٦(

 ٧٠النحوي عند الفراء : ، وینظر المصطلح  ٣١١ینظر مدرسة الكوفة : ) ١٧(

 ١٧/  ٢ینظر شرح المفصل : ) ١٨(

  ٢٨٥،  ١٦٠/  ٣ینظر : العین : ) ١٩(

   ١٢٨) دیوانه : ٢٠(

 ٣٤٥/  ٣،  ٥٤/  ٧، وینظر :  ٦١٤/  ٥اللسان مادة (عقب) :  )٢١(

  .٣/٤٢،  ٨٣٥/ ٢،  ١١٩/  ١ینظر: المعاني: ) ٢٢(

  .٦٣/١٦٧،  ١٠٣،  ٥٤/٣٠، وینظر :  ٣٥/٣٩٣) اللسان مادة (وسع) : ٢٣(

.٨/٣٥٦،  ٣/٢٦) ینظر : ٢٤(

 ٤٢/  ٣،  ٣٩٣،  ٢٠٣/  ٢ینظر : المعاني :  )٢٥(

 ١٢٧ینظر : المدارس النحویة : ) ٢٦(

.٢٨٢/  ٣، وینظر :  ٢٦/  ٤٩اللسان مادة (ظرف) : ) ٢٧(

 ٢٧٦/  ٢،  ٢٩/  ١ینظر : المعاني : ) ٢٨(

 ٩/  ٥٨، وینظر :  ٣٢٢/ ى ٣٨اللسان مادة (لهف) : ) ٢٩(

 ٣٥٦/  ٨،  ٢٦/  ٣ینظر : العین : ) ٣٠(

 ٧٦،  ٤١/  ٣،  ٥٥/  ٢ینظر : ) ٣١(

 . ٥٥/  ٢) : ٦ینظر : اإلنصاف (م ) ٣٢(

.  ٧سورة النمل : آیة ) ٣٣(

 ٣٤٣/  ٣٠،  ٥٥٣/  ١١، وینظر :  ٥٠٩/  ٤اللسان مادة (شهب) :  )٣٤(

١٧٣المصطلح النحوي : ، و  ٣٦٩/  ١ینظر: معاني القرآن : ) ٣٥(
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٢٧٧

 ٢،  ١سورة البقرة / اآلیتان ) ٣٦(

 ٢،  ١سورة أل عمران : اآلیتان ) ٣٧(

. ١٣١/  ٣٣، وینظر :  ١٢/  ٣٦اللسان مادة (ألف) : ) ٣٨(

. ٨٦/  ٤٣اللسان مادة (ثقل) : ) ٦٣(

. ٩٥٦/  ٤: ، و ینظر : كشاف اصطالحات الفنون  ٣٥٢،  ١١٣/  ٢،٤٠٩/  ١ینظر : المعاني : ) ٦٤(

. ٩٣ینظر : الموفي في النحو الكوفي : ) ٦٥(

. ٣٢سورة األنفال : اآلیة ) ٦٦(

.  ٢٦/  ٤٩:  ٣١٥/  ٣٠، وینظر :  ٥٢٤/  ٤٧اللسان مادة (فصل) : ) ٦٧(

. ٤٤/  ٢ینظر : ) ٦٨(

. ١٢٥/  ٥٨،  ٤٩٨/  ٥٢، وینظر :  ١٩٧/  ١٣اللسان مادة (صرع) : ) ٦٩(

.  ١٥١/  ٢ي : ینظر : المعان )٧٠(

.١٣٥) دیوانه ٧١(

.  ١٠٠/  ٣٩، /  ٣١٥/  ٣٠و ینظر :  ١٥٤/  ١٣اللسان مادة (حفد) : ) ٧٢(

 ١٧٩،  ٨٢/  ١ینظر : ) ٧٣(

.  ١٠٧سورة المائدة : اآلیة ) ٧٤(

. ٢٧٢/  ١٤،  ٦٥٤/  ٦، وینظر :  ٤٠٧/  ٦٥اللسان مادة (ولي) : ) ٧٥(

.  ٥/  ٣،  ٧٠،  ١٧/  ١ینظر : المعاني : ) ٧٦(

.٦٣) دیوانه ٧٧(

. ٤٤٨/  ٣٥،  ٢٧/  ٢٨، وینظر :  ١١٩/  ٢٨اللسان مادة (بعض) : ) ٧٨(

.  ١٩٢/  ٣،  ٦٧/  ٢،  ١٥٧/  ١ینظر : ) ٧٩(

.  ٦٧/  ٥،  ١٣٢/  ٣ینظر نفسه : ) ٨٠(

.  ٧٤/  ٣ینظر : شرح المفصل : ) ٨١(

.  ٢١٨/  ٨،  ١٩٠/  ٢ینظر : العین : ) ٨٢(

. ٤٦٦/  ٦٥،  ٢١١/  ٢٦، وینظر :  ٤٠/  ٧لسان مادة (ستت) : ال) ٨٣(

.  ١٥٥/  ٣،  ٢٠٦/  ٢،  ٢٥٢/  ١ینظر : المعاني : ) ٨٤(

.  ٣سورة البروج : االیة ) ٨٥(

. ٢٤١/  ١٣اللسان مادة (شهد) : ) ٨٦(

 ١٤٧/  ٣،  ٣٩٩/  ٢،  ١٦٥/  ١ینظر : المعاني : ) ٨٧(

.  ٤٤٢في النحو والغة : أبو زكریا الفراء ومذهبه ) ٨٨(

. ١٠١دیوانه ) ٨٩(

 ٥٠/  ٧،  ٤١١/  ٦، وینظر :  ١٨٤/  ٢اللسان مادة (هنا) : ) ٩٠(

.  ٤٣٤/  ٨،  ٨٦/  ٥ینظر : العین :  )٩١(

.  ٣٠٤/  ٢،  ٤٧٤/  ١ینظر : المعاني : ) ٩٢(

.  ١٧٦،  ٩٥/  ١ینظر : نفسه : ) ٩٣(

.  ٥٨:  ١ینظر : نفسه : ) ٩٤(
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٢٧٨

.  ٣١٨/  ٥٦،  ٤٩/  ٤٩،  ٧٠/  ٣٦نظر : ی) ٩٥(

.  ٢٢٦/  ٣،  ١٣٨/  ١ینظر : المعاني : ) ٩٦(

. ٩١، المصطلح النحوي عند الفراء في معاني القران :  ٣٥ینظر: المصطلح الكوفي : ) ٩٧(

.  ٤٣٢/  ١٩،  ٣٥٦/  ٣، وینظر :  ١٩٣/  ٢اللسان مادة (ورأ) :  )٩٨(

.  ١٠٩، والمذكر والمؤنث :  ٢١٨/  ٣،  ١١٩،  ٢٨/  ١ینظر : المعاني : ) ٩٩(

.  ٣١٠ینظر : مدرسة الكوفة : ) ١٠٠(

.  ٤٣١/  ٦٥، وینظر :  ٨٤/  ٦٢اللسان مادة (عال) : ) ١٠١(

.  ١٦٧د. خدیجة ألحدیثي : --، والمدارس النحویة  ٣٤٢/  ٢،  ٢٦١،  ١٦٥/  ١ینظر : ) ١٠٢(

.  ٤٤٠ي النحو واللغة : ینظر أبو زكریا الفراء ومذهبه ف) ١٠٣(

.  ٤٧/  ٥٨و  ٢٤/  ٧، وینظر :  ٤٠٨/  ٦اللسان مادة (وهب) : ) ١٠٤(

. ٢٦/ ٢،  ٦٤/  ١ینظر : المعاني : ) ١٠٥(

. ٦١٧/  ٢٠،  ٢٧/  ١٦ینظر : اللسان : ) ١٠٦(

.  ١١٥/  ١ینظر : المعاني : ) ١٠٧(

.  ١٨٩/  ٣٧، وینظر :  ٤٨٩/  ٦٥مادة (وا) : ) ١٠٨(

.  ٣٠/  ٣،  ٩٩/  ٢و  ١٠٢/  ١ینظر : المعاني : ) ١٠٩(

.  ٣٦١/  ١٨،  ٧٨٩/  ٦، وینظر :  ٤٧٦/ ٤اللسان مادة (سهب) : ) ١١٠(

.  ١٥٠/  ٢،  ٢١،  ١٧/  ١ینظر : المعاني : ) ١١١(

.  ٦٨/  ٥٤،  ٧٣/  ٣٢، وینظر :  ٥٨٤/  ٥اللسان مادة (عذب) : ) ١١٢(

.  ١٨٠: ینظر : المصطلح النحوي ) ١١٣(

  .  ١٢٣/  ٨،  ١٦٦/  ١ینظر : ) ١١٤(

.  ٩/  ٣،  ٣٧٨/  ٢،  ٢٧٦/  ١ینظر: المعاني : ) ١١٥(

.٤٤٥ینظر: الدرس النحوي في بغداد ، وأبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة :  )١١٦(

. ٣١١ینظر: مدرسة الكوفة : ) ١١٧(

. ٤٣١/  ٦٥،  ٦١٩/  ٥٣، وینظر :  ٢٤/  ٧اللسان ماد (حتت) : ) ١١٨(

. ٤٣٤و  ٣٤٩/  ٨ینظر : العین : ) ١١٩(

  . ٤٩٦/  ٣ینظر : الكتاب :  )١٢٠(

. ٣٩/  ٣،  ١١٩/  ٢،  ٣٧٥/  ١) ینظر : ١٢١(

. ١٧١/  ٢، وشرح دیوان أبي الطیب :  ٥٨/  ١األخفش : -ینظر: معاني القران ) ١٢٢(

.٥٣/٥٢٨،  ٣٦/٤٧٣، وینظر : ٤/٤٠٩اللسان مادة (ربب) :  )١٢٣(

 ٣،  ٣٤/  ٢ - ٤٩/  ٣،  ٤٢/  ٢-٢٧٤/  ٣،  ٨٣/  ٢ینظــر هــذه المصــطلحات مرتبــة : المعــاني : ) ١٢٤(

 /٤٠٣،  ٣٩٩/  ٢-٣١٧، ٢١١،  ١٤٨،  ٣٨/  ١ - ١٦٩ .

، ٤/٤٠٩-٣٩٩،  ٥٨/٤٥، ٣/٣٥٩-٦٥/٤٦٥، ٣/٢٩٣ینظــــر هــــذه المصــــطلحات مرتبــــة : اللســــان : ) ١٢٥(

٤١/٣٢٠،  ٣/٣٢٩-٥٤/٤٢، ٥/٤٠٥ - ٦١/٤٦٢، ٤١/٢٦٤، ٥/٦٢٤

.  ٢٧٨،  ٢١٥/  ٢،  ٤٥/  ١ینظر : المعاني : ) ١٢٦(

.٣٧٦دیوانه ) ١٢٧(
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٢٧٩

. ٦٣/١٧٥، ٢٦/١٥٦، وینظر  ٢٦/٢٤١اللسان مادة (نكس) :) ١٢٨(

. ٣٩٤و  ٢٠٢/  ٢،  ٩٨/  ١ینظر : المعاني :  )١٢٩(

. ٣٨١/  ٣١اللسان مادة (قطط) : ) ١٣٠(

. ٢٠٧/  ٢،  ٥٢/  ١ ینظر : المعاني :) ١٣١(

.٨٢دیوانه ) ١٣٢(

. ١٢٣/  ٤١اللسان مادة (عنق)  )١٣٣(

 ٤٩ینظر المصطلح الكوفي :  )١٣٤(

. ٢٠١،  ٣٥/  ٢ینظر : المعاني :  )١٣٥(

.  ٥٥/  ٥٨.  ٣٦/  ٤٩، وینظر :  ٣٥/  ٤٩اللسان مادة (رأي) : ) ١٣٦(

.  ٣٣١،  ١٣/  ٢،  ٢٠٣/  ١ینظر : المعاني : ) ١٣٧(

، البحـر  ١٢/٥قرأ العامة على فتح التاء من (ترى) وقرا زید بـن علـي بضـم التـاء وكسـر الـراء. القرطبـي:  )١٣٨(

٦/٣٥٠المحیط 

. ٤١١/  ٦١/  ٢٩، وینظر :  ٤٤٠/  ١٥اللسان مادة (هید) : ) ١٣٩(

. ٤١٤/  ٥،  ٢٨٥/  ٣ینظر : العین : ) ١٤٠(

.  ٥٦/  ٣ ، ٤٩/  ٢،  ٢٦٢/  ١ینظر : المعاني : ) ١٤١(

.  ٣٠٤/  ٦٠اللسان : ) ١٤٢(

  . ٤٢٢/  ٢ینظر: المعاني : ) ١٤٣(

. ٩٠/  ٦٢، وینظر :  ٥٦٣/  ٥٣) اللسان مادة (دعا) : ١٤٤(


