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سلطانك وأقول اللهم قبل كل شيء أهديك ربي حمدا يليق بجالل وجهك وعظيم 
 لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا

 لحظه من دفئها وحنانها  الال كل س أن الحياة يجب أن تطول كي أنعمالتي أح إلى
، أن الحياة صبر وكفاح متنيإلى من عل ،معه تنير دربيشإلى من كانت  ،متناهي
 "سهام"ليك أمي الغالية عيناها بدموعها الغالية في كل نجاح تخلل حياتي إ وترقرقت

.ارعاك اهللا وحفظك ودمت لنَ   

معان الحياة إلى  أسمىإلى النجم الساري في سماء أفقي إلى الذي تعلمت منه  
احفظك اهللا لنَ  "عبد الحفيظ"صانع مجدي ومناره فخر إليك أبي العزيز   

ىنصر الدين عثمان حمزة سفيان منَ  :إلى إخوتي وأخواتي منيع السرور وشموع األمل   

إلى كل العائلة لكم أهدى ثمره عملي وتحياتي أمنياتي لكم بالتوفيق   

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 هالكريم وعلي آل هالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على نبي
:وصحبه أجمعين وبعد  

 ،في العمل التفانيلمن توسم فيه  يوأتوجه بشكر  ،رفع قلميأ ، أننه لشرف عظيمإ
من عليه وأسأل اهللا أن يّ  ،معترفة قبل جهدي بجهده "قديدحالحاج "أستاذي الفاضل 

 نفتخر مواألجيال الصاعدة بمثلك ،للعلم اخادمً  كي يبقى ،الصحة ودوام العافية
بها  التي طالما حلمنا ناهدافألى ما نصبوا إليه محققين في ذلك إ ،نتوجه مبإرشاداتكو 

.ةطويل ةمد  

 جنة المناقشة على ما سيتفضلون بهل األفاضل أعضاءألساتذة لكما أتوجه بالشكر 
، حبه ونرضاها نإلى م نا اهللا جميعاوفق ،من تصويبات سيْبدونهمالحظات وعلي ما من 

.ي خير الجزاءالجميع عنّ  وجاَزى  

 

 

 

 

 



 

 

لغة القرآن يا شمس الهدى

صانك الرحمن من كيد العدى

 

 

 لغة القرآن يا شمس الهدى

صانك الرحمن من كيد العدى       

*حمد خليفة أبو شهاب*                
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   مقدمة

والصالة والسالم على خري خلقه  احلمد هللا الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني فأنار به قلوب عباده املتقني،      
 :آله وصحبه التابعني وبعدالنيب األمني وعلى 

إن الّلغة معجزة من معجزات اهللا تعاىل فقد خّص ا اإلنسان ليتواصل مع بين جنسه دون غريه من الكائنات،  
وهي وعاء الفكر هلا حتفظ اإلنسانية ثقافتها، وتضمن استمرارية تارخيها فهي املعّربة عّما خيتلج يف الّنفس، وهي 

وكيانه ، لوالها ملا كان لإلنسان وجود وكيان واستمرار، فهي الوسيلة اليت تقّدم به حنو روح اإلنسان وجوهر وجوده 
الباحثني هتمام سبتها اللغة العربية فقد حظيت باتكاليت ا  امليزة ها هلذونظرً  احلضارة وترسم له الطريق القومي لذلك ،

اليت  ةهلامامن القضايا  املصطلح الذي يعدّ  منها كثريةإىل ظهور علوم لغوية  ، مما أدى والعلماء على مر العصور
  .للمصطلحات من دور كبري يف تيسري العلوم وتوضيح أفكارها فهي مفاتيحهاملا وذلك  ،ين ا علم اللغةعُ 

دعامة العلوم العربية وقانوا األعلى منه نستمد العون ونستلهم القصد، ولن جتد علما النحو العريب  ن مث إ         
  .                  غري هذا العلم، وال ميكن أن ندرك كالم اهللا تعاىل ، وفهم دقائق التفسري إال بإملام النحو وإرشادهيسريا ب
مث توالت اجلهود  ،مصطلحاا ةلكل مدرس وأصبح ،مدارس خاصة ي إىل نشوء نحو اللق مصطلح أّدى  خ       

 نشأتهاملصطلح النحوي "نون بـور املؤلف املععنها ظهيف هذا العلم اجلديد مع تطور مستمر حىت وصلت متخض 
تاريخ تطور  ّدةجا ةكادمييأ دراسةالذي درس  القوزي محد ألعوض  "القرن الثالث اهلجري أواخروتطوره حىت 

  .على منهجه او ليسري  ةشجع النحاا هذا م ،صطلح النحويامل
 تسليط إىليسعى  "اجلرجاين فشريلالنحوي يف معجم التعريفات ل املصطلح"ـهذا واملوسوم ب يحبث إن         

 ياملعجم تأليفالرائدا يف جمال  مؤلف يعدّ  إىل ةعوداللمصطلح النحوي من خالل ل الرتاثية املعاجلةالضوء على 
 دراسيتن إوعليه ف "معجم التعريفات"وهو  الأ متنوعةوفنون  عديدةاشتملت على علوم  موسوعةنه أذلك  ،العريب

 ،املصطلح وإبراز مدى اهتمام صاحب املعجم ذا للبحث عن املصطلح النحوي يف هذا املعجم ىهذه تسع
والتساؤالت  اإلشكاالتمن  ةجمموع حمن خالل طر  إال ذلك ويقدم نتائج تفيد القارئ وال يتسَىن  حبثٍ وككل 

  :ذكرها كما يليأ
  ؟وتطور أكيف نش؟ما هو مفهوم املصطلح النحوي

  ؟التعريفات معجمهاجلرجاين يف تطور املصطلح النحوي من خالل  الشريف ساهمكيف 
  :منها الثانوية اإلشكاالتمن ة تتفرع عنها جمموع ة قدرئيسي إشكاالتهي  و

 ؟ما مفهوم املصطلح  - 
 ؟النحوة ما هي ماهي  - 

 أيتهار  ،حبث ةعن هذه التساؤالت اعتمدت على خط اإلجابةو  ،بكامل جزئيات موضوعياإلحاطة جل أمن و 
  :يلي حسب ما ةيف ذلك مقدم تسبقهم ةا املوضوع حيث تضمنت فصلني وخامتملثل هذ األنسب
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الذي كان عبارة عن إشارة ألهم  مدخل يليها ،وال غىن عنها ،عمل علمي ألي املتصدرةوهي  ةملقدما
استهلت احلديث يف  ،يف فصلني الدراسةتناولت هذه املصطلحات املنصوص عليها يف عنوان موضوعي ، مث 

احلديث عن مفهوم النحو  االنتقالبعدها يف اللغة و االصطالح، عن مفهوم املصطلح  ةنظر  بإعطاء األولالفصل 
   .اوتطورً  نشأةفيما بعد احلديث عن املصطلح النحوي  يأيتل ،واالصطالح اللغةيف 
خصصته لدراسة  ،"شريف اجلرجاينلاملصطلحات النحوية يف معجم التعريفات ل دراسة"بـالفصل الثاين ومسته أما 

فيها بعض  طرتس ةآخر العمل يف هذا البحث كان خامتو  ،ومنهجه، املصطلحات والتعريف بصاحب املعجم 
  .النتائج املتوصل إليها

فقد  طابع إحصائي باألساس اذ يوإن كان موضوع ،اليت تفرض علينا أحيانا املنهج املتبع هي طبيعة املوضوع إنّ 
صطلح املتتبعت  قدإذا كان ذا طابع تارخيي فو  ،دراستها وحتليلهابصطلحات النحوية الواردة يف املعجم امل أحصيت

 واملضموين يوصفت معجم التعريفات من اجلانبني الشكل دفق ،ذا طابع وصفيوإذا كان  ،وتطوره هنشأت ينحو ال
، يف علم النحو العريب وضرغبيت يف اخل وهين ودفعين بقوة ز ي حفالذ بل ةفصدال ةومل تكن هذه الدراسة وليد

دمه أقما س وهجناز هذا العمل إيف  يبرز دوافعأنه من أكما   ةالعربي ةحوينال يتوثقاف كتسبايتملتطوير و  ،تنمية ملعريف
، وحماولة الوصول اىل نتائج عقيدهت وتيسري إامه، ةزالإللمصطلح النحوي و  ةرؤى جديد من ئر قاو الأرس اللدّ 

ميكن أن تعتمد يف الدراسات املصطلحية يف جمال النحو العريب، وهذا ال يعين خلق مصطلحات جديدة يف النحو 
العريب، وإمنا النتائج اليت ميكن أن حتقق من وراء هذا البحث هي جعل مصطلحات النحو العريب تتماشى مع 

علم املصطلح، وذلك من خالل الوقوف على املصطلح الواحد للمدلول املبادئ اليت حددها العلماء يف جمال 
 ةتكمل الواحد للتسمية الواحدة ومن ذلك ميكن اعتماد مصطلحات حنوية ذات تسمية واحدة للداللة الواحدة، 

لنيل شهادة املاسرت والدكتوراه من املذكرات  ةعن جمموع ةوهي عبار  ي،صطلح النحو املحول  ةللدراسات السابق
  :منها

وهي أطروحة لنيل " اجلزائرية املصنفاتاملصطلح النحوي يف "ـة بناملعنو  "عثمانبعباع "دراسة الباحث  - 
 .شهادة الدكتوراه 

وهي مذكرة لنيل شهادة " املصطلح النحوي يف آثار التليلي"قمرة كرام املعنونة ب "ثة دراسة الباح  - 
  .ريتاملاجيس

من املصادر واملراجع من أجل تثمني  ةععلى جممو  ياعتمدت يف إجناز حبث داكمية فقتر لكون املعلومات  ونظرًا
بقدر تشعب املوضوع  عتتسمراجعه و و مصادر هذا البحث  بومن الطبيعي أن تشتع ،البحث ةقيم ء منواإلعال
  :رودها يف البحث كوا املرجعية األساسية له كان أبرزهاو توزعت حبسب  دوق ةكانت خمتلف  ، فقدنفسه

 التعريفات للشريف اجلرجاينمعجم  - 
 الكتاب لسيبويه  - 

  .أريده يف مسرد خاص به يف اية هذا البحثس مماوغريها كثري 
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: ، أما عن الصعوبات اليت واجهتين فيمكن إجيازها يفمن الصعوبات ةإال وتعرتض سبيلها جمموع كل الدراسات 
كثرة املصادر واملراجع يف جمال النحو العريب مما أدى إىل تشعب األفكار واآلراء وهذا ما أدى إىل صعوبة انتقاء 

تلزم املعلومة، إضافة إىل ذلك إذا كان املوضوع ممتدا يف تراث العريب القدمي وتغلغله يف دراسات احملدثني، فقد اس
 مين التنقيب يف كتابة التعريفات وضبط املصطلحات النحوية ومتييزها بشكل دقيق ومقارنتها مع تعاريف النحاة، 

تلك الصعوبات حيث حاولت بالقدر املستطاع أن يكون البحث حامال يف  واجهتإذا  ةمر املتعة تكون عا ولكن
ن ما يكهوم ، ميدان النحو الشاسع واملتشعب جداحىت يكون القارئ على دراية ملا حيصل يف ةطياته فائدة كبري 

  .من نقصان فإننا طالب علم هدفنا التعلم
، فإن كان ما يدعو ام بفحوى البحثملهي إال حماولة مين لإل إن ،عي لنفسها التمامن هذه املذكرة ال تدّ إف وعليه

ذلك أن  ،على عاتقيقاة ملسؤولية ملاف ب،يو كان ما يدعو للنقد والتص  وإن ،لألستاذ املشرف للثناء والفضل راجع
  .ة أثناء الدراسةقتتطلب الد ةاملصطلحات فيها مشتق

 و الذي كان يل نعم العون بتوجيهاته النرية "حديد قاحلاج " يوأستاذ فور ملشريفو وخري اخلتام أتقدم بالشكر امل
جزاه اهللا خري ف ،يرقدعبارات الت وأمسىفله مين الشكر اجلزيل  ، متام هذا البحثإفكان له يد يف  ،متابعته الدقيقة

 .اجلزاء
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 

 

 

 

 

علم املصطلح: أوال  

علم النحو: ثانيا  

لحعالقة املصطلح بعلم املصط: ثالثا
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  :علم المصطلح: أوالً 
املصطلح هو لغة العلم حني تتسع فروعه، وتتشعب طرائقه، وهو وسيلة ختزين وإحاطة واختزال، وحتكم يف 

، ومما يؤكد قيمة املصطلحات كوا "املصطلحات مفاتيح العلوم ومثارها القصوى"زمام املعرفة، ولذلك قيل قدميًا 
قتحام غمار املعارف وولوج أبواا، والوقوف على قضاياها، وعن العمود الفقري لكل علم، والسبيل األوجد ال

  .طريقها تتم مقايضة املعرفة بني املتخصصني، وبني خمتلف األمم
  :تعريفه -1

نظرًا ألمهية املصطلح فقد شكل موضوعا لعلم قائم بذاته، علم له مبادئه ونظرياته ومناهجه وجماالته وآفاقه 
العلم الذي يبحث يف العالقة بني املفاهيم «: ويقصد به Terminolgieيسمى املصطلحية أو علم املصطلح 

اللغة واملنطق واإلعالمية وحقول التخصص وهو علم مشرتك بني علوم .العلمية واأللفاظ اللغوية اليت تعرب عنها
ويهم هذا العلم املتخصصني يف العلوم والتقنيات واملرتمجني والعاملني يف اإلعالميات وحمل من له عالقة . العلمي

  .)1(»باالتصاالت املهنية والتعاون العلمي
األسس العلمية لوضع بأنه علم أحدث أفرع علم اللغة التطبيقي يتناول «: كما يؤكد حممود فهمي حجازي

، وكان فوستري قد حدد مكان علم املصطلح بني أفرع املعرفة بأنه جمال يربط علم (...)املصطلحات وتوحيدها 
  .)2(»اللغة باملنطق، وبعلم الوجود وبعلم املعلومات وبفروع العلم املختلفة

ويبحث يف التحديد  علم يبحث يف ضوابط صالحية املفردات املرشحة، لتكون مصطلحات،«: وهو أيضا
  .)3(»الدقيق ملعانيها ويف تطور مدلوالت بعض املصطلحات عرب العصور

 تصب معاين هذه التعاريف يف وعاء واحد وهو أّن علم املصطلح علم يهتم بدراسة املصطلحات َويُِطل
ن دور كبري لدى على كل جوانب ااالت العلمية من خالل عالقته مع كل العلوم التقنية واملهنية وما له م

  .الباحثني واملتخصصني
  :خصائص المصطلح -2

عّدد علماء املصطلح مجلة من الشروط واملواصفات الواجب توافرها يف املصطلح حىت يؤدي دوره على أكمل وجه 
  )4(:ومنها
 .أن يكون لفظًا ال عبارة حىت يسهل تداوله �
 .معاٍن متشاة يف اللغة العامة حمدد املعىن حتديًدا تاًما ومبتعًدا عن األلفاظ اليت هلا �

                                                           

 .457، ص1998اجلهود اللغوية يف املصطلح العلّمي احلديث، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، دط، : حممد علي الزركان)1(
 19.األسس اللغوية لعلم املصطلح، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، دت، ص: حممود فهمي حجازي)2(
 .15، ص2002ه، 1422، 1، مطبعة دار النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، طيف االصطالح: إدريس حسن العلمي)3(
 .16-15، ص2012، 1يف املعجمية واملصطلحية، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط: سناين سناين)4(
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 .استحسان املصطلح الغريب الذي ال يقع يف التشابه �
 .االكتفاء بأدىن عالقة تربطه مع املعَىن اللغوي للكلمة �
 .االبتعاد عن االشرتاك املصطلحي �
 .االبتعاد عن الرتادف املصطلحي �
 .االهتمام باملعَىن قبل اللفظ �
 .للضبطاالنتماء إىل حقل مفهومي قابل  �

من هذه املنطلقات أستنتج أّن واضع املصطلح سواء كان املصطلحي أو املعجمي أو املرتجم ، ال ميكنه 
 .االستغناء عن هذه اخلصائص اليت أوردا أعاله ألا مبثابة القواعد الذي ينهض ا املصطلح

  :مجاالت المصطلح -3
ف ختصصات ، واملصادر املعرفية وبالنظر إىل ذلك فإن يف هذا األمر ختتلف وجهات النظر للمعرفني باختال     

  )1(:جماالت املصطلح تأيت كالتايل 
 .علم من العلوم  - 
 .فرع من فروع املعرفة  - 
 .قطاع معريف معني وختصص ما - 
 .نظريات علمية وفنية وأدبية - 
 .فن من الفنون  - 
 .ميدان ما ونظام متجانس - 
 .مصطلحات فرع حمدداالستعمال اللغوي اخلاص ، وسياق لنظام خاص من  - 
 .عادات وأعراف اجتماعية لناس السائرة - 

وإن كان هذا االختالف ينتقد حبكم الضرورة العلمية لألشياء ، ومقتضيات البنايات اإلحالية اليت حتكم    
املصطلحات دف التوحيد والتفعيل ، وذلك أن التعدد يف هذا الشأن مفيد للثراء املرجعي ، و مستجيب 

  .ت األصول و احلقول  املختلفةللمفاهيم ذا
  :أركان المصطلح -4

املصطلح عصب املعرفة املتخصصة، وهو مفتاح العلوم، لذا كان حظه من الدراسات واِفٌر لدى العرب والغرب، وهو يتكون من 
  :ثالثة أركان رئيسية أذكرها على النحو التايل

                                                           

، 2010، 1طلح يف النقد اإلسالمي احلديث ، عامل كتب احلديث للنشر والتوزيع، األردن ، طصقضايا امل: جنيب الكيالين ، حممد أمهاوش )1(
  63ص
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أن املصطلح  «: فريى دوبكري(...) لبداية ألي عمل مصطلحي هو الركن األساسي من أركان املصطلح وهو نقطة ا: المفهوم_أ
هو قبل كل شيء عبارة عن وحدة معجمية أو عالمة لسانية يعرف مدلوله داخل ميدان ثقايف أو تقين خاص وهو ما يعارض 

 .)1(»ساين الذي يعرف على مستوي اللغةلاملدلول ال

وهو أن يوضع لكل مصطلح وصًفا كالمًيا له يشمل على (...) وهو ثاين ركن من أركان املصطلح  :التعريف_ب
مقابل لفظ احلّد اليت " التعريف"اخلصائص اليت يتصف ا املفهوم، ولقد كثر يف العصر احلديث استخدام لفظ 

حي يرمي إلعطاء صورة ذهنية التعريف املصطل «: استخدمها علماء وعلماؤنا العرب قدميا، ويعرّفه دولوك أنه
 .)2(»دقيقة للمفهوم

التسمية تعد بنية صرفات متتالية تسمح العالقات «: يقف خالد األشهب على تعريف الرمز اللغوي بقوله :الرمز اللّغوي-ج
عىن

َ
 .)3(»بينها بتكوين امل

هكذا ويبقى املصطلح أحد أهم األمور اليت على الباحث أن يوليها اهتماًما بالًغا، ينبغي على الباحث أن يوليها اهتماًما بالًغا، 
فهو يشغل حيزًا مهًما ضمن أي دراسة، لذلك ال بد من احلرص يف التعامل مع مسألة املصطلح أركانه الثالثة املذكورة وتعين جمال 

 . طويره جماالت املعرفة اإلنسانيةأي حبث وتسهم يف ت

  :طرائق وضع المصطلح -5
من املعلوم بالضرورة أن املصطلح ضرورة معرفية أكثر منه ضرورة لغوية فقد تعددت طرائق وآليات وضع املصطلح 

  )4(:وأكثرها خيص اللغة العربية أذكر منها
  .هو وضع كلمات جديدة مل تكن معروفة أو مستعملة من قبل :االرتجال. 1
هو أخد كلمة أو أكثر من أخري ملناسبة بني املأخوذ واملأخوذ منه يف األصل اللفظي واملعنوي، : االشتقاق. 2

  ليدل على املعىن األصلي مع زيادة مفيدة ألجلها اختلفت بعض حروفها أو حركاا أو مها مًعا
فمن مصدر الكتابة نشتق الفعل املاضي كتب واملضارع يكتب ، واسم الفاعل يكتب واسم املفعول  :مثال

  . مكتوب
  :القياس. 3

هو محل جمهول على معلوم ومحل غري املنقول على ما نقل، ومحل ما مل يسمع على ما مسع يف حكم من األحكام 
  .وبصلة جامعة بينهما

  

                                                           

، 2010نقل املصطلح الرتمجي إىل اللغة العربية، حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف الرتمجة، جامعة منتوري، قسنطينة، : خدجية هناء ساحلي)1(
 .10-9، ص2011

 .11املرجع السابق، ص)2(
 .91، ص2011، 1املصطلح العريب، البنية والتمثيل، عامل الكتب احلديث، أربد، األردن، ط: خالد األشهب)3(
 .21-20-19-17م، ص2006ه، 1427حبوث مصطلحية، منشورات امع العلمي، دط، : أمحد مطلوب)4(
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  :المجاز.4
  .القدمي إىل معىن جديد مع قرينة تدل على ذلك النقل هو نقل الكلمة من املعىن

ذرة تطلق على صغار النمل واليت أصبحت اآلن : أيضا. لفظة السيارة وأصلها القافلة تطلق على السفر  :المث
  .تدل على النواة الذرية

  .رتوليد أمساء ومصطلحات من كلمات عربية تدل على معاٍن أصبحت بعيدة عن هذا العص :التوليد. 5
  .اسم تأتأة الذي يدل أو يشري إىل تلعثم املتكلم وتكرار حرف التاء عند النطق  :مثال

  :االقتراض. 6
  .هو أخذ كلمة أو أسلوب من لغة واستعماهلا يف لغة أخرى

 tobe on the: مصطلح أجنيب ايتخذم يف اللغة املستهدفة، مثال  technologieتكنولوجيا: مثال
plane etr sir lavion 

  :النحت .7
هو أخد كلمة من كلمتني أو أكثر مع املناسبة بني املأخوذ واملأخوذ منه لكي ال يقع التباس ويلجأ إليه أصحاب 

  .)1(اللغة لالختصار
كانوا ينحتون من ﴿: وردت لفظة النحت يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل .مشأل منحوتة من ماشاء اهللا  :مثال 

  . أي آمنني من اخلراب أن خترب بيوم اليت حنتوها من اجلبال، 82سورة احلجر اآلية  ﴾اجلبال بيوتا آمنني
وتبقى هذه الطرائق أو اآلليات األساس الذي يهتدي إليه، خصوًصا وأا تسعى إىل إكساب املصطلح مكانة 

الكثري من املصطلحات مهمة داخل احلقل املصطلحي، وقد استعان ا العلماء القدامى وكذا احملدثون، فوضعوا 
  .اليت جاوزت اآلالف

  :الشروط الواجب توفرها في واضع المصطلح -6
إّن عملية وضع املصطلحات ليست عملية سهلة أو يسرية بل تتطلب تركيزًا ودقة عالية، وهلذا ال بد لواضع 
املصطلحات أن يكون على دراية باملادة، فقيًها يف اللغة، حماطًا بالتاريخ، حىت يتمكن من وضع املصطلحات اليت 

  : ة قائالً هذه العملي" عزت حممد جاد"تتماشى مع العصر، وقد وصف الباحث 
إّن عملية وضع املصطلح يف طرحها املعريف هي يف األساس ج إبداعي وتوّجه علمي يستوجب على الشارع «

قدرًا موفورًا من الدقة العلمية والسعة املعرفية، واإلدراك احلسي املتصل بشبكة األدب وتفريعاا املختلفة بني علوم 
يمة العلمية واملعرفية وتنبثق فاعلية ودرجة بقائه وصالحيته للتداول والشيوع اللغة والعلوم اإلنسانية، ألنه بتحقيق الق

  )2(»من خالل هذه القيمة
                                                           

 .27، 24،،22صطلحية،  صمحبوث : أمحد مطلوب )1(
 .47، ص2002النقدي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، نظرية املصطلح : عزت حممد جاد)2(
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فنجده يركز  على شرطني يرامها ضروريني للمصطلحي واملرتجم معا فالبد "أما الباحث حيىي عبد الرؤوف جرب 
وأن يكون على معرفة جيدة   ينقل منهااللغة اليتأن يكون على معرفة جيدة ب: للواضع أو املعرب من شروط وهي

  .)1(فيهبالعربية وأساليبها وأن يكون على علم واسع ودراية عريضة يف اال الذي يعمل 
ومن هنا يتضح أن واضع املصطلحات البد أن يتحلى بالدقة والعلمية والثقافة املوسوعية والثقة يف لغته األم واللغة 

  .لعض األخالقياتاليت تنقل منها باإلضافة حتليه ل
  :أهمية المصطلح -7

للمصطلحات أمهية كبرية يف ضبط دالالت األلفاظ وحتديدها، ومن مثة الدفع بوترية اآلداب على امتالك     
لغات خاصة ا، اعتىن ا العلماء قدميا وحديثا، فبلغت اللغة العربية بآداا  املتنوعة منزلة مميزة وصلت إىل قمة 

  .يف التعبري التطور واملرونة
أسس الصياغة املعجمية يف كشاف "من خالل كتابه " حممد القطيطي"وتكمون أمهية املصطلح فيما ذكره 

  )2(:كما يلي" اصطالحات الفنون

إن املصطلح مكون أساسي من مكونات أي علم من العلوم سواء أكانت علوما شرعية أو علوم إنسانية أو  •
ور قيام علوم دوا، بل ميكن قياس درجة نضج علم من العلوم ملدى تفوقه يف تص  علوما مادية حىت أنه ال ميكن

  .بناء أنساقه االصطالحية متعالقة مع أنساقه املفهومية
باملصطلح يتم حتديد املفهوم العلمي يف جمال خمصوص، وباملصطلح يتم وضع ظواهر املوضوع احملدد يف علم من  •

  .العلوم
وصوغ املبادئ اليت تفسر سلوك الظواهر ، وباملصطلح تبىن النظريات وتقام  باملصطلح يتم وضع القواعد •

  .املناهج
كلما توسعت العلوم والفنون يف جوانبها املختلفة زادت املصطلحات اليت حتملها وتنضبط مفاهيمها، وتعمل   •

  .على توضيحها للمستعمل

  :علم النحو: ثانيا
علم النحو العريب من العلوم اليت تصدرت وسبقت العلوم العربية قاطبة، من أجل الدفاع عن القرآن الكرمي، له     

أمهية ال يستهان ا باعتباره قانون تأليف الكالم ، إذ يعّد أثرا خالدا من اآلثار القيمة والباقية اليت خلقها لنا العقل 
  .آين آخر الكتب السماويةالعريب ، السيما بارتباطه بالنص القر 

                                                           

  .148م، ص1992ه، 1413، 36املصطلح مصادره ومشاكله وطرق توليده، جماة اللسان العريب، العدد: حيي عبد الرؤوف جرب )1(
ه، 1431، 1ن، األردن، طأسس الصياغة املعجمبة يف كشاف اصطالحات الفنون، دار جرير للنشر والتوزيع، عما :حممد القطيطي: ينظر) 2(

  .87م، ص2010
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نشأ يف العراق صدر اإلسالم، أسبابه نشأة عربية على مقتضى الفطرة، مث «فقد أصبحت احلاجة إليه ضرورة ملحة 
التدرج به التطور متاشيا مع سنة الرتقي حىت محلت أبوابه، غري مقتبس من لغة أخرى ال يف نشأته وال يف 

  .)1(»تدرجه
  :حاجة النحو بقوله" عبد القاهر اجلرجاين"ويؤكد 

إْذ كان قد علم أن األلفاظ مغلقة على معانيها حىت يكون . ال جيدون بًدا من أن يعرتفوا باحلاجة إليه فيه«
  .)2(»اإلعراب هو الذي يفتحها، وأن األغراض كامنة فيها حىت يكون هو املستخرج َهلاَ 

وزيادة على حاجتنا إىل علم النحو، ملعرفة كتاب اهللا، وسنة رسوله الكرمي، فإن النحو ضروري، لتناول أي علم من 
ال بد ملن شرح اهللا صدره لتناول العلم من آلة يستعني ا يف موارده ومصادره وراحلة «: علوم العرب وذلك أنه

بني فيه اخلطأ من الصواب، ويفهم به كالم اهللا وأحكام تصلح لقطع بدوره وحاضره، وذلك معرفة اإلعراب الذي  ي
  .)3(»سنن رسوله

  : )4(ث نقاط هيفيوضح أمهية النحو يف ثال "الزجاجي"أما 
 .التكلم بكالم العرب  - 
 .القراءة الصحيحة ملا ال حيتمل فسادا وهو القرآن والسنة  - 
 .اإلبداع الشعري  - 

  :يقول يف تكرمي هذا العلم " علي بن احلسيين الباقويل "وهذا النحوي   
  أحبب النحو من العلم فقد                            يدرك املرء به أعلى الشرف 

  إمنا النحوي يف جملسه                                  كشهاب بني السدف 
  )5(خترج الّدرة من جوف الصدف                خيرج القرآن فيه كما                    

  )6("ال نزاع يف أن النحو هو قانون اللغة وميزان تقوميها :" ويقول القلقشندي   
واملالحظ مما سبق أن للنحو أمهية بالغة ، إذ يعد املرشد العلمي الذي ميكننا من األداء اللغوي السليم ، فهو  

  .فَاسده  العلم الذي مييز صحيح الكالم من

                                                           

 18، دت، ص2نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، دار املعارف، القاهرة، ط: حممد الطنطاوي)1(
الشيخ حممد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، دط، دت، : دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، علق حواشيه: اإلمام عبد القاهر اجلرجاين)2(

 .24-23ص
 .15، ص1992، 1أمني عبد اهللا سامل، مطبعة األمانة، القاهرة، ط: اللؤلؤة يف علم العربية، تح: يوسف السرمري)3(
،  1فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بني النظرية والتطبيق ، عامل الكتب احلديث ، عمان ، ط: راتب قاسم عاشور ، حممد فؤاد احلوامدة )4(

 .253،ص 2009
 .143، ص  2008، 6خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها ، دار النفائس للطباعة والنشر ، بريوت ،لبنان ، ط: نايف حممود معروف )5(
 . 31، ص 2003النحو العريب نشأته وتطوره مدارسه رجاله ، دار الغريب، القاهرة ، دط ، : صاحل راوي )6(
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  عالقة المصطلح بعلم المصطلح: ثالثا
للتواصل  األقصرسبيل الوهو  ،زها وتفوقهايعنوان لتميل سية لالستمرارية اللغة وخلودها باملصطلح دعامة أسا    

  .لضمان عملية التواصلى لغوية تسع رموز هتاي طبني العلماء فهو حيمل يف
يعرب عن  لفظاملصطلح  نأل ،املصطلحات نصف العلم وأن فهم، ومن املعلوم أن مفاتيح العلوم مصطلحاا

  .معرفة املصطلح ضرورة الزمه ملعرفة املنهج العلمي،و مفهوم
هذا العلم الذي يهدف إىل «":علم املصطلح"وليس من الصواب احلديث عن املصطلح دون احلديث عن علمه  

وتوثيق املصطلحات  ،صطلحات القائمة فعالصياغة املبادئ اليت حتكم وضع املصطلحات اجلديدة وتوحيد امل
  .)1(»يف معاجم متخصصةونشرها 

هي الصورة الكاشفة ألبنيتها  العلومالعالقة اجلامعة ما بني املصطلح وعلمه معقودة بال شك كون مصطلحات ف
 .)2(لغات التخصص ا منباعتبار املصطلحات جزءً  ،اردة

                                                           

 .20م، ص2003ه، 1424اللغوي، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، اربد، األردن، دط، من قضايا املصطلح : مصطفى طاهر احليادرة)1(
، 2012مدخل إىل علم املصطلح واملصطلحية، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، املدينة اجلديدة، تيزي وزو، اجلزائر، دط، : بوعبد اهللا لعبيدي)2(

 .18ص



 

 

: الفصل األول  
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  :المصطلح والتأسيس المعرفي لعلم النحو: أوالً 
      يتم بفضله معرفة دقائق العلوم  ،والوقت للجهدموفر ،و دية التواصل املعريف اللغويأجباللغة و  مةدعااملصطلح  إن

ه حيزا  يااضق هلذا شغلت ،كثري الفائدة  ،دقيق املسلك مبحثواملصطلح  ،لذلك مسيت املصطلحات مفاتيح العلوم
جاهدا يف ضبط معاين الكلمات لتوظيفها توظيفا  سعًيامن خالهلا علماء اللغة  تسعىدراسات احلديثة الكبريا يف 

إىل  أن أتطرق وبدقةعليّ  احيث كان الزمً  "املصطلح"وهي  من هذه الكلمات أالّ  ةلموأنا اآلن أقف على ك ،دقيقا
  .مفهوم هذه الكلمة من حيث اللغة واالصطالح 

  :مفهوم المصطلح -1
  :التحديد اللغوي. أ

 ذكر منها ما جاء يف معجم العنين"صلح"ادة ملمن الدالالت  ةالباحث يف املعجمات العربية تستوقف مجل ن إ    
يف  ورجل صاحل يف نفسه ومصلحٌ . نقيض الطالح: الصالح: ح صل«):ه175ت: (للخليل بن أمحد الفراهيدي

  .)«)1ر: لصلحوا .إىل الدابة أحسنت إليها وأصلحت ،تصاحل القوم بينهم :والصْلحُ . أعماله وأموره
يدل  واحدٌ  أصلالصاد والالم واحلاء «) ه395ت(البن فارس  "مقاييس اللغة"يف معجم  ةذات اللفظ تورد 

 نّ إ:وقال بعض أهل العلم (...)الالم بفتح  حلَ ال صقا ويالشيء يصلح صالحً  لحيقال ص ،على خالف الفساد
  .)2(»احً مكة تسمى صالَ 

ا صالحً  وَيْصُلحُ  حٌ ْصلُ يَ  صلح:الفساد الصالح ضدّ : صلح«):ه711ت( أما يف لسان العرب البن منظور
  :أبو زيد نشدصُلوًحا وأو 

  وحُ لُ صُ وما بعد شتم الوالدين            ينِ تَ مْ تَ ي إذا ما شَ فراطفكيف بأ
  .)3(»تصاحل القوم بينهم:حُ لْ والصُ .فساداإلواالصطالح نقيض  .وحٌ لُ صُ و واجلمع صلحاء (...) ح يوصل ،هو صاحلو 

 .والصلح وإزالة الفساد جندها ال خترج عن معىن االتفاق) مصطلح(وبالنظر إىل التعريفات املعجمية لكلمة 
 
 
 

                                                           

، 406،ص2003ه، 1424، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط2عبد احلميد هنداوي، ج: عني، تحكتاب ال: اخلليل بن أمحد الفراهيدي)1(
 .باب الصاد

م، 2008ه، 1429، 2، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط2معجم مقاييس اللغة، ج: أبو احلسني بن أمحد بن فارس بن زكرياء الرازي)2(
 .18-17ص

، 2005، 4، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط8لسان العرب، ج: بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري أبو الفضل مجال الدين حممد)3(
 .276ص
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  :التحديد االصطالحي. ب
بتعدد ااالت والتخصصات اليت انتمت إليها إْذ " مصطلح"تعددت التعاريف االصطالحية اخلاصة مبادة     

حاول كل واحد من العلماء واملتخصصني يف هذا اال أن يعطي مفهوًما دقيقا يلم باملصطلح، ويف هذا الصدد 
  :هؤالءأذكر بعض من 
واالصطالح اتفاق طائفة خمصوصة على أمر «: املصطلح بقوله" أمحد فارس الشّدياق"عّرف 

  .)1(»خمصوص
عَين اللغوي «: يقول" حميط احمليط"كما أشار بطرس البستاين إىل تعريفه يف معجمه 

َ
هو إخراج الشيء من امل

  )2(»واخلصوص أو مشاتهما يف وصف إىل غري ذلكإيل َمعَين آخر لبيان املراد منه وذلك ملناسبة بينهما كالعموم 
عبارة عن اتفاق قوم على تسمية «": كشاف اصطالحات الفنون"يف معجمه املشهور" التهانوي"وهو عند 

شيء باسم بعد نقله من موضوعه األول ملناسبة بينهما، كالعموم أو اخلصوص، أو ملشاركتهما يف أمر أو 
  .)3(»مشاتهما يف وصف أو غريها

املدلول املعجمي هلذه املادة هو التصاحل «: وجند ممدوح حممد خَسارة هو اآلخر يعّرف املصطلح قال
والتسامل، فكأّن الناس اختلفوا عند ظهور مدلول جديد، على تسميته، فذهب فريق من القوم إىل إعطائه امسًا، 

كان من نتيجة هذا اختالف القوم واحتدام ما واقرتح فريق آخر داًال مغايرًا، وارتأى فريق ثالث تسميته مباينة، و 
فاالصطالح يتطلب االتفاَق، ألن التسمية .تسمية واحدة لذلك املدلول: بينهم، إىل أن تصاحلوا وتساملوا على

واملصطلح مصدر ميمي من .اجلديدة ال ميكن أن تدخل حيز اللغةـ، إال إذا كانت حمل اتفاق أصحاب هذه اللغة
  .)4(»المسية بتخصيصه ذا املدلول اجلديدنُِقل إىل ا) اصطلح(

وهم ختريوا تلك األلفاظ لتلك املعاين وهم اشتقوا هلا من كالم العرب تلك «: واملصطلح عند اجلاحظ
األمساء وهم اصطلحوا على تسمية ما مل يكن له يف لغة العرب امسفصاروا ذلك سلًفا لكل خالف، وقدوة لكل 

هر، وأَْيْس وليَس وفرّقوا بني البطالن والتالشي وذكروا اهلذية واهلوية وأشباه تابع، ولذلك قالوا العرض واجلو 
  .)5(»ذلك

                                                           

 .437م، ص1299اجلاسوس على القاموس، دار صادر، بريوت، دط، : أمحد فارس الشدياق)1(
 .515، ص1987حميط احمليط، مكتبة لبنان، بريوت، دط، : بطرس البستاين)2(
، 23، ص2006ه، 1427، 2، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط3كشاف اصطالحات الفنون، ج: د علي بن حممد التهانوي احلنفيحمم)3(

 .باب الصاد
 .10-9، ص2013ه، 1434، 2علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف اللغة، دار الفكر، دمشق، ط: ممدوح حممد خسارة)4(
، 1998ه، 1418، 7، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، ط1عبد السالم هارون، ج: البيان والتبيني، تح: احظأبو عثمان عمرو بن حبر اجل)5(

 .139ص
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وعموما ميكن القول بأن املتصفح واملتمعن للتعاريف السابقة يدرك ال حمالة مدى اتساع رقعة املصطلح،    
طلح يعرب عن اتفاق أصحاب واتصاله بالعديد من ااالت املعرفية واللغوية وغريها من التخصصات، كون املص
  .ختصص ما على استخدام مصطلح ما للتعبري عن مفهوم علمي حمدد يف ختصص َما

سليقة  وسجية منذ زمن بعيد، ومل يكونوا حباجة إىل قواعد يضبطون ا ألسنتهم،  كان العرب ينطقون بلغتهم    
فخشي الغيورون منهم على اللغة من  ولكن مع انتشار اإلسالم اختلطوا بغريهم من األعاجم وتفشي اللحن،

الفساد، فبدأ االشتغال على دراستها والعمل على محايتها من هذا اللحن كّل هذا من أجل احلفاظ على الكالم 
  .البليغ واملنطق السليم

  :مفهوم النحو - 2
  :التحديد اللغوي. أ

ما يلي سأتطرق ملعاين هذه الكلمة يف وفي" نحا"وضعت املعاجم اللغوية الكثري من املعاين املختلفة لكلمة    
  :بعض املعاجم

وأهل . وبَنو حنو من العرب. الطريق: حنو الَنْحو«): ه395ت (جاء يف معجم جممل اللغة البن فارس     
ْنحاة

َ
حنو الكالم، وهو قصد القائل أصول العرب ليتكّلم مبثل ما تكّلُموا : والنْحوُ . القوم البـَُعداء غري األقارب: امل
  .)1(»هب

ال يثبت على حنو واحد، وحنوت : ُهَو َعلى أحناء شىت: حنو«) ه538ت: (وَوَرَد يف أساس البالغة للزخمشري  
قصده وانتحى : وانتحاه. وفالن حنّوي من النحاة. وعنده حنو من مائة رجل، وإنكم لتنتظرون يف حنٍو كثرية. َحنوه
  .)2(»عرضه عليه: لقرنه

، : والنحو: حنو«): ه817ت (للفريوز آبادي  كما جاء يف القاموس  احمليط    الطريق واجلهة، ج أحناء وحنو
وَرُجٌل ناٍح من . َقَصَدٌه َكانْتَحاهُ : َحنَاُه يـَْنُحوُه َويـَْنَحاهُ (...) ُحنُو : والقصد يكون ظرفًا وامسًا، ومنه حنو العربية، وَمجُْعهُ 

  .)3(»َحنِْويٌ : ُحنَاةٍ 
  :أّما يف املعجم الوسيط مع اللغة العربية   
  .)4(»أحناٌء وحنوٌ ) ج.(حنوٌت حنوه، قْصٌدت قصَده والطريق واجلهة واملثل واملقدار والنوع: يقال) القصد(النحو «

                                                           

 .641م، ص2005ه، 1426، 1جممل اللغة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط: أبو احلسني بن أمحد بن فارس بن زكرياء)1(
، دار الكتب العليمة، بريوت، لبنان، 2حممد باسل عيون السود، ج: أساس البالغة، تح: أمحد الزخمشريأبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن )2(

 .257م، ص1998ه، 1419، 1ط
م، 2005ه، 1426القاموس احمليط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، دط، : جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي)3(

 .1203ص
 ).مادة حنا(، 908، ص2005ه، 1426، 4املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية،  القاهرة، ط: اللغة العربيةجممع )4(
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على  عموًماأمهات املعاجم اللغوية جلها تدل  متون الواردة يف حنا أن املعىن اللغوي ملادة ها سبق ذكر ممميكن القول 
ا صحيحً  استعمال اللغة استعماالً ، و فصاحةالوصول إىل للسبل أحدال والطريق واجلهة كما يعد النحو ،القصد
 .القلم من اخلطأو  لساناليعصم 

  :التحديد االصطالحي. ب
يف الدراسات  هبري اتع توتنوع هريفاتع تفقد تعدد ،حةق لوم العربية العوال ،النحو عماد اللغة واألدب والبالغة    

  :ذكرها كتايلأف إىل آخر من مؤل  وأ ،ف إىل آخرسواء من مؤل  هاملهتمة بتحديد مفهوم
  .)1(»اف ا أحوال أواخر الكالم إعرابا وبناءً أصول تعرّ بعلم «:ميكن تعريف النحو بأنه 
التثنية واجلمع والتحقري كمن إعراب وغريه   يف تصرفه ،كالم العرب  هو انتحاء مست«: فيقول ويعرفه ابن جين 

فينطق  ،بأهلها يف الفصاحة يةليس من أهل العرب ليلحق منوغري ذلك  ،والنسب والرتكيب ،واإلضافة ،والتكسري
  )«.)2ا وإن مل يكن منهم

فيقصرون حبثه على احلرف  ابناءً و يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا  أنه علم«:نحوللوجاء يف تعريف آخر  
ون كثريا بالبناء وال يطيلون نٌ وهم ال يع ،وهي اإلعراب والبناء هعلى خاصة من خواص لْ بَ  ،الكلمةاألخري من 

  .)3(»للهبيان أسبابه وعالجه وع هو مووإمنا جيعل هالبحث يف أحكام
قا مبقاييس  مطلصل املعَىن أ ةديألت ،ما بني الكلمالرتكيب فية كيفيو  تنح أنهو «:وعرف السكاكي النحو بقوله

ة، يف الرتتيب من حيث تلك الكيفي أليحرتز ا من اخلط ،عليها ةوقوانني مبني ،كالم العربمستنبطه من استقراء  
 .)4(»الرتكيب تقدمي بعض الكلم على بعض ةعين بكيفيأ

وضع ألتمس من هذه التعريفات أن النحو هو الكالم الصحيح املضبوط اخلايل من الشوائب والغموض واألخطاء، 
لصيانة اللغة العربية من خطر اللحن، الذي مس مجيع جوانبها وهذا بسبب خمالطة العرب لألعاجم، كما يعد 
الطريق الذي ميكن من االستعمال السليم للغة وضبط حركاا اإلعرابية بتغري موقعها يف اجلملة قواعد احلذف 

  .والتقدمي والتأخري
  
  
  
  

                                                           

حسين عبد اجلليل يوسف،مكتبة اآلداب ، القاهرة، دط ، دت، : شرح النموذج يف النحو للعالمة الزخمشري ، تح: مجال الدين حممد بن عبد الغين )1(
 .     03ص

 35، دت، ص4، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط1حممد علي النجار، دار ج: اخلصائص، تح: عثمان بن جىنأبو الفتح )2(
 .17إحياء النحو، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، دط، دت، ص: إبراهيم مصطفي)3(
 .75م، ص1983ه، 1403، 1ت، لبنان، طمفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بريو : أيب بكر حممد بن علي السكاكي)4(
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  المصطلح النحوي: ثانيا
  :المصطلح النحوي تعريف-1
 ادهاكان إىل ضرورة مف  ، بلمل يكن هكذا دون هدف ،فهوم املصطلح والنحوملاألمر ئ يف باد قالتطر  ن إ   

هذا األخري الذي يعد البحث فيه ليس باألمر السهل أو  ،يسمى باملصطلح النحوي ما اهيولد حين،فاجلمع بينهما
  .متخصصة ةمصطلحات النحو دون دراسة منهجيبقيت  حني،يف لحااطمص دونتالعلوم  جلذلك أن  ،اهلني

طبيعة ب ،وهذايف كالم العرب هو أحد األسباب اليت كانت وراء ظهور علم النحو ناللح ومما ال شك فيه أن شيوع
  :عرض مفهوم املصطلح النحوي كما يليسأويف هذا اجلانب  ،احلال مما أدى إىل ظهور املصطلحات النحوية

وما يعرب  ،على استعمال ألفاظ فنية معينة يف التعبري عن األفكار واملعاين النحوية ةق بني النحاك االتفاهو ذل «
  .)1(»عنه باملصطلح النحوي

  :إضافة إىل ذلك
وكان اخلليل نفسه أكرب األثر  تني،ليل بن أمحد أستاذ أعالم املدرسوقد وضعت للنحو مصطلحات يف عهد اخل«

ط اليت وضعها أبو األسود للداللة على أقوال أواخر الكلمات فهو الذي وضع أمساء خاصة للنق ،يف ذلك
  .)2(»ختلفةامل

املصطلح ف ،أن مفهوم املصطلح النحوي هو اتفاق مجاعة خمصوصة معينة على أمر خمصوص لو قالة خالصو    
 .ةمعين ةدالة على ظواهر حنوي األلفاظعلى استخدام  ةمن النحا مجاعةتفاق اال النحوي ما هو

عندهم   وثابتةأو بعبارة أخرى هو عبارة عن اتفاق بني النحاة على ألفاظ معينة تؤدي إىل معان ومفاهيم مستقرة 
 .إخل...كاملبتدأ واخلرب والفعل والفاعل واملفعول به 

  :طلح النحوي النشأة والتطورصالم - 2
ة املفقودة يف تاريخ لقام والسبب يف ذلك راجع إىل احلنوع من اإلاملصطلح النحوي يبدو فيها أة قضية نش     

يعاجلون القضية يف مرحلة ما بعد   مذلك أن أغلب الباحثني حينما يتكلمون عن النحو العريب فإ ،النحو العريب
يل، لدؤ ااألسود  يبوضع النقط على يد أ أو خالل الرواية التارخيية اليت تتكلم عن) ه 180 ت( كتاب سيبويه

عرف ،يقال له حممد بن احلسني،ياحلديثة ةمد بن إسحاق يتكلم عن رجل مبدينكان حم  :ندميالا قاله ابن واستناًد مل
صاحب علي  أيب اهلّياجلى مصاحف ومنها خط خالد بن الكتب وفيها خطوط العلماء ع ةكانت له خزانة،  هر بابن

                                                           

، 1981ه، 1401، 1املصطلح النحوي نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث هجري، عمادة شؤون املكتبات، الرياض، ط: عوض محد القوزي)1(
 .23-22ص

 .236م، ص1984ه، 1405، 1اخلالف بني النحويني، املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة، ط: السيد رزق الطويل)2(
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وخطوط العلماء يف  -  رضي اهللا عنهما -وخطوط اإلمامني احلسن واحلسني  -  رضي اهللا عنه - بن أيب طالب
  .)1(اخل...واألصمعي وابن األعرايب ،وأيب عمرو الشيباين ،أيب عمرو بن العالء :النحو واللغة مثل

 وال نعين ،يلدؤو وضع املصطلحات هو أبو األسود ال يف قإىل هذه الرواية يكون صاحب السب واستناًدا
  .مثل الفاعل واملفعول الندمياليت ذكرها ابن ك  وإمنا مصطلحات ،طات تلك املعروفة بالنقباملصطلح

 .)2(لكن هذه املصطلحات ليست بتلك الصفة الدقيقة ملصطلحات وتعريفات وتقسيمات الكتب النحوية الراهنة 
ويفهموا  اللغةن كانوا ينطقون ،وإاملصطلحات النحوية شيئا قبل وضع قواعد اللغة وحنوها رمن أم ةمل يعرف النحا

  :األصمعيما يفهم من قول بدقة، ويؤكد ذلك 
فهذا . افّتجر فلسطني؟ قال إذن إين لرجل قوي: إين إذن لرجل سوء، قلت: أمز إسرائيل؟ قال: قلت لألعرايب«

ه مل يعّرف املصطلح النحوي أي أن)3((...)األعرايب مل يفهم من اهلمز إّال العيب والشتم، لذا أَىب أن يكون عَيابًا 
وأخلص من هذا إىل أن العريب استعمل املصطلحات على الرغم من جهله . مبعناه واستعماله االصطالحي

  .خبصوصّياا
غري مستقر  وكان يف بادئ األمر، ملصطلح النحوي ظهر مع ظهور النحوقدمته أستطيع القول بأن ا من خالل ما

النحو،كما أن املصطلح النحوي وضع على أيدي العلماء الذين كان هلم وواجه مشاكل وهي نفسها مشاكل 
 وتبعد عنه وتبينه ليت توضحها ال ميكن تصور علما بدون مصطلحاته يل،إذبأيب األسود الدؤ  الكبري بدءا الفضل

  .لبس واإلامال
 :شروط صياغة المصطلح النحوي -3

  )4(:وط ال بد من توافرها أذكر منهااملصطلح النحوي كغريه من املصطلحات العلمية له شر 

واالكتفاء بوضع مصطلح واحد  ،واللغويني على املصطلح للداللة على معىن حنوي معني ةاتفاق النحا●
 .ملضمون الواحد ذي اللمفهوم الواحد 

  )5(:ذكرها على النحو التايلأمن الشروط  ةإىل مجل "قمرة كرام"رت الباحثة اكما أش
 .على املصطلح للداللة على معىن معني ةالنحا اتفاق●
 .الداللتنياللغوية مع وجود عالقة بني  تهالنحوية اجلديدة للمصطلح عن دالل الداللةاختالف  ●

 .احلصر و توسعالال حتمل  ةأن تكون الداللة جامعة مانع●
                                                           

 .64-63، ص1996، 1يوسف علي الطويل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: الفهرست، شرح: ينظر ابن الندمي)1(
  .24-21، ص2004املصطلح النحوي الكويف وأثره على النحاة احملدثني، دار اإلتقان،  : حداورة عمر: ينظر)2(
 .325-324، ص1968، 1ارف، القاهرة، مصر، طمدرسة البصرة النحوية، دار املع: عبد الرمحن السّيد)3(
، 2017، 2016املصطلح النحوي يف املصنفات اجلزائرية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة وهران، أمحد بن بلة، : بعباع عثمان)4(

 .30ص
 .13، ص2009مرباح، ورقلة،  املصطلح النحوي يف آثار التليلي، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، جامعة قصدي: قمرة كرام)5(
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 أن يكون املصطلح خمتصرا حىت يصل تداوله وحيسن توظيفه ●
 .املراد ينحو الأداء املعىن أن يكون واضحا ودقيقا يف  ●

إذا أصبح من الضروري االهتمام به على اعتباره يهدف إىل  ،الشروط لصياغة املصطلح النحوي جلّ كانت هذه   
 حد بعيد إىلم الرتاث املعريف العريب تشرتك لذلك جند خمتلف علو  .حكام منهكتاب اهللا واستنباط األ  توخي فهم

  .العلميةالبحث ومصطلحاته  أدواتيف 
  :خصائص المصطلح النحوي -4
علماء اللغة العربية مدى أمهية املصطلح النحوي منذ نشأة النحو العريب يف بدايته األوىل، هذا جمعل لكل  أدرك   

اإلطالع على أمهات من خالل  نحويةلتلك املصطلحات ال مواحد منهم وجهات نظر خمتلفة،  يف تعريفه
بية بصورة مباشرة قد اجته علماء العر  "الكتب النحوية، غري أن هذا ال يتناىف مع  وجود قواسم مشرتكة بينهم 

صيد اللغة العربية يف اختيار مصطلحام مع أنه مل يسبق هلم جتربة يف هذا اال وراحوا يصوغون ودون تردد إىل ر 
مفاهيمها العلمية املبتكرة، يس العربية مصحوبا بدالالا و قايهذه املصطلحات من خمزون  اللسان العريب، وفقا مل

املصطلحات تنمو و تتزايد الطراد مع منو وتتزايد املعرفة العلمية إىل درجة أصبحت فيها اللغة  مما جعل قائمة
  .)1(  "املتداولة يف أوساطهم علمية متخصصة

تعريف املصطلحات النحوية، وهذا طبعا ال يتم مل املصطلح هي الكيفية اليت تتم ا اع لعل أول قضية تصادف
  :إال جبملة من اخلصائص أشري إليها يف النقاط التالية

  :االصطالحي التعريف 4-1
لقد كان التعريف باملصطلح من أهم الضوابط والركائز يف صناعته ووضعه، غري أن املتتبع لتاريخ املصطلح    

ولقد كان النحوي يطمئن "ة إىل أخرى ومن مذهب إىل آخر النحوي يرى أن أساليب التعريف ختتلف من طبق
إىل طريقة من التعريف يظنها حصرية موصلة إىل اإلحاطة مبتصور معني إحاطة حقيقية وتامة، حىت ما إذا جاء 

  2(...)خلفه تنبه إىل ما يف حده من ثغرات فيحاول أن يسدها فيأيت جبد آخر، يضيف فيه ما بدا له منقوصا 

  :ختالف االصطالحياال 4-2
لقد كان حناة العربية يعتمدون يف تسمية املصطلحات النحوية على ما كانوا يرونه مناسبا من مسمى إال أن     

  .التسميات للمسمى الواحد كانت ختتلف من حنوي إىل آخر ومن مدرسة إىل أخرى
  :صطالحالتعدد في اال 4-3
إن املتتبع لتاريخ املصطلح النحوي عرب خمتلف فرتاته الزمنية يلحظ اختالفا يف تسمية النحاة ملصطلحام وال     

خيفى علينا ان مدرسة البصرة كانت هلا األسبقية يف تناول القضايا النحوية وخري دليل على ذلك كتاب سيبويه 

                                                           

 .6، ص2009املصطلح النحوي العريب اآلليات واحلدود، ملتقى خمرب املصطلحات النحوية والبالغية، جامعة سطيف، : كمال قادري: ينظر  )1(
 .203صاملصطلح النحوي وتفكري النحاة العرب، دار جممد علي للنشر والتوزيع، تونس، دط، دت، : توفيق قريرة )2(
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كتوراه  إن جهد علماء الكوفيني  حات املاجستري والد الدراسات وأطرو الذي يعد املصدر األول للكثري من العرب و 
ثانويا ال يرقى إىل كاد ينصرف إىل البحث عن املفردات وتصنيفها ومل يكن اهتمامهم بنية اللغة إال اهتماما 

  .)1(البصرية مستوى املدرسة
 موجود يفميكن القول بأن املصطلحات الكوفية قامت على أنقاض املصطلحات البصرية،  وكان االختالف 

  .التسمية، مما أدى إىل تعدد املصطلحات النحوية بالدرجة األوىل
  :مشكالت المصطلح النحوي - 5

رغم أن اللغة العربية من أقدم اللغات العاملية لثرائها باأللفاظ والعبارات الدقيقة فإا تواجه جمموعة من     
  :املشاكل العويصة يف ضبط املصطلحات لعل أمهها ما يأيت

  :عدم وضوح المفهوم-1
يبَىن املصطلح أساًسا على مفهومه، فإذا كان املفهوم غامًضا صعب انتقاء املصطلح املعرب عنه بدقة، فقد يضعه    

صاحبه ملفهوم معني يتعذر على القارئ إدراكه، ويعود ذلك إىل قصور العبارة عن تقدمي املفهوم بشكل واضٍح، 
وهَذا احلرف هو األداة اليت ". اسم وفعل وحرف: العربية على ثالثة": لف األمحرخل"فإذا نظرنا منها إىل هذا القول 

  .)2(ترفع وتنصب وختفض االسم وجتزم الفعل
  :عدم ذكر الحد أو التعريف -2

شهدت بدايات النحو العريب من حيث مصطلحاا اضطرابا يف احلدود والتعاريف، فأحيانا ال يقدم احلد أو 
يف النحو مل جتد " خلف األمحر"انا يقدم باختالف بني النحاة، فإذا عدنا مثًال إىل مقدمة التعريف أصًال، وأحي

  .)3(فيها مصطلًحا واحًدا معروفًا أو حمدًدا
  :التعدد -3

بني املدارس النحوية خاصة بني البصرة والكوفة، فأغلب الظن أن منشأها أي فأما ما نتج عن اخلالف 
ظهرها كل منها إىل املصطلح أو اختالف والتوجيه النحوي ينظرها كانت لسبب اختالف النظرة اليت   تاملصطلحا

  .)4(الذي يتبناه علمه كل مدرسة
أستنتج أن ما نتج عن مشكالت املصطلح النحوي كان سببه اختالف وجهات النظر بني النحاة حول    

 .املصطلح، و أصبح لكل واحد توجيهه النحوي اخلاص به
  

                                                           

 .90، ص2003، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، دط، ةعلم اللغة العربيأسس : حممود فهمي حجازي  )1(
 .35، ص1961عز الدين التنوخي، وزارة الثقافة، سوريا، دط، : مقدمة يف النحو، تح: خلف األمحر)2(
 .87من قضايا املصطلح اللغوي، ص: مصطفي طاهر احليادرة)3(
 .57مقدمة يف النحو، ص: خلف األمحر)4(
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  خالصة الفصل االول 
للمصطلح مفاهيم لغوية واصطالحية عديدة بالرغم من ذلك إّال أنه يدور حول معىن واحد، ففي املعين     

اللغوي هو الصالح والسالم واالتفاق، نقيض الفساد واخلالف ويف املعىن االصطالحي هو اتفاق بني اجلماعة 
ويف ما خيص النحو يعّد من العلم أهم بني علوم العربية قاطبًة فقد تصدر . مية مفهوم ما مبسمى معنيساللغوية لت

واخلطأ، كما يعد عمادها وركيزا، وأي ضعف يصيبه اللحن املراتب األوىل يف الدفاع عن القرآن الكرمي ومحايته من 
نذ القدم ولكن مل حيدد والسبب يف ذلك راجٌع إىل أن يلحق بالّلغة العربية كّلها، أّما املصطلح النحوي فقد نشأ م

 .مصطلحات النحو مل تكن هلا دراسة منهجية متخصصة كغريها من العلوم األخرى
وأخريًا ميكن أن أقول بأن اللغويون يف القدمي مل يولوا عناية كبرية باملصطلح النحوي فمصطلحام مل تكن    

يها قدميًا أا كانت تتسم بالطول وهذا عكس املصطلح النحوي حالًيا، واضحة وال دقيقة، فامليزة الغالية عل
فاملصطلح حديثا يتسم بالدقة والوضوح فهو ال يتعدى كلمتني وهذا راجع للجهود املبذولة من قبل العلماء لتوحيد 

  .املصطلح وضبطه
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  :تمهيد
السبيل السليم إىل اإلبداع الفكري واألصالة العلمية هو إحساس الدارس املّلح بوجود موضوع جدير  إنّ    

بالدراسة، فتلك البداية املنطقية للقيام بالبحث العلمي األصيل وهذا ال يتأتى إال بشروط منها القراءة الواعية 
أمهية أي دراسة ودقتها تتعدى اجلانب  إنو  ،لبحثال تصادفه إشكاالت اليت تولد احلافز ل أفالذي ال يقر  عة،املنوّ 

النظري املنطلق منه ويتطلب تدعيمها تطبيقيا وميدانيا من أجل التحقق من فرضيات املوضوع، هذا ما يتطلب من 
الباحث توخي الدقة يف اختيار املنهج العلمي املالئم واملناسب للدراسة ومجع املعلومات اليت يعتمد عليها فيما 

ا بغية الوقوف على أبرز ومضمونً  شكالً  ا وحتليالً وصفً "معجم التعريفات"وقد خصصت هذا الفصل لدراسةبعد، 
  .املصطلحات النحوية الواردة فيه
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  .معجم التعريفات: أوال
    :  المعجم .1 

جيب الوقوف عند مفهومه اللغوي الذي يعد بوابة للمفهوم  قبل احلديث عن مفهوم االصطالحي للمعجم
  .االصطالحي

  :لغة.  أ
  :أن املعجم مشتق من مادة عجم): ه393ت(ورد يف معجم الصحاح إلمساعيل بن محاد اجلوهري 

خالف : والعجم(...) صغار اإلبل : ، مثل العجب وهو العصعص، والعجم أيضاالذنبأصل : العجم: عجم" 
  .)1("الذي ال يفصح وال يبني كالمه: ، واألعجم أيضا(...)اهليمة : والعجماء ،(...)العرب 

و الشيء .َعْجًما، أزال إامه بالنقاط والشكل. َعَجَم اَحلْرَف والكتابَ «ـأيضا يف املعجم الوسيط  دَ رَ وَ و    
َعُجَم الكالم إذا مل يكن فصيحا فهو أْعَجُم وهي :كان يف لسانه ُلْكنه، ويقال كذلك: فالن ُعجَمة مَ جُ عْجًما،عَ 
  .)2( »ُعُجمٌ ) ج(عجماء 

أي إزالة اإلام والغموض وهو كتاب يضم ألفاظ " عجم"أن املعجم أصله  نيالتعريف ينرصد من خالل هذأ 
  .اللغة
  :اصطالحا. ب

اللغة العربية واحلفاظ على رونق لغة القران الكرمي اليت تتصف بالبالغة واإلجياز،  للمعجم فضل ودور كبري يف حفظ
فيلجأ إليه اإلنسان إذا دعته الضرورة من أجل توضيح املعاين اليت صعبت عليه،وقد حملت الكثري من التعريفات 

  :االصطالحية للمعجم، وفيما يلي سأعرض بعض منها على سبيل املثال ال للحصر
كتاب يضم بني دفتيه مفردات لغة ما ومعانيها واستعماالا يف «نْ أن املعجم عبارة عَ " أمحد خمتار عمر"يرى  

لرتاكيب املختلفة وكيفية نطقها وكتابتها مع ترتيب هذه املفردات بصوره من صور الرتتيبات اليت غالبا ما تكون 
  .)3(»الرتتيب اهلجائي

  :وقد عرفه حممد بن إبراهيم احلمد بقوله 
ا إليها ما يناسبها من ا يزيل إامها  ومضافً كتاب يضم ألفاظ اللغة العربية مرتبه على منط معني، مشروحة شرحً « 

  .)4(»املعلومات اليت تفيد الباحث وتعني الدارس على الوصول إىل مراده

                                                           

ه، 1429، 3خليل مأمون شيخا، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط: معجم الصحاح، اعتىن به: إمساعيل بن محاد اجلوهري )1(
 .مادة عجم ،676، 675ص م،2008

 .586املعجم الوسيط، ص: جممع اللغة العربية) 2(
 .162، ص1988، 6البحث اللغوي عند العرب، عامل الكتب، القاهرة، ط: أمحد خمتار عمر )3(
م، 2005ه، 1426، 1فقه اللغة مفهومه موضوعاته وقضاياه، دار بن خزمية، اململكة العربية السعودية، الرياض، ط: حممد بن إبراهيم احلمد)  4(

 .306ص
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لغة من اللغات املعجم عبارة عن كتاب يضم جمموعة من املفردات يف  من خالل هذه التعاريف توصلت إىل أن 
  .حتتاج هذه املفردات إىل التوضيح وإزالة الغموض واإلام إذْ 
  :أنواع المعاجم العربية. ج

 )1(:املعاجم أنواع متعددة أمهها
 وهي اليت تشرح ألفاظ اللغة وكيفية ورودها يف االستعمال بعد أن ترتبها وفق منط معّني :المعاجم اللغوية -1

  .الباحث العودة إليها ملعرفة ما استغلق من معانيهامن الرتتيب، لكي يسهل على 
  :المعاجم المزدوجة أو الثنائية اللغة -2

 من وهي اليت جتمع ألفاظ لغة أجنبية لتشرحها واحًدا واحًدا، وذلك بوضع أمام كل لفظ أجنيب ما يعادله يف املعَىن 
  .ألفاظ اللغة القومية وتعابريها

  :ةالمعاجم الموضوعية أو المعنوي -3
مثال تضع كل مسميات النبات " نبات"وهي اليت ترتب األلفاظ اللغوية حسب معانيها أو موضوعاا، ففي مادة 

  .وما يتعلق به
  :المعاجم االشتقاقية أو التأصيلية -4

  .وهي اليت تبحث يف أصول ألفاظ اللغة، فتدلنا إن كانت الكلمة عربية األصل أم فارسية أو يونانية
هي اليت تم بالبحث عن أصل معىن اللفظ، ال اللفظ نفسه، مث تتبع املراحل تطور :طوريةالمعاجم الت - 5

يف اجلاهلية، وكيف تطور هذا املعىن حىت " أدب" عرب العصور، فهي تدرس مثال ماذا كانت تعين لفظة هذا املعَىن 
  .اليوم عرب مروره باألعصر األدبية املختلفة

لفاظ علم معني ومصطلحاته أو فن ما، مث تشرح كل لفظ أو مصطلح هي اليت جتمع أ: معاجم التخصص - 6
فهناك معاجم الزراعة وأخرى للطب وثالثة للموسيقى ورابعة لعلم . حسب استعمال أهله واملتخصصني به له

  .النفس وهكذا
  :دوائر المعارف -7

وغريها من مظاهر النشاط هي نوع من أنواع املعاجم، لكنها ختتلف عنها من حيث أا سجل للعلوم والفنون 
مثال بإظهار معانيها واشتقاقاا، فإن دائرة املعارف أو " النحو"فإن كان املعجم يفسر مادة . العقلي عند اإلنسان

املوسوعة تعرف بعلم النحو ونشأته وتطوره وأهم رجاالته ومصادره ومراجعه، فهي إًذا مرجع للتعريف باألعالم 
  .احلربيةوالشعوب والبلدان والوقائع 

  

                                                           

 .18- 17-15دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، دط، دت، ص، يتها وتطورهااللغوية العربية بدا املعاجم: اميل يعقوب) 1(
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فيه أن احلاجة إىل املعجم تزداد وتظهر مع األزمنة هذا ألن املعجم يعترب عامل مهم يف احلفاظ على  مما ال شك
  .اللغة من الزوال والضياع

وهي اليت : "وحسب تصنيف الدارسني واحملدثني املعاجم إىل أصناف فقد ظهر ما يسمى باملعاجم املتخصصة
مثال اهلندسة، الطب، الرتبية، وغريها  ال معني من جماالت املعرفة أو بعلم من العلومتتناول املفردات اخلاصة مبج

، وهي بدورها تفرعت إىل حقول معرفية متنوعة منها املصطلحات هذا الفرع الذي  1...."من العلوم املتخصصة
معجم التعريفات نذكر  وكنموذج عن هذه املعاجميضم تلك املعاجم اليت خصت مفاهيمها والعلوم والفنون، 

عين خاصة بالعلوم األدبية ،ري معجم متخصص صغف اجلرجاين الذي هو موضوع رساليت هذا األخري يعد يللشر 
والدينية وطغت عليه نزعة لغوية واضحة، أو ميكن القول بأنه معجم ملصطلحات علمية متنوعة مل تقتصر على 

د بل مشلت العديد من العلوم، وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على اجلهود الكبرية اليت بدهلا علماء حعلم وا
اللغة يف مجع املادة اللغوية حيث كانوا يتلقوا من مصادرها املوثوق ا وكانت أغلب املواد مأخوذة من كتاب اهللا 

ت العلمية املتخصصة يف جانب علمي معني عز وجل وهكذا تبقى املعاجم املتخصصة مظهر من مظاهر الدراسا
 . إخل...الطب واهلندسة والكيمياء : مثل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
  ��	
��� ا�������ت �� ا����: ����ن و�� �	���  .100ص : 2013�- ا��%,���، دار ھ$�� ���(�)� وا�'&� وا�%$ز�"، د ط، ا�
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  :التعريفات .2
  ".رفع"ة تعريف يف املعاجم العربية يتبني لََنا أا مأخوذة من جذر لغوي عند البحث عن أصل لفظ:لغة. أ

  ):370ت(جاء يف معجم ذيب اللغة لألزهري 
. معروف لغري الليث: مل أمسع أمر عارف أي: قلت. ِعْرفَانًا ومعرفًة، وأمر عارٌف، معروف عريفٌ عرف يعرف «

  .)1( »رجل عارف أي صبور: والذي حّصلنا لألئمة
  )ه395ت(البن فارس " جممل اللغة"وجاء يف معجم 

األرج : َصُبورًا عارفًا، والَعْرفُ أصيب فالن فوجد : الرجل الصبور، ويقال: والعارفُ : ضّد النكر: الُعْرفُ : عرف«
  .)2( »َمْنَبَتهُ : ُعْرُف الفرس، واملوفه: والُعْرفُ . الطيب

مرتبط باملعرفة والعلم، وهو حتديد الشيء بذكر خواصه " التعريف"يتبني يل من خالل التعريفني السابقني أن 
  .املميزة

  :اصطالحا. ب
  :هوم التعريف كما يليلقد ورد يف كتاب التعريفات للشريف اجلرجاين مف

  3»التعريف عبارة عن ذكر شيء يستلزم معرفة شيء آخر«
  4»التعريف هو أن يشار إىل املعلوم من حيث أنه معلوم« :يقول"الكليات"وعرفه أبو البقاء الكفوي يف 

أستشف من هذين التعريفني أن للتعريف أثر مهم يف توضيح معاين املصطلحات املستخدمة يف شىت العلوم ،    
إذ به يزيل اإلام والغموض وتتيسر األوصاف املعقدة احلادثة يف كل الصناعات والفنون، ذلك أنه ميثل املدخل 

  .األساس لتوضيح املصطلح وحتديد مفهومه الذي تتميز به عن غريه

                                                           

ه، 1425، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2الرمحن خميمّر، جأمحد عبد : ذيب اللغة، تح: أبو منصور حممد بن أمحد األزهر األزهري اهلروي) 1(
 .152م، ص2004

 .470جممل اللغة، ص: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء) 2(
ه، 1424، 2التعريفات، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: السيد الشريف أيب احلسني بن علي بن حممد بن علي احلسني اجلرجاين احلنفي 3

 .66م، 2003
 . 262، ص 1998ه، 1419عدنان درويش وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت، : الكليات، تح: أبو البقاء الكفوي4
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  :دراسة وصفية تحليلية لمعجم التعريفات .3
يعد العنوان عالمة لغوية تعلو الكتاب أو تتوسطه لتسمه وحتدده وتغري القارئ بقراءته، فلوال العناوين لظلت    

  .من كتاب كان عنوانه سبًبا يف انتشاره وشهرة صاحبه مْ كَ الكثري من الكتب مكدسة يف رفوف املكاتب، فَ 
  :الكتابعنوان .1.3

أكثر من غريه من املصنفات األخرى اليت صنفها، وذلك نظرا " التعريفات"اشتهر الشريف اجلرجاين بكتابه  
  .للمكانة اليت حيتلها هذا املصنف من بني مصنفاته، وكونه ذا مادة علمية مثينة ال غىن للدارسني عنه

، ىل آخريتفاوت من حمقق إعنوان الكتاب أن  واملتمعن يف التحقيقات اليت أجراها املهتمون ذا الكتاب جيد
مثل الدكتور حممد باسل عيون السود وهي " التعريفات"تفاوت غري بعيد، فمن احملققني من خيتزل عنوانه ب

ومنهم " كتابالتعريفات"بـالنسخة اليت اعتمدا يف دراسيت هذه، يف حني جند البعض اآلخر جيعل عنوان الكتاب 
  .للحصر، مكتبة لبنان، الدكتور إبراهيم األنباري، الدكتور عبد املنعم حنفيعلى سبيل املثال ال 

  :طبعات الكتاب. 2.3
فكانت العناية به قدميا وحديثا، فقد زاد فيه املوىل  ي،ات واضحة جلية لكل الوسط العلمإن أمهية كتاب التعريف 

وفيه (...) فيه زيادات مفيدة أوله  دزا وتسعمائة ،أربعني 940الفاضل بن سليمان بن كمال باشا املتوىف سنة 
  .)1(تأليف لطيف املناوي مسّاه التوقيف

  :أهمية الكتاب.3.3
تكون يف ظالم ها ألمم والشعوب، فاحلياة بكل مظاهر االهتمام بالكتاب بات من مقومات اهلوية الوطنية ل إنّ  

مىت عزل الكتاب عنها، إذ يعترب خري جليس لصاحبه، حىت أن جمالسته تفوق جمالسة األصحاب يف كثري من 
  : يقول الشاعراألحيان 

  .أعز مكان في الُدنى سرٌج سابح     وخير جليس في الزمان كتابُ               
اجلرجاين، حيث تكمن أمهيتُه يف أنه كتاب ال غىن  كتاب التعريفات من أهم الكتب اليت صنفها السيد الشريفو 

يستطيع الدارس والباحث من خالله اللباحثني والدارسني عنه، ألنه يعد مفتاحا لعلوم شىت، ومدخال واسعً 
استيعاب املفاهيم واملعاين والدالالت العلمية لعلوم وفنون كثرية قد جادت فيه قرحية الشريف اجلرجاين وقرائح غريه 

  .لماءمن الع

                                                           

، دار اإلحياء الرتاث 1حممد شرف الدين بالتقايا، ج: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تح: مصطفى عبد اهللا املعروف حباجي خليفة ) 1(
 .422العريب، بريوت، دط، دت، ص
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واملصطلحات يف كل علم وفن ال يستطيع إدراك مفاهيمها إّال أصحاا أما الدارسون ال يدركون العلوم والفنون إّال 
وكتاب التعريفات جاء به مؤلفه ليكون عونًا للدارسني والباحثني يف خوض غمار هذه العلوم  ،مبا يوضح مفاهيمه

  .)1(والفنون
  :وصف الكتاب. 4.3

معجم التعريفات وفًقا ملنشورات حممد علي بيضون من تأليف السيد الشريف اجلرجاين احلنفي، ب أو اأعّد كت 
  .م2003ه،ـ 1424عن دار الكتب العلمية للنشر، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية سنة 

كتب عليه ،، مغلفا تغليفا متماسًكا302كتاب التعريفات كتاب متوسط احلجم ينتهي ترقيمه عند الصفحة 
عمل يف طباعة وان خبط واضٍح، أما بالنسبة إىل نوعية األوراق فكانت من النوع اجليد، والذي غالًبا مايستالعن

  .ا الكتابة فكانت هي األخرى واضحة مقروءةمّ الكتب والروايات، أ
جاء عنوان الكتاب يف منتصف اجلزء العلوي من الغالف، مكتوب خبط غليظ واضح، فنجده مكتوب باللون 

اللون الذهيب، لكن خبط أقل مساكة من عنوان الكتاب، ليأيت بعدها اسم احملقق بذلك اسم الكاتب كتب الذهيب ك
حممد باسل عيون السود كتب خبط أقل مساكة من قبله، لتأيت بعدها دار النشر ومكان النشر ُكتبْت هي األخرى 

الفخامة والنجاح واإلجناز وكذلك رمز  لونباللون الذهيب،وهذا إن ّدل على شيء فإمنا يدل على أّن اللون الذهيب 
  .املعرفة والتعلم

يعرض يف غالف الكتاب زخرفات عديدة ومتنوعة تعرب عن ثراء املكتبة العربية، باملصنفات األدبية واللغوية، اليت 
  .تفتح الطريق واال للقارئ وحتفزه على حب البحث والتعلم واالستطالع

  .التفاؤل والتغيري نه أخضر داكن هذا اللون الذي يعرب عنأّما عن لون الغالف فقد كان لو 
 2052واملالحظ أيضا على كتاب التعريفات أنه مرتب ترتيبا ألف بائي، وقد بلغ جمموع مصطلحاته أكثر من    

  .مصطلح مقسمة على مثانية وعشرون حرفًا
  :المنهج المتبع في الكتاب.5.3

اجم، عليه معظم املع تسريتصنيف هذا الكتاب، هذا املنهج الذي  اختذ الشريف اجلرجاين منهًجا واضًحا يف 
وهو املنهج اهلجائي الذي ذاع وانتشر نظرا ليسره وسهولته، وقد أشار إىل ذلك  وخاصة معاجم املصطلحات، أال

  .)2(»ورتبتها على حروف اهلجاء، من األلف والباء إىل الياء«: يف مقدمة كتابه املوجزة بقوله

                                                           

لبات درجة اإلجازة العالية اجلهود االصطالحية املعجمية يف كتاب التعريفات للجرجاين، حبث مقدم الستكمال متط: منصور علي عبد العزيز ) 1(
 .24،25م، ص2015ه، 1426يف الدراسات اللغوية، جامعة طرابلس، ليبيا، قسم اللغة العربية، ) املاجيستري(
 .9التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين ) 2(
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ترتيبا هجائيا حبسب احلرف األول من الكلمة، بعد " التعريفات"اجلرجاين املصطلحات اليت ضمن كتابه وقد رتب 
إسقاط أداة التعريف منها، بغري النظر إىل أصول الكلمةـ والزوائد فيها، فهو مل يفرق بني مهزة الوصل ومهزة القطع، 

  .)1(فمثال وضع اإلبدال واالستئناف واالسم يف حرف اهلمزة
حتدث فيها عن مجلة األسباب اليت دعته إىل " حممد باسل عيون السود"تهل هذا الكتاب مبقدمة احملقق وضعها اس

  )2( :حتقيق هذا الكنز اللغوي منها
  .أن هذا الكتاب مل يلَق عناية تليق به من العلماء احملققني على الرغم من أنه طبع أكثر من مرة •
 .اآلراء اليت تدل على غزارة علمه، ودقة تفكريهانفراد اجلرجاين  بكثري من  •     
  .تتبع اجلرجاين ألقوال العلماء يف التعريفات اللغوية، وترجيحه بعضها أو احلكم خبطئه •     

 البدر الطالع، الضوءبعد مقدمته احملقق، تأين ترمجة املؤلف يف ثالث صفحات كانت مأخدوة ومنقولة من كتايب 
مع ذكر تصانيف اجلرجاين، مث يليه عمل احملقق يف هذا الكتاب وفيه إشارة إىل خمتلف اجلهود املبذولة واليت  معالالّ 

  )3( :جعلته خيرج هذا الكتاب إخراًجا علمًيا، ذاكرا ذلك يف نقاط أعرضها علي النحو التايل
  .ضبطت الكلمات اليت حتتاج إىل ضبط وخباصة اآليات الكرمية - 1
  .اضيع قليلة ما رأيت أن النص ال يقوم إال به وجعلته بني معكوفتنيزدت يف مو  - 2
خرجت اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية الشريفة، واألشعار من مظاا، ويف ختريج الشعر أحلت على  - 3

الديوان إن كان للشاعر ديوان مطبوع، مث أحلت على كتب العربية إن كان من شواهدها، مث أحلت على أمهات 
  .املصادر، واستقصيت التخريج

  .ترمجت لألعالم الواردة يف منت الكتاب يف أول موضع ذكرت فيه - 4
الكليات أليب البقاء، : الرئيسية للتعريفات اللغوية مثل املظانأحلت يف حواشي املواد اللغوية املعاجلة على  - 5

إلحالة على كتايب عمدة احلفاظ وكشاف اصطالحات الفنون، والفروق اللغوية للعسكري، كما اعتمدت يف ا
  .هاينفصللسميث احلليب، واملفردات للراغب األ

  .من الكتاب بسهولةمبتغاه وضعت الفهارس الفنية اليت جتعل القارئ يعود إىل  - 6
صححت كلمات كثرية وردت مصحفة أو حمرفة، وبعض العبارات املضطربة اليت استطعت إصالحها، وذلك  - 7

  ".العرب لسان"و" الكليات"باالعتماد على كتابا 

                                                           

، 2003، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط تراث املعاجم الفقهية يف العربية دراسة لغوية يف ضوء صناعة املعجم واملعجمية، ايرباك: خالد فهمي ) 1(
 .49-48ص

 .3التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين ) 2(
  .8التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين ) 3(
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ويف األخري هناك دعوة بأن يكون ما بذله هذا احملقق خيدم اللغة العربية، واستطاع من خالله أن يقرب النص إىل 
القارئ وإعانته على االستفادة منه، لتأيت الصفحة املوالية اليت يوجد فيها البسملة والثناء على الكتاب والصالة 

  .صلى اهللا عليه وسلم على رسولنا الكرمي حممد
الياء، لتأيت الفهارس  بابأبواب بداية من باب األلف إىل  أما احلديث عن تقسيمات الكتاب فقد قّسمه إىل

الفنية املقسمة إىل فهرس اآليات الكرمية، فهرس األحاديث النبوية، فهرس مواد التعريفات، فهرس األشعار وفهرس 
  .اإلجياز، فهرس اإلعالم، فهرس الفرق اإلسالمية، فهرس الكتب الواردة يف منت الكتاب، فهرس املصادر واملراجع

  

  :التعريفاتعند الشريف الجرجاني من خالل معجمه  المصطلح النحويواقع : ثانيا
معجم التعريفات كتاٌب جامٌع ملصطلحات شىت خمتلفة من ُهَنا ومن هناك شاملة لعلوم معرفية متنوعة منها  يعدّ 

لنحوية الواردة يف هذا ااملصطلحات  خل، وقد سعيت جاهدة إىل إحصاء جلا...الصرف والنحو والفقه والفلسفة
ف معتمدة يف ذلك على رصد التعريف الذي عرّ ) 149( مصطلح بلغت حوايل مائة وتسعة وأربعون املعجم واليت

  .به الشريف اجلرجاين املصطلح، وفيما يلي سأتطرق لبعض منها بشيء من التفسري والشرح والتعليل

  
  : بتداءاال -1

العوامل  نتعرية االسم ع: د النحوينينهو أول جزء من املصراع الثاين، وهو  ع«: عرّفه الشريف اجلرجاين بقوله   
 عامل فيهما، ويسمى األول مبتدأ مسنًدا إليه، وحمدثًا عنه، والثاين ا املعَىن ذَ َزْيٌد ُمْنطلُق، وهَ : حنو اإلسناداللفظية 

  .)1(»خربًا وحديثا ومسنًدا
)  َزيٌد ُمْنطِلقٌ (الثاين، وقدم يف ذلك أمثلة  املصراعإن االبتداء عند الشريف اجلرجاين هو املبتدأ، وهو أول جزء من 

ثًا عنه والثاين َحِديثًا األول حمد فَزيٌد هو املبتدأ، و ُمْنطَِلٌق هو اخلَبَـْر، وُمسي.  
  : جاء يف الكتاب لسيبويه     

فاملبتدأ األول ، ّين عليهبمب  عليه كالٌم، واملبتدأ واملبين عليه رفع، فاالبتداء ال يكون إّال فاملبتدأ كل اسم ابتدئ ليبَىن «
  .)2(»واملبين ما بعده عليه فهو مسنٌد ومسنٌد إليه

  :وجاء يف تعريف االبتداء عند مسري جنيب اللبدي     

                                                           

 .11ص،  التعريفات: السيد الشريف أيب احلسني بن علي بن حممد بن علي احلسني اجلرجاين احلنفي ) 1(
م، 1988ه، 1408، 3، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط1عبد السالم هارون، ج: تح: الكتاب: يبويهأبو بشري عمرو بن عثمان بن قنرب امللقب بس ) 2(

 .126ص
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االبتداء تعرية االسم عن العوامل اللفظية لإلسناد، وهو عامل من العوامل املعنوية اليت جتلب الرفع لكل كلمة «  
  .)1(»عد أن تتوافر فيها شروط االبتداءيبدأ ا يف مجلة تامة ب

أستنتج من خالل هذه التعاريف أن الشريف اجلرجاين  يف تعريفه  ملصطلح االبتداء أخذه عن النحاة وربط تعريفه 
بتعريف النحاة وهكذا يبقى االبتداء مصطلح حنوي يطلق على تعرية االسم من العوامل اللفظية متهيدًا إلسناد 

  .االسم املتحلي ذه الصفة املبتدأ لوجوده غالبا يف أول اجلملة االمسية ليبىن الكالم عليه  اخلرب إليه، ويسمى
  :االستثناء -2
إخراج الشيء من الشيء لوال اإلخراج لوجب دخوله فيه وهذا يتناول املتصل «: يّعرفه الشريف اجلرجاين فيقول    

  .)2(»املنفصل حكًما فقط  حقيقة وحكما، ويتناول
االستثناء عند الشريف اجلرجاين هو إخراج الشيء من الشيء، مبعىن إخراج االسم الواقع بعد أداة االستثناء إذن 

  .من احلكم الواقع على ما قبلها
وَما " سوىو " فـََغيـْرُ "فحرف االستثناء إّال وما جاء من األمساء فيه معين إّال «: عّرف سيبويه االستثناء فيقول    

وما فيه ذلك املعىن من حروف اإلضافة " َخَال "و" َعَدا"و" لَْيس"فال يكون و" إّال "معىن  جاء من األفعال فيه
  .)3(»وليس باسم َفَحاشى وَخَال يف بعض اللغات

  :بقوله" بن عقيل"وقد شرحه ووّضحه       
َنْت        وبعد كْفِي َأْو َكنَـْفي انـُْتِخب            مع تمام ينتصب" آالّ "ما اْسَتثـْ

        .)4(وعْق تميم فيه إْبَدال َوَقعْ              ما اّتَصل وانصْب ما اْنقطعإتباع 
  :وورد تعريف له      
زرت املواقع األثرية يف : االستثناء إخراج االسم الواقع بعد إحدى أدوات االستثناء من حكم ما قبلهما حنو«

  .)5(»األردن إالّ قلعة الشويك
أستنتج من التعاريف السابقة أن  الشريف اجلرجاين عند ذكره مصطلح االستثناء قد وافق تعريف النحاة يف أنه    

قرأت الكتاب إّال : إخراج عنصر يف اجلملة من احلكم العام باستعمال أداة االستثناء، فلو نظرنا يف املثال التايل

                                                           

م، 1985ه، 1405، 1معجم املصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط: حممد مسري جنيب اللبدي ) 1(
 .17ص

 .27التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين ) 2(
 .309، ص2الكتاب، ج: سيبويه ) 3(
، املكتبة العصرية، صيدا، 1حمي الدين عبد احلميد، ج: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح: اء الدين عبد اهللا ابن عقيل اهلمَداين املصري) 4(

 .543م، ص2003ه، 1424بريوت، دط، 
املفاهيمية يف القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية، دار احلامد للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، اخلرائط : حممد حسن محادات، حممد نايف عياصرة) 5(

 .100، ص2011/ه1432، 1األردن، ط
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 حكمه، حيث حكمنا على قراءة الكتاب إال صفحتني، صفحتني، جند كل اسم منها خيالف االسم الذي قبله يف
  .وهو االسم الذي جاء بعد إالّ ومل يثبت له احلكم الذي ثبت يف الكتاب

  :االسم -3

على معىن يف نفسه غري مقرتن بأحد األزمنة الثالثة، على معىن يقوم  ما دل هو «: االسم عند الشريف اجلرجاين
 »وعمرو، وإىل اسم معىن، وهو ما ال يقوم بذاته، سواء كان معناه وجوديا كالعلم أو عدميا كاجلهل بذاته، كزيدٌ 

)1(.  

  .إذن االسم عند الشريف اجلرجاين ال يرتبط بأحد األزمنة الثالثة وإمنّا يكون داّال على معىن يف نفسه
وما أشبه " َزْيدُ "و" فرس"و " رجل"واقًعا على معَين، حنو أّما األمساء فما كان «: أّما االسم عند املربد            

  .)2(»ذلك
  .)3(»سه غري مقرتن بأحد األزمنة الثالثةفما ّدل على معىن يف ن«": ألنصاريابن هشام ا"د نوهو ع     

د الشريف اجلرجاين يف تعريفه لالسم قد ماثل تعريف ابن هشام األنصاري، وذلك أنه مل جيعل االسم مقرتن بأح
  .األزمنة الثالثة وإمنا جعله ذاّال على معىن يف نفسه فقط

  :الييينغالى وعلى حّد تعبري مصطف     
  .)4(»يف نفسه غري مقرتن بزمان كخالٍد وفرسٍ  االسم ما ّدل على معىن«

  :االسم فقال" حممد أسعد النادري"وعّرف      
  .)5(»اخل...وقمٍر وشجرة كل كلمة تدل على َمْعَىن يف نفسها غري مقرتن بزمن كهندٍ «

  ":االسم"فيما خيص  هورد يف الكتاب لسيبوي    
  .)6(»رجل وفرس وزيٌد وعمرو: أما األمساء فما َكاَن واقفا على معَىن حنو«

سيبويه من خالل جعله يدل على معىن يف نفسه غري  الشريف اجلرجاين يف تعريفه لالسم ذهب إىل ما ذهب
أّن مصطلح االسم جاء يف معظم الكتب النحوية مبصطلحه الثابت حىت يومنا كما  ، مقرتن بأحد األزمنة الثالثة

  .إىل آخر حنوتالف كان فقط يف طريقة الطرح من هذا، واالخ
                                                           

 .28التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين) 1(
 .51م، ص1999ه،ـ 1420، 1ط ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،1حسن محد، ج: املقتضْب، تح: أبو العباس حممد بن يزيد املربّد) 2(
إمييل يعقوب، دار : شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، راجعه: مجال الدين عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا ابن هشام األنصاري) 3(

 .32م، ص2004ه، 1424، 2الكتب العلميةـ، بريوت، لبنان، ط
 11، ص2004، 1الدكتورة كوكب ديب دياب، املؤسسة احلديثة، طرابلس، لبنان، ط: جامع الدروس العربية، عناية: مصطفي الغالييين) 4(
 13م، ص2002ه، 1422، 1حنو اللغة العربية كتاب يف قواعد النحو والصرف، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط: حممد أسعد النادري) 5(
 .14، ص1الكتاب، ج: سيبويه ) 6(
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  :اسم ال التي لنفي الجنس -4
    هو املسند إليها بعد دخوهلا تليها نكرة : اسم ال اليت لنفي اجلنس فيقول"ف الشريف اجلرجاين مصطلح يعر

  )1(ال غالم رجل: مضافا أو مشبها به مثل

هو املسند إليها بعد دخوله كما اشرتط يف " اسم ال اليت لنفي اجلنس"حسب تعريف الشريف اجلرجاين ملصطلح   
 .تعريفه أن يليها مضافا أو مشبها به، مقدما يف ذلك أمثلة توضيحية من خالل تعريفه

منحة األتراب شرح على ملحة "عند حممد باي بالعامل يف كتابه  رد يف تعريف اسم ال النافية للجنسو       
  :بستة شروط وهي" ال"بأنه االسم النكرة املنصوب ب «": اإلعراب

  .ن النفي ا للجنسأن يكو : األول
  أن يكون النفي نصا يف ذلك: الثاين
  .أن ال يدخل عليها جار كما دخل عليها يف قوهلم جئت بال زاد: الرابع

  .ن يكون امسها وخربها نكرتنيأ: اخلامس
   )2(»أن ال يفصل بينها وبني امسها فاصل: السادس

  :وجاء تعريف آخر   
  .  )3(مضافا أو مشبه باجلنس              منصوب ال اليت لنفي اجلنس  

تعريف ابن  اجلنس أستنتج من هذه التعريفات أن الشريف اجلرجاين وافق يف تعريفه مصطلح اسم ال اليت لنفي   
  .احلاجب النحوي ذلك أن هذا األخري يف تعريفه أن اسم ال اليت لنفي اجلنس يكون منصوب مضافا أو مشبه به

  : اإلضافة -5
  .)4(»هي امتزاج امسني على وجه يفيد تعريفا أو ختصيًصا«: يقول الشريف اجلرجاين يف تعريف هذا املصطلح

أا مرتبطة بامتزاج أو ضّم امسني على وجه يفيد التعريف أو التخصيص، يف تعريف اإلضافة بّني الشريف اجلرجاين 
  .أو هي رابط بني امسني على وجه يفيد تعريفا أو ختصيصا

اعلم انك إًذا أضفت رجًال إىل رجل فجعلته من آل ذلك الرجل، أحلقت ياءي «: اإلضافة عند سيبويه
  .)5(»اإلضافة

  

                                                           

 . 29التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين) 1(
 .85-84منحة األتراب شرح على ملحة اإلعراب، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، بوزريعة، دط، دت، ص: حممد باي بلعامل  )2(
م، 1980ه، 1400عة اآلداب، دط، بموسى بناي علوان العليلي، مط: تحشرح الوافية ونظم الكافية، : أبو عمر عثمان ابن احلاجب النحوي )3(

 .239ص
 .32التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين) 4(
 .335، ص3الكتاب، ج: سيبويه) 5(
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: اإلضافة أن تضيف امسًا إىل اسم آخر وهي نوعان رئيسيان«: مغالسة يقول حممود حسين" اإلضافة"ويف تعريف 
  .)1(»اإلضافة املعنوية، اإلضافة اللفظية

كتاب : اإلضافة هي نسبة اسم إىل اسم آخر، وإسناده إليه حنو« :وأّما فاضل صاحل السامرائي يعرّفها بقوله
  .)2(»خالد

وافق يف تعريفه ملصطلح اإلضافة تعريف كل من حممود حسين أستنتج من هذه التعاريف أن الشريف اجلرجاين    
مغالسة وفاضل صاحل السامرائي، ذلك أن هذين األخريين ذكرا يف تعريفيهما  أن اإلضافة هي النسبة اليت تكون 
بني االمسني وهذا ما ذهب إليه الشريف اجلرجاين من خالل تعريفه، غري أن سيبويه اكتفى بذكر مصطلح املضاف 

  .فقط إليه
  : اإلعراب -6

هو اختالف آخر للكلمة باختالف العوامل لفظا أو «:يف تعريف اإلعراب يقول الشريف اجلرجاين
  .)3(»تقديرا

 على آخر الكلمة باختالف العوامل أالحظ أن الشريف اجلرجاين يعترب اإلعراب على أنه تغري واختالف يطرأ
  .الداخلة عليها

َعَلى : هذا باب جماري أواخر الكلم من العربية وهي جتري على مثانية جمارٍ «: لسيبويهاإلعراب يف الكتاب      
: ضربأربعة النصب واجلّر والرفع واجلزم والفتح، والضم والكسر والوقف، وهذه ااري الثمانية جيمعهن يف اللفظ أ

  .)4(»والضم واجلزم والوقف فالنصب والفتح يف اللفظ ضرٌب واحٌد، واجلّر والكسر ضرب واحد، وكذلك الرفع
  :ويف مقابل هذا جند أمني أمني عبد الغين يقول     

هو تغيري تشكيل أو ضبط آخر الكلمة حبسب موقعها يف اجلملة، حيث يكون آخر الكلمة مرفوعا أو منصوبًا «
  .)5(»أو جمرورًا حبسب موقعها يف اجلملة

  
  
  

                                                           

 .447م، ص2007ه، 1427، 1حممود حسين مغالسة، النحو الشايف الشامل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط )1(
 .117م، ص2000ه، 1420، 1ط ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،3معاين النحو، ج: فاضل صاحل السامرائي) 2(
 .35التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين) 3( 
 .13، ص1الكتاب، ج: سيبويه) 4(
م، 2007ه، 1428، 2رمضان عبد التواب وآخرون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: النحو الكايف، مراجعة: أمني أمني عبد الغين) 5(

 .85ص
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مقدر جيلبه العامل يف آخر الكلمة، وهو التغري الالحق آخر  هو أثر ظاهر أو« :وجند نادين زكرياء حيده بقوله
: جاَء سعيٌد، رأيت سعيًدا، التقيت بسعيٍد، أو تقديرا حنو: األمساء واألفعال بسبب تغري العوامل ويكون لفظًا حنو

  .)1(»جاَء الفىت، رأيت الفَىت، التقيت الفَىت 
تغري أواخر الكالم بسبب  وهأن اإلعراب جلرجاين هو الشيء الذي ميكن إضافته هنا من خالل تعريف الشريف ا

  .ها السياق أو البناء العام للجملضاملختلفة اليت تتناوب على الكلم وذلك حبسب تقديرات اليت يفر  العوامل
  :أفعال التعجب -7

 ما أفعله: ما وضع إلنشاء التعجب وله صيغتان« ":أفعال التعجب"اجلرجاين يف مصطلح  جاء عند الشريف 
  .)2(»أفعل بهو

ما سبق ميكن القول بأن الشريف اجلرجاين وضع أمثلة ختص أفعال التعجب، وجعلهما يف صيغتني،  من خالل
  ).أفعل به(، والثانية )ما أفعله(األوىل 

ما أحسن زيدا دون غريها؟ : يف التعجب حنو) ما(ملا زيدت «: وذهب ابن األنباري إىل القول يف باب التعجب
يف غاية اإلام، والشيء إذا كان مبهما كان أعظم من النفس، إحتماله أمورا كبرية فلهذا كانت  )ما(قيل ألن 

  .)3(»زيادا يف التعجب أوىل من غريها
  .)4(»أحدمها ما أفعله واآلخر أفعل به: ولفظة تايت يف الكالم على ضربني«: أما ابن جين فيقول

أن الشريف اجلرجاين جعل هلذا ) أفعال التعجب(حول مصطلح  كن أن أمجل من خالل التعريفات السابقةومي   
املصطلح صيغتان ما أفعله و أفعل به، ووافقه يف هاتني الصيغتني ابن جين الذي قال أن لفظة التعجب تأيت على 

  .ما أفعله، و أفعل به" ضربني
  :أفعال المدح والذم -8

  )5(نشاء مدح أو ذم حنو نعم وبئسما وضع إل: يقول الشريف اجلرجاين يف تعريف هذا املصطلح
  .حسب تعريف الشريف اجلرجاين نعم و بئس فعالن إلنشاء املدح والذم 

   :أفعال املدح والذميقول ابن معطي يف 
  )6(ومنه نعم وهو فعل المدح          وبئس للذم وذكر القبح

                                                           

 .11م، ص2002ه، 1423، 1والنحو، دار الكتاب احلديث للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طامليسر يف الصرف : نادين زكرياء) 1(
 .36التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )2( 
ه، 377حممد جة البيطار، امع العلمي العريب، دمشق، دط، : أسرار العربية، تح: أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد أيب سعيد األنباري )3(

 .112، صم1957
 .97-96اللمع يف العربية، ص: ابن جين )4(
 .36التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )5(
 .49م، ص2010، 1سليمان إبراهيم البلكيمي، دار الفضيلة، القاهرة، ط: الدرة األلفية يف علم العربية، تح: حيىي بن عبد املعطي الزواوي )6(
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إلنشاء املدح والذم  أما الشيء الذي أستنتج من هذين التعريفني أن الشريف اجلرجاين جعل نعم و بئس فعالن   
  .س هو فعل الذمئابن معطي جعل نعم هو فعل املدح وب أضافه

  :األمر -9
  .)1(»قول القائل ملن دونه افعل«: مصطلح األمر عند الشريف اجلرجاين  هو

  .مايف تعريف األمر يبني الشريف اجلرجاين على أنه طلب وأمر من قائل إىل متكلم القيام بفعل شيء 
األمر وهو طلب الفعل على وجه االستعالء واإللزام مبعىن أن «: جاء يف املوسوعة املختارة ليوسف الطريفي   

  .)2(»يكون األمر من األعلى إىل األدىن
أستنتج من هذين التعريفني أن الشريف اجلرجاين وافق يف تعريفه ملصطلح األمر تعاريف النحاة ومل خيرج عن   

 .دائرا
   :البدل -10

، »مقصود مبا نسب إىل املتبوع: تابع مقصود مبا نسب إىل املتبوع دونه، قوله«: يعرّفه الشريف اجلرجاين فيقول
، خيرج عنه »وله«: خيرج عنه النعت، والتأكيد، وعطف البيان، ألا ليست مبقصودة مبا نسب إىل املتبوع، وبقوله

  .)3(»مبا نسب إىل املتبوع، كذلك مقصود بالنسبةالعطف باحلروف، ألنه وإن كان تابعاً مقصوداً 
  .مصطلح البدل عند الشريف اجلرجاين هو ما نسب إىل متبوعه  

مبَن مررت؟ : كأنه قيل له. مررُت برجٍل عبِد اهللا: أما بدل املعرفة من النكرة فقولك« : إن البدل عند سيبويه هو
وإنك لََتهدي إىل : "ومثل ذلك قوله عز وجل ذكره. هنأو ظّن أنه يقال له ذاك، فأبدل مكانه ما هو أعرُف م

  .)4(»"ِصراٍط مستقيٍم ِصراِط اهللا 
  .)5(»البدل تابع مقصود مبا نسب إىل املتبوع دونه«: قال ابن احلاجب

تابع مقصود ممّهد له مبتبوع قبله غري مقصود لذاته، وإعرابه كإعراب «:وجاء تعريف آخر له على النحو التايل
  .)6(»املتبوع املذكور: منه أياملبدل 

                                                           

 40التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين  )1(
، 2009، 2املوسوعة املختارة يف النحو والصرف والبالغة والعروض، دار اإلسراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: سف عطا الطريفييو  )2(

 .272ص
 .47التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين) 3(
 .14، ص2الكتاب، ج: سيبويه) 4(
، دار الكتب العلمية، 2قدم له ووضح حواشيه وفهارسه إمييل بديع يعقوب، جشرح كافية ابن احلاجب، : رضي الدين حممد بن احلسن األسرتاباذي) 5(

 .397م، ص1998ه، 1419، 1بريوت، لبنان، ط
 .198، ص2002، 1يف النحو العريب دروس وتطبيقات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط: إياد عبد ايد إبراهيم) 6(
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ما أخلص إليه أن البدل تابع مقصود باحلكم يتبع امسا سابقا عليه يسمى املبدل منه يف حركات اإلعراب رفعا    
  . ونصبا وجرا وذا جند الشريف اجلرجاين وافق ما أشار إليه النحاة يف كتبهم اللغوية منهم سيبويه

  :التوابع -11
: التوابع هي األمساء اليت يكون إعراا على سبيل التبع لغريها، وهي مخسة أضرب«: اجلرجاينيقول الشريف     

  .)1(»تأكيد، وصفة، وبدل، وعطف بيان، وعطف باحلروف
الرفع والنصب (تابع ملا قبلها يف اإلعراب و لغريها أ ويكون إعراا تابعٌ  أمساءٌ  ،اجلرجاين التوابع جعل الشريف

  ).وعطف باحلروف ،وبدل وعطف بيان ةتأكيد وصف(ا إياها ما بني مخسة أقسام مقسمً  )واجلرّ 
هذا باب جمرى النعت على املنعوت والشريك على الشريك «: ض سيبويه مفهوم أوحّد التابع يف الكتاب بقولهر يـَعْ 

ْبِدل منه وما أشبه ذلك
ُ
  .)2(»والبدل على امل

  :وهو أيضا     
نوع إعرابه بنوع اإلعراب يف لفظ معني متقدم عليه، فيكون مرفوًعا أو منصوبًا أو التابع لفظ متأخر يتقيد يف «

  .)3(»النعت، التوكيد، العطف، البدل: جمرورًا، والتوابع أربعة هي
قبلها يف اإلعراب لفظًا أو تقديرًا أو حمًال  التوابع األشياء اليت تتبع ما«:يذكر مجيل أمحد ظفر حّد التوابع فيقول

  .)4(»نعت وعطف النسق والتوكيد والبدل وعطف البيانال: مخسة
إىل أقسام، يف  مخسة قد وافق بعض النحاة يف تقسيمه هلا) التوابع(إن الشريف اجلرجاين يف تعريفه ملصطلح    

أن التوابع أحد األركان الفرعية يف  ومما ميكن إضافته هنا  احني جند البعض اآلخر قسمها إىل أربعة أقسام مم
 .اا وجرً ا ونصبً رفعً  ،هاقأا تتبع الكلمة اليت تسب ، أيهي أمساء تتبع ما قبلها يف اإلعراب،فالكالم
  :التمييز-12
مسناً، أو منوان : ما يرفع اإليهام املستقر عن ذات مذكورة، حنو«: ورد يف معجم التعريفات للشريف اجلرجاين     

  .)5(»وهو ماال يرجع إىل صادق معني: هللا دره فارساً، فإن فارساً متييز عن الضمري يف ّدره: مقدرٍة، حنو
من خالل هذا التعريف يتضح يل أن الشريف اجلرجاين يعرف التمِييز على أنه رفع اإلام ملستقر عن ذات مذكورة 

  .أمثلة توضح ذلك يف تعريفه أي ينبغي أن يسبقه مبهم حمتاج إىل بيان، ويقدم
  

  :جاء يف الكتاب لسيبويه    

                                                           

 .75التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين) 1(
 .421، ص1الكتاب، ج: هسيبوي) 2(
 .173، ص2003موسوعة علوم اللغة العربية، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، دط، : نبيل أبو حامت وآخرون) 3(
 .458م، ص1998ه، 1418، 2النحو القرآين قواعد وشواهد، مكتبة امللك فهد الوطنية، مكة املكرمة، ط: مجيل أمحد ظفر) 4(
 .70التعريفات، ص: ينالشريف اجلرجا) 5(
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امتألْت : َو قوة غريه مما قد تعّدى إىل  مفعول، وذلك قولكقْ وقد جاء من الفعل ما قد أُنفذ إىل مفعول ومل يَـ «
عول فيه، فتقول تفّقأتُه، وال يعمل يف غريه من املعارف، وال يقّدم املف وال امتألتهُ :ماًء،وتفّقْأُت شحماً، وال تقول

  .)1(»كما ال يُقّدم املفعول فيه يف الصفة املشبهة, ماًء امتألتُ :
اسم نكرة فضلة، يوضح كلمة مبهمة، أو يفصل معىن جممًال، وحكمه النصب « :ويعرفه عبده الراجحي فيقول    

  .)2(»وهو جامد على األغلب
يكون جمرورًا مبن يأيت إلزالة إام اسم، أو شبه اسم نكرة جامٌد منصوب، وقد « :ويراُد به عند حمسن علي عطية

  .)3(»شيء إىل شيء آخر يف اجلملة اليت يرد فيها
إذا اسم جامد  يف تعريف الشريف اجلرجاين جاء موافق لتعريف سيبويه وعبده الراجحي وهو التمييزأستنتج أن    

يان وهذا املبهم ليس بالضرورة امسًا، بل رمبا  فضل نكرة، الغاية منه البيان، أي ينبغي أن يسبقه مبهم حمتاج إىل ب
  .إلام ما حيتاج إىل إيضاح وبيانكان مجلة حتتوي من ا

  :جمع المذكر -13
ما حلق آخره واو مضموم ما قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها، «: جاء يف معجم التعريفات للشريف اجلرجاين   

  .)4(»ونون مفتوحة
مجع املذكر عند الشريف اجلرجاين هو ما حلق اخره واو مضموم ما قبلها او ياء مكسور ما قبلها ونون مفتوحة 

  معلمون معلمني مثال 
  .)5(»اسم دل على أكثر من اثنني مع سالمة لفظ مفرده بزيادة واو ونون أو ياء ونون يف آخره« :ُوَعّرف    

أكثر من اثنني بزيادة واو ونون رفًعا، وياء ونون نصًب وجرًا على هو اسم دّل على « :ويف تعريف آخر     
  .)6(»آخره

الشيء الذي ميكن إضافته هنا من خالل تعريف الشريف اجلرجاين ملصطلح مجع املذكر هو خمالفة بعض الشيء   
  .من حنوي آلخر لطريقة طرح النحاة لتعريفهم لكن هذا ال يتناىف مع تعريفام، ألن املعىن نفسه والطرح خيتلف

  :يعرف الشريف اجلرجاين مجع املؤنث بأنه: جمع المؤنث -14
  .)7(»هو ما حلق آخره ألٌف وتاء، سواء كان ملؤنث كمسلمات، أو مذكر كدريهمات«

                                                           

 .205- 204، ص1الكتاب، ج: سيبويه) 1(
 .270م، ص2008ه، 1428، 1التطبيق النحوي، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط: عبده الراجحي) 2(
 .71م، ص2007ه، 1427، 1دن، طالواضح يف القواعد النحوية واألدبية الصرفية، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األر : حمسن علي عطية) 3(
 .82التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين) 4(
 .58، ص2009ه، 1430، 2النحو املصفى، عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، ط: حممد عيد) 5(
 .87م، ص2012ه، 1433، 1عمان، ط القواعد األساسية يف اللغة العربية، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، األردن،: أمل عطية الشافعي) 6(
 .82التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين) 7(
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 أمثلةمذكر  وقد قدم  أومؤنث  أكانوتاء سواء  ألف  آخرههو ما يلحق اجلرجاين  مجع املؤنث عند الشريف إن 
  .عن ذلك يف تعريفه

  :وورد تعريف له كما يلي    
  .)1(»معلمات: أكثر من اثنني بزيادة ألف وثاء على مفرده، معلمة هو ما دل على «

  2"كل اسم ينتهي باأللف والتاء يرفع بالضمة الظاهرة وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة وجير بالكسرة: "وهو    
حيث جند الشريف اجلرجاين قد عرف مجع املؤنث حد ما تعريف النحاة  إىليشبه  اجلرجاينتعريف الشريف  إن

وتاء على  إلفمن اثنني بزيادة  أكثروالنحاة جعلوا مجع املؤنث ما دل على  و تاء  ألف أخرهعلى انه ما يلحق 
  وتاء  ألفمفرده والشيء املشرتك هنا هو زيادة 

  :الجملة -15
  :أا عرف الشريف اجلرجاين مصطلح اجلملة على 
إن : مل يفد كقولك، أو زيٌد قائمٌ : عبارة عن مركب من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى، سواء أفاد، كقولك«

  .)3(»يكرمين، فإنه مجلة ال تفيد إال بعد جميء جوابه، فتكون اجلملة أهم من الكالم مطلقاً 
كلمتني سواء أفَاَد أم مل يَِفْد، وجعلها أعم من َحصر الشريف اجلرجاين يف تعريفه ملصطلح اجلملة بأا مركب من  

  .الكالم
هذا باب املسند واملسند إليه ومها ماال يْغَىن واحد منهما عن اآلخر، وال جيد « :بقوله" اجلملة"ويذكر سيبويه   

: ومثل ذلكعبد اهللا أخوك وهذا أخوَك ، : وهو قولك . فمن ذلك االسم املبتدأ واملبىن عليه. املتكلم منه بًدا
  .)4(»يذهب عبد اهللا فال بّد للفعل من االسم كما مل يكن لالسم األول بد من اآلخر يف االبتداء

  .)5(»صمتْ : اجلملة هي كل تركيب لغوي يفيد َمْعَىن تاًما، كقولنا« :ويف نفس الصدد يقول خليل اخلطيب
  :وجند كذلك صاحل بلعيد يقول

  .)6(»الذي حيسن السكوت عليه، يكون مفرًدا أو مجلة اجلملة هي الكالم أو القول املفيد«
  :وإبراهيم أنيس حّدها بأا

                                                           

 .88القواعد األساسية يف اللغة العربية، ص: أمل عطية الشافعي) 1(
م، 2005ه، 1425، 1النحو املبسط لعشاق اللغة العربية، دار اآلفاق العربية للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، ط:  حممد حسني سالمة 2

 .189ص
 .83التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين) 3(
 .23، ص1الكتاب، ج: سيبويه) 4(
 .81، ص2000، 1قواعد اللغة العربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: خليل اخلطيب) 5(
 .24، ص2004نظرية النظم، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، اجلزائر، دط، : صاحل بلعيد) 6(
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اجلملة يف أقصر صورها وأحواهلا ترتكب من ألفاظ هي مواد البناء اليت يلجأ إليها املتكلم أو الكاتب أو الشاعر، «
وال نرى فيه خروًجا عما ألفناه يف يرتب بينها وينظم ويستخرج لََنا من هَذا النظام كالًما مفهوًما، تطمئن إليه 

  .)1(»جتارب سابقة
إن مصطلح اجلملة عند الشريف اجلرجاين أخذه عن سيبويه، من خالل إبراز وبيان العالقة اإلسنادية املوجودة     

بني املسند واملسند إليه جعلها حمصورة يف كلمتني مركبتني أسندت إحدامها إىل لألخرى وأمهل شرط اإلفادة يف 
له سواء أفاد أم مل يفد، كما توجد إشارة إىل أن هناك لعض من النحاة مل يتفقوا على تعريف واحد للجملة،بل قو 

  .أن أكثرهم سوى بينها وبني الكالم
  :الحال -16

ما يبني هيئة الفاعل أو : اية املاضي وبداية املستقبل، ويف االصطالح: يف اللغة«  :عرفه الشريف اجلرجاين بقوله 
   .)2(»زيد يف الدار قائماً : ضربت زيداً قائماً، أو معىن النحو: املفعول به لفظاً، حنو

إن مصطلح احلال يف تعريف الشريف اجلرجاين هو ما يبني هيئة صاحبه  أي االسم الذي يكون الوصف له،    
  .ويقدم لنا أمثلة توضيحية على ذلك من خالل تعريفه

هذا باب ما يـَْعَمُل فيه الفعُل فَينتصُب وهو حاٌل وقع فيه الفعُل وليس  :بقولهيعرف سيبويه احلال             
مبفعوٍل كالثوب يف قولك كسوُت الثوَب، ويف قولك كسوُت زيدًا الثوَب، ألن الثوب ليس حبال وقع فيها الفعُل 

أّوًال إذا قلت كسوُت الثوَب، وكمعناه أَال ترى أنّه يكون معرفًة ويكون معناه ثانيًا كمعناه . ولكّنه مفعوٌل كاألّول
  .)3(»ضربُت عبَد اهللا قائماً، وذهَب زيٌد راكباً : وذلك قولك، الفاعِل إذا قلَت ُكِسَى الثوبُ  إذا كان مبنزل

وصف هيئة الفاعل أو املفعول ولفظها نكرة، تأيت بعد معرفة قد مت عليها «يف تعريفه للحال  يقول ابن جين      
  .)4(»زيٌد راكباً وذلك قولك جاءين . الكالم وتلك النكرة وهي املعرفة يف املعىن

فاعل أو  :بينت هيئة ما قبله من ،منصوب ةوصف فضل«: كما ورد تعريف أخر للحال يف النحو الوايف     
  ).5(»سؤال كيفه بيوميكن أن تصل إل ،اأو من غريمها حيث وقوع الفعل غلبً  ،اول به أو منهما معً مفع

احلال هو فضلة، دالة على هيئة صاحبه، ونصبه نصب املفعول به أو املشبه به أو : "وهو عند السيوطي    
  .)6("الظرف

                                                           

 .262، ص1966، 3من أسرار اللغة، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط: إبراهيم أنيس) 1(
 .86التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين ) 2(

 .44، ص1الكتاب، ج: سيبويه) 3(
ه، 1428، 1بريوت، لبنان، طحممد خليل مراد احلريب، دار الكتب العلمية، : كتاب شرح اللمع يف النحو، تح: أبو الفتح عثمان بن جين)  4(

 .204م، ص2007
 .262، ص2005، 2النحو الوايف قواعد وتطبيقات، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ط: ياسر خالد سالمة) 5(
، الد الثاين، دار الكتب العلمية، 2أمحد مشس الدين، ج: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، تح: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )6(

 .223م، ص2006ه، 1427، 2بريوت، لبنان، ط
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على أنه وصف يذكر لبيان هيئة و السيوطي الشريف اجلرجاين يف تعريفه مصطلح احلال وافق تعريف ابن جين     
سيبويه اكتفى بذكر أمثلة يفهم منها احلال على أنه وصف هليئة صاحبه، ومما  لكن  االسم  الذي يوصف له،

: أستخلصه من التعاريف اليت أوردا أعاله أن احلال هو االسم الفضلة املنصوب، الذي يفسر هيئة صاحبه كقولنا
  .شيا حال منصوبة تبني هيئة زيد،والفضلة معناها ليست جزءا من الكالمأقبل زيد ماشًيا، فما

  : رفالح- 17 
 .)1(»ما دل على معىن يف غريه«:يراد عند الشريف اجلرجاين باحلرف

 .جعل الشريف اجلرجاين احلرف على خالف االسم والفعل وذلك أن احلرف يدل على معىن يف غريه  
مث، سوف، واو القسم، والم اإلضافة : ملعَىن وليس باسم وال فعل حنوأما ما جاء «:ويعرفه سيبويه بقوله

  .)2(»وحنوها
  .)3(»هو ما ال يظهر معناه يف نفسه، بل مع غريه«: وجاء تعريف أخر له    

  .)4(»بأنه ما دل على َمْعَىن يف غريه«: عرفه حممود سليمان ياقوتوقد      
مطابق للتعاريف الواردة يف الكتب ) احلرف(الشريف اجلرجاين ملصطلح ألتمس من التعاريف السابقة أن تعريف   

  .النحوية وهو مادل على معىن يف غريه
  :المبتدأ والخبر -18

  :الشريف اجلرجاين يف تعريفه للمبتدأ يقول: المبتدأ -أ
االستفهام، أو حرف النفي رافعة هو االسم ارد عن العوامل اللفظية مسنداً إليه، أو الصفة الواقعة بعد ألف «   

  .)5(»أقائم الزيدان، وما قائم الزيدان زيد قائم، و: لظاهر، حنو
جعل الشريف اجلرجاين املبتدأ ذلك االسم الواقع يف أول الكالم جمرًدا من العوامل اللفظية وهو اسم مرفوع يف أول 

  .اجلملة واقًعا بعد صفة أو ألف االستفهام أو حرف النفي
املبتدأ كل اسم ابتدأته وعرّيته من العوامل اللفظية، وهو يؤلف مع خربه مجلة حتصل الفائدة ا وحيسن «:وهو  

  .)6(»السكوت عليها
  :كما ورد تعريف آخر لهٌ       

                                                           

 .90التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين) 1(
 12، ص1الكتاب، ج: سيبويه) 2(
 .18املصفى، صالنحو : حممد عيد) 3(
 .22، ص2003النحو التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، دط، : حممود سليمان ياقوت) 4(
 .198التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين) 5(
م، 2011ه، 1432، 3وت، لبنان، طشرح ملحة اإلعراب، دار الكتب العلمية، بري : أبو حممد القاسم بن علي بن حممد احلريري البصري )6(

 .48-47ص
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  .)1(»املبتدأ كل اسم عرّيـَْته من العوامل اللفظية لفظًا وتقديرًا«   
االمسية، وجميئه يكون يف بداية الكالم لذلك أطلق عليه مصطلح املبتدأ هو ذلك االسم املسند إليه يف اجلملة 

  .املبتدأ
  .)2(»املبتدأ هو االسم ارد عن العوامل اللفظية لإلسناد«: ويراد به

الواردة يف متون أمهات ما ميكن إضافته هنا حول تعريف مصطلح املبتدأ  أن الشريف اجلرجاين وافق التعريفات    
الفعل ومثل كان وأخواا أو إّن : ويبقى املبتدأ  كل اسم يكون خالًيا من العوامل اللفظية مثلوية، الكتب النح

  .وأخواا، فاالسم الذي يأيت بعد الفعل ال يعد مبتدأ، كذلك االسم بعد النواسخ
  : الخبر -ب
زيٌد قائم، : دمه لفظَا، حنولفظ جمرد عن العوامل اللفظية مسند إىل ما تق«  :عّرف الشريف اجلرجاين اخلرب بقوله   

  .)3(»ما يصح السكوت عليه: أو تقديرًا حنو أقائٌم زيٌد، وقيل اخلرب
أطلق الشريف اجلرجاين على اخلرب ذلك اللفظ ارد من العوامل اللفظية مسند إىل ما تقدمه وهو املبتدأ لفظا 

  .وتقديرًا
  .)4(»وبه تتم الفائدة من ذكر املسند إليه اخلرب هو املسند الذي يتضمن احلكم،«: ورد تعريف آخر    
  .)5(»ائدتهفإىل املبتدأ غري الوصف ليتمم  أسنداخلرب لفظ «: وهو أيضا    

يكون دائما مكمل للمبتدأ يف اجلملة  أنه اخلرب يبقى تعريف الشريف اجلرجاين مماثل ملا تداوله النحاة حول  
اخلرب هو الذي يصف لنا حال املبتدأ، وال يتم معىن اجلملة إال به، إْذ  ويكّون معه فائدة، أو بعبارة أخرى، االمسية

  .يعترب اجلزء املكمل للفائدة
  :العامل -19

وجب كون آخر الكلمة على وجه خمصوص من أما « :أعطى معجم التعريفات تعريفا ملصطلح العامل هذا ما نصه
  .)6(»اإلعراب

 تأثريا )اللفظة (هو الذي يؤثر يف حركة غريه العامل يتبني أّن العاملمن خالل تعريف الشريف اجلرجاين ملصطلح 
  .إعرابيةينشا عنه عالمة 

                                                           

، 2010، 2حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط:  أسرار العربية، تح: عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنباري) 1(
 .55ص

 . 229، ص2011، 2ور الصباح، تركيا، طفؤاد ناصر، مكتبة ن: حاشية شرح القطر يف علم النحو، مراجعة: العالمة اإلمام اآللوسي )2(
 .101التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين) 3(
 .152، ص2003، 1قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن ط: سناء محيد البيايت )4(
 .210النحو القرآين قواعد وشواهد، ص: مجيل أمحد ظفر) 5(
 .148التعريفات، ص: اجلرجاينالشريف ) 6(
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والعامل النحوي هو الذي يعمل يف غريه فيؤثر يف حركة : العوامل مجع عامل«:وعرفه حمسن حممد معايل      
  .)1(»غريه، إذا كان معربًا، أو يف حمله إذا كان مبنًيا

هو الكلمة امللفوظة أو املقدرة اليت متلك القدرة على التأثري يف الكلمات اليت تقع «:آخر له ويف تعريف       
  .)2(»بعدها من الناحيتني الشكلية واإلعرابية، أو هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه خمصوص من اإلعراب

يف  عراب أياإلالشيء  الذي ميكن إضافته على تعريف الشريف اجلرجاين هو أن العامل هو الذي يتحكم يف 
دون غريها من احلركات، فتظهر الضمة بدل الفتحة، أو الفتحة بدل دون غريها من احلركات  إعرابيةظهور حركة 

  .الكسرة
  :تطرق الشريف اجلرجاين ملصطلح العطف بأنه: العطف -20

تابع يدل على معىن مقصود بالنسبة مع متبوعه يتوسط بينه وبني متبوعه أحد احلروف العشرة مثل قام زيٌد  «
  .)3(»وعمُرو فعمُرو تابع مقصود بنسبه القيام إليه مع زيدٍ 

إتباع لفظ للفظ آخر بواسطة حرف، أي أن تركيب  جعل الشريف اجلرجاين يف تعريفه ملصطلح العطف أنه  
، فالعنب ب والتفاحنأكلت الع: منه تابع يسبقه متبوع ويتوسطهم حرف من حروف العطف مثال العطف يتكون

  ).الواو(هو املعطوف عليه والتفاح هو املعطوف يتوسطهم حرف العطف 
وهو الّتابع الذي يتوسط بينه وبني متبوعه «:إىل تعريفه مصطلح العطف قال" خالد عبد العزيز"كما أشار     

  .)4(»فأحد حروف العط
حيث ذكر انه يتوسط  دائراعن طف وافق تعاريف النحاة ومل خيرج الشريف اجلرجاين يف تعريفه ملصطلح الع إن 

  .يف ذلك من خالل تعريفه  أمثلةبينه وبني متبوعه احد احلروف العشرة مقدما 
  : عطف البيان -21

تابع شامل جلميع : صفة يُوضح َمْتبوَعُه، فقولهتَاِبٌع غري «: يذكر الشريف اجلرجاين مصطلح عطف البيان بقوله   
يوضح متبوعه خرج عنه التوابع الباقية لكوا غري ُمَوضَحة : غري صفة خرج عنه الصفة، وقوله: التوابع، وقوله
  .)5(»أقسم باهللا ألو حفص عمر، فعمر تابع غري صفة يوضح متبوعه: ملتبوعها حنو

  .شريف اجلرجاين أنه اعتربه من التوابع غري صفة يف توضيح متبوعهأول إشارة إىل هذا املصطلح عند ال

                                                           

 .9، ص2010، 2العوامل النحوية للجرجاين، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ط: حمسن حممد معايل)1(
 .160معجم املصطلحات النحوية والصرفية، ص: حممد مسري جنيب الليدي) 2(
 .153التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين)3(
 .560م، ص2019ه، 1440، 3النحو التطبيقي، دار لؤلؤة للنشر والتوزيع، املنصورة، مصر، ط: خالد عبد العزيز) 4(
 .154الشريف اجلرجاين، التعريفات، ص  )5(
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هو التابع اجلامد الذي يرد ليوضح متبوعه إذا كان املتبوع معرفة، وخيصصه إذا  «: وهو عند إبراهيم مشس الدين    
  .)1(»دخل أبو شريح خالد: كان نكرة مثل

  : الفاعل -22
ما أسند إليه الفعل أو شبهه على جهيت قيامه به أي على «  :التايلجاء تعريفه يف معجم التعريفات على النحو 

  .)2(»جهة قيام الفعل بالفاعل ليخرج عنه مفعول ما مل يسم فاعله
  .الفاعل حسب تعريف الشريف اجلرجاين هو املسند إليه وقد ُأسند إليه الفعل

  .)3(»زيد وجلس عمُروذهب : عل الذي ال يتعداه فعله فقولكاأما الف«  :عل عند سيبويهاالف
والسند  ،عبارة عن اسم صريح أو مؤول بالصريح«:يذكر إبراهيم قاليت حد الفاعل من خالل كتابه قصة اإلعراب

  .)4(»إليه الفعل أو مؤول بالفعل مقدم عليه فعله باألصالة، واقع منه الفعل أو واقع عليه
  .)5(»الفاعل فالفاعل يأيت بعد الفعل اسم مرفوع أسند إليه فعل مبين للمعلوم مقدم على «:وأيضا

  .)6(»هلُ عْ الفاعل هو االسم املرفوع املذكور قبله فِ « :وجاء تعريف آخر له
إن تعريف الفاعل عند الشريف اجلرجاين يوافق تعريف علي رضا حيث أن الفاعل هو املسند إليه وقد أسند إىل    

رجاين يف تعريفه قد أضاف نسبة الفعل الذي يسند إليه إىل اجلامعة، لكن الشريف اجل بذهب الطال: الفعل، حنو
  .الفاعل

  :الفعل -23

كاهليئة احلاصلة للقاطع  هو اهليئة العريضة للمؤثر يف غريه بسبب تأثري أوالً «: عرفه الشريف اجلرجاين بقوله  
الثالثة، وقيل الفعل كون ما ّدل على معىن يف نفسه مقرتن بأحد األزمنة : بسبب كونه قاطًعا، يف اصطالح النحاة

  )7(»الشيء مؤثرا يف غريه كالقاطع ما دام قاطًعا

                                                           

م، 2009ه، 1430، 1أسهل طريقة لتعلم اإلعراب لكل املراحل، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط: إبراهيم مشي الدين )1(
 .133-132ص

 .166التعريفات، ص: شريف اجلرجاينال) 2(
 .33، ص1الكتاب، ج: سيبويه) 3(
 .32كتاب يف النحو والصرف جلميع املراحل التعليمية، دار اهلدى  يعني مليلة، اجلزائر، دط، دت، ص  -قصة اإلعراب: إبراهيم قاليت)4(
 .82دط، دت، صاملختار يف القواعد واإلعراب، مكتبة دار الشرق، بريوت، لبنان، : علي رضا )5(
ه، 1428التحفة السينية لشرح املقدمة األجرومية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دولة قطر، دط، : حممد علي حممد الدين عبد احلميد )6(

 .87م، ص2007
 .170التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين) 7(
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  .إن الفعل عنده هو ما دل على معىن يف نفسه يقرتن بأحد األزمنة الثالثة
  :وورد يف الكتاب لسيبويه     

  .)1(»ينقطعوبنيت ملا مضى وملا يكون ومل يقع، ما هو كائٌن مل  أخذت من لفظ أحداث وأما الفعل فأمثلة«
  .)2(»ما ّدل على معىن يف نفسه مع اقرتانه بزمن َأي أَن الزمن جزء منه«:وهو

  .)3(»أو زمان ما دل على حدثٍ « :له  وجاء تعريف أخر      
كان جامعا لتعريف سيبويه وتعريف معظم   الشريف اجلرجاين ميكن القول أن السابقة  من خالل هذه التعاريف   

: والفعل يكون ماديا حمسوسا ملموسا حنو )األمراملاضي املضارع (الثالثة  األزمنة بأحدالنحاة حيث جعله مقرتنا 
  فّكر: ضرب، ويكون معنويا غري حمسوس أو ملموس حنو

  :الكالم - 24. 
  .)4(»باإلسنادما تضمن كلمتني «  :يعرف الشريف اجلرجاين الكالم

  .صرّح الشريف اجلرجاين يف تعريفه ملصطلح الكالم على أنه ما َتكوَن أو َتضمَن كلمتني باإلسناد 
 ليس باسم وال فالكلم اسم وفعل وحرف جاء ملعَىن : هذا باب ِعْلم َما الَكُلُم من العربية« :أما الكالم عند سيبويه

  )5(»فعل
  :ألفية ابن مالك يذكر ابن عقيل حد الكالم من خالل

    .)6(»واسم وفعل ثم حرف الكلمم         كاْستق ا لفظ ُمِفيدْ نَ مُ الَ كَ   
  .)7(»قبل ضيفأتقيم مثل الكالم ما تركب من كلمتني أوأكثر وله معىن مفيد مس«  : ويعرفه حسان عباس

الكالم حصره يف كلمتني، أو أستنتج من خالل التعريفات السابقة الذكر أن الشريف اجلرجاين يف تعريفه ملصطلح 
  .بعبارة أخرى ما تركب من كلمتني باإلسناد

  
  

                                                           

 .12، ص1الكتاب، ج: سيبويه )1(
م، 2014ه، 1435، 1، دار ابن كثري للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط1النحو العريب أحكام ومعان، ج: حممد فاضل السامرائي )2(

 .15ص
بريوت،  عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد معّوض، دار الكتب العلمية،: نتاج الفكر يف النحو، تح: أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا السهيلي )3(

 .52م، ص1992ه، 1412، 1بريوت، لبنان، ط
   .185التعريفات، ص: الشريف اجللرجاين) 4(
 .12، ص1الكتاب، ج: سيبويه )5(
 .16شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الطالئع للنشر والتوزيع، القاهرة، دط، دت، ص: حممد حمي الدين عبد احلميد )6(
 .15، ص1966، 3املعارف، مصر، ط ، دار1النحو الوايف، ج: عباس حسن )7(
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  :الم األمر -25
  .)1( »هو الم يطلب به الفعل«:يعرض الشريف اجلرجاين مصطلح الم األمر بقوله

  .حسب تعريف الشريف اجلرجاين ملصطلح الم األمر فإا الم طلبية يطلب ا حصول الفعل
الطالق،  ﴾لينفق ذو تسعة من سعته﴿: وهي الم طلبية دالة على األمر مثل«: وورد تعريف آخر هلا كالتايل

  .)2( »77الزخرف . ﴾ليقِض عليا ربكَ ﴿: ،أو الدعاء  مثل07
  .مما يالحظ اتفاق تعريف اجلرجاين مع تعريف عباس صادق من خالل جعلها الم يطلب ا الفعل  

  :ال الناهية -26
هي اليت  يطلب ا ترك الفعل وإسناد الفعل إليها جماز ألن الناهي هو «: ورد يف معجم التعريفات جدها كما يلي

  .)3(»املتكلم بواسطتها
حرف جزم يفيد طلب الكف عن القيام بالفعل، وهذا «: فيقولالناهية  يعرض ظاهر شوكت البيايت مصطلح الم 
وال َجتَْعل ﴿: قال تعاىل: ما يدخل على الفعل املسند إىل املخاطب حنو احلرف يدخل على الفعل املضارع، وغالبا

  .)4(»29اإلسراء، اآلية  ﴾يََدَك َمْغلوَلًة إىل ُعُنِقكَ 
حنو  إليهاالفعل  وإسنادال الناهية حسب تعريف الشريف اجلرجاين الم يطلب ا ترك الفعل وعدم القيام به  إذن

  الفعل املضارع فجزمته هنا ناهية دخلت على " ال"ال تكذب 
  :المعرب والمبني -27

  :عرفه الشريف اجلرجاين: المعرب  - أ
ا بواسطة العامل صوره أو معىن، وقيل هو ما يف آخره إحدى احلركات أو إحدى احلروف لفظًا أو تقديرً  هو« 

  .)5(»باختالف العوامل  اختالف آخره
  .الختالف موقعه يف اإلعراب إن املعرب عند الشريف اجلرجاين هو الذي يتغري آخره تبعا

اشرتيت الكتاب الكتاب يل هذا  :حسب موقعها يف اجلملة مثال أخرهاكلمة يتغري شكل «:وجاء تعريف أخر له 
  6»صاحب الكتاب 

  .)1(»ما كان حركته وسكونه ال بعامل«  :يقول الشريف اجلرجاين: يالمبنّ  -ب

                                                           

 .191التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )1(
 .20موسوعة القواعد واإلعراب، ص: عباس صادق )2(
 .191التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين  )3(
 .189م، ص2005ه، 1425، 1أدوات اإلعراب، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط: ظاهر شوكت البيايت )4(
 .218التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )5(

6
  .16ص: 2008ه ، 1429، 1، ط ��9�	8 ا7)�اب،  دار ا���	�� ��'&� وا�%$ز�"، ا������ ا���5	� ا��4$د��، ا����ض: �1�2 )(� هللا ا�/$���'�  

  .16ص
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كان حركته وسكونه بغري عامل مبعىن الذي يالزم آخره ملصطلح املبين هو ما   حسب تعريف الشريف اجلرجاين  
  .حركة واحدة مهما تغري موقعه اإلعرايب يف اجلملة

مررت ؤالء  ،حالة واحدة يف شكله فال يتغري مثال جاء هؤالء آخرهاكلمة يلزم « : ورد تعريف للمبين كما يلي 
  2»هؤالء  ،رأيت

  :المضمر -28
عبارة عن اسم يتضمن اإلشارة إىل املتكلم أو املخاطب أو «: مصطلح املضمر فيقول يعرف الشريف اجلرجاين

  .)3(»غريمها بعدما سبق ذكره إما حتقيقا أو تقديرا
املتأمل يف حد املضمر عند الشريف اجلرجاين خيرج بنتيجة مفادها أنه اسم يتضمن اإلشارة إىل متكلم أو خماطب 

  .أو غريمها
   » ا مسترت وجوبا،على ما َدلوَصْه، ومطلقا، ونقوم وم،  ، نقُ ومُ قُ أَ : حنو متكلم أو خماطب أو غائب، وهو إم

َهاَت وإما بارز متصل خاص مبحل الرْفع كُقْمُت : وُقْم للمفرد، أو جوازا يف حنو َزْيٌد يُقوُم، أو قائم أو َهيـْ
  .)4(»وقمتَ 

ر اختلف يف تسميته وحده بني النحاة، فمنهم من يطلق  مصطلحي الضمري واملضمر أنمما ستوجب اإلشارة إليه 
  .مصطلح الضمري ويقصد به املضمر، ومنهم من يطلق مصطلح املضمر ويقصد به الضمري

  : المضارع -29
  )5(»ما تعاقب يف صدره اهلمزة والنون والياء والتاء«: عرف الشريف اجلرجاين املضارع بقوله    

ذلك الفعل الذي يتعاقب يف صدره اهلمزة  بأنهحسب تعريف الشريف اجلرجاين ملصطلح املضارع ميكن القول 
  .والنون والياء والتاء 

مضموم إذا كان املاضي رباعيا  يتأنوافتتاحه حبرف من ) كَلْم يـَُقمْ " (ملَْ "هو ما يقبل : ويف تعريف آخر له      
  .)6(»كَأْضِربُ ك أَُدْحرُِج مفتوح يف غريه  

  .كانت تعريفات النحاة ملصطلح املضارع كل حسب فهمه له ولكن هذا ال يعين وجود االختالف بينهم
   

  :المعرفة والنكرة -30
                                                                                                                                                                                     

 .197ص  التعريفات: الشريف اجلرجاين )1(
2
�9�16�	8 ا7)�اب، ص : �1�2 )(� هللا ا�/$���'�   .  
 .215التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )3(
اهلرميل، مكتبة اخلاجني، القاهرة، دط، أمحد حممود : حو، تحنالصغري يف الاجلامع : أيب جممد مجال الدين عبد اهللا بن يوسف بن هشام األنصاري )4(

 .19م، ص1980ه، 1400
 .216التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين  )5(
 .157، ص 2004، 1426 1املدينة املنورة ط ، 1نواف بن جزاء احلارثي ج:تح  شرح شذور الذهب: حممد ين عبد املنعم اجلوجري )6(
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  :أابوردت املعرفة عند الشريف اجلرجاين :المعرفة -أ

  .)1(»واملضاف إىل أحدمهاما وضع ليدل على شيء بعينه وهي املضمرات واألعالم واملبهمات وما عرف بالالم « 
  .إّن تعريف الشريف اجلرجاين ملصطلح املعرفة هو مادّل على شيء معّني أو بعينه

  .)2(»املعرفة كل اسم معروف بنفسه خمتص ال يشكل بغريه «:وهي     
  .)3(»املعرفة هي ما يفهم ِمْنه ُمَعّنيْ «:وورد تعريف هلا   

لفٍظ وضعه الواضع ملعَىن معّني مشخص أي هي اسم يدل على شيء املعرفة كل «:وجاء تعريف أخر هلا     
  .)4(»بعينه
  :النكرة-ب

  :شريف اجلرجاين النكرة بأاالف يعرّ      
  .)5(»ما وضع لشيء ال بعينه كرجل وفرس« 

  )أو شيء ال بعينه(جعل الشريف اجلرجاين النكرة ضد املعرفة، ذلك أّن النكرة ما دّل على غري معّني 
  .)6(»النكرة ما شاع يف جنس موجوٍد كرجل أو مَقّدٍر كشمس« :وهي    

  .)7(»النكرة هي ما ال يـُْفهُم منه ُمَعّنيْ كإنسان وقلم«:ميكن تعريفها ما يلي           
جاء تعريف الشريف اجلرجاين ملصطلحي املعرفة والنكرة موافقا لتعاريف النحاة يف جعل املعرفة ما دل على معىن  

عالم واملبهمات وعرف بالالم اإلعرفة إىل أنواع وهي املضمرات و كما قسم امل  غري معنيوالنكرة ما دل على 
  .واملضاف على أحدمها

  
  : المفرد -31

                                                           

 .218التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )1(
حيىي مراد، دار الكتب العلمية، : كشف املشكل يف النحو، عّلق عليه: أيب احلسن علي بن سليمان بن أسعد التميمي البكيلي امللقب حبيدرة اليمين )2(

 .222، ص2004ه، 1424، 1بريوت، لبنان، ط
 .440م، ص1986ه، 1406، 1والتوزيع، دمشق، طمعجم القواعد العربية يف النحو والتصريف، دار القلم للطباعة والنشر : عبد الغين الدقر )3(
ه، 1423حممد أمحد قاسم، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، دط، : القواعد األساسية للغة العربية، تح: أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي )4(

 .83م، ص2002
 .242التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )5(
حممود عبد العزيز حممود، دار الكتب العلمية، بريوت، : جميب الّند إىل شرح قطر الندى، تعليق: لي الفكهيمجال الدين عبد اهللا بن امحد بن ع )6(

 .149م، ص2006ه، 1426، 1لبنان، ط
 .441م، ص1986ه، 1407، 3معجم النحو، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط: عبد الغين الدقر)7(
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  .)1(»ما ال يُدل جزء لفِظه على جزء معَناه«: املفرد عند الشريف اجلرجاين هو
فإن أجزاءه ) َفِهمَ (مثال كلمة مصطلح املفرد عند الشريف اجلرجاين هو ما يدل جزء لفظه على جزء معناه  إن 

  :إذا أفردت ال تدل على شيء خبالف قولنا) الفاء، اهلاء، امليم(هي 
  يدل على جزء من معناه وهو مركب ال مفرد) الولد(و ) كتاب( ن كال من جزأيه ومهاِكتاُب الَولِد، فإ

  .)2(»املفرد ما دل على واحد، كرجل وامرأة وقلم وال ملحق ما، وال من األمساء اخلمسة املبنية يف النحو«
  :م فاعلهمفعول ما لم يس -32

  .)3(»حذف فاعله وأقيم هو مقامههو كل مفعول « : جاء يف معجم التعريفات للشريف اجلرجاين
م فاعله يتبني يل أنه ذلك املفعول الذي حذف فاعله وأقيم ذا التعريف ملصطلح مفعول ما مل يسمن خالل ه  

  .هو مقامه
هو املفعول الذي حذف فاعله من الفعل املنصرف أو من شبهه ألغراض، وأقيم «: وعرفه كمال باشا بقوله     

  .)4(»وأجري جمراه يف كل ما جيري للفاعل من الرفع لفظا ومعىن وعدم االستغناء عنهمقامه يف إسناد الفعل 
  :وورد تعريف آخر كالتايل           

  .)5(»هو االسم املرفوع الذي مل يذكر فاعله وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا«  
م فاعله جاء يف معظم الكتب النحوية مبصطلحه لتعريفات أن مصطلح مفعول ما مل يسما أخلص إليه من هذه ا  

  .الثابت حىت اليوم
   :المفعول المطلق -33

عناه أي مبا صدر عن فاعل فعل مذكور هو اسم مَ «  :يف تعريف للمفعول املطلق يقول الشريف اجلرجاين         
مذكور على « وعمرو وغريمها، وبقوله  عما ال يصدر عنه كزيدٌ » ما صدر عن فاعل«مبعىن الفعل، احرتز بقوله 

عن كرهت قيامي، فإن قيامي وإن  "بمعناه"حنو أعجبين قيامك، فإن قيامك ليس مما فعله فاعل فعل مذكور، وبقوله
  .)6(»كان صادرا عن فاعل فعل مذكور إال أنه ليس مبعناه

                                                           

 .221التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )1(
حممد بن عبد املعطي، دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، : شدا العرف يف فن الصرف، تعديل: أمحد بن حممد أمحد احلمالوي )2(

 .145دط، دت، ص
 .222معجم التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )3(
، 2أمحد حسن حامد، دا ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: أسرار النحو، تح: ن املعروف بابن كمال باشامشس الدين أمحد بن سليما  )4(

 .100م، ص2002ه، 1422
ه، 1410، 1، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت لبنان، ط1الكواكب الذرية على منت  اآلجرومية، ج: حممد بن أمحد عبد  الباري األهدل )5(

 .167م، ص1990
 .222التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )6(
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صادر عن فاعل فعل مذكور مبعناه،  إن الشريف اجلرجاين من خالل تعريفه يبني لنا أن املفعول املطلق هو اسم  
  .مقدما يف ذلك أمثلة توضيحية من خالل تعريفه

  :جاء يف الكتاب لسيبويه    
هذا باب ما يكون عن املصادر مفعوًال فريتفع عما ينتصب إذا شغلت الفعل به، وينتصب إذا شغلت الفعل « 

  .)1(»بغريه
شان  ارتفع(منصوب مسّلط عليه عامل لفظه ومعناه ك ،عنههو مصدر أي ما ينوب «  :وعرفه هادي ر بقوله   

  .)2(»)قعدت جلوًسا(أو معناه فقط ك )العلم ارتفاًعا
  .)3(»اسم منصوب ُمَواِفٌق للفعل يف لفظه وجيئ بعد الفعل لتأكيده أو لبيان نوعه أو عدده«:وهو

املطلق يكون لبيان النوع والعدد وتأكيد  مجع الشريف اجلرجاين مما ذهب إليه معظم النحاة يف تعريفهم بأن املفعول
 .الفعل
  :المفعول به -34
: ما وقع عليه الفعل بغري واسطة حرف اجلر أو ا أي« :يعرف الشريف اجلرجاين مصطلح املفعول به بقوله    

إذا كان عامله مذكورًا أو مستقرًا إذا كان مع االستقرار أو احلصول  الغوً بواسطة حرف اجلّر، ومسى أيضا ظرفًا 
  .)4(»مقدرًا

  .إن املفعول به هو ما وقع عليه الفعل سواء أكان بغري واسطة أم ا
  

داه فعله إىل مفعول وذلك قولك ضرَب َعْبُد الّله عهذا باب الفاعل الذي يت« :حّد املفعول به عند سيبويه   
   .)5(»َزْيًدا
اسم منصوب يقع عادة بعد الفعل والفاعل ويدل على من وقع عليه « :ويقول سعيد األفغاين يف هذا الصدد   

 .)6(»الفعل

                                                           

 .228، ص1الكتاب، ج: سيبويه )1(
 .486م، ص2008ه، 1429، 1، عامل الكتب احلديث، اربد، األردن، ط1النحو التطبيقي، ج: هادي ر )2(
 .238م، ص1983ه،1403، دط، 2النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية، ج: علي اجلارم ومصطفى أمني )3(
 .222التعريفات، ص: يف اجلرجاينالشر  )4(
 .34، ص1الكتاب، ج: سيبويه )5(
 .125، ص2008املضئ الشامل يف القواعد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، دط، : سعيدي أبو بكر )6(
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فل الطِ  لَ كَ اسم دّل على ما وقع عليه الفاعل، ومل تـَُغّري ألجل سوره الفعل مثل أَ «:ويرى ابن األثري أنه   
  .)1(»رغيًفا

ضربت زيًدا، فيقال مبن أوقعت  :الباء مع الفعل يف جواب السائل تقولوهو من وقع به الفعل وتتصل به « 
  .)2(»بزيدٍ :الضرب؟ فيقول

إن تعريف الشريف اجلرجاين للمفعول له يشبه إىل حد ما تعريف سيبويه حيث جتد الشريف اجلرجاين قد عرف   
فعل بعد الفاعل، وبالتايل تعريف املفعول به بأنه ما يقع عليه الفعل، وسيبوبه جعل املفعول به ما يتعداه  ال

  .الشريف اجلرجاين مماثل لتعريف سيبويه
عين األساسي يف اجلملة، وقد تكتمل       

َ
وميكن أن أقول  أيضا بأن املفعول به يف أغلب األحيان، ال يؤدي امل

 .اجلملة من دونه، ولذلك يسميه النحاة فضلة
  :المفعول فيه -35
 .)3(»ما فعل فيه فعل مذكور لفظا أو تقديرًا « :بأنهيعرفه الشريف اجلرجاين    
  .)4(»يصل املسافرون َصَباح غدٍ : املفعول فيه ظرف منصوب يأيت بعد الفعل لتحديد زمانه أو مكانه حنوو «

 .من خالل تعريف الشريف اجلرجاين للمفعول فيه يَرى أنه ما فعل فيه فعل مذكور لفظا وتقديرا   
صمت رمضان بتقدير : غالبا تقول" يف"وقوع احلدث أو مكانه وعالمته أن يضمن معىن اسم يدل على زمن « 

  .)5(»صمت يف رمضان
ابتا بني النحاة، االختالف حسب التعريفات اليت ذكرت أعاله ميكن القول بأن مفهوم املفعول فيه كلن واضحا وث

 .ن يف طريقة الطرحفقط كا
  :المفعول له -36

  .)6(»هو عّلة اإلقدام على الفعل حنو ضربته تأديًبا له« :اجلرجاين بقولهعرّفه الشريف 
الشريف اجلرجاين هنا يشري إىل أن حد املفعول له هو على اإلقدام على الفعل مقدما يف ذلك مثاال توضيحيا من 

  .خالل تعريفه

                                                           

 .231م، ص2003ه، 1424املوجز يف قواعد اللغة العربية، دار الفكر، بريوت، دط، : سعيد األفغاين )1(
، 1فتحي أمحد علي الدين، صاحل حسني العابد، ج: البديع يف علم العربية، تح: مبارك بن حممد الشيباين اجلزري أيب السعادات جمد الدين ابن األثري )2(

 .137ه، ص1424مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، دط، 
 .222التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )3(
 .62م، ص2005ه، 1425، 1معجم مصطلحات وأدوات النحو واإلعراب، دار علم الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: علي هصيص )4(
 .535، ص1النحو التطبيقي، ج: هادي ر )5(
 .222التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )6(
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  .)1(»كل مصدر نصب لتقديره بالم تعليل« :وهو أيضا
مفعول له، ) فرغبة(جئت رغبة فيك : املفعول َلُه هو املصدر املذكور عّلة حلدٍث شاركه يف الزمان والفاعل حنو«

  .)2(»وزماما وفاعلهما واحد ايءألنه مصدر معلل به 
  .)3(»فعلت كَذا خمافة الشرّ : املفعول َلُه هو عّلة اإلقدام على الفعل، وهو جواب َلُه، وذلك قولك«
إخل، إذ ...كن الولوج إليه أن مصطلح ااملفعول له جنده مشرتك بني أغلبية النحاة كالزخمشري، ابن مالكوما مي  

  .جندهم يصطلحون عليه بلفظه الصريح ومفهومه املتداول
   :هُ عَ فعول مَ المَ  -37

هو املذكور بعد الواو ملصاحبته معمول فعل لفظًا حنو استوي املاء  «:عّرف الشريف اجلرجاين املفعول معه أنه  
 .)4(»ما شانك وزْيًدا: واخلشبة أو معىن حنو

إن مصطلح املفعول معه عند الشريف اجلرجاين هو االسم املذكور لعد واو ملصاحبة معمول فعل لفظا، مقدما يف 
أما اخلشبة فهي املفعول .فالواو هي املصاحبة ملعمول فعل لفظااستوى املاء واخلشبة، : ذلك أمثلة توضيحية يف قوله

  .معه
ومفعول به، كما  هذا باب ما َيْظَهُر فيه الفعُل وينتصب فيه االسم ألنه مفعول َمَعهٌ « :وقد جاء يف الكتاب     

ِضيعها، إمنا ما َصنَـْعَت وأباك، ولو تركت الناقة وفصيلها لرَ : وذلك قولك. انتصب نفسه يف قولك امرأ ونفسه
  .)5(»فالفصيل مفعول َمَعهُ . ما صنعَت مع أبيك لو تركت مع فصيلها: أردت

وهو بني مكان أو زمان " يف"ظرفا هو اسم مكان أو زمان مسبوق أو غري مسبوق حبرف اجلر أيضا ويسمى«    
  .)6(»وقوع الفعل التفَت يسارًا مث تقدم حينا

  .)7(»املصاحبة حقيقة أو جمازًا، مسبوقة بفعل الزم أو منته يف التعّدياسم منصوب بعد واٍو تدل على «   

                                                           

علي حممد معّوض، عادل أمحد : شرح الكافية الشافية، تح: لطائي اجلياين الشافعيأبو عبد اهللا مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن حممد ابن مالك ا)1(
 .301م، ص2000ه، 1420، 1، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، ط1عبد املوجود، ج

حممد باسل عيون : الك، تحشرح ابن الناظم على ألفية ابن م: ابن الناظم أيب عبد اهللا بدر الدين حممد بن اإلمام مجال الدين حممد ابن مالك )2(
 .198م، ص2000ه، 1420، 1السود، دار الكتب العليمة، بريوت، لبنان، ط

م، 2003ه، 1424، 1سعيد حممود عقّيل، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط: املفّصل يف علم العربية، تح: أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري )3(
 .76ص

 .222التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )4(
 .297، ص1الكتاب، ج: سيبويه )5(
 .166، ص1998مفاتيح اللغة العربية، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، دطـ : بوعالم بن محودة )6(
 .205املعجب يف علم النحو، منشورات دار اهلجرة، إيران، دط، دت، ص: رؤوف مجال الدين )7(
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لقد مجع الشريف اجلرجاين يف تعريفه ملصطلح املفعول معه بني تعريف سيبويه على أن الواو هي مبعىن مع وأن 
 .املفعول معه يكون منصوبا

  :المنادى -38
  .)1(»لفظًا أو تقديرًا) أدعو(إقباله حبرف نائب مناب هو املطلوب « :يراد باملنادى يف معجم التعريفات    

  إذن املنادى عند الشريف اجلرجاين هو املطلوب إقباله حبرف نائب لفظا وتقديرا
  .)2(»هذا باب ما يكون النداء فيه مضافًا إىل املنادى حبرف اإلضافة: وقال سيبويه فيما خيص املنادى 

  :ي يف قولهجفه حممود مطر وعرّ     
  .)3(»ناديه بأحد أحرف النداء، والغرض منه دعوه املخاطب وتنبيه بأحد أحرف النداءناملنادى اسم « 

وخالصة القول أن تعريف املنادى عند الشريف اجلرجاين موافق لتعريف النحاة  يف أنه يأيت بعد أداة من أدوات 
  .نه وجيعله جاهزا لالستماع والردالنداء، ويدل على طلب املتكلم من املخاطب االنتباه إليه، ويوقظ ذه

   :الموصول -39
  .)4(»ما ال يكون جزءا تاما إال بصلة وعائد«: يعرف الشريف اجلرجاين املوصول على أنه     

  .ال تكتمل داللته إال جبملة، وهذه اجلملة  تسمى صلة املوصولاملوصول عند الشريف اجلرجاين هو ما 
املوصول اسم مبهم حيتاج دائما إلزالة إامه وتوضيح املراد منه يف الكالم إىل مجلة «ورد تعريف له كالتايل          

  .)5(»تتم معناه تسمى مجلة الصلة اليت تتضمن ضمريا يعود إىل االسم املوصول
ضمري يعود  إىلما ميكن إضافته من خالل تعريف الشريف اجلرجاين ملصطلح املوصول انه حيتاج يف تركيب اجلملة 

توضيح مفهومه  إىلاالسم املوصول اسم مبهم حيتاج  أنإىل اسم املوصول وقد أضاف الشريف اجلرجاين إىل ذلك 
  إىل مجلة أو شبهها 

  :النحو -40
هو علم بقوانني يعرف ا أحوال الرتاكيب العربية من اإلعراب والبناء النحو «  :جاء عند الشريف اجلرجاين    

علم يعرف به أحوال الكلم من حيث اإلعالل، وقيل علم بأصول يعرف ا صحة الكالم : النحووقيل . وغريمها
  .)6(»وفساده

                                                           

 .228التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )1(
 .215، ص2الكتاب، ج: سيبويه )2(
 .407، ص2000، 1يف النحو وتطبيقاته، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، ط: حممود مطرجي )3(
 .233التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )4(
 .16، ص2008موسوعة اخترب ذكائك يف اللغة العربية، دار دجلة، عمان، دط، : حممد موسى حممود )5(
 .236التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )6(
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ومن هذا التعريف يكون الشريف اجلرجاين قد قدم تعريًفا كامًال حول علم النحو وهو العلم بقوانني هذا الكالم، 
  .الكلماتوخالصة القول أّن موضوع علم النحو أنه يعّرف به أواخر 

النحو صناعة علمية ينظر ا صاحبها يف ألفاظ العرب من جهة ما يتألف  « :وّحده عند أبو حيان األندلسي    
  .)1(»األخرى إىل حسب استعماله ليعرف النسبة بني صيغه النظم وسوره املعىن، فيتوصل بإحدامها

أحوال الكلمات العربية من جهة اإلعراب  النحو علم بأصول يعرف ا« :وقال حممد علي السراج يف هذا الصدد
  .)2(»والبناء
  :وبّني خليل إبراهيم مصطلح النحو عنده     

النحو هو علم من علوم اللغة العربية تعرف به أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء وما يعرض هلا «
ث ما جيب أن يكون عليه آخر الكلمة من من األحوال يف حال تركيبها وعالقتها بغريها من الكلمات، فهو يبح

  )3 (»رفع أو نصب أو جّر أو جرمٍ 
إضافته من خالل تعريف اجلرجاين ملصطلح النحو أنه وافق معظم تعريفات النحاة وهو  والشيء الذي ميكن    

تقول عليه اللغة ميثل الركيزة األساسية اليت علم يعرف به أحوال الكلمات العربية من جهة اإلعراب والبناء وأيضا 
 .العربية، وهو مثرة يانعة وحمصلة هودات جبارة قام ا علماء اللغة يف خمتلف العصور

  :النعت -41
تابع يدل على معىن يف متبوعه « :يف مصطلح النعت أنه" التعريفات"يقول الشريف اجلرجاين يف كتابه      

 وأنت توهم انه تابع يدل على معىن لكن ال يدل عليه مطلًقا،بلضربته زيًدا قائما : مطًلقا، وذا القيد خيرج مثل
  .)4(»حال صدور الفعل عنه

إن النعت عند الشريف اجلرجاين هو تابع يدل على معىن يف متبوعه مطلقا، كما يقدم اجلرجاين أمثلة ليوضح هذا 
  .املصطلح وذلك حىت يتضح التعريف وتضل الفكرة

  :تعددة عند النحاةوأخذ مصطلح النعت تعاريف م     
مررت برجل ظريف قبل، فصار النعت : فأما النعت الذي جرى على املنعوت فقولك« : يقول سيبويه يف الكتاب 

  .)5(»كاالسم الواحد جمرورا مثل املنعوت ألما
  
  

                                                           

 .13، دار القلم، دمشق، دط، دت، ص1التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، تح، حسن هنداوي، ج: أبو حيان األندلسي )1(
 .11، ص1982ه، 1402، 1اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب، دار الفكر، دمشق، ط: حممد علي السراج )2(
 .7، ص2011، 1خضر أبو العينني، األهلية للنشر والتوزيع، األردن، ط: املرشد يف قواعد النحو والصرف، مراجعة: مخليل إبراهي )3(
 .238التعريفات، ص: الشريف اجلرجاين )4(
 .421، ص1الكتاب، ج: سيبويه )5(
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  .)1(»متبوعه اين للفظباملؤول به، امل وهو التابع املشرتك أو« :وهو عند ابن هشام األنصاري    
  .)2(»وصف فيه أو فيما هو من سببه فادةإلهو االسم اجلاري على ما قبل « :وّحده عند األشبيلي السبيت     

مجع بني تعاريف النحاة،  كما ذكرأن  ماميكن استخالصه من هذه التعاريف أن اجلرجاين يف تعريفه للنعت قد
جاء التلميذ : فلو نظرنا يف املثال اآليتتابع  يدل على معىن يف متبوعه هذا ما ذهب إليه معظم النحاة ،  النعت

جتهد("اتهد كان 
ُ
) التلميذ(مبعىن املنعوت ) التلميذ. اتهد يطابق أحوال منعوته") (التلميذ"نعتا للمنعوت " امل

  .معرفة إذا كان األول مرفوعا يأيت الثاين  مرفوعا وهكذا) اتهد(معرفة يأيت النعت 
  : النفي -42

النفي : هو ما حيزم بال، وهو عبارة عن اإلخبار عن ترك الفعل، وقيل«: مصطلح النفي عند الشريف اجلرجاين هو
  .)3(»عبارة عن اإلخبار بعدم صدور الفعل عند الفاعل يف الزمان اآلين وهو ضد املضارع

  .إن النفي عند الشريف اجلرجاين هو اإلخبار عن ترك الفعل، وهو ضد املضارع

النفي من العوارض اليت تعرض لبناء اجلملة فتفيد عدم ثبوت نسبة املسند إىل املسند «: ورد تعريف آخر لهو      
  .)4(»إليه يف اجلملة الفعلية واالمسيòة على السواء

من هذا العرض ميكن أن أخلص إىل تعريف النفي بأنه أسلوب يستهدف نقض املقوالت اللغوية واألجداث 
ومنه . معروفة يف العربية خيضع الستخدامها إىل أغراض املتكلمني ومتطلبات املقام وإنكارها بصيغ وأدوات

  .فالشريف اجلرجاين مل خيالف النحاة بل أضاف ملا تداولوه يف كتبهم

  

  

  

                                                           

م، 1963ه، 1383، 11شرح قطر الندى وبل الصدى، املطبعة السعادة، مصر، ط: أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن هشام األنصاري )1(
 .283ص

رب ، دار الغ1عّياد بن عبد الثبييت، ج: البسيط يف شرح مجال الزجاجي تح: ابن أيب الربيع عبد اهللا بن أمحد بن عبيد اهللا القرشي األشبيلي السبيت)2(
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  :خالصة الفصل الثاني

  :بعد عرضي للمصطلحات النحوية عند الشريف اجلرجاين يف معجمه التعريفات، توصلت إىل هذه املالحظات
 عناية كبرية باملصطلحات النحوية يف معجمه من خالل توظيفه الكم اهلائل منها" الشريف اجلرجاين"أوىل  •
الشريف اجلرجاين عامل موسوعي، له آثاره ومؤلفات كثرية يف خمتلف ااالت كالفقه والفلسفة والنحو  •

 ...واألصول
 .مركبة يف معجم التعريفات وردت مصطلحات بسيطة وأخرى •
 .ريف اجلرجاين يذكر املصطلح ويليه التعريفكان الش •
مل يكن النحو العلم الوحيد الذي ملسته يف معجم التعريفات، بل كانت هناك العديد من العلوم منها  •

 ).إخل...الصرف، الفلسفة، الفقه(
  .إن أغلب املصطلحات النحوية الواردة واملتداولة اليوم جندها يف كتابه التعريفات •
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  :خاتمة

ين إف" النحوي يف معجم التعريفات للشريف اجلرجاينباملصطلح "وأخريا وبعد حتليل العناصر واملوضوع املوسوم 
أجد تشويًقا كبريا وأنا أتطرق يف ثناياه ومعاجلة عناصره، ومن كل ما سبق ذكره، حاولت استخالص النتائج العامة 

  :اليت خرجت ا من خالل هذه الدراسة أوردها يف النقاط التالية

ر حىت يستطيع الفرد إيصال ما يريد إيصاله لغريه، إذ يبقى املصطلح الوعاء الذي تطرح من خالله األفكا •
 .يعترب وسيلة وأداة ضرورية للتواصل

إذا كان لكل قوٍم ألفاظ، ولكل صناعة ألفاظ، ولكل صناعة ألفاظ، فإنه من البديهي أن ال تعرف آثار تلك  •
 .رب عنهااألقوام، إالّ مبعرفة ألفاظهم، وال تفهم صنائعهم إالّ مبعرفة املصطلحات اليت تع

الدراسات اللغوية وحمورها األساسي نظرا ملا حاز عليه من االهتمام الكبري من طرف علماء اللغة  بل النحو •
 .العربية

ن الكرمي، إذ مل يكن اهتمام النحاة بالنحو  آارتبط مولده بالقر  ة العربية ومقومها األساسي، إذالنحو عماد اللغ •
 .الكرمي وفساد األلسنة وطرق النطق على ألفاظ القران ذاته بل خوفا من دخول اللحن كعلم مستقل ألجل

أو بعبارة أخرى  من النحاة على استخدام ألفاظ دالة على ظواهر حنوية ةاملصطلح النحوي هو اتفاق جمموع •
 .هو حصر دائرة املصطلح يف ميدان النحو لتخصيصه بالبحث

السيما إذا مت الوقوف على و وي ألنه يسهم يف استقرار املعرفة النحوية، ضرورة مواصلة البحث املصطلح النح •
 .مفاهيمه ويف هذا خدمه للنحو العريب تشكيلكرية واملنهجية اليت كانت وراء جوانبه الف

التعريفات كتاٌب جامٌع لعلوم معرفية عديدة، مل يقتصر على علم واحد، بل كان موسوعة عربية ال غىن   •
 .للدارسني عنه

ن خالل دراسيت ملعجم التعريفات الحظت أن الشريف اجلرجاين يف أغلب مصطلحاته يذكر املصطلح مث م •
 .يعرفه

يعد الشريف اجلرجاين من الرجال الذين كتبوا أمسائهم بأحرف من ذهب، وأفنوا حيام ليرتكوا لنا هذا الرتاث  •
 .الثمني، والكنز العظيم الذي ال حيصى ومنه نتعلم

وختاًما أملي كبري أن ينال هذا البحث رضا أعضاء جلنة املناقشة، الذين أشكرهم على كل ما بذلوه ملراجعة 
هذا العمل، وختصيص جزء من وقتهم للوقوف على نقائصه وإضافته وأمتىن أن أكون قد فتحت الباب من 

ريف اجلرجاين الكثري من هذه املذكرة لظهور أحباث أخرى تكمل وتنري ما قمت به، خصوصا وأنه لدى الش
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الظالم  خنرجها من حلقة أو خزانته العلمية اليت تنتظر من حنن كباحثني أن نزيل الغبار عنها يف املصنفات 
   .إىل حلقة النور
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  :تمهيد
إنه ملن أعظم اإلجناز واإلبداع، أن يسجل املرء امسه ويرتك بصمته يف دفاتر اخلالدين، كل هَذا ال يتأتى مـن فـراغ بـل 

وفطنـــة ونبُـــوغ وحـــب التطلـــع، فكـــل هـــذه العوامـــل إَذا مـــا حتًمـــا ســـتجتمع العديـــد مـــن الظـــروف والعوامـــل مـــن ذكـــاء 
  من هو الشريف اجلرجاين؟: اجتمعت كفيلًة بأن تضع شخصيته هلا مكانتها يف اتمع، ويبقى السؤال املطروح

  :حياة الشريف الجرجاني: أوال
  :اسمه ونسبه -1

م السيد على بن حممـد بـن علـي 1413ه، 816/م1340ه، 740: الشريف، علي بن حممد بن علي: اجلرجاين
م مــن نــواحي جرجــان وهــي هرقانيــة 1340ه، 740ســنة  Tadjuاملشــهور بالشــريف اجلرجــاين املولــود يف تــاُجو 

زر بــالقرب مــن طربســتان القدميــة وكركــات احلديثــة، كانــت مدينــة عظيمــة مشــهورة يف الــركن اجلنــويب لشــرقي لبحــر اخلــ
، وقــد كانــت تعــرف جرجــان أيضــا باســرتابان، وقــد غلــط حممــد مهــران فاعتربمهــا مــدينتني خمتلفــني، والصــحيح  (...)

  .كالمها مدينة واحدة
ومن هنا لقب بالشريف اجلرجـاين وأحيانًـا األسـرتباذي، وهـو لقـب مسـتحدث، كمـا ينتسـب إىل السـادة احلسـينيني، 

  .)1(ين نسًبا، كما يلقبه آخرون باحلنفي انتسابًا إىل مذهب أيب حنفية يف الفقهويلقبه البعض باحلسي
  :دراسته -2

م وهـو 1365ه، 766َدرس يف مسهل حياته العلـوم الدينيـة والفقـه واألصـول يف جرجـان، مث رحـل إىل شـرياز سـنة 
الفيلسـوف الـذي تـوىف يف نفـس  يف سن اخلامسة والعشرين مث إىل هراة وعرف قطب الدين الراي املشهور بالتحتاين،

ه، وهــو الــذي نصــحه بالدراســة علــى مبــارك شــاه يف مصــر، فرحــل اجلرجــاين إىل كرمــان بقصــد الدراســة 766الســنة 
علــي حممــد مجــال الــدين األقســرائي الــذي تــوىف قبــل لقــاء اجلرجــاين كرمــان، وهنــاك تعــرف علــى مشــس الــدين حممــد 

للدراســة علــي مبــارك شــاه فالزمــاه زمًنــا لدراســة العلــوم العقليــة مث م 1370الفنــاري فاصــطحبه إىل مصــر حــوايل ســنة 
َعـاَد إىل كرمــان فشــرياز فبقــي فيهــا اجلرجــاين بعــد أن الزم سـعد الــدين التفتــازاين، درس عليــه علــى األكثــر، أوصــى بــه 

  .م1377/م799هَذا األخري الشاه شجاع لتعيينه أستاًذا للكالم والعلوم العقلية يف جرجان سنة 
م ليلحقهـــا بدولتـــه املغوليـــة، هنـــا يـــذكر الزركلـــي أن 1387ه 789د عشـــر ســـنوات فـــتح تيمورلنـــك شـــرياز ســـنة وبعـــ

ـــد بغـــرض أن يكـــون يف بالطـــه هنـــاك، ومل  اجلرجـــاين فـــّر إىل مسرقنـــد بينمـــا يـــرى ريشـــرت أن تيمولتـــك أرســـله إىل مسرقن
  .)2(ليها بأمر تيمورلنكيستطيع حممد مهران حسم موضوع فرار اجلرجاين إىل مسرقند من انتقاله إ
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ويف مسرقند الزم اجلرجاين سعد الدين التفتازاين، وحصلت بينهما منافسة انتهت مبنـاظرة مشـهورة حبضـور تيمورلنـك، 
  .من اجلرجاين بثمانية وعشرين عام) أكرب(أدت إىل جفوة كبرية بني االثنني حّىت وفاة التفتازاين الذي كان أسن 

وقــد تنوعــت معارفــه بــني الفقــه (...) ا مــن أهــم اجلرجــانيني املعــروفني يف كتــب الســري، ويعــد الشــريف اجلرجــاين واحــدً 
  .)1(واألصول والكالم والفلسفة وااملنطق والنحو، وعلم اهليئة، واملصطلحات حىت ُعد َعَلْم عصره يف هذه العلوم

  :مؤلفاته -3
ملشــهور أو املطبــوع منهــا ســبعة عشــر كتبًــا عــّد طرابيشــي مصــنفات اجلرجــاين فوجــدها مخســة وعشــرين مصــنًفا، لكــن ا

  :)2(وميكن تصنيفها يف ثالثة أنواع
  :التأليف -أ

وأخرهــا يف  1845وهــو كتــاب يف املصــطلحات واملفــاهيم، طبــع مــرارًا كانــت أول مــرة يف ليبزيــك  :التعريفــات •
  .بغداد

 ه1328جمموعة مطبوعة، القاهرة  :رسائل الجرجاني •
ه، وعلــــى الكشــــاف 1241وهــــي شــــروح متعــــددة علــــى مفــــاتيح العلــــوم للســــكاكي، اســــتانبول  :الشــــروح -ب

وعلـــي تلخـــيص املفتـــاح للقـــزويين، ه، وعلـــى املطـــّول التفتـــازاين، 1318ه، 1308ه، 1307للزخمشـــري، القـــاهرة 
ة ه، وعلـى الفـرائض السـراجي1329ه، وعلى كتاب املواقف لإلجيي، يف علـم الكـالم، اسـنطبول 1241استانبول 

  .1894-1889للسجاوندي، قازان 
  :وللجرجاين شروح أخري غري مطبوعة مثل

 شرح ايساغوجي لألري - 
 شرح التذكرة للطوسي - 
 .شرح كتاب اجلغميين يف اهليئة - 

  :وهي تعليقات وحواشي على شروح لغريه مثل: الحواشي -ج
ــــنجم الــــدين  � الكــــاتيب، ط كلكتــــا حواشــــي شــــرح قطــــب الــــدين الــــرازي التحتــــاين علــــى الرســــالة الشمســــية ل

 .م1883هظن ولكنهو  1261
 .1845حواشي شرح البخاري على كتاب العني لنجم الدين الكاتيب ط كلكتا  �
 .)خمطوط(ري حواشي شرح الكاتيب على ايساغوي األ �
 ).خمطوط(حواشي شرح التحتاين لكتاب مطالع األنوار لألرموي  �
  .)خطوطامل(حواشي لشرح األزموري على كتاب مطالع األنوار  �
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وبناًءا على هذه املؤلفات والشروح واحلواشي، نالحظ أن اجلرجاين برَع يف كتابة اللغة واملصطلح واحلديث وعلم 
  :)2(املنطقية اليت كانت مربًرا فيها جتمة مهران أشهرها )1(الكالم والفلسفة، وعلم اهليئة، عالوة على مؤلفاته

 ه1264لكنهو . الرسالة الكربى يف املنطق ط �
  .ه1328القاهرة . رسالة الصغرى يف املنطق، طال �

  :ومن املالحظ أن اجلرجاين العاِمل بالعربية كتب بعض مؤلفاته بالفارسية مثل
  .الرسائل الصغرى يف املنطق نقلها إىل العربية ابنه نور الدين اجلرجاين

م 1845الذي نشره أول مرة يف ليزبيك سنة " التعريفات"ويبقى من أهم أعمال الشريف اجلرجاين كتابه 
، وقد عّد الكتاب واحًدا من أهم الكتب اليت حبثت يف دالالت definitionsاملستشرق فلوكل حتت عنوان 

حاته متنوعة بتنوّع ثقافته األلفاظ والكشف عن املعاين املختلفة، وقد رتبه على حروف اهلجاء، فجاءت مصطل
  .وغري ذلك

، يف مقدمة بني فيها مكانة الكتاب بني أصول 1986بغداد . وقد عاجل أمحد مطلوب أمهية كتاب التعريفات ط
املعاجم العربية على الرغم من تطور املصطلح الفلسفي، عند فالسفة اإلسالم أخَد منهًجا مغايرًا يف رسائل احلدود 

لت إلينا من جابر بن حّيان حيت زمان سيف الدين اآلمدي، لكن اجلرجاين، قدم ألجيال القرون والرسوم، اليت وص
اخلامس عشر وحىت القرن العشرين معجًما مهًما بالعربية اجتهد فيه أن يكون يف أيدي املثقفني من غري املختصني، 

ستاتبول، القاهرة، بريوت، تونس، يف ليزبيك، وا 1845فكان له َما أراد، فقد طبع الكتاب طبعات كثرية منذ 
  .وآخرها بغداد

  :وفاته -4
ورث اجلرجاين أمته وأمة العامل مؤلفات كثرية وعديدة، فقد كانت حياته حافلة بالعلم والتعلم فلم يدع موضوًعا إالّ 

  .طرقه، فقد كان موهبة أصيلة برقت وشاعت
وَهَذا ما أّكده السخاوي يف كتابه الضوء الّالمع ه، 816أما عن تاريخ وفاته فيشري معظم املؤرخني إىل تاريخ 

  : يقول
مات كما قال العفيف اجلرمي وأبو الفتوح الطاوسي يف يوم األربعاء وسادس ربيع اآلخر سنة ست عشرة بشرياز «

  )3(»ودفن برتبة وقب داخل سور شرياز بالقرب من اجلامع العتيق املسمى مبحلة سواحان يف قرب بناه لنفسه
  .هللا رمحة واسعة، وجازاه اهللا على ما قدمه لإلسالم عامة، وللعرب خاصة على فيض علمهرمحُه ا
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  :الملخص
ــــة أالّ وهــــو ــــدف هــــذه الدراســــة إىل البحــــث عــــن  ــــب الثراثي معجــــم "املصــــطلح النحــــوي يف واحــــد مــــن أهــــم الكت

الـذي هـو موضـوع رسـاليت ارتأيـت أن يكـون إضـافة نوعيـة يف جمـال علـم املصــطلح  "التعريفـات للشـريف الجرجـاني
وخباصــة املصــطلح النحــوي، إْذ أن هــَذا األخــري قــد اعتــرب مــن أهــم القضــايا الشــائكة الــيت يصــعب الفصــل فيهــا، ألن 

لعــودة إىل املصــطلح النحــوي تعــين العــودة إىل مرحلــة مهمــة مــن مراحــل تطــوره ورمبــا اســتقراره، فلــم يكــن البحــث فيــه ا
سـياحة فكريـة بقــدر مـا كــاَن ضـرورة ملحــة، ذلـك أّن التعـدد االصــطالحي واالخـتالف يف تســمية املصـطلحات كــان 

يـة ودراسـتها خـري عـون علـى دراسـة النحـو العـريب السمة الغالبة يف تفكـري النحـاة القـدامى، فتتبـع املصـطلحات النحو 
  .وتطوره ألن مفتاح العلوم مصطلحاته

  .حيث قمت بتقسيم هذه الدراسة إىل فصلني نظري وآخر تطبيقي وتليهما خامتة
وتطرقـت بعـدها إىل املصـطلح  ماهيـة النحـوأما الفصل األول فقد اشـتمل علـى املصـطلح مـن حيـث تعريفـه وكـذلك 

  .المفهوم والنشأة وشروط الصياغة النحوي من ناحية
أمـــا الفصـــل الثـــاين فقـــد احتـــوى علـــى التعريـــف مبعجـــم التعريفـــات وكـــذلك إحصـــاء املصـــطلحات النحويـــة الـــواردة يف 

  .املعجم
  .ويف اية املطاف أيت خبامتة تضمنت أبرز ما توصلت إليه من نتائج

  
  املصطلح، النحو، املصطلح النحوي :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This study aims to search for grammatical term in one of the most 
important books which is the subject of my message I saw to be added 
quality in the field of teaching and especially the grammar. To an 
important stage of its development and may not be stabilized it has not 
been an intellectual tourism that is an urgent. This study is two of my 
views and other applicable and forthcoming the first chapter. I ended 
with a shame that included the most prominent consequences of the 
grammar term keywords. 
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