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 الرحيم الرحمن اهلل بسم   



 ر ــة شكـــلكم

 

اء ـــالق األرض والسمــــــوخ ،ة والهناءـــــد الشكر والثناء على ملهم الصبر والصحـــــــــــــــبع   
وما توفيقي إال  ؛العمل هذا تمامقني إلوعال، الذي وف   عطاء اهلل جل  ومهدي الرزق وال

 .باهلل

لم يشكر الناس لم يشكر اهلل؛ وحتى ال أنسى أهل الفضل أتقدم بشكري الجزيل إلى  من
القدوة العلمية، الذي لم يبخل علي  بنصائحه وتوجيهاته خالل متابعته لهذا العمل؛ إلى 

 زاده اهلل بسطة في العلم. كمال قادرياألستاذ المشرف الدكتور 

يش، ي، صالح خد  محمد بوادوال يفوتني أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة األساتذة: 
على قبولهم الدعوة في أن يكونوا في  ذهبية بورويس، خالد هدنة، يوسف وسطاني،

 لجنة المناقشة إلثراء هذا العمل، فلهم مني جزيل الشكر، ومن اهلل كمال األجر.

 صالح بلعيدأستاذي القدوة  ؛يب أو بعيدكما ال يفوتني أن أشكر من ساعدني من قر 
 من جامعة بجاية. وعبد اهلل لقديممن جامعة تيزي وزو، 

 

 فشكرا لكل هؤالء وما وفى تلميذ ألستاذه
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 مقــــــــــدمــة:
  جهد الر موفّ و  اللغوي وأبجدية التواصل المعرفي غة،اللّ  امةــــــــــــدعالمصطلح إّن      

للعلوم. ا لذلك سميت المصطلحات مفاتيحـــــــ ،ه معرفة دقـــــــائق العلومبفضليتم  ،والوقت
ولهذا شغلت قضاياه حيزا كبيرا في  ،ةئدامبحث دقيق المسلك كثير الفالمصطلح و 

ذا كان علم المصطلح  الدراسات الحديثة، من العلوم التي  هــــــاره ومبادئه ومنطلقاتـبأفكوا 
لمواكبة الجديد  ال،ـــــــــــالمجذا ــالبحث في هحديثا؛ اقتضت الضرورة ظهرت إلى الوجود 

 ال الدراسات المصطلحية.ــــــــــــوتقديم األفضل في مج
كانت تطبيقية  اهإال أن لقد شهد تراثنـــــــا العربي القديم دراسات في المصطلحـــــــات،      

ولعل ما أورده عالم  حرفته،بلغته كعالقة الحرفي و فقد كانت العالقة بين النحوي 
العربية سيبويه في الكتاب في باب الكلم ألدل دليل على أن علماء العربية قد تفطنوا 
إلى دراسة المصطلح، على الرغم من غياب تأسيس نظري لهذا العلم، ألنهم كانوا 

 . يتعاملون مع الّلغة بصفة عملية تطبيقية
اسات كثيرة، كانت مرتكزة على قد أفردت له در  المصطلح النحويلعل دراسة و      

الجانب التطوري الداللي، مرورا بمختلف الفترات الزمنية والمذاهب الّنحوية، إال أن 
سلطت الضوء على المصطلح النحوي من منظور حديث كانت     ات التيــــــالدراس
ن ك قليلة،  ستها المتعلقة  درااولة الجادة إليناس كمال الحديدي في ــــــــــــانت المحــــــــــوا 

إضافة نوعية في الدراسة  ،حوي في ضوء علم المصطلح الحديثالمصطلح النّ ب
وي ـــــــــــن منحصرا في مذهب نحوي معّين أو نحــــــــالمصطلحية إاّل أن الموضوع لم يك

كتاب نحوي تراثي في فترة زمنية محددة في في دراسة ال حصر وقد رأيت أن بشخصه،
حديدا وضبطا للموضوع، فكتاب الخصائص كان لساني حديث أكثر تضوء معجم 

من منظور لساني حديث.  المصطلح النحويالمنبع الذي استقينا منه المادة، لقراءة 
ومحـــــــــاولة للكشف عن طبيعــــــــــة المصطلحات من حيث جذورهــــــــــا الّلغوية، ودالالتهـــــــــا 

قة بين مفهوم المصطلحات ودالالتها، ومدى توافقها مع ما تمليه المفهومية لضبط العال
ورد في كتاب  الدراسات المصطلحية، وكذا تحديد مواضع االتفاق واالختالف بين ما

   .نوآخري JEAN DUBOIS الخصائص البن جني ومعجم اللسانيات لجون ديبوا
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أن مدار اإلشكال في المصطلح النحوي في كتاب الخصائص، كان  زعمتوقد      
إلى ما كان سائدا آنذاك من طبيعة عائدا إلى مجموعة من العوامل تعود في مجملها 

 ريمــــــــــــالكالحفاظ على القرآن هو ه؛ ـــــــــــــــــــالغاية من دراسة النحو ومصطلحاتإذ ، الدراسة
    ة ـــــــــــواضحعلمية اعدة ـــــــــقثم الّلغة العربية؛ ثم إّن االفتقـــــــــــاد إلى  كعـــــــــــامل أساس

 فتح المجال لتعدد التسميات للمصطلح الواحد. في ضبط وتعريف المصطلح،ثابتة، 
وكان منهج اإلحصاء والوصف والتحليل، المرفق بالمقابلة بين المصطلحات     

النحوية الواردة في كتاب الخصائص مع ما كان مبثوثا في معجم الّلسانيات، آلية البد 
، متضمنة منها للتحكم في مضمون البحث، الذي ارتأيت أن أقسمه إلى ثالثة أبواب

     اآلتي: مجموعة من الفصول عرضتها على النحو 
  :علم المصطلح المبادئ والخصائصالباب األول:     
بالنظريـــة  ااألول؛ فقـــد كــــان إلمــــامأمـــا  ثالثة فصول:وقد تضمن هذا الباب    

وعنوانه الصياغة العلمية لعلم المصطلح، وفيه أدرجت مجموعة من ؛ االصطالحيـــــة
وكذا لتعريف والعالقة القائمة بينهما، ؛ كالحد واالعلمهذا بالمفاهيم العامة المتعلقة 

لتاريخية التي شهدها المصطلح ككلمة مفردة ثم كلمة مرفقة، وكذا التعريف بالجذور ا
سعيت إلى دمج األهمية التي يكتسيها ، وقد لهالتعريف اإلجرائي كذا و  علم المصطلح

التغـــاضي عــــن طلح، دون العلم، فَأوردُت له عنوانا وسمته بأهمية علم المصهذا 
 م، وفـــي عنصر أخيــر اقتضى مني الوقوفألسس العلميـــة لهـــذا العلاالمنطلقات أو 

لسانيات الّ كاالت المعرفة األخرى؛ ـــــــــــــائمة بين علم المصطلح ومجـــــــــــــالعالقة الق عند
  المعجم. وعلم صناعة

حية وآليات االصطالح، والمالحظ الدراسـة المصطل عمدت إلى: ي الفصل الثانيوف    
إلى مبحثين أساسيين، فأما األول فموضــــــوعه الدراســـة المصطلحية  كان مقسما هأن

 سته.تعالـــج كيفية دراســــــــة المصطلح، والخطوات التي يتبعها الباحث في درافهي 
ومدى ارتبـــــــــاط بعضها ببعض، وكـــــذا والمناهج المتبعة في التـــــحليل بأنواعــــــها، 

غوية والمفهومية الدراسة المصطلحية بفروعها المتمثلة في الدراسة اإلحصائية واللّ 
اللية. وأما المبحث الثاني فهو المتعلق باآلليات المستعملة في توليد المصطلح والدّ 
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الحديثة؛ كاإللصــــاق ألنـــــهي أم  ـاالشتقاق والنحت، والتوليد...سواء منها القديــــــمة؛ كــ
هذا الفصل بتحديد بعض الصعوبات المتعلقة بوضع المصطلح عامة، وترجمته بصفة 

 .خاصة
وألختم هذا الباب بفصل ثالث، وعنونته بالمصطلح النحوي في التراث العربي.      

ذا هو فصل يكشف عن الجذور التاريخية التي يعود إليها المصطلح النحوي، وكف
وقد ارتأيت أن أعــــــــالج المصطلح النحوي في التــــــراث  الخصائص التي تميز بها.

لهـــــــذه وضعهم  اة، فيــــــــحالخصائص واالعتبارات التي انتهجها النّ  حيث العربي، من
واختلفت من ، فقد تنوعت ريف االصطالحيــــــــــالتع أســـــــــــــاليب ن حيثــــــــم المصطلحات

اته )التوليد المصطلحي واالشتقاق ــــــــــطلح وآليــــــاعة المصــــصنوكــــــــذا  ،وي إلى آخــــــــرنح
ذاك، آني تميز بها المصطلح النحو  خاصية أغض الطرف عن أهمالداللي( دون أن 

 االختالفي سمة ـــــــــــها المصطلح النحوي، وهـــــفي رَس لة الفترات الزمنية التي دُ ـيط
منظور ومن  .ر مراحلهـــــفي ذلك على مختلف اآلراء النحوية عب ةاالصطالحي معتمد

ربط المصطلح النحوي بالدراسات اللغوية الحديثة، من وجهة لسانية  تفقد حاول آخر
ُمبيَنة أوجه االتفاق واالختالف بين صناعة حديثة، أو من وجهة علم المصطلح، 

وهذا من خالل ما المصطلح النحوي عند النحاة القدامى، والصياغة العلمية للمصطلح، 
 تكون قد استوفيأوبهذا  .عن المصطلح النحوي بصفة عامة وصلت إليه من نتائج

 من هذا البحث. باب األولال
 لخصائص دراسة وصفية تحليلية:المصطلح النحوي في كتاب ا الباب الثاني:    
 -ابن جني-كتاب الخصائص صاحب ذكرت في الفصل األول من هذا الباب؛    

السيرة الذاتية التي كذا نظرة عامة حول البيئة التي كان يعيش فيها، و  تحيث قدم
 ةـــــــــــغريف واللّ ــــــــالنحو والتص ؛صاحبت هذا العالم الفذ، والمجاالت التي كتب فيها مثل

دا ــــــــــاصريه، وليس بعيـــــومع ابقيهــــــــلس ديةــــــانت له آراء نقـــــــــــد كــــــــــفق ، دــــــــى النقـــــــــوحت
مـــــــــن حيث الشكــــــــــل  لية،ــــــــالتحلي ة الوصفيةـــــــى الدراســــــــــإل تد عمدــــــــــفق ،عن هذا

ضوعــــــــــــــات والمو  وابـــــــــــاألبو  الطبـــــعة، من حيث ؛ائصـــــــــاب الخصــــــــــلكت والمحتـــــــــوى
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، وطبيعة والمصطلحات التي وردت في كل بابوكذا عناوينها ، ي ميزت كــــــــــل بـــابالت
 بعض الخصائص التي تميز بها المصطلح النحوي.ت ات، كما حددهذه المصطلح

التـــــــي رأيت الدراسة اللغوية لبعض المصطلحات  ؛وقد تناولت في الفصل الثاني    
؛ وقد استعملت آلية البحث في معاجم اللغة لهال فيـــــها أن ابـــــــــن جني قد صــــــــّرح أو مثّ 

ر منها: مثــــــل لســــــــــان العــــــــــــرب البن منظور، ومقاييـــــــس العربية فعدت إلى األشـــــــــــــه
فارس، ومعاجم أخرى قد استعنت بها في التحليل اللغوي للمصطلحات. ن اللغة البـــــ

هذا بتصنيف المصطلحات البسيطة منها والمركبة والمعقدة، وشكل ورودها  تبعتُ وأَ 
 وأسلوب التعريف المقدم لها، وكذا العالقة بين التسمية والداللة.

ا للعـــالقــــة كشف فكانتأفردت الفصل الثالث من الباب الثاني للدراسة الداللية.     
ات ــــــــوالتسميات، مثل عالق ةطلحــــــات النحويــــــــائمة بين المفـــــــاهيم التي تحملها المصالقـ

التسمية، والتضاد ــادية ة ألحــــات أحادية الداللــــــراك اللفظي، وكذا عالقــــــالترادف، واالشت
 والتجانس. ألُتبع هذه الدراسة بالتحليل والتعليق وكذا الوصول إلى بعض النتائج. 

 :ح النحوي في كتاب الخصائص في ضوء معجم اللسانياتالمصطل الباب الثالث:    
، ومهدت للفصل فالفصــل األّول: وسمته بالدراسة الوصفية التحليلية لمعجم اللسانيـات 

بتعريف عام للمعجم واألهمية التي يكتسيها، وكذا بعض المعايير التي تعتمد في 
الخصائص لكن بشيء صناعة المعجم، ولم تختلف دراسة معجم اللسانيات عن كتاب 

من االختصار، فقد ركزت على جانب الشكل ثم المحتوى، وفيه قمت بدراسة عينات 
ومن ، ن حيث البساطة والتركيب والتعقيدتتعلق بطبيعة المصطلحات الواردة فيه؛ م

  كالمصطلحات النحوية والصرفية والصوتية...حيث النوعية 
لحات النحوية؛ التي يحــــويها المصطالفصل الثاني: قمت فيه باختيار مجموعة من و 

مصطلح، وذلك باالستعانة  ى العـــــــــــام لكــــل، تطــــــّرقت فيــــها إلى المعنــاتانيمعجم اللس
بالمعاجم األجنبية العامة، ثم محاولة إبراز نقاط االتفاق واالختالف في المصطلحات 

ابه الخصائص، وبهذا أكون قد ـــــــــــــــــــالنحوية ومقارنتها مع ما جاء به ابن جني في كت
 استوفيت متن البحث، ألنهي هذا العمل بنتائج البحث وخاتمة.
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وما كنت ألصل إلى البناء العام لهذا البحث، لوال استنادي إلى معلومات تحويها      
العديد من المصادر والمراجع، التي اعتنت بعلم المصطلح عامة وبخاصة المصطلح 

 النحوي، فمنها العربية واألجنبية وأهمها ما يلي: 
 2ط، النجارـــي، تـــح: محمـــد علـــي الفتح عثمــــــــان ابــــــــن جنــــــ الخصــــــائص، أبـــــــــو -

 .2592بيروت:
 م، مؤسسة الرسالة.7891هـ، 7041، بيروت:3طدقر، ال الغني النحو، عبد معجم -

كشاف اصطالحات الفنون، محمد علي بن علي التهانوي، ناشر الكتاب: أحمد  -
 هـ، مطبعة إقدام.2121جودت، 

 م، مكتبة لبنان.2599التعريفات، محمد الشريف الجرجاني، بيروت:  -
دار غريب للطباعة والنشر  األسس اللغوية للمصطلح، محمود فهمي حجازي، -

 والتوزيع.
الحديث، إيناس النحوي في ضوء علـــم االصطالح  ـراثـــي التالمصطلـحات النحوية ف -

 م، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.2002، مصر: 2كمال الحديدي، ط
 المصطلح النحوي وتفكير النحاة العرب، توفيق قريرة، تونس، دار محمد علي. -
بن عبد  ، مؤسسة عبد الكريم2551المصطلح النقدي، عبد السالم المسدي،  تونس: -

  اهلل.
د ــــوض حمـــــالث الهجري، عــــرن الثــح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القـــالمصطل  -

  م، عمادة شؤون المكتبات.1891هـ، 1041، الرياض: 1القوزي،  ط

 عمار ساسي. ،المصطلح في اللسان العربي من آلية الفهم إلى أداة الصناعة -
 م، الموسوعة الصغيرة.1891علي القاسمي، بغداد: مقدمة في علم المصطلح،  -
علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، علي القاسمي، مكتبة لبنان  -

 ناشرون.
 أما المراجع المعتمدة باللغة الفرنسية فمنها:و  

- Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage , Jean Dubois et 

Autres, la rousse, 2012.     

-La nouvelle grammaire du français, Jean Dubois, librairie Larousse  

- Alain Rey ; La Terminologie- Noms et notion P.U.F. PARIS 1979 
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- Georges mounin, Dictionnaire de la linguistique, quadrige, presses 

universitaires de France. 

- Larousse Dictionnaire De Français, 60000 Mots Définition et Exemples, 

2011.   
في تراث  اممتد الموضوع كانوبخــــــــــاصة إذا ، اتــــبحث من الصعوبّي لو أـــال يخ      

العربية القديم وتغلغله في دراسات المحدثين، فقد استلزم مني التنقيب في كتاب 
المصطلحات النحوية، وتمييزها بشكل دقيق عن المصطلح اللغوي  وضبطالخصائص 

ثّم  عامة، كما أن أغلب المصطلحات النحوية لم يقدم لها ابن جني التعريف الصريح،
، استلزم مني أكثر من جهد ألنه متعلق باللغة األخرى إن البحث في معجم اللسانيات

وسة. كما أن الدراسة اللغوية "الفرنسية" وهذا ما استدعى ترجمة المصطلحات المدر 
فمهما  ـها على المصطلحــــــات النحوية.وبخاصة الدالليـــــة يصعب على البـــــــاحث تطبيقــــ

وتبــــيان  لزم تفكيرا وتنقيبا في مختـلف الكتـبكان التنظير واضحا إال أن تطبيقه يست
مـــــاء والمحدثين، فمع وجود الدراسات التي استـــــخدام المصطلــــــح لدى الدارسيــــــن القــــد

  ركز على الجانب التطوري للمصطلح. تناولت المصطلح النحوي إال أن أغلبها
ما أصبو إليه من خالل هذا البحث؛ هو الوصول إلى نتائج يمكن أن تعتمد في       

ة الدراسة المصطلحية في مجال النحو العربي، وهذا ال يعني خلق مصطلحات جديد
في النحو العربي، إنما النتائج التي يمكن أن تتحقق من وراء هذا البحث، هي جعل 
مصطلحات النحو العربي تتماشى مع المبادئ التي حددها العلماء، في مجال علم 
المصطلح، وذلك من خالل الوقوف على المصطلح الواحد للمدلول الواحد للتسمية 

 .ذات تسمية واحدة لداللة واحدة نحويةمصطلحات  اعتمادالواحدة، ومن ذلك يمكن 
الدكتور  –لن أنكر فضل من كان وراء إنجازي لهذا العمل، فقد تلقيت من مشرفي     
      اوز ـــــــــــات وتجــــــــــطي العقبـــــــاعدتني على تخــــــــات التي ســــــــالتوجيه -ادريـــــــال قــــكم

ح إعدادي لهذا العمل، فكان نعم األستاذ فلم يبخل علّي بـــــالنصــالصعوبات، طيلة فترة 
منها، هي التوجيهات دت ادة علمية استفـــــــواإلرشاد، وقد أمدني بما تحويه مكتبته من مـــ

بتبيان مدى  حي يقظ، يدفع بالطالب إلى األمامالتي أبانت عن فكر صائب وضمير 
وقراءتها بعيون الحاضر، وكذا الخبرة واألقدمية  أهمية البحث في الموضوعات التراثية
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والمكانة العلمية التي يحظى بها، وما يتمتع به من روح علمية، فله مني جزيل الشكر 
 وخالص الدعاء.

أن أشكر لجنة المناقشة على ما أبدته من آراء حول  كما ال يسعني في الختام إالّ   
بداء مالحظاتهم القيمة في تقويمالموضوع   العمل.  ، وا 

 
 
 
 



 

  :اب الأولــــــالب

 ائصــــــــادئ واخلصـــــــح امبــطلـــ امصعمل 

 

 ل األول: ـــــــــــــــــــالفص

 لحــــــلم المصطـــــــاغة العلمية لعـــــــالصي                         

ل الثاني: ـــــــــــــــالفص  

ة المصطلحية وآليات االصطالحــالدراس                           
ل الثالث:ــــــــــــــالفص  

راث العربيـــوي في التـــح النحــــالمصطل                           

 

 

 



 

  ل الأّول:ــــــــــالفص

 حـــــــمل املصطلــــة لعــــاغة العلميـــــــــــالصي                

 .امةــــــــــاهيم عــــــــمف –1

:األصول واألسس المعرفية لعلم المصطلح –2  

الجذور التاريخية لعلم المصطلح 2-1  

التعريف اإلجرائي لعلم المصطلح 2-2  

.م المصطلحــــــــــة علــــــــــــــــأهمي –3  

لح:ــــات علم المصطــــقــمنطل –4  

علم المصطلح ومجاالت المعرفة اللغوية: –5  

 علـــــــــــــــــم اللغــــــة.عــلم المصطلــح و  5-1          

.ح وصناعة المعجمـلم المصطلــع 5-2  
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 ل األول:ــــــــــــــــــالفص

 لحــــــم المصطــــــــــاغة العلمية لعلـــــــــــــيالص                       

المصطلحات مفاتيح العلوم، بها يتم ولوج  تعدّ مفاهيم عامة حول المصطلح:  -1
مجـال علمي معّين، ألن تحديد طبيعة المصطلح، يعد بمثابة نقطة انطالق لدراسة 

ة ـرفة داللـــــــــها، وربما معـــــــــــوم مهما كانت طبيعتــــــــارف، التي تحتويها العلــــــــــمختلف المع
، هي المصطلح، هو تحديد للمجال المعرفي أيضا، وأول ما يجمل اإللماح إليه ابتداء  

ها، ألن الخوض ينبغي الوقوف علي طياتها من معان  وما تحمله في  "المصطلح"كلمة 
في البحث دون تعريفات، مثله كمثل بناء عديم األعمدة، مبهم األطــراف مشتت 

 األجزاء، غير واضح األهداف والوجهة، وال ينتهي إلى النتيجة المرغوبة.
ذا ما أردنا أن نستشف جذور كلمة ال     االصطالحي و مصطلح، والمعنى الّلغوي وا 

المصطلحين، ولم ة عند اللغويين، وحديثة عند الذي تحمله، يتضح لنا أنها كلمة متجذر 
ي ف فون الحد  مناطقة والفالسفة، ألنهم كانوا يوظّ تجد كلمة المصطلح طريقها إلى ال

 وكذا.دهم يقولون حّد هذا الشيء كذا ، فتجتعريفهم للشيء
هي العالقــــــة التي تربط بين الّلفظ    ونان؛ ـــا اليـــايا التي تناولهــــأهم القض لــــولع     

الذي تزعمه األول  تجاههان في دراسة الّلفظ والمعنى. فاالجامعناه، فقد ُعرف آنذاك اتّ و 
فظ والمعنى عالقة العالقة بين اللّ و  الّلغة توقيفية، ( يرى أنق.م 843--42) أفالطون
الّلفظ بمعناه، عالقة عرفية جعل العالقة التي تربط  فقدوأما االتجاه الثاني طبيعية؛ 

ق م( الذي جعل التعريف مركز  433_ 483أرسطو)  اصطالحية وكان زعيمها
وغير بعيد عن الفالسفة اليونانيين، نجد هذه الكلمة، عند كثير من  1نظريته اللغوية

أما حّدها فإنها  »تعريفه لّلغة حين قال:  نحاة العربية، ومنهم ابن جني، الذي ذكره في
غة هي أصوات يلجأ إليها اللّ  ، بمعنى أنّ 2«أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

                                                           
1
 Linguistique générale introduction à la linguistique théorique, John Lyons,  trad.Fr .par 

Dubois_  Charlier et Robinson, coll. Langue et langage, Ed. Librairie Larousse, paris, 

1970,p 131 et 308  

2
 .44ص  ،1ج ،، تح: محمد علي النجار، د ت: المكتبة العلميةابن جني خصائص،ال ينظر: - 
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لم يكن ابن جني النحوي الوحيد الذي اعتمد الحّد المتكلم للتعبير عن حاجة في نفسه، و 
استعملوا كلمة الحد بلفظ صريح  قد ،طائفة من النحاة المتقدمين يفه للغة، بل إنتعر في 

ذا ــــّد في جميع هـــ... فالح» ـولإذ يق ّده، ـاء معدوال عن حفي باب ما ج :ومنهم سيبويه
ون بعد األلف ساكن، وُحّرك ــــّرك آخره ألن ه ال يكــــــحّده، وحُ ن ـدول عـــاْفَعْل ولكنه مع

فبالرغم من أن سيبويه قد تحدث في هذا الباب  1«بالكسر، ألن  الكسر مما يؤّنث به.
رت كلمة ـــا في القرآن الكريم فقد ذكـريح. وأمــر الحد بلفظ صـــــإال أنه قد ذك ،عن العدول

ِودِ دِ حِ ِْلِكت ِ)مّرة، بمعنى أحكام اهلل تعالى وتشريعاته يقول اهلل تعالى: ن ـــــــر مــــد أكثـــــــالح

ِفكِِِللاِ  كِمِكوِكِاوهِكدِ تِكعِِْتكِلك كِوِْأ ِفكِِللاِ ِودِكدِ حِ ِدِ عِكتِكنِي ِ ِكِكئ ِل  .[البقرة من سورة 332 اآلية] (ونِكمِ لِ الظِكِه 
ر من المؤلفات كثير عن مدلولها في ب  قد عُ  "مصطلح"وعودا على بدء فإن كلمة     
امعا ــــــج »ون ــــــابه ليكـــ( الذي ألف كتهـ483وم" للخوارزمي )ـاتيح العلــــمفـل "راثية مثــــالت

ن ــــــــــاء مـــــن العلمـــــــل طبقة مــا بين كـــــــات، متضمنا مـــــــــلمفاتيح العلوم وأوائل الصناع
 2«ات، التي خلت منها أو من جلها الكتب الحاصرة لعلم اللغةــالمواضعات واالصطالح

الفقه والنحو كفة فقد ضّمن كتابه هذا مجموعة من المصطلحات، في مجاالت مختل
      والمنطق والكالم والهندسة والكيمياء وعلم النجوم... وكذا "مفتاح العلوم" للسكاكي 

هـ( الذي كان أكثر اختصاصا، فقد كانت الموضوعات المتناولة منحصرة في 636)
من الكتب المختصة أيضا في المصطلح التراثي ر، و ـــو والبالغة والشعـــــــالصرف والنح

ة من ـــــــــوي مجموعــــم يحـــــــهـ ( وهو عبارة عن معج816) العربي "التعريفات" للجرجاني
هـ( وهو معجم 1923و"الكليات" للكفوي ) ؛ اللغــــوية والفقهـــــية والفلسفيـــة.اتــالمصطلح

 األولى.درجة اليعنى بالمصطلحات والفروق اللغوية ب
إّن الّناظر في العناوين التي تحملها هذه الكتب، يرى رأي العين أن كلمة مصطلح      

لم ترد في أغلبها كعنوان صريح؛ إنما المحتوى والمضمون هو الذي يحدد المجال الذي 

                                                           
 -هـ8443، القاهرة: 8، تح: عبد السالم هارون، ط-سيبويه  –الكتاب، أبي بشر بن عمرو بن عثمان بن قنبر   1

 .074، ص8م، مكتبة الخانجي، ج8833
، دار م8838هـ 8448. بيروت: 0مفاتيح العلوم، محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي، تح: إبراهيم األبياري، ط - 2

 .88صالكتاب العربي، 
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فالمطلع ، دامحدّ  التأليـــف عنـــد هــؤالء لـم يكـن الـمجلغــرضه هـــذه الكتـب، كمـا أن ت ـألف
تحوي مصطلحات في الفلسفة واللغة والنحو والبالغة... كما  ؤالء يجدهاعلى كتب ه

أن االطالع على هذه المؤلفات، يقودنا إلى نتيجة مفادها أن العلماء القدامى، لم يكونوا 
 ن إلى نظرية قارة في علم المصطلح.يستندو 

إال أن مجموعة من ، مصطلح بلفظ صريح ةــكلمفلم ترد م، ـــي القرآن الكريـــا فــــوأم    
ا العام، إلى مدلول آخر التي انتقلت من مدلوله اتمن المصطلح ارهااأللفاظ يمكن اعتب

متمثلة  كالصالة التي تحمل داللة لغوية، ون من دال ومدلولتتكـ فهيصا، أكثر تخصّ 
عي؛ فهي الركن الثاني من أركان اإلسالم، وهي أما من الجانب الشر و  .الدعاء في

الزكاة التي تحمل في و وأفعال، يقوم بها المسلم في اليوم خمس مرات، وال عبارة عن أق
داللتها اللغوية معنى الزيادة والنماء، فهي من الجانب الشرعي مقدار من األموال، التي 

، وقد حال عليها الحول، وكذا يسمى النصاب يخرجها المسلم إذا بلغت مقدارا معينا
فهو االمتناع  ؛اصطالحاالصيام الذي يحمل داللة االمتناع من الناحية اللغوية، أما 

 عن شهوتي البطن والفرج، من طلوع الشمس إلى غروب الشمس.
تعريفاتهم إلى  أشرنا سابقا إلى أن الفالسفة والمناطقة، كانوا يستندون في مختلف    

المعنى الّلغوي واالصطالحي للحّد  يتم تحديد، لكن لم يةاة العربنحالحد، وكذا بعض 
وما العالقة  ة التي يحملها عند أهل االختصاص؟.غة؟ وما الداللفما معنى الحد في اللّ 

ماهي السمات التي تميز الحد من التعريف  .التي تربطه بكلمة المصطلح والتعريف؟
ف بدل الحد؟. وهذا ما سنحاول اإلجابة والمصطلح؟ لماذا لم يستعمل الفالسفة التعري

 عنه في العناصر التالية:
ــــــى    ن المعنـــــع ردةــــام للمفــــنى العـــــالمع يختلفالح: ـــــغة واالصطـــي الل  ــــد فــــالح 1-1

   ، لذلك فمن البديهي التعرض إلى المعنى اللغوي واالصطالحي لكلمة الحد. الخاص
الحد الفاصل »وبالتحديد عند ابن منظور:  ؛نــيــاللغوي عند: الحد لغة الحد 1-1-1

بين الشيئين لئال يختلط أحدهما باآلخر، أو لئال يتعدى أحدهما على اآلخر وجمعه 
حدود، وهو الفصل ما بين كل شيئين. حد بينهما كل شيء حده ومنه حد حدود 
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، وعليه فالحد 1«لكل حرف حد، وحدود الحرم وفي الحديث في صفة القرآن ناألرضيي
تجنبا للخلط الذي يمكن  المفاهيم الّلغوية أو الفلسفية أو التاريخية بين يستعمل للفصل

الحاء »إذ يقول:  حدّ الكلمة ل، ويضيف ابن فارس صفة المنع أن يحدث بين المفاهيم
فالن و  .الحاجز بين الشيئين :والدال أصالن أولهما المنع والثاني طرف الشيء، فالحد

نه لُمَحاَرٌف محدود » .محدود إذا كان ممـنوعا  :كأنه قد منع الرزق، ويقال للبواب «وا 
 قال األعشى: .لمنعه الناس من الدخول ،حداد

 َفُقْمَنا وَلم ا َيِصْح ِديُكَنا       إلى َجْوَنة  عند َحد اِدها                     
 :وحد الشراب .هو حرفه، وحّد السكينو األصل اآلخر فقولهم: حّد السيف  ... وأما  

ه فابن فارس وعلي  2«قال األعشى: وَكْأس  َكَعيِن الد يك َباَكْرُت حد َها ... ،صالبته
، وهو ما  يذكر أصلين لمادة حدد؛ وهي المنع كأصل أول وطرف الشيء كأصل ثان 

يتوافق  وهو ما 3«بالفتح لغة المنع ونهاية الشيء الحد» يورد أنإذ يذهب إليه التهانوي 
مع التعريف الذي قدمه ابن فارس في معجمه، وما شّد انتباهي في التعريف الذي ذكره 
ابن منظور في قوله: "وفي الحديث في صفة القرآن لكل حرف حد" بمعنى أن لكل 

  في القرآن الكريم له داللة معينة.حرف 
الحد مصطلح فلسفي، وأول ظهور له كان في نظرية : الحد في االصطالح 1-1-2

في مصنفاتهم  يةنحاة العربجود في النحو العربي، واستعمله أرسطو اللغوية، لكنه مو 
االت ــــجميع مج كذاات، و ـــغن اللّ ـــــدث بيــــأثر الذي يحـــم التأثير والتــــالنحوية، وذلك بحك
على ثنائية الموضوع والمحمول، فالكلمة  أصوله الفلسفية، قائمالعلوم، والحد في 

قل معناها من بمفردها ال يمكن أن تكون حدا، أما إذا اقترنت بعنصر داللي جديد، انت
 :وليكن هذا المثال توضيحا لما قلناه االسمية إلى الحدية.

                                                           
      اهرة: ــــــد الشاذلي، القــــن منظور، تح: عبد اهلل علي الكبير، محمد أحمد حسب اهلل وهاشم محمــــان العرب، ابـــــسل - 1

 مادة حدد. دار المعارف،د ت، 
 ، مادة حد.0معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تح عبد السالم هارون، دار الفكر، ج - 2
    هـ، مطبعة 8887اب، أحمد جودت، ــــــــاشر الكتــــــــانوي، نـــــــالتهد علي بن علي ــــمحمات الفنون، ــــــاف اصطالحـــــــكش - 3

 .880، ص8اقدام، مجلد



 البـــــاب األّول                                 الفصل األول: الصياغة العلمية لعلم المصطلح
 

 
5 

 صفات محددة( تمع فيهاإلنسان )اسم لكائن بشري تج-
اسم موضوع  -الحيوان-إلنسان الذي هواإلنسان حيوان )أضيفت كلمة حيوان إلى ا-

 للجملة(
 اإلنسان حيوان ناطق )أصبح الحيوان الناطق حدا لإلنسان(-

وعليه فالحد ال يمكن أن يكون كلمة واحدة، بل البد من محمول مركب بالمقوم     
مؤلف المعجم  والالزم، وال تكون الحدود تامة إال إذا كانت األجناس قريبة، ويقدم

في اصطالح الفالسفة هو  Définitionوالحد  »تعريفا للحد  ـــــــجميل صليباالفلسفي ــــــ 
م اللفظ المراد القول الدال على ماهية الشيء، وهو تعريف كامل أو تحليل تام لمفهو 

فهو  Descriptionنسان بالحيوان الناطق، أما الرسم أو الوصف تعريفه كتعريف اإل
نسان مة المميزة له من غيره كتعريف اإلة الالز يّ ضِ رَ تعريف الشيء بصفاته العَ 

وعلى هذا فقد ذكر صاحب التعريف االختالف الوارد بين الحد والوصف  1«بالضاحك
أو الرسم، فالحد هو الماهية، أو بتعبير آخر يمكن القول إنه الداللة الكلية لمفهوم 

 اللفظ، وأما ذكر الصفة أو مجموعة منها فهو من باب الوصف ال الحد.
نسان الحي حد اإل »ن هذا النص: ــييــــان والتبـــــالبي هابـــــاحظ في كتـــــر الجـــــوقد ذك     

     ا ائنــــان كـــــاإلنس لـــجعه ــان، ألنـــا لإلنســـــدا تامــــاحظ حــــم الجـد قـدّ ــفق 2«نــــاطق المبيـــــــالن
   اصية ـــاف خــــأض وقدات، ـــائنـــمن الك رهــــزانه عن غيـــان تميّ ـــا صفتـــوهم ،ااطقـــنو  اـــــحيّ 

د ـــــــدود عنــــر أن الحــــالل الكالم الذي يقوله، غيـــتتحّدد من خو  في البيـــان متمثلة أخرى،
أنواع أخرى من الحدود، وهذا ما يكشف عنه هذا  توجدالمناطقة، ال تكون تامة فقط بل 

يمكن أن تقسم الحدود بطرق متعّددة بحسب وجهة النظر التي ننظر منها  »النص:
إليها، ولكن يكاد يتفق المناطقة على القول إن الحّد إما يكون كليا أو جزئيا، عينيا أو 

                                                           
 .447م، دار الكتاب اللبناني، ص8830، لبنان: 8المعجم الفلسفي، جميل صليبا، ج - 1
 م،8883 هـ،8483، القاهرة: 7الم هارون، طتح: عبد السالبيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،  - 2

 .77، ص8مكتبة الخانجي، ج
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ينفرد بسمات  وكل قسم ؛وعليه فالحد أقسام »1مجردا، موجبا أو سالبا، مطلقا أو نسبيا
 الحدود. معّينة تجعله يختلف عن غيره من

ما جاء مع تماما  مختلفاألصوليين، فهو عند  للحداالصطالحي  التعريف وأما     
احب الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ـــالشيخ ص اضيـــــــــــــر القـــــــد ذكــــــــــفق ،ةـــالفالسفبه 
     ريف ــــفالتع عليهو  2«الجامع المانع، ويقال المطرد المنعكس » :ه( أن الحد هو236)

غير أن االتفاق وارد في يكشف عن نقاط التمايز بين الفالسفة واألصوليين، المقدم؛ 
 غوي.                                             المعنى اللّ 

 ة وطيدة ــــــــعالق لهر مصطلح آخر ـــــــــــن ماهية الحد؛ يقودنا إلى ذكــــــــــــالحديث ع إنّ     
وهو معرفة ماهية الشيء، على حد  ،هما يستعمالن لنفس الغرضبالحد، إن لم نقل إنّ 

التي تميز هذا ما الفروق تعبير المناطقة، فهل الحد والتعريف اسمان لمسمى واحد؟ 
إّن هذه األسئلة تحتــــاج إلى ريف؟ ــــلحد، أم التع؟ أيهمـــا أشمــــل: آالمصطلح عن اآلخر

من الجانبين  ؛التعريف مصطلح تحديد تملي علينا إجــــابة دقيقة، غير أن منهجية العمل
 ثم تحديد مواطن االختالف. ،اللغوي واالصطالحي

 : التعريف لغة واصطالحا 1-2
ه ـــــر: أعلمــــــــــعّرفه األم»إّن المعنى اللغوي للتعريف ورد على هذا النحو  لغة: 1-2-1

أيضا إنشاد والتعريف  .اإلعالمبمكانه، وعّرفه به: وسمه،... أعلمه بّينه إياه، وعّرفه
تحديد الشيء بذكر  »وفي المعجم الوسيط بمعنى  3«نشدهاالضالة؛ وعّرف الضالة 

مفادها، أن ة ـــل إلى نتيجــــــابقين، يصـــريفين الســــــي التعـــاظر فـــالن إنّ  4«خواصه المميزة
وبين  ين تعريف ابن منظور، الذي حصر التعريف في اإلعالم واإلرشادائنا بثمة فرقا ب

عالم والتعريف إلى التحديد ع دائرة اإلوسّ  إذالمعجم الوسيط،  قّدم فيالتعريف الذي 
                                                           

 .56م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص8884مدخل إلى المنطق الصوري، محمد مهران، القاهرة:  - 1
-هـ8488 لبنان: مازن المبارك، :تحوالتعريفات الدقيقة، القاضي الشيخ محمد زكريا األنصاري،  األنيقةالحدود  - 2

 56م، دار الفكر المعاصر، ص8888
  المجلد الرابع، مادة عرف. ،ابن منظور، لسان العرب 3

4
 لشروق الدولية، باب العين، مادةم، مكتبة ا0444هـ، 8406، مصر: 4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط  - 

 .عرف
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من التعريف الوارد في المعجم الوسيط  قد اقتربف، للشيءوذكر الخواص المميزة 
 التحديد االصطالحي

عبارة عن ذكر  »: ورد في كتاب التعريفات للجرجاني أن التعريف اصطالحا 1-2-2 
ذكر  ؛وقد يقصد الجرجاني من وراء قوله 1«الشيء يستلزم معرفته معرفة شيء آخر

المعّرف  يقتضي وجود طرفين هما؛ التعريف أنالشيء يستلزم معرفة شيء آخر، 
فالتعريف الحقيقي »تعريف إلى تعريف لفظي وآخر حقيقي م البه، كما أنه قسّ والمّعرف 

والتعريف  ،بإزائه من حيث هي فيعرف بغيرها فظهو أن يكون حقيقة ما وضع اللّ 
فظ واضح الداللة على معنى فيفسر بلفظ أوضح داللة على فظي وهو أن يكون اللّ اللّ 

وأما علي القاسمي   2«وليس هذا تعريفا حقيقيا...ذلك المعنى كقولك الغضنفر األسد 
بالغ يصف مجموعة السمات الداللية التي تنتمي إلى المفهوم  »فيحدد التعريف بأنه 

وهذا البالغ الذي  ،ويخبر عن طبيعة هذا المفهوم نفسه ،الذي يدل عليه مصطلح ما
من هذه المقولة  «3ينبغي أال يظهر فيه المصطلح المحدد، يجب أن يكون شكله دقيقا

يمكن القول: إن التعريف مرتبط بالمفهوم، أو هو وصف للمفهوم بحد ذاته، وذلك بذكر 
بعدم ظهور  هقولالقاسمي في الخصائص الداللية التي يحملها المصطلح، وقد يقصد 

المصطلح بالكلمة ذاتها، وتحديد المفهوم البد أن تتوفر ، أنه ال يمكن تعريف المصطلح
 الوضوح.فيه الدقة و 

 ، فقديء بالمجهولــــف الشــــن تعريــــ، إذ ال يمكللتعريف نةــــروط معيــــت شـــضعقد و و     
لذا  4«تعريف المجهول بالمجهول ليس بتعريف أو بيان »بن سينا أن ذكر أبو علي 

 ساليبمن األأن تكون واضحة للعيان. و  ينبغيفاأللفاظ المستعملة في تعريف الشي، 
بالشيء ذاته، كقولنا في  أي تعريف الشيئالتعريف بالمثل  يقبلها التعريف؛ لتي الا

                                                           
 .54لبنان، ص  م، مكتبة8836التعريفات، محمد علي الجرجاني، بيروت:  - 1

       
 .56، 54المرجع نفسه، ص  -2
 .048ص م، الموسوعة الصغيرة،8836بغداد: علي القاسمي، مقدمة في علم المصطلح، - 3
ه ط الخضيري، فؤاد اإلهواني، تصدير، ، األب قنواتي، محمودقيقكتاب الشفاء، ابن سينا، المنطق، تح نعنقال  - 4

 ،60م، دار المعارف العمومية، ص 8860هـ، 8878القاهرة: محمد مدكور،  حسين باشا، مراجعة
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إذ إنه من الاّلتعريف تحديد  ، يتم بالضدتعريف الماء: هو الماء، كما أن التعريف ال
ذا كان التعريفالحياة بأنها ضد الموت يحمل في طياته شروطا معينة ليرتقي إلى  ، وا 

وهو التعريف  ؛، فهناك الحد التاملمصطلح التعريف 1انجد أقسامالتعريف، فإننا  مستوى
والحد الناقص الذي يتم بالخاصية ف ويتم بالجنس والوصف، بجميع ذاتيات المعرّ 

فهو مقّسم إلى تعريف بداللة  2في علم المنطق أما في علم المصطلح قار وحدها، وهذا
 التي تشكل المفهوم(حوى) الخصائص الجنس والفرق، والتعريف بداللة القصد أو الف

 التعريف القصدي، والتعريف السياقي.
قد يكون ما أشرنا إليه سابقا، طريقا إلى تبيان الفرق بين  بين الحد والتعريف: 1-3 

التعريف يمكن أن يحصل فإن التعريف أعم من الحد،  :الحد والتعريف، لذا يمكن القول
   ا إلى محمول ــار إفرادها وتركيبهـــــات باعتبـــــــسم التعريفما أنه يقـــــــالم، كـــــاإلشارة أو الكـــــب
د ـــــــــين الحـــــودة بــــة الموجــــــــان للعالقـــــوالي بيـــــــل المــــــــركب، وفي الشكـــــــــرد، ومــــــــمف

لكي يطلق والتعريف، والشروط التي ينبغي أن تتوفر في العناصر المكونة للتعريف، 
 عليها اسم الحد.

 

 

 

 

 

    

                                                           
1
 -هـ8407محمد رضا المظفر، الشيخ المنطق، أكثر ينظر:  طالعولالذه األقسام بالتفصيل والشرح، وقد ذكرت ه   

 م، دار التعارف للمطبوعات.0445

 .045، ص00علم المصطلح، مجلة اللسان العربي، مكتب تنسيق التعريب، ع معجم مفردات - 2

 التعريف

 محمول مركب محمول مفرد

 بالزم بمقوم بالزمبمقوم

 تعريف الشيء بفصله

 تعريف الشيء بخاصته

وفصوله بعيديء بجنسه الشتعريف ال  

تعريف الشيء بأجناسه القريبة 

 وفصوله
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السابق، يكشف لنا أن الحد يتعين من خالل   إن قراءة سريعة للشكل البياني      
تعريف الشيء بأجناسه القريبة يعتبر حدا تاما، أما تعريف  المحمول المركب، إذ إنّ 

والفرق  » والنص الذي بين أيدينا يثبت ذلك اقصا،ـــــد فيعتبر حدا نــالشيء بالجنس البعي
من الجنس والفصل على  بين الحد والتعريف أن األول يدل على ماهية الشيء ويتركب

من  1«حين أن الثاني ال يقصد منه إال تحصيل صورة الشيء في الذهن أو توضيحها
  هنا يتبّين لنا أن الحد غير التعريف عند المناطقة. 

هـ(؛ أول كتاب نحوي احتوى على تعريف 279)لقد كان شرح كتاب الحدود للفاكهي    
 الفاكهي، قد أخذ عن أرسطو في تعريف الحدللمتصور النحوي، إذ يظهر لنا جليا أن 

   ان لمسمى ـــــن اسمـــاء واألصولييـــــرف النحاة والفقهـــــأن الحد والمعرف في ع مـــــعلا »
 2«وهو ما يميز الشيء عما عداه، وال يكون كذلك إال ما كان جامعا مانعا ،واحد

ن لمسمى في تصوره للحد عن المناطقة؛ إذ إّن الحد والتعريف اسما يختلف الفاكهي
قول دال على  »د هوــــالح ه إنّ ـــــمفهوم أكثر، بقولاني الـــــد، ويقّرب الشريف الجرجــــــواح

ماهية الشيء، وعند أهل اهلل: الفصل بينك وبين موالك كتعبدك وانحصارك في الزمان 
الحد عند الجرجاني هو التعريف أو  وعلى هذا يمكن القول إنّ  3«والمكان المحدودين

لى المفهوم البحث عن الكلمة التي تدل داللة ع فهوالمعنى الذي يحمله الشيء، 
  واإلحالة.

، الذين نلمس في كتبهم بعض اآلراء، التي ( أول النحاةهـ337ولقد كان الزجاجي )    
إلى المنطق األرسطي، حيث ضمن كتابه  ــــــ المعرفيةـــــ تعود جذورها اإلبستمولوجية 

فإن قال قائل: لم اختلف النحويون في تحديد االسم والفعل  »:تعريف الحد إذ يقول
والحرف؟ وهل يجوز أن يختلف الحد إذا كان قوال وجيزا يدل على طبيعة الشيء 

                                                           
 .846ص ،8المعجم الفلسفي، جميل صليبا، ج - 1
، القاهرة: 0شرح كتاب الحدود في النحو، عبد اهلل بن أحمد الفاكهي، تح: المتولي أحمد رمضان الدميري،ط -2

 .48م ، مكتبة وهبة،  ص8888هـ 8484
 .37التعريفات، الجرجاني، صكتاب  - 3
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إشارة دالة على قد تكون كلمة الموضوع في هذا القول،  1«الموضوع له عند الفالسفة
 أن الزجاجي قد قرأ للمناطقة العرب والفالسفة الذين تأثروا بالمنطق األرسطي. 

يتضح أن فكلمة الحد في الّلغات األجنبية، ومنها الفرنسية وأما إذا عدنا إلى مقابل     
ة        ـــــلمـــــن كــــــدورها مـــــت بــــــاشتق فقــــد هـــــي المقــــــابل المتفـــــق عليـــه، ،termeمة ــــكل

terminus ـــــــجميل صليباـــــ ويضيف ي تعني الحد أو المدى أو النهاية. الالتينية، الت 
 Limiteغير أن كلمة 2«الحد منتهى الشيء »إذ يقول  Limiteمقابال آخر لكلمة الحد 

 Définitionغة الفرنسية هو كلمة قد تدل على النهاية. وأما التعريف فالمقابل لها في الل
 . Annonceتعريف التي تحمل داللة اإلخبار مقابلها »حيث ألفينا أن كلمة 

Notification   وأما الداللة األخرى التي تحمل معنى التحديد فهي المقابل للكلمات
 Identification. Fixation Spécification. Détermination » Définition»3 التالية:

 .Définition: إال أن المقابل الشائع والمستعمل لكلمة تعريف هو

 كلمة المصطلح لغة واصطالحا: 1-4
: وعودة إلى كلمة مصطلح ومن جانبها المعنى األولي لكلمة المصطلح 1-4-1

وصلح يصلح ويصلح صالحا وصلوحا...  ،فصلح من الصالح ضد الفساد»  :الّلغوي
التهذيب أصلحت إلى الدابة إذا أحسنت إليها والصلح تصالح القوم بينهم والصلح  وفي

السلم وقد اصطلحوا وصالحوا وأصلحوا وتصالحوا وصالحوا مشددة الصاد قلبوا التاء 
وقد  ،اصطالح تحمل داللة االتفـاق كلمة ويضيف الزبيدي في مستدركه أن 4«صادا...

الَصاَلُح : ضد الفساد. تقول َصَلح الش يُء َيْصُلح  »ورد في الصحاح للجوهري أن 
ا بالضم. وهذا  ا، مثل دخل يدخل ُدخوال قال الفراء: وحكى أصحاُبنا َصُلح أيض  ُصُلوح 
الشيُء َيْصُلح لك، أي هو من َباَبِتك والِصالح: بكسر الصاد الَمصالحة، واالسم 

                                                           
م، دار  النفائس، 8878هـ، 8888، بيروت، 8تح، مازن المبارك، طعلل النحو، أبو القاسم الزجاجي، اإليضاح في  -1

 .45ص
 .464، ص 8المعجم الفلسفي، جميل صليبا، ج 2
 منمجموعة فرنسي، قاموس علمي لغوي عام، إعداد مكتب الدراسات والبحوث بمشاركة  -، عربيالقاموس -3

 م، دار الكتب العلمية، مادة تعريف.0444 -هـ8406، بيروت: 0الباحثين،  ط
 لسان العرب، ابن منظور، مادة صلح -4
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ْلح، يذّكر ويؤّنث. وقد اْصَطَلَحا وتصاَلحا  ا مشّددة الصاد... الصُّ اَلحا أيض  واص 
واإلصالح: نقيض اإِلفساد. والَمْصَلحة: واحدة المصالح واالْسِتْصاَلُح: نقيض 

 المعنى اللغوي والناظر في هذه التعريفات يرى رأي العين، أنها تتفق في 1«االستفساد
تفاق كما أنها تحمل داللة اال ،تحمل داللة الصلح ضد الفسادفهي  ، لكلمة المصطلح

ات علم ــــاتت من منطلقـــــب -اق ضد التفردـــــاالتف –ا السمة الثانية ـــــرد، وربمــــــضد التف
 المصطلح العلمي في صناعة المصطلحات.

اللغوي  اهـــــــتجألخرى، وعلى المنوال نفســــــه وفي االا ةا في الّلغات األوروبيـــــوأم    
اللغة، إال المختلفة، التي تختلف باختالف المحض، فكلمة المصطلح لها من المقابالت 

ة ــــة والهولنديــاإلنجليزيي الّلغة ـــف term »ابة ــــق والكتـــن حيث النطـــارب مــــها تتقـــأن
   انية ـــــــي األلمـــــــفterm أو terminus  زـــــــغة ويلـــــويدية ولــة والســــركية والنرويجيــمـــوالدن
في اإلسبانية  terminoالية، وــــيطفي اإلtérmine رنسية وــــغة الفــــي اللـــــف terme و
ة ـينيلوفـــانية والســــة والرومـــة والبلغاريـــــي الروسيـــــف terminة، وــــرتغاليـــــي البـــف termoو

ات ــــــركة في اللغــــات المشتــــذه الكلمـــــ. وه2«في الفنلندية termiة، ـــــوالبولندية ــــوالتشيكي
األوروبية، قد تجاوزت اإلطار اللغوي القومي وعّدها بعض الباحثين مثاال طيبا للعالمية 

 .ةفي داخل الحضارة األوروبي

الجاحظ في : لقد وردت كلمة اصطالح عند المصطلح عند أهل االختصاص 1-4-2
وهم َتَخي روا تلك األلفاَظ لتلك المعاني، وهم اشتقُّوا لها ِمن كالم العرب  »نصه التالي:
اسٌم، فصاروا  ية ما لــم يكن لــــه في لغة العــــربحوا على تسمـــاَء، وهم اصطلـــتلَك األسم

 ـــــسوهر، وأْيس وليـــــوالجتابع. ولذلك قالوا الَعــــَرض  ذلك سلف ا لكل  خلف، وُقدوة  لكلّ 
وفي نفس الخط  3«وَفرقوا بين الُبطالن والّتالشي، وذكروا الهذّية والُهِوّية وأشباه ذلك

عبارة عن » يسير الشريف الجرجاني، في تعريفه للمصطلح أو االصطالح إذ يقول إنه 

                                                           
بيروت:  ، 4الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تح: أحمد عبد الغفور عطار، ط -1

 ،  مادة صلح.8م، دار العلم للماليين، مجلد 8884
 .8نقال عن األسس الّلغوية لعلم المصطلح، محمود فهمي حجازي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ص -2
 .888، ص8ن، الجاحظ، تح: عبد السالم هارون، جالبيان والتبيي -3
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لتعريف ومن خالل ا 1«يء باسم ما، ينقل عن موضعه األولاتفاق قوم على تسمية الش
االصطالح؛ هو اتفاق قوم ما على تسمية شيء إّن : السابق يمكن استنتاج ما يلي

فظة من الداللة المعجمية العامة، إلى داللة االصطالح هو انتقال اللّ و بذلك االسم، 
، إذ يشتركان في يبط المعنى األول بالمعنى الثانر ــــــع عالقة تـــــا، مـــيقـأخرى أكثر تضي

راء ــــزء...، إن االستقــــجال والتماثل أ وهة، أــــابــــمشالالن عليه؛ سواء لعالقة بعض ما يد
ف الجرجاني هو: أن المصطلح عبارة عن كلمة ـــــن تعريــــــالذي يمكن أن نستخلصه م

وقد يقـصد بـه المـعنى اللغـوي، الـذي يكـون أوليا أو شطـرا  ؛المعنى األولي -لها معنيان
يحدده مجال الدراسة أو المجال العلمي، وهو ي، و اللـة المصطلحية والمعنى الثانمـن الد

فالمصطلح عنصر لغوي يقوم على التواصل بين  وزيادة على هذا ،المختصينمن مهام 
الشيء إذا اتُّفق في تعريفه أو تسميته، يسهل على المتكلم والسامع ف وعليهالمتكلمين، 
 يصبو إليه. الذي  د، وفهم القصاالتصال به

ولو بالشيء أن الجرجاني قد ساهم  ؛إّن هذا التعريف يقودنا إلى نتيجة مفادها    
القة التي تربط بين منطلقات لعلم المصطلح. لقد ذكر الجرجاني الع القليل في تحديد

ي، وهذا ما يتنافى مع االعتباط، الذي يعتبر السمة البارزة في المعنى األول والثان
معينة، وهو أن أن يحمل شروطا  ن المصطلــــح ينبغي لهاللغة الحديث، إذ إم ــــــــعل

بالجانب اآلخر، سواء المتعلق المفهومي؛ انب ا الجأمو را منه، ـشطيكون  الجانب اللغوي
 .أو البالغي أو الرياضيالنحوي 
لقد أثارت كلمة المصطلح ضجة كبيرة في األوساط العلمية، وهي من األلفاظ      

    وّي ـــــوي النحـــــراث الّلغـــــانت وليدة التــــــــأنها ك وأ ،انت حديثةــــــي اختلف فيها إن كــــــــالت
حديثة، وبذلك فهي   -أي كلمة المصطلح -العربّي، فهناك من ينزع إلى القول بأنها 

العلماء ألن "مصطلح" من األخطاء الشائعة، كلمة وتعد لم ترد على لسان القدامى، 
     مفتاح الكذا االصطالح والكلمة والمفردة، و : الكلمــــــــــات التالية دامى قد وظفواـــــــالق

 فاألولى -على –ال يصح استخدامه إال مع حرف الجر  كما أن المصطلح ،واللفظ
 اصطالح من باب التسمية بالمصدر. كلمة استخدام

                                                           
 . 03التعريفات، الجرجاني، ص - 1
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       أن ـــــــــش اأنهـــــــح شــــــالمصطللمة ـــــــرى أن كـــــــاك من يــــــــــــهن ؛ن هذاــــــــابل مـــــوبالمق     
ن كانت إشاراته تدل على  اصطالح، وجدت مع وجود الدرس اللغوي النحوي العربي، وا 

هو أن داللة مصطلح  ؛على المصطلح، غير أن المتفق عليهأن لفظ اصطالح غلب 
   لغتنا المعاصرة، وهذا ما ذهب إليه حامد قنيبي في قوله:واصطالح ليست نفسها في 

أن مفهوم كل منهما يختلف عن مفهوم األخرى في لغتنا المعاصرة، فنحن نتذوق في » 
استعمالنا لكلمة اصطالح معناها المصدري الذي يعني االتفاق والمواضعة والتعارف 

يكون أول من استعمل هذه و  1«ونقصد في استعمالنا لكلمة) مصطلح( معناها االسمي
  غوية قائال:ـــة براغ اللـــى حلقـــن المنتمين إلــيــو أحد اللغويــــوه ،يــــوبي كــــمة هو كـــالكل
وعندما  ،وصيغة محددة ،المصطلح كلمة لها في اللغة المتخصصة معنى محدود» 

وبناء  « 2محدد يظهر في اللغة العادية يشعر المرء أن هذه الكلمة تنتمي إلى مجال
وماهيتها، وفق المجال لقها يتبادر إلى ذهنك مفهومها ، حين تطصطلحعلى هذا فالم

ذا كان  كوبي كي قد حصر المصطلح في كلمة واحدة، فإن الذي يحوي هذه الكلمة، وا 
    ة ـــــــون مؤلفة من كلمـــــدالة، إما أن تك ةـــــاسمي يجعل المصطلح وحدة لغويــــــعلي الق

هو كّل وحدة لغوية دالة  termeفإن المصطلح » واحدة، أو من عّدة كلمات إذ يقول
مؤلفة من كلمة )مصطلح بسيط( أو من كلمات متعددة )مصطلح مرّكب( وتسمى 

وعليه فإن علي القاسمي؛ ال 3«مفهوما محّددا بشكل وحيد الوجهة داخل ميدان ما
ويضيف أحمد   ق عليها اسم المصطلح.يطل يشترط كلمة واحدة ذات مدلول معّين لكي

 »:يــح العلمـــوفر في المصطلـــروط التي ينبغي أن تتـوعة من الشـدراج مجمد العزيز ـعب
ات ـــــرز مجموعة من السمــــح، تبــــللمصطلريف الذي ارتضينـــــاه ن نص التعــــانطالقــــا م

 نوجزها على هيئة عناصر في:األساسية التي ينبغي توفرها في المصطلح العلمي، 
 الشكل: كلمة مفردة أو عبارة مركبة.أ ـــــ 

 النوع: متخصص محدد الداللة.ب ـــــ 

                                                           
 .63-66ص  عودية للنشر والتوزيع،الدار الس م،3999جدة:  ،1المعاجم والمصطلحات، حامد قنيبي، ط - 1
  2صمي حجازي، محمود فه، األسس اللغوية للمصطلحنقال عن  - 2
 .علي القاسمي ،لحينظر: مقدمة في علم المصط  - 3
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في المجتمع أو بين أفراد التخصص الواحد، وصار  ستقرارالحالة: تعني االج ـــــ 
 مألوف االستخدام. 

الوضوح: ينبغي أن يحقق أقصى درجات الوضوح، وله ما يقابله في الّلغات دـــــ 
 راد المجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة. ــــان تواصل جيد بين أفــــوهذا لضم ،1«األخرى

le termeأما في الّلغة الفرنسية فكلمة      
هي المقابل لكلمة المصطلح والحد معا  2

جون  الّلسانيكما ورد في معجم اللسانيات الحديث، والمتأمل في هذا التعريف يجد أن 
في مجال علم وكذا  قد قّدم تعريفا وظيفيا أي داخل الجملة،  Jean Dubois ديبوا

  المصطلح، إذ يذكر المصطلح البسيط والمركب أيضا.
ذا ما أمعنا       ثمة فرقا بائنا بين  النظر في الداللتين العربية واألجنبية، تبين لنا أنّ وا 

الداللتين؛ فالداللة العربية تشترط المجال العلمي لكي يتحّدد المصطلح، أما في تعريف 
ونالحظ مفهوم »  التركيب، وليس منعزال عنه جون ديبوا فالمصطلح يؤدي داللته داخل

طابق مفهوم المصطلح في اللغات األوروبية من حيث المصطلح في اللغة العربية ال ي
وهذا ما يبين أن اللغة 3«االشتقاق والمعنى، لكنه يطابقه من حيث الوظيفة والداللة

، والنص التالي يكشف عن فرق دقيق بين كلمة العربية لغة ذات ثراء لغوي كبير
وكما هو واضح فإن لفظ "مصطلح" في العربية  » مصطلح في اللغة العربية واألجنبية

في اللغات term يشير إلى داللة االتفاق على الوضع واالستخدام بينما يشير لفظ 
األوربية  إلى داللة "الحد" المتعلقة بالمفهوم مما يجعل لفظ  "حد " في العربية أنسب 

 4«طلحات"بدال عن علم المص"terminologie ترجمة له وأوفق، و "علم الحدود"

                                                           
م، مكتبة 0448 -هـ8404االتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية، أحمد عبد العزيز دراج، الرياض:    1

 .83، 87الرشد ناشرون، ص
21- En syntaxe un terme est un mot qui assume dans une phrase une fonction déterminé 

ainsi dans un dictionnaire. L’adresse n’est pas un terme au sens strict.2-En terminologie le 

terme ou unité terminologique est l’unité signifiante constituée d’un mot terme simple ou 

de plusieurs mots terme complexe Dictionnaire de linguistique. 

سنة  ،0مرتاض، مجلة اللغة العربية، المجلس األعلى للغة العربية، عصناعة المصطلح في العربية، عبد المالك  -8
  .80، ص88
 .5كتب الحدود النحوية بين العلمية والمعجمية قراءة نقدية في شرح الحدود النحوية للفاكهي، كمال قادري، ص  4
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يأتي هذا العنوان لطرح إشكالية تتعلق األصول واألسس المعرفية لعلم المصطلح:   -2
ببدايات ظهور علم المصطلح ألول  وهو المتعلقباألسس التأصيلية لعلم المصطلح، 

ظهوره كعلم قائم في حّد و االستعمال، لق األمر بالمصطلح ذاته من حيث مّرة، سواء تع
والمنطلقات التي ـتم تأسيسها، فما أوضحناه سابقا يتعلق ذاته، له من المبادئ 

سان في مختلف مجاالت المعرفة، من فلسفة بالمصطلح، كمفهوم أو ككلمة استعملها اللّ 
ولغة وفقه، غير أن النظرة في هذا العنصر تكون مخالفة، ألن العنوان يكشف عن 

نه وبين علم المصطلح حقيقة مفادها؛ أن المصطلح ككلمة مفردة فيه من التباين بي
ككلمة مركبة، تحمل داللة العلم والمصطلح معا. غير أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح 
هنا هو: متى كان أول ظهور لعلم المصطلح؟ هل تعود جذور هذا العلم إلى أصول 

في التراث العربي إشارة إلى هذا العلم؟ ما هي المنطلقات  توجدغربية أم عربية؟ هل 
العلم؟ أين يلتقي علم المصطلح بباقي العلوم؟ وماهي  ها المؤسسون لهذاالتي ارتضا

 هذه العلوم؟ أسئلة كثيرة واإلجابة عنها في العناصر التالية:
ال ـــ، واالنحصار في مجختزالى زمن غير بعيد قائمة على بعض االكانت العلوم إل    

العلوم، قد أفرز ه المنعـرج الذي سلكتاسة، غيـر أن معّين دون غيره، وكذا التفرد في الدر 
ل ــــة التواصــــارف العلمية المختلفة، وأصبحت لغـــــــــــا من التعاضد والترابط بين المعـــــــنوع
بالغرض، ولما كانت  ياستعمـــــــال بعض المصطلحــــــات التي تف ة فيضمنري، متـــــــالبش

مل، أصبح من البديهي أن تستجيب لمثل هذه اللغة هي األداة األساسية في التعا
التغيرات، وتبحث داخل نظامها عن مصطلحات تحمل المضامين العلمية للغة، خاصة 
إذا ما تعلق األمر بالعصر التقني الذي يحصر كّل كبير في شيء ضّيق، وكل بعيد 
ذا كان التطور العلمي يفرز  في منظور قريب، وذلك ما نعنيه بالتطور التقني، وا 

 مجموعة من المنتوجات، فإن اللغة البد أن تبحث عن أسماء لمسميات جديدة.    
 وهي مرفقة إّن أول ظهور لكلمة مصطلح، ح:ـــم المصطلــة لعلــذور التاريخيــالج 2-1

ها ــــــرويت، فوتصنيف األحاديث النبوية التي  معُ كانت في السنة النبوية، حيث جَ  بعلم
ن مما  »الدين السيوطي يذكر كلمة مصطلح مرفقة بالحديث، فهذا نّصه:و جالل ــــــــه وا 

أهمل المتقّدمون تدوينه حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة علم التفسير الذي هو 
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كمصطلح الحديث فلم يدّونه أحد ال في القديم وال في الحديث حتى جاء شيخ اإلسالم 
 1«جالل الدين البلقيني رحمه اهلل تعالىوعمدة األنام عاّلمة العصر قاضي القضاة 

ومن هنا يتبّين لنا أن أول ظهور لكلمة علم المصطلح، كان في الحديث النبوي 
الشريف، كما أن هناك من الكتب التي ألفت في علم الحديث كانت تحمل كلمة 

          اهلل العمري لـــــــــــللقاضي ابن فض "ف بالمصطلح الشريفــــالتعري "مصطلح أمثال
بلغة الغريب في مصطلح آثار الحبيب للشيخ مرتضى  "هـ( وكتاب332 -399)

  هـ.1396 "الزبيدي
ه ــــتتجاذبعلم ه ـــه، ألنــــم المصطلح كعلم قائم بحّد ذاتـــــد يصعب الحديث عن علـــــق    

منها، كما أن ه فرع غة إن لم نقل إنّ بعلم اللّ  مرتبطالعديد من العلوم والتخّصصات، فهو 
طائفة من المختصين في  يعود إلى صنيعالها، ــها واستعمــــــات وضبطــــتحديد المصطلح

المجاالت المعرفية المختلفة؛ فالمختص في الفيزياء يسهر على الضبط، والصناعة 
ساني... وألن والترويج للمصطلح، وفي نفس الوجهة يسير الكيميائي والرياضي واللّ 

مصطلح؛ هو نسبة استعماله لدى عامة الناس وخاصتهم، بات التفكير مقياس نجاح ال
ثم االستعمال  ،في استراتيجيات دقيقة، تجعل المصطلح يلقى القبول في الدرجة األولى

 في الدرجة الثانية. 
في القرن  يقال إّن اإلرهاصات األولى في مجال وضع المصطلح العلمي، كانت    

ة، التي ـــــالبشريإلى التواصل بين مختلف األجنـــــاس  اجةـــالحـه الثامن عشــــر، حيث أملتــ
 ريخي والميزات النوعية التي توجدتتعامل بلغات مختلفة، وتتباين من حيث األصل التا

غة هي األداة التي يحلل بها اإلنسان الواقع، والسمة التي توفر في كل لغة، وألن اللّ 
، بات من الضروري أن تجد لنفسها حلوال تجعلها التواصل بين مختلف طبقات المجتمع

لطرق ا تواكب التطور الذي تعرفه العلوم، وذلك يتم بصناعة المصطلحات، إذ إنّ 
تفي بمتطلبات العصر، لذلك عمد  وترتيبها، لم تعد التقليدية في جمع المصطلحات

ال علم ـــــاصر في مجـــــث المعـــــــإلى ما يسمى بالبح ،أهــــــل االختصـــــــاصو  اللغةاء ـــــعلم

                                                           
ملكة العربية السعودية: دت، مجمع  لسيوطي، تح: مركز الدراسات القرآنية، المجالل الدين ا ،اإلتقان في علوم القرآن -  1

  .8، ص1األمانة العامة، ج الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،
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مع التطور الهائل في العلوم والتكنلوجيا والنمو السريع في التعاون الدولي  »المصطلح 
ات ـــــــزن المصطلحــــــواسيب في خــــــواإلقدام على استخدام الح ،جارةـــــــي الصناعة والتـــــف

     ها ــــــات وترتيبــــع المصطلحــــرق القديمة في جمـــــد الطـــــها، لم تعــــــها وتنسيقــــومعالجت
ولهذا طور  ،ألفبائيا، ووضع مقابالتها في اللغات األخرى تفي بالحاجات المعاصرة

م ــــــــم )علـــق عليه اســـــــا جديدا أطلــــــــــون علمـــــــون والمعجميــــــغويون واللّ ـــــاء المختصــــالعلم
هي التي أدت إلى التفكير في  ؛الظروف العلمية لذا يمكن القول إنّ  1«المصطلحات(

 وضع علم يعنى بالمصطلحات في مختلف الميادين العلمية.
، عالقة دامت العالقة بين اللغة والتطور الذي تحدثه مختلف العلوم األخرى وما    
ة ـــــــارجي، يهجم على الّلغـــــــــابة منبه خـــــــات تعّد بمثوم تولد مصطلحالعلـــــــإذ إن  ة؛ـــــديتع

وري االهتمام ر ــــــات من الضعامل بها، بالمتح جزءا من اللغة إذ إّن المصطلويستثيرها. 
ية اعــــــاهرة جمــــة ظـــــــــــــن الثوابت المعرفية المطلقة أن الّلغـــــوم »بــــه في جميع مجــــاالته 

واجتماعية تتحرك طوعا كلما تلقت منبها خارجيا، فما إن يستفزها الحافز حتى تستجيب 
بواسطة االنتظام الداخلي الذي يمكننا من استيعاب الحاجة المتجددة والمقتضيات 

كما أن التطور االقتصادي،  2«المتولدة وهكذا تصطنع اللغة نهجا من الحركة الذاتية 
ته التقنيات من جهة، والحاجات المتنامية إلى التواصل بين والتقدم الباهر الذي عرف

المجموعات اللغوية المختلفة من جهة أخرى، كان لها الدور الكبير في ظهور 
 المصطلحات العلمية واالقتصادية. 

في مجال وعليه وبناء على المعطيات السابقة، ظهرت جهود مصطلحية فردية     
م في مجال العلوم 5731عام " LINNEلينيه  "جهود  يالعلوم البيولوجية، والمتمثلة ف

في مجال الكيمياء، مع العلم أن هذه الجهود كانت غير  morveauالبيولوجية ومورفو 
د بتجسيد فعلي في مجال وضع مؤسسة على قواعد ومعايير دولية، لتتّوج هذه الجهو 

 SCHLOMANN ان ــذي وضعه شلومي الي المعجم الهندسل فـالمصطلح، وهو المتمث

                                                           
ص  ،منشورات اتحاد كتاب العرب م،8883 محمد علي الزركان،  الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث، - 1

467 . 

   
 3

 .14-13عبد الكريم بن عبد اهلل، ص ، مؤسسة م1223تونس: المصطلح النقدي، عبد السالم المسدي، -
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لغات، وتكمن أهمية هذا المعجم في تصنيفه الذي تم على أيدي  6مجّلدا و 16في 
نما تم  فريق دولي من الخبراء، ولم ترتب المصطلحات فيه وفق الترتيب األلفبائي، وا 

وهذا ما يسمى بالمعاجم الموضوعاتية، وهو  ؛وفق المفاهيم والعالقة القائمة فيما بينها
ة ـــــــم محاولـــــيح مدلول المصطلح وتفسيره، ليشهد بعد ذلك هذا العلما يساعد على توض
 international ات الكهربائيةــــــاعـــــجنة الدولية للصناتخذته اللّ  دوقتوحيد المصطلحات، 

electroticnicl commission ل الرسالة الجامعية التي ، وقد تجّسد ذلك فعليا من خال
أسس  حيثكتاب،  فيم بعد أن طبعت 1241إلى جامعة فيينا 1)يوجين فوستر(قّدمها 

الخطوة األولى: استخدام المصطلحات القومية  »هذا البحث على خطوات ثالث هي:
الثانية: استخدام  الخطوةول. المتناظرة عالميا ذات المفاهيم المتساوية تقريبا في المدل

مصطلحات عالمية مفردة ودالالت مفاهيم محّددة. الخطوة الثالثة: استخدام نظام 
مصطلحات عالمية مطبقة في جمل أي االستخدام التطبيقي للغة علم االصطالح 

انب التدّرج قد اعتمد على جــــــ ،وسترـف الباحث ن لنا أنومن هذا الّنص يتبيّ  2«الميــــــالع
ؤدي ومية المتعارف عليها في لغة واحدة والتي تــت القـابدأ بالمصطلح إذه هذا، في عمل

ات ـــــى المصطلحــــاحث إلــــد ذلك تطّرق البـأخرى، بعالمية ــــــــــــات عــــــــنفس المعنى في لغ
يوجين فوستر فضل في وضع  للباحثوية. وعليه فـــــظور الجمل الّلغـــــن منـــالعالمية، م

  صوراتـوتطويرها حيث تعــــــــــالج طبيعــــــــــــــــة التة، لعلم المصطلح ـــــــاس النظرية العامـــــأس
ط المصطلحات بالمفاهيم سواء تعلق ـــــــتربـــــات، وعالقا مــــن روابــــــط ما بينهوالمفـاهيم وم

ة العام والخصائص اديةــــكذا التسمية األحو  ،والداللة الواحدة ،ادــــاألمر بالترادف، والتض
  للمفردات المصطلحية.

ومع التطّور الصناعي الذي عرفته الدول األوروبية، والحاجة إلى إيجاد مصطلحات    
الفدرالية الدولية لالتحادات الوطنية "يتعامل بها في مجال الصناعة، ظهر ما يسمى 

                                                           
المصطلح في مجال الكهرباء، يعد مؤسس علم  م( مهندس نمساوي متخصص1233-م1828يوجين فوستر)  1

 .والممثل الرئيسي لمدرسة فيينا للمصطلحات وأسس مركز البحث المصطلحي في مدينة فيلزيورغ 

، مصر: 8االصطالح الحديث، ايناس كمال الحديدي، طالمصطلحات النحوية في التراث النحوي في ضوء علم  -2
 .00م، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  ص0445
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حيث تّم توحيد المصطلحات الدولية في مجاالت الصناعة م 5231سنة  "للتقييس
 .تعمل على إنتاج المصطلحات لعلم المصطلح 2فيينا ، ومن هنا تشكلت مدرسة1والعلم

ة ــــــــرى تنتهج مجموعــــهرت مدارس أخـــولم تكن الوحيدة على المستوى العالمي بل ظ
ن كانت تختلف في طبيعة 4والمدرسة الروسية 3ار منها مدرسة براغـــــــمن األفك ، وا 

 في دراساتها.الدراسة إال أنها تجعل من المصطلح الموضوع األساسي 
، كانت بمثابة منبه ةثم إن هذه التطورات الصناعية التي شهدتها الدول األوروبي     

لكي ال  خارجي دفع بالعلوم اللغوية، إلى إيجاد وسائل يعول عليها في مجاراة التطور،
يحدث شرخ بين ما ينتج في المجال الصناعي العلمي، والتسميات التي ينبغي أن 

لى تحملها، هذا ما أدى إلى ظهور المؤسسات اللغوية و  ظهور الحاسب اآللي، فكانت ا 
يجاد ما يعرف بالبنوك المصطلحية؛ وهي  الحاجة ماسة إلى توظيف الحاسب اآللي، وا 

زين أكبر عدد ممكن من المصطلحات، على عكس يتم وفقها تخ ؛أنظمة أو برامج
ي ـــــــالمعاجم التقليدية التي تستوعب العدد القليل من المصطلحات، وقد كان ظهورها ف

    ي ـــــــانية فــــــركة سيمنس األلمـــــــش أمريكا وكندا، وعلى رأسهاكالمجتمع الغربي 
فوستر طريقا ممهدا لتشكيل لجنة مختصة في  أعمال ميونيخ، ولقد كانت ترجمة

 .م، حيث انعقد اجتماع لها ببوداباست5231التي تشكلت في  ISA37المصطلحات 
 .م5231ثم برلين  ،م5237ومن ثمة عرفت اجتماعات متكررة، أولها في باريس

ليشمل التعديل  ؛ليتسع بعد ذلك العمل في مجال المصطلحات م523بنهلسنكي فو 
عالمات مرشدة وخطوطا  ISA37وضعت  »ومحاولة وضع قواعد التسمية، حيث 

غات وقواعد التسمية في اللّ  ISAوتعديل مفردات  ISAهادية تمثلت في مفردات 
                                                           

 ينظر: األسس الّلغوية لعلم المصطلح، محمود فهمي حجازي. - 1
المصطلحات وسيلة للتواصل في اللغة، كما أن  أنّ ــ من أهم المنطلقات التي تأسست عليها هذه المدرسة؛  2

المفهوم الذي يجسد المصطلح، من أهم القضايا التي تشغل هذه المدرسة، وعليه فوضع المصطلح أو االهتمام ب
 دراسته ينطلق من العالقات القائمة بين المفاهيم والتسمية، ثم الوصول إلى وضع المصطلح وتنميطه واستعماله.

3
علم المصطلح جزءا ال يتجزأ من علوم اللغة، لذلك فالبحث في  ترى أنّ تعرف هذه المدرسة بانتمائها اللساني، إذ   

  .لغوية على رأسها المعاجم اللغويةالمصطلحات يستوجب اعتماد الوسائل ال

 .04ص، إيناس الحديدي المصطلحـــــــــات النحوية في التراث النــــحوي في ضوء علـــــــــم االصطالح الحــــــديث، - 4
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 م1248ي عام ــــوف 1«العالمية منفردة، ثم المصطلحات العالمية ومسارد بالمفردات
 ات الرمزية، وذلك عن طريق إضافة الزوائد الصرفية.ـــــــامت اللجنة بتشكيل الكلمــــق

ووضع األسس العلمية في صياغة المصطلح  ،م تم متابعة العمل5215ومنذ     
خراج المعجماتالعلمي، والتنسيق بين الجهود المبذولة في انتقاء   وتوزيع المصطلح، وا 

  عـــــــــفي جم كالحــــــــاسب اآللي الذي يستفاد منه ؛استعمال مجموعة من الوسائل اآلليةـــــب
ــــــــارئ والمستعمل ة مرجع للقـــون بمثابــتغدو بعد ذلك معجما يكــــادة اللغوية، لوتخزين الم
، وأما أمانتها تحادية، وألمانيا االوكندا ،جان في روسياوقد كان مقر هذه اللّ للمصطلح، 
ه تأسس المركز كما أنّ  .النمساوي للمواصفات القياسية، في فييناالمعهد  ؛العامة فمقّرها

م حول بالمركز الدولي لإلعال INFOTERM»م وهي 5275الدولي للمصطلحات سنة 
)في على مستوى االتحاد األوروبي  euro dictame( والمصطلحات )ومقره في فينا

وجهت  »المختلفة، إذن جوانبه ـاتقه دراسة المصطلح مـد حمل على عفق 2«لوكسمبورج(
  Terme Netاألنفوترم جهودها، منذ البدء نحو إرساء شبكة دولية للمصطلحات تدعى 

رساء تعاون أوثق في مجال  ،وتهدف إلى تطوير األسس العلمية لوضع المصطلحات وا 
وجمع البيانات والمعلومات  تسجيلها في شكل مقروء آليالمصطلحات و إعداد 

  ة منــــــــــــل مجموعـــــــــركز؛ يحمــــــــهذا المإن  3«ومعالجتها ونشرهاة وتسجيلها ــــالمصطلحي
األهداف التي تخص البحوث العلمية بصفة عامة، والمصطلح العلمي بصفة خاصة  

 ما يلي:ها ومن أهم
تشجيع البحوث العلمية، في النظرية العامة لعلم المصطلحات، والتي تسهل عملية  -1

 المصطلحات وتوثيقها. وضع
توثيق المعلومات المتعلقة بالمصطلحات، والمؤسسات المحلية والدولية والخبراء  -3

 والمشاريع، لتكون المرجع الذي يعود إليه الباحثون في أبحاثهم العلمية.
                                                           

     
مجلة المجمع  ،0443 الجزائر:البحث العلمي في علم المصطلح الحديث، عبد الرحمان الحاج صالح،  أدوات -2

 .88ص ،7الجزائري، ع
شاعتهينظر:  - 3 تونس، المعهد العالي عبد اللطيف عبيد، ، المرصد المصطلحي أداة لتطوير المصطلح العربي وا 

 للغات.
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ادلها، ألن توحيد المصطلح ـــــي حقل المصطلحات وتبــــــــاون الدولي فـــــتنسيق التع -4
لمسعى الكبير، الذي يدعو إليه علماء المصطلح، حتى ال يحدث ما يسمى ا هو

 الفوضى المصطلحية.
 وأسس التبادل في مجال المعلومات بحث إمكانية التعاون بين بنوك المصطلحات،-3

 خاصة مع التطور المعلوماتي الذي ساد العالم اآلن.
غة، فقد اهتمت هذه للّ مادام البحث في المصطلحات يعتبر فرعا من فروع علم ا    
جنة العلمية للمصطلح دورتها األولى في عام عقدت اللّ و جنة بوضع المصطلح، اللّ 

بكندا، أما أعمال غة التطبيقي ر الخامس لعلم اللّ م، وهو ما تزامن مع المؤتم5271
     ات ـــــــال ومؤلفـــــعمن أـــــــا كتب عنه مـــــــــم المصطلح، ومـــــــــاول دراسة علـــــــــالدورة فقد تن

من خالل المشاركة في الملتقيات العلمية الخاصة بتعليم  وبحوث، وتعليم المصطلحات
 م.5272م وألمانيا 5277في كل من فيينا  ؛اللغات
غوية في الوطن ونظرا لألهمية التي يكتسيها هذا العلم، فقد أخذت المجامع اللّ     

العربي، على عاتقها دراسة المصطلحات، ومن أهم المجامع مكتب تنسيق التعريب 
سان العربي، وهي في مجملها تدرس قضايا م من خالل مجلة اللّ 5212بالمغرب 

ها المجلة التي أخذت على عاتقها دراسة مختلف المصطلح والترجمة، إن لم نقل إنّ 
في  اللغة العربية إذ إنّ وضع المصطلح، خاصة  فيؤالت تعد مثارا للتساالتي القضايا، 

إضافة إلى هذا توجد ، مستقبلة للمصطلح أكثر مما هي منتجة له، الوقت الراهن
 م5217م ومجمع بغداد 5239م، ومجمع القاهرة5252مجمع دمشق كأخرى مجامع 

م واتحاد 5211م ومجمع الجزائر 5213م، والمجمع السعودي 5271ومجمع عمان 
 م.5271المجامع العربية

لباحثين العرب، الذين أسسوا لهذا العلم في ل 1وال يمكن أن نغفل الجهود الفردية     
م( الذي جمع أسماء الحيوانات في 5213 -5175الوطن العربي، أمثال أمين معلوف )

                                                           
1
في دراسته الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث، مجموعة من الباحثين العرب   ذكر محمد علي الزركان  

الذين قدموا للمصطلح العربي، وسنقتصر على ذكر بعضهم فقط من باب اإلشارة، وهم المذكورون في متن البحث منهم 
 أمين معلوف، األب أنستانس ماري الكرملي، وأحمد عيسى...
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ة والفرنسية مجلد وسماه معجم الحيوان، إذ كان يحوي أسماء الحيوانات، باللغة العربي
صفحة نشره عام 133الفلك، في  ما أنه ألف معجما آخر في علم، كنجليزيةإلوا

ي وضع م بالقاهرة، وقد رتبه وفقا لأللفبائية األعجمية، كما كانت له جهود ف1246
النبات، وهذا من خالل نشر بحث مطول، في المجلدين بعض المصطلحات في علم 

دمشق، فقد ذكر بعد كل مصطلح السابع والثامن، من مجلة المجمع العلمي العربي ب
ة الفرنسية، إذ إن الفارق ولم يذكر المقابالت باللغ ،مقابله في اللغة االنجليزية والالتينية

إال في بعض المصطلحات فقط، إضافة إلى جهود األب أنستانس ماري  اكبير ليس 
( فقد صنف معجمه ذيل لسان العرب، ثم أعاد صياغته م5217 -م5111الكرملي )

المساعد، دون مقدمة وخاتمة، كما أنه لم يعمد إلى ترتيب معين، وقد أورد فيه ان بعنو 
يكون أول من تحدث وبذلك  ؛الكرملي ألفاظ الحضارة في العراق، أيام النهضة العلمية

 عن ألفاظ الحضارة.
   اء ـــــم أسمــــه معجـــــان لــــــث كــــم( حي5211-م5171ا أحمد عيسى )ـــذكر أيضــــون    

النبات، وذكر فيه المقابل العلمي والفرنسي للمصطلحات، إضافة إلى العديد من 
باحثين  نقصيدون أن  الحديث. األسماء التي قدمت ما استطاعت للمصطلح العلمي

البستاني، وأحمد فارس الشدياق، وخليل  مجال علم المصطلح؛ أمثال بطرس في
لثروة اللغوية في مجال علم المصطلح، وفي سعادة، ويعقوب صروف، فقد تركوا من ا

 جميع المجاالت من طب وعلوم وبيولوجيا... 
ما يطلق  وأراصد ــــــمالات، فقد أنشئت ـــــراد والمؤسســــــن جهود األفـــــد عـــــر بعيــــوغي     

ن ودراسة ــــــل على تخزيـــــتعم وهــــيفي الدول العربية،  بنوك المصطلحيةال عليها اسم
 "الُمعَربي " المعجمية المعطيات قاعدة »المصطلحات في مختلف األزمنة، ونذكر منها 

 امســــالخ محمد جامعة يــف عريبــــاث للتــــواألبح اتــــالدراس معهد م5271 عام أنشأها التي

لتكون قاعدة بيانات مصطلحية وصفية بهدف تدارك نقص مصطلحي يعانيه  بالرباط،
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ه الصدارة في إنشاء قاعدة ــــــانت لــــــربي  كـــــعوعليه فالمُ  1«ضبط المصطلحات العربية
 للمعطيات المعجمية.

بل تم تأسيس بنوك  ؛ولم يكن المعربي البنك الوحيد على مستوى الوطن العربي    
 اآللي يعول عليها في حفظ المصطلحات التي وضعها أهل االختصاص، البنك ،أخرى

 عبد الملك مدينة إطار في، م5213 عام تأسس باسم( الذي ) للمصطلحات عوديالس

 وقد ،األردني العربية اللغة مجمع في وبنك المصطلحات بالرياض، والتقنية للعلوم العزيز

   يــــف ريبــالتع قـــــتنسي بمكتب ات المصطلحيةــــــالمعلوم اعدةـــــوق ، م5211 امــــــع أسســــت

 م. 9111عام أنشئت وقد والثقافة والعلوم، للتربية العربية للمنظمة التابع ،الرباط
 عند علماء المصطلح في الغرب ظهرت 2فكرة البنوك المصطلحية ولإلشارة فإن    

       ا ــــــة منهـــــف الدول األوروبيــــــي مختلـــــــرة فـــــــمنتش تانــــــــات، فقد كــــر السبعينــــــي أواخــــــــف
ألمانيا، وكذلك ظهرت في كندا أيضا، وقد كان من مهامها خزن أكبر عدد من 

 المصطلحات، في المجاالت المختلفة.
يبدو أن الحديث عن تعريف كاف وشاف التعريف اإلجرائي لعلم المصطلح:  2-2

من  ر منحدرهذا العلم غي؛ ألن غير واردغة العربية وواف لعلم لمصطلح، في اللّ 
 مات متعّددة تختلف من كتاب إلىعبارة عن ترجاآلن  هو سائد أصول عربية، وما

هي الكلمة  ؛ة علم المصطلحل الّلغوي لكلمآخر، ومن مؤلف إلى آخر، ألن األص
 وهي كلمة ذات جذور التينية مكونة من كلمتين هما Terminologieة األجنبي

termino  المشتقة من الالتينيةTerminus  بمعنى عبارةExpression و logie  المشتقة
ن أول ظهور لهذه الكلمة Scienceأو علم  Discourمن اإلغريقية بمعنى خطاب  ، وا 

(  م5711- 5151)  L-S Mercierم، على يد لويس سيباستيان 5151يعود إلى سنة 
عة من وبعد ذلك تطورت الكلمة، لتحمل مجمو  3ضمن مؤلف له حول التوليد اللغوي

                                                           
واالعالم المصطلحيين في تطوير المصطلحات العربية وانتشارها، عبد اللطيف عبيد، مجلة اللسان دور التوثيق   1

 883، ص60العربي، ع
2
 Voir, Les grandes banques de terminologie,  René Gagnon journal des traducteurs / Meta: 

Translators' Journal, vol. 39, n° 3, 1994. 

3
 -Voir ; La Terminologie- Noms et notion; Alain Rey  P.U.F. PARIS 1979.P6.                                                   
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والمنهجية، ومجموع المصطلحات في المجال المحدد. لتخصص، المعاني الدالة على ا
فهناك من يقابل المعنى، ة فاوتتممجموعة من الترجمات،  شهدتأن هذه الكلمة  على
الح أو ــــم االصطــــــــة، أو علــــح أو المصطلحيـــم المصطلــــبعل Terminologieمة ــــكل

إضافة إلى المقابالت األخرى التي ال تقل أهمية عن سابقاتها والمتمثلة االصطالحية، 
بل  تقتصر الترجمات على هذه المقابالت، وال 1في المصطلحيات، وعلم المصطلحات

تختلف من مؤلف إلى آخر ويتجاوز  وهيخاصة المؤلفات المترجمة، وب هي متعددة
علم  مقابل واحد، لكلمة استقرار الباحث، على مصطلح واحد أو عدماألمر إلى 
 المصطلح.

 

 

 

  

    
أن  أوضح لنا ،د القادر الفاسي الفهري في معجمهمقولة عب االطالع علىإّن       

    :المصطلحيةفي  المتمثلهو و Terminologie لمصطلح  مقابالالباحث قد استعمل 
ردات ــد وتوالد المفـــــــة ال تكفي، وأن توليــــــة العفويـــــــة أثبتت أن الممارســـــــإال أن التجرب» 

ال هو ـــــــا مستقــــــــشأنها أن تكون علمن ــــــــــة ومنهجية مــــــــود نظريــــــــادئ وقيــــــــيخضع لمب
  Terminologie.الفهري يحدد كلمة المصطلحية ليقابل بها فإذن  2«المصطلحية

المسدي، إذ  داللة مغايرة عند عبد السالم غير أن كلمة علم المصطلح، قد شهدت    
من حيث هي علم يعالج نشوء ؛ Néologieيضع علم المصطلح مقابال للكلمة األجنبية 

                                                           
م، دار الفكر 8886، بيروت: 8ط عربي، مبارك مبارك، -إنجليزي -معجم المصطلحات األلسنية فرنسي -1

 .Terminologieاللبناني، مادة 
 .34مجلة اللسان العربي، ععبد القادر الفاسي الفهري، ، رنسي ، عربيـــــــإنجليزي، فالمصطلح اللساني، معجم  - 2

Terminologie 

 علم المصطلح

 علم االصطالح

 علم المصطلحات

 المصطلحية

 االصطالحية

 المصطلحيات
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 ، إال أنه في فقرة أخرى يضع المصطلحية مقابل كلمة1المصطلحات ضمن نسيج اللغة
Terminologie   غير أن رديفا يالمس هذا الحقل االختصاصي قد » وهذا في قوله

يبدو مالبسا إياه، وليس األمر كما قد يبدو، ونعني المصطلحية. فهذه علم يعنى 
بحصر كشوف االصطالحات بحسب كّل فرع معرفي فهو لذلك علم تصنيفي تقريري 

هذا يمكن اعتبار لكن هل  2«يعتمد الوصف واإلحصاء مع سعي إلى التحليل التاريخي
علما قائما بحد ذاته؟ هل اتضحت الرؤى حول المبادئ العامة، التي ينبغي أن العلم 

الباحث العربي أن  تتوفر في أي علم يراد له الشيوع؟ إذا كان ذلك كذلك؛ فهل استطاع
ينقل نظرية علم المصطلح؟ أليست الترجمات المختلفة والمتعددة، بمثابة حجر عثرة 

والباحث والمستعمل؟ هل الترجمات المختلفة، يمكن لها أن تخرج اللغة  أمام القارئ
العربية، من دائرة العلمية إلى األدبية؟ أال يعد التعدد في الترجمات ضربا من الفوضى 
اللغوية؟ وهل استطاع الباحث العربي أن يفهم نظرية علم المصطلح؟ إن كان ذلك 

 العربي دون أن يستعمل الترجمة؟ فهل يستحدث مصطلحات خاصة بالمجتمع ؛كذلك
اط ــــــمختلف أنم في ،يكتسي علم المصطلح أهمية كبرىأهمية علم المصطلح؟:  -3

غة والفرد على اللّ  بالنفع تعود ي شتى مجاالت الحياة، إذوف، المعرفة اللغوية العلمية
المصطلح في مجال من  أن إيجاد ؛وذلك انطالقا من حقيقة مفادها، والمجتمع

 سانية، والعلوم في مجملها؛ هو نقطة إثارة أو االجتماعية أو اللّ  قتصاديةالمجاالت اال
ات ــــاد مسميــــ، حيث يستوجب إيجما يخدمهاود على اللغة بـــع خارجي يعــــابة دافـــأو بمث

 المصطلحات ل معانيه؛ ثم إن صياغةلكلمات جديدة، فهو دفع للغة لتساير التطور بك
يضمن العملية التواصلية بين أفراد المجتمع الواحد، بل المجتمعات المتعددة، خاصة 

وهذا ما يوفر الجهد والوقت، إذ باستطاعة  إذا أتبع هذا المصطلح باالتفاق واالستعمال،
المصطلح أن يجمع مجموعة من المفاهيم المعرفية، في كلمة واحدة يطلق عليها اسم 

 المصطلح.

                                                           
عبد السالم المسدي،  تونس:  عربي ) مقدمة في علم المصطلح(،-فرنسي، فرنسي –قاموس اللسانيات: عربي  - 1

 م، الدار العربية للكتاب. 1283
 بد السالم المسدي.عربي، ع -فرنسي، فرنسي -عربي قاموس اللسانيات، - 2
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ذا كان علم المصطلح من العلوم، التي تكتسي      البارزة ضمن المجاالت  أهميتهاوا 
كشف عن جوانب األهمية، وهنا البد من طرح رفية العلمية، بات من الضروري الالمع

هذه األسئلة: أين موقع علم المصطلح من العلوم باختالفها؟ فيم تكمن هذه األهمية؟ 
 التواصلية الحضارية؟ أو االقتصادية؟  ة؟ أوال الدراسة المعرفية اللسانيأفي مج

   
العلـــــوم           المصطلحات مفاتيحإذا صح القول: إن  ساني:ـــالجانب المعرفي الل -أ

حق لنا أن ننفي صفة العلم دون احتوائه على المصطلحات، وجاز لنا القول إنه ال 
طبيعة هذا العلم ومميزاته ووظائفه، فال  كشفتعمل على  د للعلم دون مصطلحات،وجو 

بالجهاز العصبي من الكائن الحي عليه يقوم للغة،  عجب أن يمثل المصطلح بالنسبة
نز وحده ـــــمعرفي؛ يكتذ إّن المصطلح تراكم مقولي اؤه، إـــــــوجوده، وبه يتيسر بق

المصطلحات الدالة من خالل  ات العلم وأطروحاته، وألن العلم تتحدد وجهتهـــــــنظري
هكذا فإن لكل معرفة خطابها الذي يدل على مفاهيمها ويرسم حدودها الفاصلة  »عليه 

عن بقية الفروع العلمية األخرى، ويوضح موضوعها ومجاالتها التطبيقية، وبهذا تكون 
وعليه فالقول  1«المعرفة مفاهيم بالدرجة األولى، ومصطلحات تدل عليها بالدرجة الثانية

كشف عن عالقة قارة بين علم المصطلح والمعارف بأنواعها، ومجمل القول: ق يالساب
إن العالقة بين المعرفة والمصطلح هي عالقة الدال بمدلوله، فهل يمكن أن نتعرف 

هذا المصطلح؟ وهـــل بإمكاننــــا  ينتمي إليهالذي  المجالا ـــعلى مصطلح، يغيب عن
من خاللها الولوج إلى الخبايا التي يحملها  علم يفتقد إلى مصطلحات، نستطيعتصور 

 هذا العلم؟. 
غة، وصلنا إلى أن الوظيفة اللسانية، التي تخص مقومات اللّ  أما إذا ولجنا إلى    
    للغـــــــة التي ال تصنــــــع لنفسها دالالتفا مصطلح، هــــــو الباعث على حياة اللغة؛ال

طلحات، فمآلها الزوال األخرى التي تنتج هذه المصغات جديدة، تمكنها من مسايرة اللّ 
، إلى غة الخروج من دائرة المحافظة والتحجرإن المصطلح يملي على اللّ  واالضمحالل.

                                                           
م، مجلة 0484علم المصطلح وأثره في بناء المعرفة وممارسة البحث في اللغة واألدب، بشير إبرير، الجزائر:  - 1

 . 7، ص06التواصل، ع



 البـــــاب األّول                                 الفصل األول: الصياغة العلمية لعلم المصطلح
 

 
27 

إن  »غة والعلوم المختلفة، يقول المسدي: ميدان يكثر فيه التنافس على النهوض باللّ 
ها الذي يحوي هويتها حياة اللغة هو قدرتها على مسايرة الجديد والحفاظ على بنائ

غة لها فإن تجدد األلفاظ وظهور مصطلحات جديدة ومسايرة اللّ  وعليه؛ «1وجوهرها
يضمن بقاءها، لكن يجب علينا أن نقف هنا وقفة تساؤلية، متعلقة بنوع المسايرة، فما 
هي المسايرة المطلوبة؟ وهل الواجب المسايرة دون أن يحتكم أهل هذه اللغة، إلى 

مسايرة  هولتي تميزها عن غيرها؟ وهل التخلي عن األصول اللغوية، الخصوصيات ا
 .تفريطوال  فراطإ من أجل حياة اللغة؟ إنه من العلمية أن تمسك العصا من أوسطها فال

أهلها في  لم يوفقغة التي ثم إن التحجر الذي ال يقبل دخول كلمات أجنبية، إلى اللّ 
أكثر مما هو إحياء لها، ومن جهة أخرى  غةصناعة كلمات تساير التطور، هو قتل للّ 

ى اللغة ــــارس علــــوضى الذي يمــــن الفـــــرب مــــهو ض ؛ال الغث والسمين للغةـــــــفإن إدخ
 وقواعدها وثوابتها.

ذا ما أردنا معرفة أي نوع من العلوم، التي ينتمي إليها       المصطلح، وجدناه علم وا 
م ـرع علـــــد أفــم المصطلح أحـــويعد عل »وهذا النص يشير إلى ذلك ا، انيـــا لســـا لغويـــعلم

اللغة التطبيقي، وهو من أظهر العلوم اللسانية، وأكثرها أهمية. الرتباطه بالعلوم كلها 
قد  ولكون التقدم العلمي ــــاوحيدهـــــــات وتــــــه يتناول األسس العلمية لوضع المصطلحــــألن

أحوج إلى قدر كبير من المصطلحات التي البد منها لتظهر تلك العلوم إلى حيز 
 وبالتالي فعلم المصطلح علم تطبيقي أكثر مما هو نظري. 2«الوجود

وجه الملك الصيني قديما  »:لنتأمل هذه المقولةالجانب التواصلي الحضاري:  -ب
لح الدولة فبماذا أبدأ؟ فأجابه أريد أن أص "كونفوشيوس"السؤال التالي إلى الفيلسوف 
م كانت إجابة هذا الفيلسوف كَ غة وحدد المصطلحات، ولَ الفيلسوف: ابدأ بإصالح اللّ 

يجاد  الحكيم دقيقة وصائبة، ذلك ألن تحديد المصطلحات يساعد على وضوح الرؤية وا 
، كما أن تثبيت المصطلحات العلمية ال يفيد العلماء وأداء   ا وتمثال  غة المشتركة فهم  اللّ 

وحدهم، بل يفيد المعلمين والمتعلمين في الوقت الذي يفيد فيه جمهور القراء فله إذن 
                                                           

 .المسدي ،ينظر: المصطلح النقدي - 1
 .54كلية اآلداب، ص م،0480بغداد:   مهدي صالح سلطان الشمري، في المصطلح ولغة العلم، - 2
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 إن ــــــــــربوية، فــــــــالتوبغض النظـــــــر عــــــن القيمة  1«ائدة تربوية وفائدة اجتماعية معاــــــف
ثانية، تحددها الطبقة النخبة أو الداللة الن الداللة األولى، إلى انتقال مهو  المصطلح؛

ة ــــــة عرفيــــــــــة معجمية، أي هي داللـــــــــة لغويــــــة األولى فهي داللـــــــا الداللـــــــالمختصة، أم
بير ي، الكــــــــــواألماها المتعلم ــــــام، يفهم معنـــــــالعاجتمـــــاعية متعارف عليها في الوسط 

داللة علمية مختصة  ا الداللة الثانية فهيــــــــوالمثقف، وأمادي ـــــــر، اإلنسان العــــــوالصغي
التخصص، فهي مقتصرة على طبقة معينة، لها من الخبايا والمصطلحات تحمل صفة 

 التي تجعلهم يتواصلون فيما بينهم، دون حدوث أي خلل في هذه العملية.
حادثة وقعت في زمن، ظن فيه الناس أن النحو العربي قد لبس صفة التعقيد  إنّ    

ولكم نص  والمؤانسة اإلمتاعان التوحيدي في كتابه والفلسفة والخرافة، ذكرها أبو حي
ل ــــــــا يدخـــــــو ومــــرابي على مجلس األخفش فسمع كالم أهله في النحـــــوقف أع » القول:
فحار وعجب وأطرق ووسوس، فقال له األخفش: ما تسمع يا أخ العرب؟ قال  ،معه

دليل على أن ثمة فرقا  وهذا 2«أراكم تتكلمون بكالمنا في كالمنا بما ليس من كالمنا
       نـــــــا مـــــاس لهــــــاصة من النــــــاس وخاصتهم، وأن الخــــــة النـــــامــــــا بين عــــــواضح

ولو  »أن يدرك معانيها، ويتواصل بها  غير المختصالتي يصعب على  ؛صطلحاتالم
تتبعنا منظومة المصطلحات في كل فن من فنون المعرفة وقارناها بالرصيد القاموسي 

غة لوجدنا مجموعة كبيرة يتداولها الناس بمعانيها الشائعة ويتداولها المشترك في اللّ 
هذه عن تلك في الداللة انفصاال ال يبقى معه إال المختصون بمفاهيم محددة، فتنفصل 

فالذي يصنع لنفسه عالما، ال يدخله إال من أوتي درجات  3«التواتر في الشكل األدائي
  ة من ـــــــعند العام ا هو متعارف عليهـــــــن الفهم والعلم، والذي ال يملك لنفسه إال مــــــم

ه ـــــمن حيث وظائف »رى فإن استعمال المصطلح ــــومن جهة أخ الفرق البّين. النــــاس
                                                           

في وضع المصطلحات، محمود أحمد السيد، التعريب، مجلة نصف سنوية محكمة، تصدر عن  التجربة السورية - 1
، 83، السنة 86المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، دمشق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ع 

 .88، ص0443
االمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، تصحيح وضبط، أحمد أمين وأحمد الزين، بيروت: دت، منشورات دار   2

    .888ص ، 0جمكتبة الحياة ، 
 .84المصطلح النقدي، عبد السالم المسدي، ص 3
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وخصائصه محدود التداول لدى فئة معينة من المختصين، فالمصطلح الكيماوي مثال 
خاص بفئة العلماء الكيميائيين وهو محدود االنتشار. ولكن إذا خرج هذا اللفظ من دائرة 

ليه فالمصطلح وع  1«االختصاص ليشيع على ألسنة عامة الناس أصبح لفظا حضاريا
 .التعميميبدأ بالتخصيص ثم 

ذا أردنا أن نقيس تحضر األمة نظرنا إلى اللّ  إنّ      غة هي التي تصنع الحضارة، وا 
لغتها في الدرجة األولى، ثم يتبعه التطور في المجاالت قدم للغتها، فتقدم األمة هو ت

 اه إلى  ــــالم من أقصــــي غزت العــــغة اإلنجليزية التى اللّ ــــة األخرى، فلننظر إلــــالعلمي
ن كان ذلك كذلك كان من الواجب  أقصاه، أليست هي التي صنعت التطور العلمي، وا 

غات والتأثر، التي تشهدها اللّ المستويات، ثم إن ثنائية التأثير االهتمام بها في أعلى 
لّلغوي الذي أملت عليها انتقال األلفاظ من لغة إلى أخرى، وهذا ما عرف باالقتراض ا

لبــــــــــغال األصوات بين اللّ ـــــــيسمح بانتق   فة ــــــــــاسه صــــــــات، وبالتالي توحيد المصطلح وا 
غة اب اللّ ـــــارب الحضاري، بين أصحــــآخر في التقــــمما يساهم بشكل أو بالعالميــــة، 
إذ أعني بها  »القاسمي: حضارية على حد قول علي خاصة المصطلحات الـالواحدة، وب

المصطلحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الشائعة االستعمال على ألسنة 
المكتوبة والمسموعة والمرئية. فهذه المصطلحات ذات  مالمواطنين وفي وسائل اإلعال

أثر بعيد في تيسير االتصال بين مواطني األقطار العربية وتوفير المناخ المالئم 
فالمصطلح وتوحيده يعد من مقومات السياسة اللغوية ألي  2«كرية والسياسيةلوحدتهم الف

 بلد.
إن وضع المصطلح هو عبارة، عن وعاء يحوي  الجانب االقتصادي للغة: -ج

كلمة واحدة، أو كلمة مركبة من ب يم أو المقاصد، التي يعبر عنها مجموعة من المفاه
مفردتين تكون األولى مكملة للثانية، فالمعاني في اللغة كثيرة وال يمكن حصرها، إن لم 

                                                           
، 46عالعالقة بين المصطلح واللفظ الحضاري، حامد صالح قنيبي، مجلة مجمع اللغة العربية األردني،  -1

 37م،  ص8888سنة
2
 08العربي، ع عربي ومكانة المصطلح الموحد، علي القاسمي، مجلة اللسان لتخطيط السياسة اللغوية في الوطن ا - 

 .68ص
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المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي فتجّسد في قالب لغوي يدعى المصطلح، 
النوع واألعجمي، لكن اإلشكال هو الكيفية التي يتم وفقها التعبير عنها، كما أن هذا 

حيث يعبرون عن مجموعة من الدالالت  يةنحاة العربكان سائدا عند من االقتصاد 
 بلفظ واحد وهذا ما كان يدعى باالشتراك اللفظي.

ح، بل إن ــــلمصطللدة ــــــة الوحيـــــوي، ليس الوظيفـــــغاد اللّ ــــــن القول إن االقتصــــويمك    
   يضا، فكم من المعاني التي يصعب التعبير االقتصاد يظهر في الجهد والزمن أ

عنها، إذا لم تتوفر المصطلحات الدالة على تلك المعاني، ثم إن استعمال الحاسب 
اآللي في تخزين المصطلحات يوفر الوقت للمستعمل، خاصة مع ظهور المراصد 

 المصطلحية وبنوك المعطيات.             
المصطلح، من العلوم القائمة بذاتها، فهذا  إذا كان علممنطلقات علم المصطلح:  -4
ذا ـــات، التي تكّون الحدود العريضة لهـــة من المبادئ والمنطلقـــي أنه يحمل مجموعـــيعن

علم المصطلح  العلم، ولكي نحّدد هذه المنطلقات البد من تحليل العبارة التي تقول إنّ 
ما أن نقاط ، كمن دال ومدلولمكون غة، فمعنى ذلك أن المصطلح هو فرع من علم اللّ 
البد أن تظهر في هذين العلمين؛ أي علم اللغة العام وعلم التقاطع والتمايز، 

ن كان والبد فعلم المصطلح، يتناول بالدراسة الجانب الصرفي في الدراسة  المصطلح، وا 
ه وي في الدرجة األولى، كما أنياللغوية، ألنه علم يقوم بدراسة الكلمة من جانبها البن

 يتخذ من المكتوب مادة أساسية في التحليل، وهذا ما سنوضحه في العناصر التالية:
: ينطلق واضعو المصطلحات من المفهوم، لتحديد المصطلح تحديد المفهوم 4-1

الفروق، عن المفاهيم أن يتمّيز بمجموعة من  حيث يتم اختيار المفهوم، الذي ينبغي
لم نقل األساسية في وضع المصطلح، إذ يبّين األخرى، وللمفهوم أهميته الكبرى، إن 

 تفكير اإلنسان عامة، وباألخص التفكير العلمي، حيث إن الشخص يمكن أن تتعّرف
اللغة التي يتحّدث بها، ألن اللغة هي ترجمان الفكر  خالل منعلى شخصيته، 

والمفهوم  مع ا، وعليه يمكن معرفة صحة سلوك الشخص من عدمه، وذلك من خالل 
بحيث كلما كانت مفاهيم المرء عن الموضوع الذي يعالجه  »سمى بالمفهوم ما ي

ال سلك سلوكا مضطربا وبعيدا عن الصحة  صحيحة كان سلوكه صحيحا واتجاهه، وا 
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، لذا فالتعريف فظمن هنا يتجلى لنا أن المفهوم ذو صلة كبيرة بالمعنى واللّ  1«والصواب
    :الذي يقّدم للمفهوم من خالل النص الذي يورده أبو البقاء الكفوي في كلّياته هو أن

المفهوم هو الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها األلفاظ أو ال، كما أن المعنى هو  »
الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها األلفاظ. وقيل: هو ما دل عليه اللفظ ال في 

يبين خصوصية المجتمعات في مختلف المجاالت والحقب  إذن فالمفهوم2«طقمحل الن
ن إليه ـــــــــهوم وهو ما تفطـــــــفر المـــــــأن المعنى غي أن نشيــــــــــر إلى ن ينبغيـلكة، ـــــالتاريخي

نه وضع بإزائها األلفاظ ، من حيث إالمعاني هي الصور الذهنية »:حيث قالالجرجاني 
رة الحاصلة في العقل من حيث إنها تقصد باللفظ  سميت معنى ومن حيث إنها والصو 

وعليه فقد قدم الجرجاني الفرق بين  3«تحصل من اللفظ في العقل سميت مفهوما
المعنى؛ من حيث هو صورة ذهنية مثل المفهوم، غير أنه يتم البدء بالمعنى للوصول 

  ى المعنى.ــــــــلق من اللفظ ليصل إلــــــــهو ينطـــــــــإلى اللفظ، وأما المفهوم ف

المفهوم يزيل الغموض، الذي قد يحدث بين مجموعة من الموجودات المادية  إنّ      
منها والمعنوية، وذلك من خالل التصور الذي يوضع حول الشيء المخصوص، وقـد 

تختلف من  المفـهوم، ألن المفاهيمختلف المجاالت المعرفية لوال يصعب التمييز بين م
ن الذات اإلنسانية هي التي تصل إذ إوضعي، لى آخر. إن المفهوم ذو طــابع مجال إ

     ادي ــــــانب المــــــــر بالجـــــــق األمـــــواء تعلــــــــن، ســـــــوم معّين لشيء معيّ ـــــــاد مفهـــــــى إيجــــــإل
إن المفهوم ال يتخذ حيزه في الذهن  »فيها المعنوي، انطالقا من البيئة التي يعيش أو 

وال يتمثل إال إذا انتمى إلى نظرية علمية تحدده، وتكونه إذ ا مرتبط بتكون النظرية التي 
يندرج فيها وكذلك المصطلحات فإنها ال تتولد قبل تولد المفاهيم ألن المصطلح في 

                                                           
1
 .علي حكمت األلوسي ،مفاهيم في األدب والنقد ينظر:  - 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تح: عدنان درويش  - 2
  869.م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ص1228 -هـ 1312، بيروت: 3محمد المصري، ط

 .085- 086ص  كتاب التعريفات، الجرجاني،  - 3
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ألساسي من المصطلح والنتيجة هي أن المفهوم هو الجزء ا «1العلم ينشأ عن المفهوم
 وعلمه.

كما أشرنا سابقا فإن علم المصطلح يدرس الكلمة من  االعتناء بالمفردات: 4-2
جانبها الّصرفي، من حيث الصياغة، وال يهتم بدراسة البناء العام للجملة، مـن حيث 

   ة ـــــــرفي أو صيغــــــــن قبيل التحليل، فالجانب الصــــــــــــوات والداللة، إال مـــــالتركيب واألص
)كاتب  ني تحديد المعنى، فالهيئة هي التي تقيم الفروق بيـــــالكلمة، تؤدي دورا مهما ف

ومن هنا يتشكل ما يسمى بالداللة  2(ومكتوب وكتابة( وبين )شريك واشتراك وشركة
لغة وهي الداللة المستمدة عن طريق الصيغ، فكلمة كذاب تدل على المبا »الصرفية 

من كلمة كاذب، فاختالف الصيغة باستعمال األولى يمد السامع بقدر من الداللة 
ال يعتمد عليها  ،وهذا ال يعني أن مستويات الّلغة األخرى 3«يختلف عن كلمة كاذب

فكيف ذلك؟ إن نظرية علم المعجم المختصة  ،في التحليل الشكلي والداللي للمصطلح
وعلم المعجم ذو عالقة وطيدة بأنظمة اللغة هي التي تعنى بدراسة المصطلحات، 

المختلفة، ابتداء من األصوات والبنية الصرفية إلى التركيب إلى الداللة، فالمفردة تتميز 
ن اتفقت في الغرض.  عن غيرها، أو بتعبير آخر تتميز بصفات تحّددها عما سواها وا 

، وفق ترتيب يرتضيه نظام لغة       كل لفظة تتألف من مجموعة من األصوات -
دأ فيها بالساكن وال يوقف على متحرك، كما أن تيبة العربية في نظامها؛ ال ما، فاللغ

 فيها.  واردغة العربية، غير تتالي ثالثة صوامت في اللّ 
 إن المفردات في أي لغة لها انتماء مقولي، فإما أن تكون؛ فعال أو اسما أو ظرفا  -

تشمل و األداة، في غير التامة متمثلة مفردات تامة، وأما المفردات هي أو صفة، و 
ن كانت األداة ال  الحروف بأنواعها، والضمائر وأسماء اإلشارة، واألسماء الموصولة، وا 
يعول عليها لتكون مفردة مستقلة، ألنها ال تحمل داللة، فهذه المفردات تنتمي إلى ما 

                                                           
 .34ص م، دار الغرب اإلسالمي،8887، تونس: 8طإبراهيم بن مراد،  مقدمة لنظرية المعجم، - 1
 .علم للمالييندار ال ،0طصبحي الصالح،  دراسات في فقه اللغة، :ينظر - 2
م، دار 8885مصر:حلمي خليل، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث،  العربية وعلم اللغة البنيويينظر:  - 3

 المعرفة.
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الوحدات المعجمية المتخصصة والتي تتمثل  يسمى بالوحدات المعجمية العامة، وأما
في المصطلحات، فتكون فقط من أسرة األسماء وفي بعض األحيان الصفات، إذا 

الوحدات المعجمية المخصصة تكاد ال تكون إال من األسماء، فإن  »قامت مقام االسم 
إذا جاز للصفة أن  ،األفعال ال تصلح لالصطالح وأما الصفات فقد تصلح لالصطالح

الذي تصفه، وأما األدوات فألفاظ لغوية عامة، لكنها  –أو المسمى  -تقوم مقام االسم 
مع العلم أن هذه الوحدات  1«قد تصلح للتسمية، فتستعمل أسماء عامة أو مصطلحات

 غات.المعجمية ليس لها نفس االنتماء في كل اللّ 
بنية مقيدة أو غير  البنية الصرفية في اللغة باختالف انتمائها، إما أن تكون ذات -

ا غير ـــامية وأمـــــــــات غير السلسلية، أي اللغات الســـــــــمقيدة، فأما المقيدة فنجدها في اللغ
نجليزية، التي تتكون ألفاظها في السلسلية؛ كاللغات الفرنسية واإل مقيدة فهي اللغاتال

فإن البنية األصل، فيها هي غالب األحيان من ربط كلمتين أو أكثر، وأما اللغة العربية 
ن أنها تعاد إلى الجذر الثالثي الجذر، فعند تعريف كلمة ما، نجد في غالب األحيا

 (.ل-ع-)ف
منها  المتخّصصة؛ أن المفردة المعجمية وبخاصة ما يجب أن نشير إليه هنا هو -

والمرجع لدال والمدلول ها تكون حاملة لـــــــاملة لداللة ما، أي أنـــــــــون حــــــــالبد أن تك
 ، وهذا ما سنفرد له دراسة فيما بعد في التحليل الصرفي للمصطلحات.الخارجي

الدراسة لـــــــم المصطلح مــــــع علـــــــم اللغة، فـــــــي كون ي عـــــــ: يلتقالبعد التزامني 4-3
األهمية في المصطلحية تخضع للتزامنية، بمعنى أن الجانب التاريخي، ال يولى له 

الدراسة والتحليل، وبحكم التطور الذي نجده في اللغة، كان لزاما على من يضع 
المصطلح أن يواكب هذا التطور، إذ المصطلح يبحث الحالة المعاصرة لنظم المفاهيم 

فإن علم االصطالح البد أن يكون في تطور دائم وال يمكن إغالقه ووضع حدود  »
لنهايته حيث البد من استمرار تفاعله مع التغيرات العلمية الحادثة في العالم فيؤثر فيها 

 2«كما يتأثر بكل جديد، حيث يبادر القائمون عليه إلى تقديم هذا الجديد والتعامل معه
                                                           

 .843المعجم، ابراهيم بن مراد، صمقدمة لنظرية  - 1
 .86ص، إيناس كمال الحديدي المصطلحات النحوية في التراث النحوي في ضوء علم االصطالح الحديث، - 2
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مد في الدراسة على نظام القيم، فإن التزامنية البد منها في ومادام علم المصطلح يعت
للتطّور، إن لم نقل  م المصطلح، ألن المصطلحات تخضعإرساء المبادئ الكبرى لعل

إنه من العالمات التي تترجم هذا التطور، ثم إن المصطلحات في جميع المجاالت 
التي تظهر وتستعمل  ألن هناك من المصطلحات ؛تعمل على تنمية الّلغة من داخلها

بقى فقط بين ى تاألولف ،ثم تأتي مصطلحات أخرى تحمل نفس الداللة ،لفترة من الزمن
 ظهر لالستعمال. ة تب، والثانيادفتي الكت

: إذا كان المدلول اللغوي للمصطلح يحمل معنى االتفاق، فإن هذا االتفاق 4-4
عرف يتفق عليه جماعة فإذا إن المصطلح  »خاصية ثابتة في هذا العلم:  يعدّ األخير 

فليس  1«ما شاع أصبح عالمة على ما يدل عليه، وهذا ما سارت عليه جميع اللغات
من مقدرة اللساني، أو المختص في أي مجال من مجاالت المعرفة العلمية، أن ينتج 
مصطلحات بمفرده،  بل يتطلب هذا العمل في المقام األول، تعاون مجموعة من ذوي 

 تصينتصاصات معّينة، لغرض خلق سمة االتفاق بين جماعة من المخالخبرة في اخ
احه ـــــــ، إذ إن عالمية المصطلح هو الدليل على نجويتجاوز ذلك إلى لغات أخرى

   ة ــــــــات العلميـــــــات من مهمة المؤسســـــــع المصطلحـــــــا أن وضـــــــواستعماله، كم
يعني أن المصطلح أوال وأخيرا   »واللغوية، ويتم ذلك وفق مناهج علم المصطلح 

اتفاق، ولكي يتفق المصطلحون البد من منهجية تحكمها قواعد وأسس منطقية محددة 
لكن هل الواقع يثبت ذلك؟ هل االتفاق  2«لها دقة المنطق العلمي ونظاميته وانضباطه
لك؛ فلماذا يجد القارئ عي؟ إن كان ذلك كذفي صناعة، أو ترجمة المصطلح عمل جما

عامة، والقارئ العربي بصفة خاصة نفسه أمام حشد هائل من الترجمات، التي بصفة 
ن اتفقت في مدلوالتها، فهي مختلفة من حيث التسمية والمقابل األجنبي أيضا؟ أَ   ن  أِلَ وا 

لفراغ، الذي تحدثه اا هذا، لغة تستقبل المصطلح وتترجمه لملء اللغة العربية في عصرن
اللغات التي تنتج المصطلح؟ إن هذه األسئلة تجد جوابها في الواقع الذي يعيشه 

                                                           
 .7ص ،منشورات المجمع العلمي م،0445 -هـ8407 ، بغداد:بحوث مصطلحية، أحمد مطلوب  - 1
مجلة اللسان  ،وضع المصطلح، أحمد شفيق الخطيبورقة عمل ندوة توحيد منهجيات  مالحظات وأفكار حول: - 2
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 والفيزياء والهندسة المصطلح العلمي في مختلف مجاالته، سواء في علوم الطب 
اللسانيات، فاالتفاق حول تسمية المصطلحات بات من األمور التي يصعب واألدب و 

كثيرة ومتعددة، منها ما هو عائد إلى نقص في التنسيق بين الحديث عنها، واألسباب 
ومنها ما يعود  ، التي تأخذ على عاتقها وضع وترجمة المصطلحات.المجامع العربية

وكان من نتيجة  »الذي تضعه منطقة أو جهة معينة  ،إلى تفضيل استعمال المصطلح
و ابتدعه دون فوضى المصطلحات أن معظم الدارسين صار يفضل ما استعمله هو أ

 .1«وعها أو موافقتها لخصائص العربيةااللتفات إلى توحيد المصطلحات أو مراعاة شي
علم المصطلح علم معياري وليس وصفي ا، وهنا موضع االختالف بين  المعيارية: 4-5

ذاتـها، كما ن علم المصطلح ليس اللغة في حد علم المصطلح وعلم اللغة، فالهدف م
واللسانيات تنبذ فعال كل موقف معيارّي من اللغة فهي تمسك عن  »هو في علم اللغة 

إصدار األحكام وعن التقييم سواء ما كان منه في ذلك مدحا أو تهجينا، ألنها ال تستند 
أما لسان حال علم  2«إلى تصنيفات الخطإ والصواب وال إلى مقولة الحسن والقبيح

مة مهاألخرى، التي تعد من المسائل الفينطق عن ارتباطها باألفرع المعرفية  ،المصطلح
في تحديد المصطلح، ولهذا السبب فإن الجهود التي بذلت في مجال المصطلحات، في 
بداية القرن العشرين كانت هادفة إلى توحيد المفاهيم، وأثمرت عددا من معجمات 

اصل بين مختلف طبقات المصطلحات المقننة والتسميات الموحدة، التي تضمن التو 
الواحد، وحتى المجتمعات التي تختلف لغاتها، خاصة إذا كان هذا المصطلح تمع المج

 يحمل صفة العالمية.
، كان بينها ا، واتصال الدول فيميالتطور العلمي واالقتصاد ، إنّ التنمية اللغوية 4-6 

الدافع إلى ظهور علم المصطلح، من هنا كان التنافس إليجاد مقابل للمصطلحات 
بادئ ذي بدء بإمكان  »يقول مارتيني  ،وعليه فاللغة ينمو رصيدها اللغويالمتداولة، 

المرء أن ينطلق من أن اللغة تتطور مع تطور هذه الحاجات بعالقة مباشرة مع تطور 
الجماعة على صعيد الفكر والمجتمع واالقتصاد، ويبدو هذا األمر جليا في تطور 

                                                           
 .7، ص 4، الجزء 38اللسانيات والمصطلح، أحمد قدور، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد - 1
2
 84م، الدار التونسية لنشر، ص 8835اللسانيات وأسسها المعرفية، عبد السالم المسدي، تونس:  - 
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ة جديدة يؤدي إلى ظهور تسميات ظهور سلع استهالكي أنالمفردات اللغوية إذ 
جديدة والتقسيم المتنامي للعمل يجلب بدوره أيضا تعابير جديدة توازي الوظائف 

إذن فالمصطلح هو باعث التطور في اللغة، الذي  1«المستجدة والتقنيات المستحدثة
يدفع اللغة إلى إيجاد مقابالت جديدة، في مختلف الميادين التي تعتمد المصطلحات 

 تعامل والتواصل.في ال
بالمعجم، الذي كبيرة م المصطلح عالقة لعل االهتمام بالمكتوب دون المسموع: 4-7
التي هي مختزنة في ذهن  جزء من اللغة ال من الكالم ومحتوياته. الكلمات »هو

المجتمع أو مقّيدة بين جلدتي المعجم وهي صامتة في كلتا الحالتين. ومن ثم يكون 
ذلك أنه  2«المعجم صامتا كصمت اللغة ويكون ذلك منسجما مع كونه جزءا من اللغة

ينطلق من المكتوب، على خالف الدراسة اللغوية التي تنطلق من المسموع للوصول 
ي الكتب والمطبوعات ـــــــكبير، فن المصطلـــــــحات تستعمل بشكل لمكتوب، ألى اــــــــإل

 والمنتجات الصناعية.
المعنى  العلمي، "إن من شروط وضع المصطلح  المعنى الواحد للفظ الواحد: 4-8

 عا للغموض ورفعا لالشتراك واللبس.الواحد للفظ الواحد للمصطلح الواحد"، وذلك دف
الشروط لتحقيق هذه األحادية الداللية؛ تحديد المجال المعرفي الذي ينتمي  أهمومن 

إليه المصطلح، ثم إن وضع المصطلح وتوحيده على الصعيد العربي، ونقله من لغة 
، وذلك من جهة أهمية ضبط تّص خرى تقتضي تضافر جهود اللغوي والمإلى أخ

ة، التي ينتمي إليها وعالم المفهوم وتحديد خصائصه وموقعه من المنظومة المفهومي
األشياء التي يحيل إليها، وهذا المسعى لتوحيد المصطلح وجهود العلماء إلى توحيد 
المصطلحات قائم، من خالل تطوير أسس شاملة ومناهج دقيقة لصناعة المعجم، لكن 
هل أحادية التسمية ألحادية اللفظ، يمكن أن نصل إليها دون أْخذ وَرد، ودون أي عائق 

ار على ـــــــــــــإن قضية االقتص »ار أحمد شفيق الخطيب ـــــــــاني، إلى هذا أشـــــــي أو لسلغو 

                                                           
مبادئ اللسانيات العامة، أ مارتيني، تر: أحمد الحمو، بإشراف: عبد الرحمان الحاج صالح وفهد عكام، دمشق  - 1

 م.133-136، المطبعة الجديدة، ص1286-م1283
2
 .885صم، عالم الكتب، 0444 -هـ8406، القاهرة:غة العربية معناها ومبناها، تمام حساناللّ  - 
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مصطلح واحد لمسمى واحد هي قضية متفق عليها نظريا لكن االتفاق على تحديد 
هذا ألن الجهود الفردية في ترجمة  1«المصطلح هو أمر لن يخلو من األخذ والرد

 قها إلى ساحة البحث المصطلحي.المصطلحات قد وجدت طري
 -كمفهوم عام -لنا أن نبدأ بالعالقة بين العلم  ينبغيعالقته بالعلوم األخرى:  4-9

والمصطلح، قبل أن نتطرق إلى طبيعة العلم، فالعالقة بين العلم والمصطلح شبيهة 
ن غوي، بمعنى أنه ال يمكن التغاضي عبالعالقة التي نجدها بين الدال والمدلول اللّ 

العلم، وبناء على ما سبق لى المصطلحات هي الصورة الدالة ع طبيعة العلم، إذ إنّ 
  ال  ـــــــــا مستقـــــــــار علم المصطلح علمـــــــــاعتبمتمثلة في عدم ى فكرة جوهرية، ــــــــنصل إل

 الطبيعيةهتم باللغات علم اللغة البنيوي المأما غة، رع من فروع علم اللّ هو فبنفسه، إذ 
 وكونهتم بالمظاهر السلوكية اللسانية، ومنها جانب التواصل بين األشخاص، فإنه ي

 المصطلح وحدة لغوية يسهم في تنظيم التواصل. 
غة كغاية ومنهج، وهذا يعني أن يهتم بوصف كلمات اللّ  فهوأّما علم متن اللغة؛     

غل صناعة المعجم التي تشت ، تحت إشرافاللسانيات التطبيقية تهتم بالقضية المعجمية
العلوم فهو ذو صلة بعلم علم المصطلح مرتبط و لمعجمات(، بمبادئ إنجاز القواميس )ا

 المنطق، وعلم الوجود وعلم المعرفة وعلم الحاسوب.
علم المصطلح من العلوم التي يستحيل إتقانها خارج لعل  ميدانية البحث: 4-11

كباقي األلفاظ المعجمية، التي فقدت  أصبحالممارسة، ألن المصطلح إن لم يستعمل 
ليها الباحث عند الحاجة إليها     ود إـــــــــب، يعـــــــــــاي الكتـــــــــــــاتت سجينة بين دفتــــــحيويتها، وب

فقط، كما أن المصطلح أداة بالغة األهمية في عملية التواصل بين شرائح المجتمع 
 الميزات التي تحملها. الواحد بل المجتمعات بمختلف 

يرتبط علم المصطلح بمجموعة من علم المصطلح  ومجاالت المعرفة اللغوية:  -5
ي إليه     ـــــال الذي ينتمـــــــــــر، وفق المجـــــــــة من علم إلى آخــــــــــوتختلف هذه العالق، ومـــــــالعل

أننا ط اختالف واتفاق بين العلوم، غير نقا هو وجود؛ عليهالعلم، غير أن المتفق 
وضوع  للدراسة، وعلم اللغة سنقتصر على تبيان العالقة الكائنة بين علم المصطلح كم

                                                           
 .  8، ص0، ج8ة اللسان العربي، علوتطور اللغة، أحمد شفيق الخطيب، مج وضع المصطلحات العلمية - 1
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الذي نستمد منه  اللساني الحديث المعجم ألنشكل رافدا من روافد الموضوع؛ الذي ي
من المصطلح النحوي. هذا من جهة أما من جهة أخرى، فإنه يحتوي على  ،اآلراء

الضروري ذكر علم آخر أشد وثاقة بعلم المصطلح وهو علم صناعة المعجم، فمن 
هو مختص يحوي مفردات  عمومها، ومنها ماما هو عام يتناول المفردة في المعاجم 

  ة  متمثلة في المصطلحات.تصّ خم

العلمية للغة  الدراسةمن أهم مبادئ علم اللغة؛  إن: علم اللغةعلم المصطلح و  5-1
عن الدراسة ما يمكن أن نقر به هاهنا هو: أنه كان بعيدا و في ذاتها ولذاتها، 

المصطلحية بأبعادها العلمية االجتماعية، إذ إن إدخال ما ليس من اللغة في الدراسة 
 اء اّللغة.ــــــــهو ضرب من الخروج عن العلمية، وهذا حسب المبادئ التي ارتضاها علم

سوسير دو   De Saussureاية من مؤسس علم اللغة الحديث اتهم اللغوية، بدــــــــــــفي نظري
غة نظاما منعزال عن جميع ما يحيط بها من مؤثرات خارجية، ويمكن للّ  يعتبرالذي كان 

 أن نفسر هذا بما يلي:
     رن ــــــمن القي السبعينيات ـــــــــم المصطلح، فــــــالقة بين علم اللغة وعلــــــأت عــــــنش -

ألن الفترة التي سبقت السبعينات، كان االهتمام فيها منصبا على اللغات العشرين، 
هذه اللغات من زاوية واحدة، ال تتوفر إال لدراسة الطبيعة كانت و الطبيعية دون غيرها، 

 إذ إنّ  سه دو سوسير،يوي الذي أسّ غوية، وهو ما يعرف بالمنهج البنعلى العناصر اللّ 
للغة تدرس بمعزل عن الظروف الخارجية التي تحيط باللغة، لذلك فقد وصفت بأنها ا

في مختلف مجاالت المعرفة،  ؛دراسة مغلقة، ال يستفاد منها في صناعة المصطلحات
وهذا ما أدى إلى ظهور تيار آخر في اللسانيات كان ينادي بالوظيفية في اللغة، بمعنى 

في التركيب، فالحرف في الكلمة قد يشكل  أن كل عنصر لغوي يحمل داللة خاصة
المعنى أو يغيره أو يعمل على فقدان المعنى، كما أنها قد أضافت سمة التبليغ، لكن لم 

في زمن التكلم  -منطوقة –دراسة اللغة  »يخرج عن دائرة التبليغ اللساني المحظ، وهو 
بها من أفواه أهلها، ووصفها مجردة من العلل والتأثيرات الخارجية التي ال عالقة لها 

 -والداللة، والتركيببنيتها ونظامها، وكالصوت باللغة، وعلى المستويات المعروفة في 
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 اصرفالعن 1«إلى بنائها ومكوناتها بصلة جذريةوالصيغ، واألساليب، وما يمت -التنظيم
 .التعد في صميم الدراسة اللغوية لسان الحال والمقامك ،غويةلّ الغير 

ال ــــــــة بالمجــــــي أن المصطلح ذو عالقــــــان؛ هـــــــي ال يختلف فيها اثنــــــالحقيقة الت إنّ  -
ن الدال لغوي، ذو مدلول يوضحه مجال اللساني، ألن المصطلح عبارة عن د راسة، وا 

هو دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها؟ فهل إدخال مجموعة من  ال علم اللغةكان لسان ح
االختصاصات العلمية يخرج علم المصطلح من دائرة علوم اللغة؟ وهل من العلمية أن 

 نخرج علم المصطلح، من دائرة العلوم اللغوية لمجرد احتوائه للعلوم األخرى.
علم اللغة    هالغة االختصاص(، التي أقر  -العوام يبدو أن الثنائية التقابلية )لغة -

غدت من المسلمات التي لم تر طريقها إلى الواقع، ألنها شكلية فقط ولم يؤخذ بها، وما 
، وألن لعلم اللغةنفهمه من لغة االختصاص هي أن المختص يدخل ضمن الدارسين 

يبدأ عمل  »المختص في مجال علمي، محدد توكل له مهمة صناعة المصطلح العلمي
اللسانيات التقابلية، عند اقتراض المصطلحات العلمية من اللغات األجنبية، ويظهر هذا 
العمل أكثر في المستوى الصوتي، فكثير من المصطلحات عندما دخلت اللغة العربية 

علم اللغة الّتقابلي ال من هنا فإن  2«تبدلت بعض أصواتها، وتكيفت مع الذوق العربي
  ولغة بل بين مستوياتها األربعة.        قابل بين لغةي

ة نظام من العالمات الصوتية ــــغأن اللّ  ،اــــادهـــحقيقة مف نــــمينطلق  ةـــــإن علم اللغ -
االصطالحية، وهو نظام معقد تتقاسمه أنظمة تحتانية تظهر في مستويات الدراسة منها 

إال أن الواقع يبرز لنا خالف الخطابي و التركيبي، و المعجمي، و الصرفي، و الفونولوجي، 
  ذلك.

قبل الحديث عن العالقة القائمة بين علم علم المصطلح وصناعة المعاجم:  5-2
اإلشارة إلى أن علم المعاجم في منظوره العام  ينبغيالمصطلح وعلم صناعة المعاجم 

وأما علم »  وهذا النص يثبت ذلك ،خر تطبيقياألول نظري واآل :ينقسم إلى نوعين

                                                           
 .80ص ،8م، العدد0444هـ، 8404مجلة الذخائر، رشيد عبد الرحمان العبيدي، ، األلسنية المعاصرة والعربية - 1
م، 0480الجزائر:، مجلة التعريب، حفار عز الدينالمصطلح واللسانيات التقابلية والترجمة،  مالعالقة بين عل - 2
 .805، ص48ع
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يقوم بدراسة وتحليل مفردات أي  ،فهو فرع من فروع علم اللغة Lexicologyالمعاجم 
لغة باإلضافة إلى دراسة معناها، أو داللتها المعجمية بوجه خاص، وتصنيف هذه 

ذا العلم وبين الفرع التطبيقي وهنا البد أن نفرق بين ه ،األلفاظ استعدادا لعمل المعجم
التطبيقي، والذي يختص بدراسة صناعة  ، أي علم المعاجمLexicographyوهو  له

«. المعجم واألسس التي يقوم عليها، وأنواع المعاجم
1

 مصطلح ذومن هنا يتبين أن ال 
يتناول بالدراسة المفردات وتصنيفها، كما أن  فألنهالنظري  ، أما العلمعالقة مع العلمين
مفردات  هيون المعجم كَ ألن المفردات التي تُ  ،بالمصطلح يرتبطالعلم التطبيقي 

، كما يتفق علم المصطلح وصناعة المعجم، في طبيعة الدراسة، إذ يقع 2متخصصة
التركيز على الكلمة بمفردها بعيدا عن السياق اللغوي، غير أن االنطالق في صناعة 

وصوال إلى  المصطلحات يتم بانتقال المفهوم إلى التسمية، بمعنى االنتقال من المعنى
   هي التي تملي على واضع المصطلحاتوهذا طبيعي ألن الظروف الخارجية  المبنى،

المعاني تتطور في مختلف المجاالت فالبحث عن التسمية التي توافق  إن إذ ،ذلك
  بالطبع المعنى أو الشيء الذي ابتكر في مختلف مجاالت العلوم خاصة العلمية 

وهذا ما سنبينه في الرسم  تبدأ بالتسمية لتصل إلى المفهوم، وأما المعاجم فهي منها،
 البياني التالي:

 
 
 
 
 

 
                                                           

م، دار المعرفة الجامعية للطبع وللنشر 8883، اإلسكندرية: 0الكلمة دراسة لغوية معجمية، حلمي خليل، ط - 1
 .840، 848والتوزيع، ص 

2
 « La terminologie moderne a suffisamment pour prendre en compte les différentes 

dimensions du lexique spécialisé : linguistique, cognitive, communicative, mais aussi 

sociale, temporelle et culturelle»,  Terminologie, culture et société. Éléments pour une 

théorie variationniste de la terminologie et des langues de spécialité , Isabel Desmet , 

Cahiers du Rifel, décembre 2007 , p 3 
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بها علم القراءة التي نقدمها من خالل الشكل السابق هو أن العناصر التي يهتم  إنّ 
 .المصطلح والمعجم هي نفسها

علم المصطلح  الذي يتناوله علم المعجم، هو نفسه إن موضوع الدراسة الذي يتناوله -
غير أن ثمة اختالفا في نوع المفردات التي يدرسها كل علم، فالمعاجم تقوم بدراسة 
المفردات من جانها اللغوي العام ) الوحدة المعجمية العامة (، دون تحديد المجال الذي 
تنتمي إليه المفردة، على خالف علم المصطلح الذي ينتقل بالدراسة من العام إلى 

( وفي صيص هو الذي يحدد نوع المصطلح )الوحدة المعجمية المختصةخ. والتلخاصا
أي مجال علمي ينتمي إليه. وعلى غرار النوعية في المفردات المعجمية، فاالختالف 

المعجمية العامة يتم عفويا؛ أي ال  إذ إن التوليد في ؛الثاني بين العلمين هو التوليد
ية. أما التوليد في علم المصطلح فهو يحتاج إلى جهد من الباحث أو المؤسسات العلم

اصطناعي؛ تسهر عليه نخبة من الباحثين والمختصين في المجاالت المختلفة، كما أن 
الوحدة المعجمية العامة يهتم الباحث في دراستها بالجانب الشفهي، أما المصطلحات 

 هذا المخطط: يبينهفقد ذكرنا أنه يهتم بالمكتوب دون المسموع وهذا ما 
 
 
 
 
 

 صناعة المعجم علم المصطلح

 التسمية المفهوم

مفهومإلى ال تسميةاالنطالق من ال االنطالق من المفهوم إلى التسمية  

 المفهوم التسمية
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       ام هو الوصول إلى فهم مدلول ــــــن استعمال المعجم العـــــــع مـــــان الدافـــــإذا ك -
ذا كان المعجم المستعمل ثنائي  الكلمة، وتمكين القارئ من فهم النص األجنبي، وا 

المفهوم  اللغة، فإن الغاية التي يكتسيها المعجم المختص هي تمكين القارئ من تحديد
المعجم العام يهدف بالدرجة األولى إلى  » :الدقيق للمصطلح في المجاالت المختلفة

وال يهم عندئذ أن تتداخل  ،جنبية بأكبر قدر ممكن من الوضوحلفظة األتقديم معنى ال
المقابالت العربية لأللفاظ األجنبية أو ال تتداخل... أما القاموس المتخصص، فالدقة 

ويهدف بالدرجة األولى إلى تزويد الباحث بمقابلة عربية محددة لكل  عنده قبل الوضوح

 الوحدة المعجمية

 وحدة معجمية مخصصة وحدة معجمية عامة

 المصطلحات ألفاظ اللغة عامة

 معجمية متخصصة معجمية عامة

 توليد اصطناعي توليد عفوي

 يهتم بالمكتوب يهتم بالمسموع

 علم المصطلح علم المعاجم

 نوع ومجال الدراسة
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ونختم بما قاله علي  هذا إذا تعلق األمر بالمعاجم الثنائية المتخصصة. 1«مصطلح
وخالصة القول أن صناعة المعجم على صلة وثيقة بعلم المصطلح وبنوك  »القاسمي، 

على جانب كبير من األهمية في  المصطلحات والترجمة اليدوية اآللية، وتؤدي وظيفة
لذلك ينبغي االهتمام بالمعاجم  2«حياتنا العلمية واالقتصادية وفي العالقات بين األمم

 من منظور علمي تعليمي تطبيقي.

                                                           
معجم مصطلحات علم اللغة الحديث عربي إنجليزي و إنجليزي عربي، عبد المجيد الماشطة، وضعه نخبة من  - 1

 .883، 887، ص04اللغويين العرب، مجلة اللسان العربي، ع
مادة شؤون م، ع8888-هـ،8488، المملكة العربية السعودية: 0علم اللغة وصناعة المعجم، علي القاسمي، ط - 2

 المكتبات، مقدمة المؤلف. 



 

ل الثاين:ـــــــــــالفص  

الاصطالح اتـــــــة املصطلحية وآ ليــــــارا ادل                     

  :الدراسة المصطلحية المنهج والكيفية -1

         .منهج الدراسة المصطلحية 1 –1          

     الدراسة اللغوية – الدراسة اإلحصائية، –: خطوات الدراسة 2–1          

 الدراسة النصية   –الدراسة المفهومية،   –                                 

 المجـــــــــــــــــــــــــــــــــاز –    االشتقـــــــــــــــــاق، –: اتـــــــية المصطلحـــــــــاغة أبنــــــــصي –2  

 التعـــــــــــــــــــــــريب –بعث القــــديم،      –                                       

 اللــــــــــــــواصق –النــــــــــــــــحت،        –                                       

طلحصعوبات وضع ونقل المص –3  
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 اني: ــــــــــل الثــــــــــالفص

 الح.ــــــات االصطــــــة وآليــــة المصطلحيــــــــــــــالدراس                      

لوم  ــاقي العـــــم المصطلح كبـــــعل : إن  ةــــــهج والكيفيـــة، المنــة المصطلحيــــالدراس -1
لمصطلح دراسة األخرى، يحتاج إلى منهجية وخطوات يسير وفقها الباحث، في تناول ا

الكاشف  تعد بمثابة هجها ومراحلها،امها ومناهيالدراسة المصطلحية بمفوتحليال ونقدا، ف
ة ــــارسة العلميــــمن المم نـــــوع الدراســـــة المصطلحيةانت طبيعتها، و ـــات مهما كـللمصطلح

ضرب  »يم التي تحملها المصطلحات، وهي توضيح المفاه إلى هدفعلى المصطلح، ي
خاص، يهدف تبي ن وبيان ت مختلف العلوم، وفق منهج من الدرس العلمي لمصطلحا

وبهذا فالدراسة المصطلحية 1«المفاهيم التي عبرت أو تعبر عنها في الواقع والتاريخ معا
حملتها المفردة، والتغير  على مناهج معينة، يتم فيها استخالص المفاهيم التيمبنية 

  الذي يمكن أن يحدث على المستوى الداللي لها. 
تقوم  أن فمن الضروري ؛إذا كانت الدراسة علميةمنهج الدراسة المصطلحية:  1-1 

عن بعيدة ن وتكو ، تتميز بالدقة النسبية على منهج علمي، يضمن الخروج بنتائج علمية
الن ْهُج، بفتح  »غة العربية هو الطريق الواضح: المنهج في الل  الذاتية والداللة التقريبية، ف

فسكون: )الطريق الواضح( البي ن. والنََّهج البي ن... وُطُرٌق َنْهَجٌة: واضحٌة )كالمنهج( 
الطرق  »وأما المناهج في بعدها االصطالحي فهي:  ،2«بالفتح. )والمنهاج( بالكسر

العلمية التي يسير عليها العلماء في عالج المسائل والتي يصلون بفضلها إلى ما 
وأما إذا ضي قنا المفهوم أكثر، وأدخلنا المنهج في مجال علم  ،3«يرمون إليه من أغراض

المصطلح، وجدناه عبارة عن الطريق الذي يسلكه الباحث من أجل الكشف عن حقيقة 
زمنية واحدة، أو مجموعة من  مرحلة، إما لعالم بنفسه في مصطلحات بعينها وتحليلها
                                                           

1
 .51، ص2نظرات في المصطلح والمنهج، الشاهد البوشيخي، دراسات مصطلحية  - 
ار، مراجعة، جميل سعيد،  -2 تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تح: حسين نص 

 ، مادة نهج.9م، سلسلة التراث العربي، ج5191عبد الستار أحمد فراج، الكويت:  
م، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2002، القاهرة: أفريل 1علم اللغة، علي عبد الواحد وافي، ط -3

 .33ص
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  الجة المصطلح في نص  ــــد تتم معـــــ، وقفي فتــــرات مختلفةدة أو ـــــي فترة واحــــــاء فـــــــالعلم
 معي ن، أو مجموعة من النصوص تنتمي إلى ذات الموضوع ونفس المرحلة.

؛ فأولها المنهج الوصفي الذي المصطلحية دراسةوأما أهم المناهج المعتمدة في ال    
استقراء المادة اللغوية »تبدأ من  ساني؛ إذيعني وصف الظاهرة اللغوية من منظورها الل  

مشافهة، ثم تقسيمها أقسامها وتسمية كل قسم منها، ثم وضع المصطلحات الدالة على 
التي نتجت عن هذه األقسام لنصل بعد ذلك إلى وضع القواعد الكلية والجزئية 

كان  الركيزة في علم المصطلح، ألنه ال يمكن ألي   فالمنهج الوصفي هو 1«االستقراء
إذا لم يعتمد وصف المصطلحات في النص  ،أن يحد د التطور الداللي للمصطلح

 النصوص. ة منالمدروس أو مجموع
 مراحلمصطلح معي ن وفق لى بالتطور الداللي، عنَ والمنهج التاريخي هو الذي يُ      

فالمنهج التاريخي في  «حب هذا المصطلح ابغية رصد التغي ر الذي ص ،زمنية معي نة
ورها، التي ــ، حتى أقدم عصتتبع أية ظـــاهرة لغوية فـــي لغة ما غوي، عبارة عنالدرس الل  

ا غوي في لغة منملك منها وثائق ونصوصا لغوية، أي أنه عبارة عن بحث التطور الل  
عبر القرون؛ فدراسة أصوات العربية الفصحى دراسة تاريخية، تبدأ من وصف القدماء 
لها من أمثال الخليل بن أحمد، وسيبويه، وتتبع تاريخها منذ ذلك الزمان، حتى العصر 

وقد يشترط في هذا المنهج الترتيب الزمني والموضوعي، في معرفة داللة  ،2»الحاضر
 المصطلحات.

 هجـــــالمن المعتمد عليـــه فـــــي دراســـــة المصطلـــــح، متمثــــل فـــــي الثــــالثالمنهج و       
؛   افهو غير مستعمل كثيرا في الدراسة المصطلحية، إال إذا كان البحث متعل قالتقابلي 

س األسرة ن نفـا مــــن ليستـــــي لغتيــــــات، فـــــوعة من المصطلحــــــة مصطلح أو مجمبمقابلـــــ
األصوات وتشكيالتها وبناؤها ومخارجها وصفاتها  »ة الل غوية، إذ تتـضمن الدراسة مقــابل

                                                           
م، دار الشؤون الثقافية 5199، بغداد: 5منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، علي زوين، ط - 1

 55العامة، ص
م، مكتبة 5111 -هـ5251، القاهرة: 3المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، ط - 2

 .511الخانجي، ص 
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يكشف  تقابليويتعدى هذا إلى الكلمة والتركيب أيضا، ومن هنا فالمنهج ال 1«ووظائفها
 غات.عن نقاط التقاطع واالختالف بين أنظمة الل  

ذا ك      العملمها العـــــام، حـــــاملة لمنهجيــة في ي مفهو ـــــة فــــانت الدراسة المصطلحيــــــوا 
كذا مرجعيات عليها، و يطب ق  إلى مدونةيحد دها المنهج المتبع، فإن هذا المنهج يحتاج 

 المصطلحوظفوا  اء الذينــــد مجموعة من العلمــــح، عنـــف المصطليتعر لغوية يتم وفقهــــا 
ن وسائل الدراسة أيضا استعمال الجذاذات، التي تساعد ، كما أن مفي استعماالتهم

فيها، بمختلف لمصطلحـــــات وذكر المــــواطن التــــي وردت اء اـــر في إحصــــالقدر الكبيـــــب
للدراسة  داخل النص، ومن هنا وبناًء على ما سبق ذكره، فإن القائمة الصيغ والعالقات

 مصطلح مهما كان نوعه.          في تحليل ال المصطلحية آليات تعتمد
نــــة، وفيـــــه يتم تحديــــد النصــــوص م المدــــه اســـق عليــــطلن أن يــــ: ويمكّص ـــالن و 

 راج ــــــم استخـــــح، حيث يتــــي وضع المصطلـــــة بالميدان المستهدف فــــة، المتعل قــــاللغوي
الحية، وقد أشار إبراهيم بن بهدف وضع قائمة اصطيسمى بالوحدات المصطلحية، ما 
وهي  2هي الداللة الخاصة لمصطلح معجم في اللسانيات الحديثةإلى أن المدونة  مراد

جم فقد تكون هذه األلفاظ او المعالكتب أ المفردات المعجمية، التي تحتويها األلفاظ أو
النص قد يكون  أن   . إال  3خلدون( لعلماء معينين أمثال معجم الجاحظ أو ابن )المفردات

تفتقد إلى  ةالعربي أغلب النصوص التراثيةحجر عثرة أمام الدراسة المصطلحية؛ ألن 
خاصة إذا تعل ق األمر بالدراسة وبعلى الباحث  الدراسة بيصع  مما التحقيق والتنقيح، 

ر قدر ــــــأكب على التـــــي تستوجب الوقــــــوفات، ــــــن المصطلحـــــالتاريخية لمصطلح م
د تمد الباحث، بما يغاير النصوص األخرى، كما أن ـن من النصوص التي قــــــممك

                                                           
 .9م، ديوان المطبوعات الجامعية، ص2001، الجزائر: 2اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، ط - 1

 .م، دار الغرب اإلسالمي5111، تونس: 5ــ ينظر: مقدمة لنظرية المعجم، إبراهيم بن مراد، ط 2 
هو كتاب بالتالي فالمدونة  ،في هذا البحث سنحاول دراسة المصطلحات النحوية، في كتاب الخصائص  3

يه علمـــــــــــــــــــــاء الغــرب بن جني، وحسب المفهوم السابق فإننا أخذنا بالدراسة القسم الثاني الذي يرتضالخصائص ال
    المعجم في حد ب متعلق آخرموضوعا فنكون بذلك قد أخذنا موضوعا معجميا، من جانب المدونة و  ،للمعجم

النحوية، التي تمثل جزءا ال يتجزأ من مكونات اللغة، تقوم  ذاته، ومن الجانب الموضوعي فإن المصطلحات
 اللسانيات بدراستها.
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أو الغرض الذي  لهــــا، امــــيجهل الباحث المحيط الع ،األجنبيةالنصوص الرافدة أو 
 .وصالنص ت لـــــــــه هـــــــذهحد د
للمصطلحات النحوية  ،دراسة وصفية تحليلية نقدية هو؛ في مجمله هذا العمل إن       

   ها ثم مقابل، كخطوة أولى اب الخصائص من منظور علم المصطلحــــي كتـــالواردة ف
الواردة في معجم اللسانيات الحديث، من هنا البد من  النحوية، مع المصطلحات

امل ــــة، إذ التعــــلهذه المدوناس ـــالمكون األسألنها وية، ــــات النحــــالتعامل مع المصطلح
ع المصطلحات النحوية يقتضي التعامل معها بصفة مغايرة تماما للكلمات األخرى ــــم

 الواردة، في أبواب الكتاب المعني بالدراسة.
تي ينبغي العودة إليها في البحث، ال ،وهي مجموعة من المصادر والمراجع التوثيق: 

ا، وتختلف المصادر والمراجع بحسب ـــرض تحليلهــــات لغــــالمصطلحبف يوكذا التعـــــر 
أهميتها وحسب نوع المصطلح المعني بالدراسة، ووفق العلم الذي ينتمي إليه 

الدراسة ــــتتناول ب إذ ببعض المصادر والمراجع التراثية، يمكن االستعانةو المصطلح، 
، وسيأتي هذا بالتفصيل في الدراسة التــــراثي، ومــــن الضــــروري الوقوف عليها المصطلح

 المعجمية للمصطلح.
 ةـــــــــــــــــــالدراس لــــــــــــــل هذه في مراحــــتستعمو ي أوراق التصنيف،ــــــــــوهاستعمال الجذاذات: 

فالمفهومية فالنصية إلى  ية،حصاء إلى الدراسة المعجمالمصطلحية؛ بداية من اإل
تكون هذه الجذاذات كثيرة التداول، لذلك يستحسن أن تكون من و العرض المصطلحي، 

ى الباحث الجهد الورق الذي يقاوم التلف بسرعة، وهي طريقة علمية عملية، توفر عل
ة، والكشف عن نقاط القوة، والضعف في المصطلح المدروس، وكذا وتمكنه من المقابل

ا أو صفة، وقد يرد ــــدرا أو اسمـــد يرد مصــــح، فقــــذا المصطلــــا هــــات التي ورد بهـــالكيفي
 كلمة مفردة أو مركبة أو معق دة. 

طوات الدراسة المصطلحية، يقتضي ل الشروع في تطبيق خـــقب خطوات الدراسة: 2 -1
ة، وكذلك اتضاح الرؤى لتحديد ومجال الحرك وكيفية ورودها اختيار نوع المصطلحات

واالطالع عليها ولو  الدراسة؛ وتوفر المصادر والمراجع التي تخدم الموضوع،خطة 
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دأ الباحث؟ وكيف صطلح ونص  وآلية العمل. فبماذا يبفنحن اآلن أمام مبصفة سريعة، 
 يبدأ تحليله؟، فهذا ما سنبينه في هذه الخطوات:

ائج تتخذ مــــن علــــم اإلحصــــاء طريقا للوصـــول إلــــى نتــــ ة:ــــحصائيالدراســـة اإل -أ
ــــــور ا من منظــــــأم ،استقصاء العددـــم بـــاطة العلـــإح :ة هوـــــي اللغــــاء فــــحصدقيقة، واإل

        ب وصفها ــــات وأساليـــانــــع البيـــرق جمــــم بطـــــم الذي يهتـــالعل »تخص صـــي فهو:
وتحليلها، بهدف استخراج المعلومات والحقائق التي ال يمكن الحصول عليها بطرق 

فاإلحصاء يمكن تطبيقه في كل ميادين البحث المصطلحي، مهما كان نوع  1«أخرى
حصاء من التعرف على الكيفية أو الصورة التي ورد بها، من ن اإلالمصطلح، ويمك  

        ر أدق ـــــأو بتعبي ،دهـــــا بعــــــه ومـــــــا قبلـــــه بمــــــي تربطـــات التــــقغ والعالــــث الصيــــحي
الضمائم، والصورة التي ورد بها هذا المصطلح في النص من حيث صيغة المفرد أو 

 أو من حيث االشتقاق فقد يرد بصيغة المصدر أو اسم الجمع، المذكر أو المؤنث...
 ...فعولالم الفاعل أو

ه ــــــتق منــــــل الذي اشـــــي ن األصــــة، لتبــــذه الدراســـــــــأتي هـــــتالدراسة المعجمية:  -ب 
المصطلح، وكيف انتقل من الداللة العامة إلى الداللة الخاصة، فهي ضرورة ال مناص 

الحديث عن  منها، وقد سبق إليها علماؤنا في التراث العربي، فتجدهم قبل الشروع في
 رجعــــون المصطلـــح إلى جــــذورهن، يُ ـــــال معرفي معي  ـــــي مجـــــــح فـــــى المصطلــــمعن

هو  ؛ؤخذ به في تحديد المعنى االصطالحي للدراسة المعجميةوالتعريف الذي يُ  اللغوية.
ويقصد بها دراسة معنى المصطلح في المعاجم اللغوية  »تعريف الشاهد البوشيخي 
فيه، وتنتهي بأحدثها مسجلة ئ من أقدمها مسجلة أهم ما فاالصطالحية، دراسة تبتد

أهم ما أضاف، دراسة تضع نصب عينها عالم مدار المادة اللغوية للمصطلح ومن أي 
على المقولة  وبناء 2«المعاني اللغوية أخذ المصطلح، وبأي الشروح شرح المصطلح

الكشف عن الجذور اللغوية لمصطلح ما، ينبغي عليه  السابقة، وحتى يتسنى للباحث
لسان العرب  وبالتحديد؛ غةوالمراجع المتمثلة في معاجم الل   مصادرال االستعانة ببعض

                                                           
 .2مدخل إلى علم اإلحصاء، علي بن محمد الجمعه، ص - 1
 .22-23نظرات في المصطلح والمنهج، الشاهد البوشيخي، ص - 2
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 االصطالحية ةغويالداللة الل   تناولت أخرى مصادر وتوجدغة، والمحكم ومقاييس الل  
وذلك للتهانوي،  كشاف اصطالحات الفنونوالكليــــات للكفوي، و  ،انيــللجرج اتـــــالتعريفك

  لتحديد المدار في المادة اللغوية ويقصد بالمدار األصل الذي تعود إليه المادة 
 اللغوية، أو المعنى الدقيق الذي اتفقت عليه المعاجم. 

و ـــــوهالبحـــث،  اءـــأثن في اـــغي مراعاتهـا ينبشروط ضيتقت الدراسة المعجمية ا أن  كم    
ها               ـــامل بينـــــــذا التكــــا، وكـــــثم حديثه اــــــدأ الباحث بأقدمهــــ، ويبرة الزمنيةـــــــالترتيب وفق الفت

فمصادر الدراسة المعجمية يكمل بعضها بعضا، ومن مظاهر التكامل: أن يكون في  »
  بعضها تعميم وفي بعضها تخصيص، أو يكون فيه معنى حسي أو وضعي أو 

وعليه فالبدء يكون من ؛ 1«لغوي، وفي غيره معنى عقلي أو مجازي أو اصطالحي
ي، ومن المعنى الحقيقي التعريف العام إلى الخاص، ومن المعنى الحسي إلى المعنو 

 إلى المجازي.
دراسة المعنى  ويتعلق ذلك بالجانب المفهومي للمصطلح، وهو الدراسة المفهومية: -ج 

خارج  يدهاحدالداللة األولى ويتم ت: قسمانالداللة المصطلحية  حيث إن   ،والمحتوى
لالسياق، أو  داخل السياق، إذ إن  ى المحددةخر ، والداللة األما يسمى بالمعنى األو 

 قد يعم م في فترة زمنية فالمعنى الدقيق للمصطلح،  يكشف عنالسياق هو الذي 
ثم يكتسب معنى آخر غير الذي كان يحمله، فيفقد خصوصيته إال عند  ،محد دة

أي طريق  ؛فمصطلح النحو في بداياته األولى كان يحمل معنى العربية ؛المختصين
ل بعد ذلك إلى النحو، بمعنى علم التركيب، حيث فقد  العرب في كالمها، ثم  تحو 

المصطلحي يصف  »ي حد د من أجله سابقا، والنتيجة أن مصطلح العربية معناه الذ
تحديد المفاهيم في  -تحديد المفاهيم في حد  ذاتها  -المفاهيم بطرق ثالث، هي:

ر عنها في البناء المعرفي، وتحقق وجوديا في عالقاتها بعضها ببعض، وكما يعب
وصف المفاهيم بالشكل اللساني الذي تتزيا به، فيما إذا كانت  -أشكالها اللسانية.

                                                           
 م، 2001هـ،5229، 1الدراسة المعجمية للمصطلح، مصطفى اليعقوبي، مجلة دراسات مصطلحية، العدد -1

 .31ص
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ومن هنا فالتدرج في تحديد  ؛1«مصطلحا أو جملة أو تعبيرا لمعرفته في اللغة الواحدة
 المفهوم من مهمة المصطلحي.                   

ن الدراسة المفهومية تتعلق بالمفهوم بالدرجة األولى     غير أنها تهتم أيضا  ،وا 
فإن الدراسة  »بالمفهوم من حيث وروده في النص، وكذا العالقات التي تربطه بغيره : 

المفهومية، بمعناها العام، هي مجموع المعاني المفهومة من األلفاظ مصنفة وموضوعة 
ك شكلت الدراسة المفهومية أحد أركان الدراسة في نسق مفهومي معي ن، ولذل

المصطلحية، بل وخالصتها وزبدتها، ففيها تدرس النتائج المفهومة، والمستخلصة من 
دراسة نصوص المصطلح وما يتصل به، وتصنف هذه النتائج تصنيفا مفهوميا عبر 
مجموعة من العناصر المنهجية التي تعين على استخالص التصور المستفاد من 

له  ،إن المعنى أو المفهوم في عرف االصطالحيين ،2«صوص المصطلح المختلفةن
وم ـــــــات بين المفهــــــمجموع العالق ر في دراسة المصطلح، حيث إن  ــــــكبيدور هــــــام و 

 والمصطلح توضع لتحديد المصطلح.
ورد في معجم مفردات علم المصطلح تعريف  المفهوم والتسمية في علم المصطلح: ــــ

المفهوم أي وحدة فكرية، ويعبر عنها عادة بمصطلح  »يلي: بما Concept المفهوم
 يقتصــــر ( أو بأي رمز آخر، وقد تكون المفاهيم تمثيال ذهنيا ال84(، أو برمز)13)

    األوصاف أوسعى ـــــنل يشمل بمعــــمعبرا عنها بأسماء( بعلـــى الكائنــــات واألشيــــاء )
    معبرا عنها بنعوت أو أسماء( واألعمال )معبرا عنها بأسماء( واألوضاع والحاالت )
ومن هذا القول يتبين لنا  ؛3«معبرا عنها بظروف أو حروف جر أو عطف أو بأسماء)

لتسمية مكونا بذلك د هذا المفهوم باجس  أن المفهوم مرتبط بالدرجة األولى بالفكر، ويُ 
المفهوم من خالل ذكر مصطلح صريح؛ في كلمة واحدة  المصطلح، ويمكن معرفة

 ين مثل اسم الفاعل أو اسم المفعول في الفعل والفاعل في النحو، أو كلمت ؛مثل

                                                           
، 21نظرية المفاهيم في علم المصطلحات، ج، ساجر، ترجمة: جواد حسني سماعنه،  اللسان العربي، ع - 1
 .599ص

 .13م، ص2001، 1الدراسة المفهومية تعريفها مفهومها أنواعها، فريدة زمرد، دراسات مصطلحية، ع - 2
 . 203، 22معجم مفردات علم المصطلحات، مجلة اللسان العربي، ع - 3
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، وقد يكون المصطلح مختزال فيعبر بالرمز الحرفي مثل، القوة في العلوم نفسه المجال
وهذا  ،الرمز مباشرةبأو  -س– سافة بالحرفوالم -ق –الفيزيائية يرمز إليها بالحرف 

يرمز إليها بالرموز التالية  ،الجمع والطرح والضرب والقسمة: مثالفنجده في الرياضيات 
(، كما أن التعبير عن المفهوم قد يكون باألسماء وهذا  ÷،  ×،  -على الترتيب ) + ، 

وم ال يتم تجسيده من غير أن المفه ،بالصفة أو بالظرف أو الحروف وقد يكونأكثرها، 
 خالل الفعل ألن المصطلح ال يمكن أن يكون فعال. 

يمكن أن يجسد في العالم الخارجي  ،أما المفهوم فقد يكون موضوعا مفردا     
    أو  اارجي يمكن تجسيدهـــموضوع خ : الشجرة فهــــينحو ،لــــى الشيءالة إـــــكاإلح
نسان، وقد ال يجسد المفهوم معين مثل محمد إحالة إلى شخص اإل، وقد تكون امعرفته

التي قد تعد جزءا  ،خصائصه معرفةمن خالل المماثلة أو الملموس، غير أنه يمكن 
ويمكن أيضا أن  .ذلك الكائن الحي ؛من المفهوم، مثل صفة الحياة بالنسبة للشجرة

فة نعبر عنه بصفة التكاثر أيضا، وقد يمكن أن نميز الشخص عن غيره من خالل ص
 الشجاعة أو الذكاء.

( التي تمثل منظومة المفاهيم 13التسميات هي مجموعة المصطلحات ) »أما       
 ت( ال تكون المصطلحا31) لوفي بعض الحقو  ،(31( السيما في حقل خاص )9)

مية أسماء النبات والحيوانات ( للتسميات، ففي العلوم البيولوجية تعني بالتس99مرادفة )
 ـل الخارجي للمصطلح.الشكو هالتسمية ف  1«بالمصطلحات أجزاؤها وخواصها.ي وتعن

ذات داللة على المفهوم، هذه التسميات  ،مركبةالمن حيث هو مجموعة من الحروف 
     عالقة الكل من العالقات ك وعة من المفاهيم، يربطها عددتمثل زمرة أو مجم

 ار ــــــــــــهي جنس من نوع األزهفوان ـــــــــزهرة األقح :مثل ،ة الجنس والنوعـــــــــزء، وعالقـــــــبالج
ضافة إلى هذا توجد مجموعة من تنتمي إلى فصيلة النباتات المزهرة،  ،العامة وا 

بأكثر من نوع واحد، وهذا طبعا بمراعاة الحقل أو المجال  التي ترتبط ؛مختلفةالمفاهيم ال
 ة الترادف بين المصطلح والتسمية.عالق تعقدالمعرفي، ويشترط في ذلك أال 

 
                                                           

 .201، ص22عالمصطلحات، مجلة اللسان العربي، مفردات علم  معجم- 1
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إذا كان ات بين التسمية والمفهوم: ـــــالعالقار ـــواع المصطلحات باعتبــــأنــــ  
المصطلح العلمي يتكون من الدال الذي يطلق عليه التسمية، والمدلول الذي يتمثل في 

وهذه العالقات تتمثل في  ،المفهوم، فإن ثمة عالقات تربط بين التسمية والمفهوم
  العناصر التالية:

ورد في القاموس الموسوعي الروس أن  MONOSEMIE: الداللةمصطلح أحادي  1
وهو المتطابق مع علم  ،1هو االسم الذي يحمل معنى واحدا MONOSEMIE مادة

المصطلح من حيث الهدف، إذ إن هدف علم المصطلح هو إيجاد المصطلح الواحد 
الواحد، والغرض من هذا هو التزام العلمية؛ في وضع المصطلحات مهما كان للمفهوم 

.         مجالها، كما أن الداللة األحادية تعمل على عدم الوقوع في فوضى المصطلح
ومعنى هذا أن المفهوم له تسمية :   MONONYMIEمصطلح أحادي التسمية  2

التي تدل على األحادية على  MONO واحدة فقط، وهذا يظهر من خالل السابقة
ال  انيةـــــى والثـــر أن العالقة األولـــغي ة التعد د،ـــالتي تحمل دالل POLY الف السابقة ـــخ

كتب فقه اللغة، فقد تكون من مواضيع علم نجد لها ذكرا عند علماء العربية، وبخاصة 
   الداللة، من منظورها الحديث. 

أو مـــــا يسمى  بعـــالقـــــــة :   SYNONYMEللمفهوم الــــــواحد ح المتعددـــالمصطل 3
إلى أن  مادة ردف؛ تحمل داللة  يشير لسان العرب الترادف، فابن منظور في معجمه

ذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف كل شيء تبع شيء، فهو و  » التتابع ردفه، وا 
قال اإلمام فخر  »:السيوطي هذا النصنحاة فقد ذكر أما في كتب ال 2«والجمع ردافى

أن ل قد نفهم من هذا القو  3«الدين األلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد
ون ــــ، لكن ينبغي أن يكيمكن أن يدل على مجموعة من المصطلحات المفهوم الواحد

ذا مـــال الواحد واللغــــي المجـــهذا ف     اة ـى كتب النحـــــعلنا ـا اطلعــــة الواحدة، وا 
 صعب ة يــــــي أية لغـــــــــبين المفردات ف ،اهرة الترادف التامــــــــيتضح لنا أن ظ ،القدامى

                                                           
1«monosémie nom qui n’a qu’un seul sens mot monosémique ( par opp  à polysémique) 

Dictionnaire encyclopédique Larousse.   

 لسان العرب، ابن منظور، مادة ردف. - 2
3
 .512هـ، ص5299المزهر في علوم اللغة، جالل الدين السيوطي، تصحيح: نصر الهوريني، طبع،  - 
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ن كانت مشتركة ف قها،يتحق ن ألن الفروق بين الكلمات البد منها، وا  ي المعنى العام، وا 
 فالتطور اللغوي الذي تشهده اللغة يزيح هذا الترادف. ،الترادف التام بين كلمتين حدث
عدم وجود الترادف في اللغة العربية، وألف إلى  ؛العسكري إلى القولوقد ذهب      

 االشتراك اللفظي بل ،حيث أشار فيه إلى عدم وجود الترادف ،غويةكتاب الفروق الل  
ن فكذلك ال ـيــفكما ال يجوز أن يدل اللفظ الواحد على المعني »غة العربية في الل   أيضا

ن فكذلك ال يجوز أن يكون اللفظان يدالن على ـييــيجوز أن يدل اللفظ الواحد على معن
. من هنا يتبين لنا أن الترادف 1«معنى واحد ألن في ذلك تكثير اللغة بما ال فائدة فيه

واهر الصحية في ــــى من الظـــإال أنه يبق ؛نـــن كما له من المعارضيـــله من المؤيدي
 ، له أسبابه وقواعده التي ارتضاها العلماء القدامى.العربية ةـــــــــغالل  

ة بين ــــــــة مشتركـــــــــفغياب لغ ؛2الترادف بمجموعة من األسباب اهرــــــــلقد حددت مظ     
 أصحاب غة، ألنه إلى الل  ــــالترادف يجد طريقات التي جعلت من العالم ،القبائل العربية

أن الداللة هي نفسها.  إال ،على الشيء الواحد لفظين مختلفين ونطلقة معينة قد يـــــلهج
 ي ـــــــى سعة الترادف فـــــإل وهذا ما أدى، ه لنفس الداللةـــسموا الشيء صفةوربما تستعمل 

ور الصوتي يد التطوبالتحد ،غةلذي يطرأ على الل  غوي االتطور الل   أن كما، العربية غةالل  
فالحثالة والحفالة والحذالة أسماء  على مستوى الكلمات: فهو يساعد في ظهور الترادف

يتبين له أنها من  ؛اتخذت للتعبير عن الرديء من الشيء؛ والناظر في الكلمات السابقة
احد له نفس الرتبة في الكلمات نفس الوزن والحروف، مع اختالف في حرف و 

في إحداث الترادف بين  الدور غات األخرى قد لعبالمترادفة، كما أن االستعارة من الل  
 الكلمات بصفة أو بأخرى.

ن كان بعض النحاة قد أبدوا آراءهم حول عدم قبول الترادف، بين الكلمات في        وا 
، كاالتفاق التام بشروطلكن  همبعضا هَ بلإال أن هذه الظاهرة قد فرضت نفسها، وقَ  ،اللغة

ن، واالتحاد في البيئة اللغوية والنظام اللغوي أيضا، والفترة ـــــيــين المترادفتـــتــبين الكلم
                                                           

 .52م، ص5113الفروق اللغوية ، أبو هالل العسكري، القاهرة:  - 1
2
م، مكتبة 5112هـ، 5251، القاهرة: 3فصل فيها الدكتور رمضان عبد التواب في كتابه فصول في فقه اللغة، ط  

 الخانجي.
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ال يمكن أن نجعل من كلمة فبين المترادف من القول،  الزمن بمعنى أن يجمع ؛الزمنية
هذا، وفي نفس المسار  ظهرت أو استعملت في العصر الجاهلي، مرادفا في عصرنا

     ي ــــــــــوتي فـــــــان نتيجة تطور صـــــــد مترادفا إذا كـــــيرى الباحثون أن المترادف، ال يع
فاألولى تعد  ؛نـــيــقد حدث تطور صوتي في إحدى الكلمتفكلمة الجثل والجفل؛ الكلمة، 

 أصال والثانية تعد فرعا. 
ن ــيـوعلى غرار نحاة العربية الذين درسوا الترادف في اللغة العربية، فإن الباحث    
ستيفن  Stephen Ullmanقد كانت لهم وجهات نظر عن الترادف؛ فهذا  ،نــيـربيــالغ

متحدة المعنى، وقابلة  المترادفات هي ألفاظ  » بقولهيحدد تعريفا للترادف  أولمان
نادر   -بالرغم  من عدم استحالته -سياق والترادف التام للتبادل فيما بينها في أي 

فالمترادفات حسب ستيفن أولمان قابلة للتبادل في الجملة مع  1«الوقوع إلى درجة كبيرة
 عدم التغي ر في المعنى.

عالقة تداخل أو  : POLYESEMIE عددةـــم المتــــــــواحد للمفاهيــــــح الــــالمصطل8
مصطلح الفاعل ف لمفاهيم يشترك فيها المصطلح الواحد،مجموعة من اوهي  ؛المفاهيم

 ، إذ وهي الكلمة التي تأتي بعد الفعل، وكذا العامل في القانون ؛له مفهوم في النحو
اعل ــــــالتف هـــــو المسؤول عن إحداث ؛ي الكيمياءـــاعل فـــــام بالفعل، والفـــــيدل على من ق

من حيث بعدها الخارجي تتمثل في  ،إلى الذهن أن هذه العالقة الكيميائي، وقد يتبادر
مادامت المفاهيم متعد دة للمصطلح الواحد، غير أن التمييز بين  ،االشتراك اللفظي

مشترك    ال الداللة في يمكن تحديدها من خالل ؛عالقة تداخل المفاهيم واالشتراك اللفظي
إال أن الداللة قد تكون مختلفة، أما في  ،في تسمية الكلمات التطابق إن كاناللفظي، ف

  متقاربة من حيث المعنى. تكون عالقة تداخل المفاهيم فإن المفاهيم البد أن

                                                           
 .11دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة وتعليق: كمال بشر، مكتبة الشباب، ص  - 1



الفصل الثاني: الدراسة المصطلحية وآليات االصطالح                        الباب األّول                 

 

 
55 

رك اللفظي في عرف اللغويين هو   ـــالمشت :HOMONYMIE ظيـــراك اللفـــاالشت 5
لها من الكلمات التي وهي مجموعة  ،1«أن تكون الكلمة محتملة لمعنيين أو أكثر »

 ( لكن الداللة مختلفة.نفس الشكل )الجانب الصوتي والكتابي
ن      لتي أدت إلى ظهور المشترك كان االستعمال المجازي للكلمات؛ من العوامل ا وا 

غة العربية، قد وجد ، فإنه لم يكن العامل الوحيد، بل إن االختالف األدائي لل  فظيالل  
من  معاني المترادفات هل يعقل أن تكون، ففظيد ظاهرة المشترك الل  طريقه في تجسي
أن هذه المعاني الكثيرة، لم تكن من  :هويمكن أن يقدم التفسير الذي  لهجة واحدة، إن  

كان نتيجة عملية التواصل  ن االقتراضلهجة واحدة بل كانت من لهجات متعددة، كما أ
فقد ورد في  ،فكلمة السور جاءت بمعنى الحائط والضيافة، بين األجناس البشرية
 2«السور: الضيافة فارسية شرفها النبي صلى اهلل عليه وسل م »قاموس المحيط أن
والثاني فارسي بمعنى أنه صنع طعاما دعا إليه، وهذا في غزوة  ،فالمعنى األول عربي

 .الخندق
هم بطريقة أو بأخرى في امتالك اسقد  ،التطور اللغوي الذي تشهده الكلمات إن       

إلى صوت  تحول صوتهو  ؛غويللمعاني المختلفة، وما نعنيه هنا بالتطور الل  فظ الل  
األول، كيف تركيب الكلمة ويبقي على معناه  يغير منإذ ، على مستوى الكلمة آخر

تحمل  ة حسب ما اطلعنا عليه في قاموس المحيط، ألفيناهاذلك؟ إذا أخذنا كلمة فرو 
والغنى، والتطور الحاصل هنا هو أن لرأس الفروة: جلدة ا ،والغنى داللة جلدة الرأس

 فروة حملت معنى الغنى نتيجة تطور حدث على مستوى كلمة ثروة. 
 واحدة، ألن الل غات األخرى قد ال نستطيع الحديث عن المشترك اللفظي في لغة     

فإن ستيفن أولمان يتحدث  ؛تتعرض لمثل هذه الظواهر، فعلى سبيل التمثيل ال الحصر
ليس هناك أقل من أربع كلمات ثمثلها  » ظاهرة في اللغة اإلنجليزية ويقول:عن هذه ال
نجليزية، فهذه الكلمات األربع، بعد أن اشتقت من أصول في اللغة اإل Soundالصيغة 

                                                           
، 5عمر فاروق الطباع، ط الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، ابن فارس، تح: 1

 .295، مكتبة المعارف، ص5113هـ، 5252بيروت: 
      راث في مكتبة ـــــــــق التـــــــــــروز أبادي، تح: مكتب تحقيـــــــــــوب الفيـــــــــمحمد بن يعقاموس المحيط، مجد الدين ــــــق - 2

 م، مؤسسة الرسالة، مادة  سور.2001هـ، 5229، بيروت، 9الرسالة، بإشراف محمد عبد النعيم العرقسوسي، ط
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فكلمة  ،مختلفة أخذت تتقارب بعضها من بعض في الصيغة حتى اتحدت وتماثلت
Sound بمعنىHealthy  البدن، كلمة جرمانية قديمة، وهناك من يقابلها بالفعل صحيح

 Soundالتي التزال تؤدي المعنى نفسه، أما Gesund`في تلك اللغة، وهي الكلمة 
إال تطور  (d)وما العنصر:  Son( فإنها ترجع إلى الكلمة الفرنسيةبمعنى )صوت

وربما  Sonder( امتداد للفعل الفرنسي بمعنى )سبر الغور Soundمتأخر الحدوث. و
الرابعة، التي  Soundتكون هناك عالقة تاريخية، بين هذه الكلمة الفرنسية والكلمة 

فهذه الظاهرة ليست وليدة  ،«1تعنى: مضيق الماء والتي توجد في لغات جرمانية متعددة
 غة العربية فقط، بل العديد من اللغات.  الل  
. عليه التجانسويطلق  :EQUIVALENCEالتعادل الداللي بين المصطلحات  -6

تدل على مفهوم واحد، ولهذا سميت  ،مجموعة من المصطلحات من لغات مختلفة وهو
ألن المفهوم نفسه للمصطلح الواحد، وقد ألفينا معجم مفردات علم  ؛بالتعادل الداللي

 المصطلح يطلق عليها بعالقة التجانس.

    تحدث أبو الطيب :ANTONYMIE اتـــــعـــــــــالقة الضديــــــة بين المصطلح -7
وِضد  كل شيء ما  ،األضداد جمع ِضد   »عن األضداد في اللغة العربية قائال: ،اللغوي

ما خلف  نافاه، نحُو البياض والسواد، والسخاء والبخل، والشجاعة والجبن. وليس كل
نما ِضد القوة  الشيَء ِضًدا له. َأاَل ترى أن القوة والجهل مختلفان، وليسا ِضدَّْين؛ وا 

العلُم، فاالختالف أَعُم من التضاد، إذ كان كل ُمَتضادَّْيِن  الضعُف، وِضدُّ الجهل
ة وعلى هذا فإن أبا الطيب اللغوي، قد قدم نقط ؛2«ُمختلَفْين وليس كل ُمختلفْيِن ِضدَّْينِ 

وقد ذهب ضد،  وليس كل اختالف ،، فكل ضد اختالفمفارقة بين التضاد واالختالف
التضاد نوع من العالقة بين المعاني، بل ربما كانت أقرب إلى  »إبراهيم أنيس إلى أن  

الذهن من أية عالقة أخرى. فمجرد ذكر معنى من المعاني، يدعو هذا المعنى إلى 
كر البياض يستحضر إلى الذهن السواد. فعالقة الذهن، وال سيما بين األلوان. فذ

                                                           
 .521دور الكلمة في اللغة،  ستيفن أولمان، ص  - 1
2
دار طالس للدراسات  م، 5119، 2األضداد في كالم العرب، أبو الطيب اللغوي، تح: عزة حسن، ط كتاب - 

 .33والترجمة والنشر، ص
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بد الواحد وافي ضربا من بره عتَ عْ ويَ  1«الضدية من أوضح األشياء في تداعي المعاني
فالتضاد نوع خاص من االشتراك اللفظي السابق ذكره، ولذلك اختلف  »االشتراك 

ك اشتر هو اي، ــالمشترك اللفظف 2«الباحثون بصدد وروده اختالفهم في المشترك اللفظي
 المعنى.  ق في افتر ي اللفظ واـــــــــــف

غير مقبولة في  ظاهرةال هذه ففريق يرى أن ،اختلفت اآلراء حول ظاهرة الضدية     
وأما  «في إبطال األضداد » سماهألف كتابا  الذي ابن درستويه اللغة العربية، فمنهم

إلى الحديث عن  عمدغة، لفكرة وجود التضاد في الل   الفريق اآلخر الذي انتصر
بين الكلمات، والسبب األساس الذي  عالقة الضديةمن خاللها  تاألسباب التي نشأ

    هو التأثر الحاصل بين  ؛نوا أنه من المظاهر الحقيقيةـــــــيــه العلماء، وبـــــتحدث عن
األبيض اللغات، واستعارة اللغة ألفاظا من لغات أخرى، فكلمة الجون التي تطلق على 

واألسود، منشؤها أن العرب تقول لألبيض الجون في منطقة معينة، ولألسود الجون في 
 منطقة أخرى، فحملت كلمة الجون داللة األبيض واألسود.

ن كانت استعارة الكلمات من لغة إلى أخرى، لم يكن السبب الوحيد في ظهور         وا 
كيف ذلك؟ قد تحمل  ،امل المباشرةكان من العو  عموم المعنى األصلي اد، بل إن  التض

الكلمة في معناها األصلي معنى عاما، فإذا ما انتقلنا من نظام لغوي إلى آخر، تبين 
أن هذه الكلمة قد حملت معنى آخر أكثر دقة، وربما كان مضادا للمعنى األصلي 

 .3«بسل: بسل للحالل وبسل للحرام »العام، الذي كانت تحمله الكلمة فلنأخذ كلمة 
لعب الدور الكبير في ظهور آليات  لفنا القول فإن التطور الصوتي؛كما أس      

 -لمقت الكتاب -والتضاد أيضا، ومن أمثلة ذلك قول بني عقيل ،واالشتراك ،الترادف
 –هكذا يبدو التضاد في الفعل  -لمقت الكتاب أي محوته -أي كتبته وقول سائر قيس

تبين لنا أن  -نمق – آخر بمعنى الكتاب هو غير أننا إذا عرفنا أن هناك فعال -لمق

                                                           
 .511ص م، مكتبة األنجلو مصرية،2003إبراهيم أنيس، مصر:  في اللهجات العربية، - 1
 .529والنشر والتوزيع، ص م، نهضة مصر للطباعة2002 ، القاهرة:3فقه اللغة، علي عبد الواحد وافي، ط - 2
م، المكتبة 5191-هـ5201كتاب األضداد، محمد القاسم األنباري، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت:   - 3
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بني عقيل قد تطور هذا األخير في نطقها فأبدلت النون الما، والنون والالم من 
 –األصوات المتوسطة التي يحدث فيها االبدال كثيرا في العربية، وبذلك صار الفعل 

 وتولد الضدين.   -محا –يحمل معنى  -لمق
نقصد هنا بالدراسة النصية مستويات التحليل اللغوي، الذي الدراسة النصية:  د ـــ

يتكون من المستوى الصوتي، والصرفي والتركيبي والنحوي، وما دام البحث في علم 
نصوص، مكونة من مجموعة من  هيالمصطلح يشترط تحديد المدونة، فهذه المدونة 

فالنص  »، لذا والنحويالصوتي والصرفي والتركيبي يجتمع فيها النظام ل، ــالجم
المتضمن للمصطلح يمثل المجال الحيوي للمصطلح، فالمصطلح يأخذ موقعه في 

فمراعاة الجانب  1«النص بصورته ثم هو يمتد في سائر أجزاء النص  بعروقه وفروعه
لنحوي التركيبي في دراسة المصطلح، يكشف عن تعدد المعاني التي يحملها ا

  المصطلح.
قد ال نستطيع الحديث عن النحو دون أن نمر بالصرف، ألن الصرف مقد مة      

تتكون بدورها من الكلمات التي و، والنحو هو دراسة الجملة، و ضرورية لدراسة النح
يدرسها علم الص رف، قبل أن تدخل في تركيب الجملة، ولتوضيح ذلك نستدل بهذا 

لكلمة الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة التصريف هو لمعرفة أنفس ا »القول البن جني
أحواله المتنقلة. أال ترى أنك إذا قلت: قام بكر، ورأيت بكرا، ومررت ببكر، فإنك خالفت 
ذا كان ذلك  بين حركات حروف اإلعراب الختالف العامل، ولم تعرض لباقي الكلمة. وا 

التصريف، ألن كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة 
وهذا يعني أن  2«معرفة ذات الشيء الثابت ينبغي أن يكون أصال لمعرفة حاله المتنقلة

 الص رف هو بداية التحليل النحوي.
ما ينبغي أن نشير إليه قبل الولوج في قضايا التحليل الصرفي، هو أن  الّصرف: أـــ

لم االشتقاق  ثمة فرقا بائنا بين علم الصرف االشتقاقي ويطلق عليه أيضا ع

                                                           
 .23، ص1الدراسة النصية للمصطلح، مصطفى فوضيل، مجلة دراسات مصطلحية، ع - 1
تح: إبراهيم مصطفى، وعبد اهلل أمين، القاهرة: المنصف في شرح كتاب التصريف للمازني، ابن جني،  - 2

 .1م، ص4591
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Morphologie Dérivationnelle   والتصريف اإلعرابيMorphologie Flexionnelle  
إذ إن علم الصرف بنوي يعتني بالكلمة بمفردها، وأما التصريف فهو تركيبي، غير أن 
النحاة القدامى لم يفرقوا بين المصطلحين، ألن الرؤى كانت واضحة بالنسبة إليهم، كما 

أن  ؛العلميناالختالف بين هم اللغوي النحوي، وأوجه ـمن منهج نابعة كانت ــةأن التسمي
باألفعال  ؛االبدال والزيادة والحذف... أما الثاني فيعنى ؛األول يعنى بالكلمة من حيث

أكثر من الكلمات؛ فالحرف ال يمكن أن يدخل ضمن التصريف؛ ألنه ليس ذا أصل 
ت، كما أن الحرف يفتقد إلى أصل فهو يجري مجرى الصو  ،معروف متعارف عليه

المجردة من الزمان والحدث مثل  ؛األفعال الجامدةوكذا  نحو صه ومه... ؛اشتقاقي
 .ل ضمن الميزان الصرفيفهي ال تدخ ليس وعسى،

هو الذي يقف به اإلنسان على طبيعة مفردات  ؛الصرفإن فعودا على بدء؛ و        
اللغة، إذ يمكن من خالله معرفة أصل الكلمات، وبيان جذورها وفروعها واشتقاقها، وما 

أو  ،أو تأنيث، أو إفراد ،أو إدغام، أو تذكير ،أو إبدال ،أو زيادة ،يطرأ عليها من حذف
لتي تقبل التحويل إلى عن الكلمات ا ؛أو جمع، فالدارس يبحث في علم الصرف ،تثنية

الذي يتحدد في ثالث دعائم  1صور مختلفة، ونجد عند تمام حسان  النظام الص رفي
 أساسية هي: 

الفعل واالسم والحرف، والتصريف الثالثي؛  اني: ويرجع بعضها إلى التقسيمـالمع -1
 والتأكيد. كاإلفراد والتثنية والجمع والتعريف والتنكير، وكذا العالقات النحوية كالتعدية

اني: وهي الصيغ الصرفية واللواصق والزوائد، وقد يدل على المبنى داللة ــــــالمب -2
 بالحذف أو االستتار، بحيث تغني القرينة عن ذلك. ؛عدمية

التي تجمع بين المبنى  ،العالقات: وهي في مجملها العالقات أو القيم الخالفية -3
 –ضْرٌب  –ان مثاال لذلك في كلمتيد م تمام حسوالمبنى، والمعنى والمعنى، وفي هذا يق

متمثلة في  ؛إذ لهما نفس الميزان الصرفي، إال أن القيمة الخالفية بينهما -شْهمٌ  -و
فاألول يحمل داللة المصدرية والثاني داللة الصفة  ،المعاني التي تحملها كل كلمة

 المشب هة. 
                                                           

 وما بعدها. 31اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حس ان، ص  - 1
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أن علم الص رف يدرس الكلمة خارج السياق، حيث يتم دراسة  ،ومما سبق يتضح لنا    
ة في هذا ـــــــــــلـي، حيث إن الدالـــــــي التخصصــــــالشكلي المعجم ؛هـــــــي جانبــــــــالمصطلح ف
 يةنحاة العربدون التركيب. والكلمة عند  ي،ــــانب المعجمــــــن الجـــــــم فقط مــــــالمصطلح يت

 .ىاألخر  م، ولكل قسم خواص تميزه عن غيره من األقسا1إلى اسم وفعل وحرف سمةمق
التعريف تدخل عليه دون  " ـلا"مة التي تقبل التعريف، بمعنى أن أما االسم فهي الكل -

نقول رجٌل رجاًل رجٍل، أما ف ؛كما أنه يقبل التنوين -الرجل –كقولنا رجل  ،أي شرط
  ل التمثيل ال ــــــى سبيــــــفعل ،ادـــــسنه يقبل اإلــــــت؛ فهي محددة في أنلالسمة ـــــة الثالثـــــــــالسم

فقد أسندنا قراءة الكتاب  ،قرأ زيد كتابا :يمكن إسناد فعل ما إلى االسم مثل ،الحصر
، فنقول يا زيد هذا فاالسم يقبل دخول حرف النداءمسند إليه، إضافة إلى  فزيدإلى زيد 

عمر، أما السمة األخرى التي تميز االسم عن غيره فهي التصغير؛ فيمكن أن  ويا
 نصغر االسم، مثل قولنا ياعمي ر، وأخيرا فإن االسم يدخل عليه الجر.

أو أنجزت ، مثل قرأت كتابا ـاء الفاعل،الفعل: ومن مميزات الفعل ما يلي: أنه يقبل ت -
ياء المخاطبة أخرجي كذا ، و عمالً  أنجزتْ مثل  ،تاء التأنيث الساكنة أصالةوكذا بحثا، 

 جَ رُّ بَ تَ  نَ جْ رَّ بَ تَ  الَ وَ  ﴿ في المثال التالي:يا أسماء، ونون التوكيد الشديدة أو الخفيفة 
 [األحزاب اآلية] ﴾ىلَ وُّ األُ  ةِ يَّ لِ اهِ الجَ 
تتوافق مع  ،مميزات تتحدد فيهال  قسام الكلمة عند النحاة، غير أنهالحرف: من أ -

 االسم أو الفعل.
أصغر وحدة داللية  » وهو هي المورفيم ية؛الصرفالكلمة سانية فومن الناحية الل      

فمن شروط المورفيم أن  ،2«ذات معنى يمكن أن تصلح أساسا لتحليل جميع اللغات
بنائي، ال يعالج  المورفيم اصطالح تركيبي »يكون وحدة دالة، ويضيف تمام حسان أن 

عالجا ذهنيا، غير شكلي، إن ه ليس عنصرا صرفيا، ولكنه وحدة صرفية في نظام من 

                                                           
في كتاب المصطلح الصرفي التذكير والتأنيث ذكر صاحب الكتاب المميزات التي يتميز بها كل من االسم   1

ع لمعايير معجمية إلى أن هذه المميزات مختلفة فمنها ما هو خاض والفعل والحرف، وقد تصرفنا فيها، كما أنه أشار
  وصرفية ونحوية.

 .219م، ص5191، 1معرفة،عل، سلسلة عالم االكويتنايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة،  - 2
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يشير تمام حسان إلى أن المورفيم ال يتعل ق بالجانب  1«المورفيمات المتكاملة الوظيفة
يحمل  إذ ،إلى المرجع، كما أنه وحدة صرفية في نظام الجملة ل يتعدىالمفهومي فقط ب

ـاء ى الفكرة التي جــــإل ؛داخل الجملة، ويمكن أن نصل من خالل ما سبق ى خاصامعنً 
متضمن  ،ة المصطلح من جانبه الصرفيـــــون دراســــــومن هنا تك 2رتشارد وأوقدنبها 

 في األوصاف التي تحملها الكلمة، وهي خارج السياق أو النص.  
في تحليله  الجانب الص رفيب ال يكتفي الباحث في المصطلحإن   النحو والتركيب: ب ـــ

الكلمة تدخل في  حيث إن   التركيبي، الجانب النحويبل البد من دراسة المصطلح من 
وهي خارج الجملة أو التركيب، ثم  ،التركيب، لتكتسب مختلف المعاني التي لم تكتسبها

ض إن تحليل المصطلحات يبدأ من النصوص أو المدونة، وقد يمكن أن تتداخل بع
اق الذي وردت ـــــــــالل السيــــــــالمصطلحات في المجاالت المختلفة، إذا لم تتحدد من خ

ذا كــــــــــفي ينطلق من النصوص التي احتواها  ،ات النحويةـــــا للمصطلحــــــــان تحليلنــــــــه، وا 
    الذي وردت  كان أن يتم مراعاة السياقتاب الخصائص، كان من الضروري بمك

غير أن التسمية واحدة  ،، ألن هناك مصطلحات تنتمي إلى مجالين مختلفينفيه
 والداللة مختلفة. 

ذا كان المصطلح في غ     لب األحيان يرد كلمة مفردة، فإنه يمكن أن يرد كلمة اوا 
، من هنا مركبا ن مصطلحاليكو   افة السوابق واللواحق إلى المفردةمركبة، ويمكن إض

حوي ــــى التصنيف النــــا يسمـــات، أو مــــب على إبراز هذه العالقـــــو والتركيـــل النحـــــيعم
، فقد يرد  3للمصطلحات، ويتحد د من خالل إبراز النوع والعدد والجنس والزمن والصيغة

المصطلح اسما أو صفة أو جمعا أو مفردا أو مذكرا أو مؤنثا، وقد يرد كلمة مفردة كما 
ما أن  ،مة مركبة، فإما أن يكون المصطلح مضافا إلى كلمةيمكن أو يرد كل تكون وا 

                                                           
 .512م، مكتبة األنجلو مصرية، ص5110م حسان، مصر: اتممناهج البحث في اللغة،  - 1
سوسير الذي اعتبر الكلمة عبارة عن دال ومدلول، فإن و شارية، فعلى خالف دتدعى هذه النظرية بالنظرية اإل 2

 هذه النظرية تضيف عنصرا ثالثا يتمثل في المرجع الخارجي، وال يشترط في هذا المرجع أن يكون شيئا ملموسا 
مصر:   1أحمد مختار عمر، علم الداللة، طإلى: فقط، فقد يكون كمية أو حدثا ... ولالطالع أكثر ينصح بالعودة 

 وما بعدها. 12م، ص5119
  ينظر، مقدمة في علم المصطلح، علي القاسمي -3



الفصل الثاني: الدراسة المصطلحية وآليات االصطالح                        الباب األّول                 

 

 
62 

: علم النحو؛ فمصطلح النحو هنا مثال المصطلح، كأن نقولالكلمة هي المضافة إلى 
مضاف إلى العلم، وأما نحو الجملة فمصطلح نحو مضاف إلى الجملة، ونجد علماء 

ب ــــــــــاستعملوا المركو ة المركبة، ـــــــيب أو الكلمة التركــــــد اعتنوا بمسألــــــق ،النحو في القديم
نية، غير أن هذا المزجي؛ إذ إن الكلمة األولى تكون جزءا ال يتجزأ من الكلمة الثا

فمن المسائل  ،على المصطلح حينما يكون مكون من كلمة واحدةاألخير ال ينطبق 
 سناديا.ون المركب إلصرف، وقد يكالمختلف فيها كون المركب المزجي ال يقبل ا

 ، يقتضيإطاره العام صياغة المصطلح فيإن صياغة أبنية المصطلحات:  -2 
ن ثوابت معرفية مطلقة ـــــــــقوانين وشروطا، ينبغي على الباحث أن يسير وفقها، م

ي المتعلقة ـــــــــا الثوابت المعرفية فهــــــــــــوعية خاصة، أمــــــــومسالك ن ،ونواميس لغوية عامة
اإلنسان في حديثه يكون تحت تأثير خلفية معرفية فبالخلفية المعرفية ومجال الدراسة، 
بـها، في مجال فقه اختيار المصطلحات التي يتحدث معينة، تكون بمثابة مرجع يتم و 

ن  عدم احترام المجا  .ل في الدراسة يعد ضربا من التشويشلغوي علمي معين، وا 
البد من مراعاته  غة، كمبدإلثوابت المعرفية تقف خصوصية الل  وباإلضافة إلى ا     

الحصر، وجدناها للغة العربية على سبيل المثال ال في صياغة المصطلح، فإذا أخذنا ا
لغة  فهيغات األخرى، من حيث األسرة والفصيلة اللغوية، تختلف كل االختالف عن الل  

ات ـــــــــآلي يحتاج إلى صياغة المصطلحاتبيعة توالدية ال تركيبية، ثم إن  سامية ذات ط
 المنطوقغة الل  ـه من لغة إلى وليده للمصطلح أو نقلـ، في تإليها واضع المصطلح يلجأ
وبالمقابل االشتقاق والنحت والتركيب، التي استعملها علماؤنا القدامى  ، فمن اآللياتبها

ربية ـــــة العـــهده اللغـلذي تشاستدعتها الحاجة إلى ملء الفراغ ا جديدة، آلياتاستحدثت 
 واصق بأنواعها. رجمة والل  ــــــح، كالتـــللمصطل  جنتتال ي ـــــات التــــواللغ
ة االشتقاق في ـــــة بخاصيـــــــالنحوي ةــــــاللغوي اتـنت الدراســـلقد اعت : االشتقاق 2-1

يحتاجها اإلنسان في استعماالته  القديم، بغية إثراء اللغة العربية بمختلف األلفاظ، التي
الدخيل، حيث إن في اللغة العربية من  ،اليومية، إذ هو الطريق إلى معرفة األصيل

األصيل يعاد إلى أصله الثالثي، أما الدخيل فال يوجد له أصل في اللغة العربية، وقد 
هـ أن العرب كانت تشتق بعض الكالم من بعض وهذا النص  (559)فارس أورد ابن 
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أن للغة العرب قياسا، وأن العرب  -إال من شذ  منهم -غة أجمع أهل الل   » بي ن ذلكي
االشتقاق، من حيث ، ولعل أول من تناول خاصية »1تشتق بعض الكالم من بعض

التقسيم ال التعريف هو ابن جني، حيث ذكر في كتاب الخصائص ضربين من 
أن تأخذ  »الضرب األول قائال:االشتقاق؛ صغير أو أصغر، كبير أو أكبر، وقد عر ف 

ن اختلفت صيغه ومبانيه... وأما أصال من األصول فتتقرَّ  اه فتجمع بين معانيه، وا 
االشتقاق األكبر فهو أن تأخذ أصال من األصول الثالثية، فتعقد عليه وعلى تقاليبه 

 وقد سار السيوطي في نفس االتجاه من حيث تقسيم االشتقاق.  2«الستة معنى واحدا
هو يسير المحدثون في نفس الوجهة، من حيث تعريفهم لالشتقاق مع القدامى، فو     

يستعمل إلغناء  » إذ ها من بعض، على أن تعود إلى أصل واحدتوليد األلفاظ بعض
الرصيد ومنه ينطلق لوضع سلسلة من المفردات الجديدة التي تواكب االختراعات 

االشتراك  -1»: ة من الشروط المتمثلةإذ تستوجب عملية االشتقاق مجموع 3«الحديثة 
في عدد الحروف وهي في اللغة العربية  ثالثة، وأما االشتراك فيما دون ذلك فله 

أن يكون بين  -3أن تكون هذه الحروف مرتبة ترتيبا واحدا في هذه األلفاظ. -2بحثه.
ومن هنا يتضح لنا أن  ،4«هذه األلفاظ قدر مشترك من معنى ولو على تقدير األصل

األصل والترتيب والمعنى أيضا، غير أن  :تستدعي االشتراك في ،ممارسة االشتقاق
م هو فرع من فروع علم فاالشتقاق عنده ،داللة االشتقاق تختلف عند علماء الغرب

أخذ ألفاظ  »، وينحصر مجاله في ويعيدها إلى أصولها األولى درس المفرداتاللغة، ي
كلمة، وتزويد كل واحدة منها بما يشبه أن يكون بطاقة شخصية يذكر القاموس كلمة 

فيها من أين جاءت ومتى وكيف صيغت والتقليبات التي مرت بها، فهو إذن علم 
تاريخي يحدد صيغة كل كلمة، في أقدم عصر تسمح المعلومات التاريخية بالوصول 

أصابتها من جهة المعنى إليه ويدرس الطريق الذي مرت به الكلمة مع التغييرات التي 

                                                           
  .99ص ابن فارس،الصاحبي في فقه اللغة العربية،  - 1
 .532، ص2جابن جني،  ،الخصائص - 2
 .41ص م، دار هومه،4001الجزائر:صالح بلعيد،  محاضرات في فقه اللغة، - 3
4
 .53الصناعة، عمار ساسي، ص ن العربي من آلية الفهم إلى أداةالمصطلح في اللسا - 
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وبهذا المفهوم الذي جاء به فندريس نستخلص أن االشتقاق  1«أو من جهة االستعمال
 علم عملي تطبيقي. يخي نظري، أما عند العرب فهوعندهم علم تار 

لقد اهتم علماء العربية بهذه الظاهرة قديما وحديثا، فالباحث في عصرنا هذا يولي     
كآلية من آليات وضع المصطلح، لذا فإن  عتمدإن االشتقاق يمية الكبرى، إذ له األه

ومحاولة الموازنة مع ما استجد في  ،القديم في عدم ترك ، اهتم بهمجمع اللغة العربية
غة في األخذ بالرأي النحوي الذي يعتمد على واقع الل  »بحيث يتم  ،العصر الحديث

تطلبات المعاصرة، ولهذا نصوصها الفصيحة ويمكن في الوقت نفسه من الوفاء بالم
يعتمد النظر في قضايا بنية المصطلحات على ما ورد في كتب النحو والصرف وعلى 

غة الل   إن   ؛2«محتوى المعجمات العربية... حتى تكون القرارات مطابقة لبنية العربية
داخل بنية الكلمة، وهذا بفضل  نفجاريةحركة االعتمد الالعربية ذات قانون تكاثري، ت

غة دون المساس بجوهر الل   ،المصطلح صناعةآلية مهمة في فهي  ،خاصية االشتقاق
 فهوغة ذات قدرة على مسايرة الجديد، جعل الل  بنائها الداخلي، وفي نفس المسار يو 

ويتم لها ذلك بفضل آلية االشتقاق: هذا التقولب  » :يقول المسدي لغةحياة ال  لضمان 
والذي لواله لتعذر على العربية أن  ،لصرفي المظهري في نطاق المادة اللغوية الواحدةا

ن ـــيـبـــق يتــــا سبــومم 3«تستوعب أي مادة اصطالحية طارئة في تاريخ المعرفة البشرية
في مجال صياغة المصطلح، خاصة بعد فتح يعول عليها  ،اهرة االشتقاقـــــا أن ظــــلن

وقد ازداد  »:يقول يوسف وغليسي ،الشتقاق من أسماء األعيان والمعرباتال لالمج
االشتقاق خصوبة وثراء مع انفتاح التشريع اللغوي العربي الحديث على االشتقاق من 
أسماء األعيان والمعربات واألسماء الجامدة، ووضع أوزان قياسية جديدة من المشتقات 

باحة ما ووضع ضوابط قياسية لتكوين أفعال جديدة  لم تذكرها المعجمات القديمة، وا 
غوية تحت وطأة الل   المحظوراتشاكل ذلك من القضايا التي باتت تصنف في عداد 

                                                           
 .229، تعريب: عبد الرحمان الدواخلي، محمد القصاص، مكتبة األنجلو مصرية، صج. فندريس، ةــــــغالل - 1
 .10ص ،األسس اللغوية لوضع المصطلح، محمود فهمي حجازي - 2
 .41النقدي، عبد السالم المسدي، ص المصطلح - 3
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لضرورة  المحظوراتالكشف عن فالحاجة تملي علينا  لذا «1الضرورة العلمية الملحة
 .  دون المساس بالنظام اللغويعلمية 

ر ــيــى غير األصلي، بمعنى تغيــــللداللة على المعن فظال الل  ــــو استعمـــــه المجاز: 2-2
إلى داللة أخرى علمية يحددها مجال العلم، إذ إن الداللة المنقول  ،الداللة المعجمية

المجاز إذا كثر لحق  »على حد  تعبير ابن جني في قوله  ،إليها تصبح حقيقة
لداللة الحقيقية بح هي اوقد يكون المقصود هنا أن الداللة الثانية، تص ،2«بالحقيقة

بعد أن تصبح متداولة بين الناس، والمالحظ في المجاز أن الدال  ،المتعارف عليها
 ؟أم من الحقيقة كلها ؟لف في أصل اللغة هل هي من المجاز كلهيبقى ثابتا، وقد اختُ 

، وعلى هذه التصنيفات انقسم العلماء في القديم، يقول أحمد ؟أم أن  اللغة حقيقة ومجاز
ويكاد يكون المجاز من وسائل التصوير الفني عند القدامى والمعاصرين  »مطلوب
وسيلة من وسائل نمو اللغة، ويمكن االستعانة به في وضع  -فضال عن ذلك –ولكنه 

وبناء على -وعليه  ؛3«المصطلحات العلمية واأللفاظ الحضارية على سبيل تغير الداللة
ات المعتمدة ــهو وسيلة من وسائل النمو اللغوي، ومن اآللياز ــــفإن المج -ول السابقـــــالق

 في صياغة المصطلحات العلمية.
وجعله مسايرا  ،أو في كلمة واحدة اإلحياء، وهو العودة إلى التراث بعث القديم: 2-3

لباس اللفظ حل ة جديدة، للتعبير عن المستجدات التي حدثت في  لتطو رات العصر، وا 
الذي يعتمد عليه فــــــي ملء       د  الملجأــــراث يعـــــى التــــهل العودة إلار اللغة، لكن ـــإط

الفراغ، الذي يشهده المصطلح العربي في جميع مجاالته ومستوياته؟، هل من السهل 
تحمل دالالت غير الدالالت  ـالخوض في التراث العربي، الستخراج مصطلحات حديثة

الحاضر أن يقرأ  ،ن المختص في علم المصطلحالتي وضعت لها سابقا؟ هل بإمكا
خاصة إذا علمنا أن خصوصيات الفترة التي مضت ليست  ،الماضيبالعودة إلى 

يجيب صاحب هذا  ؛حد  ذاتهوكذا صناعة المصطلح في  ،والمرجعية أيضا ،نفسها
                                                           

 .35إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، يوسف وغليسي، ص - 1
 .221ص ابن جني،  ،2الخصائص، ج - 2
 .22بحوث مصطلحية، أحمد مطلوب، ص  -  3
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أما الكلمة العربية التي ستوضع أمام األعجمية فليس من السهل إيجادها أو  »القول: 
اختيارها. فهناك تراث علمي قديم لنا يجب مراجعته بغية العثور على لفظ عربي سائغ 

أو له معنى مقارب لمعناه، وهناك مادة لغوية واسعة يجب  ،له معنى اللفظ األعجمي
ن فقد يكون بعث القديم م ؛1«ها المشهورةاالطالع عليها في معجمات اللغة وكتب

 إليجاد مقابل للمصطلح الوافد.   اآلليات التي يصعب الوقوف عليها،
من السلبيات، أما اإليجابيات   له من اإليجابيات كما له ؛العودة إلى التراث إن      
ـــــــاب      ي الكتـــــــبقعودها بين دفت ،انـــــــاظ التي حكم عليها الزمـــــــإحياء األلف :يــــــتمثل ففت

لنور، وتأخذ مكانهــــــا ضمن الكلمــــــــات   رى اــــــا من جديد لتـــــــال يتم بعثه لمَ ، فَ األصفــــــر
هم بشكل أو بآخر في تشويش قـــــواعد تسا ،ال يتم إدخال كلمات أجنبية بالتالياألخرى، 

نقمة على  ،اء القديمــــــن زاوية أخرى يمكن أن يكون إحيـــــ، ومالعربيـــــةغة وخصائص الل  
غة العربية وليست نعمة، ألن الخوض في هذه المسألة دون أخذ االحتياطات الل  

قد نقع و قد يتسبب في وقوع شرخ داللي بين المصطلحات القديمة والحديثة،  ،الالزمة
يبقى الحل الذي يتوسط  ،ن العودة إلى التراث وتركهـــيغوي، فبالل   لاالختالا يسمى ـــفيم
يخدم اللغة، لكن البد من توخي الحذر فالعودة إلى التراث من الصواب،  أقربن ـيــالرأي

 الكبير.
غة هي آلية التواصل بين األجناس البشرية، فهي تخضع ما دامت الل   التعريب: 2-4
         ي ـــــــرفــي أو الصــــــالصوت :د يظهر في الجانبـــــــأثر قــــــالتأثر، وهذا ـــــون التأثير والتــــــلقان

هذه األلفاظ الدخيلة، نقطة سوداء تعك ر صفاء تكون أو التركيبي أو الداللي، وحتى ال 
غة فظة األجنبية لقانون الل  غة إلى آلية التعريب، وهو إخضاع الل  اللغة، عمد علماء الل  

 :ول فندريســـيق ؛ذا على مستوى الشكل والداللةــــهذه الكلمة، ويحدث هالتي استقبلت 
غة المستمر، في معزل عن كل تأثير خارجي يعد أمرا مثاليا، ال يكاد تطور الل   »إن 

يتحقق في أية لغة، بل على العكس من ذلك، فإن األثر الذي يقع على لغة ما من 
غات غوي ذلك ألن احتكاك الل  في التطور الل   لغات مجاورة لها كثيرا ما يلعب دورا هاما
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وبناء على هذا القول  ،1«غات يؤدي حتما إلى تداخلهاضرورة تاريخية، واحتكاك الل  
ن ــــل بيــــوسيلة التواص ألنهــــا ؛ن اللغاتـائم بيــر قــأثـــر والتـــألن التأثي ،فالتعريب البد منه

 اس البشرية.ـــلف األجنـــــمخت
ل نظر ـم تكن وليدة العصر الحديث أو علم المصطلح، بــل ،اهرة التعريبـــظ إن       

غة ذي ارتضاه مجمع الل  ال ؛ريف االصطالحيـــالتعأما حديثا فل، ـون األوائـغويفيها الل  
المعر ب: كل ما استعمل في اللغة العربية من ألفاظ أجنبية سواء ألحقت  »العربية هو

ي في وضع المصطلحات، فيب اللفظ هو المعتمد إن تعر  2«لحق.بأبنية عربية أو لم ت
 ـــــ تعريب النصوصــــــ  فهي نوع من التعريب الترجمةمختلف المجاالت العلمية، أما 

دون غض الطرف عن  ،الصوتي والصرفي والتركيبي :حيث يراعى فيها الجانب
في  ،استعمال اللغة العربيةبوأما المفهوم العام للتعريب؛ فهو المتعلق الجانب الداللي، 

 ؛ربيةــال اللغة العــم استعمـــال اللغة فيها، أي تعميــــواقع التي يقتضي استعمــــجميع الم
ي ـــنقطة ضعف ف ،التعريب يعد  ي الجامعات واإلدارة والطب واالقتصاد...، لكن هل ــــــف
 موجودة في لغات  ،التعريب ظاهرة صحية ـــارس عليها؟ أم إن  غة وضغطا يمالل  
ح ـــال المصطلــــات استقبـــة من آليــآلي ،ةـــغة الفرنسيي الل  ـــف "الفرنسة "رى، فقد نجد ـــأخ

 غة الفرنسية.األجنبي في الل  
زة النوعية ــفــ، والقينولوجــي التكــطو ر العلمــوالت ،اعيــاري االجتمــالمقياس الحض إن       

غة إلى منبهات خارجية تدفع بالل   هيال، ــفي مجال االتص ،العالمالتي تشهدها لغات 
مــها، فإما أن تصنع لنفسها ألفاظــالتطو ر من داخل غلق نا أن تــا بها تسد  الثغرات، وا 

ال ــــفالتعريب باعتباره نق »موت البطيء لنفسها يقول المسدي: تصنع الو ى نفسها، ـعل
غط ــى الضـــات إلــامة ترضخ بحكمها اللغــة عــاهرة لغويــمصطلحيا، هو صورة لظ

ى ــها علـــن نفسها وقدرتــن دفاعها عــا بيــوازنــس لنفسها تــتحســاريخي فتـــاري التــالحض

                                                           
 .329فندريس، صج. اللغة،   1
م، إخراج ومراجعة: محمد شوقي أمين 4531 -م4551مجمع اللغة العربية، القرارات العلمية في خمسين عاما  - 2
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استيعاب الحد األدنى من اللفظ األجنبي الوافد، ويقوى التوازن بقدرة قوة المجموعة 
  1«اللسانية حضاريا

كأن يتم استبدال الحروف  ،ء طريقة في تعريب الكلمات األجنبيةفقد انتهج العلما    
بحروف أقربها مخرجا، وكذا تغيير بناء الكلمة إلى  ،التي ليس لها مقابل في العربية

   غة ــوت والصيـي الصــف ،ا للعربيةــوافقــبي مــان اللفظ األجنــا إذا كـــربية، أمـــة العـــأبني
فتعريب الثقافة العلمية ومن ضمنها الثقافة  »العربية دون تغيير والبنية، أدخل في نظام

از ـــــو جهـــارجي، وهـــاه المصطلح الخـــى ما أسمينــــة يقتضي اللجوء إلــانية الغربيـــاللس
 رية ــــوالت فكـــاء على مقــــلي بنـــانب المصطلح الداخـــى جـــد إلـــاغ ويشيـــاصطالحي يص

تى نستطيع التعبير بألفاظ عربية عما يعبر عنه بألفاظ أجنبية، ومثل هذا داخلة، ح
العمل ال يمكن أن يقام به إال إذا طوعت اللغة مبنى ومعنى الحتضان مقابالت الصيغ 

ذا كان هذا وضع التعريب 2«والمفاهيم   الواردة  فماذا يقال عن النحت؟    ،وا 
ى الخليل بن أحـــــــــمد الفراهيدي في ــإل ؛النحتهور مصطلح ــود ظـــيع النحت: -5ـــ2

 منحوتة، ولـم يذكر تعريـف النحت كتاب العين، حيث ذكـر بيتا شعريا وردت فيه كلمة
النون و  »نحت( ورد تعريفا لغويا للمادة )غة ألل  أن ابن فارس في معجم مقاييس ا إال  

ديدة، ونحت الن جار الَخشبة ينحتها الحاء والتاء كلمة تدل على َنجِر شيٍء وَتسويُته بح
أنه جمع مجموعة من بويعر ف النحت ؛ 3«نحتا )...( وما سقط من المنحوت نحاتة 

بسم اهلل الرحمان الرحيم، والحمدلة من  :نـــبسملة مالل ــمة واحدة: مثـــي كلـــالكلمات ف
والسيوطي في المزهر  ،الحمد هلل، ونجد كالما عن النحت للثعالبي في كتابه فقه اللغة

أو عد ة كلمات في كلمة  ،في علوم اللغة، وقد ذكر الثعالبي أن العرب تجمع كلمتين
ـــا ابـــون ذلك اجتنــد يكــوق ،غةــي الل  ـــاد فــار واالقتصـــي االختصـــة توخــوذلك بغي ،دةـــواح

 ن ــــــــنس مــــو جـــــدة، وهــــة واحـــلمـالث كــــن أو ثــيــن كلمتــحت مــنــرب تــــــالع »لإلطنـــاب 
 :االختصار، كقولهم: رجل عبشمي نسبة إلى عبد شمس وأنشد الخليل

                                                           
 .50المسدي، ص المصطلح النقدي، - 1

 .522، ص 23عربي، عل، مجلة اللسان ا5اللساني، عبد القادر الفاسي الفهري، مقدمة المصطلح  - 2
3
 .، مادة نحت9ارس، جابن فمعجم مقاييس اللغة،  - 
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 أقول لها ودمع العين جار      ألم يحزنك حيعلة المنادي             
   1«من قولهم حي  على الصالة 

ريفا للنحت يورد تع ، فإنهيعبد القــــادر المغربد عنـــــــــوبالتحديد ؛ د المحدثينــــــا عنـأم    
النحت في االصطالح أن تعمد إلى كلمتين أو جملة فتنزع من مجموع كلماتها » :ولهبق

كلمة فذة تدل على ما كانت تدل عليه الجملة نفسها... وهو في الحقيقة من قبيل 
يعد ضربا من ضروب  ،لنا أن النحت ي نـبومن هنا يت ؛«2االشتقاق وليس اشتقاقا بالفعل

أن المتكلم قد يصعب عليه أن يفصل  ؛ولعل السبب الرئيس في نشوئه هو .االشتقاق
ى ذهنه دفعة واحدة، فيلجأ إلى استعمال كلمة واحدة، تتشكل من بين كلمتين وردتا إل

 :3هي وينقسم النحت في اللغة العربية إلى أربعة أقسام حروف الكلمة األولى والثانية.
م ـــــان الرحيـــسم اهلل الرحمـــب :و أن تنحت من الجملة فعال؛ كما فيـالنحت الفعلي: وه -4

  .بسمل وحمدل
صفة بمعناها، أو بأشد  تدل على ،ن كلمة واحدةــالنحت الوصفي: وهو أن تنحت م -2

 بطر: الرجل الشديد.منها مثل ض
 مثل جلمود من جمد وجلد. ؛ن اسماـيـالنحت االسمي: وهو أن تنحت من كلمت -5
طبرستان وخوارزم فتقول  ؛النحت النسبي: وهو أن تنسب شخصا إلى بلدتين مثل -1

 طبرخزي.  
غة، غير أنها غة لكل  جديد، كما أنها آلية تنمو بها الل  النحت وسيلة تطويع الل  إن       

 سكسونية. ية واألنجلوـنية والجرمانـيـغة العربية، على غرار الالتليست سمة نوعية في الل  
المجمع من عد ها بعض، فقد ، على ضم بعضها إلى التي تعتمد في توليد الكلمات

ل عليه  ؛التي يعتمد عليها خاصة في المجال العلمي، وعليه ،األساليب فالنحت ال يعو 
غات النحتية، وزيادة على غة العربية ليست من الل  كثيرا في وضع المصطلح؛ ألن الل  

الباحث في  غة العربية، يلجأ إليه، في نظام الل  حدٌث عارٌض وتكيٌف طارئ تذلك فالنح
                                                           

 .495ص فقه اللغة وأسرار العربية، الثعالبي، - 1
 .44م، مطبعة الهالل، ص 4503در بن مصطفى المغربي، مصر: عبد القااالشتقاق والتعريب،  - 2
 .رمضان عبد التواب ،فصول في فقه اللغة ينظر: - 3
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عاجزة عن إيجاد المقابل المناسب للمصطلح  ،حاالت تقف فيها اآلليات األخرى
 يغيب فيها الوزن العربي ،للدخيل، ثم إن نحت مجموعة من الكلمات في كلمة واحدة

الفصيح، يجعلنا نبتعد عن هذه اآللية التي رفية العربية، والذوق العربي واألبنية الص
 يمكن أن تشو ه النظام النحوي للغة العربية.

ة إال عند هذه اآلليـــــــ تركاحثين إلى من بعض البـــــــــ ،رت دعوات صريحةــــــــقد ظهو     
د ــــــــــــي توليـــــــــماله فاستعـعدم التوسع ب »ن ـتحسـن المســــــــــث محي ،وىــــــــــرورة القصــــــــالض

المصطلحات الجديدة ألنه يتنافى مع الذوق العربي، وألن المنحوت يطمس معنى 
ـــغة    غـــات اللصيقــــة دون الل  تــــص بهـــــا الل  تخ ،زةـــــحت ميـــان النـــا كـــولم 1«المنحوت منه

إن  »غة العربية الل  البنية الخاصة ب العربية، فإن اإلفراط في استعمال النحت قد يضر
اإلفراط في النحت بغير حدود وال ذوق قد قادنا إلى االصطدام بكلمات هجينة غريبة 
تنغلق مفاهيمها دون هوامش طويلة تشرحها بعد أن تعيدها إلى أصولها وحينئذ تغدو 

ن ــــلعربي مي اــــون شرا على المفهوم وأرحم بالمتلقــالجملة االصطالحية الطويلة أه
لكن هل يمكن االستغناء عن هذه اآللية  2«المصطلح المفرد المنحوت من كلمات شتى

      اء ـــــــنــغــل االستـــــــية؟ هــربـــــاللغة الع نظــــــاما يهد د ــــــــل استعمالهـــــي وضع المصطلح؟ هـــف
ل عليها  ،النحت آليةيعد  يمثل حال  سليما يمكن العمل به؟ أال  ؛عنها يمكن أن يعو 

 غة؟ نمو الل  لالنحت وسيلة  هلالكثير في االقتصاد اللغوي؟ 
  والكيفية التي يتم بها  ،د النظر في النحتيجعلنا نعي ؛طرح مثل هذه األسئلة إن      
ض األحيان ضروري يمكن أن يساعدنا على تنمية األلفاظ ـــت في بعــــعر أن النحــــنش »

لغة، ولذا نرى الوقوف منه موقفا معتدال، ونسمح به حين تدعو الحاجة الملحة في ال
وهنـاك نوع آخر يمكن أن يدرج ضمن خاصية النحت وهو الـتركيب، ويتميز  ،3«إليه

النحت تفقد الكلمات فيه بعض الصوامت والصوائت، أما  في كونالتركيب عن النحت، 

                                                           
 .علي القاسمي ،مقدمة في علم المصطلحينظر:  - 1
، 12األشكال الجديدة للنحت ودورها في التنمية اللغوية المعاصرة، يوسف وغليسي، مجلة المجمع األردني، ع - 2

 .515م، ص2009حزيران 
 .54م، مكتبة األنجلو مصرية، ص4513 ، القاهرة:6من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، ط - 3
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  ح ــــــــرجمة مصطلـــت ود بالتـــركيــــبتحـتفــظ بجميع حروفــها، والمقص في التركيب فالكلمات
 خصائصها ،غة العربيةغة العربية، دون أن تفقد الل  ية إلى الل  ـبــة األجنـــغي الل  ــــــف ،ركبــــم

 وينقسم التركيب إلى: ؛بإدخال حروف ليست منها
وجود، ال نهاية... ويجوز  كون، ال ( مثل النحو )ال + اسم التركيب المزجي: -أ

 .الالنهاية والالوجود : الالكون،عليه فنقولالتعريف   (ـلا)إدخال السابقة 
التعريف، ومن أمثلته عبد  (ــلا)اليجوز أن يدخل عليه  التركيب اإلضافي العربي: -ب
أما الجزء الثاني منه  ،(، إما )رفعا أو نصبا أو جرافالجزء األول منه له إعرابه ؛اهلل
 ، غير محدود...، ومن األمثلة عدم التوازنيكون مضافا إليه دائماف
ن مــــو المكـــ: وهطـــزجي المختلــــركيب المـــــالت-ج نهاية أجنبية مثل          و اســــم عــــربي ن ـــــو 
(LACTAT )بالنهاية  ،واحتفظ المصطلح العربي ،حيث ترجم عنصره األول إلى لبن

قد يوصل مستعمله إلى خلط بين  ؛فقيل لبنات، غير أن هذا التركيب (ATE)األجنبية
 . في بنيتها ض نظام اللغة العربية إلى خدشليستا من نفس األسرة، وكذا تعر   ،لغتين

 عـــي وضـــف ،هاــة وأصعبـــات الحديثـــــن اآلليــــــواصق مل  ال د  ـــــــتعاللواصق:  -6ــــ2
وهذا استنادا  ،غة العربيةل  في الى؛ في إيجاد الكلمة المقـابلة أو بعبارة أخر ح ـــمصطللا
ذ على ـــــرب ممن أخــاء العـــيكاد يجمع علم »الـــذا المجــــي هـــن فــيــى مقولة أحد الباحثلإ
ن على وجود مشكلة أشبه ما تكو  ،غة العربيةتطوير جانب المصطحات في الل  اتقه ـــع

اللـــواصق  إن   1«واحق إلى العربيةــوابق واللــالمستعصية تكمن فيما يسمى بترجمة الس
التي  ،تنحصر في السوابق تضاف إلى جذر الكلمة، كما أنها ال ،وحدات صرفية هي

 أما الدواخل فموقعها وسط  ،الالحقة في آخرهاو  ،فقط يكون موقعها بداية الكلمة
 لذا سميت بالدواخل ألنها تدخل عى بنية الكلمة.  ،الكلمة
إلى لغات يتم  ـــــ 2على حد  تعبير أحمد المتوك لـــــ غات في مجملها تنقسم إن الل       
غة اإلنجليزية، أما الل  غة فة السوابق واللواحق، كالل  تكوين الكلمات بواسطة إضا ؛فيها

                                                           
     ، 22منهجية وضع المصطلحات الجديدة في الميزان، وجيه حمد عبد الرحمان، مجلة اللسان العربي، ع -1

  .11ص 
2
في كتابه، قضايا اللغة العربية في اللسانيات البنوية أشار أحمد المتوكل إلى نوعين من اللغات لغات سلسية  -  

 سلسية.وأخرى غير 
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، إال إذا واحقل  إذ يقل صوغ الكلمات باستعمال السوابق وال ؛العربية فهي ليست سلسلية
ر ـيـالحشو أي التدخل في قلب الكلمة بالتغي »ال ـــرورة ذلك. فاستعمـــاقتضت الض

بخالف  Affictionلصاقاتالطريقة في صوغ المصطلحات تسمى إ واإلضافة، وهذه
ها ـــم فيــــل يتـــب 1«وغيره لصاق مع االشتقاقذات التنوع في الصوغ فتستخدم اإل العربية

اك بعض ــرفية، غير أن هنــــالل األوزان الص  ــــن خـــي وزن ما، وذلك مـــة جذر ما فــولبـــق
 التي تتكو ن من خالل إضافة السوابق واللواحق.   ،الكلمات

 ،دـــمقي  ورفيم ــن مــن مكو  ـتـمركبات ت » :يــوابق هــالكلمات ذات السالسوابق:  1ـــ6ــ2
يقوم بوظيفة  ،ويسبق مورفيما حرا DETERMINANTدحد  ـــن المو  ــوظيفة المكـــوم بــــيق

 ،لقد بحث الدارسون العرب عن السوابق DETERMINATUM »2المكون الرئيس
 :3في ما يلي اوأهم هذه الدالالت نذكره ،عديدة ومناسبة تووضعوا لها دالال

 السوابق الدالة على الحرارة. -2           .السوابق الدالة على النقل أو التحول -1
 السوابق الدالة على التوهم. -4 .                    السوابق الدالة على البعد -3
      .السوابق الدالة على التعدد الكمي والعددي -5
 السوابق الدالة على العدد. -6
        .السوابق الدالة على األولية نشأة ومكانا -7
 .السوابق الدالة على التساوي -8
 السوابق التي تدل على التناهي في الصغر. -9

 .السوابق الدالة على االشتراك والتجانس والتناظر -11
 السوابق الدالة على البنية أو التغير أو التحول. -11
 فة الشيء وتوكيدها.السوابق التي تدل على تقوية ص -12
 والتجانس والتناظر. كالسوابق الدالة على االشترا -13

                                                                                                                                                                                     
 

 .251أثر الفهم اللغوي في فهم المصطلحات العلمية، سعيد بن محمد القرني، ص - 1
 .91الحديدي، ص علم االصطالح الحديث، إلياس كمالالمصطلحات النحوية في التراث النحوي في ضوء  -2
   لالطالع أكثر ينصح بالعودة إلى كتاب األسس اللغوية لعلم المصطلح، محمود فهمي حجازي.  3
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 السوابق الدالة على االحاطة المكانية أو الظهور. -14

التي تدل على األحادية والثنائية  ،ولغرض التمثيل عمدنا إلى اختيار بعض السوابق 
  :ن ذلكـ  بيــالتالي ي 1والجدول ،والعددية

معناها في اللغة  أصلها السابقة
 العربية

مقابلها في اللغة  أمثله
 العربية

 

 

 

MONO 

 

 

 يونانية

 أول أكسيد Monoxyde أول

 Monotropic أحادي

 

 أحادي الشكل

 وحيد الخلية Monocellular وحيد

 

DI 

 

 يونانية

 ثاني أكسيد Dioxide ثاني

 diploid ثنائي

 

 ثنائي الصبغة

 

POLY 

 

 عديد األذرع Polyarch عديد يونانية

 متعدد الثمر polycarp متعدد

 

UNI 

 احادي المحور Uniaxial أحادي التينية

 وحيد الزهر uniflore وحيد

BI ثنائي التينية biceps ثنائي الرأس 

MULTI عديد التينية multicellar عديد الخاليا 

                                                           
كتاب األسس في  تم التفصيل فيها، غة العربية، و لها في الل  ومقاب ،بعض السوابقل هذا الجدول هو عينة  - 1

 .اللغوية لعلم المصطلح، لمحمود فهمي حجازي
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تنتهي  »ة حيث ال العربيية ـبـاألجنن اللغة مة مـر الكلي آخـتأتي فاللواحق:  1ــ6ــ 2
في الفرنسية  LOGIEفي االنجليزية و LOGYبعض هذه المصطلحات بالالحقة

 :2منها ما يلي ، تحملها اللواحقهناك دالالت أخرىو   1«واأللمانية
 .اللواحق الدالة على أسماء العلوم -1
 اللواحق الدالة على آالت القياس. -2
 اللواحق الدالة على الصفات أو الخصائص. -3
 اللواحق الدالة على التصغير. -4
 

المصطلح في اللغة  نوعها الالحقة
 األجنبية

مقابله في اللغة 
 العربية

 

 

LOGY 

 

 

 إنجليزية

Zoology علم الحيوان 

biology علم األحياء 

palaeontology 

 

 علم الحفريات

 

ILLA 

 غديدة Glandula التينية

granules حبيبات 

 

 

 

 

 

                                                           
1
.459ص لعلم المصطلح، محمود فهمي حجازي،  األسس الل غوية - 

 
 

 .األسس اللغوية لعلم المصطلح ؛محمود فهمي حجازي في كتابه ،وهذا حسب ما ذكره -2
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اغة ـــع وصيــوض نــــث عـــــب الحديــــد يصعــــق ح:ـــل المصطلــــات وضع ونقـــــصعوب -3
فكيف ، لمصطلحاتوال تنتج استقبل ت ألنها، ةـــغة العربيــي الل  ــة فــتقلــالمس ،المصطلحات

   ؟لم يتعرف على جزئياتهو ، عليهحث تسمية للشيء؛ وهو لم يطلع يمكن أن يجد البا
ومكتشفات  ،ففي كل يوم يغمرنا سيل من األلفاظ واألسماء لمستحدثات الحضارة »

وسواها حتى  ،العلم في المختبرات والمعامل الكيماوية والفيزيائية والصناعية والفضائية
بما يتراوح بين  ،قدر ما يبتدعه علماؤه من ألفاظ جديدة، يأحد المختبرات في بلد متقدم

يصعب  ؛اتـــائل من المصطلحــهذا العدد الهــف ؛1«الخمسة عشر والخمسين يوميا
وخاصة بين من يشتغل بالمصطلح في الثقافة العربية، ومن  »رفة جذورها الغربية ـــمع

والثاني يشتغل  ،(وتفكيره وهويته )بالمعنى التاريخي والثقافةيشتغل ممارسا رؤيته 
نتاج األول للمصطلح أو القراءة تفكيره المتمركز عند بؤرة فعل اإلو  ممارسا رؤيته

  على الباحث من إيجاد المقابل له. أهون ،ن إيجاد مصطلحو فقد يك 2«األولى له
ة ـــة ودالليــفيــة ووظيــليــالت تأصيـــد مشكـــهي تعــف ؛حـــل المصطلــــالت نقـــا مشكـــأم     

 غات.وهذا بحكم االختالف بين الل  ، 3وتوليدية ومعرفية
ــول د أصـــا تستمـــالبا مـــة غــغات األوروبيالل   اختالف الجذور وكيفية تكوينها، حيث إن   -

يرا ما يستعان ــية، وكثـانـونـواليـية نـيـالالتكتة ـالميأو  ،غات الحيةا من الل  إم   ات؛ــالكلم
ى أن ـــة، بمعنـرديـــنية بالفـات الالتيــــغـف الل  ــن يصــاك مــة، إذ هنـــن لغــر مــا بأكثـــهفي

ا ـــوالمالمح المتشابهة زالت لفقدان العنصر الثابت، أم ،ول المشتركة ضاعتــــاألص
 وغالبا ما يكون من ثالثة حروف. ،ة فأصل الكلمة يكون منهاـــربيـــغة العالل  
آلية  يكون في مطلق األحوالقد يثير االشتقاق مشكلة في صناعة المصطلح، إذ ال  -

وهذا يعود  األحيان،في بعض  غائبا يكوناالنسجام والترابط االشتقاقي،  ، إذ إن  صناعة
مسألة كما أن  ، والسرعة في إيجاد مقابالت لها،إلى التدفق السريع للمصطلحات

                                                           
  3، ص2، ج1وضع المصطلحات العلمية وتطور اللغة، أحمد شفيق الخطيب، مجلة اللسان العربي، مجل - 1
، 2نسانية، عمجلة العلوم اإلإشكالية المصطلح وانتقال النظرية في الثقافة العربية، محمد رشاد الحمزاوي،  - 2

 . 523، ص5111صيف 
3
زفنكي، المناهج المصطلحية مشكالتها التطبيقية ونهج معالجتها، دمشق: وقد فصلت في هذا الموضوع صافية   

 ، وقد قمنا بتلخيص هذه الصعوبات وتصرفنا فيها.م، الهيئة العامة السورية للكتاب2050
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، فالجذر استأصل الشيُء ثبت وقوي ،شكالذات اإل التضاد في المواد المشتقة تطرح
 بأصله. واستأصل الشيَء اقتلعه

ل ـــي نقــيحدث اضطرابا ف ،اتـــغن الل  ـــات بيـــصريفـات والتـاقــقــي االشتـــاظر فــــنـدم التــــع-
 تعدد الترجمات للمصطلح الواحد.   ويضاف إلى هذا  ،المصطلحات

االختالف المعرفي؛ بمعنى أن كل لغة لها من الخصوصيات التي تميزها عن  -
وال يصح استعماله نصف العلى  الفرنسية، تدل غةفي الل   Demi األخرى، فمثال السابقة

أي األخ غير الشقيق، ال يمكن   Demi-Frère ـــففي اللغة العربية في بعض األحيان 
، ال يمكن أن أي معرفة سطحيةDemi Savoir ن يطلق عليه نصف أخ. وكذلك أ

غة العربية، مؤنثة في هناك كلمات مذكرة في الل   نصف معرفة، كما أن   نطلق عليها
المؤنث في اللغة الفرنسية، والمذكر في اللغة  La Luneالقمر :اللغة الفرنسية مثل

 الفرنسية.مذكر في اللغة والالمؤنثة في اللغة العربية،   Le Sialالشمسكذا و العربية، 
 قواعد صرفية متمثلة في الميزان الصرفي، يقول تمام حسان يةنحاة العربلقد وضع  -
ة معيارية إلى أقصى حد  ... وكل شرط من  شك أن عملية الصوغ القياسي عمليوال »

فقد باتت هذه القواعد  1«هذه يمثل معيارا يتحكم في مجرى عمل المتكلم أو الواضع
فبعض الكلمات  ،خاصة في العصر الحديثوبال يستعمل فمنها ما ارية، ـــابتة أو معيـــث
      -العضو االحتياط -الكلمة  مثـــــالردها وجمعها نفسه، ــــــــمف ؛ي اللغة العربيةــــــــــف
 Non Contentiveي لغة العربية غير سلس، كما أن صرف الل  -األعضاء االحتياط -و

أن ـــو الشـا هـــا كمـــها خطيـــة وسلسلة أخرى، بضمـــلة لفظيــــن سلســب بيأي أنه ال يرك  
للحصول  ،الحقة وأ سابقةو  غتين تؤلف من جذرأو الفرنسية، ففي الل  ـــــة زيـــي اإلنجليــــف

ر يذكر في البنية الداخلية أو صيغة االشتقاق، أما يـــر تغيـــن غيـــدة، مــــردة جديـــــعلى مف
 فاالشتقاق فيها داخلي.العربية 

في  ،أن المصطلحات الوافدة أو المبتكرة تقف أمام الدارسين، هي إشكالية أخرى إن     
خلق التوازن بين األصالة والمعاصرة، فالمصطلح البد أن يكون  تستوجبغة العربية الل  

، ومن جانب آخر فإن الحفاظ على خصوصية هذا من جانب مستجيبا للتطور العلمي
                                                           

 .23م، عالم الكتب،  ص 2000، القاهرة: 2اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسان، ط - 1



الفصل الثاني: الدراسة المصطلحية وآليات االصطالح                        الباب األّول                 

 

 
77 

ومن هنا تبرز إشكالية  »من الشروط التي ال ينبغي التخلي عنها  ،العربية غةالل  
موضوع المصطلح ممثلة في البحث عن رؤية علمية موضوعية ومنهجية تكفل ألهل 

غات المختصة شكال ومضمونا، في ظل تحقيق التوازن الالزم بين العربية إيجاد هذه الل  
ل للمفاهيم والمضامين العلمية، وبين الوفاء بمقتضيات االستعمال العلمي، من نق

 1«لغة العربية.غوي ومقرراته حفاظا على ال  الحرص على الخضوع لمطالب النظام الل  
ن كان ال يتطابق مع الل   ؛غة العربيةفنظام الل   ، إال أن الحفاظ غات المنتجة للمصطلحوا 

  هذا النظام ضرورة حتمية. على
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المصطلح النحوي العربي اآلليات والحدود، كمال قادري، ملتقى مخبر المصطلحات النحوية والبالغية، جامعة   1

 .2، ص2001سطيف، 



الث:ـــــل الثـــــــالفص  

ريبـــــــراث العـالتوي يف ــــلح النحـــــــــاملصط                     

 

.األصول المعرفية للمصطلح النحوي في التراث العربي –1  

.لف مراحلهــــــوي في مختـــــــح النحــــــائص المصطلــــــــخص –2  

يـالحـــــريف االصطــــــــــالتع 1–2                       

الحيــــــــــاالختالف االصط 2–2                      

الحـــــــعدد في االصطـــــــــالت 3–2                      

ي.و ـــــــــحح الن  ـــــــاعة المصطلـــــــــصن –3  

د االصطالحي ـــــــــــــــــالتولي  1–3                      

يــتقاق االصطالحـاالش  2–3                      

.الحديث المصطلح النحوي من منظور علم المصطلح –4  
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 الث: ــــــــل الثــــــــــالفص

 يــــراث العربـــي التـــــوي فـــــــــح النحـــــــالمصطل                     

قد يصعب الحديث عن  األصول المعرفية للمصطلح النحوي في التراث العربي:  -1
التحديد الزمني  ربي، بالمواصفات الحديثة، وقد يتعذرالنحوي في التراث الع المصطلح
حفظ  في منصبةخاصة بدايات القرن األول للهجرة؛ أين كانت الجهود وب، لبداياته
 يمكن القول بأن نشأة التفكير اللغوي عامة والتفكير »لكريم والحفاظ عليه؛ القرآن ا

النحوي خاصة في تراث العربية ارتبطت في جانب من جوانبها بظاهرة اللحن التي 
أخذت طريقها إلى المجتمع العربي بعد الفتوحات اإلسالمية بفعل اختالط العرب 
باألعاجم، ثم انتشارها مع مرور الوقت، رغم كل ما بذل في سبيل إيقاف زحفها من 

ي أخلص لها اللغويون لصرفية والنحوية التة الصوتية واخالل اكتشاف مقاييس العربي
 1« والنحاة جهودهم بتحديد مستوى لغوي قياسي يحتكم إليه ممثال في القرآن الكريم ...

ــــة بكلم ،ويلـــهوم الطــن المفـــعــر يـبـلتعر الزمن، أصبحت الحـــاجة ماسة لرو ــع مــن مــلك
ت تحيط بالعربي قديما، أملت عليه وضع واحدة تحمل مدلوال معّينا، فالبيئة التي كان

ن ـــــلتواصل بييضمن اإذ عـــن المفهــوم واإلحالة بشكل دقيق،  يرـتضمن التعب ،مسميات
      ذه ـــــــــا هـــــــانت تحملهـــــي كـــــالالت التدّ ـإّن الّم ــــــمع، ثـــــــات المجتــــــــلف فئــــــمخت

غوي الذي كان عليه النحوي، لكن ما يجب أن نطرحه الوعي اللّ المصطلحات، تترجم 
هل كان كتاب فتحديد الفترة الزمنية لظهور المصطلحات النحوية، حول  ؛هنا هو

فما الميزة  ؛مجموعة من المصطلحات؟ إن كان ذلك كذلك سيبويه أول كتاب يحوي
ل كتاب التي ميزت هذه المصطلحات؟ هل كانت ثمة مصطلحات عرفها العرب قب
 سيبويه؟ وهل استند سيبويه في الكتاب إلى آراء سابقيه في التعريفات النحوية؟

هو العربي، حول المصطلح النحوي في التراث ولى اإلشارات التي ظهرت لعل أ      
كانت تحمل في دالالتها معنى إذ وجود بعض الكلمات التي كانت متداولة آنذاك، 

                                                           

 
1
والحدود، كمال قادري، ملتقى مخبر المصطلحات النحوية والبالغية، جامعة المصطلح النحوي العربي اآلليات   

 .6ص ،9002سطيف، 
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ظهرت مع أبي األسود  فقد .واإلعراب كالعربية والنحو والّلحن ؛المصطلح النحوي
سحاق القرن الثاني للهجرة مع ابن أبي إوتطورت بعد ذلك في  هـ(96)الدؤلي 

 الذين جاءوا بعد ذلك.   النحو علماءثم  هـ(111) الحضرمي
تعود إلى عمر بن الخطاب في  ،وجاء في األثر أن بعض المصطلحات النحوية    
فالسياق الذي وردت   ؛1«تعلَّموا الفرائض والسُّنة واللَّْحن كما تتعّلمون القرآن »:  قوله

دليل هذا القول  غة العربية، ثّم إنّ حن؛ تجعلنا نفهم أنها تحمل داللة اللّ فيه كلمة اللّ 
يخرج من دائرة االستحسان إلى الفرض، وعلى غرار  ،غة العربيةتعّلم اللّ  قاطع على أن

ي ـــى علــــح إلـــأة المصطلــــد نشـــن يعيـــاك مــــهن ؛ابـــــن الخطــــر بــــــابق لعمــــالقول الس
غير أن التحفظ في هذا القول يبقى قائما؛ ألن القول يشير إلى أّن ، طالبي ــــن أبــــب

كان سابقا ألوانه، فاألخبار المتداولة  الم إلى: اسم وفعل وحرف جاء لمعنىتقسيم الك
متفق مختلفة، واألخذ بالقول أو تركه قد يكون بمثابة إجحاف في حّق النحاة، غير أن ال

سة النحوية وقبلها يحمل في ثنايا كتابه أسماء بارزة في الدرا عليه هو أن كتاب سيبويه؛
في ظهور المصطلح الء يد كان يعود إليها في عرض أفكاره، وعليه كان لهؤ  غوية، إذاللّ 

 .     النحوي
حو، ذلك أنه لم يترك صغيرة وال كبيرة إال ه قرآن النّ يقال عن كتاب سيبويه إنّ     

العلم قبل اة حاولوا التنظير لهذا ــــاب يجد أّن النحـــي هذا الكتـــــأمل فـــــالمتو أحصاها، 
 سحاق الحضرميكعبداهلل بن إالعلماء الذين أتوا قبله  بعضسيبويه، ألنه كان يذكر 

، وعيسى بن عمر 2«بعج النحو ومد القياس وشرح العلل »ه أول من يل عنه إنّ الذي ق
   هـ(، والخليل بن أحمد الفراهيدي  154عمرو بن العالء ) وأبي، (هـ146الثقفي )

منها  -ه النحوية ــــــــآرائسيبويه في ف .(هـ 181يونس بن حبيب )ذا ـــــــك( و هـ115)
دا لمواصلة الجهود لم ينطلق من فراغ؛ بل كان الطريق ممهّ  -المصطلحات النحوية

                                                           
نقال عن طبقات النحويين واللغويين، أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلسي، تح: محمد أبو الفضل  - 1

 .31، مصر: دت، دار المعارف، ص9إبراهيم، ط 
م، دار 9003ه، 3299دراسة: طه أحمد إبراهيم، بيروت: بن سالم الجمحي، ، محمد طبقات فحول الشعراء  - 2

 .10الكتب العلمية، ص
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ن كان ذلك كذلك  فهل كان سيبويه في عرضه لمادته  المتعلقة بالمصطلح النحوي، وا 
 دالة؟  فية؟، جامعة مانعة؟، واضحةيقدم تعريفات كا

اء في الكتاب لسيبويه، ال يتوافق إلى حّد إن ظننا ذلك؛ ألن ما ج نكون على خطإ    
بعيد، في تعريفه للمصطلحات النحوية بالمنظور الحديث، إذ كانت اإلطالة سمة غالبة 

في طرح مادته  ،في عرض أبواب كتابه، وكان يعتمد إلى حّد بعيد التقييم والتمثيل
ى آراء سيبويه، ذلك أن الفترة التي وتبويبها، وكذا سمة الوصف التي كانت تغلب عل

في العبارات ، وهذا يظهر جليا من األفواه مباشرة الكالم يؤخذ عاش فيها هذا الفذ كان
هناك من يتجه إلى  ؛قال، زعم، وهذا عند...(  وبالمقابل من هذاالتي كان يستعملها )

ر إلى ــــمــستا هو مـها مـــالقول بأن كتاب سيبويه يحوي مجموعة من المصطلحات، من
 اآلن، ومنها ما تغير بتغير الزمان، ولعل أفضل مصطلحات سيبويه وأقربها إلى 

هذا باب المسند » الدقة، تلك التي يقترن فيها الحد بالمثال، كقوله في تعريف المبتدأ: 
 اآلخر، وال يجد الم تكّلم  منه ب دا. فمنواحٌد منهَما عن  ما ال ي ْغَنىوالمسند إليه. وهو 

ن كانت  ،1«ذلك االسم  المبتدأ  والمبنيُّ عليه. وهو قولك: عبد اهلل أخ وك وهذا أخوك وا 
وقد  قليلة إال أنه قد أّسس للمصطلح النحوي. ؛هذه المصطلحات في كتاب سيبويه

أما ما  »وض القوزي، بأنها مرحلة بداية المصطلح النحوي ال نضجه ــــــر عنها عـــعبّ 
ل مرحلة تطورية غير ــــــه؛ من طول عنوانات األبواب فذلك يمثـــــــسيبويالحظه عند ــــــن

ناضجة من حياة المصطلح، يمتزج فيها مفهوم المصطلح للفكرة النحوية مع حدودها أو 
    ح ـــــطلــــالمص الكتـــــــابي ـــــــف فد وضّ ــــــسيبويه ق ول إنّ ـــــكن لنا القـــــيم ؛وعليه 2«تعريفها
 ضافها النحاة الذين جاءوا بعده.، لكن ليس بالدقة التي أالنحوي
( هـ185)أبي العباس يزيد بن المبرد حاة كأمثالوبعد ذلك تأتي طائفة أخرى من النّ      

أهم نحاة المدرسة البصرية في القرن الثالث الهجري، لقد ألف المبرد »الذي كان 
 اب ـــــــو كتـــــــا هـــــــامل، ولكن أهمهــــــى الشــــــة بالمعنـــــــغوياللّ  ن الكتبـــــــرة مـــــوعة كبيـــــمجم

                                                           

 .91، ص3ج ، -سيبويه –الكتاب،  -9
، الرياض: 3طعوض حمد القوزي، حتى أواخر القرن الثالث الهجري،  وتطورهالمصطلح النحوي نشأته  - 2
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حوية والصرفية والصوتية التي ، وهو كتاب شامل يضم كل الجوانب النّ «المقتضب»
تناولها كتاب سيبويه وهذا الكتاب هو الكتاب الثاني بعد كتاب سيبويه في تناوله لكل 

من ألف قبل المبرد عن كتاب سيبويه، لكن لم أن هناك  من رغملعلى ا 1«هذه الجوانب
تصلنا وما وصلنا هي التسمية فقط؛ أو قد تكون هذه الكتب ال ترقى إلى ما جاء به 

أنه جّدد من  إالّ المبرد في كتابه هذا، وبالرغم من انتماء هذا العالم إلى نحاة البصرة، 
وال هي من  ،حيث المصطلحات، واجتهد في استعمال مصطلحات ال هي من البصرة

استعمل في المقتضب مصطلحات انفرد بها فلم تكن بصرية وال كوفية : » قدالكوفة فـ
"الصفة" من ذلك تسمية "الحال" " المفعول فيه" والضمير المنفصل المؤكد للمتصل 

لى جانب هذا كان ظه ؛«2كيد""التو "جواب الشرط" "الخبر"  ور علماء أفذاذ طّوروا وا 
هـ( واألخفش 109ق طرب محمد بن المستنير )وابتكروا المصطلح، قبل المبرد ومنهم 

 هـ( وأبي115)سحاق عمر الجرمي صالح بن إ هـ( وأبي111األوسط سعيد بن مسعدة )
أن يقربوا  هـ( فقد استطاع هؤالء البصريون؛146عثمان المازني بكر بن محمد )

؛ فالبعض نحـــاة الكوفــةأما ة، ــالحقبة وفـــي ذات الدقة والعلمي نـوية مالمصطلحات النح
مصطلحات جديدة مخالفة لما جاءت به البصرة، إّنما الشيء الذي يؤخذ منهم قد وضع 

والسبب في ، ولم ترق إلى مصطلحات البصرة المصطلحات أنها لم تشتهرعلى هذه 
والمفعول  ،كالتفسير الذي يؤدي داللة التمييز ؛المصطلح يحمل عدة دالالتألن ذلك 

 ألجله أو له.
ذا ما استقر بنا الزمان في القرن الرابع للهجرة، ظهرت لنا طائفة أخرى من       وا 

هـ( الذي ألف كتاب األصول، ويعد هذا الكتاب أهم 619العلماء؛ وأهمهم ابن السراج )
تضب، وقد قيل عن النحو إنه كان مجنونا حتى جاء ابن السراج كتاب بعد الكتاب والمق

فأعقله، إذ وجد ابن السراج أن الشروح، التي تناولت بالدراسة كتاب سيبويه كثيرة 
ومختلفة، من حيث اآلراء فما قام به هو المقارنة فيما بينها، واستخالص الجيد منها 

     ب ــــيــق ترتــــــض وفـــــــراج أبواب النحو بعضها ببعــــــد ربط ابن الســـــــرح الرديء، فقـــــوط
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م ـــــان من أهــــــــ( كهـ611ا علي الفارسي )ـــكما أن أب ،معين، وطريقة تختلف عن سابقيه
ا ـــــــــــة من الكتب أهمهـــــــــهـ( الذي ألف مجموع661ان أستاذ ابن جني )ــــــــــفقد ك ،اةــــــــالنح

 الخصائص، وقد برع هذا العالم في علم التصريف.
بسط  يسمى بالكتب التعليمية، وهيلقد ع رف القرن الرابع للهجرة بظهور ما      
فبعد أن شهد النحو العربي تعقيدا في  ه،ـــذ بـــرض فهمه واألخــــي لغـــحو العربـــالن

لباس ال ،المؤلفات حو العربي صفة العلوم نّ والمجالس العلمية التي عرفت آنذاك، وا 
المنطقية، وكثرة اآلراء التي تتناول القضية الواحدة، ليشمل هذا التعقيد المصطلحات 

هذا ظهور دعوات  النحوية حيث ظهر الحّد في التعريف النحوي، والنتيجة من كل
 العربي، وظهور المنظومات والشروح النحوية. تيسير النحو 

 (هـ911) للهجرة، منها ألفية ابن مالك هذه الكتب في القرن السادس كثر تأليفوقد     
التي أبيات شعرية تلخص قواعد النحو العربي نظم ألفيته النحوية، على شكل  حيث

 يحتاج إليها المختص بله المتعلم. 
ج عالم المصطلح ـريد أن نلـ: نهــف مراحلــي مختلــوي فــح النحــائص المصطلــخص -2

بها تعريف  تمّ أو نبحث عنها؛ هي الكيفية التي  من بابه، وأول قضية تصادفناالنحوي 
النحاة  يظهر أنالنحوية، االطالع على أمهات الكتب  المصطلح النحوي، ومن خالل

وقد اتجه  »غير أن ثمـــــــــة أشياء مشتركة بينهم،  ات نظرهم للتعريف،ــــــــــقد اختلفت وجه
ار ــــــــــة في اختيـــــــــغة العربيبية بصورة مباشرة، ودون تردد إلى رصيد اللّ اء العر ــــــــــعلم

ال وراحوا يصوغون هذه ــــــــــه لم يسبق لهم تجربة في هذا المجـــــــــــمصطلحاتهم، مع أن
بدالالتها ة ـــــــــة مصحوبــــــــــــــسان العربي، وفقا لمقاييس العربيالمصطلحات من مخزون اللّ 

ومفاهيمها العلمية المبتكرة؛ مما جعل قائمة المصطلحات تنمو وتتزايد باطراد مع نمو 
وتزايد المعرفة العلمية إلى درجة أصبحت فيها اللغة المتداولة في أوساطهم علمية 

اربة، ثم إن ــــــــــاشوا في فترات زمنية متقــــــــحاة الذين عة النّ ـــــــــوبخاص ؛1«ة،...ــــــمتخصص
ولم يقتصروا على طريقة واحدة المالحظ أيضا هو أن النحاة لم ينهجوا منهجية واحدة، 

استعملوا في  للهجرة، الذينين عاشوا في القرن السادس ذمن النحاة الف التعريف، في 
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من أما الطائفة األخرى طرقا قد انتهجها سيبويه في القرن الثاني للهجرة، و  ؛تعريفاتهم
 مجموعة من الطرائق في تعريفهم للمصطلح الواحد.    النحاة فقد وظفت

لمصطلحات ون إلى مرجعية معرفية، في صناعة ايستند واكان اة العربيةنحإّن      
ي النحوية، وقد يظهر هذا جليا من خالل التعريفات التي كانوا يقدمونها، والسؤال الذ

في تقديم تعريفات، ال يشوبها خدش أو نقص؟  واوّفق ينبغي أن يطرح هاهنا: هل النحاة
انت أفكارهم ــاعته الحدود االصطالحية؟ أكــذ بها في صنـــارات التي أخـــبــا هي االعتـــم

بالداللة؟  ا بعلوم أخرى؟ هل اعتنينابعة من عقلية عربية بدوية محضة؟ أم أنهم تأثرو 
النحو في مصطلحاتهم، كانت  هل التقسيمات التي ارتضاها علماء ؛أو بتعبير آخر

مؤسسة على الجانب الداللي؟ هل صنفوها وفق الجانب الشكلي أو الجدولي النسقي؟ 
 سنحاول اإلجابة عن هذه األسئلة في هذه العناصر.

من أهــــــم الثـــــــــوابت فــــــي  ؛حــــان التعريف بالمصطلـــــــــــلقد ك التعريف االصطالحي: 2-1
النحوية، غير أن من الركائز في وضوح المصطلحات  ، لذلك كانهووضع صناعته
أن  يرى رأي العين ؛ع لتاريخ المصطلح النحوي؛ من الطبقة األولى إلى األخيرةالمتتبّ 

خر، ومن نحوي إلى ، ومن مذهب آلأساليب التعريف تختلف من طبقة إلى أخرى
يطرح هاهنا هو؟ ما األسباب  آخر، وحتى عند النحوي نفسه، والسؤال الذي ينبغي أن

حوي إلى استعمال عّدة طرائق في التعريف؟ هل كان التعدد اضطراريا التي دفعت بالنّ 
 أم كان اختياريا؟ إن كان كذلك فما األسباب التي دفعته إلى التعدد في التسمية؟

يمكن أن نرجعها إلى بعض  ؛األسباب إلى مجموعة منهذا التباين  يعودقد       
استعمال مجموعة  ية إلىبات في تقديم تعريف شامل، وهذا ما أدى بنحاة العربالصعو 

ولقد كان النحوي يطمئن إلى طريقة من التعريف يظنها  »من الطرائق في التعريف 
وتامة، حتى إذا ما جاء ية حصرية موصلة إلى اإلحاطة بمتصور معّين إحاطة حقيق

أن يسّدها فيأتي بحد آخر يضيف فيه ما خلفه تنبه إلى ما في حّده من ثغرات فيحاول 
فقد ال يفلح في  ؛1«بدا له منقوصا أو يغّير طريقته الحد حتى تتالءم أكثر مع المحدود
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، ولدفع الغموض يتبع أسلوبا التعريف فيا استعمل أسلوبا معينا إذ دقيق تقديم تعريف
 آخر أكثر وضوحا.  

يعود هذا التعدد إلى سبب تعليمي تبسيطي، ويؤكد هذا ما قاله ابن عصفور  قدو     
تنفرد األسماء بالخفض  »قوله: ما جاء في تعريف الزجاجي لالسم في في تعليقه على 

ن لم يكن  والتنوين... الفصل، إنما ذكر جملة ممَّا تنفرد به األسماء في هذا الباب وا 
االنفرادات ليس من قبيل اإلعراب؛ ألّنه خاف أن  هذا الباب موضع ذكره، إذ أكثر هذه

يتعذر اعتبار االسم بالحّد الذي ذكره، وحد به من كونه فاعاًل أو مفعواًل أو مجرورًا... 
إن هذا  ؛1«أو لتعرف االسم من جهات، أو ليكون في ذلك تأنُّسا بانفراده بالخفض

د تعبير الزجاجي قد ــ، على حلتنوينوا الخفضــــــن غيره بـــــالتعريف الذي يميز االسم ع
من األقسام مع غيره  من وراء غاية تعليمية؛ وتتمثل الغاية في توخي االختالط يكون

تؤدي الغرض كلها ؛ توفر للنحوي مجموعة من التعريفاتالنحوية األخرى، وقد ت
  المطلوب لكن ليس بنفس الدرجة.  

د ــــريف أو تحديـــن التعـــرب مـــذا الضــــل هـــلعل: ـمثيــال التـــاستعمـــريف بــــالتع 2-1-1
 ال ـــدم تمثيــــن األبواب، يقـر مــــي الكثيــبويه فــــاته فقد كان سيــــفي أولي موجودالمصطلح، 

    مقابال للمصطلح الذي يريد التعريف به، فقد ورد هذا في باب الكالم في قوله: أو 
 2«وحائطٌ  وفرٌس  فاالسم رجلٌ  ،ليس باسم وال فعل ىنَ عْ مَ ل   اءَ جَ  فٌ رْ حَ وَ  لٌ عْ ف  وَ  مٌ اسْ  م  ل  الكَ  »

فقط  بيان ماهيته وداللته(  لمصطلح االسم، بل قدم تمثيالفسيبـــويه لم يقـــدم تعـــريفــــا )
أو مسمى من  ،صد أورد الرجل داللة على الّشخـــوعا، فقـــنــان متـــا التمثيل كذأن ه إالّ 

بني البشر، واستعماله الفرس إشارة إلى أن االسم قد يكون حيوانا، أما الحائط فقد يرمز 
هدف سعى إليه سيبويه، غير أن  من وراء إلى الشيء أو الجماد، وقد يكون هذا 

وأما سيبويه فلم يحد االسم بحد يفصله من  » :الزجاجي رأى خالف ذلك فهو يقول
فقال أصحابه ترك تحديده ظنا منه أنه غير  "واالسم رجل وفرس " غيره ولكن مثله فقال

                                                           
تقديم وتهميش ، االشبيلي ابن عصفورأبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي ، الزجاجي شرح جمل -1

م، دار الكتب العلمية، 3229 -هـ3232، لبنان: 3وفهرسة: فوّاز الشعار، إشراف: إميل بديع يعقوب، ط
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ه ــــذي قدمــق الـــي التعليــــاظر فـــالن إنّ  1«مشكل وحد الفعل ألنه عنده أصعب من االسم
بأمثلة، هو أن سيبويه لم يكن عاجزا عن  م ـويه لالســـبـــلة سيــول مماثــــح ،اجيــــالزج

، على خالف الفعل الذي تم تقسيمه إلى إنما لسهولة التعرف عليه ،تقديم تعريف لالسم
 ماض وحاضر ومستقبل.

التمثيل، لكن في كتاب المقتضب قد عمد إلى وغير بعيد عن سيبويه فإن المبرد       
ا َأمَّا اأَلسماء  فما كان واقعً  »رد ـــــريف، يقول المبـــر من التعد تغيّ ــــرة قـــــافة صغيــــمع إض

وبمقارنة تعريف  2«على معنى، نحو: رجل، وفرس، وزيد، وعمرو، وما أشبه ذلك
 االسم عند سيبويه والمبرد نالحظ ما يلي: 

ا المبرد فقد عبر عن االسم استعمل سيبويه االسم مماثال تماما للرجل والفرس، وأم -
س والرجل داللة؛ أي أنه يحمل مفهوما في ذاته، ثم يمثل لذلك بالفر ل بأنه الحامل

وبضيف اسم العلم زيد، وقد استمر هذا التعريف حتى بعد استقرار المصطلح النحوي   
عريف نجده عند طائفة من النحاة أمثال الزمخشري في كتابه تالعربي، فهذا النوع من ال

قال صاحب الكتاب: وأبنية المزيد فيه على ثالثة أضرب: م َواز ٌن للرباعّي  » المفصل
على سبيل اإللحاق، وموازٌن له على غير سبيل اإللحاق، وغير موازن له. فاألول على 

:"َدْحَرَج  "ثالثة أوجه: م ْلَحٌق بـ ، "َتَدْحَرجَ  "بـ  "ملحق".... و"َحْوَقلَ  "، و"َشْمَللَ  "، نحو 
: "اْحَرْنَجَم  ".... وملحٌق بـ"َتَجْوَربَ  "، و"ْلَببَ َتجَ  "نحو   ذا 3«..."اْقَعْنَسَس "نحو  سرنا إلى  وا 

 .عند ابن هشام نجد هذا التعريف مازال يؤخذ بهبالتحديد و  القرون المتأخرة،
غة هي العالمة؛ أو الشيء الذي يميز الخاصية في اللّ  التعريف بالخاصية: 2-1-2
دها في     ــــجـــــدها في هذا الشيء وال نجواص نـــــزات أو خـــــر، فهناك ميـــــن اآلخــــــذا عـــه

، فقد استعمله النحاة كأسلوب في تعريف مصطلحاتهم، ولعل هذا التعريف قد غيره

                                                           
 .22صالزجاجي، ، في علل النحو االيضاح  - 1
هـ 3231،  القاهرة: 1عضيمة، طتح: محمد عبد الخالق المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد المقتضب،  - 2

 .323،ص3جم، 3222
، تقديم وتهميش وفهرسة، اء يعيش بن علي بن يعيش الموصليموفق الدين أبي البق ،شرح المفصل للزمخشري  - 3

 .213، ص2م، دار الكتب العلمية، ج9003 -هـ3299، بيروت: 3إميل بديع يعقوب ، ط
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في تعريفه لالسم بأنه يتميز عن غيره في قبوله لحرف  ،المقتضبأشار إليه المبرد في 
ذا كان المبرد قد اكتفى بالقول على خالف الفعل ال ،الجر ذي ال يقبل الجر، وا 

بالخاصية الواحدة لالسم؛ فإن ابن السراج قد ذكر مجموعة من الخواص التي تميز 
لى هذا التعريف بالتعريف العالمي، يقول ابن االسم عن غيره، ويمكن أن نطلق ع

ا جاز أن ي خبر فاالسم تخصه أشياء يعتبر بها، منها أن يقال: أن االسم م »السراج 
عنه، نحو قولك عمرو منطلق، وقام بكر... واالسم قد يعرف أيًضا بأشياء كثيرة: منها 
دخول األلف والالم اللتين للتعريف عليه نحو: الرجل، والحمار والضرب، والحمد،... 
ويعرف أيًضا بدخول الخفض عليه نحو مررت بزيد وبأخيك وبالرجل،...ويعرف أيًضا 

والنتيجة التي نصل إليها من خالل   1«وف من الدخول عليه،... بامتناع قد وس
وهذا ربما لغرض التوضيح  ،التعريف أن ابن السراج كان يستفيض في ذكر الخواص

 وتقريب المفهوم.
تعريف، هو بداية ظهور المنطق عند ابن هذا النوع من الكما يمكن القول إّن      

ي ـــتتعدى فد ـــــــفق ،دةمتعدّ واص إلى الخواص الــــــالخ وقــــــد تعدى استعمال بعض السراج،
وفق ما قال به السيوطي في عالمات الفعل  ،عشرين خاصية إلى بعض األحيان

جميع ما ذكره  »ويعرف الفعل بما يختص به من عالمات، وقد ذكر السيوطي أن 
اء ـــاعل، وياؤه، وتـــالفبضـــَع عشرَة عـــالمًة، وهـــي: تــاء ل ــــات الفعـــالناس من عالم

 ب والجوازم، وأحرف المضارعة الساكنة، وقد، والسين، وسوف، ولو، والنواصالتأنيث 
 زومه مع يـــــــــاء المتكلم نـــــون الوقاية ر الرفع البارز، ولــــــــا التوكيد، واتصاله بضميــــــــــونون
وبناء على ما سبق يمكن القول، إن النحاة كان لهم  2«صيغه  الختالف  الزمان وتغير  

 بعينه دون اآلخر.  للتعريفغرض خاص من وراء استعمالهم 

                                                           
1

،  1األصول في النحو، أبو بكر بن سهل بن السراج النحوي البغدادي، تح، عبد الحسين الفتلي، ط  -
 .11، ص م، مؤسسة الرسالة3226 -هـ3231مصر:

م، 3291 -هـ3201األشباه والنظائر في النحو، جالل الدين السيوطي، تح: غازي مختار طليمات، دمشق:  -2
 .99.ص 9مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق، ج
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     إلـــــــــــــــىريب الفكـــرة ــي تقــالشـــرح غـــالبـــا فريقة ــــتستعمل ط الشرح:ـــعريف بـــالت 2-1-3
ات ـــــدهم للمصطلحــــي تحديــــات التي استعملها النحاة فـريفـهي تعروح ـالشهذه ارئ، فــــالق
الشروح، يقول  وبخــــاصةمية ــــتب التعليـــتخدمت في الكـــد اســـريقة قـــذه الطـــــة، فهـــــحويالنّ 

هذا باب المفعول المطلق أي: الذي َيْصد ق   »ابن هشام في كتابه أوضح المسالك 
ْدًقا غير م َقيَّ  «مفعول »عليه َقْول َنا  َله، أو ي َبيِّن  نوعه، د بالجار. وهو: اسم ي َؤكِّد ص  َعام 

ه المقــولة؛ هـــو أن ما يمكن أن يالحظ من خالل هذ 1«أو َعَدَده، وليس خبرًا أو حااًل...
ه عّبر عن المفعول نّ ل المطلق حاول شرحه، أي إابن مــالك قبل تعـريف المفعو 

ليس كالمفعول به والمفعول معه والمفعول  بقوله مفعوال صدقا غير مقيد بالجر ،المطلق
بقوله اسم يؤكد عامله أو  ،، ثم بعد ذلك يقدم التعريف الذي أفرده للمفعول المطلقله
 وال يكون خبرا وال حاال. ،ن نوعه أو عددهـيّ ــبـي

د ـــفبع ؛طــو التبسيــرض هـــان الغــا كــاب، وربمـــباإلطن الســـابق لقد تميز التعريف      
اتجه نحاة في القاعدة النحوية  بعد القرن الرابع للهجرة، أن شهد النحو العربي تعقيدا 

التي تظهر في التعريف السابق هي  العالقةتعمال الشروح، فإلى اسالقرون المتأخرة 
هذا  أن يكونكن ـــال يمو  "أي"ه؛ تبرزها األداة تعريفعالقة مساواة فقط بين اللفظ و 

 هو معرفة ماهية الشيء ال أوصافه. دّ ــــألن الح، حدًّاف ـــــالتعري
 ، إذا ماتعريٌف ناقٌص رغم اعتماد النحاة على هذا النوع من التعريف، إاّل أنه       

ال  فالشرحقورن بالتعريفات الّدقيقة التي يرتضيها الحّد التام من جهة، ومن جهة أخرى 
المصطلح، وهذا من منظور علم المصطلح  ليات التي يتم بها تعريفيعد من اآل
 الحديث.  

أشرنا سابقا إلى أن الحّد من المصطلحات د: ـــال الحـــاستعمـــريف بـــالتع -2-1-4
أن النحاة قد استعملوه في تعريفهم للمصطلح النحوي، وهذا النص الذي الفلسفية، غير 
أشياء مشتركة أللفاظ األمم إن ما وقع في علم النحو من  »ن ذلك: ـيـّ أورده الفارابي يب

إنما أخذه أهل النحو من حيث هو موجود في ذلك اللسان الذي عمل النحو له كلها 

                                                           
محمد محي الدين عبد الحميد،  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام األنصاري المصري، تح: - 1

 .901-901، ص 9بيروت: دت، منشورات المكتبة العصرية ج
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الم في العربية اسم، وفعل، وحرف وكقول أقسام الك كقول النحويين من العرب: إنّ 
ذا النّص يقودنا ه إنّ  1«نحويي اليونانيين: أجزاء القول في اليونانية: اسم، وكلمة، وأداة

  انـــــــــــة بالدرس األرسطي  القديم، سواء كــــــــــــ، كانوا على صليةنحاة العربمباشرة إلى أن 
    ق ـوا المنطـــــــــــــاء درســــــــــريق علمـــــن طـع اشرة، أمـــــــــمب ةــــــــــبصف ذا الدرسـاك بهـــــــاالحتك

ارابي، إذ يعتبرون من رواد الفكر الفلسفي ــــــــزالي والفـــــــنا والغـــــــال ابن سيـــــــاألرسطي، أمث
 علميا. العربي، فقد تمكنوا من عرض نظرية أرسطو عرضا منهجيا توضيحيا

ار التي ــــــــأثر، فقد دخلت بعض األفكــــــر والتـــــة التأثيـــــومادامت العلوم تخضع لثنائي     
العلوم، إذ استفاد منها بعض  مّ ع بها النحاة، من خالل اطالعهم على نظريات أ  تشبّ 
األمور االصطالحية  »حاة في تعريفهم للمصطلحات يقول الصبان في حاشيته النّ 

حملت مفهوماتها ووضعت أسماؤها بإزائها فليس لها معان غير تلك المفهومات فتكون 
االصطالحية، مرتبطة مقولة يرى رأي العين أن األمور إن الناظر في هذه ال 2«حدودا

الشيء معـــزوال عن غيــــره؛ إذ        ونـــن الصعب أن يكـــدود، فمـــى بالحـــة األولـــي الدرجــــف
         ان ـــــــة اإلنســــــي نفسيـــــة، التي يحملها فـــــئا بعيدا عن الداللـــر شيوّ ـــــن أن نتصـــــال يمك

أو تصوره، هذا من جهة ومن جهة أخرى؛ فالكلمة البد أن تحمل ميزات تختلف بها 
حد "دما تناول النحاة مسألة الكلمة، مستعملة عنانت كهذه الحدود  ونرى أنعن غيرها، 

اة المتقدمين ــــــحلمثل هذه الحـــدود عند النّ  ورودا دـــد ال نجـــ، وق"رفـــــم والفعل والحــــاالس
ير المنطق األرسطي في النحو ثال سيبويه والمبرد، ألن هذه المرحلة لم تشهد بعد تأثــأم

ن كان للزجاجي  يئا فضل في ربط الحدود المنطقية بالنحوية، فإن هناك شالعربي، وا 
  األول أي ـــــــــا فـــامــتم ن مختلفةـــــة العلميـــــــــاحث، هو أن طبيعـــــه البـــــت إليـــغي أن يلتفـــــينب

عل ـــم الذي يجـــــهو العلــــــا النحو فـــــــة، وأمـــــــور الفلسفيــــــالمنطق، علم يبحث في األم
 المتكّلم، وهذا من خالل القواعد النحوية. ان ــــــعلى لس ـــــــاستقيمالكالم م

    

                                                           
  م، دار المشرق.3210كتاب الحروف، أبو نصر الفارابي، تح: محسن مهدي، بيروت:  ينظر: - 1
2
تح: طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة  التوفيقية حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية بن مالك، الصبان،  - 

 .85ص ،1ج، ـالقاهرة
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 المصطلحات ، يعتمدون في تسميةيةلقد كان نحاة العرب االختالف االصطالحي:-2-2
 ات للمسمى الواحد كانتالتسمي ا من مسمى، إال أنّ ه مناسبنا كانوا يرو ـة، على محويالنّ 

مذهب إلى آخر، وهذا  تختلف من نحوي إلى آخر، ومن مدرسة إلى أخرى ومن
الذي أطلقه النحاة على تعّدد وجهات نظرهم  -االعتبار االصطالحي –االختالف أو

حوي، بغية تفسير تعدد األسماء الموضوعة لمفهوم نحوي واحد، ونجد إلى المصطلح النّ 
على مستويات عدة منها الداللي والشكلي  ،هذا النوع من االختالف في التسميات

جانب التي ارتضاها النحاة قائمة على والنسقي، أما الداللي فقد كانت التقسيمات 
 الداللة، لما للداللة من أهمية بالغة في تحديد أو صناعة المصطلح.

ذا كان قيام الدرس النّ        غة العربية، فإن اظ على اللّ مؤسسا على هدف الحف ،حويوا 
غة، وهذا ما خلق والزمن، قد انصب في محاولة تقديم األفضل لهذه اللّ  الجهد والمال

 ب االجتهاد مفتــوح لكّل راغـــــب في كتـــابةاء، ومن هنا فباـس لدى العلمــــا من التنافــــــنوع
الوحدة  ألنهحاة في خالفات نحوية، قد مّست المصطلح النحوي النحو، وهذا ما أوقع النّ 

 حو.ساسية في دراسة النّ األ
خذه النحاة في قبل الحديث عن نوع الزمن الذي ات في تقسيمهم للزمن: االختالف

ابن  غوي، إذ إنّ اللّ ينبغي علينا تعريف الزمن والزمان من الجانب ، تقسيمهم للفعل
الزمن  »قد جعل مدلول الزمن والزمان نفسه يقول:  ؛منظور في معجم لسان العرب
 ن يرتبط بالوقت سواء كان قليال أمفإن الزمن والزما 1«والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره

اك الزمن فه 2اتبر م من فقد ينقسم إلى ثالثانب النوعي للزّ ـــا من الجــــــكثيرا. أم
الفلسفي من ا الزّ ـــــكي، أمــمن الوجودي الفلغوي، والزّ ن اللّ ــــــــمالفلسفي المنطقي، والزّ 

من داخل الوجود المادي أو خارجه، فقد يكون ماديا قابال الزّ  إلىهو النظر ــــالمنطقي ف
ة ــــودي الفلكي فهو بمثابـــا الزمن الوجـــابل للتحديد، أمَّ ــر قـــــدا غيرَّ ــمج أو ،للتشخيص
من واعتباره أداة قياس اس الزمن، فنحن مضطرون لتجسيم هذا الزّ ـاس قيــــأداة للقي

                                                           
 لسان العرب، ابن منظور، مادة ) ز، م، ن ( - 1
2
 2ص م، الهيئة المصرية العامة للكتاب،3296ذكر هذه المراتب، مالك يوسف المطلبي، الزمن واللغة، مصر:   

  وما بعدها.
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ن تحدده الصيغة ــــــزم :نينقسم إلى زمني فهو ؛غوين اللّ ـــــــما الزّ ــــوأم أيضا العمر والخبرة
 ن آخر سياقي يتحدد من خالل التركيب النحوي.ـــــــوحدها، وزم

، على الزمــــــن     ربيـــــحو العـــالني ـــزمن فــــلـهم لـمــــي تقسيــــف يــــــةاة العربــــــنحاستنــــد        
اآلتية، بمعنى أنهم  فهي األخيرةأما  ،وأخرى حينية ،الفلكي، حيث ثمة حركة ماضية

رى ـــــأقسام أخ وتوجد، فربطوه باألفعال فقط؛ ومستقبل   حاضر  و  ماض   :قسموا الزمن إلى
واسم المفعول والصفة  ،سم الفاعلال مثل: اـــــة تحمل داللة الزمن، غير األفعـــــمن الكلم

 المشبهة، كما أنهم لم يراعوا إرادة المتكلم والسياق في تقسيمهم للزمن في النحو 
 الدالالت تفرعت إلى فروع  غير أن هذه ،العربي، وهو ما نجده عند الفالسفة والمناطقة

 خصيصة تميز هذا عن اآلخر مثل:  مع وجود ،تحمل في عمومها نفس الداللة
أمثلة أ خذْت من لفظ  »أثناء تقسيمه الكلم إلى أن الفعل  في ذكر سيبويه ي:ــاضـــالم -

 1«أحداث األسماء، وب نَيْت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، ولما هو كائن لم ينقطع.
وقد عبر عن الزمن الذي انقضى بالماضي، غير أنه في موضع آخر من الكتاب ذكر 

( فلما يستقبل من الّدهر... وال يليها إال وأّما )إذا »بمعنى الواجب في قوله:  ،الماضي
وعليه فإن سيبويه يقدم معنيين  2«الفعل الواجب، وذلك قولك بينما أنا كذلك إذ جاء زيد
الن ـــانا يحم، إن كـنـيـيـنـغوي للمعللماضي، وقد قادنا الفضول إلى العودة إلى الجانب اللّ 

 أم ال. نفس الداللة
 الماضي لغة: مادة )م، ض، ي ( تعني االنقضاء.

فالماضي  3«وجبت الشمس أي غابت »الواجب: عند الزمخشري بمعنى الغياب 
 والواجب يحمالن نفس الداللة من حيث أنهما يستعمالن لما انقضى.

                                                           
1
 . 39، ص3الكتاب، سيبويه، ج  - 

 .919، ص2سيبويه، ج الكتاب، - 2
، 3أساس البالغة، أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، تح: محمد باسل عيون السود، ط - 3

 مادة وجب. ،9م، دار الكتب العلمية، ج3229-هـ3232بيروت: 
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ذا م         ا أن الماضي يحمل عّدة ــــق التصريف، وجدنـــــاب دقائــــا تصفحنا كتــــوا 
رى من حيث الغرض الذي تؤديه فهو ثالثة ــدالالت، وكل داللة تختلف عن األخ

 :1نص، وممثل، وراهن :أنواع
 ثاَلً مَ َضَرَب اهلل  :﴿ ما وافق لفظه لفظ الماضي ومعناه معناه مثل قوله تعالى النّص: -أ
 ؛ وهذا ما سنبينه في الشكل التالي:   فظ مطابق للمعنىفاللّ  11 ا ﴾ النحل:وكً ل  مْ ا مَ دً بْ عَ 
                                                                                                                                                                                                                          
   

 

ما كان لفظه لفظ الماضي، ومعناه لمستقبل الزمان ومستأنفه، مثل قول  الممثل: -ب
 وهف القيامة، وميأتي يفس  [3]النحل وه﴾ ل  ج  عْ تَ سْ َـ ت الَ فَ  اهلل   ر  مْ ى أَ تَ َأ اهلل عز وجل ﴿

شك في ذلك، وعليه فإن الممثل يدل من خالل اللفظ على  ، فما منقريب فال تستعجلوه
 نْ ﴿ َوَلئ  وأما قوله تعالى ذكره:  » :لكن السياق النحوي دال على المستقبل ،الماضي

فأوقع الماضي موقع «  ظلنيل معناها »فقال الخليل:  وا﴾لُّ ظَ لَ ا رًّ فَ صْ م   ه  وْ أَ رَ ا فَ يحً ا ر  نَ لْ سَ رْ أَ 
 المستقبل. ومثله مما وضع فيه الماضي موضع المستقبل قول الحطيئة: 

  2«ر  ذْ بالع   أحقُّ  الوليدَ  أنّ     ه  بَّ حين يلقى رَ  د الحطيئة  ه  شَ           

 فهو لم يقع بعد والشكل التالي يبين ذلك: 

 

 

 

                                                           
1
 وما بعدها. 16كتاب دقائق التصريف وقد ذكرها بالتفصيل، ص أكثر ينصح بالعودة إلى  الستفادةل  

، دار القلم، 3221 -هـ3231، دمشق: 9سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح ابن جني، تح: حسن هنداوي، ط - 2
 .129ص 

 
 النص

اللفظ

 المعنى

 الداللة على الماضي

 الممثل
 اللفظ

 المعنى

 الداللة على الماضي

 الداللة على المستقبل
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 انَ كَ وَ  ﴿وجل: وهو المقيم على حالة واحدة دون تغير: مثل قول اهلل عز الراهن: -ت
 وبعد ،واليوم أيضا ،أنه كان قديرا أال ترى ،[91األحزاب ]ا﴾ يرَ د  قَ  َشْيء   لِّ ى ك  لَ عَ  اهلل  

  .ا، فهي صفة قارة في صاحبهاليوم
ص وأما حاة إلى نوعين؛ أما األول فهو النّ تم تقسيم زمن المستقبل عند النّ  المستقبل: -

أن زمن الماضي والمستقبل  ؛الثاني فهو الممثل، والمتأمل فيما سبق يرى رأي العين
 لهما نفس التقسيم، عدا الراهن الذي نجده قارا في الماضي وال نجده في المستقبل.

نحو قولك: يضرب زيد غدا  ،ل ومعناه معناهما وافق لفظه لفظ المستقب النص: -أ
 عمرا. وللتوضيح أكثر نعمد إلى هذا التمثيل البياني:

 
   

 

: ما كان لفظه لفظ المستقبل ومعناه لماضي الزمان وعائره، وذلك نحو الممثل -ب
 دخلتها. ألن في قولك: سرت دليال على ذلك قولك: سرت أمس حتى أدخلها. أي حتى

 

 

 

ذا ما أردنا أن نقدم قراءة حول البيانات السابقة، يتبين لنا أنّ      حاة قد استعملوا النّ  وا 
فظ والمعنى، عند حديثهم عن الزمن ص؛ للداللة على الماضي من حيث اللّ مصطلح النّ 

في الماضي، واستعملوا نفس المصطلح عند حديثهم عن أنواع الزمن في المستقبل. 
 وبالمقابل من ذلك فقد اختاروا مصطلح الممثل؛ للداللة على المستقبل من حيث 

  ن أنواع ــــم عــــحديثهد ـــى، وهذا عنــــث المعنـــن حيــــاضي مـــــى المــــة علــــفظ، والداللاللّ 
غير أن الممثل في الماضي يكون  ،المستقبل، ونفس المصطلح نجده في الماضي

ذا كان هذا حال التقسيم في ماضيا من حيث اللّ  فظ، ومستقبال من حيث الداللة، وا 

النص
 اللفظ

 المعنى
 الداللة على المستقبل

 الممثل
 اللفظ

 المعنى

 الداللة على المستقبل

 الداللة على الماضي
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فإن هذه المصطلحات لم يكتب لها الشيوع، وقد يكون هذا التقسيم  ،الماضي والمستقبل
 ياق ال الزمن الصرفي.   من قبيل الس

     ة ــة العربيـــــغي اللّ ـــــن فـــــدو أن الزمـيب وي:ــــن النحــــرفي والزمــــــــن الصـــــالزم -2-2-2
اتها، سواء رفية، أو الكلمة في حد ذـالص ة ه الصيغـــــــدل عليرفي تـن صـينقسم إلى زمــــــــــ

وهو ما تقدمه النظرية الصرفية العربية ومعاييرها، عن »تعلق األمر بالسياق أم خارجه 
السوابق واصق أي) المورفيمات ( أعني )اللّ طريق اعتماد الجذر، وما يدور حوله من 

 ر ــــن آخــــوزم 1«ن يوصف دائما خارج حدود السياق ـــــذا الزمـــواحق والدواخل( وهواللّ 
ال، والسؤال الذي ينبغي  أو وهل تفطنوا لهنحوي؛ وال نعلم هل اعتمده النحاة القدامى 

 عند ،أن يطرح هنا هو: ما هو الزمن الذي ارتضاه علماء النحو خاصة الطبقة األولى
ر التصور العام للزمن على المفاهيم التي حديثهم عن المصطلحات النحوية؟ هل أثّ 
أو السياقي؟ النحوي  الزمن نــدامى عـاة القـقدموها للمصطلح النحوي؟ هل تحدث النح

انت بعض المصطلحات يشوبها نوع من الغموض إن ـــــاذا كـــــفلم ؛ان ذلك كذلكــــإن ك
 لم تصل إلى درجة التناقض؟

يبويه، يتضح لنا أن قسم الفعل إلى ثالثة أقسام هي: فعل إذا عدنا إلى كتاب س      
( ينقطع لموما هو كائن ماض )لما مضى( وحاضر)ولما يكون ولم يقع( ومستقبل )

 نفسهاخارج الجملة هي  داخل أو فداللة الفعل وعليه ؛خارج السياقفتقسيمه هذا كان 
فكأن الصيغة هي التي تحدد الزمن، ال سياق الجملة ومكوناتها، غير أن سيبويه قد 

 الفاعل يجري مجرى الفعل المضارع وجد بعض التناقض في هذا، عندما جعل اسم
يغة عند استعمال اسم الفاعل مع المضارع، أما ص غير أن الداللة تكون صحيحة

، وكان سيبويه قد عقد مقارنة بين صيغتي اسم الماضي فهي ال تتناسب مع ذلك
الفاعل والفعل المضارع، واسم الفاعل مع المستقبل فوجد أن الداللة نفسها والكالم 

                                                           
دار  م، 9009، األردن: 3طعبد القادر عبد الجليل،  ،لم اللسانيات الحديثة نظم التحكم وقواعد البياناتع  - 1

 .213، صالصفاء عمان
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ولك  ،مستقيميستقيم بها، أما الفعل الماضي واسم الفاعل، فقد وجد أن التركيب غير 
 :1األمثلة التي قدمها صاحب الكتاب

، فالجملة "هذا يضرب زيدا غدا"فمعناه وعمله مثل  "غدا هذا ضارب زيد  "قولك   -
لها نفس الداللة مع الجملة  -ضارب  –األولى التي استند فيها سيبويه إلى اسم الفاعل 

ففي هذه الحال زمن اسم الفاعل هو نفسه زمن  –يضرب  –التي وضف فيها الفعل 
 المضارع، ولم يخلق في الجملة خلال نحويا أو دالليا.

 "هذا يضرب زيدا الساعة "، فمعناه وداللته مثل قولك"هذا ضارب زيدا الساعة"قولك  -
فالجملة مستقيمة من حيث الجانب الشكلي، التي تتألف من الفعل والفاعل والمفعول 

 الجانب الداللي التركيبي الزمني. به، وكذا من
وأما القول التالي الذي عوض فيه سيبويه اسم الفاعل بالفعل الماضي، فقد وجد  -

ليك المثال الذي أورده  هذا قاتل  "إشكاال في عدم صحة الجملة من الجانب النحوي، وا 
يدل على ال يستقيم القول ألن اسم الفاعل يدل على الحينية والمستقبل وال  "عمرو أمس

يفترض عدم وجود  ،الماضي، كما أن اسم الزمان أمس الدال على الماضي المنقطع
 صيغة دالة على الحاضر أو المستقبل.   

 ية بعدا آخر في التركيبالذي يكسب الصيغة الصرفهو يبدو أن الزمن النحوي،      
 لم يتحدث عنه النحاة، وبخاصة نحاة الطبقة األولى الذين اعتبروا الزمن زمنا صرفيا 

الزمان، وخصوا م الفعل، واختالف صيغه على أقسام فالنحاة إذن كانوا قد بنوا تقسيمه»
كّل صيغة بزمان معّين، فإذا حاولوا تطبيق صيغ الفعل على أقسام الزمان واجهتهم 

ستعصي على التطبيق، فاضطروا إلى التأويل واالعتذار أمثلة ال تقع تحت حصر ت
 2«عن هذا االستعمال

                                                           

        
 ينظر: الزمن واللغة، مالك يوسف المطلبي.   1
 م، دار الرائد العربي3296 -هـ3206، بيروت: 9في النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي، ط - 2
 .322ص
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، التي ال تحدد عن طريق الزمن بتمييز مجموعة من األفعال يةلقد قام نحاة العرب      
أثناء الكالم، وتحدد هذه في المعنى، بل تميزت بالصيغ التي يستعملها المتكلم أو 

 والمدح والذم، وصيغة األمر.األفعال في أفعال التعجب والنهي 
ذا كو       نشاء؛ أي مدلول الملفوظ تتحدد من خالل اإل أفعاالغة العربية تمتلك انت اللّ ـــا 

ظهر للسامع قد أوردوا بعض األفعال، التي ت   يةنحاة العرب الذي تلفظ به المتكلم، فإنّ 
ال الشك واليقين وأفعالحالة النفسية التي يكون عليها المتكلم، وهي المتمثلة في أفعال 

إلخ فاألولى للترجي  ئاوقد اجتمعا في آية عسى أن تكرهوا شي »والشروع  القلوب
والثانية لإلشفاق كما قاله الدماميني نظرا للواقع ونفس األمر، وعكس الشمني نظرا إلى 

قوله على وأن والفعل فاعلها ) ،اآلية تامة وعسى في ،حال المخاطبين وما عندهم
وطفق  قوله وهي جعل ال الشروع )ـــــولذلك تسمى أفع ،العملأي الشروع في اإلنشاء( 

خال( فالمالحظ هنا أن هذه و حسب، و ظّن، أما أفعال الشك التي تتضمن ) ،1«إلخ (
ن، التي تحمله األفعال األخرى، والتي تحمل داللة األفعال تحمل داللة الشك وعدم التيقّ 

ن ــــــف بيـــــ( ويقووجدترأيت، و علمت، )ال ـــــعــي األفـــــوجود وهـــــر والمـــالعلم والبص
وهو من أفعال القلوب. فالشيء الذي يميز هذه  (زعمت)الفعل  ،ن المجموعتينـــــيــاتـــــه

وأما الجانب الشكلي أو اإلعرابي  ،األفعال عن غيرها أنها تحدد الحالة النفسية للمتكلم
 فهي تتعدى إلى مفعولين.

غات كونها لغة معربة، فهي ميزة تنفرد غة العربية عن غيرها من اللّ ما يميز اللّ  إنّ     
فة داخل التركيب، وقد جعل لبها عن غيرها، فباإلعراب يتم التفريق بين الكلمات المخت

لإلعراب مقابلة بعضهم اإلعراب مرادفا للنحو، وبالمقابل من هذا فقد نجد ظاهرة أخرى 
تتصف بسمة الثبات، وقد جعل سيبويه  مااك من الكلمات العربية وهي البناء، فهن
      الجزم( وأما و الجر، و الرفع، و : أربعة منها لإلعراب وهي )النصب، المجرى ثمانية

مازني في جعله هذه األخيرة وقد انتقده ال ،للبناءفالوقف ( و الكسر، و الضم، و  ،الفتح)
إلعراب والبناء؟ قيل: ثمانية، فأربعة لإلعراب فإن قيل كم ألقاب ا »ألنها ثابتة مجاري 

                                                           
الخضري، دار الفكر للطباعة والنشر  حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، الشيخ محمد  - 1

 .391، ص3والتوزيع، ج
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وأربعة للبناء، وألقاب اإلعراب: رفع، ونصب، وجّر، وجزم، وألقاب البناء: ضم، وفتح، 
ن كانت ثمانية في المعنى، فهي أربعة في الصورة. فإن قيل: فل َم  وكسر ووقف، وهي وا 

 ثة أنواع: الضم والفتح كانت أربعة؟ قيل: ألنه ليس إال حركة أو سكون، فالحركة ثال
والكسر، فالضم من الشفتين والفتح من أقصى الحلق، والجر من وسط الفم والسكون 

وعليه فإن االختالف وارد بين النحاة، ونقيس على ذلك تقسيم العلماء  ؛1« هو الرابع
الكلمة إلى ثالثية ورباعية وخماسية، فالفريق األول يضع ويعيد الكلمة إلى جذرها 

 الثالثي، أما الفريق اآلخر فاألصل يتحدد حسب عدد الحروف المنجزة.
ا أنهم لم ــــامل الزمن، كمــــــاختلفوا في عا سبق هو أن النحاة قد ــــل إليه ممــــا نصـــم     

اختلفوا أيضا في تحديد عالمات اإلعراب و يعتبروه المؤشر الوحيد في تقسيم الفعل، 
 أيضا. 

عبر مختلف المتتبع لتاريخ المصطلح النحوي،  إن التعدد في االصطالح: -2-3
ي ــف فاالختالقد يكون في تسمية النحاة لمصطلحاتهم، فالزمنية، يلحظ اختالفا الفترات 

ة من البديهيات، ألن ــــرون الهجريـــــحاة عبر القــــات النـــــد طبقـــتسمية المصطلحات عن
 عض المصطلحات عند الطبقة الواحدةاالختالف في تسمية ب غة تخضع للتطور، أمااللّ 

حد، بل فهذا ما يدعو إلى طرح مجموعة من األسئلة. وليس األمر متوقفا عند هذا ال
دد في التسمية؟ ألم يكن بإمكان بعينه، فلماذا هذا التع يتعدى االختالف إلى الشخص

 كان أن يستعمل المصطلح الواحد للتسمية الواحدة، للمفهوم الواحد؟ هل  النحو عالم
هذا التعدد ضربا من الثراء المصطلحي؟ وهل يمكن أن يكون هذا التعدد نابعا من 

خر؟ ألم يكن هذا التعدد سببا في اآلواشتهار مصطلح دون  ،غةالتنافس في خدمة اللّ 
 صعوبة النحو العربي والنفور منه حديثا؟ 

تناولها للقضايا ة البصرة كانت لها األسبقية، في ال يخفى على أحد منا أن مدرس      
النحوية، وقد كان كتاب سيبويه أول كتاب كامل يتناول مختلف القضايا النحوية، كما 

     ال ـــــــــي عاشها سيبويه أمثـــــــي نفس الفترة الزمنية التــــــاشوا فـــــــوفة زعماء عأن للك

                                                           
أسرار العربية، أبو البركات عبد الرحمان بن محمد بن أبي سعيد األنباري، تح: محمد بهجت البيطار، دمشق:  - 1

 .90-32دت، مطبوعات المجمع العلمي العربي دمشق، ص
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هذا الخالف  يعودقد فهذه المدرسة لم تكتب لها الشهرة، مصطلحات الكسائي، غير أن 
اءت ـــــــــإذا جة فــــــحويات النّ ــــــالف إلى المصطلحـــعدى هذا الخـــويت ،ةـــالعصبية القبلي إلى

البصرة وتتفرد  ثت الكوفة عن مصطلح آخر تناقض بهبح ،البصرة بمصطلح معّين
أن جهد العلماء الكوفيين كاد ينصرف إلى بحث المفردات  »برأيها. وهذا دليل على 

وى ــــــا ال يرقى إلى مستــــــــبنية اللغة إال اهتماما ثانويبن اهتمامهم ــــــوتصنيفها، ولم يك
المدرسة البصرية. ولذا فقد سادت آراء البصريين في النحو العربي وحدها دون غيرها 

على  -في المقام األول –في القرون التالية، وأصبح المنهج النحوي وتعليم النحو يقوم 
ولدت تعّدد  من العوامل التياختالف المذاهب النحوية،  فقد يكون 1«آراء البصريين

الكوفي قد قام على أنقاض  المصطلحلدرجة األولى، كما أن المصطلحات النحوية با
المصطلح البصري، مع وجود تباين كبير في التسمية، وهذا ما يظهر من خالل الدرس 

لقد دل الدرس النحوي على أن مصطلح الكوفيين للمواد النحوية  »النحوي الكوفي 
تفي بحاجة  مصطلح ال يتصف بالشمول والسعة، فهو شيء يتصل بمسائل عدة ال

النحوي المتخصص، وهذا يعني أن الكوفيين األوائل استعملوا الكثير مما انتهى إليهم 
من النحاة األوائل وممن يحسبون بصريين بحق، وسنرى أن المصطلح الواحد عند 
الكوفيين قد يكون لمواد مختلفة. ثم إن مصطلحاتهم ليست شيئا يجهله البصريون، فقد 

فاالختالف موجود في مصطلحات البصرة  2«مال البصرييننجد شيئا منه في استع
 والكوفة.

ذت في خ  طرق التعريف التي اتُّ  بغض النظر عنصناعة المصطلح النحوي:  -3
وضع المصطلح النحوي، فإن النحوي قد وضع لنفسه بعض اآلليات، التي ساعدته في 

قاعدة التوليد االصطالحي كانت من أهم اآلليات في اختيار  ، ولعله المصطلحإيجاد
 والّلجوء ،يق الداللة اللغوية في الغالبـالمصطلح النحوي، وذلك من خالل تضيووضع 

لم يكن المصطلحات فتوليد إلى الوضع واالرتجال، في بعض المصطلحات األخرى، 

                                                           
 .20أسس علم اللغة العربية، محمود فهمي حجازي، ص  - 1
 .301ص  م، دار الفكر،3291صر: ، م3براهيم السامرائي، طإالمدارس النحوية، أسطورة وواقع،  - 2
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 ستمدة من الماديات.عض المصطلحات م، بل كانت بفقط غويةمن خالل المفردات اللّ 
  ستعملها النحوي في حياته اليومية.التي كان ي

: إذا نظرنا إلى المصطلحات من جانبها الداللي، نجد  أنها التوليد االصطالحي -3-1
اكتسبت معنى آخر غير الذي كانت فألفاظ عامة أو لغوية، انتقلت إلى مجال محّدد 

والوحدة النحوية إن  ،اللفظة أو الوحدة المعجميةتحمله، ولعل النحاة القدامى فّرقوا بين 
صّح التعبير، ولعل األصل الذي يعود إليه النحاة في معرفة المفردة هو الجانب 

ق المفهوم، أو إدخال المفردة في مجال النحو ـيــالّلغوي، وقد تّم هذا عن طريق تضي
ل ــــب ، اآللية الوحيدةةق المفاهيم اللغويـيــالعربي، لكن لم يكن التوليد عن طريق تضي

اك العديد من المصطلحات ـــاز، فهنـــالمجال و ــاة يعمدون إلى ما يسمى باالرتجلّنحكان ا
 النحوية جاءت عن طريق االرتجال والمجاز أيضا.

ة في توليد المصطلح مّ مهكما أننا ال يمكن أن نتغاضى عن االشتقاق، كوسيلة       
في وضع المصطلح، غير أنه ليس بالمفهوم أساسية مدا كآلية عتَ النحوي، بل إنه كان م  

قد أشرنا سابقا إلى مفهوم االشتقاق، كآلية من آليات فالشامل العام بل من حّيز ضيق، 
صياغة المصطلحات في القديم والحديث، غير أننا لم نتحدث عن التوليد المصطلحي 

اشتق النحاة مصطلحاتهم من في النحو العربي من جانبه التطبيقي أو الفعلي، فهل 
 االسم أم الفعل؟ وما هي أهم المشتقات التي دأب عليها النحاة في اشتقاقهم؟

: لقد اشتق العرب القدامى مصطلحاتهم؛ من أسماء االشتقاق االصطالحي 3-2
األعداد، ومن ن أسماء األمكنة، ومن أسماء األعيان الجامدة، ومن أسماء األعالم، وم

 قد  » من أسماء األعيان االشتقاقو  1ومن األسماع األعجمية أيضاأسماء األصوات، 
استخدمه العرب في مئات من األلفاظ: كاشتقاقهم من أسماء الذهب والفضة والجص 

غير أنه لم يكن معتمدا  2«والزفت.. كلمات مذهب ومفضض مجصص ومزت...
بصفة كبيرة؛ مثل االشتقاق من المصادر التي تعد أصال لالشتقاق، فمثال لم يشتقوا من 

تدل على هذا الجسم الكروي الذي نعيش  «أرض»كلمة  »بعض األسماء الجامدة مثل 
                                                           

 
1
 .ابن جني : كتاب الخصائص،ينظر - 

 319فقه اللغة، علي عبد الواحد وافي، ص - 2
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عليه. وال يطرأ عليه من العوارض ما يطرأ على األفعال واألحداث فال يتحول لفظه. وال 
تق منه غيره اللهم ما سمع عن أهل اللغة أنفسهم. وما حولوه هم بألسنتهم: كمادة يش
 «سيف»استنوق الجمل ومن  «ناقة»التي اشتقوا منها استحجر الطين . ومن  «حجر»

وعلى هذا يمكن أن  ،1«سافه أي ضربه بالسيف ومن الرأس رأسه إذا أصاب رأسه
ا، فما وجدته ـــاسيـــقي ـــا ولم يكناعيـــماألعيان كان سنقول: إن االشتقاق من أسماء 
 .وجدته يتنافى مع الذوق طرحتهأخذت به وما  ،العرب يتماشى مع الذوق العربي

لقد كتب ابن جني عن االشتقاق بأنواعه المختلفة، وكان كتاب الخصائص من       
غير المؤلفات، التي استفاض فيها ابن جني حديثه عن اشتقاق العرب لمصطلحاتهم. 

ق ـــــاق غير متفـــــي االشتقــــه، هو أن األصل فـــــير إليـــيء الذي ينبغي أن نشـــــأن الش
ر نحاة البصرة والكوفة، فقد اعتبر نحاة البصرة أصل االشتقاق هو عليه، من وجهة نظ
ضارب، يضرب، مضروب، أما هو األصل في الكلمات التالية: المصدر، فالضرب 

عند الكوفيين فأصل االشتقاق هو الفعل، بمعنى أن كلمة ضارب السابقة ومضروب 
لكوفيُّون إلى ذهَب ا »والضرب، جاءت بعد الفعل ضرب، أو هي فروع الفعل ضرب 

ب ـــــوذه "اًماـام ق يــــــَرَب ضرًبا، وقـــــضَ  "عليه، نحوصـــدَر م ْشَتقٌّ مَن الفعــــــل  وفــــــرع أن الم
علما أن الفعل يحمل داللة  2«البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه

فالفعل= زمن+ حدث  أما المصدر فهو مجرد من الزمن بالتاليو  ،الحدث والزمن معا
ذا عدنا إلى التعريف الذي ارتضاه سيبويه للفعل؛ فإن  وأما المصدر = حدث، وا 

التي اشتقت منها  ،األحداث التي احتوتها األفعال انتقلت من المصادر أو األسماء
 األفعال. 

فهي االشتقاق، ال في لقد كانت المصادر أص الهيئات الصيغية للمشتقات: 3-2-1 
 ، والصفة المشبهةالمشتقات المستعملة في مؤلفات النحاة، وكذلك اسم المفعولأهم 

                                                           
   .30-2االشتقاق والتعريب، عبد القادر بن مصطفى المغربي، ص  -1
اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين، أبو البركات بن األنباري، تح: جودة مبروك محمد  -2

  .329م، مكتبة الخانجي، ص9009، مصر: 3مبروك، وراجعة رمضان عبد التواب، ط
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يظهر هذا جليا من خالل األبنية التي ارتضاها النحاة لهذه و وكان اسم الفاعل أقلها، 
 المشتقات. 

، في توظيف العربية حاةدها نيعد المصدر من المشتقات التي اعتم ادر:ـــــالمص -أ
الحقيقة المادة األولى التي منها يصاغ الفعل وغيره، ألنه من فهو في  »مصطلحاتهم 

نه يشتمل أساسا على الحروف التي يبني ظ أبسطها شكال وأقلها حروفا، بل إجهة اللف
ة بوضع صيغ وقد اعتنى النحا 1«عليها الفعل وغيره في صورة ليس فيها تعقيد وال زيادة

مبهم: وهو ما  »المصدر  المصادر؛تدل على المصادر، فذكر السيوطي نوعين من 
قياما، وجلست جلوسا، وهو لمجرد امله من غير زيادة، كقمت يساوي معنى ع

د نوعًا أو عدًدا نحو: ضربت ــيـفــالتأكيد... ومختّص : وهو ما زاد على معنى عامله، في
كما نجد للمصدر الواحد مجموعة من الصيغ  2«ضرب األمير، أو ضربتين أو ضربات

. وقد "لقي"و "لقيان"و "لقاء"و "لقىً "مصادره  "لقي"ما أقره النحاة في كتبهم، فالفعل وهذا 
كما يمكن أن يكون ناتجا يعود هذا التعدد إلى اختالف الّلهجات بين القبائل العربية، 

اختالف المعنى، فالحركة تلعب الدور األساس في تغير المعنى، وأشهر األوزان من 
 ما يلي: التي نجدها في المصادر

يكون  ،مصدر الفعل المتعدي كفهم َفْهٌم، أما إذا كان الفعل داال على حرفة َفْعٌل:-
َد  »على وزن، ف َعاَلٌة كسقى الدال على حرفة الّسقي وهي سقاية: : َحم  َفْعٌل، اأَلصل  مثل 

 . 3«َحْمًدا ... َفَعاَلٌة َنَصاَحٌة، ف َعالة ن َكاَءٌة 
الذي يكتفي بفاعله كجلس جلوسا وقعد قعودا  ،ثي الالزممصدر الفعل الثال ُفُعوٌل:
ْثل  َقَعَدا       َله  ف ع وٌل ب اطَِّراد  َكَغَدا »ابن مالك:  :يقول  4«َوَفَعَل الالَّز م  م 

                                                           
 .1أحمد عبد الستار الجواري، ص ،الوصف بالمصدر - 1
 -هـ3239، بيروت: 3في شرح جمع الجوامع، جالل الدين السيوطي، تح: أحمد شمس الدين، ط همع الهوامع - 2

 .11، ص9م، دار الكتب العلمية، ج3229
،  1األصول في النحو، أبو بكر بن سهل بن السراج النحوي البغدادي، تح، عبد الحسين الفتلي، ط  - 3

 .99 -91،  ص1م، مؤسسة الرسالة،  ج3226 -هـ3231مصر:
 .10متن األلفية، محمد بن عبد اهلل بن مالك األندلسي، بيروت، دت، المكتبة الشعبية، ص  - 4
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والصنـــاعة يقول سيبويه، وقالوا      اطة ـــــى الحرفة كالخيـــــدال علـــــل الـــــــدر الفعـــــمص ِفعالة:
نما أرادوا أن يخبروا بالصنعة التي تليها فصار بمنزلة  » التجارة والخياطة والقصابة وا 

وكذلك  1«الوكالة وكذلك السعاية إنما أخبر بواليته كأنه جعله األمر الذي يقوم به
 الكتابة من الفعل كتب فهي تدل على حرفة أيضا.

 لزكام والصراخ.للداللة على المرض أو الصوت في الغالب كالسعال وا ُفعال:
وهو للداللة على الصراخ أو الصوت كالصهيل، والناظر في هذين الوزنين يجد  َفِعيٌل:

 أن صيغة فعال وفعيل تشتركان في معنى الداللة على الصوت. 
معانيه فجاؤوا به على ومما تقاربت  » ويكون للداللة على االمتناع يقول سيبويه :عالفِ 

والشِّراد والشِّماس والنِّفار والطِّماح وهذا كله مباعدة والضِّراح إذا نحو: الف رار مثال واحد 
رمحت برجلها يقال: رمحت وضرحت فقالوا: الضراح شبهوه بذلك. وقالوا: الشِّباب 
شبهوه بالشماس... وقالوا الخ الء والحران، والخ الء مصدر من خألت الناقة أي: 

ء ألن هذا فرق وتباع د، والعرب مما يبنون األشياء إذا تقاربت حرنت، وقد قالوا خال 
على بناء واحد ومن كالمهم أن يدخلوا  في تلك األشياء غير ذلك البناء وذلك نحو: 
النفور والشبوب والشب... وقالوا: الع ضاض شبهوه بالحران والشباب ولم يريدوا به 

  2«المصدر من فعلته فعاًل 
 َفَعاَلنٌ  »الغليان طراب والحركة كالجوالن و ويصاغ للداللة على التقلب واالض :َفَعالن

ي اْقتَضى َتَقلًُّبا( نحو َجاَل َجَواَلًنا، َوَطاَف َطَوَفاًنا، َوَغَلت  الق ْدر   -بتحريك العين ) ل لَّذ 
 3«َغَلَياًنا.
 ويكون للتكثير والمبالغة كالتجوال والتهدار والتلعاب.  :َتْفَعال

 للداللة على الكثرة. ِفعِّيلى:

                                                           
  9ج الكتاب، سيبويه،ينظر:  - 1
 .9ج الكتاب، سيبويه،ينظر:   -2
 المنهج السالك إلى ألفية ابن مالك، األشموني شرح األشموني على ألفية ابن مالك، تح: محمد محي الدين عبد -3

  .121، ص9م، دار الكتاب العربي، ج321 -هـ3111، لبنان: 3الحميد، ط
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ما اشتق من فعل  لمن وقَع عليه. وصيغت ه من الثالثي المجرد  » اسم المفعول: -ب
. وأمر ه في  "مفع ول"على  ل بفتح َما قبل اآلخر كمستخَرج  يَغة الفاع  ومن غيره على ص 

، مثل: زيٌد معًطى غ الم ه درَهًما. اسم المفعول  ويتفق 1«الَعمل  واالشتراط  كأمر الفاعل 
مع اسم الفاعل، في داللة الحدوث بالنسبة للصفة المشبهة، فهو يجري مجرى اسم 

 فهما أقل ثبوتا من الصفة المشبهة.  ،الفاعل من حيث درجة الثبوت
تأتي الصيغة فعيل للداللة على مفعول، كذبيح ومذبوح فهي داللة على من وقع  :َفِعيل

فذبيح أبلغ من مذبوح  ،عمل للداللة على المبالغةعليه فعل الفاعل، غير أن فعيل تست
 ويمكن أن نقول إن صيغة فعيل هي صيغة مبالغة السم المفعول.

وكذلك ال يقال َفْعَلى في  »باذي ر تقوم بتحويل فعيل إلى االسمية يقول االست َفِعيَلة:
كيلة جمع ما انتقل إلى االسمية من هذا الباب وهو ما دخله التاء، كالذَّبيحة واأل

نما قلنا انتقلت إلى االسمية ألن الذبيحة ليست بمعنى المذبوح  والضَّحية والنَّطيحة، وا 
فقط، حتى يقع على كل مذبوح كالمضروب الذي يقع على كل مذبوح كالمضروب 
الذي يقع على كل من يقع عليه الضرب، بل الذبيحة مختص بما يصلح للذبح ويعد له 

معنى المأكول، إذ لو كان كذا لكان يسمى الخبز والبقل من النعم. وكذا األكيلة ليس ب
أكيلة إذا أكل، بل األكيلة يختص بالشاة، وكذا الضحية مختص بالنعم، والرَّميَّة 

 2«بالصيد، والنطيحة بالشاة الميتة بالنطح...
اللقمة يرا، كما تدل على المقدار أيضا، كللذي يلعن كث عنةتدل على الكثرة كاللّ ُفْعَلة: 

   وهو ما يتسع للفم من األكل.
كما  ،هو الطعام المقدم للضيفخاصة فاألكل هو ما يؤكل، والنزل ليس له داللة : ُفُعل

 .نقول الف ت ح أي أبلغ من الفتح

                                                           
م، مكتبة 9009 -هـ3292، كراتشي: 3إعداد: جماعة من العلماء البارعين في النحو، طابن الحاجب، ، الكافية -1

 .323ص البشرى،
النحوي، تح: محمد نور الحسن، الزقراف،  شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسن االسترباذي  - 2

 .329، 9م ، دار الكتب العلمية، ج3299 -هـ 3209محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت:
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كقولهم  كالحطام والفتات... وكذا للوصف أيضا ؛: يستعمل لما تقطع من الشيءُفَعال
 . خبز محاش إذا احترق

 بمعنى مرسل. كرسولفعول: 
أي أنها قارة ال ، تبصفة الثباتتسم الصفة المشبهة عن غيرها الصفة المشبهة: -ج

 منها: وأوزان  ،وللصفة المشبهة دالالت عليها  وقبيح ...، كجميل وطويل تتغير
لَ  » ي:يقول الرضي االسترباذ َفِعَل: -  -اعلم أن قياس نعت ما ماضيه على َفع 

من األدواء الباطنة كالَوَجع واللََّوى وما يناسب األدواَء من العيوب الباطنة  -بالكسر
فَّة  غير حرارة الباطن واالمتالء  كالنََّكد  والَعَسر  واللََّحز، ونحو ذلك من الَهَيَجانات والخ 

لً كاألَرج والَبَطر َواأَلَشر َواْلجَذل وا  1«لَفَرح الَقَلق والسََّلس أن يكون على َفع 
غالبا ما يستعمل ها الوزن للداللة على األلوان، كأبيض وأسود وكذا العيوب  :َأْفَعل

 .الظاهرة كأعمى وأبكم
كجوعان وعطشان وشبعان وجاء  ،وتدل هذه الصيغة على الخلو أو االمتالء: َفْعاَلن

أما ما كان من الجوع والعطش فإنه أكثر ما يبنى في األسماء على  »في كتاب سيبويه 
ل يفَعل وذلك نحو: ظمئ يظمأ ظمأ  فعالن ويكون المصدر الَفَعل ويكون الفعل على فع 
وهو ظمآن... وغرث يغرث َغَرثًا وهو غرثان وَعل ه يعله َعَلها وهو َعْلهان وهو شدة 

ل ومع هذا قرب معناه من  الغَرث والحرص على األكل. وتقول: غله كما تقول َعج 
 2«وجع...
كطويل، فهي صفة ال  يدل هذا البناء على الثبوت سواء كانت الصفة فطريةَفعيل: 

مكتسبة، ويكون من الفعل الثالثي  نسان في صنعها، وقد تكون الصفةيتدخل اإل
َْفَعال  الطَّبَ  »المضموم العين ) فع َل (  يقول االسترباذي:  ائ ع  َوَنْحو َها َكَحس َن وَفع َل أل 

ْن َثمََّة َكاَن اَلز ًما... أقول اعلم في األغلب للغرائز، أي أن فع ل  َوَقب َح َوَكب َر َوَصغ َر َفم 

                                                           
 .322-321، 3شرح الشافية، ج ،االسترباذي - 1
 .999ص ،9ج سيبويه، ،الكتاب - 2



الفصل الثالث: المصطلح النحوي في التراث العربي  الباب األّول                                  
 

 
104 

... وقد َيفي األوصاف المخلوقة كالحسن والق ْبح  َوالَوَساَمة والَقَساَمة َوال َغر  ك َبر  والصِّ
َش َرى غير الغريزة م ْجَراها، إذا كان ج َم َوَفح    1«له ل ْبث  َوم ْكث نحو: َحل َم َوَبر ع َوَكر 

يعرف بأنه الصفة التي تشتق من الفعل المتصرف، المبني للمعلوم  اسم الفاعل:د ـــ 
للداللة على من وقع منه الفعل حدوثا ال ثبوتا، فاسم الفاعل في بدايته يجب أن يكون 

  رف ال ـــــل المتصـــــن الفعــــتستخرج م ة ينبغي أنـــــحامال لوصف معين، وهذه الصف
الجامد، لتدل على الفاعل الذي أنجز العمل، وتختلف الصفة المشبهة عن اسم الفاعل 

أنها ال تكون إال للحال، وأعني به الماضي المستمر إلى  أحدها »في هذه األوصاف 
 زمن الحال، واسم  الفاعل يكون للماضي وللحال ولالستقبال.

أن معمولها ال يكون إال سببيًّا، وأعني به ما هو متصل بضمير الموصوف  ي:والثان
 "لفًظا أو تقديًرا، واسم الفاعل يكون معموله سببيًّا وأجنبيًّا؛ تقول في الصفة المشبهة: 

فهو إما َعَلى نيابة  "َوْجه ه   "َأْي: الوجه منه، أو  "َزْيٌد َحَسن  الَوْجه   "و "ْجه ه  َزْيٌد َحَسٌن وَ 
َمَناب الضمير المضاف إليه أو َعَلى حذف الضمير من غير نيابة عنه، وال  "أل  "

 كما تقول َزْيٌد َضار ٌب عمًرا. "َزْيٌد َحَسٌن عمًرا  "تقول 
َزْيٌد  "وال تقول "َزْيٌد َحَسٌن َوْجَهه   "أن معمولها ال يكون إال مؤخّرا عنها، تقول:  الثالث: 

َزْيٌد غ اَلَمه   "ومعمول اسم الفاعل يكون مؤخّرا عنه ومقدما عليه، تقول  "ه  َحَسٌن َوْجهَ 
  "َضار ٌب 
َأنه يجوز في مرفوعها النصب  والجر، وال يجوز في مرفوع اسم الفاعل إال  الرابع:
 إذن فهذه هي أوجه االختالف بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. 2«الرفع.
    ر ثبوتا ــــي كونه أكثــالفعل، ف نــــاعل يتميز عــــم الفــــفإن اس آخــــر ورـــــن منظـــــوم      

ودواما، وأما الصفة المشبهة فهي أكثر ثبوتا من اسم الفاعل، وعليه يكون اسم الفاعل 
أكثر ثبوتا إذا ما قورن بالفعل، وأقل ثبوتا من الصفة المشبهة لنأخذ المثال التالي: 

                                                           
 .12ص، 3ج ،االسترباذي ،شرح الشافية - 1
2
، تح: محمد محي الدين عبد ابن عبد اهلل ابن هشام األنصاري المصريشذور الذهب في معرفة كالم العرب،  - 

 .705 -704هـ، دار الكوخ للطباعة والنشر، ص1851، طهران: 1الحميد، ط
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وكأن الحافظ  ،آن، وحافظ للقرآن، فالحافظ للقرآن أكثر ثبوتا من يحفظ القرآنيحفظ القر 
 مداوم على حفظه، أما الذي يحفظ القرآن فقد يحفظ وينسى، أو يتوقف عن الحفظ.

وأما إذا أردت أن تغير الصفة المشبهة، من حالة الثبوت إلى حالة الحدوث       
ذا غيرته إلى حاسن أصبح اسم فاعل. و  ،تصبح آنذاك اسم فاعل، فحسن صفة مشبهة ا 

و  «قائم»نحو  «فاعل»فـ  «فعل»فأّما اسم الفاعل من  »والسم الفاعل صيغ كثيرة 
، فعليم اسم فاعل يدل على أنها مثل عليملصفة منها ما يدل على ثبوت ا  1«.«بائع»

     صفة ثابتة في اهلل تعالى، كما أن هناك من أسماء األفعال التي تحمل صفة 
نسان فقد تنزع صفة طلب العلم الطالب، فهي صفة غير قارة في اإل مثل صفة ،الزوال

وقد يتحول إلى عالم إذا كان الحظ معه في التوسع في  ؛إذا تعثر الشخص في دراسته
الدراسة، واسم الفاعل يشتق من الفعل الثالثي المعلوم على صيغة فاعل، وبإبدال ياء 

مثل كاتب  إن كان الفعل غير ثالثي، ر ما قبل اآلخرالمضارعة ميما مضمومة وج
 من الفعل كتب ومبدع من الفعل أبدع.

إلى أوزان أخرى تفيد في  ،غير أن هذه األوزان تتفرع من األصلين السابقين      
 "فع ول"كجّراح ، عاّلم ، حّمال و  "فّعال "مضمونها صيغ المبالغة السم الفاعل وأهمها 

ْفعال"كغفور، صبور، فخور، و  "فعيل" الصيغة ثم تأتي ،كمقدام مطعان ومدرار "م 
ل"كرحيم وقدير و   كفهم وحذر. "َفع 

: أشرنا في الفصول السابقة  المصطلح النحوي من منظور علم المصطلح الحديث -4
نا إلى المبادئ التي يحملها علم المصطلح والمنطلقات التي يحتويها، كما أننا قد تعرف

وأساليب التعريف واالختالف الحاصل بين  ،إلى المصطلح النحوي، من خالل نشأته
االختالف الناشئ بين النحاة لكن ما بالنحاة في تعريف مصطلحاتهم، وال نقصد هنا 

تعدد التسمية عند النحوي نفسه، ومن خالل النتائج التي توصلنا إليها نجد  ؛نقصده هو
خواصه كان بعيدا عن ما جاء به علم المصطلح في أغلب  ،أن المصطلح النحوي

ن كان االتفاق  سمة تميز بعض المصطلحات النحوية.  الحديث، وا 

                                                           
م، دار 3291-هـ3201، بيروت: 3تح: فخر الدين قباوة، طابن عصفور اإلشبيلي، الممتع في التصريف،  - 1

 .210ص، 9المعرفة، ج
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يتفق علم النحو مع علم المصطلح في الغاية من الدراسة، فقد انطلق  أوجه التشابه:ـــ 
غة العربية من اللحن والزوال هو الحفاظ على اللّ  ،النحاة في درسهم النحوي من هدف

غة في حد دراسة اللّ  لم تكن الغاية فيهلذلك فهو علم معياري، كما أن علم المصطلح 
إلى مسايرة العلوم من خالل غة اللّ  دفع، تغة كطريقة أو كأداةفقد استعملت اللّ  ؛ذاتها

 وعلى أساس من هذا فإن شبهة المعيارية التي وسم بها نحونا » المصطلحاتوضع 
العربي منذ بدايته مردها موضوعيا إلى األمرين اللذين ذكرناهما سابقا، وهما مطلب 

ومطلب تعليم األعاجم العربية، ويضاف إلى ذلك مسألة الخلط ، عالج مشكلة اللحن
ن كان علم النحو اعتمد المنهج الوصفي  .1«منهجيا بين عمل المتكلم وعمل النحوي  وا 

انحصرت في  ،ةـــاية من الدراســــطلحات إال أن الغووضع المص ،في استقراء المادة
ن، ومن منظور آخر فإن علم ــــن اللحــــغة مالحفاظ على القرآن الكريم، بالتالي اللّ 

غة الموضوع لكن ال يعتبر اللّ  ،يعتمد المناهج العلمية في صناعة المصطلح ،المصطلح
 الجوهري الوحيد له.

هذين غة، للوصول إلى وضع مصطلحات من اللّ  ينطلق علم النحو وعلم المصطلح -
للوصول إلى  ،على الداللة المعجمية في األغلب يةنحاة العربالعلمين، فقد اعتمد 

علم  اتعفي موضو المصطلح النحوي من خالل تضييق الداللة، وهذا ما نجده 
ويظهر االستقراء  »في علم المصطلح المفردة المتخصصةالمصطلح، وهذا ما يسمى 

العلمّي للتراث اللغوّي أن علماء اللغة العربية األوائل ابتكروا مصطلحات جسدت 
المعاني المفاهيم المستنبطة من بنية اللغة، سواء أكان ذلك على المستوى الصوتي أو 

يتفقان من حيث  ،ومن هنا يتبين لنا أن علم النحو والمصطلح ،2«التركيبي الداللي
 سة ال في ماهيتها.طبيعة الدرا

                                                           
ينظر: مبادئ لسانية في التراث النحوي العربي ابن جني نموذجا مقاربة تأصيلية في ضوء المنهج البنوي  - 1

 م.9039، ديسمبر: 36، عاالجتماعيةاألوروبي، كمال قادري، مجلة العلوم 
حركية المصطلحات النحوية بين شرعية التداول وعلمية االبتكار، مها خير بك ناصر، مجلة الممارسات  - 2

 .12ص ،م،  العدد التجريبي9030اللغوية، تيزي وزو: 
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الذي يدور عليه الفلك، في علم المصطلح هو  يإن المحور األساس أوجه االختالف:
 الوصول إلى وضع مصطلحات للمفردة الواحدة، ذات الداللة الواحدة وفي المجال 

عند  يكن موجوداذاته، فهل وجدنا هذا عند علماء النحو العربي، إّن هذا المنطلق لم 
 النحاة بإثبات ما سبق الحديث عنه في تعدد التعريف والتسمية.

ترادف أو العالقة  قد تتحدد في ،إن العالقة التي تربط المصطلح النحوي بمفهومه -
تجانس، فهناك مصطلح يحمل مجموعة من التسميات، كما أن التجانس التضاد أو ال

غة والنحو صطلحات متداولة في اللّ كان مستعمال بكثرة عند العلماء، فقد نجد نفس الم
كانت ال ترقى إلى  ،وحتى البالغة، كما أن المصطلحات النحوية خاصة في بداياتها

المصطلحات العلمية من منظور علم المصطلح الحديث، بحكم أن بعض المصطلحات 
 ال يعبر عنها بالمفهوم الواحد بل كان يعبر عنها بجملة أو بتركيب معقد.

قد أوقع النحو العربي في الترف  ،حويةاد الترادف في وضع المصطلحات النّ إن اعتمـــــ 
المصطلحي، مما أنتج صعوبة كبيرة في البحث في المصطلحات النحوية، وهذا ما 

 حوي. سيتضح لنا من الدراسة المفهومية للمصطلح النّ 
 



 ـاب الثاين:ــــــــالب

  ائصـــــــــاب اخلصــــــوي يف كتـــــــطلح النحـــــاملص 

 .دراسة نقدية يف ضوء عمل املصطلح

 

ل األول:ـــــــــــــــــالفص  

 ة ــــــــــــليـــــــــة تحليـــــــــــة وصفيــــــاب الخصائص دراســـــــــــكت              

  

ل الثاني:ـــــــــــالفص  

المصطلح النحوي في كتاب الخصائص دراسة لغوية     

 

ل الثالث:ــــــــــــــالفص  

 المصطلح النحوي في كتاب الخصائص دراسة مفهومية

 



 ل الأّول:ــــــــــــالفص

 ليةـــ ة حتلي ــــة وصفيـــائص دراســـــاب اخلصـــــكت      
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 ل األول: ـــــــــــــــــصـــالف 

 ةـليـــليـــة تحــــة وصفيــــائص دراســـــاب الخصـــــــــكت                    

 ات ــــة للمصطلحـــــة نقديـــبدراس ،ىـــالدرجة األولـــب اــــث متعلق  ــوع البحــــان موضـــــك إذا    
، فإن أساسيات البحث علم المصطلح من منظورالواردة في كتاب الخصائص  ،ةالنحوي  

للكتاب الذي يحوي هذه المصطلحات، ولعل ما يجمل  ؛تقتضي دراسة وصفية تحليلية
أ ـــذي نشــــر الـــاب، والعصـــاحب هذا الكتــى صــرف علــــــو التعـــداية هـــاح إليه بـــاإللم
   ذ عنهم ــــالذين أخ هـــــشيوخف على ر  ـــــعالت  د إليهــــا، و ي كـــان يستنـــــة التـــــالمرجعيه، و ـــــفي

بعه ابن جني في تأليفه، كما أن اإلحاطة يعد  مؤشرا يحد د التيار الذي كان يت   ،العلوم
عرفة التيارات ذكرها، لمالمنطلقات التي ينبغي علينا  بالعصر الذي كان يعيش فيه من
ن  التي أثرت في عقليته، ألن اإلنسا المؤلفات التي  بعض فيالبحث  ن ابن بيئته، وا 

ابن جني، وكذا  وفقها، يكشف عن الطريقة التي كان يؤلف عكف عليها ابن جني
 ز بها كل  كتاب. الخصائص التي تمي  

 نب الشكلي  لها من الجاــتهـنســاب فــــذا الكتــــــــــــلية؛ لهـــحليــة التـــة الوصفيـــــراسا الد  ـــــــــوأم    
ق بالمحتوى، فهو ـــالمتعلانب ــــ، وأما الجوابــزاء واألبــــــبعة واألجث الط  ــن حيــللكتاب، م

ذا ــــــاختالفها، وكـــــــدراسة محتويات الكتاب بداية من المقدمة، وموضوعات األبواب ب
حات التي وع المصطلـــنــم إن  الكشـــف عـــن ثــر، ــــول والقصـــــث الطــــــــن حيــــــــها مـــــــدراست
اب ــــذا البــــوهر هـــفي كل باب، يسهل إلى حد  ما إحصاء المصطلحات، ألن ج ذكرها
فــي عــة، التحوي  ـــات النـــق بالمصطلحـــمتعل ريف الصريح، أو التي ـــها ابن جني التعـــر 
وردت بسيطــــة ومركبــــــة         ت اــــــا أن هذه المصطلحال، كمــــاب اإلجمـــــرها فقط من بــــذك
غوي في تعريف المصطلحات كان من بديهيات معقدة، لذلك فالعودة إلى الجانب الل  و 

 معرفة أصول المصطلحات.بالتالي و  ،البحث
ذا كـــــــ       ز علىـلتركيــــــإن اات، فــــة المصطلحـفي دراس ـــــاروريــوي ضغانب الل  ــــان الجوا 
ه جوهر البحث ـــــــر من ضرورة، ألنـــــــــــــأكثانب المفهومي أو الداللي للمصطلح يعد ـــــالج
لح والمفهوم، من حيث يكشف عن العالقات القائمة بين المصط ،التحليل الدالليف

 والتجانس...والتضاد  شتراكالترادف واال
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، إلى علماء ونحاة القرن الزمنية ن حيث الفترةم ينتمي ابن جنيابن جني وعصره:  1
   ص ـــائـــن الخصــة مـــاه مجموعـــايــال في ثنـــرن حامــــان هذا القـــــد كــ، وقالرابــع للهجــــرة

في هذا  ،والميزات، وهذا يظهر في المجال العلمي حيث إن المعدل العام لعدد للعلماء
برز ابن جني كعالم، وحملت تآليفه مجموعة من  القرن فاق القرون األخرى، فقد

أيضا  ،األفكار التي كان يستند فيها إلى آراء سابقيه، كما أنه كان ينفرد ببعض األفكار
ل فيه في العناصر التالية:    وهذا ما سنفص 

صلي، نسبة إلى البلدة التي : أبو الفتح عثمان بن جني المو ابن جنيب التعريف 1ـــ1
ول ــــــلف المجاالت يقـ، في مختنخبة من العلماء األجالءا البلد الذي أنجب ذـها، هولد في

جليل حسن البناء طيب الهواء صحيح الماء كبير الموصل... بلد  »:المقدسيه عن
كثير الملوك والمشايخ ال يخلو من أسناد  ،االسم قديم الرسم حسن األسواق والفنادق

ليه قوافل الرحاب وله منارة وخصائص وثمار وا   ،عال وفقيه مذكور منها ميرة بغداد
ويبدو من هذه  1«حسنة وحمامات سرية ودور بهية ولحوم جيدة وأمور جامعة...

 المقولة أن الظروف في هذا البلد، كانت مالئمة لإلبداع والكتابة والتأليف.
تذكر أغلب المصادر أن ابن جني لم يكن من أصل عربي، بل كان أبوه مولى        

يا، وما يدل على ذلك هي بعض األبيات التي نظمها، يذكر فيها نسبه مشيرا إلى روم
ليك أبيات ق صىل هللا عليه وسمل أن الروم سادة، ويكفيهم فخرا أن النبي د دعا لهم، وا 

 النسب:
 فـــــإن ُأصبــــح ِبــــــاَل َنسٍب          فَــــِعْلمي فـــي الـــــــــــَوَرى َنَسـبي      
 َعـــــــــَلى أنِّــــــي أؤوُل إلـــى           قُــــــــــــروٍم َســـــــــــــاَدٍة ُنـــــــُجـــــــــِب       
 قــــــــََيـــــاِصرٌة إذا َنـــــطـــَُقوا           أرمَّ الــــــــدَّهـــــــُر ذو الُخــــــــــــُطب       
  2ــــــــا الن ــــَبــيُّ لــهم          َكـفى َشـــــــَرف ــــــــــا ُدَعـــــــــــاُء َنــــبيُأْواَلَك َدعَ        

                                                           
 ن أبي بكر البناء الشامي المقدسيشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد ب أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم،  1

 .137، مطبع بريل، ص1711ليدن: 
شهاب الدين أبي الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد، اإلمام 2

، 0دار ابن كثير، جم، 1871هـ 1041، دمشق، بيروت: 1طري الحنبلي الد مشقي، تح: محمود األرناؤوط، بالعك
 .080ص
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افظ     ـــام الحـــــــــل غير عربي، وكذلك أبوه يقول اإلمــــابن جني كان من أصــــــوعليه ف      
 1«أحمد األزدي الَمْوصليوأبوه جن ي كان عبد ا رومي ا مملوك ا لسليمان بن فهد بن  »
     د كان جني شتيم الوجه وحشي ـــفق ،ان عبدا مملوكاـــاه كــــى أن أبــافة إلــاإلضـــوب

  ركي ــــل تــــــــان رجـــــــجني والد عثم » :هـــــــا ذكرة اإلشبيلي في قولــــــــالصورة، وهذا حسب م
عنده وال فهم، وأنجب ابنه عثمان، وكان حبذي، شتيم الوجه، وحشي الصورة، ال علم 

ونجد في مصادر أخرى أن جني   ؛2«عثمان أشقر أعور، في صورته بعض التركية
ن  3(نبيل، جي د التفكير، عبقري، مخلصكريم، بالرومية تحمل عدة دالالت منها ) وا 

 حيثان العلماء متفقين في نسب ابن جني، إال أنهم مختلفون في سنة ميالده، ـــــك
هـ، فقد يكون بين 333أغلب العلماء يذهبون إلى أن ابن جني كان ميالده قبل عام 

ومنهم أبي حيث نشأ وتربى ودرس على شيوخه،  ،في الموصل 4هـ322هـ أو323سنة 
حيث نهل من أستاذه مختلف العلوم في  لفترة زمنية طويلة، الذي الزمه الفارسيعلي 

  راء ــــــــعد لإلقـــارقه وقـــــارسي وفـــــي علي الفــــلى الشيخ أبــــاألدب عرأ ـــــــق »ربية ــــــغة العــالل  
بالموصل، فاجتاز بها شيخه أبو علي فرآه في حلقته والناس حوله يشتغلون عليه، فقال 

فالمطلع على  6«ترك حلقته وتبعه والزمه حتى تمهر، ف 5"زبَّبَت وأنت حصرم  "له 
وظ ـــــارسي والشيء الملحـــــعلي الف وـــــــــهو أبأن خلفيته المرجعية؛  دـــــكتب ابن جني يج

                                                           
تاريخ مدينة السالم وأخبار محديثها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها، اإلمام الحافط الخطيب  1

  .142، ص 13م، دار الغرب اإلسالمي، مجلد 1441هـ 1011، بيروت: 1ط ،،دي، تح: بشار عواد معروفالبغدا

م، دار 1878 هـ1014مصر وبيروت:  ،1ينظر: فهرسة ابن خير، األموي اإلشبيلي، تح: إبراهيم األبياري، ط 2
 .1الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، ج

، منشورات وزارة الثقافة 0891ابن جني، حسام سعيد النعيمي، العراق،  الدراسات الصوتية واللهجية عند -3
 .00واإلعالم، ص

4
 .8ص 1وهذا حسب ما ذكره محمد علي النجار في الخصائص ج  
5

س لها أبو علي الفارسي البن جني حينما سأله عن قضية صرفية في مجلس كان فيه ابن جني يدر  اهذه المقولة ق 
فقال له أبو علي تريد أن تجعل من نفسك عالما رغم صغر سنك  واضطرباإلجابة  النحو، فعجز ابن جني عن

 فترك ابن جني التدريس ولزم أستاذه.
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تح: إحسان  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان 6

 .101، ص 3م، دار صادر، ج1817هـ 1387عباس، بيروت: 
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 كتاب الخصائص، يرى رأي العين أنه كان شديد في مؤلفات ابن جني خاصة منها
ن يستعملها عند الحديث عن ، وهذا من خالل األلفاظ التي كاالفارسي أستاذهبصلة ال

مادة علمه  خاصة الخصائص يحس أنومن يقرؤه في كتبه المطبوعة و  »أستاذه 
اته النحوية ـــــره ولفتـــــــــأنه كان قلما في يده يسجل كل خواطـــــــــــاذه، وكــــــأستمستمدة مــــــــن 

والصرفية، وهي لفتات وخواطر اندفع ينميها ويضيف إليها من عقله الخصب النادر ما 
ر الكثير كما أنه عبَ  «1ا وتأويال وتحليالجعله يتقن ظواهر التصريف والنحو علما وفقه
واسط وحلب أين اتصل بسيف الشام و  ،من البلدان حيث ذكر في كتاب الخصائص

 الدولة وتوثقت عالقته بالمتنبي.
ابا أو يختلف ابن جني عن علماء عصره بأخالقه الرفيعة؛ فلم يكن ماجنا أو شر        

ين، على الرغم من أن الظروف كانت مهيأة الهيا، بل كان يتجنب األلفاظ المندية للجب
لى جانب األخالق الحسنة التي و إلى حد  بعيد لممارسة اللهو والشرب والمجون أيضا،  ا 

امتاز بالثقافة في مجاالت اللغة المختلفة، فقد كتب نجد أنه كان يتمي ز بها ابن جني، 
د مثله في ودرس األصوات والحروف والتصريف، فلم يكتب أح ،في النحو والصرف
 التصريف في زمانه.

قبل أن يكون ابن جني عالم العربية الذي تؤخذ عنه العلوم، ال بد أنه قد مر        
كر البن جني أستاذا بمرحلة في حياته كان يتعل م مختلف العلوم من أساتذته، وقد ذُ 

 بعضهم ذكرو كما أنه قد أخذ عن علماء كثيرين  2وحيدا في الموصل وهو األخفش
صناعة اإلعراب، كما أنه نهل من علم أبي يبافي كت 3ن مقسمابك ه الخصائص وسر  

قرأت الخصائص على  »فقد ذكر في سر  صناعة اإلعراب ما يلي: 4الفرج األصفهاني
                                                           

1
 .622، صوقي ضيفالمدارس النحوية، ش - 

 .14، ص 1ج ، ابن جني،كتاب الخصائص  2
3
هو أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم بن يعقوب، أحد القراء بمدينة السالم قريب العهد وكان عالما باللغة   

روت: دت، دار بي ابن النديمفهرست، ال اثنتين وستين وثالثمئة، من كتاب والشعر، وسمع من ثعلب وتوفي سنة
 .08المعرفة، ص 

4
هو أبو الحسن بن عبد اهلل أصفهاني المولد دخل الحضرة وأخذ عمن أخذ عنه أبو حنيفة الدينوري، وله من    

 من كتاب ابن النديم، الفهرست.الكتب كتاب الرد على الشعراء كتاب النطق كتاب علل النحو ...
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له  أستاذ أهمولعل   «1أبي الفرج بن الحسين عن أبي عبد اهلل محمد بن العباس اليزيدي
سنة حسب الروايات، وهذا النص الذي بين  لزمه أكثر من أربعين الفارسي، فقدهو 

هو فوق المبرد وأعلُم منه، وصنف  »أيدينا يشير إلى أن ابن جني برع على يد أستاذه 
 حذ اقٌ  غلمانٌ  له وبرع اآلفاق، في ذكره واشتهر كتب ا عجيبة  حسنة لم يسبق إلى مثلها،

اب ـــــــن جني كتحيث قرأ عليه اب 2«الربعي... عيسى بن وعلي جني بن عثمان مثلُ 
ازني ــــــالموكتـــــــــــاب التصريف ألبي عثمان  ،ي زيدألب وادرـــــــوالن زـاب الهمــــــوكت ،سيبويه

ولم ا مات أبو علي  تصد ر  »والقلب واإلبدال ليعقوب، ولما مات أستاذه تصدر مكانه 
م البصري  وأبو الحسن ابن ِجنِّي مكاَنه ببغداد، وأخذ عنه الث مانيني  وعبد الس ال

 فقد كان ابن جني متعلما وعالما. 3«السمسمي  
للنثر، غير أن شعره كان قليال مقارنة  مؤلفاكما أن ابن جني كان ناظما للشعر و      

وصحب أبا الطيب دهرا  »بالشعراء اآلخرين في زمانه أمثال المتنبي، يقول النيسابوري 
عرابه وكان الشعر أقل خالله لعظم قدره وارتفاع طويال وشرح شعره ونبه على معانيه و  ا 

 أنه كان مهتما بأشعار غيره  فرغم أن ابن جني لم يعنى كثيرا بالشعر، إال  4«حاله 
النحوية، مثلما عليقات على شعره، من حيث الجوانب المتنبي، حيث إنه كان يقيم تك

عالقة عالم بأديب بل تعدت شرح ديوانه وأفرد له دراسة مستقلة، فلم تكن العالقة بينهما 
 عند وفاة المتنبي.  5إلى الصداقة، وأدل دليل على ذلك ما نظمه ابن جني

                                                           
1

م، شركة مكتبة ومطبعة 0891 -هـ0731، 0ن األساتذة، طسر  صناعة اإلعراب، ابن جني، تح: لجنة م -  
 مصطفى البابي الحلبي.

، 1معجم األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب، ياقوت الحموي الرومي، تح: إحسان عباس، ط ينظر:  2
  حرف الحاء. ،1، دار الغرب اإلسالمي، ج1883بيروت: 

هـ 1388، 1الل الدين السيوطي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج  3
 131ص، 1م، دار الفكر ج1818

، 1يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري، تح: مفيد محمد قميحة، ط  4
 .131، ص 1م، دار الكتب العلمية، ج1873هـ 1043بيروت: 

   وَصوََّحْت بعَدِريٍّ َدْوَحُة الُكُتبِ  َدْت ُنْضَرُة اأَلَدِب      غاَض الَقريُض وَأوْ    مطلعها:و للمتنبي  نظم ابن جني مرثية  5

علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب  لالطالع أكثر ينصح بالعودة إلى: دمية القصر وعصرة أهل العصر،و 
 .3ار الجيل، جم، د1883هـ 1010، بيروت: 1الباخرزي، تح: محمد ألتونجي، ط
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به تمي ز وأما عن نثره فقد أسال الكثير من الحبر، فهناك من يرى أن أسلو      
فأنا ال أعرف نحويا أو صرفيا أو بالغيا  »محمد أسعد طلسبالسالسة والسهولة يقول 

لصرف والبالغة بلغة كلها سالسة وعذوبة وكلها جمال ولذة بأسلوب كتب في النحو وا
غير  1«اإلمام عبد القاهر الجرجاني رحمهما اهللو فني رائع إال اإلمام أبا الفتح بن جني 
أنه كان يكثر  ،خاصة في مسائل أصول النحووبأن ما يظهر في كتاب الخصائص 

 من التعليل الذي يخرج إلى دائرة المنطق. 
هـ، وقد ترك مجموعة 786ما وفاته فقد كانت في آخر جمعة من شهر صفر عام وأ   

      غة.      من المؤلفات في النحو والتصريف والل  
     رن الرابع ـــــــــــان في القـــــــد ابن جني، كـــــــحو على أن مولفق كتب الن  ــــ: تتعصره 2ــ1

الفترة تمي زت بضعف الدولة اإلسالمية في  للهجرة، ومن المعلوم لدى الجميع أن هذه
الدولة اإلسالمية  واالقتصادية، إذ إن   جتماعيةالمجاالت، السياسية والدينية واالمختلف 

 آنذاك خضعت لالنقسام، وظهور دويالت صغيرة خاضعة للحكم الخاص.
ه وقد 323بداية من عام  ؛سالمية إلى حكم بني بويهفقد خضعت الدولة اإل     
فقد  2ع نفوذهم ليشمل العراق وفارس واألهواز وكرمان وفي الري وهمذان وأصبهانتوس

وذلك  ،تميزت هذه الفترة بعدم االستقرار السياسيو هـ، 444استمر حكم بعضهم إلى 
م 862هـ 701غير أن زحف الروم بدأ سنة »لطبيعة الحروب التي تشب هنا وهناك 

م وافت جيوش الروم إلى ديار 817هـ 770باستيالئهم على مدينة مطلية. وفي عام 

                                                           
 .207ص 1ج 71مجلة المجمع العربي، م  - 1
2
معروفا، كما أن هذه  م يكنالحقيقي لهذه األسرة الحاكمة ل لقد حكم الدولة االسالمية بني بويه ويقال إن األصل  

كن من ، وقد اتخذت من سياسة النفوذ داخل الدولة االسالمية لالستيالء على أكبر عدد ممالعائلة كانت فقيرة أيضا
ولالطالع أكثر الدول، كما أنها اتخذت من الحروب منطلقا للنفوذ أيضا، ومحاولة تقليص حدود الدولة العباسية،  

، بيروت: 10ينصح بالعودة إلى تاريخ االسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي، حسن إبراهيم حسن، ط
 .01و 02ص 3م، دار الجيل، ج 1881 هـ،1041
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فقد تكون الخالفات الداخلية هي التي سمحت بالعالم  1«بكر، وبلغوا قرب نصيبين
 تخطي حدود الدولة اإلسالمية. لالمسيحي 

أما األوضاع الدينية فقد سارت في نفس مسار الوضع السياسي حيث عرف عن       
 والزندقة. 2جون، وكذا انتشار تيار المعتزلةالمكثرة لمالهي و انتشار لالدولة العباسية 

اإلسالمية، إذ إن كس األوضاع التي سادت الدولة إال أن الجانب العلمي سار ع      
بعد أن كانت البصرة والكوفة  ،تعدد الدويالت سمح بتكوين عدد من العواصم العلمية

افية وأصبحت شيراز تعددت العواصم الثق »  قبلتا العلم قبل القرن الرابع للهجرة حيث
والري وأصبهان ودينور وهمذان وبخارى ونيسابور وسمرقند وجرجان وحلب والقاهرة من 

كما أن البلدة التي ولد فيها ابن جني تعتبر من أهم المراكز  «3أهم المراكز بجانب تلك
ثمة تشجيع  كتبات في المساجد وغيرها، كما أنالتي تتوفر على دور العلم والم ،العلمية

 الخلفاء على التأليف والكتابة، حتى لمن لم يكن من تلك البلدة.   ن م
ومع هذا التطور العلمي الذي شهدته الدويالت اإلسالمية، ظهر ما يسمى بامتزاج      

ما أدى إلى ظهور المنطق والفلسفة في الدين وهو الثقافات وتبادل المعارف والخبرات، 
فة تتبنى بعض األفكار؛ كما أن هذه الفترة والنحو والصرف، وظهرت المعتزلة كطائ

إنَّ  »شهدت اضطرابا في الحالة االجتماعية التي كان يعيشها أهل الحضارة العريقة 
راع بين التيارات الكثيرة المتموجة  عصر ا مضطرب ا كثير الفتن موزَّع الدُّويالت شديد الصِّ

ا عديم االستقرار معطل  البد أن يكون المجتمع فيه على غراره مضطرب ا متموِّج 

                                                           
اإلسالمية في القرن الرابع للهجرة، آدم ستز، ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريده، فهرسة: رفعت الحضارة   1

 .12ص 1، بيروت: دت، دار الكتاب العربي، ج2البدراوي، ط

 
2
سميت بهذا االسم ألن واصل بن عطاء مؤسس هذه الفرقة قد اعتزل حلقة الحسن البصري؟، فمن هنا جاءت   

اعتقادات فرق  ولالطالع أكثر ينصح بالعودة إلى كتاب .مت هذه الفرقة إلى سبعة عشرة فرقةهذه التسمية، وقد انقس
م، مكتبة 1837هـ 1321فخر الدين الرازي، راجعة وتحرير: علي سامي النشار، مصر:  المسلمين والمشركين، م
 .وما بعدها 38النهضة المصرية، ص

وينظر  .02م، دار عمار، ص6118 -هـ0171مان:، ع6ابن جني النحوي، فاضل صالح السامرائي، ط - 3
  61الموسوعة الميسرة العربية ص 
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وأما في المجال االقتصادي فقد كانت التجارة والزراعة أهم الحرف المعتمد  1»الحركات
يها في النشاط االقتصادي، وأما ما ميز هذه الفترة من حيث الدراسات النحوية فقد عل

 ظهر ما يسمى بالشروح، وكذا الدعوات إلى تيسير النحو.
ألف ابن جني في مختلف علوم العربية، من نحو أهم مؤلفات ابن جني:  3 ـــ1

     اصريه ـــــــــــــله شروح على كتب معانت ـــــــــــكو ات، ـــــــــــول نحو وصوتيـــــــــرف وأصــــــــوص
صنف في  »منها ما ضاع ولم يصلنا مخطوط و المحقق، ومنها السابقيه، فمنها أو 

وصنف  "سر  الصناعة "والمنصف و "الخصائصك"النحو والتصريف كتبا أبدع فيها 
ومن  2«إلى غير ذلك "المذكر والمؤنث "وفي  "العروض "وفي  "شرح القوافي "كتبا في 

 مؤلفاته:أهم 
 موضوعه الكتاب

لكل حرف بابا خاصا  وقد أفرد المؤلفأفرده ألصوات الل غة العربية،  سر صناعة اإلعراب
 ال... يظهر فيه صفاته ومخارجه وكذا اإلبد

حيث  3محقق يقع في ثالثة أجزاء يتناول بالدراسة المسائل الصرفية المنصف
 أشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب. 

، وهذا من الكتب التي 1عثرنا على نص محقق في مجلة كلية التربية العقود في النحو
 اختلف في نسبتها البن جني.

                                                           
 ، دمشق:1الفسر شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبئ، أبو الفتح عثمان بن جني، تح: رضا رجب، ط 1

 .11صنابيع، يم، دار ال1440
، 7يم السامرائي، مكتبة المنار، األردن، طنزهة األلباء في طبقات األدباء، أبو البركات األنباري، تح: إبراه - 2

 .611م، ص0899هـ، 0119
3
     هذا كتاٌب أشرُح فيه كتاَب أبي عثماَن بكِر بن محمد بِن َبِقيََّة المازني  رحمه اهلل في التصريف. بَتْمِكين  »  

ته غامضا إال َشرْحُته، وال  ُمْشِكال إال أْوضحُته. وال كثير ا من أصوِله، وتهذيِب فصوله. وال أَدُع فيه بحوِل اهلل وقوَّ
أبو الفتح عثمان بن  المنصف، » األشباه والنَّظائِر إال أوردُته، ليكون هذا الكتاُب قائما بَنْفسه وُمَتقد ما في ِجْنسه... 

م، إدارة إحياء التراث 1820هـ، 1313تح: إبراهيم مصطفى وعبد اهلل أمين، مصر: عبد اهلل بن جني النحوي، 
 ، مقدمة المؤلف.1ربي، جالع
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  2قول صاحبهكتاب مختصر في قضايا التصريف ي التصريف الملوكي

اسمه الكامل المقتضب في اسم المفعول من الثالثي المعتل      المقتضب
 3العين، يقول في خاتمة كتابه

كتاب في النحو، وله مجموعة من الشروح، منه شرح البيان في شرح  لمع األدلة
 اللمع.

ترتيبا ذكر فيه ابن جني المذكر والمؤنث بصفات مختلفة وتم ترتيبها  المذكر والمؤنث
   4معجميا

عنوانه الكامل المحتسب في تبيين شواذ القراءات واإليضاح عنها يقول  المحتسب
 5المحقق

عنوانه الكامل المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة توجد طبعة  المبهج

                                                                                                                                                                                     
   م، مجلة كلية 1441ه 381 محمد مهدي أحمد، صنعه الشيخ أبي الفتح عثمان بن جني ،العقود في النحو 1

 .27م العدد األول، ص1881هـ 1011التربية، الخرطوم: 
ُلها، وَتِقل الكلفة على ملتِمس الفاِئدة منها ا»2 « أللفاظ كثيرُة المعانيهذه ُجمٌل من أصول التصريف َيْقُرُب َتَأمُّ

التصريف الملوكي، أبو الفتح عثمان بن عبد اهلل ابن جني النحوي، تصحيح وفهرسة: محمد سعيد بن مصطفى 
 ، مصر: دت، شركة التمدن الصناعية.1النعسان الحموي، ط

تصر ف في أنحائه تم  القول على اسم المفعول المعتل  العين من الثالث ي ودعانا إلى اقالل شواهده وترك ال»   3
من كتاب المقتضب في « واشتقاقاته كراهية الملل والسآمة وفيما أتينا به دليل على ما أضربنا عنه بمن ة اهلل وعونه

 .11اسم المفعول من الثالثي المعتل العين، أبو الفتح عثمان بن جني، ص
م، دار 1872هـ 1042، جدة: 1، طينظر: المذكر والمؤنث، أبو الفتح عثمان بن جني، تح: طارق نجم عبد اهلل 4

 البيان العربي.
فجاء هذا الكتاب متخصصا فيما وراء السبعة، وبذلك يعتبر تكملة للكتاب العظيم: الحجة في القراءات السبع »   5

، 1المحتسب في تبيان شواذ القراءات واإليضاح عنها، أبو الفتح ابن جني، ط« ألبي علي الفارسي شيخ ابن جني
األزلي، مقدمة الطبعة  النجدي ناصف، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، قدمه للطبعة الثانية محمد بشيرتح: علي 
 الثانية.  
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 .960_10منه في مكتبة العالم العربي في باريس، تحت رقم 

روض، يحمل أساسيات علم العروض صنف ابن جني كتابا في الع كتاب العروض
 من األبواب والدوائر العروضية.

هو عبارة عن شرح ديوان المتنبئ، فابن جني أول من روى ديوان  الفسر
 المتنبي وشرحه، وهذا الكتاب محقق ومتوفر.

من أهم كتب ابن جني على اإلطالق، وهو كتاب في عمومه في  الخصائص
ناولها في علم أصول النحو أصول النحو ألن الموضوعات التي ت

 كثيرة في هذا الكتاب، وسيتم التفصيل في ذلك في مستقبل هذا العمل.

 
 ها، بطريقة مباشرة مع تصفحهاليالوقوف ع فات التي استطعناالمؤل إنها أهم      

نسب إلى لم نتمكن من تصفحها والحصول عليها، رغم أنها تُ فأيضا، أما الكتب األخرى 
أربعة وعشرين كتابا مطبوعا  ،غنيم بن غانم الينبعاوي ارة فقد أحصىابن جني، ولإلش

      ها: ذي يذكر أهـــــم الكـــــتب التـــي لم نقف عليـــص الـــى هذا النــــــعل فناــــد وقــــوق 1ؤلفـــللم
كتاب التعاقب في العربية، كتاب المعرب، كتاب التلقين، كتاب اللمع كتاب الفصل  »

مل أصول التصريف. لكالم الخاص والعام. كتاب العروض والقوافي. كتاب جبين ا
. كتاب األلفاظ من المهموز. كتاب المذكر والمؤنث. كتاب بتداءكتاب الوقف واال

تفسير مراثي الثالثة والقصيدة الرائية للشريف الرضي. كتاب معاني أبيات المتنبي. 
شارة فقد ذكر ابن جني كتاب التعاقب ولإل  2«كتاب الفرق بين الكالم الخاص والعام

قوب ـــن يعـشرح المقصور والممدود عكهناك كتب أخرى و ،  84ص 3جفي الخصائص 
التصريف، التعاقب واب ـــــدمات أبــــــود اللمع، مقــــــوزة، عقــــــــاظ المهمـــــــت، األلفـــن السكيــــب

                                                           
سلسلة   1دة، لغنيم بن غانم الينبعاوي، طوالمفقو  في مقال أضواء على آثار ابن جني في اللغة اآلثار المخطوطة 1

، كما أنه تحدث 11إلى  11م، ص من 1888هـ، 1014بحوث اللغة العربية وآدابها جامعة أو القرى، السعودية: 
 عن آثاره المفقودة ولالطالع أكثر ينصح بالعودة إلى هذا الكتاب.

 .82ص، 1الفهرست، محمد بن إسحاق النديم، تح: رضا تجدد، ج 2



الفصل األول: كتاب الخصائص دراسة وصفية تحليلية                          الباب الثاني       
 

 
118 

المحقق محمد علي النجار قرابة الخمسين غة العربية، ولإلشارة فقط فقد أحصى في الل  
 مؤلفا البن جني.

احتوى مجموعة من  ؛كتاب الخصائص بقا أناســـــــرنا لقد ذكه: ـــــــض آرائــــبع 4 ــ1
لنحو رف واــــــالصبدايـــــــــــــة من األصوات، إلى  ،غةات المتعلقة بمستويات الل  ـــــــــــالموضوع

ث عن البالغة والمجاز ، كما أنه تخطى هذه المستويات ليتحدغةلل  وأصوله، وكذا فقه ا
والتي  ،، وما نقف عليه في هذا العنصر هو تقديم بعض اآلراء التي اشتهر بهاوالشعر

 نجدها مبثوثة في كتبه.   
حوية غوية، والن  ا بالمسائل الل  ـــن ابن جني أنه كان مهتمـرف ع: عغة واألصواتالل   -

ن ـيــيـاللسان تيقدم جهودا لغوية من حيث تعريفه للغة، تضاهي تعريفا وقد استطاع أن
غة أصوات يعبر به كل قوم عن أغراضهم، وهذا ــحديثا، فقد ذكر في الخصائص أن الل  

عند ابن جني من منظور اللسانيات  ،ما فتح المجال لمختلف الدراسات المتعلقة باللغة
التراثي هذا يحمل في ثناياه المستويات التي والمالحظ أن موقف ابن جني،  »الحديثة 

تضمنها صعيد فكرته حول اللغة، موقف مرن ذو قابلية لالمتداد واالتساع عبر قراءات 
القارئين وتأمالت المتأم لين، نظريا وعمليا... وذلك سعيا منا إلى االعتراف بأصالة 

الحديثة والمعاصرة في الموقف التراثي ومدى توافق وقوع مستوياته الفكرية مع الرؤية 
وعليه يمكن  1«سانغة وعلم الل  حدود ما يتعاطاه العصر الراهن، من شؤون علم الل  

 القول إن ابن جني كان علميا في تعريفه للغة.
ذا كان ابن جني في تعريفه للغة مقتربا من العلمية      ي موضوع فإنه قد خاض ف ،وا 

ذين إن الل غة اصطالح وبين ال ؛لقوللنجده قد وقف موقفا وسطا بين اأصل اللغة، 
 المسموعات، فهو يستحسن الرأي ن األصوات و ــــــم يقـــــولــــــون إن أصـــــل اللغــــــــات إنما

 الثاني، ولم يكن قطعيا في استحسانه هذا. 
أن تأخذ أصال من األصول  »كما أنه تحدث عن االشتقاق األكبر حيث قال     

عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا، تجتمع التراكيب الستة وما الثالثية، فتعقد 

                                                           
م، ديوان 1441الجزائر:  بلملياني بن عمر، تراث ابن جني اللغوي والدرس اللساني الحديث دي سوسير نموذجا،  1

 .13المطبوعات الجامعية، ص
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ن تباعد شيء من ذلك  ُردَّ بلطف الصنعة  [عنه]يتصرف من كل واحد منها عليه، وا 
ويمكن القول إن باب  1 «والتأويل إليه، كما يفعل االشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد

  ني.االشتقاق من األبواب التي استفاض فيها ابن ج
فظ، من فظ والمعنى، وداللة الحرف في الل  وغير بعيد عن العالقة القائمة بين الل       

تصاقب األلفاظ لتصاقب  -حيث تغي ر المعنى، فقد تحدث عن مساوقة األلفاظ للمعاني
حيث يرى أن ثمة اختالف بي ن بين الخضم والقضم، فالخضم يأتي استعماله  -المعاني

القناء، والقضم للصلب اليابس، وتحدث عن سر  اختيار الخاء ألكل الرطب كالبطيخ و 
 مخرج حرف الخاء يدل على الرخاوة فواستعمالها في الكلمة الدالة على الرخاوة، 

حذوا لمسموع األصوات فلليابس، بتها ومخرجها القوي استعملت واللين، والقاف لصال
يضرب مثال صوات إذ لى ذلك فقد تحد ث عن األعلى مسموع األحداث، باإلضافة إ

وألجل ما  »رائعا في اختالف األجراس في الحروف وشبهها باآلالت الموسيقية فيقول 
ذكرنا من اختالف األجراس في حروف المعجم باختالف مقاطعها... ما يشبه بعضهم 
الحلق والفم بالناي فإن الصوت يخرج فيه مستطيال أملس ساذجا كما يجري الصوت 

صنعة... ونظير ذلك أيضا وتر العود فإن الضارب إذا ضربه  في األلف غفال بغير
وهو مرسل سمعت له صوتا فإن حصر آخر العود ببعض أصابع يسراه أدى صوتا 
آخر، فإن أدناها قليال سمعت غير االثنين... فالوتر في هذا التمثيل كالحلق والخفقة 

جني قد ميز بين . وعليه يكون ابن 2«بالمضراب عليه كأول الصوت من أقصى الحلق
... بأهمية التمييز الذي أورده ابن جني بين الصوت وهو عرض  »الصوت والحرف 

عام يشترك فيه االنسان والحيوان، وبين الحرف المنطوق الذي تختص به 
وهو دراسة صوتية واسعة  ،بن جني أيضا كتاب سر صناعة اإلعرابالو  3«االنسان...

                                                           
 .130، ص 1الخصائص، ج - 1
 .8و 7، ص 1سر صناعة االعراب، ابن جني، ج - 2
م، اتحاد 1870هـ، 1040م الرفاعي، دمشق: الصوتيات عند ابن جني، مجلة التراث العربي، بدر الدين قاس  3

 .13، ص11و 12العددان  كتاب العرب،
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ذا ما يطرأ على الكلمة من اختالف في المعنى لحروف المعجم ومخارجها وصفاتها، وك
  حين يتم تغيير أماكن الحروف.

ن معرفة والل   طة بين النحو اسالتصريف على حد تعبير ابن جني و  التصريف: غة، وا 
النحو يسبقه العلم بالتصريف، فالجملة ال يمكن ألي كان أن يشكلها، إال إذا أوتي 

أتي الفعل الماضي مبنيا والفاعل مرفوعا بعض األساسيات في علم التصريف، كأن ي
والمفعول به منصوبا، هذا عن أبسط جملة في اللغة العربية ناهيك عن  الجمل األخرى 
التي تشتمل على التقديم والتأخير، وقد كانت جهود ابن جني منصبة في أغلبها في 

د من الذي يع، علم التصريف، حيث قاده طموحه إلى قراءة كتاب التصريف للمازني
في كتاب سم اه كتاب المازني  هشرح حيثفي ذلك العصر،  أنفس كتب التصريف

جني، ولعل من الكتب الصرفية التي ألفها ابن كتابه األلفاظ المهموزة  ويعد المنصف،
    كتاب التصريف الملوكي من كتبه التي حوت مجموعة من المصطلحات الصرفية 

 دــــل، الزائــــــت في الكتاب فهي: األصأما أهم المصطلحات الصرفية التي ورد »
 إلدغام، النسب، الهمزب واإلعالل، التصغير، جمع التكسير، الحذف، اـدل، القلــــــالب

وعليه فالمصطلح  1 «: الميزان الصرفي، تاء التأنيث، التخفيف(التمثيل )الوقف، 
 الصرفي كان من اهتمامات ابن جني.

 تفر د بها ابن جني في مجال ، فقدله العديد من اآلراء: كانت النحو العربي وأصوله -
   النحو العربي، فقد سمي بابن جني النحوي، نظرا لآلراء الكثيرة التي جاء  أصول

وقد يقودنا هذا العنوان إلى الحديث عن السماع والقياس والعلل النحوية عند ابن  ،بها
لغة في عصره عن ه لم يأخذ ال  إال أن ،للسماع أنه قد أورد أبواباوبالرغم من جني، 

غة أن تؤخذ سماعا األصل في الل   »غة وظهور الدخيل فيهاالعرب باعتبار فساد الل  
وتنقل من جيل إلى جيل، ولكن الفرد الواحد في المجتمع ال يتصور أنه يتفق له أن 

                                                           
جهود ابن جني في الصرف وتقويمها في ضوء علم اللغة الحديث، غنيم غانم عبد الكريم الينبعاوي، رسالة مقدمة   1

م، 1881هـ، 1011لنيل درجة الدكتوراه في علم اللغة، إشراف: عبد العزيز المرسي برهام، جامهة أم القرى: 
   .32ص
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   كالم رب فهو من ــــن كالم العـــس مـــــا قيــــمف »1يسمع كل ما ورد في لغة قومه... 
 ها في كتابه الخصائص.قد استفاض فيفالعرب، وأما موضوع العلة النحوية 

 في هذا العنصر من البحث سنعمد: -دراسة وصفية تحليلية –كتاب الخصائص  -2
 عقدا، ألن هذا الكتاب ستُ ومضمون   شكال  ، ا وتحليال  إلى دراسة كتاب الخصائص وصف  

ما علينا ا، بالتالي كان لز ديبوالجون  ات الحديثــــلسانين معجم الــيــنه وبـــبي ،مقابلة فيه
  ن ـــــــــالف بيــــــــاط التوافق واالختــــــوى، للكشف عن نقــــــث الشكل والمحتــــه من حيــــــدراست

الكتابين، كما أن  الكشف عن المنهج الذي اتبعه صاحبه في تأليفه هذا، سيجيب عن 
التي تتبادر إلى الذهن، كما أن دراسة المصطلح في أي كتاب  مجموعة من التساؤالت

فليس لنا أن نحصي المصطلحات دون اإللمام بموضوعات الكتاب  ،يبدأ باإلحصاء
تي امتاز بها هذا وتصنيفها وتحليلها، وبالتالي فهي مرحلة تكشف لنا عن الميزات ال

  .العالم عن غيره
انب الشكلي ــــوصف الج ية في شيء، أن يتملعلمن اــــليس م: جانب الشكل 1 ــ 2 

دون معرفة قيمته العلمية التي يكتسيها ضمن علوم العربية، وبخاصة التراث  ،للكتاب
 على بعض األقوال التي وصفت هذا الكتاب، يقول أحدهم: حوي العربي، وقد وقفناالن  
الفقه. وهو حو على مذهب أصول الكالم و كتاب عظيم الفائدة، يبحث في أصول الن   »

 2«غة وأصولها واشتقاقها وأحكامها ومصادرها وما يجوز القياس فيهبحث فلسفي في الل  
ج ــــــربي، وفق منهـــــحو العب أصول الن  ـــــاب ضمن كتـــــول يصنف الكتــذا القـــبدو أن هــوي

ات ــــــــذي وصف موضوعر الـــــــالقول اآلخ ر أن  ــــــن، غيــن والمتكلميـيــمستمد من األصولي
من المؤلفين المجيدين  »غة فابن جنيبأن معظمها يتقاطع مع فقه الل  كتاب الخصائص 

الذي تتقاطع جل موضوعاته مع  "الخصائص"في علوم العربية وبخاصة كتابه 

                                                           
 .113م، دار الشؤون الثقافية العامة، ص1884، بغداد: 1ابن جني عالم العربية، حسام سعيد النعيمي، ط  1
 1تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، مراجعة وتعليق: شوقي ضيف، القاهرة: دت، دار الهالل، ج  2
 .343ص
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 ف هذا الكتاب؟؟، وأين  يصن  فإلى أي حد  يصح هذا القول 1«غةموضوعات فقه الل  
 غة؟  حو، أو في فقه الل  حو، أو في الن  ل الن  فهل هو كتاب في أصو 

النجار، في باحث محمد علي الطبعة التي اخترناها للدراسة هي التي حققها، ال إن       
طبعته الثانية، والتي صدرت عن المكتبة العلمية، وتعتبر طبعة محمد علي النجار من 

بعات األخرى: منها طبعة لم يمنعنا هذا من االطالع على الطو ا، ـات وأحسنهم الطبعأه
وطبعة  ، ببيروتم6110هـ الموافق لعام 0160محمد هنداوي، في طبعته األولى، عام 

 م. 0889هـ الموافق لعام 0109عبد الحكيم والذي حققه عام محمد أخرى ل
اربة   ــدات متقــق، في ثالثة مجل  ــوع ومحقــاب الخصائص مطبــكت اب:ــأجزاء الكت 1ــ1ــ2

ن من و  ــن التراث، وكل جزء مكــاب مــى أن هذا الكتــــوحي إلــــة األجزاء تـــوأغلفالحجم، 
   واب كل  ـــائية لعدد أبـــد أجرينا عملية إحصـــوان خاص به، وقـــاب عنـــواب، لكل  بـــأب

 جزء، وكذا الصفحات، والنتائج التي خرجنا بها، موزعة في هذا الجدول على التوالي:
 

 النسبة عدد الصفحات النسبة عدد األبواب ابالكت

 %32,23 433 %33,33 84 0المجلد رقم

 %43,32 832 %33,38 88 6المجلد رقم

 %22,22 383 %32,23 83 7المجلد رقم

 

                                                           
م، دار الكتب العلمية، 1441هـ 1011، بيروت: 1باس معن، طالمعجم المفصل في فقه اللغة، مشتاق ع  1
 .31ص
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ومن خالل الجدول السابق؛ يتبين لنا أن ابن جني قس م كتابه إلى مجلدات متقاربة في 

 من حيث الصفحات.  عدد أبوابها، متفاوتة إلى حد ما
دمة ــــــدير ومقـــــاب، من تصــــــواه الكتـــــق بكل ما احتـــــوهو المتعلوى: ـــــجانب المحت 2 -2

 طريقة الوصف والتحليل واالستنتاج المحقق، والمؤلف ومتن الكتاب، متبعين في ذلك 
ار التي عرضها خاصة ما يتعلق بأبواب الكتاب والموضوعات التي تناولها، واألفكوب

 منهجية ابن جني وتفكيره.  بخالصة عامة حول المؤلف، لنخرج 
: هو العنصر الثاني من مقدمة المحقق، فيه ذكر سبب تأليف كتاب الخصائصــ 

الخصائص، والفترة الزمنية التي ألف فيها، فيشير إلى أن تأليفه كان بعد وفاته أستاذه 
أما سر صناعة  ألنه ذكره في الخصائصالتصريف للمازني، الفارسي، وبعد كتاب 

عده، كما ذكر الحق ب أمفال يعلم زمن تأليفه أهو سابق لكتاب الخصائص  ،اإلعراب
 شروح كتاب الخصائص.المحقق 

استهل المؤلف مقدمته هذه بالبسملة، وحمد اهلل ذاكرا صفة العدل  مقدمة المؤلف:ــــ 
وأله المنتخبين، وبعد هذا أثنى على ملك  صىل هللا عليه وسملالقديم، والسالم على محمد 

الكتاب، والغاية  ؤلف في الحديث عن هذاالدولة السيد المنصور المؤيد، ثم شرع الم
  كتاب لم أزل على فارط  »منه، والجهد الذي بذله ليخرجه على هذه الحال يقول 

إليه، وادًّا  الحال، وتقادم الوقت، مالحظا له، عاكف الفكر عليه، منجذب الرأي والروية
أن أجد مهمال أصله به، أو خلال أرتقه بعمله، والوقت يزداد بنواديه ضيقا، وال ينهج لي 

32,71%
33,95%

33,33%
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على  ،إذ ذكر أن هذا الكتاب من أشرف الكتب في أصول النحو 1«إلى االبتداء طريقا.
مذهب أصول الفقه والكالم، فلم يؤلف أحد مثل هذا الكتاب، فقد ذكر كتاب األصول 

  ه هذا ـــن مما هو عليــرفا أو حرفيـــول إال حـــال إن ه لم يلمم باألصـــراج، وقالس   نــــــالب
على أن أبا الحسن قد كان صن ف في شيء من  »الكتاب، وكذا كتاب األخفش إذ قال 

المقاييس كتي با، إذا أنت قرنته بكتابنا هذا علمت بذاك أنا نبنا عنه فيه، وكفيناه ُكْلفة 
كافأناه على لطيف ما أوالناه من علومه المسوقة إلينا، المفيضة ماء البشر التعب به، و 

فقد اعتبر ابن جني مؤلفه هذا من أهم ما كتب في علم أصول  2«والبشاشة علينا...
  النحو.

للتعرف على  ،أدرجنا هذا العنصر في الدراسة الوصفية التحليلية أبواب الكتاب:ــــ 
لي يمكن تصنيفه ضمن المجال الذي تغلب عليه مواضيع كتاب الخصائص، بالتا

األبواب، كما أن إحصاء المصطلحات الواردة في كل باب يسهل دراسة المصطلحات 
 النحوية وكذا أشكال ورودها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1، صمقدمة المؤلف 1خصائص، ابن جني، جال 1
 .1، ص، مقدمة المؤلف1صائص، ابن جني، جالخ 2
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 تصنيف أبواب كتاب الخصائص حسب الموضوعات
 أبواب الجزء األول:    

 

 ص̸ ع موضوع الباب  نوان البابع اببال

 17 واعها ) نحو(ــــــــــــــة وأنـــالكلم القول على الفصل بين الكالم والقول. باب 41

 41 غة ) لغة (ــــــــــــريف اللــــــــــــتع باب القول على اللغة وما هي؟ 41

 41 حو(ــــــحو )نـــــــــــريف النــــــــــــتع باب القول على النحو. 43

 43 راب )نحو(ـــــــــــــــريف اإلعــتع اب.باب القول على اإلعر  40

 40 و(ــــــاء )نحــــــــــــــريف البنــــــــــتع باب القول على البناء. 42

باب القول على اللغة أإلهام هي أم  41
 اصطالح؟

 47 ة(ـــــــــــغة ) لغــــــــــــــل اللــــــــــــأص

هي أم باب ذكر علل العربية أكالمية  41
 فقهية؟

نوع علل العربية )أصول 
 النحو(

07 

رد والشاذ ــــــــــــــــاس المطـــــــــــــقي بـــــــــاب القـــــــول علــــى االطـــــــراد والشذوذ. 47
 )أصول النحو(

42 

 48 ول النحو(ـــاع ) أصــــــــــالسم باب تقاود السماع وتقارع االنتزاع. 48

  اس اللفظي والمعنويــــــــــــالقي مقاييس العربية. باب في 14
 أصول النحو()

41 

باب جواز القياس على ما يقل ورفضه  11
 فيما هو أكثر منه. 

 43 ول النحو(ــــأص) اســـــــــــــــالقي

 11 حو(ــول النــــــأص) اســـــــــــالقي باب في تعارض السماع والقياس. 11

 11 االستحسان )أصول النحو( ستحسان.باب في اال 13

 (ول النحوـــــــــــة )أصـــــــــــــــالعل باب في تخصيص العلل. 10

 

14 
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باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين  12
 العلة المجوزة.

جوزة     ــــوجبة والمــــــة المـــــــــالعل
 ()أصول النحو

43 

 43 (ول النحوـــــــــــ)أص ةــــــــــــــــالعل باب في تعارض العلل. 11

 40 (وــــول النحـــــــــ)أص ةــــــــــــــالعل باب في أن العلة إذا لم تتعد لم تصح. 11

 41 (وــــول النحـــــــــــة )أصــــــــــــالعل باب في العلة وعلة العلة. 17

 41 (وـــول النحـــــــــــ)أص ةـــــــــــــالعل باب في حكم المعلول بعلتين. 18

 41 (حوـــول النــــــــــ)أص ةــــــــــــــالعل باب في إدراج العلة واختصارها. 14

 41 (وــــــول النحــــــــــ)أص ةـــــــــالعل باب في دور االعتالل. 11

باب في الرد على من اعتقد فساد علل  11
حكام النحويين لضعفه هو في نفسه عن إ

 العلة.

 43 (حوـــــــول النــــــــــ)أص ةــــــــــالعل

 41 (وــــحــــول النــــــــــ)أص ةـــــــــالعل باب في االعتالل لهم بأفعالهم. 13

 41 (ول النحوـاج )أصــــــاالحتج باب االحتجاج بقول المخالف. 10

باب القول على إجماع أهل العربية متى  12
 يكون حجة.

الجماع متى يكون حجة ا
 ()أصول النحو

 

42 

باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من  11
 االحتياط.

 40 (حوــول النــــــــــــــصة )أـــــــــــالعل

 41 عدم النظير)أصول النحو( باب في عدم النظير. 11

 41 ( وــــــول النحـــــــ)أص الترجيح باب في إسقاط الدليل. 17

ب في اللفظين على المعنى الواحد با 18
 يردان عن العالم متضادين.

 48 ه اللغة(ـــــــــاد )فقــــــــــــــــــــــــــالتض

 42 (  وول النحـــــــــأص) اســـــــــالقي باب في الدور والوقوف على أول رتبة. 34

 41 (  حوــــــالنول ــــــ)أص اســـــــالقي باب في الحمل على أحسن األقبحين 31
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باب في حمل الشيء من غير الوجه الذي  31
 أعطى األول ذلك الحكم.

 43 (حوـول النــــــــ)أص اســــــــــالقي

باب في الرد على من ادعى على العرب  33
غفالها المعاني.  عنايتها باأللفاظ وا 

 13 اللفظ والمعنى )فقه اللغة(

لعلل باب في أن العرب قد أرادت من ا 30
 واألغراض ما نسبناه إليها وحملناها عليها.

 12 حو(ــــــول النــــــــــأص) ةـــــــــــالعل

ن أمكن  32 باب في الحمل على الظاهر، وا 
 أن يكون المراد غيره.

 41 ول النحو( ـــــأص) اســــــــــــــالقي

باب في مراتب األشياء وتنزيلها تقديرا  31
 تا.وحكما ال زمانا ووق

)أصول  رعـــــــفـــوال لــــــــــاألص
 النحو(

48 

 41 ) صرف( البدل والعوض باب في فرق بين البدل والعوض. 31

 41 االستغناء ) أصول النحو( باب في االستغناء بالشيء عن الشيء. 37

 47 ) صرف( ل األحكامـــــــتداخ باب في عكس التقدير. 38

اإلعراب وتفسير باب في الفرق بين تقدير  04
 المعنى.

ي تفسير ـــراب فــــــــــدول اإلع
 المعنى )نحو(

41 

باب في أن المحذوف إذا دلت الداللة  01
عليه كان في حكم الملفوظ به، إال أن 
يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع 

 منه.

 14 ر)نحو(ـــــــــــديـذف والتقـــــــــــالح

ا عرض هناك باب في نقض المراتب إذ 01
 عارض.

 

ول ــاعل والمفعــــــــــــة الفـــــــــــرتب
 )النحو(

47 

 باب من غلبة الفروع على األصول. 03

 

 

رع )أصول ـــــــــــــــل والفـــــاألص
 (النحو

13 
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فقه ) فظ بالمعنىعالقة الل   فظ.باب في إصالح الل   00
 غة(الل  

14 

رفية ـداخل األوزان الصـــــــــــــــت غة.باب في تالقي الل   02
 ()صرف

43 

باب في هل يجوز لنا في الشعر من  01
 الضرورة ما جاز للعرب أو ال.

      ة ــــــعريـــــــــــــالش روراتــــــــــــــالض
 بالغة()

13 

 41 الجملة االعتراضية )نحو( باب في االعتراض. 01

باب في التقديرين المختلفين لمعنيين  07
 مختلفين.

اختالف المعنى الختالف 
 التقدير)نحو(

41 

 14 (ول النحوــــــاس )أصـــــــــــــالقي باب في تدريج اللغة. 08

باب أن ما قيس على كالم العرب فهو  24
 من كالم العرب.

 13 (حوول النــــــاس )أصـــــــــــــالقي

باب في الفصيح يجتمع في كالمه لغتين  21
 فصاعدا.

 42 ول النحو(ــاع )أصــــــــــمـــــسال

يغ على ــــــــــــــالف الصــــــــــــاخت غات.باب في تركب الل   21
 غة )صرف(اختالف الل  

11 

باب فيما يرد عن العربي مخالفا لما عليه  23
 الجمهور.

 41 اج )أصول النحو( ـــجــــاالحت

باب في امتناع العرب من الكالم بما  20
 في القياس. يجوز

 48 ول النحو(  ـــــــــاس)أصــــــــــــــالقي
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 أبواب الجزء الثاني:  

باب في ترك األخذ عن أهل المدر، كما  99
 أخذ عن أهل الوبر.

 12   (أصول النحو)االحتجاج باللغة 

 17    (حوـــول النــــــــأص)اج ـــــــــــتجـــــــــاالح باب اختالف اللغات وكلها حجة. 92

  (حوـــول النــــــأص)غة ــــــــــذ اللـــــــــــــأخ باب في العربي ينتقل لسانه. 93

   

16 

باب في العربي يسمع لغة غيره، أيراعيها  99
 ويعتمد عليها أم يلغيها ويطرح حكمها؟

 11     (حوــــــــــول النـــــــــأص)اع ــــــــــــمـــــــــــالس

باب في االمتناع من تركيب ما يخرج  98
 عن السماع.

أصول )اع ــمـــــــف للســــــــــــخالـــــــالم 
     (النحو

19 

باب في الشيء يسمع من العربي  21
 ال يسمع من غيره. ،الفصيح

 19      (حوـــــــول النــــــــأص)اع ــــــــــــــمـــــــــــــالس

أفي وقت واحد باب في هذه اللغة  20
 وضعت أم تالحق تابع منها بفارط؟

 07 (ةـــــــغــــــــــــــالل)غة ــــــــــــل اللـــــــــــــــــــــــــــأص

 11 (وـحــــــــــول النـــــــــــأص)اس ــــــــــــــــــــــالقي باب في اللغة المأخوذة قياسا. 26

ة باب في تداخل األصول الثالثي 27
 والرباعية والخماسية.

 06 (صرف ) ولـــــــــــــداخل األصــــــــــــتت

باب في المثلين كيف حالهما في  21
ذا كان أحدهما زائدا  األصلية والزيادة. وا 

 فأيهما هو؟

أحكام المثلين من حيث أصل 
  (صرف )الحروف وزيادتها 

01 

باب في األصلين يتقاربان في التركيب  29
 والتأخير.بالتقديم 

روف في ــــــاني للحــــــــــب المكــــــــالقل
 (صرف)الكلمة 

01 
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باب في الحرفين المتقاربين يستعمل  22
 أحدهما مكان صاحبه.

إبدال الحروف دون تغير المعنى 
  (صرف)

13 

باب في قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة  23
 والتلطف، ال باإلقدام والتعجرف.

   (صرف)الل ـــــــــــل واإلعداـــــــــــــــاإلب

 

12 

باب في اتفاق اللفظين واختالف المعنيين  29
 في الحروف والحركات والسكون.

 00 (ه اللغةــفق)رك اللفظي ــــــــــــــــــالمشت

باب في اتفاق المصاير على اختالف  28
 المصادر.

اتحاد المشتق باختالف المصدر 
 (صرف)

19 

 12 (أصول النحو)تعارض األحكام  باب في ترافع األحكام. 31

باب في تالقي المعاني، على اختالف   30
 األصول والمباني. 

 60 (غةــــــــــــــه اللــــــــــقـــــــــــف)رادف ـــــــــــــــــــالت

 13 (فقه اللغة)اق ــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــتـــــــــــاالش باب في االشتقاق األكبر.   36

 13 (صرف)ام ـــــــــــــــــــــواع اإلدغــــــــــــــــأن باب في االدغام األصغر. 37

باب في تصاقب األلفاظ لتصاقب  31
 المعاني.

 19 (فقه اللغة)عالقة اللفظ بالمعنى 

قه ف)عالقة الصوت بالمعنى  باب في إمساس األلفاظ أشباه المعاني. 39
 (اللغة

03 

باب في مشابهة معاني اإلعراب معاني  32
 الشعر.

 00 (نحو) بــــــــــــــــــــركيــــــــة التــــــــــــــــــدالل 

 09 (نحو)حو ـــــــــــي النــــــــــائل فـــــــــــــمس باب في خلع األدلة. 33

باب في تعليق األعالم على المعاني  39
 ن.دون األعيا

 11 (نحو)ان ـــــــــــــــــالم واألعيـــــــــــــــاألع
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لشيء يرد مع نظيره مورده مع باب في ا 38
 نقيضه.

 01 (نحو)ة ـــــــــــــــــهـــــــــــــابـــــــــــــــــــشـــــــــــمـــــــال

 11  (نحو)ي النحوـــــــائل فــــــــــــــــــــــــــمس باب في ورود الوفاق مع وجود الخالف. 91

 07 (أصول النحو)مخالفة القاعدة  باب في نقض العادة. 90

 13 (األصوات)تركيب األصوات  باب في تدافع الظاهر 96

 78 (األدب)مالحظات حول الشعر باب في التطوع بما ال  يلزم. 97

 16 (نحو)وية ــــــــــــــــــائل نحــــــــــــــــــــــــــمس باب في التام يزاد عليه فيعود ناقصا 91

 06 (الصرف)ادة ـــــــــــذف والزيـــــــــــــالح باب في زيادة الحروف وحذفها. 99

باب في زيادة الحرف عوضا من آخر  92
 محذوف.

 66 (رفــــــــــــــــالص)ض ـــــويـــــــــــــــــــــــــعـــــــالت

مال الحروف بعضها مكان باب في استع 93
 بعض.

 01 (األصوات)روف ــــــــــة الحـــــــدالل

باب في مضارعة الحروف للحركات  99
 والحركات للحروف.

رف ـــــــــــــــبالحعــــــــــالقــــة الحـــــــــــــــركة 
 (األصوات)

13 

باب محل الحركات من الحروف أمعها  98
 أم قبلها أم بعدها؟

الحركة بالنسبة للحرف  موقع
  (األصوات)

13 

 09 (األصوات)الحروف والحركات باب الساكن والمتحرك. 81

باب في مراجعة األصل األقرب دون  80
 األبعد.

أصول )األصل القريب والبعيد 
  (النحو

11 

 باب في مراجعة أصل واستئناف فرع. 86

 

 17   (أصول النحو)األصل والفرع 



الفصل األول: كتاب الخصائص دراسة وصفية تحليلية                          الباب الثاني       
 

 
132 

من األصول مما ال  باب فيما يراجع 87
 يراجع.

أصول )ول ــــــــــــعة األصــــــــراجــــــــم 
   (النحو

12 

همالهم  81 باب في مراعاتهم األصول تارة وا 
 إياها أخرى.

هماله  أصول )مراعات األصل وا 
    (النحو

17 

 16 (حوـــــول النــــــــــأص)اس ـــــــــــــــيــــــــــــــالق باب في حمل األصول على الفروع. 89

 11 (وـــــــــــنح)اء ـــــــــــــنــــراب والبــــــــــــــــاإلع باب في الحكم يقف بين الحكمين.  82

 90 (وــــــــــنح)ة ــــــــويــــــــــــائل نحـــــــــــــــــــــمس باب في شجاعة العربية. 83

 12 (بالغة)از ــــــــــــــــة والمجـــــــــــــالحقيق مجاز. باب في فرق بين الحقيقة وال 89

باب في أن المجاز إذا كثر لحق  88
 بالحقيقة.

 00 (بالغة)از ــــــــــــــــجــقة والمــــــــــــالحقي

باب في إقرار األلفاظ على أوضاعها  011
رك ـــــــــــــــــــــى التـــــــــم يدع داع إلــــــــاألول، ما ل
 والتحول.

 18 (وــــــــــنح)وية ــــــــــــائل نحـــــــــــــــــمس  

باب في إيراد المعنى المراد، بغير اللفظ  010
 المعتاد.

 11 (الغةـــــــب)از ـــــــــــــة والمجالحقيقــــــــــ 

 11 (وـــــحــــــــــــول النـــــــــــــــــأص)ة ــــــــــــــــــالعل باب في مالطفة الصنعة. 016

 11 (علم المعاني)ام ــــــاق والمقــــــــالسي باب في التجريد. 017

 11   (رفـــــــــص) روفـــــــــة الحـــــــالــــــأص باب في غلبة الزائد لألصلي. 011

باب في أن ما ال يكون لألمر وحده  019
 يكون له إذا ضام غيره.

 19 (رف ــــــــــص )اق ــــــــــــــحــــــــــلاإل

 11 (ـــــــــــــــــــــــرفص )الل ـــــــــــــــــاإلع باب في أضعف المعتلين. 012
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 16 (صرف)الغرض من التصريف  باب في الغرض في مسائل التصريف. 013

باب في اللفظ يرد محتمال ألمرين  019
يجازان جميعا أحدهما أقوى من صاحبه أ

فيه، أم يقتصر على األقوى منهما دون 
 صاحبه.

 19 (وــــــول النحـــــــــــأص)ح ـــــــــــرجيــــــــــالت

018 

 
باب فيما يحكم به القياس مما ال يسوغ 

 به النطق.
 19 (وـــــحـــــــــول النـــــــأص)اس ـــــــــــــــــــــالقي

 

 ث:أبواب الجزء الثال  

 11 (صرف )اجتماع إعاللين فأكثر باب في حفظ المراتب. 001

باب في التغييرين يعترضان في المثال  000
 الواحد بأي هما يبدأ.

 01 (صرف )اجتماع إعاللين فأكثر

باب في العدول عن الثقيل إلى ما هو  006
 أثقل منه لضرب من االستخفاف.

 17 (نحو)ل ـاــــــــــــقـــــثــــــواالستف ـذالحـــــ

باب في إقالل الحفل بما يلطف من  007
 الحكم.

 11 (أصول النحو)ة ــــــــــــــــــل العلــــــــــدلي

باب في إضافة االسم إلى المسمى،  001
 والمسمى إلى االسم.

 18 (وــــــــــحـــــــن)ارف ـــــــــــــــواع المعــــــــــــــأن

األعالم بما ال يكون باب في اختصاص  009
 مثله في األجناس.

 

 17 (وــــــــــــحــــــــــــــن) ةفر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعالم
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 09 (وــــــنح)ها ــــــواعــــــــة وأنــــــــــلمـــــــــــــالك باب في تسمية الفعل. 002

باب في أن سبب الحكم قد يكون سببا  003
 وجه.لضده على 

 12 صرف

باب في اقتضاء الموضع لك لفظا هو  009
 معك إال أنه ليس بصاحبك.

 17 (نحو)اف ـــــــــــه بالمضـــــــيـــبـــــــــــــــالش

 17 (أصول النحو) باب في احتمال القلب لظاهر الحكم. 008

 11 (أصول النحو)كم ــــــــــــالح باب في أن الحكم للطارئ. 061

اب في الشيء يرد فيوجب له القياس ب 060
 حكما ويجوز أن يأتي السماع بضد ه ...

 16 (أصول النحو )اس ــــــــــــــــــالقي

باب في االقتصار في التقسيم على ما  066
 يقرب ويحسن ال يبعد ويقبح.

 11 (حوـــــــول النــــــــأص)

باب في خصوص ما يقنع فيه العموم  067
 اإلعراب. من أحكام صناعة

أصول ) ومــــــصوص والعمــــــــالخ
 (النحو

16 

أصول )ح ـــــــــــرجيــــــالف والتــــــــالخ باب في تركيب المذاهب. 061
 (النحو

11 

 18 (غةـــه الل  ــــــــــفق)فظ ـــــــــــــة اللـــــــــــــــدالل باب في السلب. 069

 11 (حوــــــــــــــــــول النـــــــــــــأص) مـــــــــــــــالحك باب في وجوب الجائز. 062

باب في إجراء الالزم مجرى غير الالزم  063
جراء غير الالزم مجرى الالزم  وا 

 13 (وـــــنح)الزم ـــــل المتعدي والــــالفع

باب في إجراء المتصل مجرى المنفصل  069
جراء المتصل. جراء المنفصل وا   وا 

 

 11 (وــــــــــــــــــحـــــــــــن)ائر ـــــــــــــــــالضم
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باب في احتمال اللفظ الثقيل لضرورة  068
 التمثيل.

 16 (نحو)ة ـــــن الخفــــــــــــــدول عــــــــــــــالع

باب في الداللة اللفظية والصناعية  071
 والمعنوية.

 11 (ةــــــه اللغـــــــفق)ة ـــــــــــواع الداللــــــــــــأن

 00 (وـــــــــــحـــــــــن )ية ــــــــــــــــــــــــعـــــــــبــــــــــــــالت باب في االحتياط. 070

 01 (رفـــــــــــــــص)زان ـــــــــــــــــــــــــــــــــميـــــــــال باب في فك  الصيغ. 076

 16 (واتـــــــــــــــأص)ات ــــــــــــركــــــــــــــــــالح باب في كمية الحركات. 077

 11 (واتـــــــــــــــــــأص)ة ــــــــــــــــــــــــركـــــــــالح باب في مطل الحركات. 071

 01 (واتـــــــــــــــــــأص)روفـــــــــــــــــــــــــــــــالح باب في مطل الحروف. 079

إنابة الحركة عن الحرف باب في  072
 والحرف عن الحركة.

 11 (رفـــــــــــــــــــــــص)وض ـــــــــــــــــــــــــــــالع

 13 (رفـص)دال ــــــــــالل واإلبـــــــــــــــاإلع باب في هجوم الحركات على الحركات. 073

 19 (صرف)ـــــدال ـــــــالل واإلبــــــــــــــاإلع باب في شواذ  الهمز. 079

بداله. 078  12 (رفـص)دال ـــــــــــالل واإلبــــــــــــــاإلع باب في حذف الهمز وا 

 11 (واتـــــــــأص)حــــــــــــــــــــــروف الليــــــــــــن باب في حرف اللين المجهول. 011

 19 (حوـــــــــــــــول النــــــــــــأص)ة ـــــــــــــــــــــــالعل باب في بقاء الحكم مع زوال العلة 010

باب في توجه اللفظ الواحد إلى معنيين  016
 اثنين.

 01 (فقه اللغة)المشترك اللفظي 

باب في االكتفاء بالسبب من المسبب،  017
 وبالمسبب من السبب.

 19 (ــــــــــةـــــالغـــــــــــــــــــــب)از ــــــــــــــــــــــجـــــــــــالم



الفصل األول: كتاب الخصائص دراسة وصفية تحليلية                          الباب الثاني       
 

 
136 

 18 (أصول النحو)ل ـــــــــة والثقـــــــــــالخف باب في كثرة الثقيل وقلة الخفيف. 011

 17 (رفـــــــص)رفية ــــــــــــائل صـــــــــــــــــمس باب القول على فوائت الكتاب. 019

 76 (صرف)ة ــــرفيـــــــــــــــائل صــــــــــــــــــمس ذكر األمثلة الفائتة للكتاب. 012

 01 (وـــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــن)وار ــــــــــــــــــــــــــــــالج باب في الجوار. 013

نشاء أصول  019 باب في نقض األصول وا 
 غيرها منها.

 19 (نحو)نقــــــــــض األصـــــــــــــول 

االمتــــــــــناع مـــــــــن نقض الغـــــرض  ض الغرض.باب في االمتناع من نق 018
 (نحو)

01 

 19 (نحو)ات ــي إثبــــــــــــــــي النفــــــــــــفـــــــــن باب في التراجع عند التناهي. 091

باب فيما يؤمنه علم العربية من  090
 االعتقادات الدينية.

 00 (لغة)الدين ـــــــغة بــــــــــــالقة اللــــــــــــع

 12 (الداللـــــــــــة) ركيبـــــــــــة التـــــــــــــدالل باب في تجاذب المعاني واإلعراب 096

باب في التفسير على المعنى دون  097
 اللفظ.

    امـــاق والمقــــــــــــة السيـــــــــــــــــدالل
 (المعاني)

19 

 12 (فقه اللغة)ظ ــــــــــــــــة اللفـــــــــــــــدالل معنى.باب في قوة اللفظ لقوة ال 091

باب في نقض األوضاع إذا ضامها  099
 طارئ عليها.

 16 (نحو) ويةــــــــــــــــــــألة نحـــــــــــــــــمس

باب في االستخالص من األعالم معاني  092
 األوصاف.

 11 (نحو)العلم 

 01 (نحو)مسائل نحوية    باب في أغالط العرب. 093

 69 بعض آراء النحاة نقد باب في سقطات العلماء. 099
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إن الغاية من سرد أبواب الكتاب، هو تقديم نتائج تقترب من  :دراسة وتحليل 3 ــ2
بطول األبواب والموضوعات التي تناولها، والمصطلحات التي وردت  فيما يتعلق ؛الدقة

 من هنا فالنتائج تكون على هذا النحو:  ،في كل باب
    ول ــــن حيث الطــاوتة مـــاب متفـــالكت وابـــأب اءت عناوينــــج واب:ــــــــاوين األبــــــعنأـــ 

ان ـــد كـــد، فقـــات الباب الواحـــدد كلمــــاء عـــإلحص وابــــذه األبـــا هـــر، وقد أخضعنــــوالقص
وقد أفرزت كأكبر مجال،  28 ≥و ،كأصغر مجال 8≥ المجال العددي محصورا بين 

 النتائج على ما يلي:
 

 28≥  23≥  38≥  33≥ 8≥  عدد الكلمات

 33 33 23 28 62 عدد األبواب

 %00.61 %1.85 12.96% %46.29 %38.27 النسبة

باب في صدق النقلة، وثقة الرواة  098
 والحملة.

 19 (أصول النحو)النقل والرواية 

باب في الجمع بين األضعف واألقوى  021
 في عقد واحد.

 12 (نحو)مســـــــــــــائل نحويـــــــــــــــة 

في جمع األشباه، من حيث يغمض  باب 020
 االشتباه.

 01 (نحو)مسائل نحوية 

باب في المستحيل، وصحة قياس الفروع  026
 على فساد األصول.

 01 (أصول النحو)اس ـــــــــــــــــالقي
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إن  التعليق الذي يمكن تقديمه من خالل الجدول، هو أن أبواب الكتاب تميز أغلبها     
 تتكـــــــون مـــــــن أكثر من خــــمس كلمـــــــــات يـــــــواب التــــــــد وصلت نسبة األبــــــالطول، فقـــــب

من األوائل، حاة يسير إلى حد بعيد مع الن   ؛ وهذا يعني أن ابن جني كان%42,23إلى
معنونة بعناوين طويلة، في حين نجد أن األبواب التي وردت حيث استعماله لألبواب ال
 %.34,22تأتي في الدرجة الثانية بنسبة تقدر بـ: ،في أقل من خمس كلمات

الباب المنفرد الذي تكون  ، وأدناهاوقد توزعت النسب األخرى على باقي األبواب    
ال يمكن إرجاعه إلى  ،اب في طول األبوابـاألسب أن رـــة، غيـــين كلمر ـــن خمسة وعشــــم

سبب معي ن، فهل الصعوبة تكمن في عدم إيجاد مصطلحات يعب ر بها عن أبواب 
 مادامت الموضوعات مرتبطة إلى حد  بعيد بالمصطلحات؟   ،الكتاب
، تخمة في هذا البحث لكن واب الكتابــذكر جميع أب يكوند ـــق واب:ـــب األبـــرتيـتب ــــ 

اب من جهة، ومن جهة أخرى فإن ـنراه ضرورة للكشف عن الموضوعات؛ المتعلقة بالكت
ة، وعليه فمن الوصف والتحليل ـي ن نوع الكتاب الذي نتناوله بالدراسـذكر الموضوعات يب

فكم من  ،ألبواب هذا الكتاب يتضح أن هذه األبواب، لم تخضع إلى ترتيب معي ن
في الفصل األول والثاني والثالث دون إخضاعها  ،عات في أصول النحو نجدهاالموضو 

تعلقة الموضوعات الم لى القارئ لكتاب الخصائص معرفةب عللترتيب، وهذا ما يصعِّ 
وتية والصرفية غوية الص  ، فبالرغم من أن ابن جني قد ذكر جميع المستويات الل  بالكتاب

 معي ن. ترتيبل ضعتخلم والنحوية والداللية، إال  أنه 
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 طول وقصر عناوين أبواب الكتاب
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فية التحليلية، إلى محاولة وضع ـــا الدراسة الوصــــد قادتنــــلقاب: ــــات الكتـــوعـــموضج ــــ 
لم يكن  هأبواب الكتاب ضمن مجالها المنوط بها، فبعد القراءة لهذا الكتاب تبي ن لنا أن

ت التصنيف أن هذا الكتاب كتابا في أصول النحو وحده أو النحو أو الصرف، فقد أثب
 يحوي مجموعة من الموضوعات، وهذا الجدول يبي ن تصنيف األبواب إلى موضوعاتها:

 
موضوع 

 الباب
 أصول  نحو صرف صواتأ لغة

 حوالن  

موضوع  غةفقه الل  
 خرآ

 32 32 24 38 22 34 34 العدد

 %2,43 %2,43 %33,83 %23,23 %32,22 %4,33 %2,42 النسبة

 
حو أو الصرف، بل كان كتابا غة أو الن  أن هذا الكتاب لم يكن كتاب فقه الل   يبدو     

و طغت على الموضوعات ـــحوعات أصول الن  ـــحو العربي، ألن موضول الن  ـــي أصـــف
أي ما % 33,82حو إلىاألخرى، وبلغة األرقام وصلت نسبة موضوعات أصول الن  

ما قورنت بعدد الموضوعات المتناولة في  إذا ؛سبة كبيرةبفوق ثلث الكتاب، وهذه الن  
ن ك أجزاء ي ي نفس الوجهــــــة، إال أن الرغبة فـــدمجان فه يـــــحو وأصولان الن  الكتـــــــاب، وا 
ي أن المصطلح ـــــــاية متمثلة فــــــمن وراء غ ،حوالن  عن  حوات أصول الن  ـــــموضوع فصل

و عن ـحفصل الن   فيع ــــــحوي وهذا هو الدافصطلح الن  ار، هو المـــــالذي وقع عليه االختي
 أصوله.
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 موضوعات الكتاب
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ف عن اء صفحات األبواب؛ هو الكشالغرض من وراء إحص إن  واب: ــحات األبـصفد ـــ 
ا تصنيفا للصفحات من خالل ــد أدرجنــي كان وفقها يؤلف كتابه هذا، وقــالطريقة الت

 ر في الجدول التالي:المجال العددي الذي يظهر أدناه، والنتائج تظه
 

 33≤   33−28 28−23 23−38 38−33 33−8 8− 3 الصفحات 

 34 32 33 32 23 83 23 األبواب

 %2,42 %3,23 %3,48 %3,23 %34,33 %32,23 %43,42 النسبة

 
يظهر أن أغلب األبواب جاءت صفحاته محصورة بين  ؛ومن خالل تحليل النتائج   

ت النسب ـنـيـد بــوق %،43,42ى ــلت إلــحيث وص ،رةــيكبفقــد بلغت نسبة  8و3العدد 
أن أبواب الكتاب كانت متباينة من حيث الطول، ففي بعض األبواب نجد ابن جني قد 

 استفاض كثيرا في الموضوع المتناول، وفي بعض األحايين نجده مختصرا. 
ان الشـــواهد، وقـــــد كـــــ ير منـــدد كبــــاب على عـــــذا الكتـوى هاحتــــــ اب:ـــشواهد الكتهـ ــــــ 

يستشهد ابن جني بكالم العرب الفصيح شعره ونثره، كما أنه كان يورد آيات من القرآن 
الكريم في شواهده، وكذا الحديث النبوي الشريف، وقد أحصينا هذه الشواهد في الكتاب 

 وهي موزعة على الشكل التالي: 
 
 

2,46%
1,23%
1,85%

3,7%

14,2%

32,72%

43,84%

 5-1

 10-5

 15-10

 20-15

 25-20

 30-25

 30

 

 

 عدد صفحات األبواب



الفصل األول: كتاب الخصائص دراسة وصفية تحليلية                          الباب الثاني       
 

 
141 

 الشعر ويالحديث النب القرآن الشاهد

 بيت 424 حديث 38 آية 433 العدد

 %22,33 %3,32 %33,43 النسبة

 
ات الشعرية، من دون وقد أحصينا األبي ،اشعر  واهد الكتاب كان ـشـدد من أكبر ع إن     

كان  ،ي بين أيدينا توحي إلى أن شواهد الكتابفالنتائج التذكر أنصاف األبيات، 
رآن ـ، وفي الدرجة الثانية يأتي الق%22,33 :ة إلىوصلت النسب أغلبها من الشعر حيث

وأما  ،السبعةراءات بالق ج  ـــحتي ارآنية، فابن جنـــات القن اآليـــم %33,43ريم بنسبة ــالك
وأما غالب موقفه من القراءات إن كان لها  »: عنده من الشاذ يعتبرما خرج عن ذلك 

ا أقل ــــوأم 1«راءة، ثم يذكر تخريجهاوجه عنده من لغة أو نحو أو صرف، فإنه يورد الق
ذ كان العدد محدودا والنسبة إ ،الشريف ة في الحديث النبوي  ـي المتمثلـــواهد فهـــــالش

في نظرته وتطبيقه  ،لــحاة األوائـــان عليه الن  ـــفقد سار ابن جني على ما ك ؛وعليه أيضا
 .للشواهد

غويين بل كان يذكر الل   ،اة فقطــــحي إحاالته على الن  ــــف ن جنيــــر ابــــم يقتصـــل النحاة:ــــ 
ا في هذا العنصر سنقتصر ــر أننــ، غيواه اآلخرينـــوذة من أفـــرى مأخــــ، وأقواال أخحاةوالن  

 أسماؤهم في الكتاب.  ذكرتالذين  ،على ذكر النحاة
 

                                                           
 .114، ص8ع، السعوديةمجلة الحكمة، القراءات القرآنية عند ابن جني، جايد زيدان مخلف،   1
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 النسبة العدد النحوي

 %32,22 مرة 22 أبو الحسن األخفش

 %33,33 مرة 44 يل بن أحمد الفراهيديالخل

 %34,22 مرة 324 سيبويه

 %33,43 مرة 82 أبو عثمان المازني

 %22,33 مرة 332 أبو علي الفارسي 

 

ما يمكن أن يستنتج من خالل الجدول واألعمدة التكرارية التي بين أيدينا، هو أن     
ما لم نتوقعه هو نسبة اإلحاالت  ابن جني كان كثيرا ما يذكر النحاة الذين سبقوه، ولعل

التي قدمها ابن جني لسيبويه في كتابه هذا، فلم يذكر عالما في النحو أكثر من 
سيبويه، على الرغم من أن أبا علي الفارسي كان أستاذا ومالزما له، وبلغة األرقام نجد 

ة فاقت بنسب ،الذين ذكرت أقوالهم في هذا الكتاب ،ر قائمة النحاةأن سيبويه قد تصد  
نسبة كبيرة، وبعد ابن جني نجد  %34,22الثلث من اإلحاالت التي أحصيناها فنسبة 

وابن جني عند ذكر %، 22,33مرة أي بنسبة قدرت بـ 332كر ذُ  قد أستاذه الفارسي
فتقويمه شيخه نجده  » له أو منتقدا ،أو مضيفا إلى آرائه ،مادحا له أن يكون أستاذه إما
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، فهو تارة يثني عليه وأخرى يختلف معه أو أنه يضيف من بناة مبثوثا بين أثناء كتبه
وقد ينتقده في بعض األحيان لكن في األعم األغلب  [وأنه]أفكاره إلى علم شيخه، 

  1«يمدحه ويمدح طول باعه في علمه ...
 :يما يأتوتحليل النتائج نصل إلى  ،من خالل اإلحصاء حصاء:نتائج اإل 4 ـــ2

األبواب، متفاوتة من حيث  عدد ثة أجزاء متقاربة من حيثجاء الكتاب في ثال* 
 الصفحات.

أبواب الكتاب في عنونتها تمي زت بنوع من الطول في عدد الكلمات، كما أن العناوين *
أن سبب  :، مثال باب فيكانت ال تعبر عن المحتوى المنتظر ،في بعض األحيان

ولى للعنوان خي ل لنا أنه باب في الحكم قد يكون سببا لضده على وجه، حين القراءة األ
 أصول النحو لكن المسائل التي ضمنها هذا الباب كانت في الصرف.

* أبواب الكتاب لم تخضع لنوع من الترتيب، فقد بدأ ابن جني كتابه بباب الفرق بين 
تحدث ين المصطلحين النحويين، بعد ذلك الكالم والقول، وهو موضوع يحدد الفرق ب

 يفها فهو موضوع لغوي، فقد انتقل من المستوى النحوي إلى اللغوي. غة وتعر عن الل  
  غة ــــات الل  ـتويــــد مســــي تجســـــوعات التـــــن الموضـــوعة مــــى مجمـــــاب علـــــتمل الكتــــ* اش

كانت في أصول النحو، فهو إذن كتاب  ،العربية، غير أن الموضوعات الطاغية فيه
 و.في أصول النح

فاضة ــــــر واالستـــــول والقصـــــث الطـــــن حيـــــم ،اوتةــــانت متفــات األبواب كـــــعدد صفح*
جني، فقد ن حيث القراءة التي يقد مها ابن اوت مـــــواب تتفــــار، ثم إن  هذه األبـــــواالختص
في باب الفصل بين  ،صفحة 24ن ابا يتكون مـــر بـــال ال الحصــــل المثــى سبيــــــأورد عل

بع ــم يتــه لــــا أنــالحظ أيضــصفحة واحدة، والمــفى بــحو اكتــاب الن  ــي بــوف ،القول والكالم
كما  ،غوية في تعريفه للمصطلحاتمنهجية واحدة في كتابه هذا، فقد يبدأ بالدراسة الل  

حو ـــح الن  ــن مصطلـــديث عــدأ الحـــد بــقو  ،ن القول والكالمــل بيـــاب الفصــي بــل ذلك فــفع

                                                           
ن جني، رحيم جمعه علي الخزرجي، أطروحة دكتوراه فلسفة اللغة العربية أبو علي الفارسي في مصنفات اب  1

 .11م ، ص1442هـ 1011وآدابها، إشراف: مهدي صالح سلطان الشمري، جامعة بغداد: 
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حو واإلعراب والبناء غوي في تعريفه للن  ليؤخر الجانب الل   ،واإلعراب بالجانب النحوي
 جانبا من منهجيته.هذا يظهر أيضا، و 

من حيث الشواهد أو االستشهاد، فقد  اآلخرين، حاةالن   عن* لم يختلف ابن جني كثيرا 
كان الحديث النبوي الشريف أن ة األولى ثم القرآن الكريم، كما وضع الشعر في المرتب

 غوي.من مصادر االحتجاج الل   امصدر  
أثناء الدراسة الوصفية التحليلية لكتاب المصطلح في كتاب الخصائص البن جني:  ــ 3

ذا  ،متعددة هموضوعات أن   إال ،حوكتاب في علم أصول الن   هالخصائص، ثبت أن   وا 
ت مختلفة في هذا الكتاب فالمصطلحات أيضا متعددة ومختلفة، منها كانت الموضوعا

ومصطلحات  وأصول النحو ،الصرفو ، حوالن  و ، غةالل  و  ،ما ينتمي إلى مجال الصوتيات
 أخرى.

 غويـةالل   مجموعـة مـن المصـطلحات ،ذكـر ابـن جنـي فـي كتابـه هـذاأ مصطلحات لغوية: 
المطـرد والشـاذ  :عريفـه للمصـطلحات مثـلفـي ت ،غـويوكثيرا مـا كـان يعـود إلـى المعنـى الل  

بـــدأ ابـــن جنـــي البـــاب )بـــاب القـــول علـــى  »حســـب مـــا أورده عبـــد اهلل جفـــال فـــي مقالـــه: 
غـــــوي إلــــــى المعنــــــى المطـــــرد والشــــــاذ( بتعريـــــف المصــــــطلحين وبيــــــان تطـــــور المعنــــــى الل  

االصــطالحي، فعــرف مصــطلح )المطــرد( بقولــه: "أصــل مواضــع )ط ر د( فــي كالمهــم 
تمرار، فذكر استعماالت )طرد( واستشهد لمعانيها بما ورد في كـالم العـرب. التتابع واالس

ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلــى مــادة )ش ذ ذ(، فقــال: "وأمــا مواضــع )ش ذ ذ( فــي كالمهــم فهــو 
غـوي لهمـا كمـا أنـه واألصـل الل   ،وقد ذكر بعد ذلك داللـة المصـطلحين ؛1«التفرق والتفرد.
   سيمه إلى أنواع مختلفة. وقد برع في شرحه وتق ،ذكر االشتقاق

ن كان هـي أنـابن جنعرف عن ة: ـوتيـصات مصطلح ـــ ب  بارعا في علم األصوات، وا 
سماه سر الصناعة، فإنه لم يهمل هذا الجانب في كتاب  ،كان قد أفرد كتابا لألصوات

                                                           
مجلة مجمع اللغة المصطلح اللغوي عند ابن جني في كتاب الخصائص مصدره وداللته، عبد اهلل جفال، ينظر:  1

 .11العربية األردني، ع 
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، وبخاصة ما يتعلق مجموعة من المصطلحات الصوتية فيه بل ذكر ،الخصائص
رف معنى يدل ـــــل حــــد أعطى لكـت التي يتميز بها كل حرف، بل إنه قبالحروف والميزا

ابن جني في كتاب الخصائص ن كالم العرب، وقد ذكر ـجه مـوهو ما استنت ،هـعلي
الحرف والحركة والمهموس والمجهور ومخارج ك ؛مجموعة من المصطلحات الصوتية

 األصوات... 
العربية بالمصطلح الصرفي، وقد كان سيبويه نحاة  تنىعالقد مصطلحات صرفية: ـــــ ج

النحاة الذين أتوا بعد  ، كما أن  بالمصطلح الصرفي اهتموامن أوائل النحاة الذين 
درسوا المصطلح الصرفي وميزوه عن باقي المصطلحات، ولم يغفل ابن جني  ،سيبويه

رز هذه ـــومن أب، بل إنه تحدث عن المفردة خارج السياق ،الجانب الصرفي في الكتاب
  قول ابن جني ي  ...واإلدغام والتصغير والتحقير والمصدر ريفـــات التصــالمصطلح

اعلم أن الحرف الذي يحذف فيجاء بآخر عوضا منه... أما ما حذفت فاؤه وجيء  »
بزائد عوضا منه فباب فعلة في المصادر، نحو عدة وزنة وشية وجهة. واألصل ِوْعدة 

حذفت الفاء ِلما ذِكر في تصريف ذلك، وجهلت التاء بدال من ووْزنة وِوْشية ووْجهة؛ ف
     1«الفاء...

    حو كتاب الخصائص هو كتاب في أصول الن  مصطلحات النحو وأصوله:  ــــ د
العربي، بالرغم من أنه يحوي مجموعة من المواضيع، لذلك فإن مصطلحات أصول 

القياس والعلة  ؛حات نجدحو نجدها بكثرة في هذا الكتاب، ومن هذه المصطلالن  
 ...االحتجاجو  واالستشهاد واألصل والفرع

وال تنتمي إلى  ،ونعني هنا المصطلحات التي ذكرها ابن جنيمصطلحات متنوعة:  ــــو
 .  والعلوم األخرى مثل علم المعاني والبالغة والنقد المجاالت السابقة

 عت أساليب التعريفقد تنو لــــ خصائص المصطلح النحوي في كتاب الخصائص:  4
ففي بعض المصطلحات نجده يقدم  ،في هذا الكتاب وكذا أشكال ورود المصطلحات

وفي أخرى يلجأ إلى األساليب األخرى كالتمثيل والوصف، هذا من  ،تعريفات دقيقة
ها تفاوتت في صفة ورودها. فإن المصطلحات التي استعمل ،جانب ومن جانب آخر

                                                           
 .172، ص1ابن جني، الخصائص، ج  1
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ذكر المصطلح النحوي  دـوق دة.ــــمعقوأخرى  ؛مركبةها ـــــمنو  ؛طةـــــبسيفمنها مصطلحات 
في كتاب الخصائص كثيرا، وقد كان ابن جني يقدم تعريفات دقيقة لبعض 

ذلك في غوي للمصطلح، و في بعض األحيان إلى التعريف الل   إذ يعود ،المصطلحات
ومن يستقص  »ية غو وفيه استفاض كثيرا في الداللة الل   ،باب الفصل بين القول والكالم

حوية يجد أنها قد توخي فيها تحقيق مثل هذه المطابقة بين الدال داللة المصطلحات الن  
حاة كانوا يشرحون هنا أو هناك الداللة والمدلول عليه في المعنى. ومما يؤيد ذلك أن الن  

  1«ح.ـــه المصطلـــل عــــاب وضــذلك البـــة لــحوياني الن  ــرون المعــح ويفس  ـــوية للمصطلـــغالل  
ض ر أن هذه ــــــاء بها الخليل، غيــــــام التقليبات التي جـــان يستعمل نظــــك ؛افة إلى ذلكــــــوا 

من بداية الكتاب المنهجية غير قارة في جميع الكتاب، فلم يسر على نفس المنهجية 
األخرى كان  في المنهجية، وفي بعض المصطلحات بر هذا خلالــويعت ،نهايتهإلى 

ي تعريفه ـا فعل فــوي، كمـــغعنى الل  ــا عن المــــيــغنــحوي مستــــيكتفي بالتعريف الن
 لمصطلح النحو واإلعراب والبناء.

فقد ورد المصطلح الواحد في أكثر من  ،ها المصطلحتعددت الصيغ التي ورد ب     
المضاف إليه، وقد و ة صفوالالجمع و  ،المفردكما أنه ورد بمختلف الصيغ؛ ك ،ةحصف
 .بصفة المذكر أو المؤنثأيضا رد و 

يستعمل المصطلح البصري وكذا الكوفي، فقد  ؛كان ابن جني في كتابه الخصائص    
استعمل الجر وهو من مصطلحات البصرة، واستعمل الخفض وهو من مصطلحات 

ند والذي يقابله النسق ع ،الكوفة، وكذا نجد أيضا مصطلح العطف كمصطلح بصري
  مدرسة الكوفة، وكذلك الجزم عند البصرة ويقابله مصطلح الوقف عند الكوفة.

                                                           
م، دار صفاء 1441هـ، 1011، عمان: 1نظرية المعنى في الدراسات النحوية، كريم حسين ناصح الخالدي، ط  1

 10للنشر والتوزيع، ص
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 ي: ــانـــــــــــل الثــــــــــــالفص

 ـــ دراسة لغويةـــ اب الخصائص ــي كتـــــوي فــالمصطلح النح                  

المصطلحية، وتعتمد هذه الدراسة نقطة بداية في  غوية للمصطلح تعد الدراسة الل         
غوية وال شك أن المعاجم الل   »أنواعها ــــــــ؛ بغويةاجم الل  ـــــالدراسة في مجملها على المع

غوي وتجلياته دون االقالل أو الحط من شأن التراث العربية هي أهم مكانز التراث الل  
ن كانت مفرداتها متضمنة أصال في المعاجم الل   ذا المنظور ومن ه 1«غويةاألدبي وا 

غوية وكيفية تحليل نطالقة في الدراسة الل  يعد بمثابة اإل ،غويةفإن العودة إلى المعاجم الل  
 هذه المصطلحات. 

قبل الشروع  أن نشير إلى طبيعة هذه المصطلحات، وصفة ورودها، لنا ينبغيو      
نا ألفينا حوية الواردة في كتاب الخصائص، إذ إن  للمصطلحات الن   في التحليل الل غوي

  ا ــــــهمــربطــت ،نــيــن كلمتـــة مـــرى مركبـــي كلمة واحدة، وأخــد دة فـــطة محــــات بسيـــمصطلح
، غير أن وعة من الكلماتـــمجم معينة، وكذا مصطلحــــــات معقــــــدة مكــــــونة من عالقة

يتعذر  دة،ـــة المعقــاصـــة وبخــركبــات المــلحأن المصط ؛وــهه ــع فيــنق قد اإلشكال الذي
ذ من معاجم المصطلحات ــخا رأينا أن نت  ـــــن هنـــــا، ومــــغوي لهاألصل الل   إيجادعلينا 
اها ــن معنــطلحات مـذي يدرس المصـموردا هاما في الدراسة؛ ككتاب الكفوي ال ؛الل غوية

ون ـــــــــــات الفنـــــــــــــــوكشاف اصطالح للجرجاني،ات التعريفذا ـــــــــــــــــغوي االصطالحي، وكـالل  
 صطلح وبداياتمعرفة تاريخ الم يقتضي ،كما أن تحليل المصطلحات لغويا للتهانوي،
وصوال إلى القرون  مرورا بنحاة آخرين، عاني التي حملها بداية من سيبويهوالم ،ظهوره
 حاة.  بين هؤالء الن   تالفخ، لنحد د موضع التوافق واالالمتأخرة

ذا كانت المصطلحات البسيطة       ا تختلف ـــإن أشكال ورودهــــ، فةل لغويو ذات أصوا 
فةـمن مصطلح إلى آخر، فثمة مصطلح  المشتق  و ـدر ومنها المص ،وأخرى نكرة ات معر 

إلى المصطلح  هابعضلـــى المصطلحـات المركبة، إذ يعود ق عـيء ينطبـفس الشـــون

                                                           
ممدوح محمد خسارة،  مجلة مجمع  غوية وأهميتها في وضع المصطلحات، معجم لسان العرب أنموذًجا،المعاجم الل    1

 817، ص3، ج87اللغة العربية بدمشق، المجلد 
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وقد  ل،ــبها أداة وصــي تركيـل فـــــد تحمـــ، وقاـإليه افةكون مضافة أو مضد تـقالبسيط، ف
لم يستطع  ،عبارة عن تعابيرفهي ، وأما المصطلحات المعقدة اب نسبيـــون التركيـــيك

 لتعبير عنه.يغة مختصرة تحدد المصطلح المراد لالنحاة إيجاد ص
و ــــــة، وهــــــــدال ةدــمة واحـــي كلــط فـــالبسي حـــع المصطلـــيقالمصطلحات البسيطة:  ــــــ 1

    لفظه استقل مصطلح كل هو » المصطلح المستقل بذاته وال يحتاج إلى إضافات
 سابقة بـــــاستثناء مفهومه، له، ليكتمل الحقة أو ســــــــــابقة قرينة إلى حــاجة غـــــير من بمفرده

 فيــــها الخــــالف ألوجه منه، نظـــــرا كجزء به وتتصل المصطلـــح تسبق التي " التعريف أل "

ح الحديث فإن المصطلحات البسيطة، هي ومن منظور علم المصطل 1«كثيرة أحيانا
الغاية التي يصبو إليها العلماء، فالمصطلح البسيط يتمي ز عن غيره بالخفة والداللة 

يتعلق بالمصطلح المتداول، غير أن ما تلقيناه من خاصة ما وبواالختصار أيضا، 
الصعوبة في إحصاء المصطلحات، هو أن ابن جني لم يقد م تعريفات صريحة في 

ويذكرها، دون  كثير من المصطلحات البسيطة، بل كان يشير إليها في بعض األحيان
قدم ي كما أنه كان وكان من الواجب علينا دراستها وتحليلها،توظيف تعريف لها، 

أخرى، فأقسام الكالم االسم والفعل والحرف كتب في  لبعض المصطلحات تعريفات
فها، إضافة إلى هذا  غير مذكورة في كتاب الخصائص، لكنها في كتاب اللمع قد عر 

  .واحد أكثر من تسمية للداللة معنى لها مصطلحات كانال بعضفإن 
مجاله ب العالقة التي تربط المصطلح تحددحوية، غوية للمصطلحات الن  اسة الل  الدر  إن     

، فمعظم المصطلحات البسيطة ذات جذور اغوية التي أخذ منهالحيوي، والداللة الل  
ح ــــــحوي، كما أن البنية الصرفية في المصطلالن  و يتقارب فيها المعنى المعجمي لغوية، 

 تعرفالمصطلحية، و ة ـــــغويــــالل   ردةـــــــه المفــــــي إليـنتمـال الذي تالبد منها في تحـديد المج
الوحدة التي يدرسها علم الصرف ويصف صورها وهيئاتها التي  »بأنها  البنية الصرفية

                                                           
1 la terminologie grammaticale dans l’oeuvre d’az-zamaħšarî, riad m. osman, thèse de 

doctorat ,sous la direction de hassan hamzé et hachem el ayoubi, université lumière lyon 2  

et université libanaise de beyrouth 2008 p  674 . 
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غوية ومن هنا فقد استوجبت الدراسة الل   1«تتشكل بها ويفسر ما يطرأ عليها من تغييرات
ي بناء المصطلح من ــــــــتظهر ف اباعتبار أن أهميته ،رى في بنية المصطلحـــــــــدراسة أخ

ومن جهة أخرى الصفة التي ورد بها، كما أن االعتماد على الدراسة الصرفية  ؛جهة
الترتيب الذي ارتضيناه في  ، إن  مصطلح في النصيوضح الصور التي ورد بها هذا ال
  البسيطة ترتيب ألفبائي، وهذه قائمة المصطلحات دراسة المصطلحات النحوية البسيطة

 
 البدل - اإلعراب                  -                    االستثناء -
 التعجب - الترخيم                   -    البنــــاء                   -
 الجزم - الجزم                     -  الجر                       -
 الضمير - الصفة                    -   الحال                    -
 الفاعل -العطف                    -                    الظرف  -
 النحو -                    الكالم -   القول                     -
  النداء -الندبة                        -
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
م،   1996هـ، 1616،عمان: 1دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها، لطيفة إبراهيم النجار، ط  1

 .33دار البشير، ص
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ودليل ذلك أن ، ةاستعمله جميع نحاة البصر و  ،مصطلح االستثناء قديمإن   االستثناء:
أو حد ه  االستثناء تعريفأن إال ، 1ر ذكر في باب االستثناء األدوات فقطـــــــف األحمــــخل
ج المصطلح ــة نضــــد  مرحلــــرحلة تعــــهذه المف ،ةأخر متــــال القــــرون اةـــنحعند  ر إال  ـم يظهل

  ف الذي ارتضاه له؟ــــا التعريـفما وجهة نظر ابن جني لالستثناء؟ وم، النحوي
 

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني االستثناء

وكذلك تقول: ما قام إال  »
زيدا أحٌد، فتوجب النصب 
إذا تقد م المستثنى، إال في 

أنك  لغة ضعيفة. وذلك
كنت تجيز: ما قام أحد إال 
زيدا، فلما قد مت المستثنى، 
لم تجد قبله ما تبدله منه، 
فأوجبت من النصب له ما 

 2«كان جائزا فيه.

االستثناء إخراج الشيء »
 3«من الشيء...

ولفظ االستثناء يطلق  »
على فعل المتكلم وعلى 
المستثنى نفس الصيغ،... 
واالستثناء إيراد لفظ يقتضي 

ما يوجبه عموم اللفظ، رفع 
 4«أو رفع ما يوجبه اللفظ. 

اْسَتثَنْيُت الشَّْيَء ِمَن  »
الشَّْيِء: حاَشْيُتُه. َوالثَِّنيَُّة: َما 

 5«استُْثِنيَ 

االستثناء من قياس  ومعنى »
الباب، وذلك أن  ذكره يثنَّى مر ًة 
في الجملة ومر ًة في التفصيل؛ 
ألنَّك إذا قلت: َخَرَج الناُس، 
ففي الناس زيٌد وعمٌرو، فإذا 
قلَت: إال زيًدا، فقد ذكرَت به 

 6«زيًدا مرًة أخرى ذكرًا ظاهًرا

                                                           
، مطبوعات مديرية احياء 1941هـ ، 1371مقدمة في النحو، خلف األحمر، تح: عز الدين التنوخي، دمشق:   1

 .89التراث القديم، ص
إن المالحظ في هذا التعريف يرى أنه تعريف بالمثال، ولم يذكر ابن جني  .78، ص3الخصائص، ابن جني، ج 2

التعريف القريب من الدقة هو ما أورده في كتاب اللمع مصطلح االستثناء في المقولة بل ذكر المستثنى، ولعل 
 .44اللمع، ابن جني، ص «أن تخرج شيئا مما أدخلت فيه غيره أو تدخله فيما أخرجت منه غيره »يقول: 

 .33ص التعريفات، الجرجاني، 3
 .91ص الكليات، الكفوي، 4
 ، مادة ثنى1لسان العرب، ابن منظور، مجلد  5
 ، مادة ثنى1فارس، جمقاييس اللغة، ابن  6
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وأما  ،راب القرآن الكريمإع األول: ،نلمصطلح اإلعراب في بداياته مفهوما اإلعراب:
لم تعثر أثناء البحث عن  1فقد استعمل اإلعراب بداللة أو بمفهوم النحو :المعنى الثاني

عند النحاة األوائل فقد استعمل سيبويه عالمات  ،هذا المصطلحلتعريف واضح وكامل 
 يأتي، وبعد سيبويه 2العربية من في باب مجاري أواخر الكلم ،اإلعراب للداللة عليه

فإعراب المضارع الرفع «  في كتابه المقتضب المبرد في حديثه عن إعراب المضارع
 .  3»والنصب والجزم...

 أصله اللغوي داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني اإلعراب

هو اإلبانة عن المعاني »
باأللفاظ، أال ترى أنك إذا 
سمعت أكرم سعيد أباه، 

أبوه، علمت  اوشكر سعيد
برفع أحدهما ونصب اآلخر 

ل من المفعول، ولو كان الفاع
ا واحدا الستبهم رحالكالم ج

 .4«أحدهما من صاحبه

...هو أثر ظاهر أو مقدر »
يجلبه العامل في آخر الكلمة 
أو ما نزل منزلته، وعلى 
القول بأنه معنوي هو تغيير 
أواخر الكلم أو ما نزل منزلتها 

اخلة الختالف العوامل الد
عليها لفظا أو تقديرا، وعليه 

 5«كثير من المتأخرين

...أعرب الر ُجل عن نفسه، »
إذا بيََّن وأوضح. قال رسول 

الثَّيُِّب  »اهلل عليه وآله وسلم:
ُيعِرب عنها لساُنها، والِبكر 

وجاء في  «ُتْسَتْأَمر في نفسها
يستحبُّ حين  »الحديث: 

ُيعِرب الصبيُّ أن يقول ال إله 
أي حين  «إال اهلل. سْبَع مرات
  6«ُيِبين عن نفسه.

                                                           
  المصطلحات الصوتية والنحوية عند البصريين في القرنين الثاني والثالث الهجريين، زهيرة قروي، أطروحة  1

 .367، 339، 337م، ص 3777م، 3778دكتوراه، إشراف، أد يمينة بن مالك، جامعة قسنطينة، 
 .13، ص1جسيبويه، الكتاب،  2
 .73، ص6جالمبرد، المقتضب،  3
، ويبدو أن ابن جني في تعريفه هذا قد استند إلى المعنى اللغوي، الذي  38، ص1جابن جني، الخصائص،  4

 يحمل داللة اإلبانة، فالمعاني يتم بيانها من خالل اإلعراب. 
، ويذهب في نفس االتجاه قبل الكفوي الجرجاني حيث يقد م تعريفا أكثر وضوحا ودقة 163ص الكفوي، الكليات،  5

 .31التعريفات ص «اختالف آخر الكلمة باختالف العوامل لفظا وتقديرا »نده فهو ع
، وهناك معاني أخرى لإلعراب لغة منها التحسين والتغيير، غير أن ، مادة عرب6جابن فارس، مقاييس اللغة،  6

المعنى المناسب هو اإلبانة: ينظر: الكواكب الدرية شرح على متممة األجرومية، الشيخ محمد بن محمد بن 
 . 66، ص1م، مؤسسة الكتب الثقافية، ج1997هـ 1617، بيروت:1الرعيني، ط
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 مصطلح البدل قديم استخدمه سيبويه في الكتاب، وكذا المبرد وابن السراج البدل: 
دل ــــللبدل مجموعة من التقسيمات التي ارتضاها النحاة، منها بو ، والفارسي، وابن جني

الزجاجي  عندن الكل ـــــي، وبدل البعض مـــــه المبرد وابن جنـاستعملض ـدل البعـالكل، وب
 ، وبدل الغلط والنسيان.شتمالحاس والزمخشري، وبدل االالن  و 
 

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية البدل عند ابن جني

والبدل ال يجوز إذا كان     »
الثاني أكثر من األول،  )

األول  (كما يجوز إذا كان
 1«أكثر من الثاني؛...

البدل تابع مقصود بما نسب  »
إلى المتبوع دونه قوله مقصود 
بما نسب إلى المتبوع يخرج 
عنه النعت والتأكيد وعطف 
البيان، ألنها ليست بمقصودة 
بما نسب إلى المتبوع، وبقوله 
دونه يخرج عنه العطف 

ن كان تابعا بالحروف أل نه وا 
مقصودا بما نسب إلى المتبوع 
لكن المتبوع كذلك مقصود 

  2«بالنسبة 

َوَبَدُل الشَّيِء َغْيُرُه اْبُن  »
ِسيَدْه ِبْدُل الشَّيِء َوَبَدُلُه 
َوَبِديُلُه الَخَلُف ِمْنُه َوالَجْمُع 

 3«َأْبَداٌل 

 
والتعريف  جني في هذا الكتاب لم يقد م تعريفا للبدل بل ضرب مثاال فقط، وابن    
اعلم أن البدل يجري مجرى »  :لمع العربية إذ قال هقدمه للبدل متضمن في كتابالذي 

 4«ومجرى الوصف في اإليضاح والتخصيص ،التوكيد في التحقيق والتشديد

                                                           
 . 334، 3الخصائص، ابن جني، ج 1
 .66عريفات، الجرجاني، ص الت 2
  .، مادة، بدل1لسان العرب، ابن منظور، مجلد 3
 .78لمع العربية، ابن جني، ص  4
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يحمل  بناءفال ة، ولم يختلف فيهاحامن المصطلحات التي اتفق في تسميتها الن   البناء:
 .معنى الثبوت، كون أنه مأخوذ من البناء المعروف لدى العامة

 
 أصله اللغوي داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني البناء

وهو لزوم آخر الكلمة  »
ضربا واحدا: من السكون أو 
الحركة، ال لشيٍء أحدث ذلك 

إنما  من العوامل. وكأنهم
سمَّوه بناء ألنه لمَّا لزم ضربا 
واحدا فلم يتغير تغير 
اإلعراب سمي بناء، من 
حيث كان البناء الزما 
موضعه، ال يزول من مكان 

  1«إلى غيره...

... على القول بأنه لفظي: »
ما جيء به ال لبيان مقتضى 
العامل من شبه اإلعراب، 
وليس حكاية او اتباًعا أو 

ساكنين،  نقاًل أو تخلًصا من
وعلى القول بأنه معنوي: هو 
لزوم آخر الكلمة حالة واحدة 
من سكون أو حركة لغير 

  2«عامل وال اعتالل

، َو » ... َوالِبناُء: اْلَمْبِنيُّ
 3«الَجْمع َأْبِنَيٌة َجْمُع الَجْمِع...

 

       دا ــــــامال، أو حــــــر تعريفا كـــــــاه ابن جني لإلعراب يعتبــــــعريف الذي ارتضـــــالت إن     
   ع الداللة ـــــم تتـــــفق اءـــــالداللة االصطالحية للبن إن   .روطلشـــــــل اـــــا، يستجيب لكــــامــــــت
قد عمد إلى معناه األولي  ،غوية، وهذا يعني أن ابن جني في تعريفه لمصطلح البناءالل  
 غوي العام.الل  

                                                           
 3. ج649ص  3، ج189ص 1ج :، وقد ذكر في مواضع أخرى من الكتاب38، ص1ج، ابن جني، الخصائص 1

 .73و 69ص
فلم يذكر البناء ، 377ية عند الجرجاني في التعريفات ص . وقد بحثنا عن الداللة اللغو 361ص الكفوي، الكليات،  2

     حركته وسكونه ال بعامل، كما أنه تحدث عن المبني الالزم وهو ما تضمن معنى  تما كان ،بل ذكر المبني
 كأين ومتى وكيف وما أشبهه كالذي والتي ونحوهما. ؛الحرف

 .مادة بني 8ج ، ابن منظور،لسان العرب 3
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منذ عهد سيبويه  بها التعريف تم يات النحوية التالمصطلح من الترخيم يعتبر الترخيم:
الترخيم  ابن جني وقد ذكر 1«األسماء المفردة تخفيفا...والترخيم حذف أواخر  »:يقول

أما في كتابه اللمع أورد و إال أنه لم يذكر التعريف التام للترخيم،  2كثيرةفي مواضع 
 .3تعريفا ببعض الدقة للمصطلح

 
 جذوره اللغوية داللته االصطالحية اللغوية عند ابن جني الترخيم

وذلك بأن يكون سيبويه قد  »
سأل جماعة من الفصحاء 

على  عن تحقير ُمهوأن  
حدى  الترخيم، فحذفوا الميم وا 
النونين ولم يحذفوا الواو 
البت ة، مع حذفهم واو كوثر 

: (في قولهم)على الترخيم 
ُكثَيْر وحذِفهم واو جدول، 
وقولهم: ُجَدْيل، وامتنعوا من 
، فقطع  حذف واو مهوأن 
سيبويه بأنها أصل فلم 

 4«يذكره.

الترخيم: حذف آخر  »
 5«االسم تخفيًفا

الراء والخاء والميم  (رخم ) »
ْشفاق.  أصٌل يدلُّ على رقٍَّة وا 
يقال أْلَقى فالٌن على فالٍن 
َرْخَمَته، وذلك إذا أظَهَر إشفاًقا 
عليه ورقَّة له. ومن ذلك 
الكالم الرَّخيم هو الرقيق... 
ومن هذا الباب قول أهل 

، وذلك «الترخيم»العربية: 
إسقاط شيٍء من أخر االسم 

لهم يا مالك، يا في النِّداء، كقو 
 6«ماِل؛ ويا حارث، يا حاِر.

 
                                                           

 339، 3يه، جالكتاب، سيبو   1
 .194ص 3ج، 43، ص1الخصائص، ابن جني، ج  2
 .73اللمع، ص  «اعلم أن الترخيم يلحق أواخر األسماء المضمومة في النداء تخفيفا »يقول ابن جني   3
، ويقدم ابن جني 43، ص1، وقد ذكر الترخيم في مواضع أخرى منها، ج194، ص3الخصائص، ابن جني، ج 4

 تعريفا للترخيم في كتاب اللمع تعريفا يتمي ز ببعض الدقة.
 .وقد اطلعنا على كتاب الكليات لكن لم نجد لهذا المصطلح تعريفا أو ذكرا.87التعريفات، الجرجاني، ص  5
 هو يضيف داللة التليين، لسان العرب مادة رخم.ف، وأما ابن منظور ، مادة رخم3بن فارس، جمقاييس اللغة، ا 6
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 وغيرهم 1في المقتضب لمبرداو ، في الكتاب التعجب مصطلح سيبويه استعملالتعجب: 
 بالباب الذي يتناولونه بالدراسة. أو يشرحون أو يعر فون ،نهم كانوا يقدمون أمثلةغير أ

 جني لم يقدم تعريفا ب في مواضع كثيرة، إال أن ابنوأمـا ابن جني فقد ذكر التعج  
 لتعجب في كتاب الخصائص على حد اطالعنا.ل

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني التعجب

ومن ذلك لفظ االستفهام  »
إذا ضامه معنى التعجب، 
استحال خبرا، وذلك قولك: 

رجل،  مررت برجل أيَّ 
 فأنت اآلن مخبر بتناهي
الرجل في الفضل ولست 

والتعجب ضرب مستفهما...
من الخبر، فكأن التعجب 
لما طرأ عليه االستفهام، 
إنما أعاده إلى أصله من 

 2«الخبرية.

 

التعج ب انفعال النفس عم ا  »
 3«خفي سبُبه

التعجب: هو بالنظر إلى  »
 4«المتكلم

: العين والجيم والباء (عجب»)
أصالِن صحيحان، يدلُّ 

على ِكْبر واستكباٍر أحدهما 
للشَّيء، واآلخر ِخْلقة من ِخَلق 

 الحيوان

ل الُعْجب، وهو أن يتكبَّر  فاألو 
االنسان في نفسه. تقول: هو 
ُمعَجٌب بَنْفِسه. وتقول من باب 
الَعَجب: َعِجب َيْعَجُب َعَجًبا، 

وأمٌر عجيب، وذلك إذا 
 5«اسُتْكِبر واسُتْعِظم.

 

 

                                                           
 .183، ص6ج«  هذا باب التعجب: وذلك قولك، ما ؟أحسن زيدا، وما اكرم عبد اهلل» يقول المبرد   1
 ينظر: الخصائص، ابن جني.  2
 .48التعريفات، الجرجاني، ص 3
 .313الكليات، الكفوي، ص  4
 ، مادة عجب.6مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 5
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وأما نحاة الكوفة فقد استعملوه بداللة  ،مصطلح الجر استعمله نحاة البصرة ن  إالجر: 
أما ابن  ،1بداللة الجر والخفض معا وقد ورد في كتاب إعراب القرآن للنحاس الخفض،

... أن »وهذا يظهر من خالل استعماله لحروف الخفض  ،جني فقد استعمل الخفض
لم تضارع األفعال فتعمل عملها هذه الحروف ليس لها معنى إال في األسماء، و 

 2«فأعطيت ما ال يكون إال في األسماء وهو الخفض والبصريون القدماء يقولون: الجر  

 أصوله اللغوية داللته اللغوية االصطالحية الجر عند ابن جني

... يقول النحويُّون ِإن »
الفاعل َرْفٌع، والمفعول به 
َنْصب...، ونقول: عجبت من 

نقيام زيد  كان فاعال،  فنجرُّه وا 
اهلل عز  ونقول أيضا: قد قال 

 (وِمْن َحْيُث َخَرْجتَ  )وجل  
ن كان بعد  (َحْيُث )فرفع  وا 

 3«حرف الخفض. 

هو اصطالح أهل  الجر »
البصرة والخفض اصطالح 
أهل الكوفة. والجر لم يجئ 
في القرآن مجرًدا من الباء 
إال وهو منصوب. ولهذا 
قلنا إن المجرور نحو قول 

وماربك  ﴿اهلل تعالى: 
في موضع نصب   ﴾بغافل

 4 «وهو الصواب

َجرَّ الشيَء َيُجرُُّه َجرًّا، إذا  »
  5«سحبه...

صٌل الجيم والراء أ (جر) »
واحد؛ وهو مدُّ الش يِء 
وَسْحُبه. يقال َجَررت الحبَل 

 6«وغيَره أُجرُُّه َجرَّا

                                                           
فالجواب عن هذا وعن جميع حروف الخفض أن هذه الحروف ليس لها معنى إال في األسماء  »يقول النحاس:  1

، 3معاني القرآن، أبو جعفر النحاس، تح: زهير غازي زاهد، ط «وهو الخفض والبصريون القدماء يقولون الجر
 .144، ص1، جنهضة العربيةم، مكتبة ال1978ـ ه1678مصر: 

 .1ج ابن جني، ينظر: الخصائص،  2
بالرغم من أن ابن جني لم يقدم تعريفا للجر  في هذا الموضع إال أننا أدرجناه في و  .176، ص 1الخصائص، ج 3

، ولم يتجاوز ليمن األشياء التي يمكن الوقوف ع دراستنا لما فيه المقولة ها ألنه في البداية استعمل مصطلح الجر 
 .حتى جاء بمصطلح الخفض رغم أن الداللة ال تختلف إذا استعمل الجر مكان الخفض

 مادة الجر   الكليات، الكفوي، 4
م، دار العلم 1978، بيروت: 1غة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، تح، رمزي منير بعلبكي، طجمهرة الل  5

 ، مادة جرر. 1للماليين، ج
 ، مادة جر.1س،  جغة، ابن فار مقاييس الل   6
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ألنه  ،رابعحاة من عالمات اإلينبغي أن نشير هنا إلى أن الجزم اعتبره الن   زم:ــــالج
     يزول بزوال العامل أو ما يعرف بأدوات الجزم، ذلك أن الفعل المضارع في أصله 

، والجزم من المصطلحات حركة الجزم، إال إذا دخلت عليه أداة الجزم تظهر عليهال 
د في فقد استعملها سيبو  ،القديمة  في الجمل لزجاجياالمقتضب، و يه في الكتاب والمبر 

 .في اللمع وكذا ابن جني

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية الجزم عند ابن جني

وكما يعبرون بالفتح عن  »
ن ـــــــــالنصب عــــــــوبــــــب، النص
  ف ـــــــــزم عن الوقـح، وبالجـــالفت
كل  (وبالوقف عن الجزم)

ذلك ألنه أمر قد عرف 
غرضه والمعنى المعنى 

 1«به.

 

الَجْزم: القطع واألخذ في  »
َجَزم األمر: الشيء بالثقة. و 

 [جزم ]قطعه ال عودة فيه و
 2«الحرف: أسكنه.

 3«غة الحبسالوقف في الل  »

وكل شيء قطعته أي   »
جزمته، وبه ُسِمي الَجزُم في 
الكالم لقصوره عن حظِّه من 

    4«اإلعراب.

الجيم والزاء والميم  (جـزم  ») 
أصٌل واحد، وهو القطع. يقال 
َجَزْمُت الشيء أْجِزُمه جْزًما. 
وَالجْزم في اإلعراب يسمَّى 
جزًما ألن ه ُقِطع عنه 

  5«اإلعراُب.

                                                           
إن الناظر في المقولة السابقة يرى أن ابن جني لم يقد م تعريفا للجزم، بل ذكر  .649، ص3الخصائص، ابن جني، ج 1

والوقف يعب ر عنه بالجزم وفي كلتا الحالتين فالمعنى غير  ،عالمات اإلعراب، وقد ذكر أن الجزم يعب ر عنه بالوقف
  مختلف.

 .388صالكليات، الكفوي،  2
ولم نقف على تعريف للجزم، وقد أوردنا معنى الوقف هنا باعتبار أن ابن جني  .386ص التعريفات، الجرجاني، 3

 استعمل مصطلح الجزم والوقف لنفس المدلول.
 ، مادة جزم.1ن دريد، جبجمهرة اللغة، ا 4
كما أنه اعتبر داللة الجزم تعود إلى ، ونجد نفس الداللة عند ابن منظور، ، مادة جزم1مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 5

 المسند أي الكتابة الحميرية وهذا مستبعد، ألن الداللة األولى هي األقرب. 
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 سيبويه في مواضع كثيرة من الكتابذكره  صطلح اشتهر في القرون األولى،م الحال:
ما ك وابن السراج، وكذا الفارسي وابن جني في كتاب اللمع، واألخفش المبردواستعمله 

عريف الدقيق لهذا المصطلح ال نكاد نعثر عليه عند تر أن الـ، غيريــله الزمخشاستعمــ
الحال التي يقع فيها » فقد اكتفى سيبويه بالتمثيل للحال يقول:  ،النحاة المتقدمين

. وأما األخفش فقد 1«األمر: وهو اسم، وذلك قولك: مررت بهم جميعا، وعامة وجماعة
بزيد من أهل البصرة لم يجز إال أن تجعله  َأْو ُقلت : إني ألمرُّ  » ذكر مصطلح الحال
  »2في موضع حال؛...

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني الحال

ومنه قوله: أخذته بدرهم  »
فصاعدا، هذه أيضا حال 
مؤك دة؛ أال ترى أن تقديره: 
فزاد الثمن صاعدا، ومعلوم 
أنه إذا زاد الثمن لم يكن إال 

 3«صاعدا...

 

يبي ن هيئة الفاعل أو  ما »
المفعول به لفًظا نحو ضربت 
زيدا َقائًما أو معنى نحو زيد 

 4«في الدار َقائًما

 

الحال كينة االنسان، وهو  »
ما كان عليه من خير أو شر  
ُيذك ر ويؤنث والجمع أحوال 

وحاالت  (على التذكير)
 5« (على التأنيث)

 

                                                           
 384، ص1الكتاب، سيبويه، ج  1
 .18، ص1معاني القرآن، األخفش، ج  2
بل  ،للحالالمقولة يستنتج أن ابن جني لم يقدم تعريفا  ه، إن الناظر في هذ347، ص3جني، ج الخصائص، ابن 3

 ذكر فقط أمثلة عن ذلك.

إذ هو عنده ما كان    »  فوي فقد أورد تعريفا لغويا للحال. وأما أبو البقاء الك78الجرجاني، التعريفات، ص 4 
 . كما يسير التهانوي في نفس الوجهة من حيث التعريف.386ص « اإلنسان عليه من خير أو شر، يذكَّر ويؤنث

حسب ما ورد  ،منظور، لسان العرب، مادة حول، كما أن الحال في اللغة هو نهاية للماضي وبداية المستقبل ابن  5
 في التعريفات.
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 وظ فهوقد  .عند الكوفة عتالن   يقابله مصطلحو   ،الصفة مصطلح بصري الصفة:  
النعت، على حد   غير أن ابن جني لم يستعمل 1سيبويه بداللة الصفة والنعت أيضا

فة.    اطالعنا بل استعمل الوصف للداللة على الص 

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني  الصفة

منها اجتماع المذكَّر  »
والمؤنَّث في الصفة 
المؤنَّثة، نحو رجل عالَّمة، 
وامرأة عالَّمة، ورجل 
نسَّابة، وامرأة  نسَّابة، 
ورجل ُهَمزة ُلَمزة، وامرأة 

 2«ُهَمزة ُلمَزة،...

 

الصفة هي األمارة الالزمة  »
بذات الموصوف الذي يعرف 

 3«بها

الواو والصاد  (وصف) »
د، هو والفاء أصٌل واح

َتْحلَيُة الشَّيء. ووَصْفُته 
َفة:  أِصَفه َوْصًفا. والصِّ

 4«األَمارة الالَِّزمُة للش يء.

 

 

                                                           
هذا باب ما أشرك بين االسمين في الحرف الجار فجريا عليه كما أشرك بينهما في النعت فجريا » يقول سيبويه  1

فالواو أشركت بينهما في الباء فجريا عليه ، ولم تجعل للرجل  على المنعوت وذلك قولك : مررت برجل وحمار . قبل
 .638، ص 1الكتاب ج« منزلة بتقديمك إياه يكون بها أولى من الحمار

لقد ذكر ابن جني الصفة من باب اجتماعها في المذكر والمؤنث. بالتالي   .371، ص3الخصائص، ابن جني، ج 2
 فهو ال يعتبر تعريفا أو حد ا كامال.

 .139التعريفات، الجرجاني، ص 3
نعته » وعنده « وصفك الشيء تنعته بما فيه وتبالغ في وصفه » فعند ابن منظور  .4مقاييس اللغة، ابن فارس، ج4

إن المتأمل في التعريفين السابقين يرى  «. الشيء تجليته ونعته فكوص» وأما الوصف عنده   «ينعته نعتا: وصفه 
ين السابقتين، لكن ابن منظور يورد فرقا بينهما حيث يخص النعت بالجيد وبكل شيء أن هنالك تقارب بين الكلمت

 .ما الوصف فيقال في القبيح والحسنكان بالغا، وال يقال في القبيح، وأ
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  الضمير. ىللداللة عل 1وقد استعمل سيبويه في كتابه مصطلح اإلضمار الضمير:

 أصوله اللغوية داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني الضمير

والضمير باإلجماع أبعد  »
شيء عن الفعل، من حيث 
كان الفعل موغال في التنكير 
واالسم المضمر متناه في 
التعريف، بل إذا لم يعمل 
الضمير في الظرف وال في 
الحال وهما مما تعمل فيه 
المعاني كان الضمير من 
نصب المفعول به أبعد، وفي 
التقصير عن الوصول إليه 

   2«أقعد

ضمير وقع بين اثنين  كل »
مذكر ومؤنث هما عبارتان 
عن مدلول واحد جاز فيه 
 )التذكير والتأنيث كقولهم    

 3(«الكالم يسمى جملة 

ميُر هو الش يء » ... الض 
الذي ُتضِمرُه في َضمير 

 4«قلِبَك... 

... يدلُّ على (ضمر  ) »
هذا  َغيبٍة وتستُّر... ومن

الباب: َأْضمرُت: في 
ضميرِي شيًئا؛ ألن ه ُيغيِّبه 

  5«في قلبه وصدره... 

  
ه ال يتوفر على شروط ــــــأن إال  وحاول تعريفه،  الضميرر ابن جني مصطلح ـلقد ذك     

عن الفعل من حيث التعريف  اختلفوجعله مالتعريف، فقد ذكر خصائص الضمير 
عند ابن جني، ففي موضعين نجد ابن جني يستعمل  وقد نجد التسمية تختلفوالعمل، 

 6المضمر للداللة على الضمير

                                                           
 .87، ص 1جسيبويه، الكتاب،   1

     
 .173، ص 1الخصائص، ابن جني، ج  2
للجرجاني فيما يتعلق بالضمير، إال أنه ذكر اإلضمار وهو عنده ولم نعثر على تعريف ، 847ص الكليات، الكفوي،  3
 39ص ...« إسقاط الشيء ال معنى » 
 مادة ضمر  ،8ج الخليل، معجم العين،  4
 ، مادة ضمر.3مقاييس اللغة، ابن فارس، ج  5

 
 ولنا تفصيل فيه في الفصل الخاص بداللة المصطلح. 311ص 3، ج37ص  3الخصائص، ج   6
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هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا ما  ؛لعل أول من استعمل هذا المصطلح الظرف:
 1سيبويهكا أن النحاة األوائل قد استعملوه أيضا ـــــه في معجم العين، كميار إلـــــــــأش

  .2واألخفش

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية الظرف عند ابن جني

... أن الظرف يعمل فيه »
.. واآلخر أن الَوْهم مثال؛.

يجوز في المعطوف ما ال 
يجوز في المعطوف عليه. 
وال تقول على هذا: َضْرُبك 
زيدا حسن وهو عمرا قبيح؛ 
ألن الظرف يجوز فيه من 
االت ساع ما ال يجوز في 
غيره، وثالث: وهو أنه قد 

من  (اليوم)يجوز أن يكون 
قولك: قيامك أمس حسن 
وهو اليوم قبيح ظرفا لنفس 

اوله فيعمل ، يتن(قبيح)
  3«فيه.

الظرف الل ْغُو وهو ما  »
كان العامل فيه مذكوًرا 
نحو زيد َحَصَل في الدار. 
الظرف المستقر  هو ما 
كان العامل فيه ُمَقدًَّرا نحو 

  4«زيد في الدار.

الظرف: كل ما يستقر  »
فيه غيره فهو ظرف كل 
ظرف في التقدير فهو جار 
ومجرور ألن قولنا صليت 

معناه: صليت يوم الجمعة 
في يوم الجمعة، وعلى هذا 

 5«سائر األزمنة واألمكنة.

ظرف: الظاء والراء والفاء  »
كلمة كأنها صحيحة. يقولون 
هذا وعاء كل شيء وظرفه 
ثم يسمون البراعة ظرف 

 6«وذكاء القلب كذلك

                                                           
ومما ال يكون العمل فيه من الظروف إال متصال في الظرف  »يقول سيبويه:   314، ص1، سيبويه، جالكتاب  1

 .«كل ه، قولك: سير عليه الليل والنهار، والدهر، واألبد، وهذا جواب لقوله كم سير عليه إذا جعله ظرفا
 .181، 1جاألخفش، معاني القرآن،   2
    .37، ص3الخصائص، ابن جني، ج 3
 .167، الجرجاني 168يفات، التعر  4

 387ص  الكليات، الكفوي،  5
 ، مادة ظرف.3غة، ابن فارس، جمقاييس الل    6
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، وقد ذكره سيبويه تهاسم التوابع، ويتصدر قائمالعطف مصطلح ينتمي إلى ق العطف:
والعطف مصطلح بصري، ويقابله  خفش.من مر ة في الكتاب وكذا المبرد واألأكثر 

 النسق عند نحاة الكوفة.

 جذوره اللغوية داللته االصطالحية اللغوية العطف عند ابن جني

ررت ــــــو مــــف نحــــــــفالعط »
ذا أوكد ـــــــزيد وبعمرو؛ فهــــــــب

ى من مررت بزيد ــــــــــمعن
 1«وعمرو

ف؛ ــــــــــومن ذلك واو العط »
ف، ـــــــان: العطــــــــــــــــفيها معني

ع. فإذا ــــــــــــــــى الجمــــــــــــــــومعن
وضعت موضع مع 
خلصت لالجتماع، وخلعت 

ومن عنها داللة العطف...
ها ــــــــذلك فــــــــــــــاء العطف؛ في

ف ــــــــــــــــــــــــــالعطمعنيـــــــــــــــــــــان: 
  2«واالتباع...

العطف تابع يدل على  »
معنى مقصود بالنسبة مع 
متبوعه، يتوس ط بينه وبين 
متبوعه أحد الحروف العشرة 
مثل قام زيٌد وعمرو فعمرو 
تابع مقصود بنسبة القيام إليه 

 3 «مع زيد

تابٌع ُصدِّر بحرف  »
 4«العطف

: العين والطاء (عطف) »
والفاء أصٌل واحٌد صحيح 
يدلُّ على انثناء وِعياٍج. يقال 
َعَطْفُت الش يَء، إذا َأَمْلَته. 
وانَعَطف إذا انعاج. ومصدر 
عطف الُعُطوف. وتعط َف 
بالرَّحمة تعطًُّفا. وَعَطف اهلل 
تعالى فالًنا على فالٍن َعْطًفا. 
والرَُّجل َيعِطف الِوسادَة: 

إذا ارتَفَق  يثنيها، عطًفا،
 5«بها... 

 

                                                           
 .111، ص3جابن جني، الخصائص،  1
: 1، ج394، 177 3ج منها: ، وقد ذكر العطف أيضا في مواضع أخرى194، 3الخصائص، ابن جني، ج 2

378 ،391. 
وهو الرد من قولهم عطفت عنان  ،، ويضيف الجرجاني تعريفا لغويا للعطف184 صالجرجاني،  التعريفات، 3

 فرسي أي صر فته ورددته.
 .478ص  الكليات، الكفوي، 4
 ، مادة عطف.6مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 5
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في استعمال هذا المصطلح لم يكن  ،تشير المصادر إلى أن صاحب الفضل الفاعل:
الى ـــــثم تت ،1ود الدؤلي حيث استعمله مع المفعولـــــاألس وأبه ـــــــد استعملــــــــــقف ،سيبويه

استعمال هذا المصطلح عند سيبويه في الكتاب في مواضع كثيرة، واستعمله أيضا 
مصطلح حاة ف الن  فقد وظ  بداللة التأنيث فاستعمل الفاعلة، وأما في القرن الثالث للهجرة 

. وأما ابن جني في كتابه اللمع فقد أفرد نهم المبرد وابن السراجمو  ؛الفاعل في دراساتهم
 . 2بابا للفاعل

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية الفاعل عند ابن جني

وأن الفاعل عندهم إنما » 
هو كل  اسم ذكرته بعد 
الفعل وأسندت ونسبت ذلك 
الفعل إلى ذلك االسم، وأن 
الفعل الواجب وغير 
الواجب في ذلك سواء، 
لسقط صداع هذا 

 3«المضعوف السؤال.

 

الفاعل ما أسند إليه الفعل » 
شبهه على جهة قيامه به أو 

أي على جهة قيام الفعل 
بالفاعل ليخرج عنه مفعول 

   4«ما لم يسم فاعله

الفاعل: كل اسم أسند إليه » 
 5«فعل أو اسم فهو فاعل

 

 6اسم مشتق من فعل

                                                           
 13، ص1طبقات فحول الشعراء ج 1
، وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى فعلع مأهل العربية كل اسم ذكرته اعلم أن الفاعل عند  » :وهذا نص التعريف 2

ذلك االسم، وهو مرفوع بفعله. وحقيقة رفعه بإسناد الفعل إليه، والواجب وغير الواجب في ذلك االسم سواء، تقول في 
 33اللمع ص  «؟الواجب قام زيد، وفي غير الواجب ما قام زيد وهل يقوم زيد

 .178، ص1ج ابن جني، الخصائص، 3
 .181 ،187صي، الجرجانالتعريفات،  4
 .488صالكفوي، الكليات،  5
 فعل.ـ: ينظر الجذر اللغوي ل 6
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د على ، ويبدو أن ابن جني قد اعتممن النحويين الذين أشاروا إليه سيبويه القول:
 سيبويه في تعريفه للقول.

 أصله اللغوي داللته االصطالحية اللغوية عند ابن جني القول

... كل لفظ مِذل به اللسان، »
تاما كان أو ناقصا. فالتام  هو 
المفيد، أعني الجملة وما كان 
في معناها، من نحو صه، 
يه. والناقص ما كان بضد   وا 
ن،  ذلك، نحو زيد ومحمد، وا 
وكان أخوك، إذا كانت الزمانية 

 1«ال الحدثية.

 

القول والكالم واللفظ  »
...ولفظ القول يقع على 
الكالم التام وعلى الكلمة 
الواحدة على سبيل 

 2«الحقيقة

قول القاف والالم أصٌل 
واحٌد صحيٌح يقلُّ كلمه، 
وهو القول من النُّطق. 
يقال:  يقول َقواًل. 

 3والِمْقَول: اللسان...

 
القول المفيد  ها؛ن  وقال إخالل المقولة التي بين أيدينا يقد م ابن جني تعريف الجملة  ومن
 ما اصطلح عليه الكالم، وعليه يمكن أن نعب ر بالمعادلة التالية: أو التام.

 فظ المفيد، الكالم = الل  لفظ غير مفيد +القول= لفظ مفيد 
     لة عند ابن جني.بالتالي فالكالم هي الجم  ؛فظ المفيدالجملة= الل   

                                                           
  .18، ص1الخصائص، ابن جني، ج 1
قائال، وما خرج من الفم إن لم يشتمل  843في ص  عناصر ثالثة ويقدم الكفوي فرقا بين 817الكفوي، ص  ،الكليات 2

ن أفاد معنى فقول، فإن كان مفردا فكلمة، أو مركبا من  ن اشتمل ولم يفد معنًى فهو لفظ، وا  على حرف فهو صوت، وا 
  اثنين ولم يفد نسبة مقصودة فجملة، أو أفاد ذلك فكالم، أو من ثالثة فكلم

بلغة أهل  )ُل: اللِّساُن. والِمْقَول قول الِمْقوَ  »وفي معجم العين للخليل فمادة  ، مادة قول.8غة، ابن فارس، جمقاييس الل   3
: الَقْيل، وهم الَمقاِولة واأَلقيال واألقوال، والواحُد الَقْيل. ورجٌل ِتْقوالٌة أي ِمْنطيٌق، وَقو اٌل وَقو الٌة أي كثير (اليمن 
 مادة قول  8، العين ج«الَقْول...
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و ــــــــــــــــل من استعمل مصطلح الكلم هد أن أو  ــــنج ،حويإذا عدنا إلى التراث الن   الكالم:
سيبويه في الكتاب، وقد اختفى هذا المصطلح في لفظه في القرون اآلتية، إنما الداللة 

هو اسم وفعل وحرف، ثم استعمل ابن  :بقيت نفسها يتحدث سيبويه عن الكلم فيقول
فرقا بين الكالم والجملة  مقد  حينما  ؛1العكبري نفس الوجهة يسير فيو السراج الكالم، 

العكبري يشترط  وعلى هذا فإن ،ن الكالم عبارة عن الجملة المفيدة فائدة تامةإ :ويقول
 اإلفادة أو المعنى في الكالم، وال يشترط أن يتكون من اسم وفعل وحرف، فإذا أخذنا قم

 كالم.ال يصنفان ضمن االسم والفعل والحرف لكن حتويانال ي هماوصه فإن
 

داللته اللغوية  عند ابن جني  الكالم
 االصطالحية

 جذوره اللغوية

لفظ مستقلٍّ بنفسه،  ... فكل»
مفيٍد لمعناه. وهو الذي 
يسميه النحاة الُجَمل، نحو 
زيد أخوك، وقام محمد، 
وضرب سعيد، وفي الدار 
أبوك، وصه، ومه، ورويد، 
وحاء وعاء في األصوات، 
، وأو ه،  ، وأف  ، وَلبِّ وحسِّ
فكل لفظ استقل بنفسه، 
وجنيت منه ثمرة معناه فهو 

 2«كالم

متين الكالم ما تضمن كل »
 3«باإلسناد

والكالم يطلق على المفيد  »
وغير المفيد، والجملة 
الشرطية بمجموع الشرط 
والجزاء كالم واحد من حيث 
اإلفادة كما في كلمة 

والكالم المعقب  (اإلخالص)
باالستثناء والكلم يطلق على 
المفيد وغير المفيد والكالم 

 4«الجملة المفيدة.

الَكْلم: الَجْرح، والجميُع: »
الُكُلوم. َكَلْمته َأْكِلُمه َكْلًما، 
وأنا كالٌم، وهو َمْكلوٌم. أي 
َجَرْحته. وَكليُمك: الذي 

          1«ُيكلِّمك وُتَكلِّمه.
الكالم تقول: كلمته أكلمه  »

تكليما؛ وهو كليمي إذا كلمك 
أو كلمته، يتسعون فيسمون 
اللفظة الواحدة المفهمة كلمة، 
والقصة كلمة، والقصيدة 

  2«لها كلمة...بطو 

                                                           
 فية في النحو، العكبري.ينظر: مسائل خال  1
 .8، وقد ذكر أقسام الكالم في كتابه اللمع ص18، ص1الخصائص، ابن جني، ج  2
 .196التعريفات، الجرجاني، ص  3
 .888الكفوي، ص ،الكليات  4
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، ثم سمي في األول العربيةف من حيث الداللة تطورا شهد هذا المصطلح النحو:
سيبويه لم يقد موا كاألوائل  العربية نحاةحو وزال مصطلح العربية، ولعل استعمل الن  
 و.تعريفا للنح

 أصوله اللغوية داللته اللغوية االصطالحية النحو عند ابن جني

هو انتحاء سمت كالم  »
ن العرب، في تصرفه م

يره؛ كالتثنية عراب وغإ
والتكسير  والجمع، والتحقير،

واإلضافة، والنسب، 
والتركيب، وغير ذلك، 
ليلحق من ليس من أهل 

غة العربية بأهلها في الل  
ن  الفصاحة، فينطق بها وا 

ن شذ   لم يكن منهم،  وا 
  3«بعضهم عنها رد  به إليها

بقوانين  النحو هو علم »
يعرف بها أحوال التراكيب 
العربية من البناء واإلعراب 
م وغيرهما وقيل النحو عل

يعرف به أحوال الكلم من 
عالل وقيل علم حيث اإل

بأصول يعرف بها صحيح 
 4 «الكالم وفساده.

النَّْحُو: الَقْصُد َنْحَو الشَّيء  »
     َنَحْوُت نحوه أي َقَصْدُت 

 5[«َقْصَدُه  ]

النون والحاء والواو  (نحو»)
كلمٌة تدلُّ على قصد. 
ونحْوُت َنْحَوه. ولذلك سمِّي 
َنْحُو الكالم، ألنه َيقِصد 
أصول الكالم، فيتَكلَُّم على 
َحَسب ما كان العرب تتكلَّم 

 6«به.

 

 

                                                                                                                                                                                     
 ، مادة كلم8الخليل،، ج ،معجم العين  1
   .ابن فارس ،مقاييس اللغة  2
يكون هذا التعريف من أفضل ما قد م ابن جني، حيث جاء شامال  وعليه .36، ص 1الخصائص، ابن جني، ج 3

 ألبواب النحو، واشتمل هذا التعريف على موضوعات الصرف أيضا.
النحو  »، وقد اكتفى الكفوي بتقديم الداللة الل غوية والمتمثلة في قوله 347، 389 التعريفات، الجرجاني، ص 4

مثلك. ورجعت إلى نحو البيت: أي جهته. وهذا الشيء  نحوت نحوك: قصدت قصدك. ومررت برجل نحوك أي
 .913ص  «على أنحاء أي أنواع. وعندي نحو ألف درهم أي مقدار ألف درهم.

براهيم السامرائي، سلسلة  5 معجم العين، أبو عبد الرحمان، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح: مهدي المخزومي، وا 
 .مادة نحو 3المعاجم والفهارس، ج

 .، مادة نحو8غة، ابن فارس، جمقاييس الل   6
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 .طالحيـغوي واالصنى الل  ـالمع فيهـا ن المصطلحات التي يتوافقـمدبة د الن  ـــــــــــــتع دبة:الن  
كالمبرد  الذين جاؤوا فيما بعد العربية نحاةد سيبويه، و ـل هذا المصطلح عنـاستعم وقد

 . 1في المقتضب

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني  الندبة

وذلك أنه موضع أريد  »
ار ـــــــــــــــــــى اإلنكــــــــــــه  معنـــــــفي

 والتعج ب، فُمِطل الصوتُ 
به وجعل ذلك أمارة لتناكره؛ 
كما جاءت مد ة الندبة 

يذانـــــــــــــــــإظه ع؛ وا  ا ــــــــارا للتفجُّ
اجع، ـــــاكر الَخْطب الفـــــــــــــبتن

والَحَدث الواقع فكما أن مدة 
الندبة ألف، فكذلك ينبغي 

نكار ــــــــــــــــــــــــون مد ة اإلأن تك
  2«ألفا

دبة. وأمثال هذه ومنها الن »
 ]المعاني كثيرة في الكالم.  

على قلة  (يا  )والندب بـ 
 3« ([وا  )واألكثر لفظ 

: النون والدال والباء (ندب) »
ثالُث كلماٍت: إحداها األَثر، 
والثانية َاْلخَطر، والثالثة تدلُّ 

ٍة الشيء. فاألو ل ــــــــــــــــــعلى خف  
لُجْرح والجمع ر اــــــــــــالنََّدب : أثَ 

ع ــــــــــــــــــأنداب، وذلك إذا لم يرتف
اني: النََّدب: ـــــــــــعن الجلد. والث

الَخَطر. وأْنَدَب َنْفَسه َخاَطَر 
        4«بها

بكى عليه  الميتُ  دبَ نُ  »
 5«وعدد محاسنه ...

                                                           
هذا باب الندبة: وهو يجري في الكالم على ضربين: أما من أراد أن يفصلها من النداء، وألحق  »يقول المبرد:  1

 تبين بها الحركة، فإن وصل حذفها في آخرها ألفا. وألحق األلف في الوقف هاء لخفاء األلف، فتبي نها بالهاء كما
، ص 6المقتضب، ج « والوجه اآلخر أن تجري مجرى النداء البتة... ألن الندبة إلظهار التفجع ومد  الصوت

347. 
 .188، ص3الخصائص، ابن جني، ج 2
 .978ص الكليات، الكفوي، 3
وعدد وندب الميت، أي بكى عليه، »  ، مادة ندب، ويقدم ابن منظور تعريفا آخر يقول8غة، ابن فارس، جمقاييس الل   4

بة وهو من أبواب النحو، كل محاسنه والندب أن تدعو النادبة بحسن الثناء في قولها: وا فالناه واسم ذلك الفعل: الند
 .مادة ندب ،ي ندائه وا فهو من باب الندبة. ابن منظورشيء ف

ديدة،  باب الباء هـ، مكتبة السكة الج1339، مصر: 1ط محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، 5
 .ل النون، مادة ندبصف
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وعة من ــــــــقد استعملت مجم، و 1اب المقتضبــــــفي كت اصريحً  لفًظاداء ـــــــــــورد الن   النداء:
لمنادى، وقد كان ابن داء والمدعو والدعاء واـالن   ؛داء وهيــــــاللة على الن  المصطلحات للد  

 .داءاستعملوا مصطلح المدعو للداللة على الن   نجني من الذي

 جذوره اللغوية داللته االصطالحية اللغوية النداء عند ابن جني

أال ترى أنهم يقولون: الذي  »
في الدار زيد، وأصله الذي 
استقر أو ثبت في الدار زيد، 
ولو أظهروا هذا الفعل هنا 
لما أحال معن ى، وال أزال 
َغَرضا، فكيف بهم في ترك 
إظهاره في النداء؛ أال ترى 
أنه لو ُتُجشِّم إظهاره فقيل: 
أدعو زيدا، وأنادي زيدا، 

ال أمر ــــــــــــــوأنادي زيدا الستح
النداِء فصار إلى لفِظ الخبر 

ذب، ـــــــــــــــالمحتِمل للصدق والك
ه ــــــــــــداء ِممَّا ال يصح  فيــــــــــوالن  

 2«تصديق وال تكذيب

ار ــــــــــــــــــــــــــــــالنداء: هو إحظ »
اضر، ـــــائب، وتنبيه الحـــــــــالغ

ريغ ـعرض، وتفه المــــــــــــوتوجي
ارغ. ـــــــــــــالمشغول، وتهييج الف

وهو في الصناعة تصويتك 
اله عليك ـــــــــــــــــــــريد إقبــــــــبمن ت
والمأمور بالنداء  )ه ــــلتخاطب

ر ـه اآلمـــــــــــــــادي ليخاطبــــــــــــــين
  3(«فصار كأنه هو المنادى

ومن الباب َنَدى الصَّوِت:  »
ُبْعُد مذهِبه. وهو أندى صوتًا 

 4«منه، أي أبعد.

ْوُت ِمْثُل  » النِّداُء َوالنُّداُء: الصَّ
الدُّعاِء َوالرُّغاِء، وَقْد ناداُه، 
وناَدى ِبِه، وناداُه ُمناداًة وِنداًء، 

 5«َأْي َصاح ِبهِ 

 

                                                                                                                                                                                     

 
اعلم أنك إذا دعوت مضافا نصبته، وانتصابه على الفعل المتروك إظهاره، وذلك قولك يا عبد اهلل  »يقول المبرد  1

 6ج ،«...ألن يا بدل من قولك: أدعو عبد اهلل، وأريد ال أنك تخبر أن تفعل، ولكن بها وقع أنك قد أوقعت فعال
 .373ص

 .174، ص1الخصائص، ابن جني، ج 2
 .974ص الكليات، الكفوي،  3
 ، مادة ندى.8غة، ابن فارس، جمقاييس الل    4
 ، مادة ندى4لسان العرب، ابن منظور، مجلد   5
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اب ـــــــي كتــــــوية فــــــالنحطة ـــــات البسيـــــر المصطلحــــد تنوع ذكـــــلق: ـقوتعـلي تحليل 1 ــ1
 (الــــ)ـ: دوء بــــــــها مبــــــر فة وأغلبـــــات معـــــد جاءت معظم هذه المصطلحــــائص، فقـــــالخص

ومن خالل التحليل السابق للمصطلحات نصل إلى نتيجة مفادها أن ابن التعريف، 
تعـريف  :لــــا مثـــــريف صريحــــالتعان ـــــكجني قد وفق في تعريف بعض المصطلحات إذ 

فال ترقى من حيث  الكالم والقول واإلعراب والبناء والنحو، وأما باقي المصطلحات
 ولنا قراءة في هذه النتائج: ،المنظور الذي يرتضيه علم المصطلح حديثا التعريف، إلى

 البسيط ن حيث شكل ورود المصطلحـقراءة م 1 ــ1ــ 1
ح ــــــبشكل المصطل اـــــنقصد هن: 

اب ـــا في كتـــــا في المقوالت التي انتقيناها لتشكل مصطلحـــــة التي ورد بهـــــالصف ؛البسيط
حوية، بل ات الن  ــــوي كل  المصطلحــــــــــــــغمع العلم أننا لم نتناول بالتحليل الل  ، ائصـــالخص
 م ـــــــاسب وعلــــــــــا من التعريف الذي يتنــــــــــــيحمل في طياته نوعا رأيناه ــــــــــا منها مــــــــــــاخترن

 تمصطلحاال توحي إلى أن ابن جني كان يستعمل رجنا بهاختائج التي والن  المصطلح، 
فة أكثال البسيطة ضافة إلى ذلك فقد جاءت ـــــــر من المصطلحــــــمعر  ات البسيطة النكرة، وا 

نتمي إلى ي ما ؛ات مصدرا وأخرى مشتقة، وأما فصائل االسم فمنهاــــــبعض المصطلح
 إلى الوصف. ما ينتمي األسماء ومنها

فة  أغلب المصطلحات: ـــ المعرفة والنكرةـــ أ المصطلح البسيط  المدروسة وردت معر 
 فقد ،التي اخترناها للدراسة عشوائية عي نةفالدالة على ذلك، التعريف  ( الـــ)وقد كانت 

مصطلحات وردت بصيغة النكرة واألخرى  73 ؛منها بسيــــــــطا مصطلحا 19 ـناأحصيــ
 ل التالي يبي ن ذلك:والجدو  ،صيغة المعرفةوردت ب

 

 

 

 

 النكرة المعرفة المصطلح

 30 61 العدد

 %67,51 %12,46 النسبة



الثاني                  الفصل الثاني: المصطلح النحوي في كتاب الخصائص دراسة لغوية الباب  
 

 
170 

 
فة        من خالل هذا الجدول نرى أن أغلب ال     مصطلحات البسيطة وردت معر 
  التعريف. (الـ )بـ  
من هذا البحث أن الكلمة في  ،ظريلقد أشرنا في القسم الن  الفصائل المعجمية: ب 

مجملها إما أن تكون اسما أو فعال أو ظرفا أو صفة، وأن المصطلحات في أغلبها 
لى أي تكون من األسماء والصفات وال تكون حرفا أو فعال، فماذا ن جد عند ابن جني وا 

 .مدى طبق ابن جني هذه السمة
 دلــــــ، البــــة االسم مــــــا يلي: الضميرات التي تنتمي إلى فصيلــــمن المصطلح اء:ـــاألسم

 اإلعراب، الظرف، الكالم، الترخيمالعطف، الجزم، االستثناء، الجر، النداء، البناء، 
 التعجب، النحو، القول. 

 الفاعل، الحال، الصفة، الندبة.  الوصف:
يتبين لنا أن ابن جني  ،من خالل تصنيف المصطلحات إلى األسماء واألوصاف   

ابن جني فصيلة االسم، وهذا ال يعني أن قد وظف بكثرة في هذه العينة التي اخترناها، 
 : المنادى، والمستثنىفي العديد من المصطلحات مثل لم يستعمل الوصف بل نجده

 تدأ، واإلحصاء أفرز عن هذه النتائج:والمب
 

 

 

15,78%

84,22%
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حوية أكثر من الوصف في ف ابن جني األسماء للداللة على المصطلحات الن  وض       
 العينة التي توفرت لدينا، فالنسبة الكبيرة كانت من األسماء، والتي حملت مجموعة من

: (استفعال): نحو، قول، عطف، ظرف. (َفْعل)دل، ــــبــــا، )َفَعل(: األوزان الصرفية ومنه
 استثناء... 

عود بعض المصطلحات ييرى أن  ،إن الناظر في المصطلحات البسيطة السابقة    
حاة وضفوا المصطلح فيها األصل إلى المصطلح المركب، ولحاجة في نفسية الن  

 ومن هذه المصطلحات نجد: ،البسيط على المركب
م. الترخيم:  واألصل فيه االسم المرخ 

 اضي.ـــــــــــأصله الفعل الم الماضي:
 .رـــــــــــــــــل األمــــــــــــــــــأصله فع األمر:

االسم أو الفعل المضمر... والمصطلحات من هذا النوع كثيرة في كتاب  المضمر:
 الخصائص البن جني.

21,05%

78,95%

 15

 4

 

 

 الصفة االسم المصطلحات

 76 18 العدد

 %31,78 %87,96 النسبة
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ة ــــــفي بداي ،ات صريحة دقيقةــــر ابن جني تعريفـــــذك حيث أنواع التعريف: من 2ــ1ــ 1
عب على صلكنه بعد ذلك بدأ في الخوض في قضايا ي ،الكتاب لمصطلحات محد دة

 في مواضع، و يقدم تعريفات بالمثال ففي بعض المواضع ،دقيق الباحث استنتاج تعريف
 ذلك: التالي ُيظهربالمقارنة. والجدول  أخرىفي بالشرح و 

 
 

 

  

 

 

 

 

    ي هذا ــــــــات فـــه للمصطلحـــــــي تعريفـــــفاألساليب وعة من ـــــــــابن جني مجم لقد وظ ف    
في بداية الكتاب عر ف عددا من المصطلحات ف لكتاب، وقد تنوعت أساليب التعريفا

تعريفا صريحا، ولكن بعد هذا أصبح العثور على تعريف صريح في هذا الكتاب صعب 
ا في هذا ــــــــــف بعض المصطلحات التي تم الحديث عنهــــــــادنا إلى توظيــــــــــــالمنال، مما ق

 بالمثال فقطكتاب إلماما، ونجد النسبة الكبيرة من المصطلحات المدروسة يعب ر عنها ال
، وهذا ال يعني أنه قد تطرق إلى القول السابقوالنسبة التي حصلنا عليها تثبت 

42,11%

31,58%

15,78%
10,52%

 2

 3

 6

 8

 

 

 النسبة العدد نوع التعريف

 %06.75 31 التعريف الصريح

 %24.63 31 التعريف بالمثال

 %63.74 34 التعريف بالوصف

 %67.51 30 التعريف بالمقارنة
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في ثنايا هذا  ،ل وقارن وذكر أقسام المصطلحاألساليب األخرى من التعريف، بل مث  
 الكتاب.

ن ــــة بيـــــــة قائمــــعالق إن   العالقة بين التسمية والداللة المعجمية:ن حيث ــم 3 ـــ1ـــ 1
في اة ـــــح، وقد اعتنى بها الن  ئمةة المفهومية للمصطلح تظل قاــــــــاللة والد  ـــغوية الل  ـــاللالد  

من  اكان المعنى االصطالحي مستمد التعريفات، ففي الكثير من ضبطهم المصطلح
 حوية.غوية، وهذا ما يجسد العالقة بين المعجم والدراسة الن  الجذور الل  

  ماعالقة  إذ إن  غوية، اللة الل  لقد ارتبط اختيار المصطلحات عند ابن جني بالد       
تار ــفي مصطلح اإلعراب الذي اخ يظهرة، وهذا ـــــغويبين المصطلح والجذور الل  ربط ـــــــت

عرب كانت تحمل مجموعة من ألرغم من أن مادة ابن جني له داللة اإلبانة، على ا
ات ـــاك مجموعة من العالقـــوهن. اللة المناسبة في ذلكأن اإلبانة هي الد  إال  المعاني، 

اء ـــــــــابهة في مصطلح البنــــــــعالقة المش، كويـــغذر الل  ـــي تربط بين المصطلح والجالت
 ، وهو المتطابق معالثبوت واالستمرار وعدم التغي رـــــــــــغة يتميز باء في الل  ــــمثال، فالبن

 هو لزوم حركة واحدة في لفظة واحدة.، فالبناء النحوي
الدراسة تحمل داللة العموم ال الخصوص، وهذا ال ب تناولناهاالمصطلحات التي  إن      

يل فعلى سب العامة. بل وضف أقسامهاف فقط المصطلحات يعني أن ابن جني قد وض  
ينضوي تحته المنادى  ،استعمل النداء كمصطلح عام حيثالنداء  ؛التمثيل ال الحصر

المجرور. كما أن و  الجــار   رـــــــــــــفقد ذك ر  ــــالج ق علىـــــ. ونفس الشيء ينطبداءرف الن  ـــوح
 المصطلحات كانت قابلة لالشتقاق أيضا ولم تكن جامدة.

شهد نوعا من قد ، إذا كان القرن الذي عاش فيه ابن جني لحات المركبة:مصطال 2
ي ـــــركبة، وفـــــــالنضج من حيث المصطلح، فإن ابن جني كان يستعمل مصطلحات م

اتذته القدامى، والمصطلح المركب ـــــــن أســـــــروج عــــــــطع الخـــــيان لم يستــــــــض األحــــــبع
ذا قلنا الكلمة هو المصطلح الذي يتكون م تكون  فقدن كلمتين تربطهما عالقة معي نة، وا 

اسما أو فعال أو حرفا، بمعنى أن المصطلح يمكن أن يتكون من اسم + اسم، أو من 
  أو ،هذا الشكل يمكن أن يرد المصطلح النحويفعلى اسم + فعل أو من اسم + حرف، 

يتعذر مركب، حينما السبب في اعتماد المصطلح ال يعودمصطلح آخر، وربما  أي  
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فيكون واضع المصطلح عاجزا عن التعبير  ،التعبير بالمصطلح أو المفردة البسيطة
ستدل بالمقولة التالية ت الجديدة، ولتقريب الفكرة أكثر نبالمفردة البسيطة، عن المستجدا

ما يقصد بجزء منه الداللة على جزء معناه، ...فإن كل جزئيه مقصود به الداللة  »
رة من حيث عدد ــــــــون المصطلح المركب متميزا بالكثــــيك ؛وعليه 1«معناه  على جزء 
مقارنة بالمصطلح البسيط، ومن جهة ثانية فإنه يتميز بوحدة  ، التي يحملهاالمفردات

 لح المركب يكون بمنزلة االسم الواحد.الداللة فمعنى أن المصط
ذا ك       ة ـــــن عالقـــــد مـــــه البـــ  ن، فإنــــــيـــن كلمتــــون مــــركب يتكــــــان المصطلح المـــــوا 

تربطهما، وهنا البد على الباحث أن يوظف في دراسته العالقات والضمائم، ويكون هذا 
ورد فيه المصطلح، فإما أن يكون التركيب إضافيا ص الذي أو الن   ،من خالل السياق

ما أن يكون سنادي. وقد ي، أو العطفي، أو اإلالتركيب الوصف بحروف الجر مثال، وا 
  لـــوأخضعناها للتحلي ،ركبةـــات المـــــــن المصطلحــــــوعة مــــــة مجمــــــراسذه الد  ــــــه تضمنـــــت

وهذه قائمة  قات القائمة بين مكونات المصطلحات المركبة.غوي، وكذا إبراز العالـــالل  
التوكيد -التوكيد اللفظي، -اسم الفعل، -أال االستفتاحية، -المصطلحات المركبة: 

المفعول -المفعول له، -المفعول به، -الفعل المضارع، -زم، الفعل الال  -المعنوي، 
 واو الجمع. -نائب الفاعل، -المضاف إليه، -من الجارة، -ما الحجازية، -معه، 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .78لفاكهي، ص ا ،كتاب الحدود في النحو  1
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بمعنى أنها ال تختص بالدخول على  ،من الحروف غير المختصة ستفتاحية:أال اال
 ول  التحضيض واالستفتاح واالمتناع، وأ ال تعد من حروفو االسم وحده،  الفعل وحده أو

أال إنه وأما أال فتنبيه تقول:  »عند سيبويه، يقول سيبويه: كان  هذه األداة ل ظهور
  .1«ذاهب

 
 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني ستفتاحيةأال اال

أال قد » ومن ذلك قولنا » 
وقول اهلل سبحانه « كان كذا، 

﴿ َأاَل ِإنهم َيْثُنون ُصُدوَرُهْم﴾، 
ا هنا ـــــــــــــفـــــــــ     ) َأال( هذه فيه
الكالم، شيئان: التنبيه، وافتتاح 

ا( ــاءت معها    )يــــــــــــــــــــــــــفإذا ج
خلصت افتتاحا )ال غير( ، 

وصار التنبيه الذي كان فيها لــ    
 2«) يا ( دونها...

أاَل: تأتي حرف استفتاح » 
 ك ) أما ( لكن يتعين كسر 

إن  ( بعد ) أال (، ويجوز  )
الفتح والكسر بعد ) أما( 
كالواقعة بعد ) إذ (. وتأتي 
للتنبيه، وتفيد التحقيق لتركبها 
من همزة االستفهام التي هي 
لإلنكار وحرف النفي الذي 
إلفادة التنبيه على تحقيق ما 

 3...«بعده

   من االستفتاح والتنبيه 
قاُل: َأاَل ال، َجَعَل َأاَل يفُ  »
 4«ْنبيًها، وال َنْفًيا تَ 

َلُه.  » َوفاِتَحُة الشَّْيِء: َأوَّ
واْفِتتاُح الصَّالِة: التَّْكِبيَرُة 

 5«األوَلى.

َنبَّْهُتُه َعلى الشَّيء  »
َوقَّْفُتُه َعَلْيِه َفتََنبََّه ُهَو 
َعَلْيِه. وَما َنِبَه َلُه َنَبًها َأْي 

 6«ما َفِطَن َوااِلْسُم النُّْبُه...

 

                                                           
 .338، 6ج ، سيبويه،الكتاب  1
والناظر في المقولة السابقة البن جني يرى أنه لم يزد عن النحاة الذين سبقوه  .198، 3ج ابن جني، الخصائص، 2

شيئا وقد اعتبرها حرف تنبيه واستفتاح،  وقد ورد في معجم المصطلحات النحوية والصرفية لمحمد سمير نجيب اللبدي 
 ب الفاء.با  «واالستفتاح هو بدء الكالم وافتتاحه »م، مؤسسة الرسالة 1978ه 1678، بيروت: 1ط
 .147ص الكفوي،  الكليات،   3
 ، مادة ال8مجلد ابن منظور، لسان العرب،   4
 ، مادة فتح8لسان العرب، مجلد   5
 ، مادة نبه4لسان العرب، مجلد   6
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ر عنه بمجموعة من وعبِّ  ،لقد استعمل النحاة األوائل هذا المصطلح :الفعلاسم 
لكن التعبير عنه  ،طلحصاستعمل هذا الم 2كما أن المبرد ،1الدالالت خاصة سيبويه

  .رح ال التعريف الكامل لهكان عن طريق الش  

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني اسم الفعل

أف  وهيهات وبابهما فأم ا » 
مما هو اسم للفعل فمحمول 

في ذلك على أفعال األمر.       
) وكأن ( الموضع في ذلك 
إنما هو لصْه ومه وُرَويد 
ونحو ذلك، ثم حمل عليه 
     باب أف  وشتَّان وشكان 

( كان اسما سمِّي )من حيث
 3«به الفعل

األفعال: موضوعة  وأسماء»
     بإزاء ألفاظ األفعال ك 

   ل(ـــــــــــــــــــــ)استجب( و)أمه
ن ــــــــــــــــــــــــ( مو) أسرع( و)أقبل

 ا معانيها الــــــــــــــحيث يراد به
ا ـــــــــــــــراد بهـــــــــــــــــــن حيث يــــــــــم

هو عند »  4«أنفسها...
النحاة اسم يكون بمعنى 
األمر أو الماضي، وال يرد 

و: أف  بمعنى ـــــــــــــــــعليه نح
عنى ــــــــــــــــأتضجر، وأوه  بم

، ألنهما بمعنى عجو أت
 5...« ،تضجرت وتوجعت

َواْسُم الشَّيِء َوَسُمُه وِسُمُه » 
وَسماُه: َعاَلمُتُه. التَّْهِذيُب: 
َوااِلْسُم َأِلُفُه َأِلُف َوْصٍل، 
َوالد ِليُل َعَلى ذِلَك َأنََّك إذا 

غ رَت   6«ااِلْسَم ُقْلَت ُسَمي  ص 

 
                                                           

 .347وكذا  367و  361، 1المواضع: ج هذه في من الكتاب فقد ذكر هذا المصطلح 1
تدل عليه، فأجريت مجراه ما هذا مجرى الفعل وليس فعل وال مصدر، ولكنها أسماء وضعت للفعل  »يقول المبرد  2

واضعها، وال يجوز فيها التقديم والـتأخير، ألنها ال تصرف الفعل... وذلك قولك َصه وَمْه، فهذا إنما معناه مكانت 
ليك...  .373، ص 3ج «أسكت واكفف، فليس بمتعد، وكذلك وراءك وا 

 .377، ص3ص، ابن جني، جالخصائ 3
 .77 الكفوي، الكليات، 4
 مادة اسم الفعل. 196، 1جالتهانوي،  كشاف اصطالحات الفنون،  5
 .مادة سما 3ابن منظور،  مجلد لسان العرب،  6
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له ــوكيد الذي استعمـــالت ؛هاــــوكيد عدة تسميات منــــرف مصطلح التـــع :يــــفظالل   دـــالتوكي
الذين أتوا من بعده، كما أنه عبر بها  ةعند نحاة البصر ثم  ،سيبويه في البدايات األولى

 لفظي، وهو بدوره شهد عد ةعت، وقد قسمه العلماء إلى توكيد بمصطلح الصفة والن  
وتكرير األول بلفظه، وهو  التثنية وتكرير الكالم والتكرير وتكرير االسم ؛منها تسميات

 المصطلح الذي استعمله ابن جني، والتكرير الصريح عند الزمخشري.  

 جذوره اللغوية الداللة اللغوية االصطالحية ابن جني ياللفظ التوكيد

أرادت اعلم أن العرب إذا » 
المعنى مكنته واحتاطت له، 
فمن ذلك التوكيد وهو على 

ر ــــــــــــا تكريـــــــــــــضربين  أحدهم
ل بلفظه. وهو نح و ــــــــــــــــــــاألو 

  زيد( ام زيد ) قام ــــــــــــــــــقولك: ق
و) ضربت زيدا ضربت( وقد 

امت ــــــــــــامت الصالة قد قــــــــــــــق
الصالة،  واهلل أكبر اهلل 

 1«أكبر،...

التأكيد اللفظي، ويسمى » 
تأكيدا صريحا أيضا، وهو 
تكرير اللفظ األول أو اللفظ 
ر. والتكرير أعم من أن  المكر 

   ه حقيقة نحو ــــــــــــــيكون بلفظ
﴿ كانت قوارير، قوارير من 

 2«فضة﴾...

فظ هو أن يكون الل   التأكيد:»
اصل قبله لتقرير المعنى الح

 3«وتقويته

 

وكد العقد والعهد: أوثقهن » 
يقال أوكدته وأكدته وآكدته 
إيكادا وبالواو أفصح، أي 
شددته وتوكد األمر وتأكد 
بمعنى، ويقال: وكدت 
ذا حلفت  اليمين... وا 

 4«فوك د...

                                                           
وهو من  ،. والمصطلح الذي استعمله ابن جني هو تكرير األول بلفظه173، 171، 3جابن جني، الخصائص،  1

 المصطلحات المعقدة التي استعملها.
وقد سبقه إلى ذلك صاحب كتاب التعريفات، جاعال التوكيد الل فظي  .383صالتهانوي، كشاف اصطالحات الفنون،  2

 تكرارا لألول بلفظه، وبالتالي فهو يتوافق مع التعريف الذي نجده عند ابن جني.
استعملت  ،في الكشف عن الداللة االصطالحية هااجم التي اعتمدناحظ أن المع. والمال348صالكفوي، الكليات،  3
 يبقى نفسه. ضكيد مع أن الغر و أكيد بدال من التالت
 .مادة وكدابن منظور، لسان العرب،  4
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 منها  ،دالالت أخرىــاالت بـــدة استعمـــح عـــد هذا المصطلـــــوقد شه :ويـــــالتوكيد المعن
ما يجيئ لإلحاطة والعموم، التوكيد غير الصريح الذي نجده عند الزمخشري في  الصفة

 المفصل.

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني التوكيد المعنوي

معناه. والثاني تكرير األول ب» 
وهو على ضربين: أحدهما 

ر ـــــــــــوم واآلخــــــــــــــــحاطة والعملإل
ن. األول ـــــــــــــــت والتمكيـــــــــــــــللتثبي

كقولنا: قام القوم كلهم، ورأيتهم 
أجمعين ـ ويتبع  ذلك من اكتع 

ن وأبضعين ـــــــــــع وأكتعيـــــــــــــــــــوأبت
     روف ـ ـــــــــــــــــــــــــــا هو معـوأبتعين م

والثاني ( )ومررت بهما كليهما
نحو قولك: قام زيد نفُسه، 

 1«ورأيته نفسه.

ثم إن  التأكيد قسمان: » 
لفظي ويسم ى صريًحا وقد 
سبق، ومعنوي ويسم ى غير 
صريح وهو بخالفة، ُسم ي 
به لحصوله من مالحظة 
المعنى كما سم ي باللفظي 
لحصوله من تكرير اللفظ. 
والتأكيد غير الصريح 
مختص  بألفاٍظ محصورة 

ه وعينه وكالهما وهي نفس
ع ضوكله وأجمع واكتع وأب

 2«وأبتع.

 3من الجذر اللغوي وكد

     
إال أنه ذكره في كتاب  ،وكيد المعنوي في كتاب الخصائصابن جني لم يذكر الت  و      
 . وقد استعمل ابن جني في هذا الكتاب مصطلح تكرير األول بمعناه.4اللمع

                                                           
 . 176، ص3جابن جني، الخصائص،  1
  386ص التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون،  2
 .حدد سابقا 3
4

 سه، وعينه، وكله، وأجمع، وأجمعونالمعنوي: األسماء المؤكدة بها تسعة هي: نفالتوكيد » ابن جني  يقول 
 76مع صالل  « وجمعاء، وجمع، وكال وكلتا
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القـــــــرون  نحاةد ــــــستعمال عناال ـىلإ طريقه دـــــجيطلح لم ـــلمصذا اــــه إن  : زمالفعل الال  
     ة ـــديـــــة الضـــــوا الداللـــــد استعملـــــــراج، وقـــــــن الســــــرد وابـــــــويه والمبـــــــبـــــال سيـــــــأمث ،األولى

، ويوظف ابن جني ل الالزمــــــــــر عن الفعــــــــالمتعدي للتعبيير ــــــــوهو الفعل غ ؛للمصطلح
الفعل المستغني سماه  معقدا وأطلق عليه الفعل الواصل، ومصطلحا ،مصطلحا مركبا

 بفاعله.

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني الفعل الالزم

واعلم أن اللفظ قد يرد شيء » 
منه فيجوز جوازا صحيحا أن 

به على ضد ه البت ة.  يستدل  
وذلك نحو مررت بزيد، ورِغْبت 

ت من ــــــــــــي عمرو، وعجبـــــــــــــــــــف
محمد، وغيِر ذلك من األفعال 

.  1«الواصلة بحروف الجر 

زم ما ال فإن الفعل الال   »
 2«يتجاوز إلى المفعول به

 هو الذي يكتفي بمرفوعه »
فال ينصب مفعوال به بنفسه 
إنما بواسطة حرف الجر أو 
غير ذلك مثل نام الولد في 

يوم  ﴿السرير وكقوله تعالى 
 3«...﴾يقوم الحساب

فعل ( الفاء والعين » ) 
والالم أصٌل صحيح يدلُّ 
على إحداث شيٍء من 

 4«عمٍل وغيره...

الِفْعُل: ِكناَيٌة َعْن ُكلِّ » 
َغْيِر ُمَتَعدٍّ، َعَمٍل ُمَتَعدٍّ َأْو 

َفَعَل َيْفَعُل َفْعاًل وِفْعاًل 
َفااِلْسُم َمْكُسوٌر َوالمْصَدُر 

 5«َمْفُتوٌح...

 

                                                           
 . 174، ص1الخصائص، ابن جني، ج 1
، وقد بحثنا عن الداللة االصطالحية للفعل الالزم عند لم يسم فاعلهمادة  ما  كشاف اصطالحات الفنون، التهانوي، 2

 الكفوي إال أننا لم نعثر على تحديد لهذا المصطلح.الجرجاني و 
،  3م، دار الكتب العلمية، ج1993هـ، 1613، بيروت: 1حو العربي، عزيزة فوال بابتي، طالمعجم المفصل في الن   3

 .باب الفاء
لزم ر الجذغوي للمصطلح بحثنا عن لتنقيب في الجذر الل  ا، مادة فعل، ومحاولة منا 6غة، ابن فارس، جمقاييس الل   4

 حاة من الفعل الالزم.معناه مختلف عن ما يريده الن   أن   وجدنا
 .، مادة فعل8لسان العرب، ابن منظور،  مجلد  5
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استعمل سيبويه مصطلح ، و لحاة إلى الحال واالستقباوقد قسمه الن  : الفعل المضارع
كما أن الفعل المضارع ال ُيتكل م به إال  ومعه االسم، ألن االسم قبل  »المضارع   الفعل

هذا  ى الصفة تجرى معنى َيْفَعُل، يعنيالصفة، كما أنه قبل الفعل. ومع هذا أنك تر 
وأما النحاة فقد ربط سيبويه الفعل المضارع باسم الفاعل،  1«رجل ضارب زيدا...

 اآلخرون استعملوه بداللة الفعل المضارع.

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية الفعل المضارع عند ابن جني

ربوا ـــــــــــــــــهم لما أعـــــــــوكما أن   »
المضارع لشبهه باسم الفاعل 

ا إلى أن ـــــــــــــــــــــتخطَّوا ذاك أيض
اضي بالمضارع، ــــــــــــــــــشبَّهوا الم

الحركة لتكون له وه على ــــــــــــــفبن
ا ال نسبة بينه ــــــــــــــــــــمزي ة على م

ال ــــــــــــــوبين المضارع، أعني مث
 2«أمر المواَجه...

فعل يشبه االسم بأحد  »
حروف َنأْيت لفًظا لوقوعه 

ال ــــــــــــــــــــــــــا بين الحــــــــــــــمشتَركً 
يصه ال، وتخصــــــــــــــــواالستقب

بالسين أو سوف أو الالم، 
كما يقع االسم مشَترًكا بين 
المعاني وتخص ص إحداها 
بالقرينة، ومعًنى واستعمااًل 

 3«أيًضا

اِرُع: الُمْشِبُه. ـــــــــــــــــــــــــــــــَواْلُمض »
اَبَهُة. ـــاَرَعُة: اْلمشــــــــــــــــــــــــــَوالُمض
: َأْن للشيءاَرعُة ـــــــــــــــــــــــــــوالُمض
اِرَعُه َكَأنَُّه ِمْثُلُه أْو ـــــــــــــــــــــــــُيض

: َو ــــــــــــــــــِشْبُهُه... ق اَل اأَلْزَهِريُّ
ِل ــــــــِويُّوَن َيُقوُلوَن ِلْلِفعْ ــــــــــــــــــــالنَّحْ 

ِل ُمضاِرٌع، ِلَمشاَكَلِتِه ـــــــاْلُمْسَتْقبَ 
اَء ِفيما َيْلَحُقُه ِمَن ــــــــــــــــــاأَلْسم
اِرُع ِمَن ــــــــراِب. َواْلُمضــــــــــــــــاإِلعْ 
اِل: ما َأْشَبَه اأَلْسماَء ــــــــــــــــاأَلْفع

ي َو ــــــــــــــــــــــُل اآلتِ ـــــــــــــــــوُهَو الِفعْ 
 4«الحاِضُر؛...

 

                                                           
 .31، ص 1الكتاب، سيبويه، ج  1
 .43، ص1الخصائص، ابن جني، ج 2
 .1847، مادة المضارع، 3كشاف اصطالحات الفنون، التهانوي، ج 3
ويشير ابن منظور إلى العالقة بين االسم والفعل المضارع، من  ،  مادة ضرع6لسان العرب، ابن منظور، مجلد  4

 حيث إعراب الفعل المضارع .
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من المصطلحات التي ظهرت في البدايات األولى  ؛يعد مصطلح المفعول :به المفعول
، ذكرا ألول أن مصطلحا الفاعل والمفعول 1للنحو العربي، فقد ذكر ابن سالم الجمحي

. وقد استعمل سيبويه مصطلحا المفعول والمفعول به للداللة األسود الدؤليأبي  مرة عند
المفعول به، وهذا ما نجده عند النحاة الذين  أخرى تارةو نفسها، فتارة يستعمل المفعول 

 جاءوا بعده.

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جنيبه  المفعول

ى ــــــــــــول علـــــــــــذلك القـــــــوك» 
ه ِإنما  ُينصب ـــــــــــالمفعول أن

ِإذا أْسِند الفعل إلى الفاعل، 
 2«فجاء هو فضلةً 

ول على ـــــــــــتقديم المفع»... 
الفاعل تارة وعلى الفعل 

ه أخرى؛ كضرب ل الناصب
زيدا عمرو وزيدا ضرب 

 3«عمرو

م ـــــــــــول: كل اســــــــــــــــــــــالمفع» 
اعل ــــــــــــر الفــــانتصب بعد ذك

 4«والفعل فهو المفعول

قرن بفعل لفائدة ولم  اسم »
يسند إليه ذلك الفعل وتعلق 

 5«به تعلقا مخصوصا

الشيء الُمْحَدث مشتق  من  » 
اإلحداث ويعب ر عنه بالفارسية 

 6«بكرده شده 

  7تعود جذوره إلى مادة فعل

 

                                                           
 13،  ص1طبقات فحول الشعراء، الجمحي، ج   1
 .178، ص 1جابن جني، الخصائص،  2
، وقد يكون أن ابن جني يستعمل مصطلح المفعول للداللة على المفعول به . ويالحظ373، ص3الخصائص، ج 3

االختالف بين المفعول كمفهوم عام له أقسامه فمنه المفعول فيه والمفعول ألجله...، وأما المفعول به فهو ذا داللة 
 خاصة وهو االسم الذي يأتي بعد الفاعل.

 .777صالكفوي، الكليات،  4
 .1413صالتهانوي، ن، كشاف اصطالحات الفنو  5
 .1413كشاف اصطالحات الفنون، ص  6
 .غوي لمادة فعلوقد سبق لنا أن ذكرنا المعنى الل   7
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فمن  ،د هذا المصطلح عدة استعماالت خاصة في القرون األولىـــــشه :هـــــول لــــــــالمفع
 ألجلهالمفعول و المفعول ألجل و المفعول له  ؛ي وضفت لهذا المعنىالمصطلحات الت

 .الموقوع لهوكذا 

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني المفعول له

ويجوز تقديم المفعول له » 
ل؛ نحو قولك، ــــــــــــــــــــــعلى الفع

طمعا في برك ُزرتك ورغبة 
 1«ِصَلتك قصدتكفي 

قدام على و عل ة اإلوه» 
الفعل نحو ضربته تأديًبا 

 2«له

ومفعول له كقولك فعلت » 
ذار غضبك ويسمى ـــذلك ح
ل ـــــــــــــــــــــــوال من أجـــــــــهذا مفع
يراد به المصدر  » 3«أيضا

ب ـــــــــــــــــــــالقلبي الذي يبين سب
ابق عليه ـــــــــــــــــحدوث فعل س
ا ــــــــون مشاركـــــــــبشرط أن يك

ي الوقت ـــــــــــــــــــــل فــــــلهذا الفع
والفاعل مثل حضرت رغبة 

 « 4في العلم؛...

 5من الجذر فعل

 

                                                           
 . كما أنه استعمل مصطلح المفعول ألجله.373، ص3جابن جني، الخصائص،   1
 .363صالجرجاني، التعريفات،   2
 ، مادة فعل8مجلد ابن منظور، لسان العرب،   3
م، مكتبة 3711هـ، 1633، القاهرة: 1مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، محمد إبراهيم عبادة، ط معجم  4

 اآلداب.
 في الجزء المتعلق بالمصطلحات البسيطة من هذا البحث، مصطلح فاعل.  ينظر   5
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دايات ــــي البــفاة ـــد جاء به النحــق ؛حـــر إلى أن المصطلـــــينبغي أن نشي :هــــعول معـــالمف
، وسبب تسمية المفعول معه بهذا يه، وكذا المبرد وابن السراجاستعمله سيبو األولى فقد 

تؤدي معنى  ،في انتظرتك وطلوع الشمس :أن الواو التي تتوسط الكلمتين :سم هواال
 مع، لهذا سمي بالمفعول معه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .313، ص1جابن جني، الخصائص،   1
 .363صالجرجاني، التعريفات،   2
 باب الفاء، محمد إبراهيم عبادةمعجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية،   3
 مادة معابن منظور، لسان العرب،   4

 

 جذوره اللغوية  داللته اللغوية االصطالحية البن جني  هالمفعول مع

يقولوا: ومثله امتناعهم أن » 
انتظرُتك وطلوَع الشمس، أي 
مع طلوع الشمس، فينصبوه 
على ظانه مفعول معه، كما 
ينصبون نحو قمت وزيدا أي 

 1«مع زيد 

وهو المذكور بعد الواو » 
لمصاحبة معمول فعل لفًظا 
نحو استوى الماُء والَخَشَبة 
أو معنى نحو ما شْأُنك 

 2«وَزْيًدا

الفضلة ه االسم ــــــــــــــيراد ب »
ا ــــــــــــــــــــــــالي واًوا أريد بهــــــــــــــــالت

ى المعية ـــــــــــــــــــــــــالتنصيص عل
مسبوقة بفعل الزم أو ما فيه 

اه، وهو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحروفه ومعن
منصوب دائما مثل سرت 

 3«وسور الحديقة...

 

ة ومع بتحريك العين كلم »
تضم الشيء إلى الشيء، 
وهي اسم معناه الصحبة 

ا معا وذكرها ــــــــــــــــــــــــــــــــــوأصله
  4«األزهري في المعتل
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تنتمي ما الحجازية إلى القسم المسمى بحروف المعاني أو الحروف  :ما الحجازية
فقد نسبها وال النافية للجنس،  ،وأخواتها المشبهة بالفعل، وهي في داللتها تشبه إن  

هذا باب ما جرى  »تؤدي عندهم معنى ليس يقول:  ، وهيإلى أهل الحجاز سيبويه
مجرى ليس في بعض المواضع، بلغة أهل الحجاز، ثم يصير إلى أصله وذلك الحرف 

، فالمالحظ أنها عاملة على خالف ما 1 «تقول ما عبد اهلل أخاك وما زيد منطلقا ،ما
نحاة ال في العمل. وأما ستعملها بداللة إن  التي ال تعمل، وأما المبرد فد االتميمية 

ابن السراج والزجاجي، وأما الزمخشري فقد  ؛قد ساروا في نفس الوجهة مثلفخرين اآل
 سماها ما المشبهة بليس.

 جذوره اللغوية الداللة اللغوية االصطالحية عند ابن جني ما الحجازية

التميمي ة في غة من ذلك الل  » 
ن )ما ( هي أقوى قياسا وا 

ازي ة أْسير ـــــــــــــــــــــــــــــكانت الحج
ك إذا ــــــــــــاال. ..إال أنــــــــــــاستعم

استعملت أنت شيئا من ذلك 
ه أن تحمله على ــــــــــــــــفالوج

غة ا كثر استعماله، وهو الل  ـــم
الحجازية؛ أال ترى أن القرآن 

 2«نزل. بها

ن »  وما الحرفية تكون نافية وا 
على الجملة االسمية  دخلت

أعملها الحجازيون والتهاميون 
والنجديون عمل ليس بشروط 

ا هذا ــــــــو ﴿ مـــــــــروفة نحــــــــــــــــــمع
 3«بشرا﴾.

رف في األصل: ــــــــــــــــــالح » 
الطرف والجانب وبه سمي 

ن حروف ــــــــرف مــــــــــــــــــــــــــــــالح
 4«الهجاء

ُروِف ــــــــــــُم ِمْن الحُ ـــــــــــــــــــالِمي» 
ُروِف ــــــِة َوِمَن الحُ ــــــــــــــــــــالشََّفِويَّ 

اَن الَخِليُل ــــــــــــــــــــالَمْجُهوَرِة، َوك
ُه ُيَسمِّي الِميَم ُمْطبَقًة، ألَنَّ 

 5«ُيْطَبُق إذا ُلفَظ َبها.
 

                                                           
 88ص 1ج ، سيبويه،الكتاب  1
 .138، ص 1جابن جني، الخصائص،  2

من كتاب  «هو ما دل على معنى في غيره »وتعتبر ما حرفا والحرف في االصطالح:  .776صالكفوي، الكليات،   3
 .97التعريفات، ص

 ، مادة حرف.3مجلد ابن منظور، لسان العرب،  4
 ، حرف الميم.4لسان العرب، مجلد  5



الثاني                  الفصل الثاني: المصطلح النحوي في كتاب الخصائص دراسة لغوية الباب  
 

 
185 

من الجارة  من حروف الجر، وتحمل معنى ابتداء الغاية، نحو قولك سرت  :ن الجارةــم
من الجامعة إلى الدار، عند جميع نحاة البصرة، كما أن بعضهم جعلها للتبعيض، كأن 

ك من تقول هذا النص من الكتاب، كما أنها تكون زائدة عند اآلخرين، مع أن هنا
أما نحاة ومنهم المبرد، وهذا ما نجده عند المتقدمين. و يرفض فكرة زيادة هذا الحرف 

مثل الفصل، التجريد، التعليل، بيان  "من"في ذكر معاني  اسعو القرون المتأخرة فقد تو 
 الجنس، السبب، الظرف...

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني من الجارة

قلت: يكون من  فإن» 
ن ــروف ما يصلح مـــــــــــــــالح

المعاني ألكثر من الواحد؛ 
ون ــــــــــــــــــــــنحو: من فإنها تك
 1«تبعيضا وابتداء...

ِمْن: كل موضع يصح الكالم » 
فيه بدون ) ِمْن ( فـ ) من ( فيه 
للتبعيض كما في قولك أخذت 

ذا ـــــــــــــــــــــــن همن الدراهم وأكلت م
   ان ــــــــــــز ولو زيد الجيد كـــــــــــــــــالخب
 2«من ( حينئذ للبيان)

. ـــــي من ُحُروِف الجَ ــــــــــــــــــــوه » رِّ
وتُجُر الظ اِهَر والُمْضَمَر نحو 

 ادة ــــــــــــوزي ﴾َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح  ﴿
ا عِن ـــــــُكفُّهتَ  ا الـــــــــــــــــــــبعده «ما»

ِممَّا َخِطيَئاِتِهْم ﴿ل نحو ــــــــــــــــــالعم
 3«...﴾ُأْغِرُقوا

 

( الميم والنون أصالن. من»)
ى قطع ــــــــــا يدل  علـــــــــــــــــــأحدهم
ر على ــــــــــــــــــــــاع واآلخــــــــــــــوانقط

 4«اصطناع خير.

 

                                                           
 .117، ص3جابن جني، الخصائص،  1
 .731صالكفوي، الكليات،  2
 م، مؤسسة الرسالة، مادة من الجارة.1974هـ 1678، بيروت: 3معجم النحو، عبد الغني الدقر، ط 3

 ، مادة من8جابن فارس، غة، مقاييس الل   4
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 تهاستعملو  ه تحت قسم المجرورات،ــــلمضاف إليوي مصطلح اـــــينض: هـــــاف إليـــــــالمض
حاة، كسيبويه والمبرد والزجاج، وهو من المصطلحات التي أطلقت الطبقة األولى من الن  
 فيها المعنىالمصطلحات التي يتوافق  من ضافةومصطلح اإل ،عليه هذه التسمية فقط

 غوي واالصطالحي. الل  

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية عند ابن جني المضاف إليه

أن يكتسي المضاف من »...
ن ـــــــرا مـــــيثاف إليه كـــــالمض
ن التعريف، ـــــــــــامه: مــــــــــأحك
 هامــــــــــــــتفـــــــــواالس ير،ـــــــــنكـــــــوالت

والشياع وغيره؛ أال ترى أن 
ما ال يستعمل من األسماء 
في الواجب إذا أضيف إليه 
شيء منها صار في ذلك 

 1«إلى حكمه.

المضاف إليه كل  اسم  »
ُنِسَب إلى شيء بواسطة 
حرف الجر  لفًظا نحو 
مررت بزيٍد أو تقديًرا نحو 
ة مراًدا  غالم زيد وخاتم فض 
احترز به عن الظرف نحو 

الجمعة فإن  يوم  ُصْمُت يوم
الجمعة ُنِسَب إليه شيء 
وهو ُصمت بواسطة حرف 
الجر  وهو في وليس ذلك 
ال  لكان يوم  الحرف مراًدا وا 

 2«الجمعة مجروًرا 

 

ضافة  ل معنى اإلــــــــــــــــيحم »
ال ودنا، ـــــــــــــــــــــوضاف إليه: م

وكذلك أضاف... والمضاف: 
إليهم، الملصق بالقوم الممال 

وليس منهم وكل ما أميل إلى 
د ـــــــــــد إليه فقــــــــــــــــــــــــــــــشيء وأسن
 3«أضيف

 

 

                                                           
. وفي هذا التعريف الذي قدمه ابن جني للمضاف إليه، قد ذكر بعض السمات 383، ص1الخصائص، ابن جني، ج 1

التي يتوافق فيها المضاف والمضاف إليه، ويعتبر الحديث عن الثنائية  مضاف ومضاف إليه من المصطلحات المركبة 
 تركيبا عطفيا.

 .333صالجرجاني، التعريفات،  2
 ، مادة ضيف.6لسان العرب، مجلد  3
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ادس للهجرة، وقد ــرن الســـــــر إال في القـــــي لم تستقـــــات التـــــن المصطلحـــم :نائب الفاعل
فقد عبر عنه بـ ــــ ما لم يسمى ، وأما ابن جني النحاة عد ة تسميات للتعبير عنه استعمل
طلح نائب الفاعل بل صلم يستعمل مو  ــــ، في مواضع كثيرة من كتاب الخصائص. 1فاعله
 عول دون الفاعل.األفعال المسندة إلى المف ،قال

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية ابن جني عند نائب الفاعل

إنما غرضه فيه إيراد »... 
المسندة إلى المفعول األفعال 

وال تسند إلى الفاعل في اللغة 
الفصيحة، أال تراهم يقولون: 

ة وال يقال ُنِخي زيد، من النخو 
امتُقع لونه ) نخاه كذا، ويقولون

ذا ـــــــــــــــولون: امتَقعه كــــــــــــــــــــوال يق
(: انُقِطع بالرجل وال ويقولون

يقولون انقطع به كذا فلهذا 
اء بهذا الباب، أي ليريك ــــــــــــــــــج

أفعاال ُخصَّت باإلسناد إلى 
 2«المفعول دون الفاعل...

ونائب الفاعل: ما أسند » 
 3«إليه المجهول أو شبهه.

( ناب عنه ينوب )نوب» 
 4«منابا قام مقامه...

 

 

 

                                                           
 .38ص  ،اللمع، ابن جني« باب المفعول الذي جعل الفعل حديثا عنه، وهو ما لم يسم فاعله» يقول ابن جني:  1
  .319، ص3الخصائص، ج 2
 .77ص الكفوي، الكليات، 3
 .اء فل النون، مادة نوبمختار الصحاح، محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  باب الب 4
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ول من لجمع، وأاواو ابن جني  سماهاي واو المعية عند النحاة، وقد ـوه ع:ـــجمواو ال
 ة.المتأخر  القرون نحاةوضع لها هذه التسمية هم 

 جذوره اللغوية داللته اللغوية االصطالحية البن جني  جمعواو ال

ن ذلك واو العطف؛ ــــــــــــــــوم» 
ف،  ــــــــــــا معنيان: العطـــــــــــــــــــفيه

ع. فإذا وضعت ــــــومعنى الجم
ت ـــــــــــــــــــــع خلصـــــــــوضع مــــــــــــم

لالجتماع وخلعت عنها داللة 
وى ـــــــــــــالعطف نحو قولهم است

اُء والخشبَة، وجاء البرُد ـــــــــــــالم
 1«والطيالسةَ 

وهي حرف يجمع ما بعده » 
مع شيء قبله إفصاحا في 
اللفظ أو إفهاما في المعنى. 
والجمع بين الشيئين يقتضي 

مناسبة بينهما ومغايرة  بينهما
أيضا لئال يلزم عطف الشيء 

 2«على نفسه

ل... ــــــــــــمن الحروف الهوام »
ان: منها أن تكون ــــــــــــــولها مع

ة  كقولك قام ــــــــــــــعاطفة جامع
 3«زيد وعمر...

 

م ــــــــــــــــــــــــــالجيم والمي (جمع ) »
والعين أصٌل واحد، يدلُّ على 
َتَضاَم الشَّيء. يقال جَمْعُت 

 4«الشيَء َجْمًعا...

 

 

 

                                                           
 ، وقد سماها ابن جني واو الجمع. 194، ص3الخصائص، ج 1
 .917الكليات، ص 2
 هـ1671،جدة: 3ح اسماعيل شلبي، طمعاني الحروف، أبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي، تح: عبد الفتا 3

 .89م، دار الشروق، ص1971

 ، مادة جمع1مقاييس اللغة، ج 4 
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المركبة، إال  ها في المصطلحاتـــغوية رغم صعوبتـــالدراسة الل   إن   :تحليل وتعليق-1 2
ات ـــقة بالمصطلحات البسيطة، فمعظم المصطلحــــلة وثيـــائج ذات صأن ها قادتنا إلى نــت

لح ـــــن المصطـــــة بيـــــلة وثيقــــود صــــــن وجـــرزت عـــــة، أفــــــالدراســـــاولناها بـــــي تنـــالت
 تعود ،افة إليهاـروف المضـــــها واختالف الحـــاعيل باختالفــــركب، فالمفـط والمـــــسيـــالب

الجذر فعل، فقد عمد ابن جني في تسمياته للمفاعيل، إلى إضافة  غوية إلىالل   اجذوره
ة ـــــات المركبـــــها بالمصطلحــــق عليـــــا يمكن أن نطلـــول، وهنـــــى المفعــــر إلـــــحروف الج

ذا كروف ـــــبح الحرف من حيث دخول الحرف الفعل بربط ـــــانت العالقة التي تــــالجر، وا 
عالقة  »القاسمي:  علي ولـــــالتعدية يقا يسمى ــــــــإن هذا يوصلنا إلى مـــــف الفعل،على 

اصطالحية بحيث يؤدي الفعل وحروف الجر معنى جديدا، وينتج عن تغيير حرف 
الجر أو حذف شبه جملة الجار أو حذف شبه جملة الجار والمجرور اختالف المعنى 

ذا ك 1 «المطلوب واالخالل به  ل وحروف الجر ـــال العالقة بين الفعــــــو حـــــان هذا هــــــوا 
، فهل يمكن لحروف الجر أن ؟فما القول الذي يكون عن عالقة حرف الجر بالمصطلح

تدخل على المصطلحات لتؤدي الدور المنوط به من حيث الوصول إلى مصطلح 
 مركب مستعمل ومستجيب لشروط المصطلح؟

أفرزت عن وجود أنواع من و  ،أخضعناها للتحليلالمصطلحات التي بين أيدينا  إن      
ها من نافأحصينا هذه المصطلحات وصنقد صطلحات المركبة، وقد اختلف عددها فالم

فهناك من المصطلحات التي كان فيها حرف الجر مضافا أو  ،حيث نوع التركيب
الجر، وأما باقي األنواع فهي  حروف نوعين من التركيب في فهناكوعليه  ؛مضافا إليه

دد ــــــــــــ، وقد بلغ عيـــــــــافي والتركيب العطفي، والوصفـــــــــــــضالتركيب اإلي ــــــــــــــة؛ فـــــالمتمثل
 هذه النتائجو ، مصطلحا مقسما بين األنواع السابقة الذكر 16المصطلحات المدروسة 

 :تثبت ذلك

 

 
                                                           

 .33م، ص1989، 1ج 18علي القاسمي، مجلد  ،اللسان العربي  1
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 النسبة العدد نوع التركيب

 %73 35 التركيب بحروف الجر

 %62.41 34 التركيب اإلضافي

 %35,62 36 التركيب العطفي

 %41,75 32 التركيب الوصفي

 
هو أن العينة العشوائية التي تناولناها بالدراسة  ؛ما يمكن لنا أن نقدمه من تعليق   

اآلخر بحروف الجر، والنصف  ت مركبةمصطلحات ابن جني كان نصف أفرزت أن
ثم  ،%41,75ي بنسبة ــــــــــرها التركيب الوصفتصد  فقد مقسم بين التراكيب األخــــــــــــــــــــرى، 

ل نسبة وهي ــالذي يمثل أق ،وكذا التركيب العطفي %62,41اإلضافي الذي يمثل نسبة 
 ولنا تفصيل عن كل  تركيب. %.35,75

:  1ــ1 ــ2 فها ابن المصطلحات المركبة التي وظ  من مصطلحات مركبة بحروف الجر 
كونة من حروف الجر  وهي المتمثلة في حات مجني في كتاب الخصائص، مصطل

المفعول به، والمفعول له، والمفعول معه، فالمفاعيل هنا جاءت مضافة إلى  :المفاعيل
وهي من المصطلحات التي تتكون من اسم + حرف، ومع العلم أن  ،حروف الجر  

اظر في هذه ــعول من فعل، والنــم مفـــاسإنما هـــو م ـــس باالســـعول ليـــــمفح ــطلــمص
التي أضيفت للمصطلحات قد لعبت دورا في تغي ر  ،المصطلحات يرى أن حروف الجر

28,57%

14,28%

7,14%

50,01%

 7

 1

 2

 4
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ومن جهة أخرى تختلف في  ،داللة المصطلح، فهي تشترك في كونها ذات صلة بالفعل
ويختلف عن المفعول  ،كون المفعول به يأتي بعد الفعل والفاعل، والمفعول له أو ألجله

  به.

ذا كانت المصطلحات السابقة الذكر     فهناك من  ؛مضافة إلى حروف الجر، وا 
لبسيط، وهي اء أو المصطلح اـــــــــحروف إلى األسمالفيها  أضيفتالتي ات ــــــــــــــالمصطلح

، وبالرغم من االستفتاحية: واو الجمع، ما الحجازية، من الجارة، أال المصطلحات التالية
كان  لها،من الجارة، على اعتبار أن ذكره ـــ أن ابن جني لم يصر ح بالتعبير الذي قد مه ل

التي ذكر أنها  الشيء المنطبق على أال االستفتاحية، وهو ،من قبيل التمثيل ال التعريف
ن يكن فقد جاءت هذه الحروف سابقة للمصطلحات بالتالي فهي  ،تكون للتنبيه، وا 

عكس المصطلحات السابقة التي تكونت من اسم +حرف، وأما المصطلحات التي بين 
كونة من حرف +اسم، ويمكن لهذه المصطلحات أن يتغير شكلها في ينا فهي مأيد

       . مثل حروف الجر ب إضافيــــركيــــر إلى تـــــــرف الجــــــــب بحـــركيـــن تـــتحول مــــــــــالنص فت
 أو حرف التخصيص.

قابلنا في هذا تقد : ـــــ التركيب اإلضافيـــــ مصطلحات مركبة باإلضافة  4ــ6ــ4
 :د يكون المضاف اسما مثلقف يختلف فيها المضاف ،التركيب مجموعة من المعطيات

هنا مصدر، كما يمكن أن يكون  إليه واسم العدد، فالمضاف ،واسم الجنس ،اسم الفعل
ا نجد مثال ــــــــــــــوهن ،وهو ما يسمى بالتركيب النسبي ،امال لياء النسبةـــــــــــــالمضاف إليه ح

وهذا  كلمة لفظي  = لفظ+ ي  والياء للنسبة. تتكونإذ  ؛فظي والتوكيد المعنويالتوكيد الل  
  ضافي النسبي.يمكن أن نطلق عليه بالتركيب اإلا م
 توجد مصطلحات نحوية : ــــ  التركيب العطفيــــ  مصطلحات مركبة بالعطف 3 ـــ1ــ2
المسنـــــد     ات:ـــذه المصطلحـــن هــــــف مـــواو العطـــــة بــــــمرتبطي التعبير، ــائية فــــــكل ثنـتش

قد ترد في  الثنائيات،هذه  ن  المضاف والمضاف إليه، إالمبتدأ والخبر، والمسند إليه، 
ر المبتدأ ذكُ بعض األحيان معطوفة وفي بعض األحيان منفصلة، غير أن الذي يَ 

في الجملة  التركيب مجسدكمصطلح بسيط يتبادر إلى الذهن الخبر، كما أن هذا 
التركيب بشكل فـــــــ، حيث البد للمبتدأ من خبردأ ــتـــهو المبو  دأ باالسمـتـــ، التي تبةـــاالسمي
حافظ على  وقدحوي العربي القديم، أفرز هذه الثنائيات في المصطلح الن   ،بآخرأو 
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في  ،ن أننا لم نصل إلى إيجاد التعريف المناسبـــــــبالرغم موم الناس هذا، ــــــــثبوته إلى ي
 ن ــيــتــيــنائـــــــارهما ثــــــباعتب ،ند إليهـــــــــند والمســـمسوال ،اف إليهـــــهذا الكتاب للمضاف والمض

  ـــين.تـيـــــــاصطالح
اب ـــــكت ويـــــيح :ـــــ فيـــــب الوصـــركيــالتـــــ وصف ـــــة بالــــــات مركبــــــمصطلح 4 ــ1ــ2

با وصفيا، وهذا التركيب ينقسم ــركيـــــركبة تـات المــــن المصطلحـوعة مــمجم ،ائصــــالخص
نكرة ومعرفة، وقد ترد هذه المصطلحات على أربعة أشكال  :بدوره إلى تركيب وصفي

 معرفة+ نكرة، معرفة + معرفة، نكرة + معرفة، نكرة +نكرة  هي:
المصطلح المعر ف، ولعل   عن يكشف السياق هو الذي إن   ف:أ التركيب الوصفي المعر  

التعريف هي الباعث على ذلك، ولقد ألفينا مجموعة من المصطلحات عند ابن  (ــــلا)
الفعل المضارع، غير أن الصفة في : الفعل الالزم، وهي قسم: معرفة+ معرفة جني،

تبقى الصفة الموصوف، ل عنل أو بآخر أن تتخلى يمكن لها بشك ،هذه المصطلحات
ــــــ وكذا  بالالزمــــــ مكن التعبير عنه وحدها الدالة على المصطلح، فمثال الفعل الالزم ي

  الفعل المضارع.
التعريف الذي  نتناول بالدراسة؛بالرغم من أننا لم  كرة:ـــــفي النــــــــب الوصــب التركي

اسم  ابن جني قد وظفها في كثير من المصطلحات كـــ: إال أن  ،يحمل مصطلحين نكرة
 فعل، جملة اعتراضية، حرف استفهام...

إضافة إلى ورود المصطلح البسيط والمركب : ــ التركيب المعقد ـــ المعقد المصطلح 3
   وعين ـــن تصنيفها ضمن النـــرى ال يمكـــات أخـــة مصطلحــمــثف ،ائصــاب الخصــي كتــف

ر أن هذه ـــواحد، غيـال فظـــــين أو الل  ـــــفظبها الل  ــــث تركيــــن حيــــــعدى مـــها تتــــنابقين، ألـــالس
ارناها بالمصطلحات البسيطة والمركبة، وقد يعود السبب ـإذا ما ق ،لةـالمصطلحات قلي

للتعبير  ،قد تعذر عليهم إيجاد المصطلح البسيط أو المركب ،في ذلك إلى أن النحاة
ومن أهم المصطلحات التي ألفيناها في  ،عن مجموعة من المصطلحات أو المفاهيم

 خصائص:كتاب ال



الثاني                  الفصل الثاني: المصطلح النحوي في كتاب الخصائص دراسة لغوية الباب  
 

 
193 

  ن جني مصطلحــــولم يستعمل اب، 1فظيوهو التوكيد الل   ه:ـــــــترير األول بلفظــــــتك 1ـــ3
ن ـــح مــطلـذا المصــون هــيك ؛ه وعليهـــظـلفـــر األول بــــريـــل تكــــستعمال ـــب، فظيالتوكيد الل  
 متكون من:كلمتين إلى ثالث كلمات فالمصطلح الالتي تجاوزت  المركبات

 تكرير + األول + البـاء + لفظ + الهاء.                          
        ـــل استعمـــــال المصـــطلح المعــــقد بـــــدلفض   ،ن جنيـــــا أن ابـــــن لنـ  يــبــتـا يــــن هنــــوم
      د ــــوكيـــب للتــســح األنــــطلـــار المصــــي اختيــق فــوفـــلم ي ـــــهول إن  ـــن القـــكـــركب، ويمـــــالم
للداللة على  ،فظي، بالرغم من أنه كان من األوائل الذين استعملوا التوكيد المعنويالل  
 ؟ المركبيــب المعقـــد على ركــال التــان ابن جني مفضـــوكيد، فهل كـــر من التـــوع اآلخـــالن
ز بنوع من ـميــالذي يت هـــرير األول بلفظــــــاله مصطلح تكــــى استعمــــإل عــــو الدافــــا هــــوم

 ؟.الغموض
  ويقد م التهانوي ،روراتــاب المجـى بــــي إلـــتمــــح ينــــو مصطلــــه :الجر على الجوار 2ـــ3

هو أن تصير الكلمة مجرورة بسبب اتصالها بكلمة مجرورة  »تعريفا له يقول جر الجوار
سابقة عليها ال بسبب غير االتصال، فيكون جر األولى بسبب العامل وجر الثانية ال 

فقد يكون السياق هو الذي يفرض على  2«بعامل، وال بسبب التبعية كجر التوابع ... 
وقد استخدمه  أثر بالعامل،ــــة الثانية ال تتـــار أن الكلمــــامل باعتبـــــال الع ،المستعمل ذلك

وا: هذا جحر ضب خرب  » :فقال ويه في الكتابيبس وقد حملهم قرب الجوار أن جر 
أثناء حديثه  ،الذي أورده ابن جني نفس المثال هوو  3«معناه ونحوه فكيف ما يصح 
 عن الجر على الجوار.

ورد هذا المصطلح في كتاب الخصائص مكتفيا  الجر على الجوار عند ابن جني:ــــــ 
وأما  » عا على أن الجوار ما ذهبت إليه العامةجمِ فقط، ومُ  في المنفصل بذكر الجوار

 4«الجوار في المنفصل فنحو ما ذهبت الكافة إليه في قولهم هذا جحر ضب خرب
ا هو بل ن ابن جني قد اكتفى بالتمثيل فقط، كما أنه لم يستعمل المصطلح كمفإوعليه 

                                                           
 سم المصطلحات المركبة.قفي  ،سبق وأن تناولنا بالدراسة اللغوية مصطلح التوكيد اللفظي  1
  التهانوي. كشاف اصطالحات الفنون،ينظر:    2
 .48، ص1جسيبويه،  الكتاب،  3
 .331، 337، ص3جابن جني،  الخصائص،   4
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من ذلك ما جاء في الجوار في  »في النص الذي بين أيدينا  ؛اكتفى بالجوار فقط فمثال
فبالرغم من أن ابن جني جاء بنفس المثال  ؛وعليه 1«قولهم هذا جحر ضب خرب...

واستخدم مصطلحا بسيطا في  ،إال أنه استعمل مصطلحا معقدا في المقولة األولى
المقولة الثانية، كما أن كلمة الجوار وحدها ال توحي عن المقصود فالجوار قد نعني به 

فقد توحي  ،ما يأتي قبل أو بعد الكلمة، كما أن هذه الكلمة وحدها ال توحي إلى الجر
 ربما إلى شيء آخر مثل الرفع أو النصب.

التي تنتمي إلى  ،ذا المصطلح ضمن المصطلحات: ينضوي هواتهاـــان وأخـــــك 3ــــ3
 وقد استعملها النحاة األوائل بهذا االسم ومنهم:  ،قسم األفعال
الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم مفعول واسم الفاعل  »بمعنى ـــــ سيبويه

والمفعول فيه لشيء واحد، وذلك قولك: كان، ويكون، وصار، وما دام، وليس، وما كان 
يكون سيبويه قد ضمن كان  ،وعليه 2«من الفعل مما ال يستغني عن الخبر نحوهن

 ، للداللة ضمن قائمة األفعال ولم يقل بنقصانها، كما أنه استعمل اسم الفاعل والمفعول
 على المبتدأ والخبر.    

هذا الباب يعد من أنه أشار إلى أن  إال   ،سيبويه مما ذكره شيئالم يضف  المبرد:ـــــ 
 بمعنى أن األفعال السابقة تختص بالدخول على المبتدأ والخبر يقول:  ،المبتدأ والخبر

الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد وذلك: كان  »
وصار وأصبح وأمسى وليس وما كان نحوهن، اعلم أن هذا الباب إنما معناه االبتداء 

نما دخلت كان لتخب ر أن ذلك وقع فيما مضى وليس بفعل وصل منك إلى والخبر، وا 
إلى هذا التعريف أن هذا الباب متعلق بالمبتدأ والخبر  وبالتالي فالمبرد يضيف3«غيرك.

 أي بالجملة االسمية في عمومها.  
إال ، وأخواتها في كتاب الخصائص كانبالرغم من أن ابن جني لم يذكر  ابن جني:ــــــ  

 وكان ذكره لها، ية في الخصائصثمع، وقد ذكر كان الحدكتابه الل  أنه قد ذكرها في 
 لماما فقط.

                                                           
 181، ص3ج نفسه، المصدر  1
 .68، ص1ج ،الكتاب  2
 .98، ص3المقتضب، ج  3
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    القرون نحاةحسب المصطلح الذي أفرزه  ؛أو نائب الفاعل له:ــاعـــم فـــالم يســم 4ــــ3
الفاعل بعد حذفه أي حل  ، وهو اسم تقدمه فعل مبني للمجهول، وحل محلةالمتأخر 

بداية من سيبويه  ،وقد شهد هذا المصطلح عد ة تسميات، سناد الفعل إليهإمحله في 
 إلى الزمخشري:

المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل ولم يتعد ه فعله  »أطلق عليه سيبويه  سيبويه:ـــــ 
وهو المفعول الذي يتعداه فعله إلى  ؛وقد ذكره أيضا بتسمية أخرى 1«إلى مفعول آخر
، وذلك قولك كسي عبد الذي تعداه فعله إلى مفعولمفعول هذا باب ال »مفعول يقول: 

اهلل الثوب وأعطي عبد اهلل المال رفعت عبد اهلل ههنا كما رفعته في ضرب حين قلت 
نتصب الثوب والمال اضرب عبد اهلل وشغلت به كسي وأعطي كما شغلت به ضرب و 

     2«ألنهما مفعوالن

هذا باب  »وهذا النص يثبت ذلك:  ،وسماه بالمفعول الذي ال يذكر فاعله المبرد:ـــــ 
ما كان للم عبد اهلل و رب زيد وظُ المفعول الذي ال يذكر فاعله، وهو رفع نحو قولك ضُ 

المفعول أن يكون نصبا ألنك حذفت الفاعل والبد لكل فعل من فاعل فقد  جبرفعا و 
  3«صار الفعل والفاعل بمنزلة شيء واحد

 .وقد استعماله بما يقوم مقام الفاعل ابن السراج والزمخشري:ـــــ 
 .ما يقوم مقام الفاعل، ما كان بمنزلة الفاعل ؛وقد عبر عنه بتعبيرين هما األخفش:ـــــ 

ن ــائفة مـــو أن هناك طـــه ،ي أوردناهاـــواهد التـــن خالل الشـــما يمكن أن يستنتج م     
؛ المفعول الذي لم يتعد إليه فعل نائب الفاعل ضمن مجموعة النحاة الذين وضعوا

وفي اعتقادنا أن هذه العبارات التي توحي بنائب  .المفعول الذي ال يذكر فاعلهفاعل. 
التي تضع نائب الفاعل ضمن ما بنوع من الغموض، وأما التعريفات ميز ـاعل تتــــالف

 أوردها سيبويه والمبر د.  يقوم مقام الفاعل فهي أكثر دقة من األقوال التي
ه من باب ــأن مع عبــــر عن نــــائب الفاعل، وذكــــرابـــن جنـــي في كتـــاب الل   ـــــ ابن جني:

باب المفعول الذي   »يقول:  ؛وفي نفس النص يشير إلى أنه ما لم يسم فاعله ،المفاعيل
                                                           

 ، 33، ص1جسيبويه،  الكتاب،   1
 .63و 61ص 1جنفسه،   2
 .87، ص6المقتضب، ج  3
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عول في هذا الباب يرتفع جعل الفعل حديثا عنه، وهو ما لم يسم فاعله، اعلم أن المف
من حيث يرتفع الفاعل ألن الفعل قبل كل واحد منهما حديث عنه ومسند إليه وذلك 

سناد إذ ابن جني يتحدث عن اإلوأما في كتاب الخصائص ف 1«تم بكررب زيد وشُ ضُ 
ن ابن فإوعلى هذا  2«األفعال التي خصت باإلسناد إلى المفعول دون الفاعل »يقول 

جني كان مضطربا في استعماله هذا المصطلح ففي نصوص ربط نائب الفاعل بباب 
وهذا ما يبي ن أن ابن جني لجأ إلى باإلسناد، المفاعيل وفي آخر بالمفعوالت كما ربطه 

 العبارات الشارحة لكنها كانت أيضا تتميز بالغموض.
 :النتائج هذه نصل إلى ،غوي للمصطلحات البسيطة والمركبةمن خالل التحليل الل     
 ف ر  ـو معـــغ مختلفة منها ما هــبصيطة، و ـــات البسيـــي المصطلحـل ابن جنـلقد استعم   
وهناك مصطلحات تنتمي إلى مختلف الفصائل  ،نكرة ما هو هاومن ،التعريف (الـــ) ـب

 فصيلة االسم والوصف.كالمعجمية 
 التركيب  فيها استعملو  ،مركبةتوجد مصطلحات إضافة إلى المصطلحات البسيطة

 الوصفي واإلضافي واإلسنادي...
  األنه ،ال ترتقي إلى أن تدرج ضمن المصطلح العلمي ،بعض التراكيب المعقدةتوجد 

 ال يتميز بمواصفات علم المصطلح.  
  
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .33، صفي العربية اللمع  1
 .319، ص3الخصائص ج  2
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 ث: ـــــــالــــــــل الثـــــــالفص

 دراسة مفهومية صـي كتاب الخصائــحوي فــح الن  ــلمصطلا                

رات عبر حوي منذ بداياته األولى، عد ة تحديدات وتغي  لقد شهد المصطلح الن       
، ومن حاة إليه من مرحلة إلى أخرىالقرون الهجرية المختلفة، وقد اختلفت نظرة الن  

    ديد ــــف أو تحـــريـــي تعـــالف فـــاالختـــر، فــــى آخــــوي إلــحـــن نـــــوم مــــذهب إلـــى آخـــــر،
إلى العيان حويين، وهذا طبيعي ألن المصطلح لم يظهر عند طبقات الن  ار ق ،المصطلح
في أوقات متباعدة نسبيا شارك في وضعها أجيال من العلماء النحاة  »بل  ،دفعة واحدة

واللغويين لهذا من المألوف أن تتعدد المصطلحات الدالة على الشيء الواحد ثم تمر 
بمرحلة التجريب التاريخي التي تصطفي من المصطلحات ما هو مناسب دال على 

قد يشهد تغيرات مختلفة وتسميات متعددة، ومن  ؛فالمصطلحومن هنا  1«المقصود منه 
 حوي.المصطلح الن   ثراءهنا ظهر ما يسمى بالتعدد المصطلحي أو بعبارة أخرى 

ذا ك       ة التي ـــزمنيــرات الــــن اختالف الفتــا مــاســأس اابعــن ؛حيــدد المصطلــان التعــوا 
رة العلماء إلى ـــنظ ايزـــتمــوية، وكذا حواختالف المذاهب الن   ح،ـــور المصطلـــدت تطـــشه

التي  والتسميات اتقات القائمة بين المصطلحالعال فإن   المصطلح من مختلف الزوايا،
   دة مـــن جهـــة ومختــلفة مـــن جــــهة متـــعــد   ونــــد تكــــق ،لهـــا حوــــاء النــــاها علمــــارتض
النضج بعد  ،حاةمثل هذا التعدد عند طبقات الن   من الطبيعي أن يحدثفهل  أخرى،

، إذا ما تحدثنا عن فترة القرن الرابع للهجرة وعالم مثل ابن ؟حويوالوعي بالمصطلح الن  
من حيث  كتمالقد شهد نوعا من االستقرار واال ،جني، فمن المفروض أن المصطلح

هو داللة المصطلحات  ،هره في هذا الفصلالتعريف والحد، غير أن ما نود  أن نظ
لى دقة وتركيز كبيرين في تحليل وتفكيك هذه ، مما يحتاج إنحوي واحدالنحوية عند 

وذلك من خالل  بالتسميات. العالقة التي تربط هذه المفاهيم المصطلحات، وتوضيح
ق إلى ر  ــــــــأن نتطكان ألنــــه من الضروري بم ،اتــــــــبالتطور الداللي للمصطلح ستعانةاال

                                                           
    م، دار النشر للنشر 2002حسن خميس الملخ، االصدار األول، األردن:  بي،التفكير العلمي في النحو العر   1

 . 040والتوزيع، ص
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ن كان هذا من باب التغي   رات التي طرأت على مستوى المصطلح المتناول بالدراسة، وا 
حاة، مع التركيز على مصطلحات ابن ـــــــروق القائمة بين النــــــــــاالختصار أو توضيح الف

 جني في كتابه الخصائص. 
ات القائمة بين ــــإبراز العالقى ــــــإلداللــــــــة المصطلح تتعدى المعنى الذي يحمله  إن       

 فظياالشتراك الل  و رادف، : التعلىــــز يركبالتذي يحمله، تسميــــــة المصطلح والمفهــــــــــوم ال
يمكـــــــــــن الكشف عنـــــــــــها في لتي ات اـــــــأهم العالق إن هان حيث ــــــــمــــــــــانس، ـوالتقابل والتج

قد تتوافق  ،أنواع أخرى من العالقات الكشف عن هذا إلى ودناـــــــقويمصطلحات النحو. 
  مع ما جاء به علم المصطلح الحديث.

حوية عند ابن جني، فهناك في المصطلحات الن  ، بالتسمية المفهومات عالقتختلف        
 المصطلحات متـــــــــــــوافقة ون بذلكــــــــك، وتواحد فهومتحمل تسمية واحدة لم اتــــــــــمصطلح

وردت مصطلحات ومن جهة أخرى مبادئ وضع المصطلح العلمي هذا من جهة. و 
 التي عالقة التقابل اإلضافة إلىبللداللة  نفسها،  تحمل تسميتين فأكثر ثنائية التسمية

ل يقتضي ذكـــــــــــر الثاني ولنــــــــا أن نمثل ر المصطلح األو  ــــــــــفذك ؛ن ثنائية مصطلحيةتكو  
جانس ظاهرة الت   توجدوغير بعيد عن هذه الظواهر التقديم والتأخير، المبتدأ والخبر... ب

غوية ات الل  ــــــــوي العديد من الموضوعـــــــــاب الخصائص يحـــــــــــــن كتأل ،في المصطلحات
 صرفية والداللية والصوتية.  وال

ذا كان المصطلح الن        بتنوع المواضيع التي  احوي في كتاب الخصائص متنوعوا 
ح ــــــــــابن جني يقابل بين المصطلف ،ولـــــــــــق افيه 1اولها ابن جني، فإن أشكال المقابلةــــــــتن

 ضيح ذلك نأتي ركب، ولتو ـــالمصطلح المي يحملها ـــة التــــاللس الد  ـــمل نفـــليح ،البسيط
فالمفرد الذي يمثل  ؛"المسند إليه " ى وهيخر تسمية أله  تددالذي ح "المبتدأ "مصطلحبـ
مركبة اك مصطلحات ـــهن ما أن  ـــ، ك"المسند إليه"ركب ـــابل المصطلح المـــيق "المبتدأ"

ما لم يسم  "سماه بــالذي قابله أو  "نائب الفاعل " :قابلها بالجملة أو التركيب المعقد مثل
                                                           

1
بالت للمصطلحات، المفرد مقابل المركب، ومفرد افي كتاب المصطلح النحوي دراسة نقدية عرض صاحب الكتاب مق  

وللتوسع أكثر ينصح بالعودة إلى أحمد عبد العظيم عبد الغني، المصطلح النحوي مقابل جملة ومفرد مقابل مثنى ...
 م، دار الثقافة للنشر والتوزيع.0990هـ، 0400دراسة نقدية تحليلية، القاهرة: 
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، ومن هنا كان "تكرير األول بلفظه "ـ الذي قابله ب "فظيالتوكيد الل   "، وكذا "فاعله
 :على النحو اآلتيتصنيف المصطلحات النحوية 

ننا االطالع لقد مك  ة: ــهوم والتسميـــن المفـــات وفق العالقة بيــف المصطلحـــتصني ــــ1
 ابن جني، ثم إن   فهاحوية التي وظ  الن   الخصائص من تصنيف المصطلحاتعلى كتاب 

ذه ـــــــي تصنيف هـــــــــف طريقبمثابة  انتــــــــــ، كالتي يحتويها الكتاب ن األمثلةــــــــــــالعديد م
ن الكتاب الذي تناولناه لم القائمة بين المفهوم والتسمية، أل المصطلحات وفقا للعالقات

فيه  درسكتابا في التعريفات، بل كان يتناول مختلف القضايا، كما أنه كتاب  يكن
 الصريح والكامل المحددة بالتعريفوالمصطلحات  ؛غةصاحبه مختلف مستويات الل  

التي يمكن توظيفها في الدراسة  ،، إال أن الكتاب كان يحمل مجموعة من القضاياةلقلي
ومحل ال ومفس را لقواعد النحو، وليس معرفا لها   وقد كان مناقشا ،الداللية للمصطلحات
 نا إليها مدونة في الجدول التالي:والنتائج التي توصل

 
 المصطلحات نوع العالقة بين المفهوم والتسمية

 البناء، اإلعراب، االسم، الفعل، الحرف. أحادية التسمية ألحادية المفهوم

مصطلحات أحادية الداللة لثنائية أو 
 المفهوم  لتعددية

الكالم والقول والجملة، الجر والخفض واإلضافة، 
الضمير والمضمر، االضمار والحذف، الصفة 
والوصف، النداء والمنادى والمدعو، العطف 
والنسق، اسم ال النافية للجنس والنكرة، الوقف 
والسكون والجزم، الصرف والتصريف، التصغير 

 والتحقير.  

 النكرة، الحال، اإلضافة ئية المفهوممصطلحات أحادية التسمية لثنا

التقديم والتأخير، المذكر والمؤنث، الفعل الالزم  مصطلحات متقابلة
والمتعدي وغير المتعدي، التصغير والتكبير، 

 المعرفة والنكرة، ما ينصرف وما ال ينصرف. 
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 البدل اللغوي، البدل النحوي، المسند والمسند إليه مصطلحات متجانسة

ألحادية  حادية الداللةمصطلحات أ
 المفهوم.

 المبتدأ.

  
فقد لمسنا فيها إمكانية تحليل الداللة  ،هذه هي المصطلحات التي أحصيناها    

هوم والتسمية، وللعلم فإن ــــن المفـــيـــائمة بــــة القـــالقــــــراز العــــث إبـــــن حيـــــم، ةــــالمفـــهومي
لكن من حيث ذكرها ال من حيث  ،حويةالمصطلحات الن  ابن جني قد ألم  بجميع 

 ودنا إلى التحليل والدراسة.التي تق ،أو تقديم األمثلة الدقيقة الواضحة ،التعريف بها
والجدول أدناه يكشف عن عدد المصطلحات المدروسة والنسب المئوية التي تحملها كل 

 عالقة.
 بين المفهوم والمصطلح: جدول يمثل باألرقام والنسب نوع العالقات القائمة

 النسبة العدد العالقة

 %58.70 50 أحادية التسمية ألحادية المفهوم

 %82,97 55 الترادف

 %55,85 58 االشتراك اللفظي

 %95,19 50 التقابل 

 %58,51 59 التجانس

 %58.08 55 أحادية الداللة

 % 100 97 المجموع
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 رة النسبية الموضحة ــالل الدائـــن خـــوم ،ابقــالسالل الجدول ـــن خـــم: تحليل وتعليق

 العالقاتتحمل مجموعة من  ،جني ابنر وظفها  التي المصطلحاتأن  تبـي ـن، أعاله
بمعنى أن  ،مترادفة كانت المصطلحات أغلب القائمة بين التسمية والمفهوم، غير أن

من مجموع  ،مصطلحا 00المفهوم الواحد له مجموعة من التسميات، فقد بلغ عددها 
المصطلحات  تأتيوفي الدرجة الثانية  %، 82,97 المصطلحات والنسبة كانت

ثم تأتي عالقة أحادية ، %  95,19وصلت مصطلحات والنسبة  6عددها و  ؛المتقابلة
عالقة وبعدها %  58.70مصطلحات والنسبة  5والعدد كان  ،التسمية ألحادية المفهوم

 ثم عالقة التجـــــــانس%  55,85أي بنسبة  ،مصطلحات 3فظي وعددها راك الل  ـــــــــــــاالشت
، وأخيرا عالقة أحادية الداللة %58,51درت بـ ــــــ، وبنسبة قاثنين مصطلحينوالمتعلقة ب

 %. 58.08وبنسبة ،التي انحصرت في مصطلح واحد فقط
وتصنيف المصطلحات، يستوجب علينا دراسة هذه إحصاء بعد دراسة وتحليل:  ـــ2

لة، قائمة على إيضاح العالقة القائمة بين الدال والمدلول المصطلحات دراسة  لكل  مفص 
مصطلح، بالرغم من الصعوبات التي ألفيناها، حيث يصعب عزل المفهوم عن 

هذه  لتحليساعدتنا كثيرا في  ،إال أن األمثلة التي كان يضربها ابن جني ؛التسمية
   تفصيل عن مدلوالت المصطلحات والعالقات القائمة فيما بينها.  ولناالعالقات، 

سبق لنا في الجزء النظري من مصطلحات أحادية التسمية ألحادية المفهوم:   1ـــ2
ه من أن تحدثنا عن هذه العالقة التي تربط المصطلح بمفهومه، وقلنا إن   ؛هذا العمل

يصبو إليها علم المصطلح، فإذا كان ابن جني من نحاة القرن الشروط أو الغايات التي 
    د تأثر بشكل ـــأين نجد زخما من المصطلحات المتفاوتة والمختلفة، ق ،الرابع للهجرة
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، فهل نجد لهذا العالم مصطلحات أطلق نحاة الذين درسوا المصطلح النحويأو بآخر بال
حد؟ وهل استطاع أن يفرد لنفسه عليها ما يسمى بالمصطلح الواحد للمفهوم الوا

  اجتهادات تدعم آراءه ويؤخذ بها؟
مصطلحات تتوافق مع الشروط التي  ،قد نجد عند ابن جني في كتابه الخصائص     

فها ابن جني تحمل الداللة حد دها علم المصطلح العلمي، فهناك مصطلحات وظ  
االسم، الفعل، الحرف، وقد يتجاوز ، للمصطلح الواحد ومنها: اإلعراب، والبناء ،المفردة

حاة، فلم نجد على حد اطالعنا مصطلحات التوافق في هذه التسميات إلى طائفة من الن  
أخرى تقابل هذه المصطلحات، فاالسم عند سيبويه هو نفسه عند اآلخرين، لكن شكل 

 الورود أو التعريف يختلف من نحوي إلى آخر.
رنا إلى أن ابن جني شغوية، وألمصطلح للدراسة الل  سبق لنا وأن أخضعنا هذا ا اإلعراب:
غوي المناسب وهو اإلبانة، فإذا أبان الرجل عما في نفسه يقال له ار المعنى الل  ـــــــــقد اخت

راب للداللة على معناه. وألن اإلعراب ــــــــــالي فقد استعمل مصطلح اإلعـــــــــــمعرب، وبالت
استعماله، فالمعنى  مناصا من ـــــــــــاةحة، لم يجد الن  ــــــــــــفي العربي اري الكلمــــــــــيوضح مج

 االصطالحي لإلعراب يدفع إلى استعمال لفظه. 
د ابن ــــــــوليس فقط عن ،حاةمن المصطلحات التي استعملت لنفس الداللة عند الن   البناء:

 والبناءاللة الواحدة، الواحدة للد  جني، وربما هذا ما أدى بابن جني إلى القول بالتسمية 
مرورا  من المصطلحات الواضحة التي لم يكثر عليها الجدل أو التسميات، منذ سيبويه

 ، إلى نحاة القرون المتأخرة.بالمبرد وابن السراج
يعرف فالتي توضع على شيء  أو السمة العالمةهو  ؛غوياالسم من الجانب الل   االسم:

إلى أنه مشتق من الوسـم أي  الكوفة، وقد اختلف فـي اشتقاق االسـم فذهب مذهب ،بها
االسم سما  نألما يسمى بالعالمة، وذهب البصريون إلى القول أن ه مشتق من الس مو 

ما  » يهعند الكفـوي غوية التي نجدها ة الل  ــــــبالداللا ما يتعلق ــــــــأم   .على الفعل والحرف
األشياء ودل على معنى من المعاني جوهرا أو عرضا فيـشمل الفعل  وضع لـشيء من

" أسماء الجـواهر والحرف أيضا ومنه قوله تعالى " وعلـم آدم األسماء كلها" أي
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ألن  ،واألرجح في هذا التعريف أن الكفوي يشترط في االسم المعنى 1«واألعـراض كلها
داللة إذا  ه ال يحملهنا الحرف ألنوالمقصود بعض الكلمات ال تحمل داللة في نفسها، 

  .داللةلل حاملفهو اقترن بالفعل أو االسم  كان مستقال بنفسـه، أما إذا
االسم: »: قالظهر عند سيبويه حين تعريفه للكلم إذ فقد أما االسم في عرف النحاة     

دم ما يقوالناظر في هذا يجد أن سيبويه ال يقدم تعريفا لالسم إن   2«رجل وفرس وحائط
ال أن أمثلة أو يماثل، فاالسم هو الرجل هو الفرس هو الحائط، وما على المتعلم إ

ذا انتقل ما دل  » :ن االسمإ قالإلى ابن السراج في كتابه األصول  نايقيـس على ذلك، وا 
على معنى مفـرد وذلك المعنى يكون شخصا أو غير شخص، فالشخص نحو رجل 
وفرس وحجر وبلد وعمرو وبكر وأما ما كان غير شخص  فهو الضرب والكل والظن 

يرى أن ابـن السراج أضاف  والمتأمل في هذا التعريف 3«والعلم واليوم والليلة والساعة
وهنا يجب أن  ،وله أنه يدل على معنى مفردكقـ ،إلى ما قاله سيـبويه بعض األشـياء

ذلك الفرس والسـاعة، وكذا نجد ابن لل ث  ويـم ،يكون داال على معنى وحده أو زمن وحده
 .السراج أيضا أدخل المصادر في تعريفه هذا

ان ــاالسم ما ك»  :ي قالحبأما ابن فارس في كتابه الصا ؛سراجهذا عن ابن ال    
جرد  ابن فارسوعلى هذا يكون  4«رك إياه والزما له ـــت ذكـــمى وقــمستقرا على المس

       بن هشام نجده يقولأما االداللة ال تتغير بتغير الزمن، و  ن  إاالسم من الزمن إذ 
يتميز االسم والفعل والحرف بخمس عالمات: الجر، التنوين، الـ غير الموصولة، » 

  .ابن السراج بن مالك يسير مساروعلى هذا يكون ا 5«اإلسناد
ي والحرف األداة التي ائحروف الهجاء معروف واحد الهج »الحرف من  الحرف:

تسمى الرابطة ألنها تربط االسم باالسم والفعل بالفعل كـ: عن وعلى ونحوهما، قال 
                                                           

 .38الكفوي، ص  كتاب الكليات، - 1
 02، ص 0الكتاب، سيبويه، ج  2
 .83، 1، ابن السراج، جاألصول في النحو العربي - 3
 .55ص ابن فارس، ، الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كالمها - 4
 .03ص ،0ابن هشام، أوضح المسالك في ألفية ابن مالك،ج - 5
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ن كان  األزهري كل كلمة بنيت أداة عارية في الكالم لتفرقة المعاني واسمها حرف وا 
الجانب  ، هذا من 1 «القرآن على سبعة أحرف أي لغةالحرف يسمى باللغة نزل 

 اللغوي.
قال إن الحرف ليس  هو سيبويه حيث ؛الحرف المعنى النحوي فأول من ذكر أما      

ما جاء لمعنى وليس باسم وال فعل نحو ثم وسوف  »ثم يشرح ويقول وأما باسم وال فعل 
فإن الحرف عند سيبويه يحمل معنى، إنما  ؛وعليه 2«وواو القسم والم اإلضافة ونحوها
نه من الواجب أن يكون مع غيره أي يؤدي داللة أم إ ،لم يبين هل هذا المعنى مستقل

أن الحرف ما دل على »  مع غيره ال في نفسه، وهو الذي استدركه الزجاجي في قوله
لى وثم  لية عدم استقالثبت جاجي أنه أوما أضافه الز  3«معنى في غيره نحو من وا 

ابن  تحدثوقد يؤدي داللة في غيره وليس في نفسه، إذ إن ه  الحرف من حيث الداللة
ما ال يجوز أن يخبر عنه كما يخبر عن االسم أال ترى : »  فقال عن الحرف السراج

أنك ال تقول إلى منطلق كما نقول ) الرجل منطلق وال عن ذاهب كما تقول زيد ذاهب( 
 شروطه إذن فللحرف  4«وال يجوز أن يكون خبرا والحرف ال يتألف منه مع الحرف كالم

 ذي يخبر عنه.االسم ال على خالفال يكون مخبرا عنه. الخاصة به فهو 
ن الكالم اسم وفعل وحرف إنما إ يقلفلم أما ابن جني حين الحديث عن الكالم      
وأما حديثه عن الحرف فلم يرد على حسب اطالعنا، أما  ،بين الكالم والقول افرقأورد 

ابن فارس فقد ذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه وأعده من التعريفات المناسبة، وأما شرح 
هل وفي  ـ:التسع كفميزه بعدم قبوله العالمات ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري 

ير المختص الذي يدخل على غ منهافولم، وقد أشار بهذه األمثلة إلى أنواع الحروف 
، كهل نقول هل زيد أخوك وهل يقوم، ومنها ما يختص باألسماء األسماء واألفعال

 ومنها ما يختص باألفعال فقط كحروف الجزم والنصب، يقول  ،هفيعمل فيها كفي ونحو 
                                                           

 ، مادة حرف. 2ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
 02، ص0الكتاب، سيبويه، ج  2
 .الزجاجي، اإليضاح ينظر:   - 3
 40، ص0، جابن السراج. األصول  - 4
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إن الحرف ال عالمة له فإن اختص باسم أو فعل »  السيوطي في كتابه همع الهوامع
ال فال ومن عالماته أنه ال يقبل خواص الفعل أو االسم وهو ثالثة أقسام  عمل وا 

لم يضف شيئا ومعنى هذا أن السيوطي  1«مختص باالسم والفعل ومشترك بينهما 
  جديدا في تعريفه للحرف.

التراثية استعملت لداللة واحدة  المصطلحات النحوية بعضقول إن الوعليه يمكن     
وبتسمية واحدة، في المجال الواحد ألن الحرف في الصرف يختلف عنه في النحو وكذا 
في الصوتيات أيضا، لكن ما يمكن االتفاق عليه هو أن المصطلحات السالفة الذكر 
كانت لها نفس التسمية لنفس الداللة من عهد سيبويه، رغم االختالف القار بين 

 يفات التي حددها النحاة لهذه المصطلحات. التعر 
في  أردنامصطلحات ثنائية أو متعددة التسمية ألحادية المفهوم ــــــ الترادف ــــــ  2 ــ2

دة عن ـــة الواحـــن للداللــــيــتــالتي تحمل تسمي ،اتـــــل بين المصطلحــــــأن نفص البـــــــــداية
ا هذه ـــــــنا أدمجنأنإال  ات التي تحمل مجموعة من التسميات للداللة الواحدة، ــــــــالمصطلح

تنتمي إلى المصطلحات المترادفة، وعليه كانت  ألنهابعض، بعضها بالمصطلحات 
 المصطلحات المترادفة مرتبة وفقا لما يلي:

بين الكالم  لقد أفرز لنا باب القول على الفصلفظ المفيد، الجملة: ــــ الكالم، الل  1
فظ مختلف. بالتالي مصطلحات تحمل نفس الداللة غير أن الل   لى ثالثع ؛والقول

يمكن أن تدرج هذه المصطلحات ضمن المصطلحات المترادفة ويمكن أن تحدد هذه 
 المترادفات في الشكل التالي:  

       

 

    

 

                                                           
 .39، 0، جالسيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - 1

التام اللفظ المفيد الكالم  

 الجملة

 الكالم
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 .حيزا كبيرا في مجال المصطلح النحوي ؛: لقد شغل مصطلح الكالمالكالم =الكالم أ 
في  الكالم تمجمل التعريفات حددو وقد شهد مجموعة من التعريفات بداية من سيبويه، 

االسم والفعل والحرف، من هنا أوردنا في الشكل السابق أن الكالم عند ابن جني هو 
الكالم  »مع: كتاب الل   حسب ما اطلعنا عليه فيالكالم بمعنى أنه اسم وفعل وحرف 

ومن هنا يكون الكالم مكون من  1«كله ثالثة أضرب: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى 
 ردة، كما أنه قد اشترط المعنى في الكالم.اسم وفعل وحرف مجتمعة وليست منف

أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه  »يقول ابن جني فظ المفيد التام: الل   =ب الكالم 
إذا كنا نجهل المعنى  ،ال يمكن لنا الوصول إلى دراسة هذه العالقةو  2«مفيد لمعناه

الالت التي يحملها عند النحاة، بالتالي وما هي الد   ،فظاالصطالحي الذي يحمله الل  
 اللة االصطالحية للفظ. الد   تحديدينبغي 
أغلب النحاة  ألن ،3مشابها للمعنى اللغوي النحوية قد يكون اللفظ في الداللة اللفظ:

الحامل  ،ما ينطق ويدخل في ذلك الملفوظ ، ذكروا أنه كلفظالذين تحدثوا عن الل  
إن  مصطلح اللفظ لم يكن متداوال بكثرة، في القرون األولى من للمعنى أو غيره، 
الصوت المشتمل على  » له هذاقو قد أورده في  ابن هشام إال أنالدراسات النحوية، 

مقلوب زيد، وثانيهما  -ديز  -بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل ك:
د يقصد ابن هشام من هذا وق 4«على بعض الحروف تحقيقا أو تقديراالصوت المشتمل 

ن من حرفين ك: قم فإن الحروف المتحققة ظاهرة أما التي قدرت  ،أن الفعل إذا تكو 
   فاللفظ المفيد التام الذي يحمل  فالقول قم يقصدك أنت، وتفهم من سياق الكالم.

                                                           
 .05اللمع في العربية، ابن جني، ص  1
 .01، ص0الخصائص، ج  2
المطروح اللفظ في اللغة يعني الطرح والرمي والنبذ مطلقا، أي سواء أكان الطرح من الفم أم غيره، وسواء أكان   3

الالم والفاء والظاء كلمة صحيحة تدل على طرح »غيره، قال ابن فارس، في مقاييس اللغة:  من الفم صوتا أم
وقال ابن منظور في   «فظا ولفظت الشيء من فميالشيء، وغالب ذلك أن يكون من الفم: تقول لفظ بالكالم يلفظ ل

اللفظ أن ترمي بشيء كان فيك ...والبحر  بلفظ الشيء يرمي به إلى الساحل، ولفظت بالكالم » العرب:  لسان
 مادة لفظ «وتلفظت به أي تكلمت به وهو في األصل مصدر

 .00، ص 0أوضح المسالك، ابن هشام، ج  4
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هو كالم أيضا بالنسبة البن جني، ومن هنا نرى أن ابن جني قد اشترط المعنى  ،معنى
 للمرة الثانية في تعريفه للكالم. 

وهو الذي  »فقال  ؛وردت الجملة عند ابن جني بصفة الجمعالجملة:  =ج الكالم
وأما القول  »في قوله  ؛كما أنها وردت بصيغة المفرد  1«يسميه النحويون الجمل

ة قسم وبالتالي فالجمل2«.. فالتام هو المفيد، أعني الجملة وما كان في معناهافأصله .
 ذا عن الجملة عند النحاة اآلخرين.من القول حسب ابن جني، فما

ــــــــــــة في عرف الجملأما من المعنى االصطالحي،  3غويرب المعنى الل  ـــــــــيقت الجملة:
خاصة المتقدمين، أمثال سيبويه وابن وب يةالعربنحاة عند  كر  ، فلم يكن لها ذ  النحاة

السراج وابن فارس، أما عند ابن جني فقد وردت عنده، إنما كانت ترادف الكالم وقد 
كل لفظ مستقل بنفسه مفيد » وردت بصيغة الجمع، عند حديثه عن الكالم قائال: 

جني قد  ابن بالتالي يكون 4«لمعناه وهو الذي يسميه النحويون الجمل نحو زيد أخوك 
 مرادفا ومما سبق نستنتج أن ابن جني قد استعمل الكالم ساوى بين الكالم والجملة.

د للداللة على ــــــــــــاستعمل اللفظ الواحوبذلك يكون قــــــــد ام المستقل، والجملة ــــــــــللفظ الت
 الكلمة.له عالقة بالكالم وهو مصطلح  صطلحثم إن هناك م المصطلحات المختلفة.

ن ك ل ـــــــــــانت ال تحمل نفس الداللة مع الكالم إال أنهما ينتميان إلى نفس الحقــفالكلمة وا 
  المصطلحي فما الذي نعنيه بالكلمة؟ 

ما  وهو ،مــــالثي كلـــمن الجانب الل غوي هي من الفعل الث ةـــالكلمبين الكالم والكلمة: 
الكاف والالم والميم أصالن، أحدهما يدل على نطق »غة نجده في معجم مقاييس الل  

                                                           
 .01، ص0الخصائص،ج  1
 .01، ص0الخصائص،ج  2
3
وأجمل  ن الجانب اللغوي من الفعل َجَمَل وجمل الشيء: جمعه، والجملة واحدة الجمل، والجملة جماعة الشيءالجملة م 

يزاد فيهم وال ينقص،  جملت الحساب إذا جمعت آحاده وكملت أفراده أي أحصوا وجمعوا فالالشيء: جمعه عن تفرقة...و 
قال األزهري كأن الحبل الغليظ سمي جمالة ألنها قوى كثيرة جمعت، فأجملت جملة، ولعل الجملة اشتقت من جملة 

 الحبل

 .01، ص 0جابن جني، ، الخصائص - 4
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ذا ما أردنا أن نحدد هذا المفهوم الل غوي نرى أن الكلم «1مفهوم واآلخر على جراح  ، وا 
فظة المؤلفة يقابل لغويا الحرف في المعنى األول، وفي المعنى الثاني يقابل الل   ،أو كلم

وأما المعنى  ،ترتيب يؤدي داللةمن بضع حروف، بالتالي هي سلسلة قائمة على 
د أجمل الحرف الثالث فهو الجملة فقد يكون بمعنى الكالم، فالتعريف الل غوي يكون ق

 .والكلمة والكلم
كلمة الكلمة في عرف النحويين مصطلح جديد، إذ إن سيبويه لم يتحدث عن ال إن       

:  ذكر الكلمة قائال ابن هشام في شرح األلفيةغير أن وال ابن فارس وحتى ابن جني، 
اسم جمعي واحد كلمة وهي االسم والفعل والحرف ومعنى كونه اسم جنس جمعي أنه » 

ذا زيد على لفظه تاء التأنيث فقيل كلمة نقص معناه وصار داال  يدل على جماعة وا 
 اـــــــــــيوجد تعريف شامل للكلمة إنم وعليه ال 2«على الواحد ونظيره لبن ولبنة ونبق ونبقة"

  .النحاة حين الحديث عن الكالم دهأور لما  استخالص فقط  هو
مصطلحي الضمير  ،في كتاب الخصائصابن جني  أورد ـــــ الضمير، المضمر:2

ضمار إال أنه فسه وهو الضمير، كما أنه استعمل اإلوالمضمر للداللة على المصطلح ن
 ال يحمل نفس الداللة، ولنا أن نمثل بالشكل الموالي:    

 

 

 

 

مصطلح الضمير ليدل من كتاب الخصائص  ؛ورد في الجزء األولالضمير:  =الضمير
 :فعال والمقولة التالية تثبت ذلك كانت اسما أم سواء ،على الحرف الذي يتصل بالكلمة

ضربتك، وأكرمته، ونحو ذلك مما يتصل فيه  الضمير المنصوب وذلك كقولك:  »

                                                           
 مادة كلم ،5، ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس - 1
 ، العكبري.مسائل خالفية في النحو العربيينظر:   - 2

 الضمير 

 الحرف الذي يتصل بالكلمة  الضمير

 الحرف الذي يتصل بالكلمة المضمر
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يرى أن الضمير المنصوب هو  ؛والمتأمل في هذا القول 1« بالضمير قبله المرفوع  
الكاف في قولك ضربتك، فهو ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، وأما 

 عل.الضمير الذي قبله والمسمى بتاء الفاعل في محل رفع فا
وأما اإلضمار  »لقد عبر سيبويه عن مصطلح الضمير باإلضمار، قائال:  الضمير:

، وهم، وهي، والتاء في فعلُت  ياه، وأنا، وأنا ونحن وأنتم، وأنتن، وهن  فنحو: هو، وا 
وفعلت وفعلَت، وما زيد على التاء نحو قولك: فعلتما وفعلتم وفعلتنَّ والواو التي في 

اللة على كما أن سيبويه كان يستعمل المضمر للد   2«فعلنا فعلوا والنون واأللف في
 الضمير من هنا نحصل على هذه المعادلة:

 المضمر. =اإلضمار =الضمير =اإلضمار عند سيبويه              
ه إلى ــــد طريقـــطلح وجـــمص ـــهألن ،اال عند سيبويهـــــاستعم م يلقـــــــلـــــير الضم أن  ــــــر غي

ي معاني القرآن هو الذي ش فـــون األخفــــويك ،رون التالية لسيبويهـــي القــاالستعمال ف
 ألول مر ة.  فهوظ  

رب ه رجال ورب ها امرأة، فإنما جاز ذلك فأما قولهم  »يقول ابن جني المضمر:  =الضمير
بها  ،هنا نكرة جاء بعدها الضمير المتصل "رب"ـــ ف 3«لمضارعة هذا المضمر للنكرة

ومثل التثقيل في  » :قوال آخر له الذي أطلق عليه ابن جني المضمر، ونجد ءوهو الها
 ة الوقف ما أنشده أبز زيد من قول الشاعر:ني  الحشو 

 َغضُّ ن َجارى طي ب ُعْنُصر ي                            
ن كــــالفثقَّل  ، وا  ر ـــــــــــفالكلمة عنص 4«مضمر.انت الكلمة مضافة إلى ـــــــــراء من ُعْنُصرى 

ابن جني قد استعمل الضمير فمضافة إلى الياء التي تعتبر ضميرا مت صال. ومن هنا 
وهل يصح  ؟نفسهر هو والمضمر للداللة على نفس المعنى، لكن هل الضمير والمضم

هو ــــر المتصل أو المنفصل؟ أليس المضمــــــــ ال المضمر للداللة على الحرفــــــــاستعم
                                                           

 .000، ص 0الخصائص، ج  1
 .6، ص2ج ،الكتاب  2
 .20، ص2الخصائص، ج  3
 .200، 2الخصائص، ج  4
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إن الجدول أدناه يبين  الشيء الخفي سواء تعلق األمر باالسم أو الحرف أو الفعل؟
 الفروق بين الضمير والمضمر.

   
 المضمر الضمير

ُيَراُد به: ما دل على تكلم، أو  »
خطاب، أو غيبة، مثل أنا وأنت 
وهو، والضمير ُيعُد من األسماء 

 1«المبنية دائًما،...

يراد به في النحو: الضمير وقد  » 
سبق بيانه، ويراد به أيًضا المقدَّر 

 2«وجوده في التركيب مع عدم ذكره.

 

فبالرغم من أن  ها،نفس تالمضمر ليسو  ،الداللة التي يحملها مصطلح الضمير إن      
قد استعملوه لنفس الداللة إال  أنه ثمة فرقا دقيقا، يحد ده  ،النحاة القدامى والمتأخرين

ضافة إلى مصطلح المضمر لكن ليس للداللة يوجد مصطلح اإلضمار،  السياق، وا 
  .على الضمير

ضمار في ف مصطلح اإل؛ إلى أن ابن جني قد وظ  أشرنا سابقاضمار والحذف: اإل 3
 على حد تعبير ابن جنيمار ضعلى الضمير، بل إن  المقصود من اإلموضع ال يدل 

بل ابن جني وبعده اة قـــاع النحــل استطـــنفسه؟ وههو الحذف، فهل الحذف واإلضمـــار 
ضمار والحذف؟ وما العالقة التي تربطهما؟ وأين تكمن مواضع االتفاق التفريق بين اإل
 واالختالف؟

ضمار هو واإل غة والبالغة؛ لمصطلحي الحذفإن الغاية من استعمال نحاة الل      
رك ـــــالم وتــــي الكــــاز فــــاإليج والعمـــــل علىاشرة، ـــمبالة ــقصديالى الداللة ـــالوصول إل

    ذف ــــــــن الحــــارقة بيـــــــد مفــــــى عقــــوا إلــــــل لم يتفطنـــــاة األوائــــــحأن الن   إال  اب، ـــــــاإلطن
في  غوية لهذين المصطلحين يمكن االستعانة بهمابالرغم من أن الجذور الل   ،واإلضمار

                                                           
 188معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، ص   1
  192ص  المصدر نفسه،  2
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ي لم ابن جنو  ،من المصطلحات المتقاربة جداضمار الحذف واإل بيان الفرق، ثم إن  
بل مكر الليل والنهار  :إذ قال في قوله تعالى » :يثبت ذلك يقدم فرقا بينهما وهذا النص

زرتك خفوق النجم، وصياح الديك وهو متعلق  الظرف كقولك ىأما مكر بالنصب فعل
ابن  اهـــيتحدث في كثيرة وفي مواضع . 1«بفعل محذوف أي صددتمونا في هذه األوقات

والحرف، غير أنه حذف الجملة الفعل ب فقال ، فقد أورد بـــابا خاصــا لهن الحذفـعجني 
وذلك نحو قولك: أزيد قام.  »كان يستعمل المضمر واإلضمار في هذا الباب يقول 

فزيد مرفوع بفعل مضمر محذوف خال من الفاعل، ألنك تريد: أقام زيد، فلما أضمرته 
 (إن امرؤ  هلك)و (إذا الشمس كو رت)و (إذا السماُء انشقَّتْ )فس رته بقولك: قام. وكذلك 

وحده، أي إذا انشقت مر ـــــه مضـــــعل فيـــــونحوه؛ الف (لو أنتم تملكوَن خزائَن َرْحمة َرب ي)و
ن هلك امرؤ، ولو تملكون. ذا كورت الشمس، وا  فعل  :يدل قول ابن جني 2«السماء وا 

ن كان ،ضمارحذوف أنه ال يفر ق بين الحذف واإلمضمر م الحذف يختلف اختالفا  وا 
 وهذا الجدول يثبت ما ذهبنا إليه. ،ضماربينا عن اإل

 
 ضماراإل الحذف

من حذف الشيء  »الحذف لغة: 
يحذفه حذفا: قطعه من طرفه، ومنه 

 3«حذفت الشعر إذا أخذت منه

فظ ما ترك ذكره في الل  الحذف  »
 4«والنية كقولك أعطيت زيدا

َأْضَمْرُت الش يَء  » ضمار لغة:اإل
  5«وهوى ُمْضَمر  َوَضْمر  

فظ وهو مراد اإلضمار ما ترك من الل   »
واســــــــأل     "بالنيــــــة والتقديـــــر كقوله تعـــــــالى: 

 6« "القرية

                                                           
 .239، 2المحتسب، ابن جني، ج  1
 .350، ص2الخصائص، ج  2
 ولسان العرب. ينظر: المحكم والمحيط األعظم،.  3
 .354الكليات، الكفوي، ص   4

 لسان العرب، ابن منظور، مادة ضمر.   5     
 354المصدر نفسه، ص   6  
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مصطلحي الحذف هي أن  ،من خالل الجدول السابق تقديمهاالقراءة التي يمكن  إن      
حرفا أو فعال أو اسما حذفنا  ؛نحذف ذا أردنا أنفإيختلفان من حيث الداللة واإلضمار، 

بقاء المعنى. معا، وأما اإل والمعنىفظ الل    ضمار فهو حذف اللفظ وا 
الذي  ؛الفعل الالزمبنقصد هنا الفعل الواصل، الفعل غير المتعدي، ما ال يتعدى:  4

ل ـــالفعوكان ابن جني يوظف يكتفي فيه الفعل بفاعله دون التعدي إلى المفعول به، 
    استعمل ابن جني مصطلح  غير المتعدي مقابال للفعل المتعدي، وفي موضع آخر

ما ال يتعدى وذلك للداللة على األفعال الالزمة، وأما ما يتعلق بالالزم فقد ذكره ابن 
واضع لكن لم يتضح المقصود من ذلك، وقد عبر ابن جني عن الفعل الالزم جني في م

 بالتركيب المعقد فاستعمل الفعل المكتفي بفاعله.
كناية عن كل عمل متعد  »منظور أن مادة َفَعلَ  جاء في لسان العرب البنالفعل:  

أما الفعل في   ،1«فعل يفعل فعال واالسم الفعل والجمع الفعال والفعل فالفتح مصدر
الفعل فأمثلته أما » الكتاب إذ قال:  فيسيبويه  هو من جاء به فأولحاة عرف الن  

ا هو ــــوم ،عــــون ولم يقـــــوما يك ،ىــا مضــت لمــيــوبن ،اءـــظ أحداث األسمــــأخذت من لف
وأما بناء ما لم يقع  .دمُ ث وحَ كُ مع ومَ وسَ  بَ هَ م ينقطع، فأما بناء ما مضى فذَ ـــــــائن لـــــك
وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو  ،ويضربُ  ذهبُ يَ  قتلُ يَ  امخبر  ،لب واقتُ اذهَ  :اه قولك آمرً فإن  

ل بداية ـجع ،ويهــبـــو أن سيــــول هـي هذا القـــاستنتاجه فع ـتطيــا نسمـ 2«كائن إذا أخبرت
بمعنى أن االسم هو األصل والفعل هو الفرع، والشيء الثاني  ؛من االسم االفعل فرع

ارع ــــاضي والمضـــالث المــــة الثـــم يذكر األزمنـــويه لــأن سيب المســتخلص مـــــن القـــــول،
إنما أشار إليه باالنقطاع وعدم الوقوع وبناء ما لم ينقطع؛ أي  والمستقبل أو المستمر،

ما دل » ه ن  ل إاالستمرار وفي ما لم ينقطع بعد. ويتحدث ابن السراج عن الفعل ويقو 
ما مستقبل ما حاضر وا  وعلى هذا فهو  3«على معنى وزمان وذلك الزمان إما ماض وا 

                                                           
 ، مادة فعل4 لسان العرب، ابن منظور، ج  1
  .02، ص 0، سيبويه، جالكتاب - 2
 .83، ص1ابن السراج، ج ،األصول في النحو العربي - 3
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الشيء الجديد  على المعنى فقط، إن  االسم الذي يدل  لتمييز الفعل منيذكر لنا الزمان 
    قال  "ما مضى"ول ــــــــــــأنه أتى باألزمنة فعوض أن يق ،افه ابن السراجـــــــــــالذي أض

ث ابن السراج عن هذه تحدالمستقبل و  "لم ينقطعو "الحاضر و "المنقطع "الماضي، و
فيما مضى من يدل على أن الصالة كانت  "صلى زيد"ل: الماضي ك: األزمنة وقا

الذي يدل على أن الصالة تقام  "يصلي" :ل أيضا عن الحاضر نحو قولكوقا ،الزمان
، وعند ابن فارس فالشيء الذي قام به أنه "سيصلي"في قوله  :وكذا المستقبل ،اآلن

ما » الفعل هو ن  ليقول إقادا ليأتي هو ــتـــقدم لها ان ،عرض مجموعة من اآلراء لسابقيه
ابن فارس ربط ـــفوعلى هذا  1«دل على زمان كخرج ويخرج دلتا على ماض ومستقبل

، لكنـــــه وقع األزمنةواع ـــــــــأنتحديد  مد إلــــــىع وقـــــدما لم يحدد الزمن، ل بالزمن إن  ــــالفع
ابن  تدل على الزمن إنما ليست بأفعال، أما ،ظروف الزمان بعضفي تناقض وهو 

 رب سم ت الفعل بأسماء لما سنذكرهواعلم أن الع» جني وفي باب تسمية الفعل قال:" 
، وعلى هذا يكون ابن 2«وذلك على ضربين أحدهما في األمر والنهي واآلخر في الخبر

والخبر بما  ، فاألمر والنهي يضعهما في خانة ،جني أضاف مصطلحي األمر والنهي
فيه الماضي والمضارع والمستقبل في خانة أخرى، وقد مثل ابن جني لألمر بقوله صه 

كفف ودونك اسم خذ، وأما الفعل عند شريف اه أفهذا اسم اسكت ومه الذي معن
هو الهيأة العارضة المؤثرة في غيره بسبب التأثير أوال كالهيأة الحاصلة » الجرجاني 

وفي اصطالح النحاة ما دل على معنى في نفسه مقترن  للقاطع بسبب كونه قاطعا
بأحد األزمنة الثالثة وقيل الفعل كون الشيء مؤثرا في غيره كالقاطع مادام قاطعا 

، وهو عند سيبويه 3«الحقيقي وهو ما يقال أنه المصدر ويتحدث الجرجاني عن الفعل
 أحداث األسماء. 

 
 

                                                           
 .33ابن فارس، ص ،اللغة العربيةالصاحبي في فقه ينظر:   - 1

 .85، 8الخصائص، ابن جني، ج - 2
 .175التعريفات، الجرجاني، ص  - 3
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 الفعل الالزم

 

 ما ال يتعدى      =الفعل غير المتعدي           =الواصل           الفعل       

 

أول من وضف الفعل الواصل  ؛قد يكون ابن جني الفعل الواصل: =1الفعل الالزم 
 وذلك نحو مررت بزيد »الي: ـــوله التـــي قــــدي: وذلك فـــل غير المتعــــى الفعـــللداللة عل
روف ــال الواصلة بحــــن األفعـــن محمد، وغير ذلك مــــت مـــي عمرو، وعجبـــورغْبت ف

غير أن المثال التالي ال يظهر وصول الفعل الالزم إلى المفعول به، مباشرة  2«الجر  
 فالجملة المكونة من الجار والمجرور في محل نصب مفعول به. ،بل تقديرا فقط

    وذلك قولهم: غاض  »ول ابن جني: ــــيقعدي: ـــير المتــــــالفعل غ =عل الالزم ـــالف 
 لمتعدي، ومثله جبرت يده، وجبرتهاالماء، وغضته؛ سو وا فيه بين المتعدي وغير ا

فالجملة غاض  3«وعمر المنزل، وعمرته، وسار الدابة، وسرته، ودان الرجل ودنته...
ن ـــكون مــــمت اعل دون المفعول به، وأما غضته فهوــــفيه الفعل بالفاكتفى  ؛اءـــــالم
ب ــل نصــــي محــــفــــ الهاء ـــــ   "الضمير المتصل"تاء الفاعل و "الفاعل"و ،غاض "الفعل"

 مفعول به.
ف مصطلحا معقدا قد وظ   ؛ابن جنيفوغير بعيد عن هذا  ما ال يتعدى: =الفعل الالزم

وذلك أن يفُعل إنما هي في  »والي: ــــول المــــي القــــناه فــيـــالذي ألف "ما ال يتعدى"و ــــوه
األصل لَما ال يتعد ى، نحو كرم يكرم، على ما شرحنا من حالها. فإذا كان كذلك كان 

                                                           
1
 ابن جني لم يستعمل الفعل الالزم.مصطلح الفعل الالزم وظفناه هنا للداللة العامة وليس عند ابن فكم أشرنا أن   

 .006، ص0الخصائص، ج  2
 .200، ص 2الخصائص، ج  3
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ابن جني فومن هنا  .1«أن يكون في غير المتعد ي فيما ماضيه َفَعل أولى وأقيس
في الفترة  ،للداللة على مصطلح لم يكن ظاهرا للعيان بعد ،استعمل المصطلح الضد

يمكن أن يدل على أنه  ؛الزمنية التي عاشها، غير أن الفعل الواصل من منظور آخر
ر أن الفعل ـــعول به صريح، غيــــد إلى مفـقـــتـــه يفـــــــألن ،كان يقصد به الفعل الالزم

ن كان تقديرا.  الواصل في األخير يكون متعديا إلى المفعول به، وا 
فاألول من وضع نحاة  ؛حان نحويان يحمالن نفس الداللةمصطلالعطف، النسق:  5

ال يعني أن نحاة البصرة لم يوظفوا الكوفة، وهذا  وضع نحاةالبصرة والثاني من 
، وظف لكن اشتهر بصفة كبيرة عند الكوفيين، ويبدو أن ابن جني سق،مصطلح الن  

 :مصطلح النسق للداللة على العطف
 من الفعل عطف، مصطلح بصري. العطف:                         

 العطف:      

 من الفعل نسق، مصطلح كوفي. النسق:                        

لكن البد علينا أن نظهر المواضع التي استعمل فيها ابن جني العطف بداللة العطف  
 توضح لنا ذلك. وهذه األمثلة، والعطف تسمية للنسق

أم ا حذفها فكنحو ما حكاه أبو عثمان عن أبي زيد من حذف  »العطف:  =العطف 
ي لم ــن جنـــن أن ابـــالرغم مـــفب 2« حرف العطف في نحو قولهم: أكلت لحما سمكا تمرا 

 راده هذا القولـــــــن إيــــرض مـــــــن أن الغــيـــبـــإال أن السياق ي ؛اـــــــنى العطف هنـــــــيحد د مع
  عطف مستعمال أحد حروفه وهو الواو.اإلبانة عن معنى الهو  

وال يجوز تقديم الصلة وال شيء منها على الموصول... وال  »النسق:  =العطف 
و وحدها، وعلى قلة أيضا نحو العطف الذي هو نسق على المعطوف عليه، إال في الوا

وال العطف الذي هو  ؛القولتدل كلمة نسق هنا على عطف فيمكن  3«زيد و عمرو قام 
                                                           

 .319، ص0الخصائص، ج  1
 .250، ص2الخصائص، ج  2

 .025، 0ابن جني، ج الخصائص، 3 
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بيان أن  عطف على المعطوف عليه، ومن هنا نجد أن السياق قد لعب الدور الهام في
 ابن جني قد قصد بالنسق العطف.  

للنسق تقترب من العطف، وأما من حيث االستعمال  1غويةيبدو أن الداللة الل  النسق: 
ه من ــــــــــــــــــق، كما أنــــــــــسوسمى حروف العطف بالن   ؛المبردهذا المصطلح  وظ فد ــــــــفق

المصطلحات التي استعملها ابن السراج بعد المبرد في كتاب األصول، فبالرغم من أن 
 عندإال أنه كان مستعمال في القرون األولى  ؛سق من وضع أهل الكوفةمصطلح الن  
   نحاة البصرة.

تسميات متعددة  ،شهد مصطلح ال النافية للجنساسم ال النافية للجنس، النكرة:  -6
وظفه المبرد حيث استعمل  كره في كتابه، وبعد سيبويهوذلك بداية بسيبويه الذي ذ

بهذا االسم ألنها  ،سماه النكرة أيضا، وقد سميت ال النافية للجنسو االسم المنكور 
ويكون هذا االسم جنسا، واسم ال النافية  ،فعالتختص بالدخول على األسماء دون األ

 للجنس سماه ابن جني بالنكرة.
 (ال )م: ال رجل عندك وال غالم لك فـــ من ذلك قوله »: يقولاسم ال النافية للجنس: 

مع العلم أن ابن جني قد اكتفى فقط بالقول . 2« هذه ناصبة اسمها، وهو مفتوح،...
 اسم ال.
 تبنى معها، فتصير كجزء من االسم من ذلك قولهم في ال النافية للنكرة: إنها »النكرة: 

 3«نحو ال رجل في الدار وال بأس عليك،...
 
 
 

                                                           
1
مون حروف العطف حروف النسق من كل شيء: ما كان على طريقة نظام واحد عام في األشياء، والنحويون يس»  

قال: ناسقوا بين الشيء إذا عطفت عليه شيئا بعده جرى مجرى واحدا، وروي عن عمر رضي اهلل عنه، أنه النسق، ألن 
 لسان العرب مادة نسق. « بينهما  الحج والعمرة... معنى ناسقوا: تابعوا وواتروا، يقال ناسق بين األمرين أي تابع

 .56، ص3الخصائص، ج  2
 .065، ص 2الخصائص، ج  3



 الباب الثاني             الفصل الثالث: المصطلح النحوي في كتاب الخصائص دراسة مفهومية
 

 
217 

 نافية للجنس الذي هو رجل  ال: ناصبة اسمها                                      

 رجـــل: اســــــــــم ال        جنس+ نكرة             :   ال رجل عندك 0

 عنــــــدك: ظــرف         جاء بعد االسم النكرة رجل                                

 

 ال: نـــــــــــــافية للنـــــــــكرة             نافية للنكرة  رجل                                

 جنس + نكرة  رجـــــــل: هــــــو النكــــرة                          ال رجل في الدار 2

 جاء بعد النكرة   في الدار: جار ومجرور                                        

النكرة، فهل  =اسم ال نتيجة هي أن إلى  ،لقد قادتنا المقارنة بين المثالين السابقين
 "اسم ال"بين  التداخل وهل يمكن اجتناب، ؟يمكن أن نعتبر اسم ال النافية هو النكرة

 المعرفة.  المقابل لمصطلحالنكرة مصطلح و  الذي سماه ابن جني بالنكرة،
 جني. ابند اللة عنل نفس الد  مصطلحات تحم ي ثالثهالنداء، المنادى، المدعو:  7

داء وهل المدعو الذي يعتبر من أقسام الن   ،النداء كمصطلح عام شامل هو المنادى فهل
 اللة التي يحملها النداء والمنادى.يحمل نفس الد  

أال ترى أن المنادى المفرد  »ورد في كتاب الخصائص القول التالي:  المنادى: =النداء
    وقوعه موقع المضمر المعرفة قد كان أصله أن يعرب، فلمَّا دخله َشَبُه الحرف ل

ُبني، ولم َيمنع من بنائه َجْريه معَربا قبل حال البناء...كما لم يمنع من بناء زيد في 
ما يحيلها إلى أن ابن جني قد استعمل المنادى وهو  1«النداء كونه في األصل معربا

الكلمة التي ، بمعنى "المنادى المفرد المعرفة"بداللة النداء هو قوله في بداية المثال 
تسبق حرف النداء، ثم بعد ذلك يقول يمنع من بناء زيد في النداء فزيد هو المنادى 

 أيضا.

                                                           
 .010، 069، ص 0الخصائص، ج  1
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أال ترى أنهم يقولون: الذي في الدار زيد، وأصله الذي استقر   «يقول:  النداء =النداء
     ال معن ى، وال أزال ـــا أحـــا لمـــل هنــــذا الفعــــروا هـــــد، ولو أظهـــي الدار زيــــت فـــأو ثب

َغَرضا، فكيف بهم في ترك إظهاره في النداء، أال ترى أنه لو ُتُجش م إظهاره فقيل: أدعو 
زيدا، وأنادي زيدا الستحال أمر النداء فصار إلى لفظ الخبر المحتمل للصدق والكذب 

عن  تحدث ابن جني في هذا المثال 1«والنداء مم ا ال يصح  فيه تصديق وال تكذيب
، ألن إظهاره يؤدي النداءفي  كيف أنه يستوجب عدم إظهار الفعل ،أسلوب النداء عامة
 إلى إخفاء النداء.

لم يكن من المصطلحات التي اعتمدها ابن جني  ،مصطلح المدعو المدعو: =المنادى
     في كتاب الخصائص، على حسب ما اطلعنا عليه إال أنه قد ورد في كتاب اللمع

وكذلك العطف نحو رجل سميته زيدا وعمرا، تقول إذا ناديته: يا زيدا وعمرا أقبل.  »
: يا، وأيا، وهيا، وأي، واأللف تقول: يا  والحروف التي ينادى بها المدعو خمسة وهي

، وبذلك يمكن أن نقسم النداء من حيث االستعمال إلى 2«زيُد، وأيا زيُد، وهيا زيُد، وأزيدُ 
ي، ومنادى وهو االسم الذي يقع عليه النداء، وكذا المنادى الذي النداء كأسلوب نحو 

 يطلق عليه المنادى وكذا المدعو.
 النداء                       

 المنادى  النداء                                 

 المنادى                        

 المدعو                                          

، الخفض، اإلضافة:  8 هو أن الجر عالمة إعراب جاء  ،عارف عليهما هو متالجر 
 ف الجر  بها نحاة البصرة، وكرد فعل من نحاة الكوفة جاءوا بالخفض، وابن جني قد وظ  

والخفض للداللة على نفس المفهوم، كما أنه استعمل مصطلح اإلضافة للتعبير عن 

                                                           
  056، ص0الخصائص، ج  1

 
 .50ص ابن جني، ،في العربية اللمع 2
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بالتالي فالجر يحمل مجموعة من التسميات وهذا ما سنبين ه في الرسم  ،الجر أيضا
 :اآلتيالبياني 

 الجر      

  

     

 اإلضافة              =الخفض                     =الجر                      

 

ذا فشا الشيء في االستعمال وقوي في القياس فذلك  »: يقول ابن جني: الجر=الجر وا 
 لغة من النصب بحروف النصب، والجر  بحروف ما ال غاية وراءه؛ نحُو منقاد ال  

، والجزم بحروف الجزم، وغير ذلك مما هو فاش في االستعمال، قوي  في  الجر 
على أنها من األدوات التي  ،ففي هذه المقولة ذكر ابن جني حروف الجر 1«القياس.
 الجر.في تعتمد 

َومْن َحْيُث  )ونقول أيضا: قد قال اهلل عز  وجل   » يقول ابن جني: الخفض: =الجر
ن ك (َحْيثُ )فرفع  (َخَرْجتَ      اعة قوله ــــدهم في الشنــــض. ومثله عنــــرف الخفــــان بعد حـــــــوا 

يقصد ابن جني   2«وما يجري هذا المجرى (قبُل ومن بعدُ هلل األمر من )ــــــ عز وجل  ــــــ 
 وهو من حروف الجر."من "بحرف الخفض الحرف 

 
 
 
 

                                                           
 .026، ص 0الخصائص، ج  1
 .054، 0الخصائص، ج  2
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 مصطلح الخفض مصطلح الجر

مصطلح بصري استخدمه أوائل النحاة  -
ن ـــرد واألخفش، وابــــــسيبويه والمب :الــــــأمث
ارسي ـــــــذا الفـــــوك اجي،ــــوالزج راجــــالس

، وبعد ابن جني وتبعه في ذلك ابن جني 
 استعمله الزمخشري أيضا.

الجر أن تميل الشيء إلى الشيء، » -
وتقيم شيئا مقام شيء كقولك هذا باب 

 1«البيت فالبيت أقمته مقام التنوين

، ولم يستعمله سيبويه وال مصطلح كوفي -
األخفش، غير أن المبرد قد استعمله في كتابه 

 المقتضب.

الخفض هو الشيء دون الشيء كاليد إذا » -
 2«جعلتها تحت الرجل.

 
، مصطلح اإلضافة استعملهاإلضافة:  =الجر وابن جني  نحاة البصرة للداللة على الجر 
وهي في الكالم على  »افة ـــــول عن اإلضــــما في كتاب اللمع، يقفه بداللة الجر إن  وظ  

هو غيره بمعنى الالم، واآلخر: ضم اسم إلى اسم  ؛ضربين: أحدهما: ضم اسم إلى اسم
  «من  »هو بعضه بمعنى 

األول منهما نحو قولك: هذا غالم زيد، أي غالم له، وهذه دار عبد اهلل، أي: دار له. 
إن  3«والثاني: نحو قولك: هذا ثوب من خز، وهذه جبة صوف أي: جبة من صوف.

 "الالم" منها؛ضافة و ابن جني ذكر أدوات اإل يرى رأي العين أن ؛الناظر في هذا القول
 ومعروف أنهما من حروف الجر. "من"و
أن الجزم  ألفيناإذا أردنا أن نصنف المصطلحات الثالث، الجزم، الوقف، السكون:  9

ينتمي إلى عالمات اإلعراب، وأما الوقف والسكون فهي من المصطلحات الدالة على 
فقد استعمل الجزم  ،قـــريـــيأخذ هذا على محمل التفالبناء، لكن ابن جني كما يبدو لم 

 والوقف للداللة على الجزم دون التفريق بينهما. ،اللة على الوقفللد  
                                                           

 .فاك يوهان، العربيةينظر:    1
 22ص المصدر نفسه،  2
 64ص، في العربية معالل    3
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:  الوقف: =الجزم وكما يعبرون  بالفتح عن  »وهو ما يتجسد من خالل هذا النص 
النصب، وبالنصب عن الفتح، وبالجزم عن الوقف، وبالوقف عن الجزم كل ذلك ألنه 

فهل هذا االستعمال انفرد به ابن جني لوحده أم أنه  1«أمر قد عرف غرضه والمعنى به
وهل يجوز الخلط بين عبارة عن استنتاج وصل إليه من خالل كالم سابقيه؟ 

 .؟على البناءوالدالة على اإلعراب، المصطلحات الدالة 
. ويبدو أن الوقف كمصطلح 2« الوقف في النحو هو السكون »السكون:  =الوقف 

وذلك أن آخر  »يوظف أكثــــر فـــي مجــــال علــــم التجويد. وموضع الوقف آخـــــر الكلــــمة 
الكلمة موضُع الوقف، ومكاُن االستراحة واألون فقد موا أمام الحرف الموقوف عليه ما 

 3«ه على َسَنن َجْريه وتتابع نطقه.واستمرار ا ُيَخف ض من ُغَلَواء الناطق ُيْؤذن بسكونه وم
 في مجال المصطلح النحوي. ومما سبق يتبي ن لنا ما يلي: غير أن ابن جني وظفه

 الوقف =الجزم         

 السكون =الجزم                                               

 السكون=الوقف        

فإن  ،إذا كان الجزم يحمل داللة الوقف عند ابن جني، والوقف يحمل داللة السكون    
من خالل وذلك  ،اضية السابقةــــادلة الريـــوذلك وفق المع ،الجزم يحمل داللة السكون

عالقة التعدية، وبالتالي فالترادف هنا ظاهر للعيان، فالداللة الواحدة تحمل عدة 
   النحاة  معظمإنما  ،فقط عند عالم واحد االترادف ال نجده ظاهرة أن   تسميات، مع العلم

 أو جميعهم كانوا يكثرون من التسميات المختلفة للتعبير عن المدلول الواحد.
 

                                                           
 .469ص  2الخصائص، ج  1
م، دار فرحة للنشر 2005الوقف واالبتداء في ضوء علم اللسانيات الحديث، أحمد عارف حجازي، السودان:    2

 .20والتوزيع، ص
 .233، ص0الخصائص، ج  3
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  ان إلى علمـــــــــــينتمي ؛التصغير والتحقير ييبدو أن مصطلحالتصغير، التحقير:  11 
 يظهر لنحوه لق ما جاء به ابن جني في تعريفـــالصرف أكثر من علم النحو، لكن وف

من هنا أدرجنا المصطلحين ضمن الدراسة    . أن التحقير يدخل ضمن موضوعات النحو
 تحقير يشتركان في المدلول الواحد أم ال؟ الداللية، فهل التصغير وال

 اء التصغير؛ نحو دراهم، وُدَريهمر ويــــألف التكسيـــــوذلك ك« ر:ــــــالتصغي =ر ــــالتصغي
وقماطر، وُقميطر. فجَرت في ذلك ـــــ لكونها َحْشوا ـــــ مجرى عين الفْعل المحصنة في 

  غ ـــــن األوزان أو الصيـــــة مــــه مجموعـــــأن التصغير ل دوـــــويب .1«ر،... ــــــالب األمـــــــغ
 التي من خاللها يمكن ممارسة التصغير وفق قواعد تضمن النتيجة السليمة. ،الصرفية
نحو قولك في تحقير  »و 2«ل.ص  يْ وَ كقولك في تحقير واصل: أُ  » التحقير: =التصغير

ومن خالل المثال األول دريهم و أويصل نصل إلى أن ابن  3«سفرجل: ُسَفْيرْج،...
 ف المصطلحين للداللة نفسها، ألن الكلمتين لهما نفس الصيغة الصرفية.   جني وظ  

الختالف فا غوية،من الداللة الل   أن  الفرق واضح يبدوبين التصغير والتحقير: ـــــ  
 نه.ــايــبـــالداللي فالفرق يمكن توأما من حيث الجانب ، 5وحق ر 4الفعل صغ ر بين موجود

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .225، ص2الخصائص، ج  1
 .9، ص0الخصائص، ج  2
 .62، ص0الخصائص، ج  3
 ينظر الفعل صغر  4
 ينظر الفعل حقر  5
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 التحقير التصغير

التَّْصغيْر: هو تحويل االسم المعرب  »
إلى صيغة ُفَعْيل أو ُفَعْيعل أو فعيعيل 

ــــــــ تصغير ما يتوهم 0لألغراض التالية: 
 أنه كبير مثل جبيل ونهير.

تحقير ما يتوهم أنه عظيم مثل  2
 1«عويلم وشويعر...

التَّْحقير: غرض من أغراض التصغير  »
األربعة عند البصريين، والخمسة عند 
الكوفيين ــــــــ يقصد به تحقير ما يتوهم أنه 
عظيم مثل رجل رجيل وقد رأى الكوفيون 
أن التعظيم أيًضا غرض من أغراض 

 2«التصغير يقابل التحقير ويضاده

أن التحقير متضمن في  الجدول السابق،ما يمكن أن نصل إليه من خالل     
     ن ــــــــم مـــــــأعو ل ــــــير أشمـر، فالتصغــــــائل التصغيــــــــو وسيلة من وســــــــأو ه ،رــــــــالتصغي

فإن التصغير حسب المثال السابق يكون  ؛التحقير، هذا من جهة ومن جهة أخرى
ل ــــــــــــــيث يغني من استعمال رجلالقتصاد اللغوي حوهذا  ،للشيء الكبير فيتم تصغيره

 نا من خالل التحقير.ــي  ــجعله هأن التحقير يكون للشيء العظيم في صغير، كما
   ــة الواحدة، وقد ظهرا عند سيبويهان استعمال للداللـــ: مصطلحالصرف، التصريف 11
هذا باب ما بنت العرب من األسماء والصفات واألفعال غير المعتلة، وما قيس من  »

ابه، وهو الذي ــــــــــــــه ولم يجئ في كالمهم إال نظيره من غير بــالمعتل الذي ال يتكلمون ب
كان يستعمل  أنه إال  واستعملهما ابن جني كذلك،  3«يسميه النحويون: التصريف والفعل

ف بدل الصرف، وهذا لم يمنعه من استعمال الداللة األخرى المتمثلة في كثيرا التصري
 الصرف. و هذا ما تجسده األمثلة التالية:

اب المانعة من الصرف تسعة: ـــأال ترى أن األسب »يقول ابن جني: : الصرف =الصرف
د وُأْبُلم، وَبق م،  ْثم  واحد منها لفظي  وهو َشَبه الفعل لفظا، نحو أحمد، وَيْرَمع، وَتْنُضب وا 

                                                           
 026معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص   1
 65معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص   2
 .224، ص4الكتاب، ج  3
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وغير  واستبرق، والثمانية الباقية كلها معنوي ة كالتعريف والوصف والعدل والتأنيث
مة من كعلم يدرس الكل ؛لم يقصد هنا ابن جني من الصرف علم الصرف 1«ذلك

 مختلف الجوانب بل ذكر هنا موانع التصريف.
... إنما تحذف األسماء نحو يد ودم وأخ وما جرى مجراه وليس »التصريف:  =الصرف

ن شئت ألنه حذف تخفيفا  ال الفعل كذلك فأما ُخْذ وُكْل وُمْر فال يعتد  إن شئت لقلته، وا 
ذكر ابن جني  2«في موضع وهو ثابت في تصريف الفعل نحو أخذ يأخذ، وأْخذ وآخذ.

بمعنى اختالف بنية الفعل باعتبار الضمائر التي تدخل عليه. غير أن  ،تصريف الفعل
أن الصرف  »ول يشير إلى ذلك ــــالن نفس الداللة وهذا القــــريف والصرف ال يحمـــالتص

حا لهذا العلم ليشمل المسائل والقواعد التي وضعها العلماء ولعل ظهوره ظهر مصطل
يواكب استقالل هذا العلم عن النحو، ولهذا فإن بعضهم يعد التصريف هو المعنى 

ة ــــــــــــــالعملي والصرف هو المعنى العلمي، أي أن التصريف يرتبط بكثرة دوران األبني
رتبط باألصول الكلية التي ينبني عليها معرفة أحوال واشتقاقها والعمل فيها، والصرف ي

وهو االشتقاق الذي يعنى  ؛وهناك مصطلح آخر شديد الصلة بالتصريف 3«المفردات
أيضا ببنية الكلمة فمن الفعل يمكن أن نشتق اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، كما 

 رات.أن التصريف أيضا يدخل على الكلمة فيحدث فيها مجموعة من التغي
ر أن هذا ـــالنعت، غيات التي تقابل ــــن المصطلحـــــالصفة مالصفة، الوصف:  12

ووظــــــف الوصـــــــف للداللــــــــة علـــــى        ه استعماال عند ابن جني،ـــــــــد لـــــــطلح ال نجــــالمص
  الصفة. 

 وقال الفرزدق:  »يقول ابن جنيالصفة:  =الصفة
 ُملوك  يبتنون توارثوها      ُسرادَقها اَلمَقاول والقبابا             

                                                           
  .2، جالخصائصينظر:    1
 31، ص2الخصائص، ج  2
، 2، اآلداب 20الصرف والتصريف وتداخل المصطلح، خالد بن عبد الكريم بسندي، مجلة جامعة الملك سعود، م   3
 .320ص
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 «يبتنون المقاول والقبابَ  »أراد: ملوك يبتنون المقاول والقباَب، توارثوها ُسرادقها. فقوله: 
صفة ثانية لملوك، موضعها التأخير، فقد مها  «توارثوها سرادقها »صفة لملوك. وقوله 

 أي مار  بهند مكل مها. ،وهو يريد بها موضعها؛ كقولك: مررت برجل مكل مها مار  بهند
فبالرغم من أن ابن جني لم يقدم تعريفا  1«فقد م الصفة الثانية وهو معتقد تأخيرها.

 إال أنه وضحه بالمثال. ،لمصطلح الصفة
مصطلح النعت، فعند ابن هو مصطلح بصري وما يقابله عند الكوفة الصفة  : الصفة
    نعته ينعته نعتا: » وعنده « وصفك الشيء تنعته بما فيه وتبالغ في وصفه » منظور 
إن المتأمل في  «.3وصفك الشيء تجليته ونعته» وأما الوصف عنده  2«وصفه

، لكن ابن منظور والنعت سابقين يرى أن هنالك تقارب بين كلمتي الصفةالتعريفين ال
، وال يقال في مبالغ في وصفهيورد فرقا بينهما حيث يخص النعت بالجيد وبكل شيء 

الصفة  »القبيح، وأما الوصف فيقال في القبيح والحسن، غير أن  الجرجاني يخص 
الذي يعرف بها كما أنها عنده االسم الدال على  ،باألمارة الالزمة بذات الموصوف

وفي المقابل  .4«وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمق وغيرها ،ذاتبعض أحوال ال
تابع يدل على معنى في » فإنه يورد تعريفا للنعت من الجانب النحوي إذ يقول إنه 

ن يكن ف  5«متبوعه مطلقا  ، إال أن االستعمال كان أن الفرق اللغوي ظاهربالرغم من وا 
 نفسه.

اعلم أنَّ الوصف لفظ يتبع االسم الموصوف تحليًة له، وتخصيًصا  »الوصف: =الصفة
مم ن له مثل اسمه بذكر معنى في الموُصوف، أو في أي شيء من سببه... واألسماء 
المضمرة ال توصف؛ ألنها إذا أضمرت فقد عرفت فلم تحتج إلى الوصف لذلك تقول 

، ورأيت رجاًل عاقاًل ومرت ب رجل عاقل، وتقول في في النكرة جاءني رجل  عاقل 
                                                           

 .400، ص 2الخصائص، ج  1
 لسان العرب، مادة نعت. - 2
 المرجع نفسه، مادة وصف. - 3
 .175التعريفات، ص - 4
 811نفسه، ص - 5
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وعليه فإن ابن  1«المعرفة: هذا زيد  العاقُل، ورأيت زيًدا العاقَل، ومررت بزيد العاقل.
جني قد وظف مصطلح الوصف للداللة على الصفة. وهذا طبقا للمثال الذي جاء به 

القصد من المصطلح في ابن جني في القولين السابقين، فاألمثلة هي التي تكشف عن 
 ولى. الدرجة األ

فظي في المصطلحات قد يصعب الحديث عن المشترك الل  فظي: المشترك الل   3ــــ 2
ض ـــــــــــالتنا إلى بعــــــالسابقة قد أح ولعل عالقات الترادف ،عند ابن جني ألفيناهاالتي 

ويقع هذا في عناصر الجملة كلها   فظي ومنها النكرة. اإلضافة، الحال.المشترك الل  
العناصر التي تأذن بتعدد المعنى للمبنى الواحد  »بداية من الحرف وصوال إلى الجملة 

هي: الحروف واألدوات والصيغ الصرفية والمفردات المعجمية وتراكيب الجمل، وقد 
دد بانتقال يتعدد المعنى للمبنى الواحد والمبنى ما يزال في قسمه من أقسام الكلم، أو يتع

 "من"المبنى من قسم إلى قسم آخر. مثال الحالة األولى ما نراه مثال في تعدد معاني 
الجارة دون أن يشاركها في معانيها األصلية حرف آخر فهي تستقل فإفادة التبعيض 

ارك فيها شوابتداء الغاية... ولكن لها معاني أخرى بحسب النقل منها البدلية التي ت
وبناء على القول السابق فقد يمكن أن يكون الحرف حامال لمجموعة من  2«الباء،...

كاللفظة الواحدة والمركبة وحتى المعقدة  ؛المعاني، ويتجاوز هذا إلى مستويات أخرى
 باعتبار النحاة القدامى قد عبروا عن بعض المصطلحات بعبارات شارحة. 

للداللة على معنيين  ،نكرةلقد وظف ابن جني ال اسم ال النافية للجنس والنكرة: 1
مختلفين، فهل توجد عالقة بين اسم ال النافية للجنس، والنكرة؟ وعلى أي أساس أعطى 

لمصطلحين والداللة لحين؟ لكن قبل ذلك البد من تتبع اابن جني التسمية ذاتها للمصط
 التي يحملهما:

وقد استعملها  املةوتكون ع، الكلمة التي بعدها اسما تأتياسم ال النافية للجنس: ــــ 
منهم و  ،وأما نحاة الكوفة فقد سموها ال للتبرئة ،باسم ال النافية للجنس ،نحاة البصرة
 النحاس.  

                                                           
 .65ص، في العربية اللمع 1

  
 .293، 292م، عالم الكتب، ص2001هـ، 0425، القاهرة:0اجتهادات لغوية، تمام حسان، ط  2
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تكون اسما  من المصطلحات الصرفية التي تقابل المعرفة، والنكرة غالبا ماالنكرة: ــــ 
 لتعريف.غير مبدوء بألف والم ا

 اسم ال النافية للجنس       يشترط في االسم أن يكون جنسا                           

               ≠                 النكرة:       

 النكرة المقابلة للمعرفة       ال يشترط أن يكون جنسا                         

 فظي.لنا تصنيفها ضمن المشترك الل   ومن هنا تكون النكرة من المصطلحات التي يمكن
 فهي تشترك في اللفظ، وتختلف تماما من حيث المعنى الذي تؤديه.

بمعنى إضافة  تأتيو  ،والجر تحمل اإلضافة عند ابن جني داللة اإلضافة اإلضافة: 2
فمصطلح اإلضافة يحمــــل  ،الشيء إلى غيره، كما أنه استعملها بداللة الجر وعليه

يقول  ن مختلفين، هما الجر، والنسبة إلى بلد معين وهذا وارد في المثال التالي؛معنــيـــيــ
ما حكاه صاحب الكتاب من  ،وَيدل  على أن الحيَّة من مضاعف الياء »ابن جني: 

 . فاإلضافة هنا على حسب ابن جني  1«قولهم في اإلضافة إلى َحيَّة بن َبْهَدلة: َحَيوي 
 إلى البلد. ةهي النسب

  ةاإلضافة بمعناها الصرفي النسب                        

 ≠                    اإلضافة         

 اإلضافة التي تحمل داللة الجر                         

يعرف والحال من المنصوبات، و ـــــ زمن الحاضرــــــ بداللة الحاضرالحال  الحال: ـــــ3
الحال وصف هيئة الفاعل أو المفعول به، وأما لفظها: فإنها  »ابن جني الحال بقوله: 

       .2«نكرة تأتي بعد معرفة قد تم عليها الكالم، وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى
ن تعلق بما العامل فيه  (هو)... وقد يجوز أن يكون أيضا حاال من  »ويقول أيضا  وا 

                                                           
 46، ص 2الخصائص، ج  1
 .62، ص في العربية اللمع  2
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لعامل في ذي الحال. نحو قول اهلل ؛ ألنه قد يكون العامل في الحال غير ا(قبيح)
 (هو)وحده، أو  (هو)فالحال ههنا من الحق، والعامل فيه  «وهو الحق  مصد قا »تعالى 

 1«واالبتداء الرافع له
 الحاضر على زمن داللةالالحال:                           

 ≠      الحال:  

 الحال: الحال بداللة المنصوبات                            

اللة فمن جهة تحمل معنى الحاضر مختلفة من حيث الد  الداللة التي يحملها الحال  إن  
 .ومن جهة أخرى معنى المنصوبات

أشرنا في القسم النظري من هذا العمل إلى أن هناك مصطلحات أحادية الداللة:  4–2
أحادية الداللة من بين هذه العالقات، غير عالقات تربط بين المفهوم والتسمية، وعالقة 

يصعب تحديده، ألنه قد  ، كان قائماف عن هذا النوع من العالقةشأن صعوبة الك
أن التسمية ا، ألن أحادية الداللة قارة غير يعتبر نوعا من الترادف حسب ما يبدو لن
    وهوما يبدأ به دة ـــل داللة واحـــداء يحمـــمختلفة أو متعد دة، إال أن مصطلح االبت

الكالم، غير أن التسمية تختلف بين المبتدأ والمسند إليه، وعليه فقد أدرجنا االبتداء 
 ضمن هذه العالقة لما يحمله من داللة دقيقة. 

وبدأت  هفعل الشيء أول»  ورد في لسان العرب البن منظور أن البدء هواالبتداء:  1
الشيء فعلته ابتداء، وفي كل ما يشتق من هذا الجذر معنى البداية وأول الشيء فاهلل 

، كما أخذ منه مصطلح عروضي هو االبتداء الخلق بدءا وأبدأهم بمعنى خلقهم بدأ
ومفهومه كل جزء يعتل في أول البيت بعلة ال يكون في شيء من حشو البيت، فكل ما 

، أما االبتداء عند سيبويه 2«جوز في حشوه فاسمه االبتداء جاز في جزئه األول ما ال ي
هذا  »وقد قال في تعريفه:  ،كان يقابله هو المسند والمسند إليهو أو المبتدأ لم يرد عنده 

باب المسند والمسند إليه، وهو ما ال يغني واحد منهما عن اآلخر وال يجد المتكلم منه 
                                                           

 .20، ص2الخصائص، ج  1
 .، مادة بدأ0لسان العرب، ابن منظور، ج  2
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 1«قولك: عبد اهلل أخوك، وهذا أخوك يه وهوبدا، فمن ذلك االسم المبتدأ والمبني عل
ه والذي ال يغنى وعلى هذا يكون سيبويه أقام عالقة تالزمية بين المسند والمسند إلي

 أحدهما عن اآلخر.
ولعل الذين أتوا بعد سيبويه استعملوا المبتدأ انطالقا من قوله فمن ذلك االسم       

كل كلمة يبتدئ » ل هيعن االبتداء وقا اجالسر  وقد تحدث ابنالمبتدأ أو المبني عليه، 
بها من اسم وفعل وحرف فأول حرف تبتدئ به وهو متحرك ثابت في اللفظ فإن كان 
قبله كالم لم يحذف ولم بغير إال أن يكون ألف وصل فتحذف البتة من اللفظ وذلك 
إجماع من العرب أو همزة قبلها ساكن فيحذفها من يحذف الهمزة ويلقي الحركة على 

 ون ــــــــــــالذي يشترط أن يكي هذا لم يمددنا بتعريف للمبتدأ إن ابن السراج ف 2«اكنـــــــالس
اسما، إنما أجمل قوله بأن كل كلمة تكون في بداية الجملة فهي ابتداء، وعلى هذا فإن 

 .الكالم الذي يكون قبل الكلمة المبدوء بها تكون مقطوعة الصلة بسابقيها
المبتدأ اسم أو "» يقول أن ألفية ابن مالك يرد باب المبتدأ والخبر و  في شرحأما و     

مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته مخبر عنه أو وصف رافع لمكتفى به  بمنزلته
فاالسم نحو )اهلل ربنا( و)محمد نبينا( والذي بمنزلته نحو " أن تصوموا خير لكم" وسواء 

، ومن خالل ما  3«بالمعدي خير من أن تراه" عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وتسمع
  كاف، ألنه حصر المبتدأ في االسم. سبق يتضح أن ابن مالك جاء بتعريف

التقابل مجموعة من الثنائيات فذكر أحد الكلمات يستوجب مصطلحات متقابلة:  5ـــــ2
إال أنها  ، ثنائيات تعتبر من المتقابالتفي مصطلحات النحو العربيذكر األخرى، و 

ما ال وهذا  ـة متضادة.ليست من المتضادات، ألن التضاد هو أن يحمل المصطلح دالل
 في هذه المصطلحات ففضلنا تسميتها بالمتقابالت بدل المتضادات. نجده
 

                                                           
 .23، ص0الكتاب، سيبويه، ج 1

2
 1، جابن السراج ،األصول في النحو العربيينظر:  - 

 .131، ص 1أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج -3
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أفال ترى إلى حروف المعاني: كيف بابها  » يقول ابن جني:التقديم والتأخير:  1
لى حروف اإللحاق والصناعة: كيف بابها التأخر. فلو لم يعرف سبق المعنى  التقدم، وا 

ر دليل نقيضه، لكان مغنيا من غيره يعندهم، وعلو ه في تصورهم، إال بتقديم دليله، وتأخ
إال أن ابن  ،الغةالرغم من أن المصطلحين ينتميان أكثر إلى مجال البعلى ف 1«كافيا.

عن  هومن ذلك تقديم المفعول به على الفاعل وتأخير  ،جني استعملهما في النحو
وقد ذكر ابن جني المصطلحين أكثر من مرة في الخصائص وبأشكال  المفعول به. 
   ي ـــا يلــــات مــي معجم اللسانيــقد ورد فو  "متقدم متأخر"، "التقدم، التأخر"مختلفة، منها 

هي العملية التي يتم بواسطتها تغيير مواضع   ANASTROPHEتقديم وتأخير »
الكلمات في الجملة خالًفا لترتيبها، وذلك لغرض بالغي، أو لمراعاة القواعد المرعية: 
كتقديم الفاعل على الفعل، أو المفعول به على الفعل والفاعل، أو تقديم الخبر على 

 إيضاح الداللة أكثر.يم والتأخير هو رض األساسي من التقدفالغ 2»المبتدأ
         ها ــفة منــتلــات مخـــوضعيـــبوردت  (تــذكير، تأنيـــث)الثنـــائية  إن  التأنيث: و التذكير  2
هذه  كما أن ،"تأنيث المذكر"و "تذكير المؤنث"، "المؤنث "المذكر، و "، التأنيثالتذكير"

إن ما كان المؤنث بهذه المنزلة ولم  »سيبويه:يقول  الثنائيات جاءت بصفات مختلفة.
ل ـــاألشياء كلها أصلها التذكير، تختصُّ بعد ذلك ) يعني التأنيث( فكيكن كالمذكر ألن 

المذكر أخف  عليهم من  اعلم أن»ويقول :  3«مؤنث شيء، والشي يذكر، فالتذكير أول
نما يخرج المؤنث، أل التأنيث من التذكير، أال ترى أن ن المذك ر أول، وهو أشد  تمكنًا، وا 

 . 4«هو أو أنثى ؟ والشيء ذكر ل  ما أخبر عنه قبل أن يعلم أذكرالشيء يقع على ك
اك ـــــر، فهنــــامة على الضميــــل عـــل والمنفصـــلق المتصـــيطمنفصل: وال المتصل ـــــ3
جزأ من الكلمة، وأما وتكون جزءا ال يت ،ن الضمائر التي تتصل بالفعل أو االسمـــــــم

ون الضمير المنفصل غير ــــــالذي يستقل بالرتبة وليس بالمعنى، فقد يكالمنفصل فهو 
وأيضا فإن المضمر  »إال إذا كان ضمن الجملة يقول ابن جني:  ،حامل للمعنى

                                                           
 .225، ص 2الخصائص، ج  1
، مبارك المبارك،  ط 2 م، دار الفكر 0995يروت: ، ب0معجم المصطلحات األلسنية، فرنسي، إنكليزي، عربي 

 .24، 23ص .اللبناني
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ن كان أضعف من الضمير المنفصل، ف  .إنه أكثر وأيسر في االستعمال منهالمتصل وا 
أال تراك تقول : إذا قدرت على المتصل لم تأت بالمنفصل. فهذا يدلك على أن 
المتصل أخف عليهم وآثر في أنفسهم. فلما كان كذلك وهو مع ذلك أضعف من 
المنفصل، وسرى فيه لضعفه حكم لزم المنفصل أعني البناء؛ ألنه مضمر مثله والحق 

 ل لذلك فهو كثير االستعمال.فالمتصل أخف من المنفص 1«في سعة االستعمال به.
غير وارد كثيرا عند علماء  ،الرغم من أن مصطلح التكبيرعلى تكبير: وال التصغير 4

وليس كذلك الجمع والواحد وال  »النحو إال أنه مستعمل عند ابن جني وقد ذكره يقول: 
اريا مجرى ـــــــــــــــالتكبير والتصغير من الواحد ألنه ليس كل واحد من هذه المثل ج

مصطلح التصغير من األضداد ألنه يحمل داللتين  ولإلشارة فقد عد   2«...  صاحبه
اطالعنا على كتاب الخصائص لم يستعمل  إال أنمختلفتين هما التصغير والتعظيم، 
قال األنباري: من األضداد أيًضا التصغير، يدخل  »ابن جني التصغير لداللة التعظيم 

     ا ُسَرْيسير هذا ـــــــــــــــرب: أنــــــــــــم قول العـــــــــــــر، ولمعنى التعظيم؛ فمَن التعظيـــــــــلمعنى التحقي
ا ُجَذْيُلها ــــــــــــــأن »ا أعلم الناس به، ومنه قول األنصاري  يوم السَّقيفة: ـــــــــــــــــاألمر، أي: أن

نا أعلم الناس بها، فالمراد من هذا التصغير التعظيم ، أي: أ«المحكَّك، وُعَذْيُقها المرجَّب
ال التحقير، والُجَذْيل تصغير الجْذل، وهو الجْذع، وأصل الشجرة. والمحكَّك الذي ُيْحَتكُّ 
به، أراد: أنا يشتَفى برْأيي كما َتْشَتفى اإلبل ُأوالُت الَجَرب باحتكاكها بالجْذع. والُعَذْيق 

 3«والش مراخ العظيم. والمرج ب الذي ُيْعَمد لعظمه ... تصغير العْذق، وهو الكَباسة
هي ثنائية نحوية نجدها في كتاب الخصائص معتمدة بكثرة.       المعرفة: و  النكرة 5
 (التنكير)و (التعريف)وينطلق علماء القواعد العرب من مقدمة نظرية تقول إن معاني »

غة ذات المعنى. ويعتبر أيًضا أن هذه الوحدات تتمتع بهذا تختص بها جميع وحدات الل  

                                                           
 .092، ص 2الخصائص، ج  1
 .35، ص 2الخصائص، ج  2
 .004م، دار الكتب العلمية، ص2003هـ 0424، بيروت: 0المعجم المفصل في األضداد، أنطونيوس بطرس، ط 3
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 1«المعنى أو ذاك لمقولة التخصيص بطبيعتها وجوهرها وليس نتيجة الستخدام األدوات
 لم تخص الواحد من جنسه نحو: رجل فالنكرة ما »: معويقول أيضا في كتابه الل  

 2«ورب رجل، ورب غالم وغالم، وتعتبر النكرة بالالم، وبرب نحو: الرجل والغالم، 
وأما المعرفة فما خص الواحد من  » وعليه فإن النكرة يطلق على شيء غير محد د

جنسه، وهي خمسة أضرب: األسماء المضمرة، واألسماء األعالم، وأسماء اإلشارة، وما 
إن نظرة تحليلية للمقولتين .3«تعر ف بالالم وما أضيف إلى واحد من هذه المعارف

التعريف التي تدخل على األسماء باختالف ورودها، ال  " الـ "ر أن السابقتين يظه
يضيف شيئا في حقيقة األمر، فـــ: رجل أو الرجل ال يحدث تغيـــيرا فـــــي معنــــى     

 الكلمة، فاألدوات ليست المسؤولة عن تعريف األسماء أو تنكيرها.
المتصرف والممنوع من الصرف  ؛أو بداللة أخرىينصرف: ما الو  ـــــ ما ينصرف6

وأيا كان الممنوع من  »فالممنوع من الصرف له عالمات تميزه عن غيره يعرف بها 
الصرف فإنه ال يدخله التنوين والجر لوجود علتين فرعيتين فيه أو وجود علة واحدة فيه 

وقد ، 4«تقوم مقامهما، وهاتان العلتان الفرعيتان تجعل االسم مشبها للفعل في فرعيته.
 وعليه باب ما ال ينصرف. »: عبر عنه ابن جني بما ينصرف وما ال ينصرف يقول

 5«أال تراهم لما شبهوا االسم بالفعل فلم يصرفوه؛ كذلك شبهوا الفعل باالسم فأعربوه 
 .الفعل وكذا العكسعالقة مشابهة في عدم تصرف االسم و فنجد هنا ابن جني يضع 

ضافة إلى هذا ثمة مصطلحات  . ابن جني في العديد من األمثلة أخرى، ذكرها بلةمتقاوا 
   هذا المثال على ا أن نقف ـال الواحد ولنــــي المثــــوف ،ابالتــــة من المتقـــيورد مجموع فــهو
وعلى الجملة فكل  ما ُحذف تخفيفا فال يجوز توكيده، لتداُفع حالية به، من حيث  »

                                                           
نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي، غراتشيا غابوتشان، تر: جعفر دك الباب، سوريا: دت، مؤسسة  1

 42الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، ص 
 .14، ص في العربية اللمع 2
 .15ص في العربية، اللمع  3
، القاهرة: 0العلة النحوية في ظل الممنوع من الصرف دراسة تحليلية موازية، شعبان زين العابدين محمد، ط 4

 .24م، مكتبة اآلداب، ص 2002هـ 0432
 63، ص 0الخصائص، ج 5
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لالختصار واإليجاز، فاعرف ذلك مذهبا التوكيد لإلسهاب واإلطناب، والحذف 
طناب مقابلين لالختصار ذف مقابال للتوكيد، واإلسهاب واإلفقد جعل الح 1«للعرب.

  واإليجاز.
نما سبيله أن يأتي مضَمرا نحو »: يقول ابن جنيضمار واإلظهار: اإل 7 : زيد مررت وا 

ل البت ة؛ نحو زيد  به. فإن لم يأت مضمرا وجاء مظهرا فأجود ذلك أن يعاد لفظ األو 
 2«؛...( الَقارَعُة َما الَقارَعةُ )و (الَحاقَُّة َما الَحاقَّةُ )مررت بزيد، كقول اهلل سبحانه: 

اء إسقاط الكلمة لكن اإلبق :ضمار في المثال الذي أورده ابن جني هواإل المقصود منو 
فبالرغم من أنه حذف زيد  ،فقوله زيد مررت به فالهاء هي الدالة على زيد ؛على المعنى

لباء، وأما اإلظهار وهو مقابل إال أنه قد أبقى معناه والتي دلت عليه الهاء المتصلة با
أظهرها في قوله زيد مررت بزيد فقد أبقى على و  ،ضمار فقد أعاد كلمة زيد كما هياإل
  .معافظ والمعنى الل  
، استعمـــــاله فــــي تجانســــح المــــد بالمصطلـــــنقصمصطلحات متجانسة:  6ـــــ 2

النحو، والصرف، أو في النحو  :كأن نجد مصطلحا مستعمال في ،ن مختلفينــــعيموضــــ
والبالغة إال أن الداللة تختلف، فقد ذكر التجنيس عند ابن جني في الخصائص ولم 

ها إلى ــد فيــــقد عم ،يـــي رأينا أن ابن جنــــن المصطلحات التـــــفم ر التجانس.يذك
وي ــــدل النحـــــة والبــــــوى الكلمــــــــون على مستــــــــالذي يك ،ويـــــغانس هي البدل الل  ــــالتج

إذا انتقلنا فــــالداللة تختلـــف  ،هــــذا المسند والمسند إليــــالمنصوبات، وكــن ر مــــــبـــــالذي يعت
 ى البالغة.ـــــن النحو إلـــــم
وأسماه باب البدل  ،أفرد ابن جني بابا للبدل اللغويالبدل النحوي: و  البدل اللغوي 1 

والعوض، وهو متعلق بإبدال الحرف مكان اآلخر، وأما البدل النحوي فهو المتعلق 
 بباب المنصوبات. وهذا الجدول يبين ذلك:
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 البدل النحوي عند ابن جني البدل اللغوي عند ابن جني

ونحو من ذلك في البدل قولهم:  »
ُفْسطاط وُفْستاط، وُفسَّاط، وبكسر الفاء 
أيضا، فذلك ست لغات. فإذا صاروا إلى 

وال ) (فساطيط وفساسيط)الجمع قالوا 
 1«فساتيط بالتاء. (يقولون

 

تراك تقول: ضربت زيدا ولعل ك إنما  أال »
ضربت يده أو إصبعه أو ناحية من 

نسان احي جسده، ولهذا إذا احتاط اإلنو 
واستظهر جاء ببدل البعض، فقال: 

  2«ضربت زيدا وجَهه أو رأَسه...

 

 

 

وهو  ،غوي الذي يمس بنية الكلمةاالختالف الوارد بين البدل الل   ؛يبين الجدول السابق
قد يشتركان  ،إبدال حرف مكان حرف آخر :على حسب المثال الذي أورده ابن جني

 في البدل وأما الكلمة. في الصوتي بالجانب متعلق وهذا ،في بعض الصفات أو المخارج
 أن على المنصوبات من ضرب هوف الجملة، يف التركيبي بالجانب المتعلق فهو النحو
 وارد المصطلحين في االختالف أن غير البدل، قسامأ أي البعض، بدل ذكر قد جني ابن

 المصطلح. في التجانس جني ابن استعمل فقد وعليه ،التركيب في غيره الكلمة في فالبدل
بداللة  في باب النحو العربي ،استعمل المسند والمسند إليهالمسند والمسند إليه:  -2

فقد انتقل االستعمال من النحو إلى البالغة المبتدأ والخبر، يستعمالن في البالغة 
 وسنفرد بعض الفروق فيما يلي: 
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 المسند والمسند إليه في البالغة المسند والمسند إليه في النحو

اعلم أن المبتدأ كل اسم ابتدأته وعريته  »
فظية، وعرضته لها من العوامل الل  

وجعلته أوال لثان، يكون الثاني خبرا عن 
ومسندا إليه، وهو مرفوع األول، 
 1«باالبتداء

... إنما غرضه فيه ايراد األفعال »
المسندة إلى المفعول وال تسند إلى الفاعل 

غة الفصيحة، أال تراهم يقولون في الل  
ُنخي زيد من النخوة وال يقال: نخاه 

ك يكذا...فلهذا جاء بهذا الباب، أي لير 
أفعاال ُخصَّت باإلسناد إلى المفعول دون 
الفاعل؛ كما ُخصَّت أفعال باإلسناد إلى 
الفاعل دون المفعول؛ نحو قام زيد وقعد 

  2«جعفر... 

 

 
أن المسند والمسند إليه في النحو متمثل  ،ما يمكن أن يقال من خالل المثالين السابقين

فقط في المبتدأ والخبر، حيث عبر ابن جني عن المبتدأ بالمسند إليه، وأما في المثال 
في الجملة فقد يمكن أن يكون  ،الثاني فقد تحدث عن المسند والمسند إليه في شكل عام

معلوم، وقد يكون المسند المسند إليه فاعال في الجملة الفعلية التي يكون فعلها مبنيا لل
 سناد مبنيا للمجهول.في حالة ما إذا كان فعل اإل نائبا للفاعل،إليه 

فقد حاولنا من خالل هذا الفصل أن نكشف عن  ؛وبعد :ــــ نتائج الدراسة المفهومية3
عالقة الترادف  لىبمفهومه، وكنا قد ركزنا كثيرا ع أهم العالقات التي تربط المصطلح

اها عند ابن جني في وهذا لطبيعة المصطلحات التي ألفين ،لمصطلحاتالموجودة في ا
ب ـــابل ألن أغلـــعالقة التضاد أو التق ،م تأتي في الدرجة الثانيةثكتابه هذا، 

فظ الواحد على ألن التضاد هو إطالق الل   ،المصطلحات متقابلة وليست متضادة
 فـــــي موجودفظي راك الل  ـــــــتشا أن االــ، كم اــــم نقف عليه هنـــمعنيين متعاكسين وهذا ما ل
                                                           

 .في العربيةمع الل   :ينظر  1
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ة مع ـــــــــــــــجني، غير أنه المصطلحات كانت قليلة بالمقارن النحو عند ابن  اتمصطلح
 تها.اسابق
ذا ما أخضعنا هذه المصطلحات      إلى ما يسمى بشروط وضع المصطلح من  ؛وا 

ولم يكن ابن  أن ابن جني كان بعيدا عن تطبيقه للقواعد، يظهر ،المنظور الحديث
قد وقعوا في هذا اإلشكال، وهذا لطبيعة الفترة التي جني الوحيد بل إن القرون األولى 

إذ كانت تفتقد إلى العلمية بمعناها الحديث، كما أنهم لم يكونوا  ،ها النحاة األوائلشعا
  في وضعهم المصطلح النحوي.  ،يستندون في دراساتهم إلى نظرية قائمة في حد ذاتها

من خالل هذا الفصل المتعلق بداللة المصطلح  ،هاإن النتائج التي يمكن الخروج ب    
وابن  ،تظهر أن النحاة بصفة عامة ــــــ لمصطلحاتالعالقة القائمة بين المفاهيم واو ـــــ أ

لم يكن حريصا على استعمال المصطلح الواحد للداللة الواحدة في  ،جني بصفة خاصة
ك اللفظي الترادف واالشترا ؛المجال الواحد، لذلك فقد نجد مجموعة من العالقات منها

 وعليه يمكن الخروج بهذه النتائج:وعالقة التقابل والتضاد، 
إلى األمثلة فقد كان يتميز  ،مد في استعمال المصطلحاتتلقد كان ابن جني يع ـــــ

ي المنفذ الوحيد إلى ـــة هـــانت األمثلــــوقد ك ،راده المصطلحاتــــي إيـــوض فـــببعض الغم
ب علينا معرفة ما كان يقصده ابن جني من استعماله للمصطلح المعي ن، هذا ما صع  

 ما ا أو تعريفـــن يؤدي بنا غموض مصطلح مــيــوفي بعض األحاي ،الدراسة الداللية
 أخرى للمؤلف خاصة منها كتاب اللمع.العودة إلى كتب إلى 
يوظف الترادف في مصطلحاته فالعينة العشوائية التي درسناها  ابن جني، كان لقد ــــــ

لتسميات للداللة أو مجموعة من ا ،تينـتثبت ذلك، فإما أن يكون المصطلح حامال لتسمي
الكالم ـــن، فــط في بعض األحاييـــع ابن جني في الخلــا أوقـــعلى المعنى الواحد، وهذا م

 عنده هو القول المفيد، واللفظ المفيد، والجمل.
وربما  ،إال أنه ليس بدرجة كبيرة ،بالرغم من أن ابن جني قد وظف المشترك اللفظي ــــــ

  .ذي عني بهال يعود هذا إلى المجال العلمي
لقد وظف ابن جني التجانس في كتابه هذا وأورد مصطلحات متجانسة، فمن  ــــــ

بالمبتدأ، في مجال  مسند إليه فقد عبر عن المسند إليهالمصطلحات نجد المسند وال
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النحو وعبر عنه كقاعدة عامة في مجال البالغة، فهذه الظاهرة التي وجدناها عند ابن 
 كان على اطالع بالعلوم األخرى ذات العالقة الوطيدة بالنحو.جني توحي لنا أنه 
  ذهب دون ـــــــات مــــــال مصطلحـــــــلم يتفرد باستعم ،ى أن ابن جنيـــــــــــــــ ينبغي أن نشير إل

 ف بل استعمل بعض المصطلحات التي انفردت بها البصرة، كما أنه قد وظ   ،آخر
ـــــــــــــــــــــر الذي يعد من الج :وأمثلة ذلك رسة الكوفةمصطلحات أخرى انفردت بها مد

  اءت بها ـــــــــات التي جـــــــن المصطلحــــــــان مــــــــــــ، والخفض الذي كات البصرةـــــــمصطلح
ضافة إلى هذا نجد العطف والنسق فاألول من مصطلحات البصرة والثاني  ؛الكوفة، وا 

ان يفرد لبعض ــــي كـــابن جنفد عن هذا ـــوفة، وغير بعيـــكن مصطلحات الــــم
المصطلحات  من لحات استعماال خاصا به كالوصف الدال على الصفة، فهيالمصط

  التي انفرد بها ابن جني.
لم تكن البالغة العلم الوحيد الذي نلمس من خالل استعمال مصطلحاته، بل إن  ـــــ

غوية واألصولية والصرفية التي نجدها مستعملة في هناك مجموعة من المصطلحات الل
 كتاب الخصائص.
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  ل األول:ــــــــالفص

 ليةـــة تحليــدراسة وصفي ات لجون ديبواــــم اللسانيــــمعج                  

ين الد راسات بين الفرق الموجود بــولة تــــبمق الفصل؛هذا  نستهل   ــــ مفاهيم معجمية:1
ن حــــوي جـــزء ال يــتجـــزأ مـــــــــح الن  ــــــطلـــالمص ن  ألغوية القديمة وعــلـــــــوم الل غــــــة، الل  
المصطلح ومن منظور العالقة السابقة؛ يمكن القول إن  دراسة  ،سانيالل  ح ــــصطلــــالم

هو أن  ،أن نشير إليه أيضا نبغيي اـــمو سانية، من الدراسة الل   ال يتجزأ جزء ،النحوي
 وكذلك الطريقة والمنهج  ،ديثةالغاية من الدراسات التراثية ليس نفسه في الدراسات الح

غوي القديم والفكر اللساني الحديث إلى من الممكن أن نرجع الفرق بين الفكر الل   »
 .والموضوع والهدف والمنهج اإلنتاجأربعة محاط: ظروف 

ادة من ـــسانيات من المحيط العلمي ومن االستف: توافر الل  اجــــــــــاإلنتمن حيث ظروف  -أ
ن كا لم يتح للدرس الل  ـــــــم ،مختلف العلوم ان له أيضا محيطه الفكري ــــــغوي القديم وا 

 والثقافي الخاص به...
غة الواحدة حدود الل   ،غوي القديممن حيث موضوع الدراسة لم يجاوز الفكر الل   -ب
غات على سانيات هو الل  في حين أن موضوع الل   دية أو العربية أو الفرنسية مثالالهن

 أنماطها...اختالف 
غة والحفاظ عليها تعليم الل   ،غوية في القديمراسات الل  كان الهدف األساسي من الد   -ج

 من أن يشوبها لحن أهلها أو الواردين عليها...
، وعليه 1«يقوم النحو القديم على أوصاف متفرقة ألبواب مختلفة في الغالب األعم -د

هذا النوع من البحوث يكشف  ، ثم إن  في الدراسة والتحليل هذه الفروق ينبغي مراعاة
ع ـــــــان يفكر بها علماء العربية، في القرون األولى ومدى تطابقها مـــــــــالكيفية التي كعن 

   سانية الحديثة. الدراسات الل  

                                                           
غة، أسئلة اللسانيات حصيلة نصف قرن من اللسانيات في الثقافة العربية، حافظ اسماعيلي علوي، وليد أسئلة الل    1

 .31 -42م، الدار العربية للعلوم، ناشرون، ص9112 -هـ1341، الرباط: 1ط اتي،أحمد العن
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ـد ة محطـــــات   ــــة عــيــاريخــــالت العصــــور رــــــعب ؛ةـــــات المعجميـــــدت الدراســــــشهلقـــــد      
ذا كان الدافع  ،فلم يكن العرب أصحاب الفضل في الدراسات المعجمية ومنعرجات، وا 

من لحن العامة  القرآن الكريمالحفاظ على هو  ،الكبير لتأليف المعاجم عند العرب
 جتماعيالسبب االمنها؛  ، فإن ثمة أسباب أخرى تأتي في درجة ثانيةالدرجة األولىب
ذ 1الثقافيو  ا كان هذا لسان حال الدراسات المعجمية عند العرب، فإن الغاية من وراء وا 

، فلم تكن الدراسات العربية المعجمية تأليف المعاجم عند علماء الغرب مخالف تماما
، ولعل الثورة التي شهدها العالم الغربي من كالغربية، ألن الهدف لم يكن نفسهالقديمة 

 وجدالمتزامن مع ظهور علم المصطلح، حيث  حيث الدراسة المعجمية الحديثة هو
إذ اكتفى العرب في معاجمهم بما كان في  ،تفاوت في طريقة وضع المصطلحات

تابة الصوتية العالمية اعتماد الك ؛ومن ذلك الكثيرأما الغرب فقد أضافوا إليه و  ،التراث
ن كان النتاج ضئيال ، وكذا ظهور المعاجم المختصة، والمداخل المعجمية مقارنة بما وا 

نحو التخصيص المعجمي  تجاهوأما لدى المحدثين فقد بدا اال »الغرب  ييؤلف ف
واضحا، وااللتزام بضوابط المعجم جليا في مصنفاتهم، بما استدعته الحضارة الحديثة 

غوي في العربية لمستجدات التطور العلمي الذي عرف من ضرورة مواكبة الرصيد الل  
ت وضعا وترجمة. بحيث أصبحت كل العلوم تعنى تراكما كبيرا في المصطلحا

فقد ظهرت مجموعة من المعاجم  2«برصيدها من المصطلحات ضمن حقولها المعرفية.
 .من العلوم، إذ تحوي مصطلحات متنوعة بتنوع العلومتتناول مجاال معينا 

البن  إن الهدف العام من مقابلة مصطلحات النحو الواردة في كتاب الخصائص    
هو  ة ات نحويـــــالل سانيات لجون ديبوا وآخرين مـــــن مصطلحــما يحتـــويه معجــــم و  ،جني

الكتابين  ، الواردة فياالتفاق واالختالف بين المصطلحات النحويةالكشف عن مواطن 
غوية التي ضم نها ابن جني وجون ديبوا في كتابيهما الخصائص ن المستويات الل  أل

                                                           
1
، مصر: 9وهذا مذكور في كتاب المعاجم العربية مدارسها ومناهجها، من تأليف عبد الحميد محمد أبو سكين، ط  

 .وما بعدها 11ة للطباعة والنشر، صم، الفاروق الحديث1291هـ، 1319
ين العلمية والمعجمية قراءة نقدية في شرح الحدود النحوية للفاكهي، كمال قادري، ملتقى كتب الحدود النحوية ب  2

 .9م، ص 9119المعاجم المختصة، جامعة سطيف، 
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لتوالي، متعددة فمنها المستوى الصوتي والصرفي والنحوي على اومعجم اللسانيات 
 والتركيبي. 

م ـــــمعجإن منهجيـــــة العمـــــــل؛ تقتضــي منا عقـــد دراسة وصفية تحليليـــة إحصائيــــة ل     
وهذا يستدعي  مع ما جاء به ابن جني، لتوضيح نقاط االختالف والتوافق، ،اتاللساني

التعريف والخصائص التي يحملها والمعايير التي تتخذ  ؛من حيث الحديث عن المعاجم
مع معاجم  ومقابلها ،الغربية سانيةالمعاجم الل   مؤلفات أهم في تأليفه، ثم التطرق إلى

 التعريف بصاحب معجم اللسانيات جون ديبوااألصلي منها والمترجم. إن  عربيةلسانية 
لباحثين في اللسانيات الغربية، من مع طائفة من االذي ألف معجمه هذا ، وآخرين

ير تأليف المعاجم، وكذا المصطلحات ــــــــــــــــثم معاي عليهاالمراحل التي ينبغي الوقوف 
المصطلحات البسيطة والمشتقة والمركبة، ثم  ؛ساني من حيثالتي يحويها المعجم الل  

هذا و  ،مصطلحكل الذي ينتمي إليها ال ــــــــــــــواع المصطلحات والمجـــــــــإن الكشف عن أن
لتوخي العلمية في الدراسة، وعلى الرغم من أن المعاجم  رقامباعتماد اإلحصاء ولغة األ

الغربية، تختلف من حيث المنطلق مع المعاجم التراثية العربية، إال أنها تتفق من حيث 
في العناصر مفهومها العام، الذي ارتضاه العلماء لهذه المعاجم، وهذا ما سنبينه 

 التالية:  
  ي التعريف اإلجرائي للمعجمـــوج فـــا قبل الولـــينبغي لنالتعريف اإلجرائي للمعجم:  1ـــــ1 

رف ــــالح –عجم » طــــــي المعجم الوسيــــفغوي فانب الل  ــــن الجــــعريف به مـــــم التـــأن يت
عضه ليعلم ء عجما وعجوما، والشكل والشيعجما أزال ابهامه بالنقط  -والكتاب

واختبره وعجمت األمور فالنا وعجم عوده، امتحنه صالبته من رخاوته، ويقال: عجم 
وجعلت عيني تعجمه: تنظر إليه تك عيني منذ كذا ما رأتك فالنا: دربته وما عجم

ت الجانب االصطالحي فالمعجم ديوان لمفردانها رأته من قبل. وأما من ويخيل إليها أ
روف المعجم ــاجم وحـــــــات ومعـــــمعجم معهجـــة مرتب على حــــــروف المعجـــــم اللغــــ
كتاب يحوي مجموعة  هو عبارة عن ؛العامإن المعجم في منظوره  1«روف الهجاءــــــــح

 لى    ال إــــــــاجم من مجــــــوتختلف المع ،وتعريف معينترتــيــب معي ن  وفق، اتــــــمن الكلم
                                                           

 .المعجم الوسيط :ينظر 1
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وهناك معاجم مختصة  ،مختصةبمعنى أنها غير  آخر، فهناك معاجم عامة لغوية
فهو على هذا  ؛عند علماء الغرب وأما التعريف المقدم للمعجم حسب مجال العلم.

فالمعجم عبارة عن مرجع من اإلحاالت المكونة من كلمات لغة ما، غالبا ما  1النحو
وأما التعريف اآلخر  مرفقة بتعريف،ت وتكون هذه الكلما، األلفبائيتخضع للترتيب 

وتختلف المعاجم حسب اللغة التي كتب بها المعجم فهناك : 2المقدم للمعجم هو كاآلتي
 معجم مرتب ترتيبا ألفبائيا، حسب الموضوعات... المعجم الفرنسي الالتيني...

مختلفا المعجم  حول ما إذا كان ،ثير جدل كبيرأ  الفرق بين القاموس والمعجم:  2ـــ  1
من استعماالت » أن القاموس :يقول أحمد مختار عمر من حيث الداللة عن القاموس،

غة ال يعني العصر الحديث إطالق اسم قاموس على أي معجم ولفظ القاموس في الل  
هذا... فالقاموس هو قعر البحر أو وسطه أو معظمه ومرجع هذا المعنى الذي ألصق 

قرن الثامن واسمه الفيروز أبادي ألف معجما سماه بلفظ قاموس أن عالما من علماء ال
القاموس المحيط وهذا وصف للمعجم بأنه بحر واسع أو عميق ومع كثرة تردد اسم هذا 
المعجم على ألسنة الباحثين ظن بعضهم أنه مرادف لكلمة معجم... وشاع هذا 

ربية هذا االستعمال وظل هذا اللفظ محل خالف بين العلماء حتى أقر مجمع اللغة الع
االستخدام وذكره ضمن معاني كلمة قاموس في معجمه المسمى المعجم الوسيط واعتبر 

                                                           
1 «Un dictionnaire est un ouvrage de référence contenant l’ensemble des mots d’une 

langue ou d’un domaine d’activité généralement présentés par ordre alphabétique et 

fournissant pour chacun une définition, une explication ou une correspondance 

(synonyme, antonyme, cooccurrence, traduction, étymologie) Le mot dictionnaire est 

porté par un vaste choix d'ouvrages de référence» 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dictionnaire.  

2 «DICTIONNAIRE. s. m. (On ne prononce qu'un N.) Vocabulaire. Recueil de tous les 

mots d'une Langue, mis par ordre. Dictionnaire François. Dictionnaire Latin. 

Dictionnaire Italien. Dictionnaire Espagnol. Dictionnaire par ordre alphabétique. 

Dictionnaire par l'ordre des racines, par racines. •On dit d'Un mauvais Traducteur, 

qu'Il fait sa traduction à coups de Dictionnaire. Dictionnaire, se dit aussi De divers 

autres recueils faits par ordre alphabétique sur des matières de Poésie, de Géographie, 

d'Histoire, etc. Dictionnaire Poétique. Dictionnaire Historique. Dictionnaire 

Géographique. Un Dictionnaire de Marine. Dictionnaire de rimes. •On dit figurément 

d'Un homme qui a des connaissances très−étendues, et qu'il communique aisément, que 

C'est un Dictionnaire vivant.» Dictionnaire de L'Académie française − 5ème édition. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_r%C3%A9f%C3%A9rence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_alphab%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synonymie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonymie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cooccurrence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traduction
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
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إال  1«از أو التوسع في االستخدامـاموس على أي معجم من قبيل المجـــــــــــإطالق لفظ الق
هو أن المعجم يكون بلغة  ،أن هناك من يرى أن الفرق الوحيد بين المعجم والقاموس

ويبدو أن اللغة  .2غة الثانية أو ثالث لغاتالقاموس فإنه يتعدى إلى الل  وأما  ة،واحد
وفي  » ليست الفرق الوحيد بين القاموس والمعجم، وفي النص التالي ما يثبت ذلك:

المعجم والقاموس يرى الدكتور علي القاسمي أن القاموس هو مجموع  بين التفريق
ات لغوية أو معرفية عنها. أما المعجم المفردات المختارة التي يضمها كتاب مع معلوم

غة أو المخزون المفرداتي الذي يمثل جزءا من فهو مجموع المفردات المفترضة في الل  
 . 3«قدرة المتكلم

فمعاجم األلفاظ على ، باختالف موضوعاتها اجمــــتختلف المعوظيفة المعجم:  3ــــ 1
 نــــكن مـــمـــدد مــــــر عـــــا على جمع أكبـــــامهـــــينصب اهتم ؛رــــــيل ال الحصــسبيل التمث

 دة، بغية تقريب المعنى من القارئ.وتبيان المعنى الذي تحمله كل مفر  ،غةردات الل  ـــــمف
 :4وقد حصر أحمد مختار عمر هذه الوظائف فيما يلي ،في قالب هجائي بسيط

شات المعجميين تدور ذكر المعنى وهو أهم مطلب يعنى به المعجمي، ومعظم مناق -
حول طريقة عرض المعاني المعجمية، مع بيان النطق وتحديد الهجاء وأشار إلى 

 غة اإلنجليزية.أهميته بالدرجة األولى في الل  
غوية وما إذا خضعت ويقصد به ذكر أصل الكلمة والعائلة الل   ؛التأصيل االشتقاقي -

لتنوعات الشكلية للكلمة مع بيان ا وبيان ،حويةلتطور صوتي، والمعلومات الصرفية والن  
 عاني الصيغ.م

                                                           
 93، 94م، علم الكتب ، ص 1221حمد مختار عمر، دط، القاهرة: أصناعة المعجم الحديث،  1

2 http://www.ta5atub.com 

دد ـــــــــــــاليد، العــــــــــارن، محمد مدور، مجلة مقـــــــالهادي بوط ،عربي (-قراءة لقاموس المصطلحات اللسانية ) فرنسي  3
 .991م، ص 9111الثاني، ديسمبر 

4
لوج في الحيثيات حيث قمنا ألن موضوع البحث ال يجيز لنا الو  ،لقد حاولنا اإللمام بهذه الوظائف بصورة مختصرة   

بداية من  دة إلى كتاب صناعة المعجم الحديثولالطالع أكثر ينصح بالعو  ،بالتصرف في عرض هذه الوظائف
 . 111الصفحة  
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 .كبيان نوع الفعل والمفعول ،اإلشارة إلى الوظائف النحوية بصورة مختصرة -
مثل األحداث التاريخية والظواهر  ،اإلشارة إلى الوظائف النحوية بصورة مختصرة -

  ورة العالم الخارجي ـــاجم القارئ أمام صـــــــــغة حيث تضع هذه المعالموجودة خارج الل  
  بحيث يستوعب األحداث الثقافية والسياسية لها أيضا. ،غةلل  

ضافة إلى الوظائف السابقة     حيث  ؛ تعد الوظيفة التربوية من أهم وظائف المعجم،وا 
علم ـــــلمتاحث واــــــها البــــود إليـــي يعـالت ؛ن المصطلحاتــــــــــوي مجموعة مــــــم يحـــــــالمعج إن  

احث ـــــــي تعترض البـــــــالت ،طاءــــــــات أو تصحيح األخــريف المصطلحــــــي تعــــوالمختص ف
تتنوع حسب  معاجملفااعي والثقافي وارد ال محالة، ـــــــــــالبعد االجتم أنوالمتعلم، كما 

 ــــــــامة موجهةك معاجم عهناو  ،للمختصينالموجهة مختصة ال طبقات المجتمع، فمنها
اهر حضارية واجتماعية ال يمكن غة والمعجم مظوال شك في أن لل   » :لغير المختص

عنها تعلقا بالذات العميقة، والمخزون التراثي الجماعي المعقلن وحق الشرائح  ستغناءاال
 1«االجتماعية الغفيرة في التعبير عن حاجاتها بلغاتها الغالبة كما أشرنا إلى ذلك

سانية أهم المعاجم الل  ـــمتعلق بالعنوان إن هذا سانية الغربية والعربية: المعاجم الل   4ـــ 1
في  ؛والعربيةـــة ، وأهم المعاجم اللسانية الغربيغةال علوم الل  ـــــالتي ألفت في مج ،الغربية

 الجدولين التاليين: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المعجم العربي المعاصر في نظر المعجمية الحديثة، محمد رشاد الحمزاوي، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،    1

 1143، ص، الجزء الرابع19مجلد 
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 الخصائص عنوان المعجم اللساني الرقم

11 linguistique: guide 

alphabétique))  إشراف أندري مارتينيمعجم جماعي 
 م1221

19 dictionnaire encyclopédiques 

des sciences du langage ديكرو وتـــــــــــــودوروفمعجم جماعي ، 
 م1219

14 dictionnaire de linguistique 

 
جون دي بوا  ،اعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعجم جم

 م1214، خرونوآ

13 Le langage : les dictionnaires 

du savoir moderne 
  

 م1214، برنار بوتيي

11 dictionnaire de la linguistique  بمشاركة  مونانج جور معجم جماعي
 م    1213باحثا  12

11 dictionnaire de la poétique et de 

réthorique 
 م1211، هنري موريي

11 dictionnaire de la didactique 

des langues 1211م 

19 vocabulaire de la linguistique م1211 جون فرانسوا فاليزون 

12 sémantique: dictionnaire 

résonne de la théorie du 

langage 

اعي، غريماس ــــــــــــــــــــــــــمعجم جم 
 م1212وكورتييه 

11 nouveau dictionnaire 

encyclopédique des sciences du 

langage 
 أوزوالد ديكرو، اعيــــــــــــــــــــــــــــــــمعجم جم

 1229، وجان ماري شتايفر
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 لسانيةفهناك معاجم  ،تنوعت المعاجم الغربية من حيث الموضوعات المتناولة    
اجم أخرى تحمل ـــــــومع ،سانياتا مختصة في مجال الل  ــــــــــــــأنه على العنوان يكشف عنها
اه يبين أهم ــــــــــــوالجدول المدون أدنها تلتقي في موضوع الدراسة. اوين إال أن  ــــمختلف العن

 المعاجم العربية:
 

 موضوعه عنوان المعجم الرقم

 0891بسام بركة دار اآلداب، بيروت  عربي( –سانية )فرنسي معجم الل   11

 لي الخوليمحمد ع غة النظريمعجم علم الل   19

 محمد علي الخولي معجم علم اللغة التطبيقي 14

 عبد السالم المسدي قاموس اللسانيات 13

وس الموسوعي الجديد ــــــــــــــــالقام 11

 لعلوم اللسان
 

وس مصطلحات التحليل السيميائي ــقام 11

 للنصوص
 

 

ألن هذا ربي مترجم نتاج معجمي غ هيفي أغلبها  ؛سانية العربيةالمعاجم الل  ف     
م الذي يلبي احتياجات ـــــوفرة بالكــــاجم غير متـــمنتوج غير عربي، كما أن هذه المعالعلم 

من مؤلف إلى آخر ومن لف ــــــات أيضا تختــــــــــــــالباحثين في هذا المجال، كما أن الترجم
ا يعود إلى قلة التأليف في هذا المجال يعد قليال بل ناقصا وهذو بلد إلى آخر، 

ن وجدت تكون جهود فردية ال جماعية. متذبذبة وغير موحدة، ألن أغلبها الترجمات، وا   
تقتضي المنهجية توحيد  دراسة وصفية تحليلية: معجم اللسانيات لجون ديبوا 9

، وعليه فإننا سنركز الدراسة على ب الخصائص ومعجم اللسانياتالدراسة بين كتا
وجانب المحتوى، أما جانب الشكل هو المتمثل في عنوان  جانبين هما: جانب الشكل

عدد األبواب، ونوعها من حيث ما جانب المحتوى فهو المتمثل في المعجم والطبعة، وأ
  الطول والقصر، وكذا عدد المصطلحات أيضا وشكل ورودها، ولنا تفصيل في ذلك. 
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لعلماء والباحثين جون ديبوا من ا التعريف بصاحب معجم اللسانيات الحديث: 1ـــ2
 ــة.رنسيـــوا للمعجمية الفــــذين قد مــية، ومن أهم الـــــربية الفرنســــات الغــسانيي الل  ــــالبارزين ف

ويعتبر هذا المعجم من أشهرها على اإلطالق، والذي يعود إليه الباحث في معرفة داللة 
 المصطلحات اللسانية.

سانيين حويين والل  وهو من الن   أصل فرنسي؛من  م0291من مواليد  1جون ديبوا   
فقد لعب دورا هاما في مجال البيداغوجيا أو تعليم  في اللسانيات الفرنسية، المختصين،

حية وبخاصة اللغة الوتعليم اللغات  ، حيث ربط بين اللسانيات كعلم قائم بذاته،غاتالل  
جانبها النحوي أو من من حيث  ،األم، موضحا االختالفات القائمة بين لغات العالم

و تعليمي، ونحو ــد قسم النحو إلى نحو علمي، ونحــــــائص نحو كل لغة، وقـــــــحيث خص
 ف الخطاب التعليمي من خالل التحليل اللساني.شكلي، كما وظ  

ينيات القرن العشرين، وكانت له فقد نبع صيته في سبع ،وأما جون ديبوا المؤلف    
فمعظم مؤلفاته كانت في معاجم  ،يتعلق بالمعاجم اللسانية خاصة ماوبلمؤلفات  عدة

 اللغة الفرنسية ولغات أخرى.
فقد ألـــــف كتبـــــا ذات مـــــواضيـــــــع       وا،ــــون ديبـــــؤلفات جــــوعت مــــتن أهم مؤلفاته: 2ــ2 

   المؤلفاتم ومن أه ،سانيةكما أن جانب التخصص عنده كان في المعاجم الل  ، مختلفة
 يلي: ما

                                                           
1 Nationalité : France  

Né(e) : 1920  

Biographie:  

Jean Dubois est agrégé de grammaire et spécialiste de la linguistique. Comme linguiste, 

il a joué un rôle important dans le domaine de la pédagogie, d'une part, en explicitant les 

rapports qui existent entre linguistique et enseignement des langues vivantes, langue 

maternelle en particulier ; d'autre part, en clarifiant les oppositions entre les discours des 

différentes grammaires : grammaire scientifique, grammaire pédagogique, grammaire 

normative ; enfin, en soumettant le discours de l'enseignement à la rigueur de l'analyse 

linguistique. 

Comme éditeur, Jean Dubois a eu, dans la période sensible des années 70, une influence 

certaine sur la formation des enseignants, car il a nourri les centres de formation des 

ouvrages de linguistique et de pédagogie qu'il a publiés.  
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تنوعت معاجم المؤلف بين ما هو فردي وجماعي، فهناك من المعاجم المعاجم: أـــ 
ني اــــوذلك شأن المعجم اللس ،اءــــن العلمــــع نخبة مــــها مــــألف أخــرىو  ،ردهـــــها بمفــــالتي ألف
  .الحديث

 سنة  الطبع عربيةمقابله في اللغة ال عنوان المعجم باللغة الفرنسية

Dictionnaire 

étymologique et 

Historique du français 

اريخي ــــــــــــــــــالمعجم االشتقاقي والت
 للغة الفرنسية

م 0221ـــــــ5 ــــــ 0
 م9100ـــــــ1ـــــــ91

Le Dictionnaire   de 

linguistique et du la 

langage 

 م9101ــــــ 0ـــــ 2 معجم اللسانيات واللغة

Grand Dictionnaire 

étymologique et 

Historique du français  

اقي والتاريخي ــــــــــــــم االشتقــــالمعج
 الكبير للغة الفرنسية

 م9115ــــــ01ـــــــ 6

Dictionnaire du français 

contemporain Dubois et 

autres   

المعاصر رنسي م الفـــــــــــــــــــــــــالمعج
  لجون ديبوا وآخرين

 م0291

Dictionnaire Hachette 

encyclopédique de poche  
ات ــــــــــــــــم الموسوعي هاشـــــــــالمعج
 للجيب

 م9109ــــــ 6ـــــــ4

Dictionnaire du français 

classique le xii ème siècle  
قديمة ة الفرنسية الـــــــــــــــــغمعجم الل  

 القرن السادس عشر

 

 

ضافة إلى المعاجم الكتب:ب ــــ   منها ما يلي:و هناك من الكتب التي ألفها  ؛وا 
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 سنة الطبع مقابله باللغة العربية عنوان الكتاب باللغة الفرنسية

Introduction a la 

lexicographie Le 

dictionnaire 

مقدمة إلى علم المعجم: 
 المعجم

 م0290

Grammaire structurale du 

français la phrase et les 

transformation 

النحو البنيوي للفرنسية: الجملة 
 والتحويل

 م1969

Savoir le français n 3 

1 cycle 

 / 0الحلقة  1تعلم الفرنسية رقم 

Grammaire م9110ــــ 01ــــ1 النحو 

Grammaire structurale du 

français Le verbe 
 م0269 يوي للفرنسية: الفعلالنحو البن

Comment Apprendre le 

française 
 م0295 كيف تتعلم الفرنسية؟

Orthographe 1995 اإلمالء 

Grammaire et exercices de 

français 
 م0256 النحو وتمارين اللغة الفرنسية

La nouvelle Grammaire du 

français 
 / النحو الفرنسي الجديد

 

حو ــــال النــــي مجـــــصب فنت يجد أن موضوعاتها ،اوين هذه الكتبـــــــــعن أمل فيـوالمت   
وعلوم اللغة، كما أن هذه الكتب تستهدف مختلف طبقات المجتمع، المتعلم والباحث 

 والمختص.
إن الهدف الذي نصبو إليه من المعايير المعجمية لمعجم اللسانيات الحديث:  3ـــ2

أهم  ألنهالكشف عن الخصائص التي يحملها هذا المعجم، هو  ؛خالل هذه الدراسة
المعاجم التي ألفت لغرض علمي تعليمي توضيحي، ومن هنا أدرجنا مجموعة من 
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امة للمعاجم ـائص العــــــــي تعنى بالخصـــــــــها والتستوجب الوقــــــــــوف علي؛ التــــــي يالعناصر
 الحديثة.

 ه.الكلمات التي وردت فيائص المعجم من حيث ــــــية، خصنقصد بالمعايير المعجم     
لمصطلحات الواردة والمــــقدمة وطريقة التــــرتيب وطـريقة تعريف ا داخل المعجميةـــــوالم

 ألنهكان مما ليس له بد التعريف بهذا المعجم  ،فيه، لكن قبل التطرق إلى هذه المعايير
 انيات.    من أهم المعاجم المختصة في مجال اللس

معجم اللسانيات وعلوم اللغة، ضمن المعاجم الموسوعية  ينضويالتعريف بالمعجم: أـــ 
التي لها ، سانيات من حيث التعريف بالمصطلحات اللسانيةالكبيرة، المختصة في الل  

فه مجموعة من ألمعجم اللسانيات ف ،عالقة بهذا العلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة
 يين وهم على التوالي:سانالباحثين الل  

Jean Dubois ; Mathée Giacomo ,Louis Guespin, Christiane Marcellesi, 

Jean-Baptiste Marcellesi, Jean-Pierre Mével 

 من الباحثين  مجموعةثمرة عمل جماعي قام به  ،وعلى هذا يكون هذا المعجم   
  كان على رأسهم جون ديبوا.و  ،الفرنسيين

ينتمي إلى مكتبة  وهو ،المعجم اللساني الحديث معجم كبير الحجمم: غالف المعجـــ 
المعاجم الكبيرة، وبعدها كتب العنوان الكامل للمعجم، ثم الوظيفة التي وضع من أجله 

يحمل مجموعة من ويها، وألن معجم اللسانيات تالمواد التي يح عدد ثم ،هذا المعجم
 .ي اعتمدناهانريد أن نحدد الطبعة الت الطبعات المختلفة

 ات لجون ديبوا وآخرينسانيلمعجم الل  تم الحصول على طبعة جديدة طبعة المعجم: ــــ 
 0111م عن مكتبة الروس، ويحتوي على حوالي 2102فقد صدرت هذه الطبعة عام 

 ملف موسوعي. 051مادة وحوالي 
عام حول ما ور ؛ تكون بمثابة تصـــــــال يخلو أي معجم من مقدمةمقدمة المعجم: ب ـــــ 

غة منها معاجم الل   ،في المعاجم التراثية القديمة ، وهذا ما قام به القدامىيتضمنه المعجم
 العمل. ، إن  أي معجم يفتقد إلى تقديم يعتبر خلال فيالعربية
فيها  واتحدث ،صفحات ثالث بمقدمة مكونة من ،الباحثون هذا المعجم لقد استهل    
 ا هذا المعجم. التي أثاره اإلشكالياتعن 
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 طبيعة معجم العلوم التقنية وكيفية التعريف. -
والتاريخ  جتماعوهي علم النفس واال ،غةالعلوم التي لها عالقة مباشرة بعلوم الل   -

 .المنطق والرياضيات
دارس ـــــــــالم جاءت بها يـــــــــلف اآلراء التـــــــة بمختــــــــــهي المتعلقــــــف ؛وأما النقطة األخيرة -
 ومحاولة تقديم حكم عام للتعريفات المقدمة. ،سانيةالل  

أن هذا المعجم يجيب عن األسئلة التي تتبادر إلى  ؛وبعد هذا يضيف المؤلفون      
في مفتقدة سانية، لمعرفة المصطلحات أو المعاني الذهن القارئ من خالل النصوص الل  

وهي نوع من  إال من خالل السياق أو النصناها والتي ال يتحدد مع األخرى، المعاجم
 .النحو التعليميفي  الغامضةا لترجمة المصطلحات مخرج يعدو الترجمة للمصطلحات، 

ويشترط  ،ينبغي أن تستعمل في تعريف المصطلحات الكلمات الواضحة للعيانكما 
ضافة إلى الشرط السابق؛ فإال تحمل غموضا من حيث المعنى، ف فيها الوضوح، ن وا 

نبغي أن تكون له خلفية معرفية، يستند إليها في فهم داللة باحث عن المصطلحات يال
وقد قدم الباحثون مثاال لذلك بمجموعة من المصطلحات التي تنتمي إلى المصطلحات، 
هناك حدود لهذا التعريف ويجب على فمثل نائب الفاعل والمضاف ... :مجال النحو

موعة من المصطلحات تختلف من مدرسة إلى القارئ اختيار األنسب، ثم إن هناك مج
أو مجال دقيق مثل:  (البنيوية التوزيعية النحو التوليدي الغلوسيمية)أخرى مثل: 

 (انيات االجتماعية، النحو المقارنالصوتيات،  اللس)
على حسب األلفبائية إن الترتيب الذي عمد إليه الباحثون، هو الترتيب األلفبائي ـــــ 

غير أن الباحث يمكن له االستعانة بالحقل  .وهو المعتمد كثيرا في البحث ــــــ الفرنسية
في باب  يذكرالمضاف يمكن أن  فمصطلحر اتساعا، أو ضمن نظرية معينة ـــــــــــــــاألكث

النحو  إلىكما أن تعريف المضاف يختلف من البنيوية  ،الخطاب وفي الترتيب النحوي
 يعود إلى سببين هما: وذلك يمكن أن  ،التقليدي

تي من خاللها يمكن أن ، الأن هناك مواد أو مصطلحات تمثل الجذر أو القاعدةـــــ  
يقول المؤلفون: لم يبق إال مجموعة من األسئلة  تعرف مصطلحات أخرى أكثر تحديدا.

ساني على غرار ص الل  التي يمكن أن تطرح وتقترح للن  ، التي تتبادر إلى ذهن القارئ
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القة ـــع لهاسانيات حسب مجال الدراسة وطريقة التحليل، إن الل   ،لمعاجم األخرىجميع ا
    ماع ــــــــــم االجتـــــــــاعي علــــــانية، مثل علم النفس االجتمــــــــــوم اإلنســـــــع باقي العلـــــــم

ر ممارسة لذلك فهو يعتب ؛اللساني، كما أن الكالم يحدد عن طريق نظام فيزيولوجي
 فردية ال جماعية.

ات والمجــــردات الريــــــاضيــــة حلية، فالمصطلــــسانيون يحللون النصوص بطريقة شكالل  ــــ 
ة تاريخ ــــغي الل  ـــــــــرى فــــــــسانيات تــــــــ، كما أن اللفي تحليلها اللسانيات تعتمدوالمنـــــطق 

 غة تشارك في تاريخ الشعوب أيضا.الل واألمة االجتماعي والثقافي، 
ن المعجم تضم   وعليه ،سانية األخرىسانيات كعلم له عالقة مع العلوم الل  إن الل      

علم النفس وعلم االجتماع ... ألن هذا  :مجموعة من المصطلحات التي تنتمى إلى
المقدمة  أثارت ؛رةــــوكنقطة أخي المعجم هو معجم في علوم اللسان ال العلوم اإلنسانية.

سانية الغربية، فكل مدرسة لها من المبادئ والمناهج التي تشكل مسألة المدارس الل  
أي مدرسة دون أخرى أو هذا المعجم ال يأخذ بر فالخاص بها،  الحركةلنفسها مجال 

آخر أو شخص بعينه، فهو يطرح للقارئ التعريف العام والخصائص التي برأي دون 
وفي األخير ذكر المؤلفون أنهم قد استعانوا بمختلف  تميز هذا التعريف عن اآلخر.

في بث  ةجع هامااعتبرت كمر  فقدسانيات، المصادر والمراجع التي ألفت في مجال الل  
 سانية في ذلكم المعجم. مختلف اآلراء الل  

المواد الموسوعية في  مجموعة من ذكر الباحثون قائمة المواد الموسوعية:ج ـــــ  
    ذي ـــــال الــــها والمجــــعتـــت طبيــــد اختلفــــــوق ،ةــــــوعيـــــوســــادة مــــم 001ددها ـــــصفحتين، وع

  ى.خر ت أمجاالوالصوتية وكذا  الصرفيةالنحوية و  ؛فمنها يحويها
 التي اعتمدها  ،هذه المقدمة بالمراجع والمصادر ختمت: قائمة المصادر والمراجعدــــ 

 .صفحة 51في حوالي  ،ضع تعريفات للمصطلحات اللسانيةفي و الباحثون 
وينقسم إلى مجموعة من العناوين  ،محتوى المعجم بالمتن ونقصدمتن المعجم:  4 ــ2

لى  ه،المصطلحات الواردة في في تمثلتالمادة المعجمية التي  ؛على رأسها وطبيعتها وا 
خل المعجمية، وكذا أي نوع من المصطلحات تنتمي، كما أنه ال يمكن إغفال المدا

  أبواب المعجم وعددها. 
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ن الكلمات أو المصطلحات التي تكو   ؛بالمادة المعجمية يقصدالمادة المعجمية: أــــ 
نقصد بمادة المعجم الكلمات أو الوحدات  »متن المعجم يقول الباحث حلمي خليل 

طريقة  المعجمية التي يجمعها المعجمي ثم يرتبها ويشرح معناها، يضاف إلى ذلك
النطق والمشتقات، وهذه المادة تختلف من معجم إلى معجم تبعا للهدف الذي يسعى 
إليه واضع المعجم... ومعنى هذا أن مادة المعجم تضيق وتتسع أو تكون مادة لغوية 
خاصة أو عامة، ذلك إذا ما أخذ واضع المعجم في حسبانه لمن يوجه معجمه، وكل 

ر غير ثابت بل يختلف باختالف الغرض منها ذلك يدل على أن مادة المعجم عنص
وقد تنوعت  ،امصطلح 0111حوالي بلغ عدد الكلمات المعجمية 1«ومن يستعملها 

مصطلحات بسيطة  توجدالبساطة والتركيب واالشتقاق حيث  ؛المصطلحات من حيث
ك اــــــــــــــوهن ،ومصطلحات تم اشتقاقها من الكلمات البسيطة ،مكونة من كلمة واحدة

   .مصطلحات مركبة مكونة من كلمتين فأكثر
على مداخل معجمية  ،لم تشتمل هذه الطبعة من المعجم المداخل المعجمية:ب ــــ 

وقد يعد هذا من النقائص التي  ،الكتابة الصوتية للمصطلحاتهو يفتقد إلى معروفة ف
  لفبائيا.أبواب المعجم أنها مرتبة ترتيبا أيحملها هذا المعجم، غير أن ما يميز 

معجم لساني فرنسي  هوما دام المعجم الذي سنتناوله بالدراسة أبواب المعجم: ج ــــ 
فهذا يعني أنه مرتب وفق األلفبائية الفرنسية، وقد قمنا بإحصاء جميع المصطلحات 

سانية من النحوية وهذا الواردة فيه بصفة عامة ثم أردنا أن نميز المصطلحات الل  
لم يكن في جميع المصطلحات  هأنإال ، سانية الثنائية والمترجمةم الل  اجباالستعانة بالمع

بل أخذنا عينة فقط، كما أننا لم نهمل حجم األبواب المكونة للمعجم من حيث الطول 
 والقصر.

 
 
 
 

                                                           
 91ص م1221، دط، دار النهضة العربية، بيروت: مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي  1
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عدد  النسبة عدد الصفحات الباب
 المصطلحات

 النسبة

A 11 11,14% 211 11.87% 

B 11 32,10% 12 02 .57 % 

C 75 11,31% 277 10 .58 % 

D 00 31,43% 111 07.01 % 

E 01 31,31% 172 06.31 % 

F 11 30,11% 53 02.90 % 

G 15 30,03% 11 02 .86 % 

H 31 1,77% 11 02.86 % 

I 20 34,41% 147 06 .02 % 

J 31 33,11% 14 00.58 % 

K 31 33,11% 35 00.29 % 

L 21 37,40% 11 03 .69 % 

M 21 37,40% 102 05 .48 % 

N 10 2,52% 15 2 .78 % 

O 31 31,77% 41 2 .03 % 

P 72 13,31% 210 11 .75 % 

Q 30 33,71% 17 00.62 % 

 R 23 30,11% 11 03 .65 % 

S 11 11,14% 210 08.84 % 

T 20 34,41% 131 04.19 % 

U 34 33,55% 14 00 .58 % 
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وكذا ـانيات، جم اللســي معـواردة فـات الـاء المصطلحـد إحصــــبعة وتحليل: ــدراســــ 3
فهناك  ؛أن هناك تفاوت من حيث األبوابن لنا تبي   ،الصفحات التي يحملها كل باب

 ولة كثيرة.من األبواب التي استفاض فيها الباحثون، حيث كانت المصطلحات المتنا
بالتالي فعدد الصفحات أيضا  ،وفي بعض األبواب نجد أن المصطلحات المتناولة قليلة

 قليل.

V 31 31,77% 41 01 .91 % 

W 31 33,11% 37 0.20 % 

X 31 33,11% 32 0.083 % 

Y 31 33,11% 31 0.041  % 

Z 32 33,01% 37 0.20 % 

 %133 2408 %133 717 المجموع
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دد ـــــان عــــــا كـــــــفكلم ،ردياــــــاسبا طــــــات مع عدد المصطلحات تنـــاسب عدد الصفحـــــيتنـــــ 
 كانت صفحات الباب أكبر.المصطلحات كبيرا 

تحوي مجموعة  فهيمن أهم مكوناته  ؛جمأبواب المع تعتبرطول وقصر األبواب: أــــ  
ائية ـــــب حسب األلفبــــة ترتــــغة الفرنسياجم في الل  ـــــــانت المعـــــات، ولما كــــــن المصطلحـــــم

، وبعد إحصاء وارد من حيث حجم األبواب وكذا المصطلحات ، فإن االختالفالفرنسية
  .صفحات جميع األبواب

 
 01_01 01_01 01_01 01_31 31_21 21_11 11_1 الصفحة

 

 الباب

 

H _J 

K-O Q- 

U  

VW  

X Y 

Z. 

B F 

GI 

 N 

LM 

R T 

DE  CP AS 

 12 12 11 12 10 10 11 العدد

 %0.02 %0.02 %11 %0.02 %10.31 %12.23 %02.31 نسبةال

7,69%

7,69%

0%
7,69%

15,38%

19,23%

42,31%

 11

 5

 4

 2

 0

 2

 2

 

 

 
 :اآلتيعلى المنوال  افي الجدول السابق يمكن قراءته تظهر إن النتائج التي    
 محصـــــورة فـــــــــي المجــالوابــــــات األبــــــة من صفحـــــاءت أعلى نسبـــــج ،  1 - 01 

  ائية ـــــر األلفبـــي آخـــــرتبة فــــــها المــــي معظمــــواب فــــــانت هذه األبـــــــوقد ك ـــات،صفحــــ
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 %02,01أي بنسبة مئوية وصلت إلى  ؛بابا 00الفرنسية، فقد وصل عدد األبواب إلى 
 وتعتبر أكبر نسبة.

  عدد األبواب التي تتكون من الصفحات المحصورة في المجال01 91 وصل ،
 وهي النسبة الثانية من حيث علوها. %08,20أبواب أي بنسبة مئوية  5 إلى
  وأما األبواب التي انحصر عدد صفحاتها في المجال 91 11 ، فقد كان عددها
 %.  05,09 :أبواب والنسبة كانت 0
 لكن  .%8..9 :لقد اشتركت مجموعة من األبواب في النسبة المئوية التي بلغت
والمجاالت هي على التوالي: الصفحات  ال المحدد لعددــــــــــنت مختلفة من حيث المجكا
 11  41  51  61  61 91 . 
 كانت عدد صفحاته محصورة في المجال العددي  ،لم نسجل أي باب 41 51. 

صطلحات ف بمختلف المــع للتعري، و ضم في أصلهــالمعجاب: ـــل بــات كــمصطلحب ــــ 
نشير إلى سانيات، مصطلحات أخرى لها عالقة بالل   مالنحوية أ أم سانيةالل   ؛سواء منها

له مجاال يدخل ضمنه، ونظرا  وضعناالتي يتكون منها كل باب  ،أن عدد المصطلحات
للكمية الكبيرة من المصطلحات جعلنا المجاالت كبيرة نوعا ما، فأصغر مجال محدد 

وقد قادنا  ،مصطلحا [011-251]بر المجاالت كانت مصطلحا وأك [51 – 1]من 
 :الموالياإلحصاء إلى بيان النتائج في الجدول 

 033-273 273-233 233-173 173-133 133-73 73-33 المصطلح

 JO الباب

KQ 

U V 

WX 

YZ 

BF 

GH 

NL 

R 

IM 

T  
DE S AC 

P 

 03 01 02 03 07 10 العدد

 %11.70 %0.14 %5.11 %11.70 %21.12 %01.41 النسبة
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  كانت مصطلحاتها محصورة في المجال األول أي من  ،إن عددا كبيرا من األبواب
عشرة أبواب أي بنسبة مئوية بلغت  ىحيث وصل العدد إل ؛مصطلحا [ 11 -1]

التي  كما أن األبواب ،مقارنة بالنسب األخرى كبيرةوتعتبر هذه النسبة  .49,31%
 التي تحمل الترتيب المتأخر من األلفبائية الفرنسية. هي ،تتكون من مصطلحات قليلة

      امصطلح [011-51]صرت مصطلحاتها في المجال بلغ عدد األبواب التي ح   -
 وهي نسبة تأتي في المرتبة الثانية. % 82..2 ؛أبواب أي بنسبة 9
والنسبة المئوية  ،عدد األبوابفي  [011 – 251]و  [051 -011]يشترك المجال  -

النسبة المئوية وصلت إلى و  ،فهي ثالثة أبواب لكل مجال ،دد المصطلحاتـــمن حيث ع
00,50%. 

 [211 -051]مصطلحات محصورة في المجال العددي عدد األبواب التي تتكون من -
 . %8.,9والنسبة هي  ،بابين

       [ 251 -211]تي حصرت في المجال ال ،اتــــــن المصطلحـــاءت أقل نسبة مــــــج -
 وهي أقل نسبة مقارنة بسابقاتها.،  % 0,90نسبة لم تتعد ب

مصطلحات معجم  جاءتب: ــركيـــاطة والتـــث البســن حيــم مـــات المعجــمصطلحج ـــــ 
 جميع كثرتها لم تمكنا من إحصاء ن  وا  في مجملها مصطلحات بسيطة  ،اللسانيات

ة ـــــــــــــــــأن هذا لم يمنعنا من اختيار باب معي ن ودراس إال   ،سيطة والمركبةالمصطلحات الب
 المركب.و  المشتقو مصطلحاته من حيث المصطلح البسيط 
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 المصطلح المركب المصطلح المشتق المصطلح البسيط الباب

 

 

 

 الباب

L 

 

Labiale-Labov-

Làche- Langage- 

Lallation-laminal- 

Lancelot-Langue- 

Langues- Langue- 

Large- Larrousse- 

Larsen- Laryngé- 

Larynx- Latent- 

Latif-

Laudatif_Laxité- 

Lecon-Lecte- 

Lexème- Lettre- 

Lèvres- Les 

définition- 

lexique- Lexie – 

Liason – Liberté- 

Libre- Lié- Lieu-

Limite- Lingual- 

Liquide- Litote- 

Littré- Local- 

locatif- Locus- 

Locutif- Long - 

Luette  

Labialisation- 

Labialisé- 

Labiodentale-

Labiographie-

Labiolecture-

Labiopalatale-

Labiovélaire-

Lambdacisme- 

Langagier- 

Lapalissade- 

Laryngographe- 

Laryngophonie- 

Latérale- 

Latinisation- 

Lénition-Lexical- 

Lexicalisation- 

Lexicaliste- 

Lexicographie – 

Lexicologie- 

Lexicométrie – 

Lexicstiostatique-

Ligature- 

Linéaire- 

Linéarité- 

Linguistique- 

Lisibilité- 

Littéral- 

Locuteur- 

Locution – 

Logatome – 

Logogramme – 

Lgorrhée – 

Langueur -   

     

Langage modulé- 

Langage-objet  

Langue écrite- 

Langue mère-  

Langue sœur- 

Langue d’unione- 

Traitement de 

l’homonymie et 

de la polysémie-

Libiralisme 

glottopolitique- 

Lieu commun- 

Lingua franca – 

Loi phonétique -      

 11 34 43 العدد

 % 12.50 % 63. 38 %  86. 48 النسبة



الفصل األول: معجم اللسانيات الحديث دراسة وصفية تحليلية                        الباب الثالث  
 

 
259 

12,5%

38,63%

48,86%

 43

 34

 11

 

 

 
فإن دراسة هذا الباب هو بمثاب عينة، قد تتكرر في معظم  ؛أسلفنا الحديث فكما    

 التي نقدمها هي كالتالي: ةاألبواب التي يحويها المعجم، والقراء
 .وهي أكبر نسبة%  .09,9: ة في هذا الباب، قدرت بــــنسبة المصطلحات البسيط ــــــ

المصطلح  ، قد فضلوا توظيفذا المعجمــــن لهــــفيـــلدل داللـــة قــــاطعة على أن المؤ وهذا ي
 على المركب أو المعقد في علم المصطلح. ،البسيط

وهذا  %0.,09فهي المتعلقة بالمصطلح المشتق، إذ كانت النسبة  الثانيةوأما النسبة  ــــــ
 ف إلى حد كبير في هذا المعجم.قد وظ   ؛أن االشتقاق يعني

 فهي المتعلقة بالمصطلح المركب. %02,51ت ب: وأما النسبة الضئيلة  قدر  ــــــ
وعة ـــيحمل المعجم اللساني مجممصطلحات المعجم من حيث النوع والتصنيف: د ـــــ 

الصوتية والصرفية  ؛لف مستويات اللغة منهاــتــى مخــمي إلــتــنـي تـــالت ،من المصطلحات
متمثلة ومة ـــى معلـــادنا إلـــق ،لمعجمما أن االطالع على هذا اـــلوبية، كـــحوية واألسـوالن

في مجال  ،ترجمات لبعض علماء الغرب ونيقدم واكان نفي أن جون ديبوا وأخري
والجدول التالي يحدد تصنيف  سوسير وجاكبسون وسابير وغيرهم. واللسانيات أمثال د
 B مصطلحات الباب
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 آخر نحوي لساني المصطلح

 

 

 

 Bالباب

Battement- bech-

la-mar- 

béhaviourisme 

Balance –bas –

battu- 

biformantique- 

bigramme- 

bruyante- bref- 

bloqué- bémolisé-

bémolisation- 

bilabial- 

bilabiodentale- 

bilabiopalatal- 

bilabiovélaire-

bilatéral-

bilinguisme-

bilingualité- 

bilitére binaire- 

binarisme-

binauriculaire 

blésement- bon 

usage- 

 

Baragouin- 

baryton –

barytonaison-  

Base- battologie- 

boite de hockett- 

But- blanch 

typographique- 

brachylogie- 

branche 

Babil- bally- 

barbarisme-  

bar-hillel- 

Basilecte- 

bàtarde-  

Baudouin de 

Courtenay – 

beauzée- bruit- 

boustrophédon- 

brévité- 

bénéficiaire-

benveniste- 

biculturalisme-

binarisme- bit - 

bisémique-

bloch- 

bloomfield-

boas- bopp- 

brondal- brunot 

Bréal - buccal 

 25 11 26 العدد

 %  40.32 % 17.74 % 41.93 النسبة

40,32%17,74%

41,93%

 26

 11

 25
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ة حيث ذكر الباحثون مجاالت ، متنوعانياتإن المصطلحات الواردة في معجم اللس    
وتنضوي تحتها الصوتيات التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من هــــــــذا  اللسانيات ؛عديدة منها

ويمكن قراءة النتائج  ،لها ورود في هذا المعجمحوية العلم، كما أن المصطلحات الن  
 على هذا النحو:

لحا أي بنسبة تقدر بـ مصط 96سانية في هذا الباب قدرت بـ: عدد المصطلحات الل   -
 وهي أعلى نسبة مقارنة بالنسب األخرى. 40,21%

وهي أصغر  %09,49مصطلحا بنسبة قدرت  00حوية بلغ عدد المصطلحات الن   -
 نسبة.

وهي المصطلحات المتنوعة فقد  ،وأما المصطلحات التي صنفت في المجال األخير -
 .      %41,19مصطلحا والنسبة هي  95وصل العدد إلى 

 ات لجون ديبوا وآخرينمعجم اللسانيالل الدراسة الوصفية التحليلية لمن خنتائج: 
 توصلنا إلى النتائج التالية:ل
أبواب كبيرة الحجم وأبواب  فتوجدتفاوتت أبواب المعجم من حيث عدد الصفحات  -

 قصيرة الحجم، وهذا يعود إلى سببين هما:
 را من المصطلحات.أن األبواب الكبيرة الحجم تحتوي عددا كبي- 
فهذا ما يزيد من  ،ةيعو ات المقدمة لبعض المصطلحات موســــــــــــــــــكما أن نوع التعريف - 

 حجم بعض األبواب على حساب األخرى.
م ـــــــــــــام من حيث المصطلحات فمعظـــــــــــــــــــــوى المعجم على مجموعة من األقســـــــــــــــاحت-

أتي ــــــــــــــــــطلح، ثم تاسب ونظرية علم المصــــــــــــاءت بسيطة وهذا ما يتنــــــــــــــت جالمصطلحا
إذ إن  ،هي أيضا من الركائز التي بني عليها علم المصطلحالمصطلحات المشتقة ف

 الجذر ينبغي أن يكون مشتقا.
ال يعني أنه خال من  إال أن هذا ،إن المعجم في موضوعه العام معجم في اللسانيات -

الصرفي وكذا أعالم ات األخرى بل نجد فيه المصطلح النحوي والصوتي و ــــــــــــــالمصطلح
 سانية.مختلف المدارس الل  اللسانيات، و 

 



 الفصل الثاين: 

 تقـــــــابلية نقــــدية ةـــدراس ــــــات النحــــــــوصطلحم            

 

 طةـــــــبسيالطلحات ــــالمص –1

 

 مركبةالات ــــــــــــــــــمصطلحال –2 

 ولــــــــــــاعل واسم المفعـــــــــاسم الف –                              

 ةــــــة والمركبـــــــــــملة البسيطــــــالج –                              

 انــــان والمكــــــــــــــرف الزمــــــــــــــــــــظ –                        

 عديـــــــــــــــــــــــل الالزم والمتـــــــــــــــالفع –                              

 المفعول المباشر وغير المباشر –                              

 

 قـــــــــــــــــــل وتعليــــــــــــــتحلي –3
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 اني:ــــــــــــل الثــــــــــالفص

  ابليةــدية تقـــنق ةـــــــــــنحو دراســات الـــــــــمصطلح

ويكمن موضع التمايز في أن الدراسة  ابلية،ــــــعن التق ارنةـــتختلف الدراسة المق      
 ةومثال ذلك مقابل ،غويةلل  ا ا من نفس األسرةـــن ليستــيــتــلفـتـن مخـــيــتــتم بين لغية؛ تالتقابل
تتم بين لغتين من نفس األسرة فغة العربية والفرنسية، وأما الدراسة المقارنة الل  بين 
الدراسة ومن هنا ف امية.ـات الســــــــاقي الل غـربية وبــغة العذلك بالل  ـل لــيـــغوية ويمكن التمثالل  

لما غات وافتراقها. و قاط التقاء الل  ن أهمية كبرى في تحديد تكتسي ةالمصطلحية التقابلي
ة ـــــال الدراســــي مجــــــالغة فـــــذا أهمية ب ،ةــيــة العربـــغي الل  ـــوي فـــحح الن  ــان المصطلـــك

ون راءة الماضي بعيـــاولة قــومح ؛هــمام بــدا االهتــن الضروري جـــكان م ،المصطلحية
حو العربي في كتاب ة مصطلحية بين مصطلحات الن  لب، من هنا أردنا عقد مقاالحاضر

وكعينة  ،مع ما توصلت إليه الدراسات اللسانية المصطلحية ،الخصائص البن جني
، بما يتوافق مع ، التي يحويها معجم اللسانياتحويةللدراسة أدرجنا أهم المصطلحات الن  

 ما ورد من مصطلحات نحوية في كتاب الخصائص.
ذا كانت الد      تتم دراسة  ه من العلمية أنفإن   ،تقتضي وجود طرفين التقابليةراسة وا 

ذا ما  لمعرفة خصائص وميزات كل طرف، ما،ة بينهالطـــرفيـــن قبــــل عقــــد مقـــابلـــ وا 
ة بمصطلحات النحو في معجم بلحوية عند ابن جني للمقاأخضعنا المصطلحات الن  

، وتحديد في معجم اللسانيات فس المصطلحاتتتبع نمن الضروري  تبين أنه اللسانيات
من جهة  لمختصةوا من جهة المعاجم العامةلها وذلك بالعودة إلى  العام المفهوم
بعد ذلك الكشف و ، تها مع ما ورد في كتاب الخصائص، ومحاولة تحليلها ثم مقابلأخرى

تي من حيث أسلوب التعريف العلمي، والخصائص ال ،عن نقاط االلتقاء واالختالف
التركيز فقط على أهم ة، بـــــــــــــوالعربيالفرنسية  غتينز نفس المصطلح في الل  ـــــــــــــــتمي  

ع ـــــــــــــــــام ال يسعنا للكشف عن جميــــــــــــــــــــــالمصطلحات المتداولة والشائعة منها، ألن المق
 التي يحويها المعجم اللساني. ،المصطلحات النحوية
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ة من ــــــــــــــــــز في هذه الدراسة، على مجموعــــــــلقد تم  التركي ات البسيطة:ـــــالمصطلح -1
المصطلحات البسيطة التي لمسنا فيها نوعا من الوضوح بدرجة أولى، وفي الدرجة 

، أما الترتيب الذي للعيان على شكل ثنائيات ظاهرةالثانية تأتي المصطلحات المركبة 
ائمة المصطلحات ـــــــــــة، وهذه قـــــــــــــتم حسب األلفبائية العربيفقد  اه في التحليلـــــــــنارتضي

 البسيطة.
       déclinaison La :اإلعراب –                                 Le nom : االسم –   

    La Conjugaison: التصريف -                       indéclinable  : البناء -  

   particule  La :الحرف –                              La phraseالجملة:  -  

 le pronom :  الضمير –                             ’adjectif Lالصفة:  –   

 Conjonction Laالعطف: –                             ’adverbe Lالظرف  –   

   Le sujetالفاعل   –                                       le verbeالفعل –   

 parole  Laالكالم  –                                    mot  Le الكلمة –   

 complément Le المفعول –                                  langue Laغة الل   –

 la grammaire والنح –

 
ابن جني االسم من أقسام الكالم، غير أنه لم يقدم تعريفا  عد  د لق nom  Leاالسم:ـــــ 

استثناء مجموعة غير  » :غة العربية يحمل هذه الخصيصةدقيقا له، واالسم في الل  
عدد(  ،اسم ، صفة، اسم تفضيلمكن أن يحلل كل اسم في العربية )مهمة في عددها ي

الوحدة  -1األنماط الثالثة هي: إلى نمطين أو ثالثة أنماط من الوحدات الصرفية وهذه 
رفية ـــريف الصـــوحدة التص -2ي. ــى المعجمــا المعنـــسب إليهـــذر التي ينـــرفية الجـــالص
الداخلية المحللة في الجذر أو الخارجية في شكل لواحق( التي يسند إليها تحديد )

الوحدة  -3 كيبية.الوظائف النحوية للعدد والجنس والحالة اإلعرابية والحالة التر 
الداخلية والخارجية( التي تقوم بعمل اشتقاقات الكلمة من الجذر الصرفية االشتقاقية )

ذاته. وفي ذلك يمكن أن تكون عناصر مورفولوجية معينة كال حسب الدرج ووحدات 
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إن االسم  :قولالومن هنا يمكن  1«التصريف الصرفية والوحدات الصرفية االشتقاقية.
ويكون خارج التركيب يحمل الداللة  ،لوحده ويكون حامال للمعنىيمكن أن يرد 

 ويمكن أن يكون داخل التركيب إذ يختلف المعنى من تركيب إلى آخر. ،المعجمية
وما الداللة  ؟غة األجنبيةفماذا عن االسم في الل   ؛غة العربيةهذا عن االسم في الل      

 التي يحملها في المعاجم العامة والمختصة.
 

 Mot désignant un être vivant, une chose 1» سم عامةاال

 2 appellation»
2    

  .على كائن حي أو شيء دالةكلمة  1 ترجمة
 .مسمى 2

جم ـــــــي معـــــــــم فــــــــــاالس
  اللسانيات

1 La grammaire traditionnelle définit comme 

nom soit les seuls substantifs (noms substantifs) 

, c’est-à-dire les mots par lesquels on désigne 

les êtres animés et ce qu’elle a regroupé comme 

choses, à savoir les créations de l’esprit, les 

objets, les sentiments, les qualités, les 

phénomènes ,etc 

2 la linguistique générative définit comme nom 

tout morphème susceptible d’être inséré à la 

place d’un symbole postiche, dominé par le 

symbole catégoriel 
 ؛ما كان موصوفا على أنهف االسم عر  النحو التقليدي ي 1 ترجمة

:  بمعنى الكلمات الدالة أو المصنفة ضمن ،االسم الموصوفو 
 المعرفة أو الظواهر ،النوع ،الهدف العقل ،العلماألشياء، 
 .المختلفة

قابل  ،تعرف االسم على أنه كل مورفيم :اللسانيات التوليدية 2
محدد من خالل رمز آخر  ،ناعيألن يكون مكان رمز اصط

 مصنف.
                                                           

  
عالقتها بأخواتها الساميات، قولفد يتريش فيشر  -دراسات في العربية أصولها مراحلها التاريخية، بنيتها لهجاتها 1

هـ، 1001ه، 1211: القاهرة: 1ومجموعة من المستشرقين المعاصرين، نقلها إلى العربية، سعيد حسن بحيري، ط
 161ص مكتبة اآلداب، 

2Dictionnaire Hachette , Langue française Mini, paris, 2011.    
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د من خالل حد  أنه ي   ؛ما يمكن أن نستنتجه من خالل تعريف جون ديبوا لالسم   
الذي يرى أن االسم ما يدل على النوع أو العدد أو  ؛النحو التقليدي :وجهتين هما

م ـــدل االســــي تستبـــثة التــــات الحديـــللسانيبا وأما الوجهة الثــــانية؛ المتعلقـــة الهدف،
من فكرة مفادها أن  ؛تنطلق الدراسات اللسانية ونخص منها التوزيعيةإذ بالمورفيمات، 

فقد  »غوي في التركيب الل   ، بل من خالل توزيعهاالسم ال يتحدد من خالل المعنى
غوي بدال من ضبطها من خالل ضبط الوحدة من خالل توزيعها في التركيب الل  

لقد انتقدوا ذلك على أساس  "ما يدل على شيء  "ك كتعريف االسم بكونه المعنى، وذل
ورأى بعضهم أنه يمكن أن يشرح  "أن كثيرا من األسماء ال تسمى بوضوح أشياء  "

  إلى الحيوان المسمى  باإلشارةلشخص أجنبي، جزئيا من غير ريب، معنى قطة 
فكل  1«بهذه الطريقة  "ىإل "بذلك، لكن ليس من الممكن أن يشرح معنى حرف الجر 

م عند نحاة ـــن االســيـــا بـــرقا دقيقـــوليس الشيء كله اسم، ومن هنا نجد ف ،شيء له اسم
وافق بين االسم عند ابن جني وعلماء ـوعلماء اللغة في الغرب، غير أن نقطة الت يةالعرب

 أن المعنى من الشروط التي يجب توفرها في االسم. ،اللسانيات
 

 

 

 

 

التي  ،ثمة مجموعة من الترجمات في حقيقة األمر: déclinaison Laاإلعراب ــــ ـ
ل اإلعــــــراب يحمـــــ ةــــالحديث اللسانيـــة اتـــــي الدراســـــفف ،رابـــــــح اإلعــــمصطلوضعت ل
 déclinaison مصطلح  ، إذ إّن في معجم المصطلحات اللسانيةالتصريف، وهذا داللـــــة 

                                                           
المفاهيم النحوية بين الدرسين العربي التراثي والغربي المعاصر، محمد عبد العزيز عبد الدايم، القاهرة: دت، دار    1

 .12العلوم، ص 

االسم هو المورفيم والمورفيم هو  االسم ما دل على معنى عند ابن جني

لةوحدة دا  

المعنى مشترك في 

 التعريفين
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، غير أن مصطلح اإلعراب يختلف عن 1مقابل لمصطلحي اإلعراب والتصريف معا
    :اإلعراب أعم من التصريف، يقول عبد السالم المسدي فيمكن القول إن   ؛التصريف

اله عبر األعصار، وكذلك بحكم إذعانه ـــفمصطلح اإلعراب بحكم تواتر استعم »
وعبر المجاز بالحذف، قد غدا لفظا  لقوانين االقتصاد األدائي عبر اختزال السياق

مشكال تتجاذبه معان ال يحدد مقاسمها داخل الحقل الداللي المشترك بينها إال السياق 
وقد يطلق اللفظ  عند من هو صبور على دقائق المعنى، شغوف بمضمنات السياق،

ها فيقصد به هذه الخاصية التي للعربية، والتي تقاسمها إياها بعض األلسنة وال تعرف
 ألسنة أخرى...

وقد يطلق لفظ اإلعراب وتكون داللته متولدة من داخل المنظومة النحوية فال تتحدد إال 
في ضوء الخصائص الفرعية التي تصطبغ بها كلمات اللغة العربية داخل السياق 
التركيبي... وقد يستعمل لفظ اإلعراب فيتجه القصد فيه إلى تلك العملية المتمثلة في 

فة النحوية التي يؤديها اللفظ المفرد داخل الجملة لتفسير الحركة التي بيان الوظي
هذا  2«استحقها وفي هذا المقام يتحول المصطلح إلى قرينة على العملية التجريدية...

من منظور لساني عربي، فماذا عن تعريف اإلعراب في مفهومه العام وفي معجم 
 .؟لجون ديبواسانيات الل  

 )GRAM Dans les langues flexionnelles» التعريف العام

latin, russe, etc,) ensemble des formes (cas) 

que peuvent prendre les noms, pronoms et 

adjectifs selon leur fonction dans la phrase»
 3 

  ية ـــينــالتل الــــــرابية مثــــــات اإلعــــــــغو الل  ـــــــــنحي ـــــــفاإلعـــــراب  ترجمة
هو مجموعة من األشكال أو الحاالت التي يمكن  ؛والروسية

 .أن تحدد وظيفة االسم أو الضمير أو الصفة في الجملة

                                                           
   .معجم المصطلحات اللسانية، مبارك المباركينظر:   1

 .66، 62م، دار الكتاب الجديد المتحدة، ص 1010، ليبيا: 1اإلعراب، عبد السالم المسدي، طالعربية و  2
3
Hachette  Dictionnaire Du Français , langue française avec phonétique et étymologie, 

Edition algérienne 1993. 
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جم ـــــــــي معــــــــــريف فـــــــــالتع
 .اللسانيات

On appelle déclinaison l’ensemble des 

formes pourvues d’affixes que présente un 

nom, un pronom ou, par accord, un adjectif, 

pour exprimer les fonctions grammaticales 

ou la fonction spatio-temporelle d’un 

syntagme nominal la déclinaison est un 

système, ou paradigme de formes nominales 

pronominales ou adjectivales    
اللــــــواصق          وع ـــــــــى مجمـــــــراب علــــــح اإلعــــلق مصطلــــيط ترجمة

العالمات التي  وهي (واللواحق ،الدواخلالسوابق،  )
 فة لتحديد الوظيفةأو الص الضميراالسم أو  تدخل على

 الـــــوظائــــــف الـــــزمانية والمكـــانية رابية، أوــــــــاإلع ويةــــالنح
صيغ ال نموذج راب هو نظام أوــــــاإلع ـارة االسمية. للعبــــــــ

 .االسمية الضميرية أو الوصفية 

 

والتعريف في معجم اللسانيات  بين التعريف العام ؛يمكن أن نستخلص نقطة اختالف   
ذا ك .االسم والفعل والمفعول به يتحدد امــــراب هو نظـــــون أن اإلعـــــك راب ـان اإلعــــــوا 
فإنه في معجم اللسانيات هو  ،1باأللفاظاني ـــــانة عن المعــــي هو اإلبــــن جنـــــاب دـعن

بغية توضيح العالقات النحوية في ، التغير الذي يحدث في بنية الكلمة في التركيب
ومن هنا يكون ابن جني قد وظف اللفظ والمعنى للتعبير عن اإلعراب، وأما  الجملة.

   ل النظام. جون ديبوا فقد استعم
في اللغة  "IN"اإلعراب يقابل البناء، والسابقة  إن مصطلح:  L’ indéclinableالبناء

ا أو ـــب تحديدهــــــالنحوية التي يصع مصطلحاتال من اءـــــالبنو  الفرنسية تــــــدل على ذلك،
وأين تكمن  ؟الفرنسية معرفة مدلولها في اللغة الفرنسية، فما الذي نعنيه بالبناء في اللغة

 البناء عند ابن جني وجون ديبوا. مواضع االختالف بين

                                                           
 من هذا البحث. 161ينظر، ص   1
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 GRAM qui ne se décline pas. Les adverbes» التعريف العام

latins sont indéclinables.»
1
 

 .ةف في اللغة الالتينية مبنيو في النحو ما ال يعرب، الظر  ترجمة
م ــــــــعجــي مـــــــريف فــــــــالتع

  ياتاللسان
On appelle indéclinables les mots qui, 

appartenant à des catégories de mots déclinable, 

ont cependant la même forme à tous les cas. On 

qualifie aussi d’indéclinables les mots qui, 

n’étant pas susceptibles de recevoir des 

marques de genre, de nombre et de personnes, 

n’ont qu’une seule forme invariable (adverbe, 

infinitif).  

 مثل نطلق على البناء جميع الكلمات التي ال تملك عالمات ترجمة
 لمبنية ال تتغير في جميع الحاالتالكلمات المعربة، والكلمات ا

 األشخاص النوع وعدد إذ ال تستجيب للتغير في حاالت تغير
 .(المصدر الظرف،) :ال شكال وحيدا مثلال تملك إو 

 

فاإلجماع ما جاء في معجم اللسانيات مع  ،كثيرا في منظوره العام ءال يختلف البنا    
 فيعلى أنها الكلمات التي ال تتغير في الجملة، وهو ما ذهب إليه ابن جني  ؛في البناء

ابن جني ربط البناء أن  :، ونقطة االختالف بين ابن جني وجون ديبوا2تعريفه للبناء
والنقطة األخرى  فقد جعل الثبوت في جميع الكلمة. بثبوت آخر الكلمة، وأما جون ديبوا

يات، وهو ما لم يشر إليه إثارتها؛ هي اعتبار جون ديبوا المصادر من المبن التي يمكن
مصدر المتصرف ابن جني، على خالف ما هو قار في الل غة العربية التي تحوي ال

     تصرف.وغير الم
بـــــين مصطلحين بيان الفرق الموجود  إلى سبقت اإلشارة La Conjugaisonالتصريف:

الترجمات لمصطلح فإن  ،ومن جهة أخرى هذا من جهة ،3هما الصرف والتصريف

                                                           
1
HACHATTE dictionnaire DU FRANÇAIS , langue française avec phonétique et 

étymologie, Edition algérienne 1993.  
 من هذا البحث 161ينظر: ص 2

  66ينظر: البحث ص   3
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déclination, conjugaison فمنها تعددت التصريف
ر أن المصطلح الذي يليق غي 1

هو المقابل لمصطلح  déclinationطلح الثاني وأما المص conjugaisonهو  بالتصريف
 .in déclinationلمصطلح البناء  المقابلاإلعراب 

 LITT. Réunion, rapprochement : la 1» التعريف العام

conjugaison des efforts. 

 2 GRRAM ensemble des formes des verbes 

selon les personnes, les modes les temps et les 

types de radicaux ; groupe de verbes dont 

certaines terminaisons sont identiques.»
2
 

 

 

 في األدب المقاربة تصريف الجهود. 1 ترجمة
مجموع أشكال األفعال حسب األشخاص، وأنواع هو في النحو  1

  مجموع األفعال حسب آخر الفعل.و الزمان وأقسام الجذر 
م ـــــــــي معجــــــريف فــــــالتع

 اللسانيات 
On désigne sous le nom de conjugaison 

l’ensemble des formes pourvues d’affixes ou 

accompagnées d’un auxiliaire que présente un 

verbe pour exprimer les catégories du temps , du 

mode, de l’aspect, du nombre, de la personne, 

ets…  

األشكال التي تظهر من خالل عنى كلمة التصريف مجموع ت ترجمة
لتحديد زمن أو ما يأتي مع أفعال الكينونة والملكية، ق، اللواص
 .وكذا العدد واألشخاص والنوع األفعال

لم يحدد الفرق بين الصرف والتصريف، فقد استعملهما  ن ابن جنيسبق لنا القول إ    
من أن التصريف يظهر  جون ديبوا نت فقد بي  وأما في معجم اللسانيا، لنفس المعنى

وهو  واصق فيمكن أن يكون هذا التغير في بداية الكلمة أو وسطها أو آخرها.خالل الل  
 . غة العربية بتصريف األفعالما يعرف في الل  

                                                           
نقل المصطلح اللساني في مطلع القرن العشرين قاموس النجاري نموذدجا، محي الدين محسب، دار الهدى   1

 .26للنشر والتوزيع، ص
2
 LAROUSSE DICTIONNAIRE DE FRANÇAIS 60000 mots définition et exemples, 2011 
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فإنه في  ،إذا كان ابن جني قد وضع الكالم مرادفا للجملة: La phraseالجملة: ـــــ 
جملة مركبة من مبتدأ وخبر وجملة مركبة  » :نإلى نوعي لجملةا قسمموضع آخر قد 
: جملة اسمية وعليه فقد ذكر ابن جني أن الجملة تنقسم إلى قسمين 1«من فعل وفاعل

غة الفرنسية تنقسم وجملة فعلية، والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا: هل الجملة في الل  
غة ـــربية واللـــي اللغـة العــــف يتهاـــالف في بناختـــــ ه يوجدــــــابقين؟ أم أنـــــــإلى النوعين الس

 الفرنسية؟ 

 assemblage de mot présentant un sens 1» التعريف العام

complet 

2 suite de notes présentant une certaine unité»
2
 

 هو مجموع الكلمات التي تشكل معنى تاما. 1 ترجمة

 مجموعة من الوحدات.ن تكوّ تتابع العالمات التي  2
م ــــي معجـــــــريف فـــــــــالتع

 اللسانيات
La phrase est une unité de sens accompagnée, à 

l’oral, par une ligne prosodique enter deux 

pauses et limitée, à l’écrit, par les signes 

typographique que sont, en français, la majuscule 

et le poit    
عن والمجسدة الجملة هي وحدة من المعاني المرفقة بالشفهي،  ترجمة

طريق الخط ما والتي تبدأ وتنتهي بالنقطة، وعالمات الكتابة في 
 اللغة الفرنسية هو البدء وتنتهي بالنقطة

 

جاء  ايختلف تماما عم   ،الجملة حسب التعريف الذي ورد في معجم اللسانيات إن      
في معجم  اهــــفإن 3ة عند ابن جني هي الكالمــــــانت الجملـــــفإذا ك ،ن جنيـــــبه اب
لوحدات بشكل خطي وفقا لبعض القواعد. إال أن االتفاق في المعنى ات تتابع لـــــــاللساني

أنواع  عند ابن جني، وأما عن  وارد إذ إن الجملة تحمل معناها عند جون ديبوا وكذلك
                                                           

 00صابن جني، ، اللمع   1
2
Dictionnaire Hachette , Langue française Mini, paris, 2011  

  .120البحث، صهذا ينظر:   3
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غوي جملة في النظام الل  ال أمافعلية، ة العربية فهي تنقسم إلى اسمية و غفي الل   الجمل
 فقد تم ذكر في معجم اللسانياتو  وال تبدأ بالفعل، ، فهي جملة اسمية فقطاألوروبي

الجملة البسيطة والجملة المركبة. وكذا ما يسمى بالبنى العميقة والسطحية والجملة 
غة، فهي للجملة من تصورهم لمفهوم قواعد الل   ينطلق التوليديون في تعريفهم »النواة 

 عندهم جهاز أو وسيلة لتوليد جميع الجمل الصحيحة، وهذه القواعد تشمل:
 النظام النحوي الذي يزودنا بالمعلومات عن البنية العميقة للجملة. 1
 .القواعد التحويلية التي تزودنا بالمعلومات عن البنية السطحية للجملة 2
 .تنطق بها الجملة التي تي الذي يزودنا بالكيفيةالنظام الصو  3
وعليه فالجملة عند علماء اللسانيات  1«نظام المعاني الذي يدلنا على معنى الجملة  4

يذكر تشومسكي أن الجملة في عمومها و  غة.تتكون منها الل   تماع األنظمة التياج هي
 تتكون من مركب اسمي وآخر فعلي: 

 .ستنشق زهرةج. الجملة مثل: الطفل ا »
 م. إ مركب اسمي: الطفل، هذا الطفل، خالد، ذلك الطفل الذكي، زهرة.

غير أن ترتيب المركبات ال يكون نفسه إذا  2«م. ف مركب فعلي: خرج، استنشق زهرة.
 قا في الجملة الفعلية. باعلية ففيها يكون المركب الفعلي ستعلق األمر بالجملة الف

وهذا   particuleة ــغة الفرنسيي الل  ــرف فمصطلح الحــــابل يق: particule Laالحرف 
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون، ويختلف الحرف عن الصوت  ما جاء في حسب

نطق الصوتي فالحرف يمثل الاعتبار أن الصوت هو القسم األول من الحرف، ب
ي ــــنب النطقاـــاة بالجـــويون أو النحــغالقول. وقد اعتنى الل  والتمثيل الخطي إن صح 

يظهر تركيزهم على  »هم ابن جني الذي ركز كثيرا على هذا الجانب ـــــومن ؛للصوت
خضاعها  الجانب النطقي لألصوات من أعمالهم التي حفلت بمعالجة أصوات لغتهم وا 

 ارجها وأحيازهاــــــــادا على خواصها النطقية، باإلشارة إلى مخــــــــــــللتصنيف والتحليل، اعتم

                                                           
: محمد حمد علي فالح مقابلة،م إشرافالداللة التركيبية لدى األصوليين في ضوء اللسانيات الحديثة، أطروحة دكتوراه، 1

 12م، ص1006كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، كانون الثاني: حسن عواد، 

  
2
 .100ص مصطفى حركات، ، اللسانيات العامة وقضايا العربية  



الفصل الثاني: مصطلحات النحو دراسة نقدية تقابلية                          الباب الثالث        
 

 
272 

دد من ا يتحـــــــــــــهذا م 1«وجهرها وهمسها وكيفيات خروجها من منافذها في جهاز النطق
رف. لكن ما الداللة التي يحملها الحرف في معجم ـــــــــــــــــخالل قول ابن جني عن الح

   سانيات. الل  

 Très petite partie préposition  " de" placée devant» المعنى العام

certains noms de famille »
2 

 .، الحرف لـ يقع قبل االسمأصغر جزء ترجمة

ي معجم ــــــريف فــــــــــالتع
 اللسانيات

Une particule est un morphème grammaticale non 

autonome, qui forme avec un morphème lexical 

une unité accentuelle ou mot sous le nom de 

particules, on regroupe souvent les affixes             

(suffixes, préfixes), les conjonction de 

coordination (comme le latin que) les adverbes 

négatifs (comme le français ne le grec me) les 

préposition (comme le français de 

 

مع المورفيم المعجمي يشكل  ،الحرف هو مورفيم نحوي غير دال ترجمة
 مجموعة من السوابق واللواحق ويتمثل في  .وحدة دالة أو كلمة

 اللغة في مثل حروف العطف، مثل الظروف مثل الحرف لـ
 .الفرنسية

ام ، وأما في معجم ــــريف العـــحسب التع تــتكـــون منــــه الكلــمة ر جزءـــرف أصغـــالح    
ال يتحدد إال من  الذينحوي، ويقصد بالمورفيم النحوي  اللسانيات فالحرف هو مورفيم

 يختلف عن الصوت الحرفكما أن ، ة بمفردهــــــــــــــــــالل التركيب فهو ال يحمل داللـــــــــــخ
فالصوت جزء من الحرف، والحرف هو الصوت يضاف إليه التمثيل الخطي، وقد ميز 

اعلـــــــم أن الصـــــوت َعـــــــَرض يخــــــرج مع  »ــــــول: يق وتــــــرف والصــــــابن جني بين الح
مستطيال، حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده ــــس النفــ

                                                           

 
 111والنشر والتوزيع، ص للطباعة م، دار غريب1000علم األصوات، كمال بشر، القاهرة:   1

2
DICTIONNAAIRE . FRANÇAIS- FRANÇAIS  HAYET NAKAA .. Edition vue et corrigée par le 

Dr Mohamed Salah CHEHAD . Université Mentouri- Constantine , Dar EL Houda, 

ALgerie 
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 يختلف عن وتـوعليه؛ فالص 1«ا.ـــــــــــــــواستطالته، فيسمى المقطع أينما عرض له حرف
  .األداة أيضاالحرف و 

بل مثل لها  ،: لم يحدد ابن جني الصفة في كتاب الخصائص’adjectif  Lالصفة  ـــــ 
 وأما في معجم اللسانيات فقد استفاض الباحث عند حديثه عن الصفة. فقط

 Mot variable adjoint à un nom, qu’il qualifie» التعريف العام

ou détermine»
2 

 فصف أو تعر  و باالسم ت مرفقةكلمة متغيرة  ترجمة

 La grammaire définit l’adjectif comme le mot  التعريف في معجم اللسانيات

qui est joint au nom pour exprimer la qualité 

de l’objet ou de l’être, ou de la notion désignée 

par ce nom  (adjectif qualificatif) ou bien pour 

permettre à ce nom d’être actualisé dans une 

(adjectif déterminatif   

النحو يعر ف الصفة على أنها الكلمة التي تأتي بعد االسم  ترجمة
لتحديد نوع الموضوع أو توضيحه وهو ما يسمى بالنعت 

 الوصفي، أو تحديد السبب وهو ما يسمى بالنعت السببي.

 

حيث إن الصفة  ،يةسانية األوروبتختلف داللة الصفة عند ابن جني والدراسات الل      
فإن الصفة  وأما عند علماء الغرب عند نحاة العربية القدامى، التعد من أقسام الكالم
ال تدخل الصفة إذن عند سيبويه في االسم لكنها تمثل أيضا  »قسم من أقسام الكالم 

نوعا من الكلم بعينه يدخل في قسم من أقسام الكلم، هذا التناقص مرده إلى أن الصفة 
 syntaktische kategorieمتقدمين من النحاة العرب كانت فصيلة تركيبية: عند ال

. وال يجوز أن االسممع فصائل داللية كالفعل أو فلم تقع لذلك في مستوى واحد 

                                                           
 .6سر صناعة اإلعراب، ابن جني، ص  1

2
Dictionnaire Hachette , Langue française Mini, paris, 2011   
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ومن هنا فالصفة تتحدد من خالل  1»تستخدم الصفة اسما إال في المرتبة الثانية
ز الصفة عن غيرها من أقسام ي  وقد جعل الدارسون األوربيون معايير تم التركيب.

وعلى ذلك فالسمات المميزة للصفة قسما من أقسام الكلم  »الكالم مجملة فيما يلي: 
 عندهم يمكن حصرها فيما يأتي:

 ــــــ ال تقبل أداة التعريف.3ــــــ معربة       2ــــــ غير متصرفة    1      
   دول ـــــــج فيدخل ــها ال تــــنألرفة ــــغير متص أما أنها 2«ل.ــــــابلة للتفاضـــــق ــ4      

التنوين  فهي تقبل الرفع والنصب والجر كما أنها تقبل ؛التصريف، وأما كونها معربة
التعريف، وأما كونها قابلة للتفاضل فيمكن استعمال  (ــــال)ل الصفة أيضا، وال تقب

 .مختلف الصيغ الصرفية التي تدل على التفضيل
سير بعض الباحثين العرب حديثا، في قولهم إن الصفة من أقسام الكالم، ومنهم وي   

 تمام حسان في كتابه األصول الذي اعتبر الكلمة سبعة أقسام.
 
 

 

 

 

 استعمل بدالالت مختلفة ؛كما أسلفنا الحديث عنه الضمير :le pronom الضمير
موضوع ليدل على هو اللفظ ال »االضمار والمضمر والضمير، والضمير  ؛فهناك

متكلم، أو مخاطب، أو غائب. فالمتكلم، مثل: أنا، ونحن، والتاء والياء في مثل: 
أكرمت أستاذي. والمخاطب، مثل: أنت، وأنتما، وأنتم، وأنتن، والكاف في مثل: أكرمك 
اهلل. والغائب، مثل: هو، وهي، وهما، وهم، وهن، والهاء في مثل: محمد عرفته  

                                                           
م، 1112لمصطلح النحوي، االسم والصفة في النحو العربي والدراسات األوروبية، محمود أحمد نحلة، مصر: في ا   1

 .16دار المعرفة الجامعية، ص 
 .62في المصطلح النحوي االسم والصفة في النحو العربي والدراسات األوروبية ، محمود أحمد نحلة، ص  2

 الصفة

التعد الصفة قسما من أقسام الكلمة 

 عند ابن جني

الصفة في معجم اللسانيات هي 

 كلمة تأتي بعد االسم  وتكون دالة.
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      الل ــــــــــة تتحدد من خـــــــــــــــــفهو كلم الغربيين،ا الضمير من منظور ــــــــــــوأم 1«منصفا 
ة بلوبمقا ،2"المفرد ، الجمع "أو العدد   "ر، المؤنثــــــــــالمذك "التركيب، وتتوافق مع النوع 

حامل  ،ي ذاتهـد علماء النحو هو لفظ دال فـــر عنـــأن الضمي يظهر ؛نــــن السابقيـــالنصي
 ؟نجده في معجم اللسانيات. فما الذي، وأما في النص الثاني فالضمير كلمة دالة لمعنى

«Mot grammatical qui, en  général, représente un 

nom (on distingue les pronom personnel 

possessifs  démonstratifs relatif interrogatifs et 

indéfinis»
3
 

 امــــــف العريــــــالتع

ائر هي ـــــــــوهذه الضم في عمومها،  وية تعوض االسمــــكلمة نح
ارة،  ـــــاإلشو ة، ـــــالملكيأو ما يسمى  "الغائبو اطب، والمخ  ،المتكلم"
 .المعرفة غيرالضمائر و  االستفهام، و الربط، و 

 ترجمة

Dans toutes les langues , il existe des mots qui 

s’emploient pour renvoyer et se  substituer à  un 

autre terme déjà utilisé dans le discours ( emploi 

anaphorique) ou pour représenter un participant à 

la communication, un être ou objet présents au 

moment de l’énoncé ( emploi déictique)   

م ــــــجي معــــــريف فــــــالتع
 .اللسانيات

في كل اللغات توجد كلمات تستعمل لتوضيح مصطلح آخر 
أو لتوضيح عبارة  -استعمال استعارة -ويستعمل في الخطاب 

استعمال –لهدف التواصل، أو لتحديد هد معين أثناء الكالم 
 .مباشر

 ترجمة

 

                                                           
م، مطبعة 1112ساليب الحديثة، عبد العزيز محمد فاخر، القاهرة: توضيح النحو  شرح ابن عقيل وربطه باأل   1

 11السعادة، ص
2
« Le pronom rappelons-le, est un mot dont l’accès à l’extension est direct, et qui 

fonctionne prototypique ment comme noyau. À ce titre, sa forme dépend de son mode 

de flexion propre : potentiellement selon les catégories du genre (masculin, féminin ou 

neutre), du nombre (singulier ou pluriel), de la personne (1e, 2e ou 3e) et de la fonction 

(noyau de phrase, déterminant de verbe, déterminant de relation», Le Sens grammaticale 

Référentiel L’usage des enseignants, grammaire étude De Linguistique Française, Dan 

Van Raemdonck avec Marie Detaille et La collaboration de Lionel Meinertyhagen,  P 

60 

 
3Dictionnaire Hachette , Langue française Mini, paris, 2011    
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الضمير بالكلمة النحوية معنى ذلك أن  لتعريف العام لمصطلح الضمير محددا    
، غير أن االختالف الوارد هو أن في تعريفه جون ديبوا وذكرهكلمة تدل على المعنى، 

 يطلق عليه ضمير اإلشارة  في اللغة الفرنسية. ،غة العربيةاسم اإلشارة في الل  
في بدايات  ،: لم يجعل نحاة العربية الظرف من أقسام الكلمة’adverbe Lالظرف 

الذين جعلوا الظرف قسما من  ،النحاة المحدثين ومنراره، الدرس النحوي وحتى بعد استق
يسير مسار علماء الغرب الذين يعتبرون تمام حسان، وعليه  أقسام الكالم وعلى رأسهم

ا دقيقا ف، كما أنه لم يقدم تعريكذلكالظرف من أقسام الكلمة، ولم يجعلها ابن جني 
فهومه العام يتوافق مع بل مثل له فقط، فهل مصطلح الظرف في م 1لمصطلح الظرف

ما جاء في معجم اللسانيات، وما هي نقاط االلتقاء واالفتراق بين ما جاء به ابن جني 
 وجون ديبوا.

 Mot invariable qu’on joint à un verbe, à un» التعريف العام

adjectif, à un autre adverbe pour en compléter 

ou en modifier le sens .«
2  

يمكن أن تصاحب الفعل أو الصفة أو الظرف  غير دالة، كلمة ترجمة
 اآلخر وذلك لغرض إتمام المعنى أو تغييره.

م ــــــي معجـــــــريف فـــــالتع
 اللسانيات

L’adverbe comme un mot qui accompagne un 

verbe, un adjectif ou autre adverbe pour en 

modifier ou en préciser le sens , en réalité, 

l’adverbe étant invariable , on classé parmi les 

adverbes d’autres mots comme oui ou voici, qui 

ne correspondent pas à cette définition 
 أو الصفة أو الفعل تصاحب التي الكلمة يشبه الظرف ترجمة

 في ،نىـــالمع ديدـــتح أو يرــــتغي لغرض ،رــاآلخ رفــــــالظ
نعم  "، ويمكن اعتبار لوحده تام رـــــغي الظرف قةـــــالحقي
 تتوافق مع هذا التعريف.ال من الظروف والتي  "وهذه

                                                           
  .169ينظر:  هذا البحث ص  1

2Dictionnaire Hachette , Langue française Mini, paris, 2011      
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أن الداللة العامة للظرف ليست  ،ما يمكن أن نقوله من مقارنة التعريفين السابقين   
ي ـــــر دالة ففهومه العام هو كلمة غيمالظرف في  ، إذ إن  سانياتنفسها في معجم الل  

كما  ف يشبه الكلمة، لكن ليست قسما من الكالما في معجم اللسانيات فالظر ـنفسها، وأم
 .أن المفهوم يقترب من مفهوم ابن جني للظرف

عطف فقط من خالل روابط ال 1حدد ابن جني العطف Conjonction  Laالعطف:
وهل  ؟نظوره العامفي مالعطف ب، فما المقصود دون أن يقدم تعريفا لمصطلح العطف

؟ هذا من جهة ومن جهة سانياتيوجد توافق مع ما جاء به جون ديبوا في معجم الل  
   أخرى؛ ما هي نقاط االتفاق واالختالف بين تعريف ابن جني وجون ديبوا؟

 LITT. rencontre, réunion. 2GRAMM mot .1» التعريف العام

invariable qui sert à lier les mots ou les 

propositions»
2
  

  .في األدب العالقات، الجمع 1 ترجمة
  في النحو كلمة غير معرفة تربط الكلمات أو العبارات. 1

م ــــــجـــي معــــريف فـــــالتع
  .اللسانيات

La conjonction est une opération syntaxique 

consistant à réunir deux phrases afin de produire 

un énoncé unique. Par exemple, soient deux 

phrases : pierre lit le journal, paul lit le journal, 

l’opération de conjonction par et consistera à les 

réunir : pierre lit le journal et paul lit le journal, 

puis par l’effacement des éléments identiques . 

un déplacement du deuxième syntagme nominal 

sujet et un ajustement de marque de nombre : 

pierre et paul lisent le journal          

العطف هو عملية تركيبية تربط بين الجمل، عند النطق بالكالم   ترجمة
أو بين جملتين مثل بيير يقرأ جريدة، بول يقرأ جريدة، وعملية 
العطف في الجملتين السابقتين نقول بيير يقرأ جريدة وبول يقرأ 

 نقول بيير وبول يقرآن جريدة.    رجريدة، ولالختصا

                                                           
 .من البحث 120ينظر: ص  1

2 LAROUSSE DICTIONNAIRE DE FRANÇAIS 60000 mots définition et exemples, 2011  
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العطف كلمة غير دالة تربط بين الكلمات  أن ؛لعامنلحظ من خالل التعريف ا    
األخرى، على خالف التعريف الذي قدمه جون ديبوا من أن العطف هو عملية تركيبية 
تظهر في بنية الجملة الواحدة أو جملتين، وهو ربط بين الجمل باستعمال حروف 

ما يكون أن العطف يكون في الكلمات ك ي ظِهرتسمى بحروف العطف، غير أن الواقع 
 في الجمل.

منظوره العام ينقسم إلى الماضي  من ،الفعل في اللغة العربية والفرنسية le verbe الفعل
ل ــــــمث، غير أن هناك تقسيمات أخرى في اللغة الفرنسية 1والمضارع والمستقبل

 Le passéـط ياضي البسالمــ L’imparfaitصـــاقــم إلى الماضي النــــالذي ينقس 2اضيـالم

simple اضــي التامــالم   Le plus que parfait  الماضي المركبLe passé composé. 
ـل بتقوالمسـ  Le futur simpleل البسيط ـقبــسم إلى المستــــو مقهف 3وأما المستقبل

عند ابن جني على  ،يعد الفعل من أقسام الكالمو  Le futur  antérieur  ـــقـالســـــاب
. ئص إال أنه عده من أقسام الكالميقدم تعريفا له في كتاب الخصا لم الرغم من أنه

 4وفي الدراسات اللسانية الحديثة فالفعل هو نواة نحوية تركيبية سيميائية للجملة والنص
 أدناه يبين ذلك.

                                                           
1

  » L’ensemble des formes personnelles du verbe français est traditionnellement réparti 

entre un certain nombre de paradigmes temporels dénommés «présent», «imparfait», 

«passé défini», etc, et ceux-ci à leur tour se distribuent selon les trois grandes catégories 

du temps, présent, passé, futur», problemes de linguistique générale . Emile benvenist,  

p 237 

دراسة تقابلية بين اللغة العربية واللغة الفرنسية نحو تأسيس نظري وعملي لدرس الترجمة، سعيدة كحيل، مجلة   2
 .100، ص11، ع 1002اللغة العربية للمجلس األعلى للغة العربية، خريف 

   102نفسه، ص  3
4
 » La majorité des linguistes reconnaissent que le verbe est le noyau syntaxique et 

sémantique de la proposition ou de la phrase.», ÉTUDE CONTRASTIVE DE 

LATEMPORALITÉEN FRANÇAIS ET EN VIETNAMIEN, NGUYỄN THỨC THÀNH TÍN 

Directrice de thèse FEUILLARD Colette,  UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES , Septembre 

2013, P16 
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 litt parole 1» الفعل عامة 

 2 gram mot exprimant une action, un état et 

variant en personne ; nombre ;en temps ; en 

mode et en voix»
1
  

 الكالم في األدبهو  1 ترجمة
وأما في النحو فالفعل هي كلمة تعبر عن فعل أو حالة  1

 .معين شخص أو عدد في وقت أو نوع 
 

م ــــــي معجـــــــعل فـــــــالف
  .اللسانيات

Le verbe est un mot qui exprime le procès, c’est-

à-dire l’action que le sujet fait (comme dans 

l’enfant écrit) ou subit ( comme dans les 

méchants existent ) ou son état ou son passage 

d’un état à l’autre( comme dans les feuilles 

jaunissent) ou encore la relation entre l’attribut et 

le sujet ( comme dans l’homme est mortel)   

 الفاعل به قام الذي الفعل بمعنى قضية عن تعبر كلمة علفال ترجمة
في مثل األشقياء موجودون، أو  تغير أو يكتب الطفل مثل

التعبير عن حالة وتغيرها مثل األوراق صفراء أو العالقة بين 
  الخاصية وفاعله في مثل االنسان كائن مي ت.

 

الكلمة التي تعبر عن  ي مجال النحو فهووأما ف ؛الفعل من منظوره العام هو الكالم    
قام به الفاعل.  معجم اللسانيات فهو كلمة تعبر عن حدث، وأما في حالة أو فعل ما

فالفعل عند  ،سانياتفي كتاب الخصائص ومعجم الل  يختلف الفعل من حيث التعريف 
الكلمة  ابن جني جزء من الكالم وأما عند جون ديبوا فهو الكلمة في حد  ذاتها، غير أن

غة العربية يمكن أن تكون اسما أو فعال أو حرفا وهذا هو موضع الخالف. وقد في الل  
أن الفعل يختلف باختالف الفاعل وهذا ما يتوافق مع  في تعريفه هذا؛ جون ديبوا ذكر

جون ديبوا هو عدم اقتران الفعل بالزمن لم يذكره  ما هو كائن في اللغة العربية، وما
  .بالتمثيل فقطأيضا وقد اكتفى 

                                                           
1
 Dictionnaire Hachette , Langue française Mini, paris, 2011      
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غة العربية عن الفرنسية، ففي اللغة يختلف ترتيب الفاعل في الل  : sujet Leالفاعل 
غة الفرنسية فالفاعل هو الذي وأما الل   ،الجملة تبتدأ باالسم كما تبتدأ بالفعل :العربية

ا ثنائية غة العربية لهواالختالف اآلخر يكمن في أن الل  يسبق الفعل في كل الحاالت، 
هو أن الفاعل هو  ؛غير أن المتفق عليه 1سند إليه الفعليلمسند والمسند إليه، فالفاعل ا

ويختلف التعريف العام للفاعل  .الذي يمارس الفعل، ويمكن أن يكون الفاعل مسندا إليه
    قد تعني موضوع  sujet فكلمة آخر،مجال إلى آخر ومن اختصاص إلى من 

عن التعريف العام  2يختلف تعريف ابن جني للفاعل قد ، أو موضوع االمتحان...البحث
غة الفرنسية؛ كما أنه يختلف أيضا عن التعريف الذي أورده في معجم للفاعل في الل  

 سانيات. الل  
 Gra terme d’une proposition qui confère ses» التعريف العام

marque ( personne, nombre) au verbe 

 1. En logique, premier terme d’une proposition 

(attributive), correspondant à ce dont on parle; 

le prédicat correspondant à ce qu’on dit du 

sujet. → Proposition. 

 2. Ce dont la visée est un objet. Le sujet n’est 

pas nécessairement un être humain (ce peut être 

la société, Dieu, un animal, un robot, etc.).»
3    

                                                           
1 « En raison des différences structurelles et génétiques qui séparent le français de 

l’arabe, le traducteur terminologue se trouve parfois de van tune dissymétrie entre le 

terme proposé et le concept auquel il correspond. C’est ainsi que sujet, qui est un terme 

à acception exclusivement syntaxique est souvent traduit par Musned ilayhi [litt. ce à 

quoi on attribue quelque chose] dont la signification est beaucoup plus large, 

puisqu’il s’agit en fait d’un hyperonyme qui englobe les notions de : 

-Fa’il [celui qui fait l’action, l’agent] : qara a at-ta: libu kita:ban 

(Littéralement : a lu l’étudiant un livre) 

-Mubtada [ce qui est annoncé en premier, inchoatif ] At-ta: libu qara a kita:ban (Littér : 

l’étudiant a lu un livre) 

-Na’ib fa’il [l’élément qui se substitue à l’agent dans une phrase passive, sujet par 

intérim] quri -al kita:bu (Littér : a été lu le livre)»  La fonction sujet et les paradigmes 

afférents en français et en arabe , La terminologie, entre traduction et bilinguisme , 

Ezzedine BOUHLEL  Journée scientifique de formation et d’animation régionale, 

Hammamet ( Tunisie) le 14 octobre 2004 .  

 . 171ينظر: البحث ص  2
3Dictionnaire Hachette , Langue française Mini, paris, 2011       
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الفعل، ويتوافق فيه     عالماته يحدد عبارةحو مصطلح لفي الن   ترجمة
  -، العدد الشخص -الفعل مع الفاعل في

 من حيث الرتبة في عبارة في المنطق هو أول مصطلح 1
 موافق لما نتكلمه.

الفاعل ليس من الضروري أن يكون شخصا، يمكن أن يكون  1
 ... أو آليو حيوانا مجتمعا أ

 
م ــــي معجــــــــــريف فـــــــــــالتع

 .اللسانيات
Le sujet ( ce dont on affirme quelque chose) est 

l’un des deux constituants abstraits , le second 

étant l’attribut ou le prédicat ( ce qu’on affirme) 

nécessaires à la constitution de la proposition 

هو الذي يتألف من مجردين    -شيئا معينا يؤكدالذي  -الفاعل ترجمة
الضروري لتمتم  -ما نؤكده –األول هو ما يسمى بالمحمول 

 العبارة ووضوحها.
     

يتبين لنا أن الفاعل يمكن أن يكون أي شيء، فقد يقوم  ؛من خالل التعريف السابق
ارتضاه  نه هو الذي ينجز العمل. غير أن التعريف الذيبالفعل العاقل وغيره، بمعنى أ

    م ـــــــــــــفي معج اه جون ديبواـــــــــــــــاعل يختلف عن التعريف الذي ارتضــــــــــــــابن جني للف
اللسانيات، فرتبة الفاعل عند ابن جني هي بعد الفعل، والفعل يسند إلى الفاعل، يقول 

الفاعل عند أهل العربية كل اسم ذكرته بعد فعل، وأسندت ونسبت  اعلم أن   »ابن جني 
 رفعه بإسناد الفعل إليه. والواجبذلك الفعل إلى ذلك االسم وهو مرفوع بفعله، وحقيقة 

واجب: ما وغير الواجب في ذلك االسم سواء، تقول في الواجب: قام زيد، وفي غير ال
ة ـــــقــــالل العالاعل من خــــدد الفــــجني يحابن ــــوعليه؛ ف 1»قام زيد، وهل يقوم زيد؟ 

 اإلسنادية.
ابن جني لم يحدد تعريفا دقيقا للكلمة، بل  تجدر اإلشارة إلى أنmot  Leالكلمة:  

اسم وفعل وحرف، ومن هنا فالكالم ليس اسما  :استعمل الكالم وقسمه إلى ثالثة أقسام
مصطلح كلمة ورد في كتاب و بمفرده، لوحده أو فعال لوحده أو اسما لوحده، أو حرفا 

                                                           
 .00بية، ابن جني، صاللمع في اللغة العر   1
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الداللة نفسها مع مصطلح الخصائص في جميع أجزائه، وفي مجملها فإنها ال تحمل 
فمن ذلك ما نجده في كتاب الخصائص البن جني من درس لمفهومي القول  «الكالم؛ 

والكالم وهما مفهومان كان من الطبيعي أن يدعوا إلى مقابلتهما بمفهوم الكلمة، وكانت 
البن جني فرصة ثانية لوضع مفهوم الكلمة على بساط البحث عندما تناول دالالت 
اللفظ الثالث اللفظية والصناعية والمعنوية وبين كيف تستفاد هذه الدالالت من األفعال 
ومن بعض األسماء المشتقة، فتعدد المعاني في هذه الكلمات من شأنه أن يدعو إلى 

 1«صاحب الخصائص ال يبدو أنه اهتم بالموضوع التساؤل عن طبيعة الكلمة، لكن 
 .؟كلمة في معجم اللسانيات وما هو التعريف العام لهافما الذي تعنيه ال

 
 Son ou groupe de sons d’une langue (ou leur» التعريف العام

notation graphique) au quel est as-scié un 

sens, et que l’on considère comme formant 

une unité autonome»
2 

مرفوق صوت أو مجموعة من األصوات في لغة معينة  رجمةت

 .النواةالخطي، أو ما يشكل معنى الوحدة  بالتمثيل

م ــــــــــي معجـــــــــلمة فـــــالك
 .اللسانيات

Le mot.  est un élément linguistique 

significatif composé d’un ou de plusieurs 

phonèmes. Cette séquence est susceptible 

d’une transcription écrite (idéogrammatique ; 

syllabaire ou alphabétique) comprise entre 

deux blancs ; dans ses divers emplois 

syntaxique, elle garde sa forme, soit 

totalement, soit partiellement (dans le cas de 

la flexion) 
من فونيم أو مجموعة من  ؛الكلمة عنصر لساني دال مركب ترجمة

ل الترتيب النحوي أو الفونيمات. هذه المقاطع تتحدد من خال
 الكلمة بين بياضي الورقة، وهي تحتفظ وتقعاأللفبائي، 

 إما بشكل تام أو بشكل جزئي في حاالت التصريف. بنفسها

                                                           
 .11م، دار الغرب اإلسالمي، ص1110، تونس: 1نظرات في التراث اللغوي العربي، عبد القادر المهيري، ط  1

2
 Dictionnaire Hachette , Langue française Mini, paris, 2011      
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في معجم  به جون ديبوا جاءتعريف الذي عن التختلف  ؛الداللة العامة للكلمة إن      
        وت ــــــارة عن صـــــعب تتـــــحدد فـــي أنــــها :امة للكلمةـــــإذا كانت الداللة العــــــف ،اللسانيات

في معجم اللسانيات  الكلمة أو مجموعة من األصوات التي تشكل الوحدة النواة فإن
ون من مجموعة من الفونيمات، والفونيم في يتك ،عبارة عن عنصر لساني مركب دال

                                             اللسانيات هي أصغر وحدة دالة.
وهي  الكلمة الصوتية: -أ » تنقسم الكلمة من منظورها العام إلى ثالثة أقسام:      

( في fatàفتى) (، fi) (، في alà)فونيمات وعناصر نغم، مثل: على  وحدة مكونة من
 ( في الفرنسية واإلنجليزية. kap) cap في الفرنسية، و  son( soالعربية، و)

وهي مرتبطة بصورتها الصوتية، التي هي كلمة فونولوجية، ولكن  الكلمة النحوية: -ب
( الفرنسية تقابلها كلمتان نحويتان: sonهذا االرتباط ليس بالتقابل األحادي فكلمة )

صوت حاد( مثال والضمير    (son stridentت( في مثل: )بمعنى الصو   sonاالسم 
 ( مستقبله...son avenir في مثل )

   ... هي كلمة مجردة تأخذ أشكاال مختلفة حسب تصريفها: فـ  الكلمة المعجمية: -ج
، نكت ب ، اكت ْب، اكت بي، إلخ  ، كتبنا، َأْكت ب  )كتب( كلمة معجمية تأخذ األشكال: كتبت 

 ها األشكال: كاتبان، كتاب، كاتبة.اتب( كلمة معجمية أخرى لحسب التصريف و)ك
ومن هنا فالكلمة من منظور اللسانيات تختلف عن منظورها في النحو  1«كاتبات إلخ 

 العربي. 
: هناك ثالثة مصطلحات تتداخل مع ما يسمى الكالم؛ وهي PAROLE Laالكالم  

التسميات في  هذه  LANGUE , LANGAGE ET PAROLEفي اللغة الفرنسية
اللسانيات الغربية لها ما يقابلها في اللغة العربية فالثالثية السابقة مقابلة للمصلحات 

اللغة  » PAROLEفرق واضح بين اللغة والكالم فال LANGUEالتالية: اللغة وهي 
جماعية أما الكالم فردي، اللغة موجودة بالقوة والكالم متحقق بالفعل، اللغة قوالب 

فاظ تصب في القوالب اللغة نظام ذهني متصور والكالم نماذج مستعملة والكالم أل

                                                           
المكتبة العصرية، ص  م،1111هـ، 1211، بيروت: 1طمصطفى حركات، اللسانيات العامة وقضايا العربية،    1
26- 22 
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وهي األداة المستعملة  LANGAGEوأما اللسان وهو  1«متحققة على ألسنة المتكلمين
 PAROLEوأما الكالم ي تعد وسيلة التواصل االجتماعي، الت ،في التعبير عن اللغة

ذا كان دو به اللساني وهذا حسب ما جاء  2«ظاهرة فردية أو شخصية  »فهو سوسير، وا 
 عر ف الكالم بأنهتعنى بالمتكلم فإن ابن جني قد  ؛الكالم في علوم اللغة ظاهرة فردية

 فظ المفيد الذي يحمل معنى أو داللة.الل  
عن الكالم من منظوره العام القديم،  همحديثبدأ المؤلفون : الكالم في معجم اللسانيات

علم اللغة الحديث. وبعدها  سوسير، باعتباره رائــدد دو نـكالم عديثا عن الـثم أوردوا ح
  إلى الكالم. تشومسكي نظرة

 1PARLER VI prononcer des mots, artticuler» التعريف العام

2 s’exprimer par des mots, des signes»
3 

 .هو نطق الكلمات بوضوح 1  ترجمة
 .التعبير عن طريق األسماء والعالمات 2

م ـــــي معجـــــــريف فــــــالتع
 .اللسانيات

1 La parole se distingue alors de la langue 

comme ce qui est individuel se distingue de ce 

qui est social , la parole est « un act individuel 

de volonté et d’intelligence 

2 La parole , phénomène phonétique la parole 

est un phénomène physique et concret qui peut 

être analysé soit directement, à l’aide de 

l’oreille humaine, soit grâce  à des méthodes et 

à des instruments analogues à ceux qu’on 

utilise en sciences physiques  

3 pour N Chomsky, la créativité relève 

également de la performance, comme chez F 

de saussure pour qui l’aspect créateur du 

langage était le fait de la parole 

  

                                                           
، يناير 0، ع02مجلة عالم الفكر، مجلد  اللغة والكالم في التراث النحوي العربي، محمد سعيد صالح الغامدي،  1

 .1، ص 1006مارس ، 
 60أصول األلسنية عند النحاة العرب، صبحي الصالح، األلسنية أحدث الدراسات اإلنسانية ، ص   2

3
 Dictionnaire Hachette , Langue française Mini, paris, 2011.      



الفصل الثاني: مصطلحات النحو دراسة نقدية تقابلية                          الباب الثالث        
 

 
285 

وأما اللغة فهي ظاهرة  ،ظاهرة فردية فهول اللغة الكالم يشك   1  ترجمة
 اجتماعية.

يتم تحليلها عن  ،الكالم ظاهرة صوتية وفيزيائية محسوسة 2 
طريق أو بمساعدة األذن كما يمكن أن يحدد عن طريق ما 

 .يستعمل في العلوم الفيزيائية كالترددات
ل أو من االستعما بداع مأخوذ بالتأكيدعند تشومسكي اإل 3

بداع في اللغة يتجلى من خالل األداء كما عند دي سوسير اإل
 الكالم.

  

    وجودة في مصطلح ـــروق المـــــــديد الفـــــــن تحــــــيمك ؛ابقةــــــريفات الســـــــالل التعــــــن خـــــم    
 وذلك من مختلف وجهات النظر لعلماء اللسانيات. ،الكالم

و إلى أن الكالم عند ابن جني ه ؛ابقاـــــــــــلقد أشرنا س: سوسير ند ابن جني ودوالم عالك
  اللفظ المستقل بمعناه، فابن جني يركز على جانب المعنى فمن شروط الكالم 

أن الكالم من صنع  أيسوسير فإن من شروط الكالم الفردية  دوالمعنى، وأما عند 
 خاص به. الشخص ال الجماعة وكالم الشخص 

   امال لمعنى معي ن ــالم سواء كان حــــول أعم من الكـــــفالق ؛الم بالقولـــــربط ابن جني الكـــــي
الم ــــــوهذه التفرقة بين الك » باللغة وسير فإن الكالم يقابلهس دوأو غير حامل له، وأما 

  paroleو  langueبين:   de Saussureرقةــــث شبيهة بتفــــالم والحديـــــول أو الكــــــوالق
طق به الجماعة ـــا تنـــو مـــــام والكالم هــــسوسير تام والحديث غير ت دوفالكالم عند 

 والشكل التالي يبين ذلك:  1«والحديث ما يتلفظ به الفرد
 
 
 
 

                                                           
1
م، دار الشروق للنشر والتوزيع 1126هـ، 1016، السعودية: 1أئمة النحاة في التاريخ، محمد محمود غالي، ط  

 .60والطباعة، ص 
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وع سوسير مرتبط بالدرجة األولى بالمسم دوما يمكن أن يقال هنا هو أن الكالم عند    
فهو مرتبط بالمسموع من جهة وبالمكتوب من جهة أخرى، كما أن  ؛وأما عند ابن جني

حسب ما ورد في المعجم ، ائيةـــــزيـــــرتبط بالعلوم الفيـــــات الحديثة يــــي الدراســـــالكالم ف
  اللساني.

        ًطاـــــسوسير مرتب د دوـــــــــان الكالم عنإذا كي وتشومسكي: ـــــن جنــــــالم عند ابـــــالك
بالمعنى عند ابن جني فإنه عن تشومسكي مرتبط باالستعمال أو القدرة. كما و باللغة، 

الم والتي على المتكلم أن يتبعها أنه مرتبط بمجموعة من القواعد التي تضمن صحة الك
  langueوقد أدى تحري المثالية باأللسنيين المحدثين إلى التفرقة بين اللغة »

عند   performanceواألداء   compétenceعند دي سوسير أو القدرة  paroleوالكالم
فثنائية اللغة والكالم عند  ومن هنا فالكالم عند تشومسكي هو األداء. 1«تشومسكي

 أدناه يبين ذلك. 2دوسوسير يقابلها القدرة واألداء والنص

                                                           
1
ية: ، الجمهورية اليمن1الرحمان، طدراسات حديثة في اللغة والنحو وأثر الترجمة في العربية، طالب عبد    

 11م، دار الكتب، ص1006هـ، 1216

2 « L’opposition langue/parole est reformulée en termes de compétence/performance par 

Chomsky. La compétence est définie comme un système de règles qui, reliant les 

messages acoustiques à leur interprétation sémantique, permet à un sujet parlant idéal de 

produire et d’interpréter un nombre infini de phrases. La performance est la manière 

dont le locuteur utilise les règles, c’est-à-dire la mise en uvre de la compétence.», 

LINGUISTIQUE. ANALYSE DU DISCOUR ET INTERDIXPLINARITE. Momar cisse et 

mamadou diakite, Université cheikh anta diop sénégal REVUE ELECTRONIQUE 

INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE SUDLANGUES N° 8 - 2007 

سوسير والكالم عند د الكالم عند ابن جني  

 لفظ ذو معنى

في القول  محتوىالكالم   

 من صنع الفرد ال الجماعة

حتوى في اللغةالكالم م  
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فإذا  »ه مقترن بالمكان والتلفظ  بأنيتحدث ابن جني عن الكالم الكالم ظاهرة فيزيائية: 
  به يتطرق منه إلى مقارنة طريفة بين ارتباط الكالم بب عد الزمان وارتباطه بب عد المكان

فينتهي إلى تحليل المقولتين من وجهة نظر معرفي ة خالصة ليبت في إمكان تواجد 
دها فيكون  مبدأ الخطية األمكنة المختلفة وانصهارها مع تعذ ر تواجد األزمنة أو توح 

ومن هنا فقد تفطن ابن  1«التعاقب بمبدأالذي هو من خصائص مقولة الكالم مقترنا 
جني إلى فكرة ارتباط الكالم بالزمان والمكان، لذلك نجد من الكالم ما هو ماض قد 
تلفظ به، وما هو حال وهو المتحدث به اآلن وما هو لم يتلفظ بعد وهو مرتبط 

 بالمستقبل من الزمن. 
لقد تحدث ابن جني عن داللة اللغة في كتاب الخصائص، وقد قدم  langue  Laغة الل

ن كانت اللغة ال تنتمي إلى مجال  لها تعريفا دقيقا يتصف إلى حد بعيد بالعلمية، وا 
المصطلحات النحوية إال أن دراستها ال يعتبر من الترف العلمي، ألنها الوعاء الذي 

ال ــــــن في أي حـــــال يمكو اللغة، لنحو يعتبر مــــن أقسام ــــــا أن اكم ،وي النحوـــــيح
عبارة عن مجموعة من األصوات التي تعبر  ؛االستغناء عنه. وقد جعل ابن جني اللغة

عن أغراض الفرد في  المجتمع، فهل اللغة في معجم اللسانيات هو نفسه في كتاب 
 . وأين تكمن نقاط االتفاق واالختالف؟ ؟الخصائص

 Système de signes vocaux ou graphique au» عريف العامالت

moyen duquel les membres d’une communauté 

s’expriment»
2
 

 ذات عدد محدد، نظام من العالمات الصوتية أو المكتوبة ترجمة
 التي تكون وحدة تعبيرية.و 

جم ـــــي معـــــريف فـــــــالتع
 .اللسانيات

La langue est l’organe qui, grâce à sa 

souplesse, sa mobilité, sa situation dans la 

cavité buccale, joue le rôle principal dans la 

phonation, ses mouvement entrainent des 

modification dans la forme de la cavité buccale 

et exercent ainsi une influence sur l’onde 

sonore issue du larynx    
                                                           

     ابــــــة للكتــــــربيـــــــدار العــــــــم، ال1116، تونس 1ة، عبد السالم المسدي، طــــــاني في الحضارة العربيــر اللســـالتفكي   1
 .161ص 

2Dictionnaire Hachette , Langue française Mini, paris, 2011       
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اللغة أداة والتي من خالل مرونتها وحركتـها ووضعها وسمتها   ترجمة
ن كبيرا في العملية الصوتية، حيث إالنطقية، تلعب دورا 

حركتها تسمح بإحداث تغيرات على مستوى شكل النطق وكذا 
 الذبذبات الصوتية.  

 

وفي هذين للغة هو عبارة عن نظام، ات ــــــي معجم اللسانيــــــــدم فـــــــريف المقـــــــــالتع إن     
 إذالتعريفين نقاط التقاء كبرى؛ 

ن لم يصرح بذلكل  ابن جني قد تفطن في بحثه إلى أن ال إن    ، إال أنه يفهم غة نظام وا 
 من خالل السياق ولنا أن نبي ن ذلك من خالل ما يلي:

    ونها نظام من األصوات بك ؛ويمكن قراءة هذه العبارة ــــــــوات           غة أصالل   -
 أو مجموعة من األصوات التي ترتب وفق قواعد معينة.

اللغة مرتبطة بالجانب النفسي للمتكلم، وأنها  أي أن  ـــــ اللغــــة تعبير قوم            
 تتميز بأنها اجتماعية. 

 أي ما يريد أن يصل إليه المتكلم.ــ تعبير عن الغرض            ـــ
غة ال تتحدد في كلمة واحدة فقط بل في مجموع ب آخر هناك من يرى أن الل  ومن جان

 ى ذلك.دليل عل  1أدناه الكلمات والجمل والنص

بين ما جاء عند ابن جني ومعجم اللسانيات هو  ،من نقاط االلتقاء ما يمكن أن يستنتج
 . أن اللغة تحمل الجانب الصوتي أو الشفوي، دون التطرق إلى الجوانب األخرى

هو الفضلة فهناك نوع من  ؛إن المفعول في اللغة العربيةcomplément   Leالمفعول:
الجمل التي ال يستقيم بها الكالم إال من خالل وروده، غير أن ثمة نوع من الجمل التي 
ال تحتاج إلى مفعول، كما أن الكالم يستقيم إذا لم يرد، وقد يتوقف هذا على نوع من 

وما الفرق  ؟التي يحملها مصطلح المفعول في اللغة الفرنسية التركيب. فما الداللة

                                                           
1
  » Une langue ne se compose pas uniquement de mots ; elle se compose de groupes de 

mots et de phrases», La méthode du discours : quelques outils, Jean-Claude Choul Meta 

: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 24, n° 3, 1979, p. 336  
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، وهل هنالك اختالف ؟لتعريف الوارد في معجم الل سانياتالموجود بين التعريف العام وا
 .؟مع ما جاء به ابن جني في كتابه

 Ce qui s’ajoute ou doit être ajouté a un chose» التعريف العام

pour la compléter ,,, ling mot ou groupe de mots 

relié à un autre afin d’en compléter le sens, le 

complément indirecte est relié au verbe par une 

proposition contrairement au complément 

directe »
1 

إضافته إلى شيء حتى يكتمل. وفي  ينبغيوهو ما يضاف أو  ترجمة
الكلمات مرتبطة فيما بينها  اللسانيات كلمة أو مجموعة من

 وذلك لغرض تمام المعنى، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
 

جم ـــــــي معــــــــريف فـــــــالتع
 .اللسانيات

On désigne sous le nom de complément un 

ensemble de fonction assurées dans la phrase 

par des syntagmes nominaux (ou des 

propositions qui peuvent se substituer à eux   
مجموعة من الوظائف القارة في  على فعولمعنى الم يدل ترجمة

التي يمكن  حروف الجرأو  نماذج اسمية عن طريق ، الجملة
 أن تعوضها.

 
 

 .ةرنسية تتوافق مع الداللة النحويـــامة في اللغة الفــــة العـــــإن الدالل :يمكن أن نقول    
إذ إن المفعول ليس تتمة الجملة بل هو الفضلة  ،عكس ما نجده في اللغة العربية

 .ال تحتاج إلى مفعول ،غة العربيةفهناك من الجمل في الل  
 

                                                           
1
 HACHATTE dictionnaire DU FRANÇAIS , langue française avec phonétique et 

étymologie, Edition algérienne 1993. 
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تتبعنا مختلف الترجمات التي وضعت للنحو فوجدنا في :  la grammaire النحو 
1التسميات موسوعة كشاف اصطالحات الفنون أن النحو يحمل هذه

syntaxe , 

grammaire .وهذا غير أن هذا األخير يترجم بالتركيب والذي يعنى ببنية الجمل ،
تعددت التعريفات إضافة إلى الترجمات المختلفة لمصطلح النحو،  .يثبت ذلك. 2النص

اللسانية، وأما التعريف  انيات، وهذا وفقا لمختلف المدارسالمقدمة للنحو في معجم اللس
فالنحو في مفهومه  ،الدراسة المتعلقة بعلم الصرف والتركيب :و فهوالعام لمصطلح النح

العام هو الصرف والتركيب، وأما في معجم اللسانيات فقد قدم المؤلفون عدة تعريفات 
 والجدول التالي يبين ذلك: 

 Etude de la morphologie et de la syntaxe» التعريف العام

d’une langue.»
3
  

« La grammaire d'une langue est l'ensemble des 

règles qui définissent les unités et les 

combinaisons entre les unités de cette langue»
4
 

  ما.هو الدراسة الصرفية والتركيبية للغة  ترجمة 
الوحدات  تعرف وتحددنحو لغة ما هو مجموع القواعد التي 

 .والعالقات بين وحدات هذه اللغة
م ـــي معجـــــريف فــــــــــالتع

 .اللسانيات
1 la grammaire est la description complète de la 

langue...  

2 la grammaire est la description des seuls 

morphèmes grammaticaux et lexicaux, l’étude 

de leurs formes (flexion) et de leurs 

combinaisons pour former des mots (formation 

de mots ou des phrases (syntaxe) 

                                                           
شراف ومراجعة، رفيق العجم، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،   1 تقديم محمد علي التهانوي، تقديم وا 

شراف ومراجعة رفيق العجم، تحقيق علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية، عبد اهلل الخالدي، الترجمة  وا 
 مادة النحو 2ج، نان ناشرونم، مكتبة لب1116، بيروت: 1األجنبية جورج زيناتي، ط

2 « Les règles générales qui permettent de combiner les mots de la langue pour former 

des phrases constituent ce que l’on appelle la grammaire de la langue... la syntaxe, qui 

concerne la structure des phrases», NOTIONS DE BASE EN LEXICOLOGIE , ALAINE 

POLGUERE  UNIVERSITE DE MONTREAL, QUEBEC CANADA,  P10 
3
, Dictionnaire hachette langue française, Jean- pierre mével  2001 

4
, Linguistique française, Jacques Bresle, 15 septembre 2009 
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3la grammaire est la description des 

morphèmes grammaticaux (articles, 

conjonction, préposions, etc.) 

4 En linguistique générative, la grammaire 

d’une langue est le modèle de la compétence 

idéale qui établit une certaine relation entre le 

idéale qui établit une certaine relation entre le 

son (représentation phonétique) et le sens 

(interprétation sémantique 

5 la grammaire normative et pédagogique 

apparaît au xix siècle ;  

 
 النحو هو الوصف الكامل للغة... 1 ترجمة 

النحو هو وصف  المورفيمات النحوية والمعجمية فقط، من  1
عرابها حيث شكلها  وتركيبها لتشكل كلمات وظيفية أو جمل وا 

 كيبافي تر 
 الربط أوالنحو وصف عام للمورفيمات النحوية وأدوات  0

 حروف الجر
 نحو لغة ما هو نوع من القدرةالتوليدية، في اللسانيات  2

 )التمثيلشكل عالقات بين الصوت المثالية التي ت اللغوية
 الصوتي( والمعنى السيميائي المترجم 

 .عشر التاسعن ر التعليمي ظهر في الق المعياري النحو 6
 

 1، فإذا كان النحومع ما جاء به ابن جني  في مفهومه العام ؛يختلف تعريف النحو
هو الدراسة  مهو في المعجم الفرنسي العاف ،عند ابن جني هو انتحاء سمت كالم العرب

الصرفية والتركيبية للغة، وبالتالي لم يخص لغة على أخرى فهو ينطبق على جميع 
إنما  ،اللغات، وموضع الخالف هنا هو أن ابن جني لم يتحدث عن مفهوم شامل للنحو

فهو مجموع القواعد  Jacques Bresleخص النحو العربي دون غيره، وأما النحو عند 
يب الوحدات اللغوية، وأما تعريف النحو في معجم اللسانيات التي من خاللها يتم ترك

                                                           
 . 174ينظر: البحث، ص  1
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فقد جعله خمسة أقسام كل تعريف مكمل لآلخر أو يختلف عن اآلخر وذلك حسب 
 النظريات اللسانية. 

 

 

 

 

 
 

يرادف النحو اللسانيات السكونية ووصف حالة لسان معينة، إذ إن هذه الحاالت  »
النحو يفترض وجود نسق مكون من وحدات تحتوي على ما يمكن تسميته بالنحو. و 

متعاصرة ومتالزمة. ولذلك فكل ما هو سانكروني في اللسان يتلخص، بشكل جيد، في 
ويتضمن كل ما هو سانكروني، حتما، موضوعا مركبا ونسقيا، أي  «نحو »مصطلح 

نسقا يوظف القيم، وهذا الموضوع هو اللسان بوصفه نسق وسائل تعبيرية تنسج فيما 
شبكة من العالقات المختلفة. فالنحو يعني إذن وصف األطراف اللسانية في  بينها

لقد كان النحو هو العلم  ..سانكرونيتها وبالتالي في تالزمها وارتباطها ببعضها البعض.
أقسام الكالم( وكيفية تكوين الكلمات  =الذي يقوم بدراسة المقوالت المختلفة للكلمات )

ال االعرابية، وهذا هو العلم المسمى بعلم الصرف. بواسطة تأليف الجذور واألشك
وبموازاة ذلك، كان النحو يقوم بدراسة كيفية تكوين الكلمات لمجموعات تركيبية ولجمل، 
أي وضع القواعد المتحكمة في التأليف بين الكلمات، ومن ثمة تحديد وظائف الوحدات 

اجم، وفق هذا التصور التقليدي اللسانية. وهذا هو العلم المسمى بالتركيب. أما علم المع
يعتبر  1«للنحو، فلم يكن مندرجا ضمن النحو، أي لم يكن يعتبر مستوى لسانيا نسقيا 

قد خرج من دائرة الوصف  يالنحو عند الدارسين الغربيين وصفا للغة إال أن تشومسك

                                                           

 
 .116، 116ص م، سلسلة توصيل المعرفة، 1112، فاس: 1مدخل إلى لسانيات سوسير، حنون مبارك، ط   1

 النحو في معجم اللسانيات النحو عند ابن جني

 النحو = وصف اللغة النحو= إعراب + تصريف

 النحو نظام كل اللغة الغرض من النحو تعلم اللغة
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سكي هو تشوم ولعل  أبرز الدارسين الغربيين الذين خرجوا على البنيوية »إلى اإلبداع 
 -( الذي وضع فيه نظريته في )النحو التوليدياألمريكي في كتابه )البنى التركيبية

الوصف والتصنيف( اللذين وضعهما سوسير في تحويلي(، فقد تجاوز فيه مفهومي )ال
 ( بمفهوم ثالث هو يدينحوه التولنيوية أوروبا، وخرج تشومسكي في )بنيويته وتبنتهما ب

يتميز به البشر عن سائر الحيوانات. وعد  التكلم مبدعا في ( في اللغة الذي )اإلبداع
ومن هنا  1«حين عد  سوسير المتكلم مقلدا فهو آلة يردد ما عرف من التراكيب والصيغ

سوسير فهو وصف للغة وأما عند  و، وأما عند دفالنحو عند ابن جني هو انتحاء للكالم
ليس تحليال للجملة في شكلها إن النحو عند تشومسكي  » تشومسكي فهو إبداع للغة.

النظمي فحسب، ولكنه الوصف الشامل للغة أي أنه يشمل الفونولوجيا، والنظم 
في و  ،3لـــسانــية الحديثةرى الدراسات الـــد غي ر مجــسكي قــون تشومـــــيك ؛وعليه 2«والداللة

ف للمورفيمات النحوية بأنه وص النحو، يحدد اللسانيات معجمـــــي ر ورد فــــــريف آخـــــتع
ب إلى آخر، فقد والصرفية، والمورفيم يختلف مفهومه من مدرسة إلى أخرى ومن كات

، وفي المدرسة األمريكية تكون داللة المورفيم مقابلة يكون المورفيم عنصر نحوي  
   مات ة، وأما عند مارتيني تعرف بالمونيــــــــــــــــــــللمونيم وعند بلومفيلد أصغر وحدة دال

   .                        4يكشف عن أنواع المورفيمات أدناهالنحوية، والنص 

                                                           
    البحث اللغوي وصلته بالبنيوية في اللسانيات، رشيد عبد الرحمان العبيدي، كلية التربية جامعة بغداد، ص  1
62 ،61 
م، دار النهضة العربية 1121النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج، محمد عبده الراجحي، بيروت:   2

 112للطباعة والنشر، ص
3
 En 1957 Chomsky propose une nouvelle théorie, beaucoup plus computationnelle que 

les grammaires classiques, fondée sur la décomposition structurelle en constituants 

(phrase, groupes, syntagmes, mots, etc.) formalisable par des règles de réécriture J. 

Caelen , ELEMENTS DE LINGUISTIQUE ET DE PRAGMATIQUE POUR LA COMPREHENSION 

AUTOMATIQUE DU LANGAGE : du signe au sens, Communication Langagière et 

Interaction Personne-Système, Fédération IMAG BP 53 - 38041 Grenoble Cedex 9 – 

France, P7  

4
 » ... chez Vendryes par exemple، les morphèmes étaient des éléments grammaticaux  

(des mots vides) dont la fonction est indiquer les rapports établis entre les idées 

exprimées par les sémantème,,, chez les linguistes américains on utilise généralement le 

mot morphème avec le sens qu’a le terme monème chez les linguistes de formation 

genevoise ,,, chez Bloomfield, le morphème est la forme verbale minimale,,, chez 
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يحتوي على مصطلحات  ،قد بينا سابقا أن معجم اللسانياتلالمصطلحات المركبة: ـــــ 2
ة قد ورد ـــــــــــــــة، غير أن معظم المصطلحات التي اخترناها للدراســــــــــبسيطة وأخرى مركب

ليك قائمةريفها ضمن المصطلحات البسيطة، تع التي ارتأينا  المصطلحات المركبة وا 
 ما يلي: دراستها وتحليلها وعقد مقابلة فيما بينها

 Le participe passéاسم المفعول*            Le participe présentاسم الفاعل*   

 La phrase complexe ةالمركبالجملة *         phrase simple Laالجملة البسيطة *    

 L’ Adverbe de lieu  ظرف المكان *         L’Adverbe de tempsظرف الزمان *   
            verbe transitif Le الفعل المتعدي*           verbe intransitif Leالفعل الالزم  *   

 Complément direct Leالمفعول المباشر  *    

 Le Complément indirect المفعول غير المباشر: * 

 
يكون  »يصاغ اسم الفاعل من األفعال الثالثية وغيرها:  اسم الفاعل واسم المفعول:ـــــ 

من الثالثي المجرد على وزن فاعل: ككاتب... يكون وزن اسم الفاعل من الفعل المزيد 
فيه على الثالثي، ومن الرباعي مجردا ومزيدا فيه على وزن مضارعه بإبدال حرف 

ويختلف األمر في  1«المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره مثل مكرم ومعظم
إن كان الفعل ثالثيا مجردا، كان اسم المفعول الموافق له  »صياغة اسم المفعول: 

ن كان «َمْفع ول  »على صيغة  وب، وق ِرئ فهو مقروء وهكذا. وا  ِرَب فهو َمْضر  ، مثل ض 
 فيه، فاسم المفعول الموافق له يكون على وزن اسم فاعله الفعل رباعًيا مجرًدا أو مزيًدا

                                                                                                                                                                                     

martinet, les morphèmes sont définis comme des monèmes grammaticaux » 

Dictionnaire de la linguistique, Georges mounin, quadrige, presses universitaires de 

France p 211 

شرون، ص مؤسسة الرسالة نام، 1010هـ، 1201، بيروت: 1جامع الدروس العربية، مصطفى الغاليني، ط 1
160. 
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بداله بميم مضمومة وفتح ما قبل آخره، مثل است خرَج َفه و  مع تغيير حرف المضارعة وا 
  .1«م ْسَتْخَرٌج، ون وِدَي فهو م ناَدى، ت ع لِّم فهو م َتَعل مٌ 

في اللغة العربية  ؛اسم الفاعل عن الفعل ختلفي: Le participe présentاسم الفاعل
 على اعتبار أن اسم الفاعل مجرد من الزمن، وأنه يتوافق مع العدد والنوع.

 
 Le participe présent à valeur d’adjectif (ou» التعريف العام

adjectif verbal) s’accorde en genre et en nombre 

avec le nom auquel il se rapport »
2
 

إلى جدول الصفات أو صفات الفعل وهو اسم الفاعل ينتمي  ترجمة
 . يرتبط بهيتوافق مع النوع والعدد مع االسم الذي 

م ـــــي معجــــــريف فـــــــــالتع
 اللسانيات.

De même les formes émouvant, agaçant, voyant, 

omettant, finissant sont dérivées de radicaux 

verbaux avec l’adjonction d’un affixe en ant. Les 

adjectifs verbaux en ant qui fonctionnent comme 

des adjectifs sont distincts des formes en ant de 

participe prisent …  

من  األشكال التالية مؤثر، مزعج، مبصر... هي كلمات مشتقة  ترجمة
حقة الفعلية التي تنتهي بالالأث ر أزعج... الصفات  الجذور الفعلية

ant .تسمى أسماء الفاعلين 

اعل في اللغة العربية يتحدد من خالل ــهو أن اسم الف ؛ارف عليهـــــــا هو متعــــــــم       
وعند ابن جني فاسم الفاعل قد ذكره لماما  ،فهو يصاع من الثالثي وغيره ،نوع الفعل

فيتحدد من خالل  في المعجم اللساني فقط، وسماه باالسم الذي يسمى به الفاعل، و
 انتمائه لمجال الصفات ويتوافق مع النوع والعدد.

ال يختلف اسم المفعول عن اسم الفاعل كثيرا من  participe passé Le اسم المفعول
حيث الصياغة، غير أن الداللة مختلفة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التعريف 

 . يحتاج إلى تحليلانيات العام السم المفعول والتعريف الوارد في معجم اللس
                                                           

1
م، دار المدنى 1112هـ، 1202، جدة: 1قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي، أبو أوس إبراهيم الشمسان، ط 

 .11 للطباعة والنشر والتوزيع، ص
2
HACHATTE dictionnaire DU FRANÇAIS, langue française avec phonétique et, étymologie 

Edition algérienne 1993  
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 «Le participe passé, conjugué avec «être» التعريف العام

s’accorde en genre et en nombre avec le sujet ; 

conjugué avec «avoir», il s’accorde avec son 

complément d’objet direct ce complément le 

précède »
1
    

ويتوافق مع العدد والنوع  ع فعل الملكيةماسم المفعول يتصرف  ترجمة
مع الفاعل ويتصرف مع فعل الكينونة كان ويتوافق أيضا مع 

 المفعول المباشر. 
جم ـــــي معـــــــــريف فــــــــــالتع

 اللسانيات.
On appelle participes des formes dérivées des 

racines verbales et classées parmi les modes 

impersonnels. Ainsi les formes ému, agacé, vu, 

omis, fini, etc, sont des dérivés des radicaux 

verbaux, émouvoir, agacer, voir, omettre, finir, 

qui ont subi des modification consécutives à 

l’adjonction d’un affixe dit de participe passé u, 

é, u, is, i, …        
نقول أسماء األفعال والمفعول األشكال المشتقة ذات الجذور  ترجمة

التي تصنف ضمن األنواع غير الملكية، كما أن  الفعلية،
األشكال التالية: أثر، أزعج، رأى...هي مشتقات من الجذور 
الفعلية التالية: أثر، أزعج، رأى... والتي طرأت عليها التحوالت 

 ,u é, u نتهت في الكلمات ب نقول إنه اسم المفعول الذي ا

is, i. 
    
سم المفعول في تعريف جون أن ا ،ما يمكن أن يستنتج من خالل التعريفات السابقة 

مجموعة من العالمات في آخر الكلمة تتحدد من خالل نوع الجذر  ديبوا، يحمل
ن الذي يتحدد من خالل مجموعة م ،الفعلي، على خالف اسم المفعول في اللغة العربية

 األوزان أو الصيغ الصرفية، وفي كلتا الحالتين فاسم المفعول مرتبط بالفعل ونوعه.
 

                                                           
1
HACHATTE dictionnaire DU FRANÇAIS, langue française avec phonétique et étymologie, 

Edition algérienne 1993   
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إلى  ،تنقسم الجملة في الدراسات اللغوية اللسانيةالجملة البسيطة والجملة المركبة:  ـــــ
  1الجملة البسيطة، الجملة المركبة، الجملة التركيبية الجملة الناقصة ؛عدة أنواع منها

لى جملة فعلية  تتفرع العربية اللغةوفي       إلى جملة بسيطة وأخرى مركبة، وا 
ة ال تملك ـــربية وارد، إذ إن اللغة الفرنسيـــــرنسية والعـــــي اللغة الفـــــاالختالف فـــــواسمية، ف

 الجملة الفعلية أي ال تبتدئ الجملة فيها إال باالسم.
عند  في الل غة العربية الجملة البسيطةظهرت : phrase simple Laالجملة البسيطة 

أنه ذكر  إال   ، عني الكالمها تألن ،ن جنيبولم نقف على تقسيم الجملة عند ا ،ابن هشام
 الجملة المركبة. 

 
 On l’ appelle une phrase simple parce qu’on…» التعريف العام

ne peut rien retrancher à aucun des group qui la 

constituent»
2
 

ألننا ال يمكن تقسيمها إلى مجموعة  الجملة البسيطة...نسميها  ترجمة
    من العبارات.

التعريف في معجم 
 اللسانيات.

On appelle phrase simple, par opposition à 

phrase complexe, une phrase qui ne comporte 

qu’une seule proposition.   

الجملة المركبة، وهي الجملة التي  قابلهانقول الجملة البسيطة وي ترجمة
 واحدة.تتكون من عبارة 

إن الجملة البسيطة عند جون ديبوا هي مقابلة للجملة المركبة، وهي التي تتكون من 
ما المبتدأ والخبر. وينطلقون في ذلك من أبسطها  « مركب وحيد إما الفعل والفاعل وا 
عليها جملة أخرى تكون فيها زيادة  وهي التي تكون من عنصرين زيد منطلق فيحملون

بالنسبة  إلى الجملة البسيطة بحيث تظهر بذلك كيفية تحول هذه النواة بالزوائد، وهي 
في الحقيقة مقارنة بنوية أساسها ما يسمى في الرياضيات الحديثة بالتطبيق، وهو هنا 

 تطبيق مجموعة على مجموعات أخرى بالتناظر ويمكن أن نمثل هكذا:

                                                           
1
ي ضوء علم اللغة الحديث، حازم علي كمال الدين، راجعه وقدم له رمضان عبد دراسة في قواعد النحو العربي ف  

 021، 022التواب، مكتبة اآلداب، ص
2
 La nouvelle grammaire du francais, jean dubois, rené lagane, librarie la rousse, p 19 
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1      Ø      زيد          منطلق 
 إن      زيدا         منطلق       1
 كان       زيد        منطلقا      0

فالمكان الذي تظهر فيه الزوائد يقابله في الجملة البسيطة مكان فارغ، فهذا الفراغ 
فالجملة األولى من  1«يسمونه باالبتداء، ويحددونه بأنه التجرد من العوامل اللفظية...

    تسمى بالجملة النواة. ألمثلة السابقةا
  ها الجملة ــــقابلتركبة فــــــة المـــــا الجملـــــوأم: La phrase complexeالمركبةالجملة ـــــ 

وما هو الفرق بين التعريف العام لها  ؟البسيطة، فما الذي نعنيه بالجملة المركبة
  ؟والتعريف الوارد في معجم اللسانيات

 phrase complexe, que l’on peut décomposer en» ف العامالتعري

plusieurs phrases simple»
2 

 إلى مجموعة من الجمل البسيطة. تنقسمالجملة المركبة  ترجمة

م ــــــــــي معجــــــــــريف فـــــالتع
 اللسانيات.

On appelle phrase complexe toute phrase 

formée de plusieurs proposition (ou phrase 

simple) liées entre elles par coordination ou 

subordination. La phrase complexe est 

nécessairement formée de phrases simple ; dans 

je sais ce que paul dira, les deux phrase sont je 

sais cela et paul dira cela ; ces phrases simple 

sont coordonnées ou subordonnées, la phrase 

principale (ou matrice) est modifiée par la 

seconde phrase (ou constituante), qui est 

introduite par un relatif, une conjonction de 

subordination, etc. 

            

أو الجملة المركبة تتكون من مجموعة من العبارات  :نقول ترجمة
        روف العطف ــــــها بحــــــــــــرتبطة فيما بينــــــــــــم ، طةــــــــل البسيــــــــــالجم

                                                           
الح، كراسات المركز سلسلة يصدرها مركز النظرية الخليلية الحديثة، مفاهيمها األساسية، عبد الرحمان الحاج ص  1

البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية بالجزائر، قسم اللسانيات العربية والمعجميات والمصطلحات العربية وعلم 
 101، 102، ص2، ع1002الترجمة، فرقة النظريات اللسانية والنظرية الخليلية الحديثة، الجزائر: 

2
 HACHATTE dictionnaire DU FRANÇAIS, langue française avec phonétique et 

étymologie, Edition algérienne 1993   
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 ة، تتكون حتما من الجملة البسيطةأو التعليق. الجملة المركب
مثال أنا أعلم ما سيقوله بول، والجملتان أنا أعلم وما سيقوله 

 بول مرتبطان وهي من الجمل البسيطة.
، وأما في معجم ةم إلى جمل بسيطـــــتنقس، ركبةـــــــام للجملة المـــــــريف العـــــــي التعـــــــف   

وتحدث عن الروابط التي تصل اللسانيات كان التعريف أكثر دقة، فقد أضاف العبارة 
 ن الجملة المركبة. البسيطة باألخرى لتكو   الجمل

التي ال تؤدي داللتها  ،أنواع الكلمة زمان والمكان منظرف الالمكان: الزمان و  ظرفــــ 
فالمتصرف يمكن  ،في نفسها، والظرف ينقسم إلى نوعين المتصرف وغير المتصرف

وغير ظرف، وأما غير المتصرف فال يكون إال ظرفا، وهذا حسب ما أأن يكون ظرفا 
  التالي يبين ذلك: 1أورده كمال بشر في كتابه الخالصة النحوية والشكل

 
 أنواع الظرف

 

 غير متصرف يستعمل ظرفا فقط                                             متصرف يستعمل ظرفا وغير ظرف 

 مكان                    زمان                             مكان                               زمان         
 حيث أن          إذا              

                          الخ أنى  متى                      منقول عن المصدر            مبهممنقول عن المصدر             مبهم
 آتيت طلوع           جلست مكان      جلست قرب زيد            إذ الخ    صحوت ساعة

 الشمس                زيد      الفجر 

ظرف الزمان يحدد الزمن الذي يقع في :  L’Adverbe de tempsظرف الزمان  
 الفعل.

 

                                                           

 
1
 160م، عالم الكتب، ص 1000هـ، 1210، 1الخالصة النحوية، تمام حسان، ط -  
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 ,Adv. A temps : dans les limites du temps fixé» التعريف العام

convenable. Arriver à temps. En même temps : 

simultanément.»
1
     

 لوقت. جاء في الوقت، في نفس ا ،الوقت يحدد ،ظرف الزمان ترجمة
م ــــــــي معجـــــــــريف فـــــــالتع

 اللسانيات.
Adverbe de temps, comme après, bien tôt, 

depuis, ensuite, aussitôt.  

 ظرف الزمان مثل بعد، بعد حين، منذ، بعدما، ... ترجمة

 بل اكتفى بذكر أمثلة عن ظروف الزمان. ،ون ديبوا تعريفا لظرف الزمانم جلم يقد
يدل ظرف المكان على المكان الذي يقع فيه  ’Adverbe de lieu L المكانرف ظ

 الفعل.

 L'espace qu'un corps occupe. Tout corps» التعريف العام

occupe un lieu, remplit un lieu, est dans un lieu, 

changer de lieu. Un corps ne peut naturellement 

être en même temps en plusieurs lieux.»
2
 

 
فضاء من جسم ممتلئ، كل األجسام تشغل فضاء من  ترجمة

المكان، والجسم الواحد ال يمكن أن يكون في فضاءات 
 .   واحدمختلفة بل يكون في مكان 

ي معجم ـــــــريف فــــــــــــالتع
 اللسانيات.

Adverbe de lieu, comme ailleurs, derrière, 

devant, loin, partout, ici, là, là-bas, etc  

ظرف المكان مثل خارج وراء، أمام، بعيد،  في كل مكان، هنا،  ترجمة
 ..هناك، هنالك.

   ي تعريفه لظرف ـــــنفس الطريقة ف ؛ات الحديثـــــاحب معجم اللسانيــــــمد صــــــاعت    
 فقد اكتفى بذكر أمثلة عن ظرف المكان. ،المكان

فالمتعدي يبنى منه  ؛يرتبط الفعل الالزم والمتعدي باسم المفعولدي: الفعل الالزم والمتع
هو ما يصلح أن يبنى منه  »ويمتاز المتعدي من الالزم بأن المتعدي  »اسم المفعول 
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. وذكر ابن مالك: أن المتعدي «ما ال يصلح ذلك فيه »، أما الالزم فهو «اسم المفعول
وهذه الثنائية   1«أي بغير حرف جر »تام. ومفعول تام: اغ منه اسم مفعول ــــــــــــــــما يص
 الزم والمتعدي هي ثنائية متقابلة.الفعل ال

على  ؛طلق ابن جني مصطلح الفعل الواصلأ: verbe intransitif  Leالفعل الالزم 
، وأما من يتعدى كما أنه استعمله أيضا بداللة غير المتعدي أو ما ال 2الفعل الالزم

دون ط ــــــل وفاعله فقــــــوجود الفعـــــد ارتبط الفعل الالزم بـــــفق ؛للساني الحديثور اــــالمنظ
 الحديث عن الروابط في الجملة.

 GRAM Un verbe intransitif ou, n, m un» التعريف العام

intransitif : un verbe expriment une action , état 

concernant le seul sujet, et dont, par conséquent, 

la construction n’admet en principe pas de 

complément d’objet direct ou indirect (ex 

dormir) ...»
3
     

الفعل الالزم أو الالزم هو فعل يدل على حدث له  ؛في النحو ترجمة
سواء كان  ،فاعل واحد ومتحدث بشرط أال يتعدى إلى مفعول

 ر مباشرة مثل الفعل نام..ة أو غيمتعديا بصفة مباشر 
  

م ــــــجـــــي معـــــريف فـــــالتع
 اللسانيات.

On appelle intransitifs les verbes qui, dans la 

structure du syntagme verbal, impliquent 

l’absence de syntagme nominal complément et la 

présence ou non d’un syntagme prépositionnel 

(syntagme nominal précédé d’une préposition). 

Par exemple, le verbe mourir est intransitif 

(pierre set mort), comme le verbe aller, qui 

implique un syntagme prépositionnel (il va à la 

maison), ou le verbe parler (pierre parle à paul) 

 

األفعال التي عال الالزمة في بنية النظام الفعلي، نطلق على األف ترجمة
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نظام الجملة ما يدل ال تحتاج إلى مفعول، حيث ال يوجد في 
على الروابط أو الحروف التي يتم بها تعدي الفعل، مثال مات 
بيير هو فعل الزم ال يحتاج إلى مفعول به، وكذا فعل الكينونة 

إلى البيت، أو كان الذي يحتاج إلى نظام الروابط مثل ذهب 
 الفعل تكلم نقول بيير يتكلم مع بول.  

إذ  ،ا جاء في معجم اللسانياتــــــمع م ؛امـــــي مفهومه العــــى الفعل الالزم فـــــفق معنــيت   
 إن الفعل الالزم ال يحتاج إلى حروف وروابط بين الكلمات لتمام المعنى. 

لم يرد تعريف محدد للفعل المتعدي في كتاب : Verbe transitif  Leالفعل المتعديــــ 
هو أن الفعل المتعدي ال يكتفي بالفاعل بل  ؛الخصائص، غير أن ما هو متعارف عليه

 يتعدى إلى المفعول به.
  

 GRAM verbe transitif (direct), qui demande ou» التعريف العام

admet un complément d’objet direct (ex : il 

mange un œuf) verbe transitif employé 

absolument, sans complément (ex : il mange 

verbe transitif indirect, qui est suivi d’un 

complément d’objet indirect (ex : ressembler 

à) .»
1
 

 

هو الذي يحتاج إلى مفعول مباشر  ؛المتعدي لفي النحو الفع تـــرجمة
ن الفعل المتعدي يستعمل مفعوله هو يأكل بيضة حيث أ :مثل

مثل هو يأكل فالمعنى غير  ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة
 مكتمل. 

 
م ـــــي معجـــــــريف فـــــــــالتع

 اللسانيات.
Les verbe transitifs sont ceux qui, dans la 

structure du syntagme verbal, impliquent la 

présence d’un syntagme nominal complément. 

On a ainsi la règle SV =   Aux + V + SN , qui 

signifie que le syntagme verbale et d’un 

syntagme nominal. Par exemple, le verbe 

renverser est transitif, ou affecté du trait distinctif 
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 + transitif…  

علي تحتاج إلى مركب اسمي األفعال المتعدية في بنية النظام الف ترجمة
حسب القاعدة التالية المركب الفعلي = االسم + الفعل + المركب 
االسمي والتي تدل على المركب الفعلي واالسمي معا مثل الفعل  

 متعدي ...

إن الفعل المتعدي في اللغة الفرنسية يتعدى بصفة مباشرة، وهناك  ؛يمكن لنا القول    
باشرة أي بواسطة الحروف، وهو ما نجده في اللغة العربية أفعال تتعدى بطريقة غير م

 أن يتعدى بصفة مباشرة. له إذ يمكن أن يتعدى الفعل عن طريق الحروف كما يمكن
ن المفعول المباشر، وأما  يتعدى الفعلمباشر: الغير ــــ المفعول المباشر و  مباشرة فيكو 

     ف الجر.الفعل عن طريق حرو  فيهفيتعدى  مباشرالغير  المفعول
المفعول المباشر تأتي رتبته بعد الفاعل : Complément direct Leالمفعول المباشر 

مباشرة، دون واسطة بين الفاعل والمفعول، لكن ما هو التعريف الذي يقدمه المعجم 
 ؟ر، وما داللته في معجم اللسانياتالعام للمفعول المباش

 Complément d’objet direct introduit sans» التعريف العام

l’intermédiaire d’une préposition»
1
 

 المفعول المباشر يأتي بدون واسطة في العبارة أو الجملة. ترجمة

م ــــــي معجــــــــــــريف فـــــــالتع
 اللسانيات.

On dit d’un complément qu’il direct quat il 

n’est pas précédé d’une préposition. Dans la 

phrase il regarde le ciel, le ciel est un 

complément (d’objet) direct, dans il viendra 

samedi, samedi est complément (circonstanciel) 

direct.  

نقول هذا المفعول مباشر ما ال يسبق بضمائر أو حروف، في  ترجمة
الجملة هو ينظر إلى السماء هو مفعول مباشر و هو يعود 

 بت هو مفعول سببي مباشر. الس
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إذ إن المفعول  ؛فيننقاط التقاء كبرى بين التعري نكشف عن من خالل ما سبق؛
ي اللغة العربية، وبعد الفعل في اللغة ــــــــاعل مباشرة فــــين يأتي بعد الفــالحالت المباشر في
 الفرنسية.

فإنه  ؛ول غير المباشرالمفع وأما  Complément indirect Le المفعول غير المباشر
 يأتي بعد حرف الجر في غالب األحيان.

 le Complément indirect est relié au verbe par» التعريف العام

une préposition, contrairement au Complément 

direct»
1
    

مباشر يربط الفعل بحروف، وهو ما ال نجده في الغير المفعول  ترجمة
 المفعول المباشر. 

م ـــــــي معجــــــــــريف فــــــالتع
 .اللسانيات

Le complément indirect (complément de phrase 

ou complément de verbe) est un complément 

qui se rattache à la phrase ou verbe par 

l’intermédiaire d’une préposition (ex : je viens à 

paris. A y réfléchir , je n’en sais rien).   

المفعول الغير مباشر مفعول الجملة أو مفعول الفعل هو  ترجمة
مفعول يربط الجملة أو الفعل بروابط مختلفة مثال أنا أتيت إلى 

 شيئا.   فباريس. أنا ال أعر 

ربط المفعول بالفعل والجملة، وهو  فيه تم ،مباشرالغير إن التعريف العام للمفعول     
 مباشر.الغير في تعريفه للمفعول  جون ديبوا جاء به المتفق مع ما

بالدراسة ات ــــــــــفي معجم اللساني ،ا المصطلحات النحويةـــــــــــــــلقد أتبعنتحليل وتعليق: ــــ 3
وقد توصلنا إلى مجموعة من  ،ة مع ما جاء في كتاب الخصائصوحاولنا عقد مقابل

 النتائج ويمكن حصرها في اآلتي:
ومعنى  ،لجون ديبواــ وردت مصطلحات بسيطة وأخرى مركبة في معجم اللسانيات ــــ

هذا أن المصطلح المركب قار في الدراسات اللسانية الحديثة، فاإلشكال في اللغة 
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العربية ليس في المصطلح المركب إنما في عملية االختزال، كما أن المصطلحات 
 من التعريف بالمصطلح البسيط.  غالبا ما يرد ض ،المركبة في المعجم اللساني

ابن جني مجموعة من األساليب  ف من حيث أساليب التعريف: لقد استعملاختال -
التعريفات التي ال يمكن  مجموعة منوقد تبين لنا أن  ،في تعريفه للمصطلحات النحوية

الذي وظفناه وما دام معجم اللسانيات  أن تدخل حيز التعريف ألنها تفتقد إلى شروطه،
 جميع نإابن جني، إذ  ورد في هذا المعجم ال يتوافق مع ما جاء فإن ما ،كعينة للبحث

م لها تعريف كاف وواف وشاف، وهذا متوافق مع ما جاء قد   ؛المصطلحات المحصاة
 من المبادئ في علم المصطلح. 

ة الواحدة ـــــانت تحمل التسميــــك ،يلهاـم دراستها وتحلـــــلحات التي تـــطــل المصـــــمجم -
للمصطلح الواحد للمفهوم الواحد، وهذا ما يتوافق مع ما جاء في علم المصطلح، عكس 
ما نجده في عدد كبير من المصطلحات النحوية التي ذكرها ابن جني في كتابه 

 الخصائص.
لها من العالقة مع مفهوم  ،إن الداللة العامة التي تحملها المصطلحات النحوية -

 . لجون ديبوانحوية في معجم اللسانيات المصطلحات ال
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 خاتمة العمل:
لقد جعلنا من المصطلح النحوي في كتاب الخصائص موضوعا للدراسة، في ضوء     

مكننا من تسبق ذكره في متن البحث  اــــــــــــــــواستنادا إلى م، لجون ديبواسانيات معجم الل  
 اآلتية:ضبط نتائج البحث 

تعود إلى العالم  هو حديث النشأة وجذورهف ،علم المصطلح علم قائم بحد ذاته إن     
الميزة  ظهرت عند نحاة العربية، غير أن هذا العلم إرهاصات أو قبسات الغربي، إال  أن

ر علماء نظ  ي   فلم، علميةالتي تميزت بها هذه الدراسات أنها كانت عملية أكثر مما هي 
ذا كان علم المصطلح و  العربية لهذا العلم. فهذا ال يعني أنه  ؛من العلوم القائمة بذاتهاا 

 ـوم اللغةة بكل العلوم ومنها علـعالق ذوـو فه ،عن باقي العلوم األخرى يستغني
ار أن علم ـــــــــــــــــباعتب اطا بعلوم اللغةـــــــــــــأكثر ارتب هوو  ،اسب...ــــود والحــوالمنطق والوج

ا شديدا مع صناعة ـــــــــارتباط مرتبطغة، كما أنه المصطلح هو جزء تطبيقي من علوم الل  
 اجم فالمعاجم المختصة هي التي تحمل في ثناياها المصطلحات.  ـــــــــــــــالمع
ى بويه إلن سيداية مـب ،عدة مراحل العربية حاةحوي عند نلقد شهد المصطلح الن     

 الفر منها االختـــــــــــهد عدة مظاهد شه قوي، كما أنــــــــــــحح الن  طلــالمصقرار غاية است
، والتعدد االصطالحي، وكذا التوليد االصطالحي. وهذا ما أدى إلى بروز االصطالحي
 المصطلح.  بثراءما يعرف 

إلى الكشف عن نقاط  إن دراسة المصطلح النحوي من منظور علم المصطلح، قادنا   
من  األولى الغاية إذ إن   ؛الغاية من العلمين ق واالختالف، فمن أوجه االتفاقاالتفا

علم المصطلح  أما، هو الحفاظ على القرآن الكريم الدراسات الن حوية في التراث العربي
ا مختلف هاستجابة للتطورات العلمية التي شهدت محاولة مسايرة العصر فالغاية كانت

، وأما عن أوجه االختالف فإن المصطلح النحوي له من المسميات الكثيرة العلوم
للمفهوم الواحد، وأما في علم المصطلح وبخاصة العلمي فالتسمية ينبغي أن تكون ذات 

للمصطلحات النحوية في كتاب  ،التطبيقية ثم من خالل الدراسة النظريةو  واحد.مدلول 
 إلى مجموعة من النتائج وصلنا ،ي معجم اللسانياتع ما جاء فمة بالمقابلالخصائص، 

ثم الدراسة المصطلحية  ،بالدراسة الوصفية التحليلية لكتاب الخصائصما يتعلق   :أوال
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الدراسة الوصفية فن جانب ومن جانب آخر مهذا لمصطلحات النحوية الواردة فيه، ل
كان من األمور  اردة فيهالتحليلية لمعجم اللسانيات وكذا دراسة المصطلحات النحوية الو 

  التي تستوجب الوقوف عندها.
اب في ــاب الخصائص هو كتــكت ن  ألنا من خالل الدراسة الوصفية التحليلية تبي ن     

 درسأخرى، بل هذا ال يعني أنه لم يتطرق إلى موضوعات و ربي، ـــــأصول النحو الع
ابن جني  إن   :الموضوعات الصوتية والصرفية والنحوية والتركيبية، وعليه يمكن القول

وهو ما ينطبق على المصطلح في  غة.لجوانب المتعلقة بمستويات الل  اجميع قد درس 
ة ــة والنحويــة والصرفيــوية والصوتيـــغالمصطلحات الل  هذا الكتاب إذ إنه احتوى على 

وأما في تعريفه للمصطلحات فقد  .حو، وكذا في علم المعانيالن ال أصولـــمج فيو 
 حد د لها ابن جني مصطلحاتفثمة كان ابن جني يستعمل مجموعة من األساليب، 

الحد أو الوصف أو المقارنة أو  كان يورد تعريفات بالشرح كما أنه، اتاما و صريحا تعريف
 أو ما يعرف بالتمثيل.

كما أن  معنى أوليافعده غوي، النحوي من الجانب الل  استقى ابن جني مصطلحه لقد     
 خاصة في مصطلحات البناءوب ،غويمن المعنى الل   كثيرا المعنى النحوي كان يقترب

 المصطلح منها أما عن طبيعة المصطلحات النحوية فقد ورد واإلعراب... واالبتداء
عند  قد وجد طريقهالمصطلح المركب أيضا، والمالحظ أن   المعقدو  المركب، و البسيط

النحاة وبخاصة عند ابن جني، مع عدم وجود االختزال فالعيب ليس في التركيب ألن 
وهذا   إال أن ابن جني لم يعمد إلى االختزال، معا المصطلح يعتمد التركيب واالختزال
   ما ال يتوافق ومبادئ علم المصطلح.

ــــا نـيـبـجان على الدراسة الدالليةركزنا في      المصطلح في حد اعتنى ب فقد األول: أم 
العالقة القائمة بين المفهوم هو دراسة الثاني و ذاته من حيث النوع وصفة وروده، 

وهو المفهوم الواحد للتسمية  ،علم المصطلح حسب ما ينبغي أن يكون في ،والتسمية
في  بنسبة كبيرةالترادف التي حظيت ك األخرى عالقاتال وأما للداللة الواحدة، الواحدة

 التجانس. وكذا واالشتراك اللفظي والتضاد  مصطلحات النحو في كتاب الخصائص،
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، قادتنا إلى لجون ديبوا وآخرينسانيات معجم الل  ل التحليليةإن  الدراسة الوصفية     
رة من المصطلحات ــــــــــــمجموعة كبي على وىـــــــاحت ،موسوعي ن المعجمنتائج أبرزت أ

 وقدغوية والصوتية...تطرق إلى أنواع من المصطلحات النحوية والل  غير أنه  سانيةالل  
فهناك مصطلحات بسيطة شكلت  ؛أشكال ورود المصطلحات من حيث نوعها تتعدد

 من المعاجم التي معجم اللسانياتويعد  .مصطلحات مركبة ، وكذاالنسبة الكبيرة
إلى المقاييس المعتمدة في علم المصطلح من حيث التعريف، إال أنه كان في  تاستجاب

 مجموعة من التعريفات يورد أكثر من رأي وهذا لغرض إثراء البحث.
ذا كان ابن جني في كتابه قد و      فإن جون  ،مصطلحات بسيطة ومركبةاستعمل ا 

 .المصطلح البسيطه قد ضم نها في غير أن مركبةالمصطلحات لل قدم تعريفاتديبوا قد 
جون عند ابن جني و  نقاط التقاء واختالف في مصطلحات النحووهذا ما يكشف عن 

وأما في معجم  ،ركز ابن جني في تعريفه للكالم على جانب المعنى ديبوا، فقد
على الجانب الفردي، هذا من جانب ومن جانب آخر  فيه كان التركيزفاللسانيات 

 فهو الوصف العام للغة. الل سانيات معجموأما في  ،ن جني هو الجملةفالكالم عند اب
وأما في مصطلح النحو فالفرق يتضح من ماهيته عند كل من ابن جني وجون ديبوا 
فالنحو هو تتبع لطريقة الكالم ويشمل النحو والتصريف في كتاب الخصائص، وأما في 

الجملة ويتعدى هذا االختالف إلى مصطلح  غة.معجم اللسانيات فهو وصف عام لل  
وأما في معجم اللسانيات فهو تتابع خطي وفقا  ،ابن جني عند للكالم ةمرادف فهي

لبعض القواعد، ووجه االتفاق يتراءى في عدم الحديث عن المعنى في الجملة. ال تعد 
م وأما في معجالصفة عند ابن جني وعند أغلب علماء العربية من أقسام الكالم، 

 اللسانيات لجون ديبوا فالصفة تعد من أقسام الكالم.
بصفة عامة  ،هذا العمل كان محاولة للبحث في مجال المصطلح النحوي إن      

والمصطلح النحوي عند ابن جني بصفة خاصة، وال نزعم أننا وصلنا إلى نتائج ال 
فقد تم التركيز على أهم المصطلحات فقط، ألن الخوض في  ،يشوبها الخلل أو النقص

أن  وقد اخترنامكن تحقيقه في دراسة واحدة. عمل عسير ال ي ،جميع المصطلحات
مقترحات قد تفيد القارئ والباحث إن لم نقل  عبارة عن تكون خاتمة هذا البحث
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فروع  من ألنه فرع هام ،لبحث أكثر في مجال المصطلح النحوي؛ بغية االمختص
 ال يستهان به في العملية التعليمية. ،الدراسة اللسانية

بوسيلة تعتبر أكثر من ضرورية  ،تبين لنا أن الباحث البد من أن يتسلح في بحثه    
غة وعاء الفكر ووسيلة تعبير، كما أن الجانب اللغوي ضروري لدراسة فالل   ؛وهي اللغة

 ل المصطلح والتسمية.  يظهر العالقة القائمة بين مدلو  فهوالمصطلح، 
يعول عليه الكثير في مختلف العلوم فإن النحو أول هذه  ؛ما دام علم المصطلح    

لمفهوم واحد لداللة  ،العلوم، ألن توحيد مصطلحات النحو والوقوف على مصطلح واحد
بالتالي الدقة وهذا ما يضمن الوضوح  ؛غة في دائرة العلميةواحدة يدخل النحو والل  

ة في استعمال المصطلحات، وهذا ال يتأتى إال إذا خضع المصطلح النحوي والسهول
وليس معنى هذا أن نتخلى عن المصطلحات النحوية القديمة للدراسة المصطلحية، 

نما  وتعويضها بمصطلحات أخرى مقتلعة من جذورها التراثية، فهذا ال ينبغي أن يكون وا 
لمصطلح واالتفاق على المصطلح ما يجب أن يكون هو محاولة تطبيق مبادئ علم ا
غة من حيث خصائصها ونظامها الواحد وطرح المصطلحات األخرى، فهذا يخدم الل  

ولن نقف عند هذا الحد بل البد من تحقيق تقارب عام بين الباحثين المهتمين الداخلي، 
والمجتمع اقع بهذا المجال، ألن الدراسات التي ال تتجاوز دفتي الكتاب وال تخرج إلى الو 

 ال فائدة ترجى منها.
ها، إنما قيمة العمل تكمن الموضوعات التي يبحث فيال تكمن في  البحثقيمة  إن     

ألن امتالك الحقيقة ها الباحث، النتائج التي توصل إلي الجهد المبذول للبحث، وكذا
د بل البحث عنها هو الذي يحتاج، فنأمل أننا ق ،عينها ال تحتاج إلى مضاعفة الجهد

 اقتربنا في بحثنا هذا من الحقيقة العلمية في مجال علم المصطلح. 
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 معجم المصطلحات في كتاب الخصائص البن جني

 بعض مواضع وروده أشكال وروده المصطلح 

 

 

 األلف

، 516، 518،  513، 119ص 9ج، 69، 69،61، 88،86، 96، ص 1ج األلف
 .19،35،96،09ص5،ج539، 531

 ، 183ص 9ج المنفصلةاأللف 

 ،509، ص9ج ألف اإلطالق

 159،153، ص5، ج0ص 9ج ألف التثنية

 ،596، ص5، ج58، ص5،ج569، 185، ص9ج ألف التأنيث

 ، 195، 69، 63ص 9ج ألف التكسير

 

 

 األصل

، 199، 85، 99، 91، 39، 53، 56، 95، 13، 15، 19، 8ص ، 1ج األصل
، 89،193، 53، ص5،ج109،565، 165، 96، 93، 33، ،16، ص 9ج

166،163،993، 

 .69، 66، 69، ص1ج أصل اللغة 

 .196، 195، ص 9ج أصل الفاعل، 

، 85، 00، 90، 93، 96، 99، 91، 33، 36، 39، 15، 19، ص 1ج األصول 
، 969، 99،89، ص5،ج606، 560، 89، 69،66،38،95،06، ص9ج

936 ،559 

 156،586، 99، 50، ص9ج أصول الكالم

 118، 190، 193،199، ص9ج أصلين مختلفين

، 569، 989، 196، 01، ص، 9ج، 196، 199، 66، 39، 33، ص 1ج المبتدأ،  االبتداء
 .513، ص، 5، ج659، 699

، 550، 908، 99، ص9ج، 196، 193، 61، 01، 99، 18، ص 1ج االبتداء، 
 ،999، 119، 8، ص5، ج659، 583
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 .596، 9ج، 01، 39، 90، ص 1ج الم االبتداء، 

 األبنية

 

 161، 169، 188، 119، 66، ص5ج، 36، ص 1ج األبنية

 ،61، ص9ج أبنية الثالثي

 .551، 119، 31، 50، 56، ص 5ج، 39، ص1ج األمر األمر

 .85، ص 5ج فعل األمر

 595، ص 5ج، 01، ص 1ج الم األمر

، 166، 6، ص 5، ج609، 566، 959، 88، 89، ص9ج، 86، ص 1ج االبدال،  اإلبدال
189 ،996 

 .903، 118، 86، 0، ص5، ج690، 616، 583، 969، ص 9ج المبدل،

 .690، 616، 699، 583، 589، 9ج المبدل منه. 

 .986، ص 5، ج506، ص9ج، 195، 66، 69، 39، 18، ص 1ج اإلجماع اإلجماع

 .996، ص 5، ج699، 99، ص9ج االحتجاج االحتجاج

 .190، 5، ج136، ص9ج االختصاص،  االختصاص

 .160، 166، ص1ج تخصيص العلل، 

 .969، 956، 956، 09، 96، ص5، ج599، 59، ص9ج التخصيص.

 .950، ص 5، ج696، 698، 65، ص 9ج اختالف اللفظين االختالف

 .950، 5، ج65،ص9ج اختالف المعنيين

، 599، 990، 165، 169، 169، 156، 99، 55، ص9ج، 66، 65، 1ج اإلدغام،  اإلدغام
 991، 66، 88، 33، 68، 9، ص 5، ج669

، ص 5، ج601، 998، 169، 193، 195، ص9ج، 66 ،69، ص1ج مدغم، 
190 ،198 ،999. 



 معجم مصطلحات كتاب الخصائص البن جني

 

 
312 

 .66، 65، ص 1ج  الحرف المدغم

 639، 589، 909، 906، ص 9ج االستثناء،  االستثناء

 83، 5، ج989، 996، ص 9ج المستثنى، 

 989، ص9ج المستثنى منه، 

 195، 5، ج959، 990، 199، 9ج، 59، ص 1ج االستحسان،  االستحسان

 586، 999، 955، 155، 36، 9ج مستحسن.

 .190، 195، 199، 191، 61، ص 1ج االستدالل االستدالل

، 190، 09، 59، ص5، ج695، 903، 189،186، 106، 65، ص9ج االستفهام،  االستفهام
119 ،995، 996 

 133، ص5،ج695، 596، 981، ص9ج همزة االستفهام.

 909، ص5ج االستغناء،  االستغناء

 .559، 909، ص 5ج االستغناء بلفظه

 .660، ص9ج االستقراء،  االستقراء

 901، 996، 199، ص9ج االستعالء،  االستعالء

 .619، 9ج االستغاثة االستغاثة

 

 

 االسم

 

، 69، 93، 6، ص9ج، 196، 196، 195، 199، 95، 53، 19، ص 1ج االسم، 
، 118، 69، 90، 99، ص5، ج581،  560، 951، 161، 199، 69

169 ،999 ،919. 

، 55،56، 59، ص9ج، 89، 00، 96، 39، 66، 69، 61، 8، ص 1ج األسماء، 
 119، 81، 03، 66، 56، ص5، ج669، 538، 511، 960، 66، 00

 .39، 59، 51، 98، 90، 96، 5، ج591، 188، 9ج المسمى، 
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 .99، ص 1ج اسم الجنس

 .560، ص9ج اسم كان 

 169، ص9ج األسماء الظاهرة

 153، 5، ج519، 0، ص9ج األسماء الستة

 .165، 169، 161، 169، ص9ج، 83، 1ج األسماء المضمرة

 .83، ص1ج أسماء اإلشارة

 69، ص9ج أسماء األمكنة، 

 ،69، ص9ج األزمنةأسماء 

، 686، 600، 539، 999، 196، 195، 69، ص9ج، 95، 8، ص 1ج اسم الفاعل،  اسم الفاعل
 .900، 156، 191، 66، 5ج

 .69، ص9ج أسماء الفاعلين

 . 03، 50، 5، ج591، 599، 966، 9ج اسم الفعل،  اسم الفعل

اسم سمي به 
 الفعل

 .196، 31، 59، ص 5، ج591، 599، 966، 9ج

 .991، 158، ص5، ج681، 600، 196، ص9، ج69، ص9ج اسم المفعول،  اسم المفعول

 ،69، ص9ج أسماء المفعولين

 .916، 9ج االسناد،  االسناد

 .918، 9ج اسناد الفعل إليه، 

 .598، ص9ج، 33، ص 1ج االشتغال االشتغال

، 5، ج606، 193، 155، 89، 30، ص9، ج96، 91، 19، 3، ص1ج االشتقاق،  االشتقاق
99 ،160 ،998 ،961 
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 .156، 158، 156، 155، ص9ج االشتقاق األصغر

 .156، 9ج االشتقاق األكبر

 . 199، 5، ج69، ص9ج اشتقاق األفعال

 .556، 5، ج50، ص9ج المشتق، 

 .999، 566، 5ج، 99، 0، ص 1ج االطراد االطراد

 .998، 999، 969، 5، ج559، 915، 9ج،  39،83، ص1ج المطرد. 

، 936، 959، 185، 111، 199، 69، 59، ص9ج، 83، 56، ص 1ج اإلضافة اإلضافة
، 969، 166، 199، 63، 96، 0، ص 5، ج631، 699، 539، 516
591. 

، 5، ج603، 699، 696، 561، 593، 599، 998، 185، ص9ج المضاف، 
 .969، 93، 59ص

 .969، 99، 96، ص5، ج696، 696، 569، 503، 595، 185، ص9ج المضاف إليه، 

 .581، 16، ص 9ج، 193، 196، ص 1ج اإلضمار،  اإلضمار

، 589، 509، 533، 91، 99، 16، ص9ج، 199، 196، 195، ص 1ج المضمر، 
 .930، 911، 35، 96، ص5، ج656، 698، 696، 560

، 5، ج669، 690، 615، 560، 589، 509، 165، 9، ج91، ص9ج الضمير، 
 .909، 159، 35، 68، 53 ،99، 99ص

 .169، ص 9ج الضمير المنفصل

، 559، 999، 109، 68، 59، ص9ج، 66، 59،09، 53، 56، ص 1ج اإلعراب،  اإلعراب
 .939، 153، 66، 85، 91، 39، 5، ج699، 530

 .89، ص5، ج991، 9ج، 59، ص 1ج المعرب 

 .991ص 5ج تقدير اإلعراب 
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 ،13، ص9ج، 90، 39، ص 1ج أوجه اإلعراب

، 609، 669، 566، 996، 133، 09، 93، ص9ج، 86، 96، ص 1ج االعالل،  االعالل
 .199، 119، 86، 39، 56، ص5ج

، 658، 568، 560، 969، 993، 196، 191، 08، ص9ج، 96، 1ج المعتل، 
 151، 159، 91، 33، 3، ص 5، ج669، 686

 906، 55، 18، 15، 5، ج665، 680، 961، 9ج حروف العلة 

، 683، 963، 966، 961، 113، 03، ص9ج، 199، 99، 66، ص 1ج االعتالل، 
 .999، ص5، ج689

 .106، 5ج، 191، ص 1ج المعلول

، 690، 699، 560، 669، 599، 983، 136، 86، 36، 53، ص 9ج البدل،  البدل
، 999، 160، 189، 135، 199، 111، 89، 91، 10، 0، ص5، ج669
996. 

 .189، 5ج بدل البدل

 999، 5، ج639، ص9ج بدل البعض

 690، ص9ج بدل االشتمال

 البناء،  البناء

 

، 185، 196، 199، 190، 66، 59،63، ص9ج95، 58، 50، ص 1ج
، 60، 85، 66، 58، ص5، ج683، 508، 539، 599، 999، 161
110. 

 .31، 39، ص5، ج596، 968، 993، 999، 185، ص9ج المبني، 

 .85، 31، 39، 5، ج169، ص9ج األسماءبناء 

، 599، 199، 199، 169، 88، 96، ص9، ج86، 90، 53، 3، ص1ج التأخير،  التأخير
 110، 5، ج696، 569، 589
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 580، 111، ص، 9ج، 53، ص 1ج التأخر

، 563، 990، 999، 166، 168، 180، 189، ص9ج، 196، ص 1ج التأنيث،  التأنيث
 .966، 959، 991، 186، 89، 60، 63، 61، 56، ص، 5، ج610

، 186، 156، 81، 60، 5، ج619، 598، 991، 183، 65، ص9ج المؤنث 
169 ،168 ،959 ،961. 

، 991، 5، ج509، 518، 969، 185، 119، 196، 198، 199، 9ج تاء التأنيث، 
998  

 613، 611، 9ج تأنيث المذكر،  

 .991، 9ج تأنيث الصفة

 .991، ص9ج تأنيث الموصوف

 .566، 953،ص 5، ج65، ص9ج عالمات التأنيث

 ، 151، 193، 39ص، 5ج، 83، 1ج التابع التابع

 .599، ص9ج التبعية

، 539، 519، 13، 16، 8، 0،ص 9ج، 190، 69، 53، 56، ص 1ج التثنية التثنية
 .958، 999، 109، 953، 159، 05، 93، 91، 5، ج691، 538

 ، 13، ص9ج جر التثنية

 ، 68، 60 9،69ج التجنيس،  التجنيس

 .60، ص9ج مجنس 

، 63، 99، 5، ج659، 996، 195، 9ج، 88، 95، 99،  56، 6، ص1ج التحقير التحقير
09 ،05 ،86 ،115 ،113 ،169 ،199 ،169 ،998 ،996 ،908. 

، 998، 990، 999، 188، ص 5، ج599، 966، 61، 81، ص 9ج التحريف التحريف
915 ،903 ،988 ،598. 

 ، 169، 115،150، ص 5، ج680، 606، ص9ج، 95، 99، ص 1ج الترخيم،  الترخيم
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 التركيب

 

، 60، 69، 63، 66، ص 9ج،  93، 96، 36، 59، 96، 8، ص 1ج التركيب
 .556، 986، 908، 59، ص5،ج596، 990، 189، 199، 131، 156

 .90، 91، ص 1ج التراكيب

 .56، ص5، ج969، 918، 108، 06، ص9ج اللغةتدريج  تدريج اللغة

 

 

 التذكير

، 198، 193، 89، ص 5،ج693، 619، 990، 999، 996، ص 9ج التذكير، 
196 ،186 ،961 ،566 ،559. 

، 186، 196، 5، ج598، 599، 999، 991، 169، 183، 65، ص9ج المذكر،
911 ،953. 

 .961، 5، ج616، 611، ص 9ج تذكير المؤنث. 

 .900، 909، 939، 966، 963، ص5ج التشبيه،  التشبيه

 .09، 5، ج956، 58، ص9ج التصغير،  التصغير

 ،69، ص9ج التصاغير

 .996، 133، 69، 5، ج566، 568، 69، ص9ج التعجب، التعجب

 .993، ص9ج فعل التعجب 

، 99، ص 5، ج685، 166، 168، 189، ص9ج،  196، 195، ص 1ج التعريف التعريف
93 ،00 ،89 ،81 ،956. 

 .956، 131، 159، 99، 63، ص 5، ج558، 938، 139، ص 9ج الم التعريف

 .508، 909، 905، ص9ج التمييز،  التمييز

 586، 9ج المميز

 .6خ1، 195، 60، 66، ص5، ج695، 691، 960، ص 9ج التثنية،  التثنية

 .960، ص9ج المثنى،



 معجم مصطلحات كتاب الخصائص البن جني

 

 
318 

، 595، 536، 566، 998، 109، 113، 86ص ، 9ج، 190، ص 1ج التقدير التقدير
 .159، 69، 19، 8، 3، ص 5، ج609، 699، 690، 699، 566، 503

، 599، 199، 169، 88، 81، 96، ص9ج، 90، 86، 36، 53، ص 1ج التقديم التقديم
589 ،589 ،569 ،696 ،669 

، 5ج، 598، 196، 135، 69، 96، 30، 33، 35، ص 9ج، 85، ص 1ج التكرير التكرير
18 ،66 ،195 ،196 ،993 

 .101، ص5، ج960، 135، 95، 30، ص9ج مكرر

 ، 56، ص9ج، 95، 99، 36، 56، ص 1ج التكبير،  التكبير

 ،69، ص9ج التكابير، 

 ،69، ص91ج المكبر

، 665، 669، 691، 986، 989، 990، ص9ج، 69، 89، 85، ص 1ج التوكيد التوكيد
، 516، 909، 999، 190، 63، 85، 38، 66، ص5، ج666، 669
513. 

التوكيد 
 اللفظي

 199، ص5ج التوكيد اللفظي، 

التوكيد 
 المعنوي

 .196، ص5ج التوكيد المعنوي، 

 .903، ص 9ج التمني، التمني

 .969، 89، 93، 99، ص5، ج966، 968، 9ج التنكير التنكير

 التنوين، التنوين

 

، 500، 509، 538، 530، 539، 969، 68، ص 9ج، 09، ص 1ج
 ، 969، 136، 139، 93،151، 99، ص5، ج665، 661، 600

 .969، ص5ج تنوين الفعل
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 .168، 99، ص5،ج530، ص9ج منون 

، 91، 39، 31، 39، 66، ص9ج، 98، 96 –91، 30، 39، 33، ص 1ج الثالثي،  الثالثي
558 ،568. 

 .66، ص9ج تداخل الثالثي، 

 31، ص9ج حروف الثالثي،

 .156، ص9ج األصل الثالثي. 

 .660، ص9ج الثناء الثناء

 

 

 

 الجر

، 189، 109، 66، 16،19،53، ص9ج، 119، 39، 59، 15، ص 1ج الجر
، 991، 919، 166، 106، 05، 30، ص5، ج696، 530، 539، 935
985. 

، 5، ج619، 563، 595، 599، 196، 16، ص9ج، 199، 199، ص 1ج الجار، 
 .191ص

 .959، 990، ص5، ج653، 699، 569، 503، 9ج حروف الجر، 

 .996، 998، 139، ص9ج الم الجر،  

، 999، 936، 935، 196، 68، ص9،ج16، ص9ج، 199، ص 1ج المجرور
 .59، ص5، ج698، 690، 569، 563، 503، 595، 539

 .969، 66، 53، 5ج، 696، 695، 559، ص 9ج، 119،  59،  ص1ج الجزم،  الجزم

 .619، 568، ص 9ج الجازم

 .159، ص5، ج588، 561ص، 9ج المجزوم

، 595، 69، 58، ص9ج، 61، 83، 86، 53، 56، 99، 93، ص 1ج الجمع،  الجمع
، 86، 39، 60، 63، 90، 3، ص5، ج669، 666، 536، 538، 593
198 ،159 ،168 ،168 ،998 ،569 ،596. 
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 .153، 159، ص5ج واو الجمع، 

، 199، 91، ص9ج، 193، 61، 59 –59، 98، 90، 99، 10، ص 1ج الجملة،  الجملة
105 ،180 ،935 ،905 ،180 ،935 ،905 ،908 ،599 ،509 ،691 ،

 .513، 999، 955، 60، 96، 39، ص 5ج

 .68ص5ج، 59، 99، ص 1ج الجملة المركبة

، 599، 905، 55، ص9ج، 59، 51، 96، 99، 91، 16، 10، ص 1ج الجمل، 
566 

 .01، ص9ج عطف جملة

 .586، 588، 580، 599، 9ج، 16، ص 1ج الجواب،  الجواب

 .996، ص5، ج660، ص 9ج الحاضر الحاضر

، 581، 509، 551، 591، 960، 963، 909، 9ج، 195، 53، ص 1ج الحال الحال
، 198، 196، 85، 99، 99، ص5، ج693، 639، 698، 695، 586
996 ،909 ،558. 

، 05، 95، 38-30،33، 61، 51، 98-90، 93، 19-11، 3، ص1ج الحرف الحرف
، 983، 936، 168، 186، 66، 39، 9، ص9ج، 66، 69-69، 86، 08

، 159، 199، 198، 69، 69، 8، ص 5، ج530، 590،563، 519
159 ،999. 

 .660، 119، 9ج حرف المد، 

 .190، 30، ص5ج، 696، 908، 05، 16، ص9ج، 199، ص 1ج حرف الجر، 

، 93-96، 91،36،30-36، 63-66، 61، 55، 18، 19، 19،3، ص1ج الحروف،
96 ،85-86 ،89، 

، 558، 598، 599، 909، 990، 918، 135، 66، 59،69، ص9ج
 . 196، 119، 198، 89، 16، 16، 6، 0، ص5، ج669

 .189، 196، 198، 5، ج559، 596، 936، 153، 50، 91، ص9ج األحرف، 
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، 15، ص5، ج559، 591، 969، 980، 185، 66، 99، 59، ص9ج حرف اللين،  
39 ،196 ،166. 

 ،50، ص9ج الحرف المركب،

 الحرف الحلقي

 حرف العطف

 .165، 6، ص9ج، 36، ص 1ج

 .699، 569، 563، 585، 599، 989، ص 9ج، 39، 90، ص 1ج

 590، 599، 599، 955، ص9ج حرف متحرك

 .558، 550ص، 9ج الحرف الساكن

 .89، 03، ص5، ج196، ص 9ج حرف النفي

 .906، 908، ص 5، ج969، 986، 961، 955، 36، 9،ص9ج حروف العلة. 

 ، 69-69، 08، 05،09، 95، 36-38، 39، 50، 8، 9-3، ص 1ج الحركة،  الحركة

، 3، ص5، ج609، 531، 516، 513، 189، 139، 169، 86، ص 9ج
69 ،99 ،88 ،69 ،199 ،159، 156 ،919 ،593. 

، 913، 139، 158، 199، 65، ص 9ج، 08، 03، 09، 33،96، ص 1ج الحركات
، 153، 196، 193، 89، ص 5، ج680، 531، 550، 519، 965، 999
159 ،966. 

 .139، ص9ج حركات األفعال، 

 .999، 30، ص 5، ج559، 551، 955، 189، ص9ج حركات اإلعراب

 ، 553، 555، ص، 9ج حركات اإلشباع

، 166، 169، ص9ج، 65، 61، 86 ،36، 38، 39،30، 98، 3، ص1ج المتحرك
، 01، 09، 99، 53، 91، ص 5، ج609، 536، 539، 550، 596، 998
83 ،61 ،166 ،955. 
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، 969، 133، 119، 69، 99، 33، 56، ص9ج، 86، 89، 51، ص 1ج الحذف،  الحذف
، 166، 63، 05، 53، 99، 16ص، 5، ج606، 599، 556، 599، 599
169. 

 .581، 986، 989، 906، 905، ص 9ج حذف الحروف

 .589، 506، 599، ص 9ج، 190، ص 1ج حذف الفعل

، 593، 599، 516، 515، 519، 986، 995، ص9ج، 89، ص 1ج حذف المضاف
 . 59، ص 5، ج669، 603، 631، 699

حذف المضاف 
 إليه

 .595، ص9ج

، 196، 61، 05، 99، 56،56، 99، ص9ج، 190، 80، 96، ص1ج المحذوف، 
، 01، 61، 69، ص5، ج600، 589، 503، 596، 519، 989، 998
166 ،163 ،968. 

، 169، 180، 109، 86، ص 9، صج9ج، 190، 191، 10،00، ص 1ج الحكم الحكم
 .908، 199، 159، 190، 89، 99، 95، ص 5، ج508، 991، 936

 ، 136، 65، 16، ص5، ج936، 169، 156، ص9ج، 95، ص 1ج األحكام

، 569، 583، 503، 599، 536، 591، 99، ص9ج، 198، 66، ص1ج الخبر الخبر
، 901، 996، 119، 195، 39، 68، 56، ص 5،ج660، 656، 699
513. 

 ، 99، ص9ج المخبر عنه

 .655، ص9ج الخفض،  الخفض

، 193، 93، ص 5، ج563، 565، 59، ص9ج، 33، 39، 69، ص 1ج الرتبة،  الرتبة
189. 

، 530، 559، 519، 996، ص 9ج، 119، 53، 59، 18، 15، ص 1ج الرفع،   الرفع
 .166، 05، 09، 91، 30، ص 5، ج699، 589
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، 583، 589، 509، 68، 13، ص9ج، 193، 196، 191، 05، ص 1ج المرفوع،
 .69، 99، ص5، ج696، 690، 699، 589

 .196، ص1ج رفع الفعل

 .30، ص5ج رفع الفاعل،  

 .196، ص 1ج رفع المبتدأ.

، 993، 180، 190، 96، 31، 68، 53، ص9ج، 39، 16، 19، ص 1ج الزيادة، الزيادة
، 169، 199، 81، 08، 95، 59، 99، ص 5، ج606، 695، 566، 909
919 ،968 ،983. 

 .19، ص1ج زيادة الفعل 

 . 995، ص5، ج606، 991، 999، 916، 66، ص 9ج حذف الزيادة، 

 ، 65، 61، 88، 06، 98، 99-36،39، 39، 50، 3، ص 1ج السكون،  السكون

، 36، 56، 95، ص 5، ج565، 966،595، 166، 199، 93، ص 9ج
119 ،169 ،999 ،969 ،909 ،590. 

، 68، 93، ص 9ج، 61، 69، 86، 98،88، 99، 38، 30، ص 1ج الساكن
، 151، 199، 61، 99، ص 5، ج600، 539، 596، 591، 966، 169
955 ،590. 

 .115، 86، ص5، ج569، 558، ص 9ج اإلسكان

 .199، 193، 196، ص 5، ج596، ص9ج السواكن

، 66، 69، 86، 61، 58، 50، 53، ص5، ج660، 565، 569، ص 9ج التقاء الساكنين
63 ،199 ،159 ،151 ،159 ،155 ،136. 

، 119، 80، ص 5، ج88، 69، 59، ص9ص9ج، 03، 91، ص 1ج السماع،  السماع
150 ،909. 

 ، 593، 68، 83، ص 5، ج608، 659، 999، 138، 89، 91، ص 9ج المسموع

 .168، ص 5ج الشاهد، الشاهد
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، 119، 89، ص 5، ج588، 580، ص 9ج، 86، 89، 16، ص 1ج الشرط،  الشرط
103 ،108 ،596 ،593 ،551. 

 .586، 588، 580، ص9ج، 16، ص 1ج الشرطجواب 

 .559، 551، ص5ج حرف الشرط

، 55، 5، ج688، 689، 553، 119، ص9ج، 199، 98، 11، ص 1ج الشاذ،  الشاذ
161 ،163 ،919 ،916 ،913 ،918 ،999 ،519. 

 .916، 919، 161، ص 5ج، 98، ص 1ج الشذوذ، 

 .169، ص 5ج الشواذ،

 .39، ص 9ج مذهب شاذ. 

، 33، ص5، ج683، 560، 993، 196، 69، 08، ص9ج، 11، ص 1ج الصحيح الصحيح
30 ،91 ،09 ،159 ،151 ،913 ،966 ،593 ،596. 

، 5، ج600، 530، 560، 516، 189، 68، 69، ص 9ج، 196، ص 1ج الصرف،  الصرف
 .519، 958، 110، 09ص 

، 90، 36، 60، ص 5، ج508، 983، 69، 06، ص 9ج، 91، ص 1ج التصريف، 
09 ،951 ،999 ،903 ،908. 

 .656، 89، ص 9ج المتصّرف،

، 508، 196، 86، 06، 96، 66، ص 9ج، 95، 56، 96، 13، ص 1ج تصّرف، 
 .906، 966، 998، 69، ص 5ج

 .99، ص5، ج566، 189، 69، ص 9ج، 95، ص 1ج ما الينصرف، 

 ،50، ص9ج تصريف الفعل.

 الصفة،  الصفة

 

، 636، 631، 691، 561، 509، 563، 991، 139 ،196، 63، ص 9ج
 .596، 901، 936، 956، 999، 169، 196، 199، 96، 99، ص 5ج
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 .999، ص9ج الصفة المذكرة

 .991، ص9ج الصفة المؤنثة

 .909، 999، 169، 180، ص5، ج599، 135، ص9ج الصفات

، 938، 186، 5، ج569، 561، 583، 509، 599، 991، 136، 9ج الموصوف
936 ،593. 

 .539، ص 5، ج695، 699، 583، 199، ص 9ج الصلة،  الصلة

 .569، 938، 939، ص 5، ج695، 583، ص 9ج الموصول، 

، 165، 59، ص9ج، 196، 99، 93، 38، 30، 33، 69، 95، ص1ج الصوت،  الصوت
، 166، 183، 159، 119، 59، 5، ج665، 501، 595، 193، 166
919 ،909  

، 199، 138، ص 9ج 03، 93، 69، 63، 95، 99، 18، 19، ص1ج األصوات
 .51، ص 5، ج636، 599، 193

 .191، 96، ص5، ج918، 156، ص 9ج الصيغة الصيغة

 .968، 159، ص 9ج الصيغ

 .199، 116، 110، ص5ج فك الصيغة

، 5، ج531، 539، 908، 999، 918، 193، 66، ص 9ج، 98، ص 1ج الضم، الضم
 .591، 919، 156، 159، 89، 59، 99ص 

، 59،66، ص9ج، 88، 08، 01، 96، 98، 36، 33، 66، ص، 1ج الضمة 
، 96، 95، 0، ص 5، ج609، 539، 593، 513، 966، 193، 199
199 ،159 ،159 ،133 ،916 . 

، 558، 559، 963، 966، 181، ص 9ج، 83، 03، 96،01، ص 1ج المضموم
 .133، 169 ،156، 61، 01، 5،، ج686، 666، 561

، 165، ص 9ج، 199، 193، 196، 195، 191، 95، 99، 99، ص1ج الضمير،  الضمير
 .53، ص 5، ج509، 536، 516، 519
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 ، 11، ص9ج ضمير المؤنث 

 . 193، 196، ص 1ج ضمير الشأن

 .169، ص 9ج، 96، ص1ج ضمير منفصل،

 . 195، 199، 191، 96، ص1ج ضمير متصل 

، 519، 909، 999، 935، 99، ص9ج، 198، 190، 195،  56، ص1ج الظرف الظرف
، 999، 198، 30ص5، ج669، 699، 699، 569، 583، 505، 598
939 ،599 ،595 . 

 .506، 909، ص 9ج، 196، ص 1ج  الظروف  

 .01، ص5ج ظن وأخواتها

 

 العامل

، 568، 580، 586، 900، 996، 136، 9ج، 195، 199، ص، 1ج العامل
 .599، 111، 99، 30، 39 5، ج698، 699، 695

 ،196، ص 1ج العامل اللفظي، 

 ،196، ص1ج العامل المعنوي

، 539، 160، 163، 115، 198، ص 9ج، 191، 61، 93، ص 1ج العربية العربية
 .996، 990، 105، 81، 59، ص 5، ج611

 .33، ص5، ج936، ص9ج، 36، ص1ج العدول العدول

، 699، 631، 589، 583، 169، ص 9ج، 198، 190، 199، ص 1ج العطف،  العطف
 .599، 936، 101، 111، 53، 95، 99، ص 5ج

 .583، ص9ج عطف البيان، 

، 569، 580، 589، 505، 590، 561، 99، ص9ج، 190، ص 1ج المعطوف، 
695 ،696 ،699. 

 .699، 699، 695، 569، 580، 589، 583، 505، 99، ص9ج المعطوف عليه.
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 .599، ص 5ج، 198، ص 1ج عطف الفعل

 .599، 101، 109، ص 5، ج699، 169، ص 9ج، 01، ص 1ج واو العطف

 

 

 

 العلة

، 993، 910، 180، ص9ج، 199، 88، 00، 09، 90، 96، 18، ص 1ج العلة،
 .999، 136، 130، 168، 119، 39، 66، 19، 8، ص 5، ج689

 36، 35، 39، 68، ص 1ج العلل

 ،80، 68،35، ص 1ج علل كالمية،  

 .80، 35، 68،39، ص1ج علل فقهية، 

 88، 80، 39، ص 1ج علل النحو

 .999، 188، ص 9ج، 86، ص 1ج علة الجواز، 

 6، ص5ج علة الوجوب

 189، ص 5، ج166، ص 9ج، 96، ص 1ج العلم العلم

 .81، 16، ص 5، ج999، 160، ص9ج األعالم

 991، ص 5، ج599، 596، 595، 599، 591، 969 ، ص9ج العوض العوض

 .513، ص 5، ج669، 536، ص 9ج الغائب الغائب

، 569،  59، 0، ص9ج، 196، 196 –191، 33، 66، 53، 99، ص 1ج الفاعل، الفاعل
06 ،195 ،996 ،916 ،935 ،908 ،986 ،535 ،596 ،589 ،616 ،

 .909، 969، 955، 999، 191، 68، ص 5، ج600

 .199، 66، ص 1ج رفع الفاعل 

 

 الفتح

، 995،996، 999، 995، 169، 189، 181، 6، ص9ج، 36، ص 1ج الفتح، 
، 156، 153، 159، 151، 63، 30، 56، 58، 8، 0، ص 5، ج696
133 ،918 ،591 ،590. 
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، 593، 513، 189، 199، 19، ص9ج، 69، 61، 08 36،03، ص 1ج الفتحة
 .593، 138، 156، 159، 09، 38، 61، ص5، ج539، 566

، 39، ص 5، ج558، 518، 966، 995، ص 9ج، 86، 83، 01، ص1ج المفتوح
09 ،190 ،156 ،156 ،161 ،966. 

 .551، 969، ص5، ج611، 539، 563، 100، 109، 96، ص 9ج الفرع،  الفرع

، 969، 89، ص 5، ج535، 560، 999، 993، 100، 109، ص 9ج الفروع
556 ،569. 

 99، ص5، ج539، 991، ص9ج الفرعية

 ،11،96،90، 3، ص9ج، 56، 56،ص 1ج الفصاحة،  الفصاحة

 .593، 188، ص5، ج611، 96،93، 6، ص9ج، 193، 08، ص 1ج الفصيح، 

 ،96، ص9ج كالم فصيح، 

 ،  19،99، ص9ج اللغة الفصيحة.

، 930، 939، ص 5، ج616، 698، 690، 561، 569، 105، ص 9ج الفصل الفصل
938. 

 .506، 905، ص9ج الفضالت  الفضلة

،  01، ص9ج، 196، 190، 199، 199، 95، 69، 93، 19، 8، 1ج الفعل   الفعل
113 ،136 ،105 ،911 ،936 ،908 ،598 ،593 ،586 ،699 ،660 ،

 . 986، 901، 998، 169، 186، 191، 39، 66، 11، ص 5ج

 .585، 589، 998، 09، ص 9ج الفعل الناصب، 

 .900، ص9ج، 199، ص1ج الفعل الواصل

الفعل المستقل 
 بفاعله

 

 .908، 900، ص9ج
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، 136، 135، 56، 56، 55، 59، ص9ج، 93، 96، 66، 61، ص 1ج األفعال
، 89، 81، 39، 60، 69، ص5، ج660، 695، 901، 993، 996، 133
85 ،66 ،111 ،996. 

 ،108، ص 5، ج631، ص 9ج، 16، ص1ج القسم،   القسم

 

 القصر

 .915، ص5ج القصر، 

 .986، 916، 915، 166، 65، ص9ج المقصور

 .999، ص 5ج، 36، ص 1ج القطع،  القطع

، 996، 165، 159، 199، 61، 81، 09، ص 9ج، 88، 0، 9، ص 1ج القلب القلب
، 196،185، 136، 88،69، 33، ص 5، ج609، 695، 539، 996
916،999 ،999. 

، 695، 06، 08، 09، 06، 05، 09، 09، 96، ص 9ج، 55، 0، ص 1ج المقلوب، 
 .989، ص5، ج669، 656

 .150، 153، 156، ص9ج، 19، ص 1ج التقليب

 

 

 القول

-198، 196،00، 90، 59، 59-51، 99، 95-16، 10، 19،3، ص1ج القول، 
، 569، 593، 599، 986، 101، 156، 65، 98،59، ص9ج .196
، 983، 989، 909، 968، 953، 183، 199، 39، 19، ص5، ج598
596. 

 .106، 109، 199، 196، 199، 69، ص9ج، 199، ص 1ج قول العرب

، 93، 19،13، ص9ج، 119، 190، 199، 98، 96، 31، 66، ص 1ج  القياس القياس
96 ،31 ،96 ،88 ،119 ،193، 995 ،999،968 ،599 ،539،599 ،

 .556، 996، 186، 160، 151، 69، 86، 90، ص5، ج631، 580

 .159، ص 5، ج659، 91، ص9ج المقيس

 .165، ص 5ج المقيس عليه، 

 .196، ص1ج القياس اللفظي 
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 ، 196،  ص1ج .القياس المعنوي

 .506، ص9ج كان واسمها،  كانت

 .10، ص 1ج كانت الزمانية، 

 .10، ص1ج كانت الحدثية 

، 936، 995، 155، 190، 00، 11، ص9ج، 09، 01، 96، 98، 1ج الكسر،  الكسر
 .999، 919، 919، 156، 159، 80، 91، 35، ص 5، ج696، 559

، 989، 999، 139، 193، 63، 89، ص 9ج، 83، 99، 0، ص 1ج التكسير، 
 .959، 115، 83، 96، 95، 35، ص 5، ج689، 609، 553، 963

، 199، 66، 00، ص 9ج، 69، 88، 08، 96، 98، 36، 66، ص 1ج الكسرة
، 156، 36، 61، 95، 0، ص 5، ج609، 539، 539، 513، 966، 161
133 ،186 ،991 ،900. 

 -09، 01-09، 90، 91، 36، 53 ،59-93، 95-10، 13،15ص 1ج الكالم، الكالم
، 599، 550، 599، 909، 188، 153، 98، 91، 0،16، ص9. ج08

 .556، 965، 906، 189، 196، 89، 19، ص 5، ج686، 611، 589
 .696، 31، 56، 96، ص9ج، 83، 89، 01، 93، 90، 93، ص 1ج الكلم،  

 .15، ص 1ج الُكالم، 

 .91، 15، ص 1ج  الَكْلمُ 

، ص 5، ج680، 569، 163، 93، 19،16، ص9ج، 56، 18، ص 1ج كالم العرب
965 ،966 ،511. 

 ، 85، 03، 99، 51، 90، 93، 16، 8-9، ص1ج الكلمة الكلمة

، 650، 581، 501، 539، 990، 133، 81، 98، 69، 59، ص9ج
 .991، 911، 166، 165، 99، 56، 99، 19، ص 5، ج689

 .969، 19، ص5، ج689، 551، 596، 598، 31، ص9ج، 6، ص 1ج أول الكلمة
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 .991، 6، ص5، ج31، ص 9ج، 50، ص1ج آخر الكلمة

، 63،01، ص9، ج190، 199، 66، 08، 39، 50، 99، 19، 6، ص 1ج اللفظ،  اللفظ
86 ،159 ،169 ،999 ،993 ،989 ،599 ،595 ،509 ،616 ،639 ،
 .559، 981، 991، 919، 186، 96، 59، 99، 19، ص 5ج

، 133، 155، 191، ص 9ج، 98، 53، 59، 98، 91، 16، ص 1ج األلفاظ،
، 998، 999، 918، 03، 66، ص 5، ج605، 699، 999، 999، 130
989 ،598. 

 .939، 196، ص 5، ج565، ص 9ج الملفوظ به. 

 .909، 906، 06، 11، ص 5، ج699، 633، 59، ص9ج اللفظة

 9ج،61، 86، 93 -96، 35، 39، 60، 63-66، 55،10،3ص 1ج اللغة،  اللغة
، 631، 653، 996، 916، 163، 139، 199، 63، 98، 3،19،16ص
 .968، 989، 960، 963، 186، 159، 199، 99، 91، ص 5، ج696

 .189، 66، ص 5، ج559، 98، 3، ص9ج، 60، 69، 63، 61، 1ج لغات،

 .989، ص 5، ج65، 96، ص9ج، 59، ص 1ج لغة العرب،

 ،19، ص9ج، 193، ص 1ج لغة التميميين

 .553، 19، ص9ج، 193، ص 1ج لغة الحجازيين

 98، ص9ج لغة حمير

 98، ص9ج لغة بني نزار

 98، ص9ج، 99، 56، ص 1ج لغة عربية

 ،19، ص9ج أهل اللغة. 

 .916، 15، ص9ج لغة صحيحة

 .69، 69، 80، ص 5، ج555، 559، 969، 966، ص 9ج الالزم،  الالزم 
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 .69، 69، 80، ص 5، ج550، ص 9ج غير الالزم

 .193، ص1ج ما الحجازية ما الحجازية

، 66، 85، 89، 31، 5، ج660، 993، 919، 56، ص9ج، 95، ص 1ج الماضي،  الماضي
191 ،193 ،199 ،918 ،996 ،966 ،559 ،551 ،559. 

 69، ص9ج المواضي

، ص 5، ج660، 566، 990، 995، 991، 139، ص 9ج، 85، ص1ج المبالغة   المبالغة
69 ،60 ،186 ،916،966 ،999 ،998 ،596 ،555. 

 ،59، ص9ج المبني المبني

، 99، ص5، ج539، 558، 596، 165، 39،161، ص 9ج، 191، 1ج المتصل المتصل
66 ،63 ،918 ،916 ،999 ،991. 

 .900، 909، 993، 913، 916، 915، 919، ص 9ج المتعدي،  المتعدي

 .913، 916، 919، ص 9ج غير المتعدي، 

 .33، ص5، ج913، ص9ج التعدي

 .19، ص5، ج133، 135، 139 ، ص9ج المثال المثال

، 190، 199، 30، ص 9ج، 199، 191، 69، 93، 39، 66، ص 1ج المجرى المجرى
، 5، ج691، 698، 590، 908، 936، 955، 166، 109، 163، 169
 .960، 969، 35، 59، 13، 19ص 

 .190، ص 5، ج516، 519، ص 9ج مجرى الحروف

 .599، 516، 519، ص 9ج مجرى الحركة

، 199، 193، 95، 99، 91، ص 5، ج663، 681، 516، 139ص 9ج المّد،  المدّ 
190 ،198 ،999 ،986. 

 .986، 169، 65، ص9ج الممدود، 
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 .199، ص5ج مد األلف 

 .915، ص5ج مد المقصور

 المدح،  المدح

 أفعال المدح

 .660، 501، ص9ج

 المدعو،  المدعو

 المنادى

 .131، ص 9ج

 .509، 503، ص 9ج، 95، 1ج

 المذهب المذهب

 

، 186، 190، 139، 158، 196، 00، 99، ص 9ج، 193، 69، 60، 1ج
، 960، 996، 919، 80، 99، 10، ص 5، ج688، 611، 593، 960
989 ،516. 

 95، 10، 11، ص 1ج مذاهب

 المصدر، المصدر

 

، 139، 190، 09، 35، 56، ص9ج، 59، 56، 90، 99، 93، ص 1ج
، 113، 36، 60، ص 5، ج686، 669، 691، 533، 596، 959، 996
199 ،186 ،939 ،936 ،591 ،595. 

، 558، 511، 599، 983، 990، 999، 133، 135، 139، ص 9ج المصادر
 .180، 191، ص 5، ج689

المصدر  
 الصناعي

 .936، ص 5ج

، 568، 999، 995، 991، 919، 165، 61، 56، ص9ج، 95، ص 1ج المضارع،   المضارع
 .559، 551، 966، 189، 193، 85، 89ص  ،5، ج669

، 689، 516، 518، 166، 163، ص 9ج، 65، 61، 99، 36، ص 1ج المضارعة، 
685. 

 .89، ص5، ج660، 608، ص 9ج حرف المضارعة،  

 ، 69، ص9ج المضارعات
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 .915، 998، 163، 59، ص 5، ج658، 193، 196، 36، 35، ص 9ج المضاعف،  المضاعف

 .16، ص5، ج195، ص9ج تضعيف 

 .918، ص 5ج مضاعف الواو 

 .18، ص 5ج مضاعف الياء

 .85، ص5، ج8، ص9ج المعرب المعرب

 ،59، ص9ج غير معرب

، ص 5، ج669، 596، 538، 966، 999، 91، ص9ج، 6، ص 1ج المعرفة،  المعرفة
168 ،955. 

 .96، ص5ج المعرف

 .568، 561، 109، ص 9ج المعمول،  المعمول

 ،19، ص9ج المعمول عليه

، 59، ص9ج 05،196، 99، 30، 61، 56، 53، 99، 93، 19، ص 1ج  المعنى،  المعنى
63 ،191 ،195 ،159 ،139 ،109 ،186 ،991 ،989 ،586 ،651 ،

، 936، 939، 963، 993، 133، 01، 66، 59، 96، ص 5، ج638
559. 

، 118، 113، 59، ص9ج، 196، 195، 35، 50، 53، 59، 96، ص 1ج المعاني
، 99، ص 5،ج693، 966، 999، 160، 133، 136، 156، 155، 199
03 ،193 ،163 ،989 ،598 ،598. 

، 5، ج689، 591، 536، 936، 956، 998، ص 9ج، 95،83، ص 1ج المفرد المفرد
 ، 106، 108، 100، 119ص 

 . 93، ص 5، ج695، 691 616، 990، ص ، 9ج، 83، ص 1ج اإلفراد

، 195، 09، 59، ص9ج، 196، 196، 195، 199، 33، 53، ص 1ج المفعول المفعول 
996 ،916 ،918 ،908 ،589 ،585 ،565 ،695 ،690 ،655 ،681 ،
 .938، 968، 198،ص 5، ج665
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 .968، 198، ص 5، ج699، 998، ص 9ج المفعول به، 

 .585، ص9ج المفعول معه

 .105، ص 9ج المفعول له،  المفعول له

 669، ص 9ج، 66، ص 1ج المفعوالت

 ،986، 516، ص9ج المقصور المقصور

 .966، 906، ص 9ج المنادى،  المنادى

 .696، ص9ج المنادى المفرد  

، ص 5، ج539، 558، 596، 165، 39،169، ص 9ج، 191، ص 1ج المنفصل المنفصل
80 ،63 ،918 ،916 ،999 ،991. 

 ، 8، ص9ج، 56، ص 1ج النحو،   النحو

 ، 56، ص1ج انتحاء،

 .950، ص 5، ج631، 500، 906، 169، ص 9ج النداء،  النداء

 .130، 139، 133، 136، 196، ص5، ج631، 993، ص9ج الندبة، الندبة

 .139، ص 5ج المندوب

 .139، ص5ج مدة الندبة 

 ،996، 53، 16،19، ص9ج، 119، 195، 199، 08، 53، 59، ص 1ج النصب، النصب
903 ،908 ،986 ،533 ،596 ،509 ،581 ،699 ،696 ،659 ،696 ،

 .596، 191، 83، 05، 91، 38، 66، ص 5ج

 ،199، 66، ص 1ج نصب المفعول 

، 563، 589، 539، 999، 996، 60، 69، 13، ص9ج، 191، 1ج المنصوب،  
 .596، 595، 191، ص 5، ج690، 611، 568
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، 996، 99، 39، ص 5، ج698، 611، 695، 589، 581، ص 9ج الناصب 
939 ،991. 

، 905، 999، 109، 105، 169، ص 9ج، 198، 39، 58، 90، ص 1ج النظير النظير
 .116، 96، 98، ص 5، ج606، 596، 510، 511

 .996، 961، 196، 198، ص 5، ج696، ص 9ج، 119، ص 1ج النفي النفي

، 506، 505، 595، 538، 591، 966، 968، 999، 181، ص 9ج النكرة،  النكرة
 .909، 955، 999، 168، 189، ص 5، ج669

 .58، 96، ص5، ج966، 968، 9ج، 195، ص 1ج التنكير، 

 969، ص 5، ج506، 599، ص 9ج النكرات

 .119، 31، 39، 50، ص 5ج النهي،  النهي

 الوصف، الوصف

 

، 186، 59، ص 5، ج661، 166، 186، ص 9ج، 196،  99، ص1ج
169 ،999 ،910 ،955 ،999. 

، 551، 969، 199، 19، ص9ج، 66، 69، 86، 86، 09، 96، 1ج الوصل الوصل
، 919، 168، 106، 151، 91، ص 5، ج669، 680، 536، 538، 559
969. 

، 103، 60، 11، ص9ج، 65، 86، 08، 09 –98، 99، 38، ص 1ج الوقف، الوقف
 ،196، 198، ص 5، ج669، 660، 680، 536، 598، 969، 936
135 ،196 ،999 ،919 ،911 ،999 ،969 ،909. 

 .156، ص 5ج، 86، 99، 39، 3، ص 1ج الموقوف عليه 

، 10، ص9ج، 199، 199، 61، 86، 96،09، 99، 39، 90، ص 1ج الهمزة، الهمزة
، 5، ج689، 696، 518، 980، 990، 999، 199، 169، 69، 89، 31
19 ،16 ،59 ،05 ،89 ،195 ،160 ،990 ،906 ،108. 

، 163، 166، 190، 05، ص 5، ج913، 191، 36، 9،59، ص9ج الهمز،  
169 ،160 ،990  . 
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 .990، 135، 163، ص 5ج المهموز.

 .695، 981، ص 9ج همزة االستفهام

 ،0، ص9ج ياء المتكلم الياء

 .955، 196، ص9ج ياء المد

 .996، 95، 99، 69، ص 5، ج600، 593، 596، 185، ص 9ج ياءي اإلضافة
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  المصادر والمراجع المعتمدة باللغة العربية:
ة: ـــــــــــــ، السعودي0اريخ، محمد محمود غالي، طــــــــــــــــــــة النحاة في التـــــــــــــــــأئم –10

 م، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة.0391هـ، 0931
م، شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن ــــــــأحسن التقاسيم في معرفة األقالي -02

 .، مطبع بريل0799أبي بكر البناء الشامي المقدسي، ليدن: 
، مصر: 2محمود مصطفى، ط ر العباسي،ــــــه في العصــــــــــــــــاألدب العربي وتاريخ –03

 م، مطبعة مصطفى الباشا.0399هـ 0931
اس البالغة، أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، تح: ــــــــــأس –10

 .م، دار الكتب العلمية0337-هـ0003، بيروت: 0محمد باسل عيون السود، ط
ات في الثقافة ــــــــــسانيات حصيلة نصف قرن من الل  ة اللسانيــــــــــــــــــــأسئلة اللغة، أسئل –13

 م2113 -هـ0091باط: ، الر 0العربية، حافظ اسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي، ط
 .الدار العربية للعلوم، ناشرون

األنباري، تح:  ة، أبو البركات عبد الرحمان بن محمد بن أبي سعيدـــــــــأسرار العربي –11
 .، دمشق: دت، مطبوعات المجمع العلمي العربي دمشقرمحمد بهجت البيطا

ازي، دار غريب للطباعة ـــــــــــــة لعلم المصطلح، محمود فهمي حجــــــــــــــاألسس الل غوي –19
     والتوزيع. والنشر
     ة ـــــــــــــــــدار الثقافم، 2119أسس علم اللغة العربية، محمود فهمي حجازي، القاهرة:  –17
 .للطباعة والنشر 
       اتـــــــــــــاألشباه والنظائر في النحو، جالل الدين السيوطي، تح: غازي مختار طليم –13  

   .م، مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق0379 -هـ0019دمشق: 
    عبد  :حتراج النحوي البغدادي، ــــــــر بن سهل بن الســـــــــــأبو بك األصول في النحو، –01

 م، مؤسسة الرسالة.0331 -هـ0009، مصر:9الحسين الفتلي، ط 

ايف خرما، الكويت، سلسلة عالم ــــــــــــــــواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نــــــــــأض –00
 م.0379، 3ع المعرفة،
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ة، غنيم بن غانم اآلثار المخطوطة والمفقود غةي الل  ـــــأضواء على آثار ابن جني ف –02
ة: ـــــــالقرى، السعودي مامعة أـــــــــة وآدابها جــــــــــة العربيــــــــــغث الل  سلسلة بحو  ،0ط الينبعاوي،
 .م0333هـ، 0021

د ـــــــابن هشام األنصاري المصري، تح: محم أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  –09
 .محي الدين عبد الحميد، بيروت: دت، منشورات المكتبة العصرية

م، دار الشؤون 0331، بغداد: 0ام سعيد النعيمي، طــــابن جني عالم العربية، حس –00
 .الثقافية العامة

دار  م2113 -هـ0091، عمان:2سامرائي، طابن جني النحوي، فاضل صالح ال –03
 عمار.
  .راء عريبي الدوريإس ،بن جني ناقدا لغوياا –01
 م اللغوية، أحمد عبد العزيز دراجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلو ــــــــــــــاالتج –09

  .07، 09م، مكتبة الرشد ناشرون، ص2119 -هـ0020الرياض: 
 وطي، تح: مركز الدراسات القرآنيةان في علوم القرآن، جالل الدين السيـــــــــــــــــاإلتق –07

المملكة العربية السعودية: دت، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، األمانة 
  .العامة
 . الم الكتبــــــــــــــــــم، ع2119هـ، 0027، القاهرة:0ط ،جتهادات لغوية، تمام حسانا –03
م، مطبعة  0317االشتقاق والتعريب، عبد القادر بن مصطفى المغربي، مصر:  –21

 . الهالل
النقدي العربي الجديد، يوسف وغليسي  الخطاب يـــــــــــإشكالية المصطلح النقدي ف –20
  م، الدار العربية للعلوم ناشرون.2117ه، 0023،الجزائر: 0ط

ادات فرق المسلمين والمشركين، فخر الدين الرازي، مراجعة وتحرير: علي ـــــــــــــاعتق –22
 .مكتبة النهضة المصريةم، 0397هـ 0931سامي النشار، مصر: 

د ــــــأحمد أمين وأحم :تصحيح وضبط، اع والمؤانسة، أبو حيان التوحيديـــــــــــــــــــاإلمت –29
 .الزين، بيروت: دت، منشورات دار مكتبة الحياة
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ال الدين أبي الحسن علي بن يوسف ـــــــــــالوزير جم انباه الرواة على انباه النحاة، –20
م، دار الفكر 0371 -هـ0011، مصر: 0تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، طالقفطي، 
 .العربي
ات بن ـــــــــــــــــــــين، أبو البركـــين والكوفيــاف في مسائل الخالف بين البصريــــــــــــــــاإلنص –23

، مصر: 0راجعة رمضان عبد التواب، طمتح: جودة مبروك محمد مبروك،  األنباري،
 .م، مكتبة الخانجي2112

 ، بيروت9ارك، طـــــــجي، تح، مازن المباإليضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجا –21
 .م، دار النفائس0393هـ، 0933

م، منشورات المجمع 2111 -هـ0029بحوث مصطلحية، أحمد مطلوب، بغداد:  –27
 العلمي. 

 اة في طبقات اللغويين والنحاة، جالل الدين السيوطي، تح: محمد أبو ــــــــــبغية الوع –27
 .م، دار الفكر0393هـ 0933، 2الفضل إبراهيم، ط

احظ، تح: عبد السالم ــــــــــــان عمرو بن بحر الجـــــــــو عثمــــــــــــــــين، أبــيــان والتبـــــــــــــــالبي –23
 م، مكتبة الخانجي.0337هـ، 0007رة: ، القاه9هارون، ط

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تح: حسين  –91
ار، مراجعة، جميل سعيد، عبد الستار أحمد فراج، الكويت:  م، سلسلة التراث 0313نص 

 العربي.
 اعي، حسن إبراهيم حسنـــــــــــــواالجتماسي والديني والثقافي ـــــسالم السياريخ اإلــــــــــــــــت –90
  .م، دار الجيل0331هـ، 0011، بيروت: 00ط

غة العربية، جرجي زيدان، مراجعة وتعليق: شوقي ضيف، القاهرة: تاريخ آداب الل   –92
 دت، دار الهالل.

ر أهلها ــــــالعلماء من غيانها ــــــــــــــها وذكر قطثيــــم وأخبار محدة السالـــــــــــــــتاريخ مدين –99
، بيروت: 0ط ،ووارديها، اإلمام الحافط الخطيب البغدادي، تح: بشار عواد معروف

 .م، دار الغرب اإلسالمي2110هـ 0022
تراث ابن جني اللغوي والدرس اللساني الحديث دي سوسير نموذجا، بلملياني بن  –90

 .م، ديوان المطبوعات الجامعية2111عمر، الجزائر: 
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تصحيح وفهرسة وشرح: محمد  ابن جني،أبو الفتح عثمان التصريف الملوكي،  –93
  ، مصر: دت، شركة التمدن الصناعية.0سعيد بن مصطفى النعسان الحموي، ط

م، دار النشر 2112صدار األول، األردن: فكير العلمي في النحو العربي، اإلالت –91
 .للنشر والتوزيع

 م0371، تونس 2د السالم المسدي، طالحضارة العربية، عب ساني فير الل  ـــــالتفكي –99
 .العربية للكتاب الدار
 م، مكتبة لبنان.0373التعريفات، محمد علي الجرجاني، بيروت:  –97
، عبد العزيز والتطبيق شرح ابن عقيل وربطه باألساليب الحديثة ،توضيح النحو –93

 .م، مطبعة السعادة0339محمد فاخر، القاهرة: 
 .م2101هـ، 0090، بيروت: 0ني، طيجامع الدروس العربية، مصطفى الغالي –01

 .مؤسسة الرسالة ناشرون
 0دريد، تح، رمزي منير بعلبكي، ط ر محمد بن الحسن بنـــــــــغة، أبو بكجمهرة الل   –00
  .م، دار العلم للماليين0379يروت: ب

 م0337ان، ـــــــــــــــغوية في المصطلح العلمي الحديث، محمد علي الزركالجهود الل   –02
 .منشورات اتحاد كتاب العرب

الك، الشيخ محمد ــــــــــــــاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مــــــــــــــــــــح –09 
 .الخضري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

تح: طه عبد  الصبان على شرح األشموني على ألفية بن مالك، الصبان،اشية ـــح –00
 .الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية القاهرةـ

 :ي الشيخ محمد زكريا األنصاري، تحالقاض ات الدقيقة،ــة والتعريفـــــــــــــالحدود األنيق –03
 .م، دار الفكر المعاصر0330-هـ0000مازن المبارك، لبنان: 

، د ت: المكتبة رابن جني، تح: محمد علي النجاان ــــــــأبو الفتح عثمالخصائص،  –01
 العلمية.

 .م، عالم الكتب2111هـ، 0021، 0الخالصة النحوية، تمام حسان، ط -09

، ترجمة: محمد عبد الهادي الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع للهجرة، آدم ستز –07
  .، بيروت: دت، دار الكتاب العربي3أبو ريده، فهرسة: رفعت البدراوي، ط



 المصادر والمراجع المعتمدة

 

 
342 

 وتقعيدها، لطيفة إبراهيم النجار دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية –03 
 .م، دار البشير0330هـ، 0000عمان:  ،0ط

 .ابـــيق: كمال بشر، مكتبة الشبدور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة وتعل –31
   الب عبد ــــــــــــي العربية، طـــــــــــــات حديثة في اللغة والنحو وأثر الترجمة فـــــــــــــدراس –30

 .م، دار الكتب2111هـ، 0021، الجمهورية اليمنية: 0ط الرحمان،
  للماليين.، دار العلم 2غة، صبحي الصالح، طدراسات في فقه الل   –32
عالقتها بأخواتها -بنيتها لهجاتها -دراسات في العربية أصولها مراحلها التاريخية –39

نقلها إلى  اصرين،ـــــــــــــــة من المستشرقين المعـــــجموعقولفد يتريش فيشر وم -اتــــــــــــالسامي
    .اآلدابهـ، مكتبة 2112ه، 0022رة: : القاه0العربية، سعيد حسن بحيري، ط

 راقــــــــــــــام سعيد النعيمي، العــــهجية عند ابن جني، حسات الصوتية والل  ــــــــــــــــــالدراس –30
 ، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم.0371

ازم علي كمال ــــواعد النحو العربي في ضوء علم اللغة الحديث، حــــــــــــــــدراسة في ق –33
 .عه وقدم له رمضان عبد التواب، مكتبة اآلدابالدين، راج

ي الطيب ــــــــعلي بن الحسن بن علي بن أب ر،ـــــــــة القصر وعصرة أهل العصـــــــدمي –31
 م، دار الجيل.0339هـ 0000، بيروت: 0الباخرزي، تح: محمد ألتونجي، ط

امة ـــــم، الهيئة المصرية الع0371غة، مالك يوسف المطلبي، مصر: ــــــــــــالزمن والل   –39
 للكتاب.

    2ابن جني،  تح: حسن هنداوي، طو الفتح عثمان ـــأباعة اإلعراب، ـــــــــــــــــسر صن –37
 .، دار القلم0339 -هـ0009دمشق: 

ء يعيش بن علي بن يعيش اــــــــــــموفق الدين أبي البق ،رح المفصل للزمخشريـــــــــــش –33
 -هـ0022روت: ــ، بي0، طوبـــــــــــــــوتهميش وفهرسة، إميل بديع يعق مــــــــــــــــتقدي الموصلي،

 .م، دار الكتب العلمية2110
محمد بن علي ابن عصفور اجي، أبو الحسن علي بن مؤمن بن ـــشرح جمل الزج –11

 .0ار، إشراف: إميل بديع يعقوب، طـــــــــــــــــــــــــقديم وتهميش وفهرسة: فوا ز الشعت االشبيلي،
  .م، دار الكتب العلمية0337 -هـ0003لبنان: 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد، اإلمام شهاب الدين أبي الفالح  –10
 .0د مشقي، تح: محمود األرناؤوط، طري الحنبلي البعبد الحي بن أحمد بن محمد العك

  .م،  دار ابن كثير0371هـ 0011يروت: دمشق، ب
باذي النحوي، تح: شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسن االستر  –12

 -هـ 0012د الحميد، بيروت:ــــــــــــــــــالزقراف، محمد محي الدين عب ور الحسنــــــــــــــــمحمد ن
 .م ، دار الكتب العلمية0372

شرح كتاب الحدود في النحو، عبد اهلل بن أحمد الفاكهي، تح: المتولي أحمد  –19
 ، مكتبة وهبة.م0339هـ 0000، القاهرة: 2ط رمضان الدميري،

 وسنن العرب في كالمها، ابن فارس الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها –10
 ، مكتبة المعارف.0339هـ، 0000، بيروت: 0تح: عمر فاروق الطباع، ط

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تح: أحمد  –13
 م، دار العلم للماليين. 0331، بيروت: 0عبد الغفور عطار، ط

 م، عالم الكتب.0331القاهرة:  أحمد مختار عمرصناعة المعجم الحديث،  –11
بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلسي، تح:  وــــات النحويين واللغويين، أبـــــــــطبق –19 

 ، مصر: دت، دار المعارف.2محمد أبو الفضل إبراهيم، ط 
طبقات فحول الشعراء، محمد بن سالم الجمحي، دراسة: طه أحمد إبراهيم،  –17 

 م، دار الكتب العلمية. 2110ه، 0022بيروت: 
 ، المكتبة اإللكترورنية.يوهان فاك ،لعربيةا –13
م، دار الكتاب الجديد 2101، ليبيا: 0العربية واإلعراب، عبد السالم المسدي، ط –91

 .المتحدة
حلمي خليل،  العربية وعلم اللغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، –90

  م، دار المعرفة.0331مصر:
اعة والنشر ــــــــــــم، دار غريب للطب2111ال بشر، القاهرة: ـــــــــــــعلم األصوات، كم –92

 .والتوزيع
 م.0337، مصر: 3ط علم الداللة، أحمد مختار عمر –99
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 ،البيانات، عبد القادر عبد الجليلسانيات الحديثة نظم التحكم وقواعد علم الل   –90
 .م،  دار الصفاء عمان2112، األردن: 0ط

م، نهضة مصر 2110، القاهرة: أفريل 3غة، علي عبد الواحد وافي، طالل  علم  –93
  .للطباعة والنشر والتوزيع

، المملكة العربية السعودية: 2غة وصناعة المعجم، علي القاسمي، طعلم الل   –91
 .م، عمادة شؤون المكتبات0330-هـ،0000

النحوية في ظل الممنوع من الصرف دراسة تحليلية موازية، شعبان زين  العلة –99
 .م، مكتبة اآلداب2112هـ 0092، القاهرة: 0العابدين محمد، ط

تح:  ابن جني،أبو الفتح عثمان الفسر شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبئ،  –97
 .نابيعيم، دار ال2110، دمشق: 0ضا رجب، طر 
 .م0330هـ، 0003، القاهرة: 9واب، طغة، رمضان عبد التفقه الل   فصول في –93  

 مكتبة الخانجي.
 .الثعالبي .غة وأسرار العربيةفقه الل   –71
م، نهضة مصر للطباعة 2110، القاهرة: 9ط ،غة، علي عبد الواحد وافيفقه الل   –70

 .والنشر والتوزيع
مصر وبيروت:  ،0األبياري، طفهرسة ابن خير، األموي اإلشبيلي، تح: إبراهيم  –72

 م، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني.0373هـ  0001
كلية  م،2102في المصطلح ولغة العلم، مهدي صالح سلطان الشمري، بغداد:  –79

  .اآلداب
ات األوروبية، ـــــــــة في النحو العربي والدراســــــــــفي المصطلح النحوي، االسم والصف -70

 .م، دار المعرفة الجامعية0330د أحمد نحلة، مصر: محمو 
 -هـ0011، بيروت: 2في النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي، ط –73

 م، دار الرائد العربي.0371
     ة األنجلو مصرية.ـــــــــــــم، مكتب2119هجات العربية، إبراهيم أنيس، مصر: في الل   –71
 .أحمد المتوكل .سانيات البنويةالل  قضايا اللغة العربية في  –79
 .2الفهرست، محمد بن إسحاق النديم، تح: رضا تجدد، ج –77
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 .قاموس المنجد فرنسي عربي –73
فرنسي، قاموس علمي لغوي عام، إعداد مكتب الدراسات  -القاموس، عربي –31

م، دار 2110 -هـ0023، بيروت: 2والبحوث بمشاركة مجموعة من الباحثين،  ط
 .العلميةالكتب 

قاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، تح: مكتب تحقيق  –30
، بيروت، 7التراث في مكتبة الرسالة، بإشراف محمد عبد النعيم العرقسوسي، ط

  .م، مؤسسة الرسالة2113هـ، 0021
عربي ) مقدمة في علم المصطلح(، -فرنسي، فرنسي –قاموس اللسانيات: عربي  –32

 م، الدار العربية للكتاب. 0370تونس:  عبد السالم المسدي،
غة العربية، م، مجمع الل  0370 -م0390القرارات العلمية في خمسين عاما  –39

براهيم الترزي، القاهرة:  م، 0370هـ، 0010إخراج ومراجعة: محمد شوقي أمين وا 
 .الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية

، جدة: 0زوم في الدرس النحوي، أبو أوس إبراهيم الشمسان، طقضايا التعدي والل   –30
 .م، دار المدن للطباعة والنشر والتوزيع0379هـ، 0019

م، المطبعة 0373هـ، 0013قضايا نحوية وصرفية، ناصر حسين علي، دمشق:  –33
 .التعاونية

، 0الكافية، ابن الحاجب، إعداد: جماعة من العلماء البارعين في النحو، ط –31
 م، مكتبة البشرى.2117 -هـ0023كراتشي: 

، تح: عبد السالم -سيبويه –الكتاب، أبو بشر بن عمرو بن عثمان بن قنبر  –39
 .م، مكتبة الخانجي0377 -هـ0017، القاهرة: 9هارون، ط

، 2كتاب األضداد في كالم العرب، أبو الطيب اللغوي، تح: عزة حسن، ط –37
 م، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر.  0331

كتاب األضداد، محمد القاسم األنباري، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت:  –33
 .م، المكتبة العصرية0379-هـ0019
م، دار 0391محسن مهدي، بيروت: كتاب الحروف، أبو نصر الفارابي، تح:  –011

 المشرق.
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م، دار 0337، اإلسكندرية: 2الكلمة دراسة لغوية معجمية، حلمي خليل، ط –010
 .المعرفة الجامعية للطبع وللنشر والتوزيع

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى  –012
 -هـ 0003، بيروت: 2المصري، ط تح: عدنان درويش، محمد الحسيني الكفوي،

 .م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع0337
الكواكب الدرية شرح على متممة األجرومية، الشيخ محمد بن محمد بن  –019

  .م، مؤسسة الكتب الثقافية0331هـ 0001، بيروت:0الرعيني، ط
كتاب، أحمد الكشاف اصطالحات الفنون، محمد علي بن علي التهانوي، ناشر  –010

  .قدامإهـ، مطبعة 0909جودت، 
لسان العرب، ابن منظور، تح: عبد اهلل علي الكبير، محمد أحمد حسب اهلل  –013

 وهاشم محمد الشاذلي، القاهرة:  د ت، دار المعارف
م، الدار 0371تونس:  المعرفية، عبد السالم المسدي، سانيات وأسسهاالل   –011

 .التونسية لنشر
هـ، 0007، بيروت: 0سانيات العامة وقضايا العربية، مصطفى حركات، طالل   –019

 م، المكتبة العصرية0337
م، ديوان 2113، الجزائر: 2ن، طــــــــــــأة والتطور، أحمد مومـــــــــــــــسانيات النشالل   –108

  .المطبوعات الجامعية
م، عالم 2110 -هـ0023القاهرة: ،غة العربية معناها ومبناها، تمام حسانالل   –013
 .الكتب
م، عالم 2111، القاهرة: 0ط ،اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسان –001
 . الكتب
، تعريب: عبد الرحمان الدواخلي، محمد القصاص، مكتبة غة، ج. فندريسالل   –000

 .األنجلو مصرية
 اللمع في العربية، ابن جني. –002
مبادئ اللسانيات العامة، أ مارتيني، تر: أحمد الحمو، بإشراف: عبد الرحمان  –009

 .، المطبعة الجديدة0373-م0370الحاج صالح وفهد عكام، دمشق 
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متن األلفية، محمد بن عبد اهلل بن مالك األندلسي، بيروت، دت، المكتبة   –000
 الشعبية. 

، مصر: 0ادر الرازي، طمختار الصحاح، محمد ابن أبي بكر بن عبد الق –003
 .هـ، مكتبة السكة الجديدة0923
  ابن جني،أبو الفتح عثمان  المحتسب في تبيان شواذ القراءات واإليضاح عنها، –001

، تح: علي النجدي ناصف، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، قدمه للطبعة الثانية محمد 2ط
 بشير األزلي، مقدمة الطبعة الثانية.

  م، دار هومه.2110غة، صالح بلعيد، الجزائر:الل   محاضرات في فقه –009
 .علي بن محمد الجمعه .مدخل إلى علم اإلحصاء –007
م، دار الثقافة 0330مدخل إلى المنطق الصوري، محمد مهران،  القاهرة:  –003

 للنشر والتوزيع.
م، سلسلة 0379، فاس: 0مدخل إلى لسانيات سوسير، حنون مبارك، ط –021

 المعرفة.توصيل 
م، 0379، مصر: 0ط المدارس النحوية، أسطورة وواقع، ابراهيم السامرائي، –020

  .دار الفكر
 .م، دار المعارف0317المدارس النحوية، شوقي ضيف، مصر:  –022
م، دار 2110-هـ0022. األردن:9المدارس النحوية، خديجة الحديثي، ط –029
 أربد. -األمل
، 9غة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، طالمدخل إلى علم الل   –020

 .م، مكتبة الخانجي0339 -هـ0009القاهرة: 
، 0بد اهلل، طتح: طارق نجم ع ابن جني،أبو الفتح عثمان المذكر والمؤنث،  –023
 دار البيان العربي. م،0373هـ 0013جدة: 
السيوطي، جالل الدين السيوطي دين غة، جالل الر في علوم الل  ـــــــــــــــالمزه –021

 .هـ0271نصر الهوريني، طبع،  تصحيح:
 مسائل خالفية في النحو العربي، أبو البقاء العكبري، تح: مازن المبارك. –029
 .، دار محمد عليالنحاة العرب، توفيق قريرة، تونسحوي وتفكير المصطلح الن   –027



 المصادر والمراجع المعتمدة

 

 
348 

المصطلح النحوي دراسة نقدية تحليلية، أحمد عبد العظيم عبد الغني، القاهرة:  –023
 م، دار الثقافة للنشر والتوزيع. 0331هـ، 0001
 .علم االصطالح الحديث حوية في التراث النحوي في ضوءالمصطلحات الن   –091

 .م، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر2111، مصر: 0ايناس كمال الحديدي، ط
ريم ـــــــــــــم، مؤسسة عبد الك0330المصطلح النقدي، عبد السالم المسدي، تونس: –090

 .بن عبد اهلل
 .عمار ساسي ،المصطلح في اللسان العربي من آلية الفهم إلى أداة  الصناعة –092
المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، عوض حمد  –099

 .م، عمادة شؤون المكتبات0370هـ، 0010ض: ، الريا0القوزي، ط
   .األدب والنقد. علي حكمت األلوسي مفاهيم في –090
  ، مصر:2ر غازي زاهد، طــــــــــاس، تح: زهيـــــــــــــحاني القرآن، أبو جعفر الن  ـــــــــــــــمع –093

 .م، مكتبة النهضة العربية0373هـ 0013
اح ـــــــــالحسن علي بن عيسى الرماني النحوي، تح: عبد الفت ومعاني الحروف، أب –091

 .م، دار الشروق0370هـ، 0010،جدة: 2اسماعيل شلبي، ط
هـ 0020روت: ــــــــــــ، بي0ي األضداد، أنطونيوس بطرس، طــــــــــــالمعجم المفصل ف –099

 م، دار الكتب العلمية.2119
  .0ج ،بنانيم، دار الكتاب الل  0372الفلسفي، جميل صليبا، لبنان:  المعجم –097
هـ، 0009، بيروت: 0المعجم المفصل في النحو العربي، عزيزة فوال بابتي، ط –093

 .م، دار الكتب العلمية0332
ة ــــــــــم، الدار السعودي2111، جدة: 0اجم والمصطلحات، حامد قنيبي، طــــــــــــالمع –001
  .ر والتوزيعللنش
، 2ا، عبد الحميد محمد أبو سكين ، طـــــــــة مدارسها ومناهجهـــــــــــــاجم العربيـــــــالمع –000

 .م، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر0370هـ، 0012مصر: 
، 0ارك مبارك، طــعربي، مب -إنجليزي -ات األلسنية فرنسيــــــــــــمعجم المصطلح –002

  .م، دار الفكر اللبناني0333بيروت: 
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، بيروت: 0ة، مشتاق عباس معن، طـــــــــي فقه اللغــــــــــالمعجم المفصل ف –009
 .م، دار الكتب العلمية2110هـ 0022
م، مكتبة 2110هـ، 0023، مصر: 0غة العربية، طالمعجم الوسيط، مجمع الل   –000

 الشروق الدولية
مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، محمد إبراهيم عبادة،  معجم –003

 .م، مكتبة اآلداب2100هـ، 0092، القاهرة: 0ط
معجم العين، أبو عبد الرحمان، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح: مهدي  –001

براهيم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس.  المخزومي، وا 
 .س، تح عبد السالم هارون، دار الفكرمعجم مقاييس اللغة، ابن فار  –009
م، مؤسسة 0371هـ 0019، بيروت: 9معجم النحو، عبد الغني الدقر، ط –007

 .الرسالة
معجم األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب، ياقوت الحموي الرومي، تح:  –003

   ، دار الغرب اإلسالمي. 0339، بيروت: 0إحسان عباس، ط
 .الخوارزمي، تح: إبراهيم األبياريمفاتيح العلوم، محمد بن أحمد بن يوسف  –031

 . م، دار الكتاب العربي0373هـ 0013. بيروت: 2ط
المفاهيم النحوية بين الدرسين العربي التراثي والغربي المعاصر، محمد عبد  –030

 .العزيز عبد الدايم، القاهرة: دت، دار العلوم
س محمد بن يزيد المبرد، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، المقتضب، أبو العبا –032

 م.0330هـ 0003،  القاهرة: 9ط
ابن ، أبو الفتح عثمان المقتضب في اسم المفعول من الثالثي المعتل العين –039
 .جني
م، دار الغرب 0339، تونس: 0بن مراد، طإبراهيم مقدمة لنظرية المعجم،  –030

 .اإلسالمي
  .ة الصغيرةـــــم، الموسوع0373المصطلح، علي القاسمي، بغداد:مقدمة في علم  –033
، 0الممتع في التصريف، ابن عصفور اإلشبيلي،  تح: فخر الدين قباوة، ط –031

 .م، دار المعرفة0379-هـ0019بيروت: 
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 م، مكتبة األنجلو مصرية.0397، القاهرة: 1غة، إبراهيم أنيس، طمن أسرار الل   –039
 .م، مكتبة األنجلو مصرية0331مصر:  ،غة، تمام حسانفي الل   مناهج البحث –037
ابن جني،  تح: أبو الفتح عثمان  المنصف في شرح كتاب التصريف للمازني، –033

  .م0330إبراهيم مصطفى، وعبد اهلل أمين، القاهرة: 
افية زفنكي، ـــــــــــــة ونهج معالجتها، صــــــــــــة مشكالتها التطبيقيــــالمناهج المصطلحي –011

 م، الهيئة العامة السورية للكتاب.2101دمشق: 
، بغداد: 0غة الحديث، علي زوين، طغوي بين التراث وعلم الل  منهج البحث الل   –010

 م، دار الشؤون الثقافية العامة0371
المنهج السالك إلى ألفية ابن مالك، األشموني شرح األشموني على ألفية ابن  –012

م، دار 0333 -هـ0993، لبنان: 0محمد محي الدين عبد الحميد، طمالك، تح: 
 . الكتاب العربي

تح: إبراهيم مصطفى وعبد اهلل أمين،  ابن جني،أبو الفتح عثمان المنصف،  –019
 .، إدارة إحياء التراث العربي0330هـ 0999، مصر: 0ط

م، دار التعارف 2111 -هـ0029المنطق، الشيخ محمد رضا المظفر،  –010
 للمطبوعات.   

 ،محمد علي بن علي التهانويموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،  –013
شراف ومراجعة رفيق العجم، تحقيق علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى  تقديم وا 

م، 0331، بيروت: 0العربية، عبد اهلل الخالدي، الترجمة األجنبية جورج زيناتي، ط
 .مكتبة لبنان ناشرون

النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج، محمد عبده الراجحي، بيروت:  –011
 .ة العربية للطباعة والنشرم، دار النهض0393

نزهة األلباء في طبقات األدباء، أبو البركات األنباري،  تح: إبراهيم السامرائي،  –019
 .م0373هـ، 0013، 9مكتبة المنار، األردن، ط
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، عمان: 0نظرية المعنى في الدراسات النحوية، كريم حسين ناصح الخالدي، ط –017
 .والتوزيعم، دار صفاء للنشر 2111هـ، 0029
م، 0339، تونس: 0نظرات في التراث اللغوي العربي، عبد القادر المهيري، ط–013

 .دار الغرب اإلسالمي
نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي، غراتشيا غابوتشان، تر:  –091

  .جعفر دك الباب، سوريا: دت، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر
الخليلية الحديثة، مفاهيمها األساسية، عبد الرحمان الحاج صالح،  النظرية –090

كراسات المركز سلسلة يصدرها مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية 
سانيات العربية والمعجميات والمصطلحات العربية وعلم الترجمة، فرقة بالجزائر، قسم الل  

  .0، ع2119حديثة، الجزائر: النظريات اللسانية والنظرية الخليلية ال
 ،ن العشرين قاموس النجاري نموذدجاساني في مطلع القر نقل المصطلح الل   –092

 .محي الدين محسب، دار الهدى للنشر والتوزيع
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن  –099

 م، دار صادر.0397هـ 0937: تح: إحسان عباس، بيروت أبي بكر بن خلكان،
 .لسانيات الحديث، أحمد عارف حجازيالوقف واالبتداء في ضوء علم ال –090

 .م، دار فرحة للنشر والتوزيع2117السودان: 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالل الدين السيوطي، تح: أحمد شمس  –093

 . م، دار الكتب العلمي0337 -هـ0007، بيروت: 0الدين، ط
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، أبو منصور عبد الملك الثعالبي  –091

م، دار الكتب 0379هـ 0019، بيروت: 0تح: مفيد محمد قميحة، ط النيسابوري،
 .العلمية

 غة العربية:المقاالت بالل  
 .سعيد بن محمد القرني .أثر الفهم اللغوي في فهم المصطلحات العلمية –099
  .الحديث، عبد الرحمان الحاج صالح أدوات البحث العلمي في علم المصطلح –097

 .، مجلة المجمع الجزائري2117الجزائر: 
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 األشكال الجديدة للنحت ودورها في التنمية اللغوية المعاصرة، يوسف وغليسي، –093
أصول األلسنية عند النحاة العرب، صبحي الصالح، األلسنية أحدث الدراسات  –071
 نسانيةاإل

األلسنية المعاصرة والعربية، رشيد عبد الرحمان العبيدي، مجلة الذخائر،  –070
 .0م، العدد2111هـ، 0021
ابن جني وأثره في البحث اللغوي الغربي، حازم الحلي، مجلة مجمع اللغة  –072

 .2، ج70العربية، دمشق، المجلد 
العربية، محمد رشاد الحمزاوي، إشكالية المصطلح وانتقال النظرية في الثقافة  –079

 .0333، صيف 2مجلة العلوم االنسانية، ع
البحث اللغوي وصلته بالبنيوية في اللسانيات، رشيد عبد الرحمان العبيدي، كلية  –070
 .جامعة بغداد ،التربية
البحث الداللي عند ابن جني، مهين حاجي زاده، مجلة اللغة العربية وآدابها،  –073

  .م، السنة السادسة، العدد العاشر2101، هـ0090طهران، 
التجربة السورية في وضع المصطلحات، محمود أحمد السيد، التعريب، مجلة  –071

نصف سنوية محكمة، تصدر عن المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، 
  .2117، 07، السنة 93دمشق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ع 

تخطيط السياسة اللغوية في الوطن العربي ومكانة المصطلح الموحد، علي  –079
 .29القاسمي، مجلة اللسان العربي، ع

حركية المصطلحات النحوية بين شرعية التداول وعلمية االبتكار، مها خير بك  –077
 م،  العدد التجريبي 2101ناصر، مجلة الممارسات اللغوية، تيزي وزو: 

 .3الدراسة النصية للمصطلح، مصطفى فوضيل، مجلة دراسات مصطلحية، ع –073
الدراسة المعجمية للمصطلح، مصطفى اليعقوبي، مجلة دراسات مصطلحية،  –031
 م.2113هـ،0021، 3العدد
دراسات مصطلحية،  الدراسة المفهومية تعريفها مفهومها أنواعها، فريدة زمرد، –030

 .م2113، 3ع



 المصادر والمراجع المعتمدة

 

 
353 

ة الفرنسية نحو تأسيس نظري وعملي ـــــــية واللغـة العربـــــابلية بين اللغــــدراسة تق –032
لدرس الترجمة، سعيدة كحيل، مجلة اللغة العربية للمجلس األعلى للغة العربية، خريف 

 .07، ع 2119
عالم المصطلحيين في تطوير المصطلحات العربية وانتشارها، دور التوثيق واإل –039

 .32سان العربي، عمجلة الل  ، عبد اللطيف عبيد
الصوتيات عند ابن جني، بدر الدين قاسم الرفاعي، مجلة التراث العربي،  –030

 .01و 03م، اتحاد كتاب العرب، العددان 0370هـ، 0010دمشق: 
الصرف والتصريف وتداخل المصطلح، خالد بن عبد الكريم بسندي، مجلة  –033

 .2، اآلداب 21جامعة الملك سعود، م
غة العربية، اعة المصطلح في العربية، عبد المالك مرتاض، مجلة الل  ـــــــــــصن –031

 .33، سنة 2غة العربية، عالمجلس األعلى لل  
 سان العربيضرورة توحيد المصطلحات العربية، مصطفى الشهابي، مجلة الل   –039

 .9ع
واألدب، بشير غة علم المصطلح وأثره في بناء المعرفة وممارسة البحث في الل   –037

 .23م، مجلة التواصل، ع2101إبرير، الجزائر: 
غة فظ الحضاري، حامد صالح قنيبي، مجلة مجمع الل  العالقة بين المصطلح والل   –033

  .م0339، سنة03العربية األردني، ع
العالقة بين علم المصطلح واللسانيات التقابلية والترجمة، حفار عز الدين،  –211

 .09م، ع2102زائر:مجلة التعريب، الج
الهادي بوطارن، محمد  ،(عربي-اءة لقاموس المصطلحات اللسانية )فرنسي قر  –210

 .م2100مدور، مجلة مقاليد، العدد الثاني، ديسمبر 
، السعودية مجلة الحكمة، ،القراءات القرآنية عند ابن جني، جايد زيدان مخلف –212

 .3ع
والمعجمية قراءة نقدية في شرح الحدود حوية بين العلمية كتب الحدود الن   –219

 م.2102النحوية للفاكهي، كمال قادري، ملتقى المعاجم المختصة، جامعة سطيف، 
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غة العربية بدمشق، ة مجمع الل  ــــــــــسانيات والمصطلح، أحمد قدور، مجلالل   –210
 .0، الجزء  70المجلد
سعيد صالح الغامدي، مجلة غة والكالم في التراث النحوي العربي، محمد الل   –213

 .2111، يناير مارس ، 9، ع90عالم الفكر، مجلد 
حوي العربي ابن جني نموذجا مقاربة تأصيلية في مبادئ لسانية في التراث الن   –211

، ديسمبر: 01مجلة العلوم االجتماعية، عج البنوي األوروبي، كمال قادري، ضوء المنه
 م.2102
                                                              .م2117، حزيران 90مجمع األردني، عمجلة ال –219
 .0ج 91مجلة المجمع العربي، م  –217
شاعته، عبد اللطيف  –213 المرصد المصطلحي أداة لتطوير المصطلح العربي وا 
 تونس، المعهد العالي للغات. ،عبيد
اسي ــــــــادر الفـــــــعربي، عبد الق -فرنسي -اني، معجم إنجليزيــــــــسلح الل  المصط –201
 .29سان العربي، عمجلة الل  ، الفهري
ال قادري، ملتقى مخبر ـــــــــــــي اآلليات والحدود، كمـــــــــــــــحوي العربالمصطلح الن   –200

 .2113وية والبالغية، جامعة سطيف، المصطلحات النح
غوي عند ابن جني في كتاب الخصائص مصدره وداللته، عبد هللا المصطلح الل   –212

 .11مجلة مجمع اللغة العربية األردني، ع جفال، 

نجليزي عربي، عبد  معجم مصطلحات علم اللغة الحديث عربي إنجليزي –209  وا 

 .20المجيد الماشطة، وضعه نخبة من اللغويين العرب، مجلة اللسان العربي، ع

 مية الحديثة، محمد رشاد الحمزاويالعربي المعاصر في نظر المعجالمعجم  –200
 .، الجزء الرابع97مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلد 
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دراسة نقدية من منظور معجم  -المصطلح الّنحوي في كتاب الخصائص البن جني ملخص:
الّلسانيات الحديث، هو موضوع أطروحة الدكتوراه ارتضيناه ليكون إضافة نوعية في مجال علم 

هذا األخير قد اعتبر من أهم القضايا الشائكة، التي المصطلح وبخاصة المصطلح الّنحوي، إذ إّن 
يصعب الفصل فيها، ألن التعدد االصطالحي واالختالف في تسمية المصطلحات كان السمة 

يقبل هذا التعدد كعلم قائم بحد ذاته الغالبة في تفكير الّنحاة القدامى، فهل علم المصطلح 
ما جاء في الدراسات  سقط  الموضوع الذي ي   واالختالف؟ من هنا كان الدافع إلى الخوض في هذا

ن اختلفت المعطيات إال أن مثل هذه المواضيع تعد  اللسانية الحديثة على التراث النحوي العربي، وا 
تطور من داخلها لتساير كّل جديد، وتضع قراءة للتراث بعيون الحاضر، وهذا ما يجعل اللغة ت

 مصطلح، وفق ما تمليه مبادئ علم المصطلح.نفسها ضمن قائمة اللغات العلمية المنتجة لل

-المصطلح في كتاب الخصائص  -المصطلح النحوي، -علم المصطلح، - الكلمات المفاتيح:
  الدراسة النقدية.-المصطلح في معجم اللسانيات الحديث، 

 
Résumé : La terminologie dans le livre "les caractéristiques" (el Khassais) d’Ibn Djenni 

étude critique selon le dictionnaire de linguistique de Jean du Bois, est le sujet de cette 

thèse qui sera un complément qualitatif dans le domaine de la grammaire arabe. La 

terminologie est considéré l’un des problèmes les plus épineuses, qui sont difficiles à 

trancher, parce que la diversité idiomatique et les différences dans la dénomination de la 

terminologie était la caractéristique dominante dans les penser des anciens 

grammairiens. Ce sujet il va mettre à profit les études linguistiques modernes au 

patrimoine de la grammaire arabe, malgré les différences dans les données, cependant, 

de telles questions sont la lecture du patrimoine par une lecture du présent, et cela ce qui 

rend la langue évoluer de l'intérieur pour suivre le rythme de la toute nouvelle, et se 

mettre dans la liste des langues scientifique qui produits  à long terme. 

Mots clés : la Terminologie, le terme grammatical, le dictionnaire de linguistique,….    
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