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 شكر وتقدير:

 بسم اهلل الرحمان الرحيم  

 من سورة البقرة 515تكفرون( اآلية   ي و اللا  )ف اذكروني أذكركم واشكرو 

 علي إتمام ىذا البحت  عاننا  أو   فحمدا هلل و شكرا أن يسر لنا   

 صلي اهلل عليو وسلم: )ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس (  قولو عند قوف اوو 

 حديت صحيح صححو األلباني               

ما أف ادتنا بو  ى  عل طبوش سعادالمشرفة    األستاذةأتقدم بخالص شكري و تقديري إلي  
 .خالل كل مراحلياو عناية في إعداد ىده المذكرة    يبمن توجيو و تصو 

ة قسم اللغة و اآلداب العربي لما بدلوه من جيد طوال فترة  ذساتأشكر كل  أكما  
 ليميدوا لنا طريق العلم و المعرفة .المستر  

 شكرا لكل من ساعدنا طوال المشوار الدراسي. 

 



 داء:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

يف حيايت و عونا و سندا  نرباساا العمل املتواضع إيل كل من كان سببا يف وجودي و ذىدي ى  أ      
الكرميٌن ذانك املصباحٌن املنًنين  إيل ،حتًني  و فزعي يل يف أجل و دداددي و مينيل يف حم

و أمي  "أحسن"ن : آيب العزيزواالدادم املستمر يف كل حٌن و أبنفسيهما الطيبيتٌن  و حرصهما 
 ."وردة  "احلنون

احلريص علي نفسي و قليب جسدي بكل جوارحو و  ،رفيق درب احلياة بآمالو و أالمو زوجي و  إيل
              .ما أويت من قوة ) حممد ملٌن( 

:عمار و مىن و رابح و عبد النور و  إنسانكل   هفوق ما يتصور  أحبهمالذين  أخوايتو  إخويت إيل
 .أمًنةو رزان و  تسنيم: أخيتبنات  إيلالكتكوتة يسري , و 

رمحك " ولدىاتين بكل ما حتيط بو األم طاحأ و حضنهاإىل روح جديت ألمي اليت ربتين ونشأت يف 
 ".وجهو الكرمي  إيل النظر برضوانو و أكرمكو  علىاألبيتا يف الفردوس  مثواكو جعل  جديتاهلل يا 

 .و أعانين و دعا يل و نصحين و اىتم ألمري  بصدق إيل كل من أحبين

   

 

 مة زهرةاطف                                                               



 اإلهداء:

 .. كنت عوناً ودفء بين أضلعي "زهية" ألنك  إليكــ أيتها األم    إهدائي
 

 .عندما تطفـأ األنوار البد من إضاءة شمعة    هي بأنتنعلم  "عبد المالك" ألنكإليكــ ايها األب  
 .إلي زوجي و رفيق درب الحياة .ومساندتكما لي علياأهدي هذا العمل لصبركما    اإليكما انتم

 ".مريم ويوسف  "ما أملك في حياتي ولداي    وأغلىإلي أعز  

 إلي األميرتين بنات أختي "هاجر و زينب".

 ألمري وأحبني بصدق.  واهتملكل من وقف بجانبي  

ها وعمق في توسيع مداركي العلمية  اهنا سوف اضع كلمات لكل من تركــ بصمة في حياتي وغير من مجر 
 ... والعقـلية

 
 

 أمينة      
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 مقدمة:

وظيفتُت ، هبا حتفظ اإلنسانية ثقافتها وتضمن استمرارية تارخيها، إهنا تؤدي اللغة وعاء الفكر
،ووظيفة زمانية تارخيية  جملتمع ونقل الدالالت إىل ادلتلقيأداة التواصل بُت أفراد ا باعتبارىامتميزتُت؛وظيفة آنية 

ليست اللغة حكرا على فرد  .األجيال ادلتعاقبة بُت يف ونقلواجملتمع العلمي والفٍت والثقا وسيلة حلفظ ثرات باعتبارىا
 بعينو، وليس ذلذا الفرد قيمة يف ىذا الوجود إال بقيمة اللغة/الفكر اليت ديتلكها.

ما أدى  ر،الباحثُت والعلماء عرب العصو  باىتماماللغة العربية فقد حظيت  اكتسبتهااليت  ادليزةونظرا ذلذه  
كبَتا وذلك دلا   اىتمامالم اللغة هبا ع عٍتاليت اذلامة وتعترب قضية ادلصطلح من القضايا  .كثَتةعلوم لغوية   إىل ظهور

 ىو وموضوع علم ادلصطلح  تيسَت العلوم وتوضيح أفكارىا فهي مفاتيحها، دور كبَت يف للمصطلحات من
 توالندوا ادلؤدترات واختذتو، والتوثيق أيضا والتدقيق بالبحث موالعل اللغة وأىل الفكر رجال تناولو طادلال موضوع

ف إىل يضأ إذا ادلصطلح ىو العنصر الذي. إن والقرارات التوصيات بشأنو وصدرت ،وادلناقشة للدراسة مادة
 وعلى ،واحلضارة الفكر ميادين يف مستحدث لكل تتسع جعلهاو  باجلديد اللغة العربية أغٌتالرصيد اللغوي 

نظرا للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي شهده العامل خاصة يف العصر تقنيات احلديثة وال العلوم ميدان األخص
 احلديث.

وىو من أقدم العلوم اإلنسانية وأكثرىا أمهية  ،أحد فروع علم اللغة التطبيقيىو علم ادلصطلح  إن
م معرفة مصطلحات عل أنوحيدىا ،كما بالعلوم كلها ،فهو يتناول األسس العلمية لوضع ادلصطلحات وت الرتباطو

وأن تسهم ىذه  ،عنده البحث الذي من ادلمكن أن يلتقي العلماء سبلمن العلوم من شأنو أن يوحد 
 ودراساهتم .  أحباثهمسيق بُت سلتلف ادلصطلحات بشكل فعال يف التن

حيتّل ادلعجم  حيث ،ادلعاجم والكتب وادلوسوعات حوذلا االقدمي فألفو  ذأدرك العرب أمهية ادلصطلحات من
شفون تعلى لغتها وتراثها ، فهو ديوان اللغة ، وعنو يأخذون ألفاظها ويك ةحافظللممكانًة ساميًة عند رتيع األمم 

 .مىذه ادلعاجيستغٍت عن الرجوع إىل أن ال يكاد فرٌد من أفراد األّمة شّلن لديو قسٌط من العلم ف ،أسرارىا وخباياىا
ا فقد يضيف إىل زاد فني الغوي اموسوعي امعجم "كشاف إصطالحات الفنون لمحمد التهانوي" كتابيعّد  

أورد فيو مؤلفو مصطلحات  الطالب أو الباحث ادلتخصص زادا معرفيا يساعده يف فهم النصوص واكتشاف العلوم
تسلسل احلروف ولكن تبعًا ألواخر  رتب مادة كل باب يف فصول حسب  العلوم ومفرداهتا بًتتيب ىجائي، مث
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مواد   "التهانوي" احلروف، متدرجًا يف إيراد ادلعاين من الداللة اللغوية إىل النقلية فالعقلية مث العلمية. وقد أورد
كشافو أو مصطلحاتو ضمن فنُت تضمن األول ادلصطلحات العربية وىو األكرب حجمًا وتضمن الثاين 

 .ادلصطلحات األعجمية

ادلوضوع  اختيارتعارف عليو أن أي حبث علمي يقوم بو الباحث يكون لو أسباب أدت إىل وشلا ىو م
الذاتية تتمثل يف الرغبة يف  األسبابو . مابُت األسباب الذاتية واألسباب ادلوضوعيةتلك األسباب  اختالفعلى 

ادلؤلفات  شحمهية ادلوضوع والرغبة يف سرب أغواره إضافة على نظرا أل ؛ادلوضوعية األسباب أمال ىذا ادلوضوع ،و تنا
ىذا ادلوضوع يف شكل جزئيات  تناولتصلد معظم الدراسات اليت  إذ ،ناية مباشرة هبذا ادلوضوع حتديدااليت تعٌت ع

الرغم من عدم توافر دراسة متكاملة لو يف ادلكتبة العربية على  أيضاومن الدوافع  رة يف بطون بعض ادلراجع،متناث
رلموعة من  لىبة عاإلجا سعي البحث من أجلإضافة ات العلوم والفنون أمهيتو البالغة يف حتديد مصطلح

وماىي اجلهود اليت  ؟الكشاف من خالل كتابو وي للدراسات ادلصطلحيةقدم التهان ماذا :منها اذلامةت الو التساؤ 
أو األساس الذي سار عليو التهانوي يف رتع ادلواد وشرحها  ،ماىو ادلنهج بدذلا يف إصلاز ىذا العمل ادلصطلحي؟،

 ، ىل ساىم كتابو يف إثراء خزينة ادلصطلحات العربية؟.وترتيبها؟

جهود البحث ادلوسوم بـ: موضوع وغَتىا من خالل  ؤالتاالتسعن ىذه  اإلجابةقد حاول ىذا البحث ل
  .منوذجا "فنونال اصطالحات"كشاف  من خالل التهانوي يف التأليف ادلصطلحي

 ادلفاىيم بعض من أجل إبانة فالوصف ؛ادلنهج الوصفي التحليلي ىذا ادلوضوع االشتغال على وقد تطلب
منهج الكشاف وطرق رتعو للمواد  أجل الكشف عنوالتحليل من  ،تبسيطوو وادلصطلحات إليضاح البحث 

  للفنون والعلوم.، وحتليل مادتو، والنظر يف طرق تقسيمو أيضاوترتيبها وشرحها 

 ومن أجل ذلك كلو سار ىذا البحث وفق خطة منهجية، تضّمنت ثالثة فصول، ومقسمة بالشكل 
 التايل:

و إىل الفرق بُت كلمة مصطلح اإلشارة فيو  حيث "ماىية ادلصطلح"حتت عنوان  األول:الفصل 
سالمي إلاالعريب وكذلك تاريخ علم ادلصطلح يف الثرات  ،اصطالحالمصطلح لغة أيضا تقدمي  تعريف ل ،اصطالح

 أمهيتو. وذكروخصائصو وأساليب وضعو  ،أركانو ألىمالتعرض أيضا و  ،وعند الغرب
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من  "التهانوي"عن حياة  احلديث فيو كانف ،"التهانوي سَتة وأعمال" وادلعنون ب: أما الفصل الثاين
 يقف يف األخَتو  ،عن ثقافتو ومؤلفاتوليعرّج البحث بعدىا للحديث  عصره،و  ونسبو مولده ووفاتو امسو حيث

مث  وكذا شرح مدلوالت عنوان الكتاب، طبعاتو وتصنيفو،سلتلف  خالل وصفو وذكر الكتاب من لحديث عنل
 "التهانوي"مث احلديث عن ادلنهج الذي سار عليو  ،وأغراضوتأليف كتابو إىل  "التهانوي"البواعث اليت دفعت  ذكر

اليت من بينها الرؤوس الثمانية  يسَت البحث يف هناية ىذا الفصل إىل التفصيل يف ما يسمى ،رلاالتوحتديد  و
 الغرض وادلنفعة...

أما الفصل الثالث فكان فصل تطبيقي من  ،عبارة عن فصول نظرية وبذلك يكون الفصالن األول والثاين
الطابع  إعطاءيف احلديث عن دوره كان ذلك من خالل ف ،يف الكشاف "التهانوي"خالل إبراز مناذج من جهود 

 صطلحات العلوم والفنون ومصطلحات العلوم الشرعية ومصطلحات العلوم العقلية.دل ، ورصدهادلوسوعي للكتاب
يف رتع مصطلحات  وطرقو ،مث ادلصطلحات ادلفردة وادلركبة ،رتع ادلصطلحات العربية واألعجميةجهوده يف وكذا 

  .علوم ادلادة

زلمد   منها: ادلراجع، و ادلصادر من وقد اعتمد البحث يف رتع مادتو وضبط رصيده ادلعريف على قائمة 
يقاتو العلمية، شلدوح أسسو النظرية وتطب علي القامسي، علم ادلصطلح ،التهانوي، كشاف اصطالحات الفنونعلي 

ازي: األسس اللغوية لعلم فهمي حج زلمود علم ادلصطلح، وطرائق وضع ادلصطلحات يف العربية، :زلمد خسارة
 زلمد القطيطي، أسس الصياغة ادلعجمية. ،ادلصطلح

الغموض  دوما مقدمتها يف يبقى ادلشاكل،و  الصعوبات من العديد جتاوز لزاما كان البحث، ىذا إلدتامو 
من   األصلية غياب النسخة وكذلك ،ادلصطلح الواحد حولصطلح وخاصة الوقوع يف تناقضات الذي يشوب ادل

رة الكتب اليت تتناول حياة ذن إىل باإلضافة دقيق، بشكل ادلوضوع دمخت اليت كتاب "كشاف اصطالحات الفنون"
 .شيوخوحىت أىم   أو ة مؤلفودراس و وسَتتو"التهانوي"

إن البحث يف علم ادلصطلح عامة، ويف كتاب "كشاف اصطالحات الفنون" باعتباره أحد ذترات ىذا 
 ىلإالعلم ذلو من األمور ادلعقدة اليت حتتاج الدقة يف التحري والصرامة يف االصلاز، وليس ىذا العمل إالّ زلاولة حتتاج 

الدربة واخلربة، وحتتاج يف أغلب األحوال إىل الرصانة العلمية وىو ما ديتلكو العلماء الكبار والباحثون يف العلم. 
األستاذة ادلشرفة طبوش سعاد اليت  ،،وشكرا وتقديرا ألستاذيت الفاضلة استطعناحسبنا أننا بدلنا من اجلهد ما ف
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اهلل أن ويوفقنا  وندعوصادق نصائحها وتوجيهاهتا،با نل عليومل تبخ ،بوقتها وراحتها يف سبيل مساعدتناضحت 
 ويسدد خطانا.
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 ماىية المصطلح الفصل األول:

 تمهيد
من ادلفاىيم كادلستجدات اليت سبؤل  ذلك ظهور كثَتيرافق  ،تطورا ىائبل يف كل مناحي احلياة يشهد العادل

احتواء ف اللغة ىي اجلهة ادلسؤكلة عن فإ معلـوككما ىو  كاليت ربتاج إذل أمساء كعبلمات تعرؼ هبا، ،حياة اإلنساف
من أجل البحث عن  تتحرؾ طوعا كلما تلقت منبها خارجيا  يف احلياة إهناكل األمور ادلستحدثة   استيعابك 

 .كلمات تعرب هبا عن كل جديد
واكبة دلب بادلصطلحات اليت البد ذلم من كضعها ة العر كنظرا لتشعب العلـو ككثرة الفنوف زادت عناي

استيعاب العلـو  يف قدراتدلا ذلا من مزايا ك ذلك العربية يف  اللغةكقد ساعدهتم  ،التطور العلمي الذم يشهده العادل
 توحيد الفكر كاف لزاما على الباحثُت بذؿ جهد لتحديد أدكاتك  مفاتيح العلـو مصطلحاهتاادلعارؼ ،كدلا كانت ك 

 مفاىيمها كجعلها أكثر دقة.
دلصطلح مثل: تعريف ادلصطلح لغة سائل ادلتعلقة بالقد تناكؿ ىذا اجلانب من البحث رلموعة من ادل

 .ك كذلك مسألة مصطلح أـ اصطبلح ،كأيضا التطرؽ إذل أعليتو كخصائصو كأركانو اصطبلحاك 

 اصطالح:مصطلح أم  -1
          كمن بينهم مند العصور القدؽلة العربّية بالّلغة ادلشتغلُت حفيظة مصطلح""لفظ  أثار لقد

 قاالت،ادلك  دراساتال لو بينهم، فأفردكا اختبلؼ زللّ  ككاف ،(255)ت"الجاحظ"ك (380)ت "الخوارزمي"
بُت كلميت "مصطلح "ك  نلمس انو يغلب على العلماء عدـ التفريق  القدؽلةكتب الفمن خبلؿ تتبع ىذا اللفظ يف 

 : "إنو"جبر يحي" لساف على جاءادلوضوع  ىذا يفك  سباما."اصطبلح" فقد أستخدـ ادلصطلحاف ككأهنما مًتادفاف 
 الكلمة ىذه أف العلم "اصطبلح" مع من بدال "مصطلح" كلمة  الباحثُت يستخدموف معظم صلد أف حقان  لغريب

تصلح لغة إال إذا اصطلحنا عليها، كذلك أف أسبلفنا دل يستخدموىا كدل ترد يف ادلعجم ذلذه الداللة كال لغَتىا،  ال
هبذا القوؿ دكف أف يوضح الفرؽ بُت ىاتُت  اكتفىك  .1كإظلا استخدـ العرب بدال منها كلمة مفرد، مفتاح، لفظ"

 كأسلم، أصحّ  اصطبلح"" لفظ استخداـ أفّ  يرل فهوكرغم ذلك  ،أم عصر منك  كما مصدر كل منهماالكلمتُت 

                                                           
 .23، ص2005، مارس 97 عادلصطلح كمشكبلت ربقيقو رللة الًتاث العريب ، دمشق،  ،إبراىيم كايد زلمود  1
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 يستعملها كدل القدؽلة، العاّمة العربّية ادلعاجم يف يرد دل الّلفظ أفّ  إذل ذلك كمردّ  لغة، يصلح ال "مصطلح" لفظ ألفّ 
 .العرب القدامى

، "والخطأ الص واب بين مصطلح كلمة"ربت عنواف:  "الودغيري العلي   عبد" الدّكتور نشره مقاؿ كيف
 استخدموه الذين القدماء بُت جدا متداكال كاف معركفا  "مصطلح"لفظ  فّ إ :يقوؿ ،"جبر يحي"ردا على ما قالو 

الشعر،  كصناعة كالقراءات، احلديث، كعلـو اإلنشاء، كصناعة كالّتاريخ، الّتصوؼ منها سلتلفة، كعلـو رلاالت يف
 الّدين )كماؿ "القاشاني" منهم الثّامن اذلجرم، القرف علماء من ثّلة عند استعمالو ثبت فقد كادلناظرة. كاللغة،

 )ت "العمري اهلل فضل ابن"ك  ،"الصوفية اصطالحات" كتابو يف مقدمة ق( 730 -ق  720 ت الّرزاؽ عبد
لفظ ـ(  1406 -ـ1332) "خلدون ابن"د كر أكما   الشريف". بالمصطلح "الت عريفكتابو ق( يف 749

كربقيق  البياف أىل "مصطلح" يف الذكؽ تفسَت يف كاخلمسوف الواحد الفصل" :يقوؿ" مقدمتو"مصطلح"إذ يف "
 .1"معناه أنو ال ػلصل للمستعربُت العجم

 بوصفهما "مصطلح"ك "اصطبلح" لفظي" التهانوي محمد" استعمل اذلجرم عشر الثاين القرف كيف
 ادلؤلفُت أف كىي نتيجة إذل نصل ىنا . كمن"العلوم اصطالحات كشافادلشهور " كتابو مقدمة يف مًتادفُت

 مًتادفُت. بوصفهما "كاصطبلح مصطلح" لفظي استعملوا العرب
 سبقو قدكاف    "لفظ "اصطبلح ظهور أفّ  إالّ  القدامى، العرب عند شاع قد "مصطلح"لفظ أفّ  من بالّرغم ك      
 ىو "اصطبلح" لفظ أكرد عريبّ  قاموس لعّل أّكؿك  اذلجرم، الثّالث القرف منذ "اصطبلح" لفظ استعمل إذ زمنّيا،

اتفاؽ طائفة سلصوصة على أمر  االصطبلح:ماّدة "صلح"، ك  يف فأكرده ،"للزبيدي" ق( 13 )ؽ "العروس تاج"
 .2سلصوص

 ألفّ  ،"على" اجلرّ  مع حرؼ إالّ  تصحّ  ال إذ شائع خطأ "مصطلح" كلمة استعماؿ بأفّ  القائل االّدعاء عن أّما     
  اجلار حذؼ ذبيز العربّية الّلغة بأّف قواعد "محمود كايد إبراىيم" عليو ردّ فقد  .ل هبايتعدّ  "اصطلح" الفعل

 ،"عليو مصطلح"عن  بدال "مصطلح"فنقوؿ  بو، يسمى أك امسا علما ادلفعوؿ اسم يصبح عندما للّتخفيف جملركركا
 ."منصوص/منصوص عليو ،عليو متفق/متفق" ضلو

                                                           
 .10ص ،1999، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، 48 ععبد العلي الودغَتم، كلمة ادلصطلح بُت الصواب كاخلطأ، رللة اللساف العريب،  ، 1

.267،ص2008علي القامسي، علم ادلصطلح، أسسو النظرية كتطبيقاتو العلمية، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت،  2  
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 "مصطلح" استخدامهم للفظي اختبلؼ الباحثُت، رؤل اختبلؼك  الّنظر كجهات تباين عن نتج قدك 
 يف سلصوص معٌت على يّدؿ اّلذم معٌت الّلفظ على للداللة "اصطبلح" لفظ استخدـ من فمنهم ،"اصطبلح"ك

" القاموس على "الجاسوس كتابو يف "الش دياق فارس" فعل ، كما"مصطلح" لفظ مستبعدا معُّت، معريف حقل
كػأف تتفق صباعة من الناس علي  ،1سلصوص" أمر على سلصوصة طائفة اتفاؽ االصطبلح ىو "إفّ قاؿ:  حيث

 .أك ما يسميو البعض بالتواضع باسم معُت،موجود معُت تسمية 

: "ككبل ادلصدرين "حجازي فهمي محمود" :قاؿ مًتادفُت، اهنمأ على الّلفظُت استعمل من كمنهم
. العامة القدؽلة العربية ادلعاجم يف أك احلديث الشريف، يف أك الكرًن القرآف يف يرد دل  "مصطلح"ك ""اصطبلح

على  ادلتفق الكلمات " لتعٍت اصطبلح"كلمة  داللة زبصصت اإلسبلمّية احلضارة العربّية يف العلـو تكوف كمع
 استخدمت ادلعٌت كهبذا .لذلك التخصص العلمية ادلفاىيم عن للّتعبَت الواحد التخصص أصحاب بُت استخدامها

فاالصطبلح ىو ما  "2.احملددة اجلديدة الداللة ىذه أيضان  ػلمل "الفعل "اصطبلح كأصبح ،"مصطلح" كلمة أيضان 
 ،كاصطبلحات العلـو كالفنوف.ات متفق عليها يف حقل معريف زلدديشيع من مفرد

 يفّرؽ أف اّلذم حاكؿ "شاىين الص بور عبد "غرار على الّلفظُت، اختبلؼ يرل ثالثا فريقا ىناؾ أفّ  كما
 كادلواضعة االتفاؽ يعٍت الذم ادلصدرم، معناىا "اصطبلح" لكلمة استعمالنا يف نتذكؽ قائبل: "فنحن الّلفظُت بُت

 كلذلك ( اإلصلليزية،Termاستعمالنا لكلمة "مصطلح" معناىا االمسي الذم يًتجم كلمة ) يف كنقصد كالّتعارؼ،
 نقوؿ )إفّ  أف من كأفضل كىو أكذل البحث(، يف ضركرة ما مصطلح على اصطبلحنا )إفّ نقوؿ:  أف يف بأسان  ال صلد

 .3قدؽلا كاضحة تكن دل االستعماؿ يف التفرقة ىذه كيبدك أف .هبذا التكرار) اصطبلح على اصطبلحنا

يف  استخدمها"عند الغربيُت ك أشار على أف أكؿ من  اصطبلحيةظهور "فقد تتبع  "توفيق الزيدي"أما 
شيئاف سلتلفاف لكل منهما  "ادلصطلحية"ك "االصطبلحية"،كما أشار إذل أف كاف يف القرف الثامن عشر  أكركبا

"غدت مسألة ادلصطلح  ؿ:كيف ىذا الصدد يقو . "االصطبلحية"عن  انبثقت "ادلصطلحية"ف أك  رلاالتو كرجاالتو،
باجلانب  االصطبلحيةفإف عنيت  (la terminologie) االصطبلحيةعند الغرب موضوع علم مستقل ىو 

كأف تكامل العلماف  فإف ادلصطلحية عنيت بادلصطلحات صبعا كدراسة كنشرا،عامة  االصطبلحالنظرم كدبسألة 

                                                           
 .23رللة الًتاث العريب ، ص ،إبراىيم كايد زلمود، ادلصطلح كمشكبلت ربقيقو  1
 .24، صادلرجع نفسو 2
 .ـ ف،ص ف  3
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 les) ادلصطلحيُتك  (les terminographes) االصطبلحُت اختصاصفمعاجلتهما ىي من 
terminologues).  االصطبلح"كليس األمر ىنا من قبيل األلقاب بل إنو الدليل على أف مسأليت" 

 . 1"اكللعلمُت أىل عارفوف خبفاياعل ،علمها استقرقد  "ادلصطلح"ك

 تعريف المصطلح: -2

 : ةـغـــــــل .أ 

ؿ ح( مادة ) ص  العريب يف ادلعاجم  فقد جاء ،2صطلح امصدر ميمي من الفعل  يف اللغة "ادلصطلح"
الشيء كصلوحو دبعٌت أنَّو مناسب كنافع، َصَلَح  صبلحاالصلح الذم ترجع إليو لفظة مصطلح، أم ما يدؿ على 

 .3الشيء كاف مناسبا أك نافعا، كيقاؿ ىذا الشيء يصلح لك
الصلح تصاحل القـو بينهم كالصُّلح السلم كقد اصطلحوا كصاحلوا  "منظور البن" "لسان العرب"كيف 

 .4"كاّصاحلوا مشددة الصاد قلبوا التاء صادا كأدغموىا يف الصاد دبعٌت كاحد أم اتفقوا كتوافقوا 
الصبلح ضد الفساد تقوؿ: َصَلَح الشيء يصلح صلوحنا، قاؿ الفراء كحكى أصحابنا َصُلح أيضا بالّضم 

ُح لك أم ىو من بابِتك، الِصبلح بكسر الصاد ادلصاحلة كاالسم الُصلح يذكر كيؤنث، كقد كىذا الشيء يصلُ 
 .اإلفساداصَّاحلا أيضا مشددة الصاد، كاإلصبلح نقيض  اصطلحا كتصاحلا ك

 .5ادلصلحة كاحدة ادلصاحل كاالستصبلح نقيض اإلفساد
فق فكأف الناس اختلفوا عند ظهور كالتواادلدلوؿ اللغوم ذلذه ادلادة ىو التصاحل " كانطبلقا من ذلك فإف

  .6"دلدلوؿ اجلديدا

                                                           
 .23، ص2003، 56-55 ع، دمشق، د زلمود، ادلصطلح كمشكبلت ربقيقو، رللة اللساف العريبإبراىيم كاي  1
 .13، ص 2008دار الفكر ، ، 1ط العربية،علم ادلصطلح كطرائق كضع ادلصطلحات يف ،سلسارة  شلدكح  2
 .222،صمادة )ص ؿ ح (، 2004، 4مكتبة الشركؽ الدكلية، طرلمع اللغة العربية، ادلعجم الوسيط،   3
 .145صمادة )ص ؿ ح( ،1119تح عبد اهلل علي الكبَت كآخركف، دار ادلعارؼ،القاىرة،بن منظور، لساف العرب،زلمد بن مكـر ا  4
 .89،صابن ضباد اجلوىرم، الصحاح تاج اللغة كِصحاح العربية، مادة )ص ؿ ح ( إمساعيل  5

.13،ادلرجع السابق ، صشلدكح خسارة  6  
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 اصطالحا:  .ب 
: االصطبلح عبارة عن اتفاؽ قـو على " بالمعنى التاليالجرجانيالشريف  كرد لفظ االصطبلح عند"

 تسمية شيء باسم ما ينقل موضعو األكؿ كإخراج اللَّفظ من معٌت لغوم إذل آخر دلناسبة بينهما.
إذا كانت ال توجد  "ال مشاحات يف االصطبلح"كىذه ادلناسبة ال تكوف دائما يف ادلصطلحات لذا يقاؿ 

 مناسبة بُت الكلمة كادلصطلح.
 كقيل االصطبلح: اتفاؽ طائفة على كضع لفظ إزاء ادلعٌت.

 غوم إذل معٌت آخر لبياف ادلراد.لكقيل االصطبلح: إخراج الشيء عن ادلعٌت ال
 .1بُت قـو معينُتكقيل لفظ معُت 

 .2"كاالصطبلح اتفاؽ طائفة سلصوصة على أمر سلصوص" :بقولو" تاج العروس"كعرفو صاحب 
، كادلفهـو أساس الرؤية كالرؤية نظارة اإلبصار اليت ": "الشاىد بوشيخي "كقاؿ ادلصطلح عنواف ادلفهـو

 .3"تريك األشياء كما ىي
 كيقولوف لكل علم لغتو أم مصطلحاتو.

 .4"سواه  عنيز بو يتماللة على شيء معلـو لادلختار لداللفظ "ىو 
 ."دلصطلح ىو الرمز اللغوم دلفهـو كاحد"ا : الذم قاؿ"فيلبر"أما 

 ىذا ادلفهـو فيو كثَت من الدقة كإذ ىو جوىر ادلصطلح الداؿ اللفظ كادلدلوؿ ادلعٌت.
معُت فهو بإغلاز الصورة الذىنية عبارة عن بناء عقلي، فكرم، مشتق من شيء " ادلصطلح :بقولو وعرفو أيضا

كلكي نّبلغ ىذا البناء العقلي، ادلفهـو يف اتصاالتنا، يتم )…( لشيء معُت موجود يف العادل اخلارجي أك الداخلي 
فكأظلا ادلصطلحات يف ىذا ادلقاـ ىي ترصباف باللفظ عما ىو موجود يف عادلنا  .5"تعيُت رمز لو ليدؿ عليو

 موجودات.نا اخلارجي /الواقعي من قضايا أك ذبارب أك أك عادل الداخلي/الباطٍت،

                                                           
 13ىػ ، ص1306مصر، ، 1الشريف اجلرجاين، التعريفات، ادلطبعة اخلَتية ادلنشأة جبمالية، ط  1
 . 81،صالكويت، مادة )ص ؿ ح(،1ج للثقافة كالفنوف كاآلداب،مصطفى حجازم،اجمللس الوطٍت :مرتضى الزبيدم، تاج العركس ،تح   2
 .113، ص 4سألة ادلصطلحية، رللة التسامح، عالشاىد بوشيخي، ضلو التصور احلضارم الشامل للم  3
 .35ص  1بكر أبو زيد، ادلواضعة يف االصطبلح على خبلؼ الشريعة كأفصح اللغة دراسة كنقد، مطابع دار اذلبلؿ االكفست، ط،  4

5  50 Felber, Standardization of Terminology, Vienna1985, p17 
 .45، ص  2007نقبل من، ىدل بوليفة، ترصبة ادلصطلح الطيب كتاب األدل ادلزمن لرتشارد توماس ترصبة ج.ب اخلورم ظلوذجا، جامعة قسنطينة،
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ىو يف عمومو يدؿ على اتفاؽ طائفة سلصوصة "ادلصطلح"  يتضح لنا أف السابقةالتعريفات  فمن خبلؿ
 .أم ىو حصيلة اقًتاف رمز لغوم دبفهـو ،على رمز سلصوص دبفهـو سلصوص يف رلاؿ سلصوص

على التعبَت االصطبلحي ال تدؿ عليو لفظة من ألفاظو مستقلة عن ىو رلموع كلمات تدؿ   المصطلح العبارة:
ىذا الًتكيب، مثل حقوؽ اإلنساف، حرية التعبَت، حرية ادلرأة، ىيئة األمم ادلتحدة، كغَتىا، لو ُفِكَكت ىذه 

كلمات العبارات دلت على مفاىيم أك معاين غَت اليت عليها يف الًتكيب، أك قد تنتقل من اجملاؿ االصطبلحي إذل  
 عامة.

، كادلعٌت اللغوم الذم منو جاء ػلمل أصلو يف ادلصطلح : فإذا أريد بادلصطلح الكلمة ادلفردة فهو يعٍت ادلفهـو
أما إذا أريد بادلصطلح رلموع األلفاظ  ، َرفِع اللفظة إذل درجة ادلصطلحادلفهـو االصطبلحي كأخذ ككاف سبب يف

 .1ميداف االستعماؿ االصطبلحية لتخصص ما فأصل ادلصطلح إْذ ذاؾ

  :تطوره و المصطلح علم نشأة -3

 :اإلسالمي العربي  التراث في المصطلح .أ 
 يف اصطبلحية كبَتة حركة اخلصوص كجو على اإلسبلميالعادل ك  العمـو كجو على العادل العريب رؼع          

 نشر أعلها كلعل ،عدة ذلك عوامل على كساعد قبل، ذم من مثيبل البشرية تاريخ ذلا يعرؼ دل اإلسبلـ فجر
 بذلك كنعٍت الديٍت، اؿجملا أكذلا ،عدة رلاالت ىذه احلركة مست قدك  .كمغارهبا األرض مشارؽ يف اإلسبلـ رسالة

 السَت ك كالقصص التاريخ كميداف ذلك، إذل كما كتشريع، كحديث القرآف من تفسَت الدينية الشؤكف يف البحث
 .2إليها كما كالطب كادلنطق الفلسفة كميداف ضلوىا،ك 

 ادلؤسسُت النصُت من انطبلقا اهباكتسا مت يتال لؤللفاظ دالالت جديدة من مصطلحات تولدت ىكذاك 
تعج  اإلسبلمية العربية الثقافة حقوؿ أصبحت بالتارلك  النبوية، السنةك الكريم القرآن  منازع ببل كعلا لئلسبلـ

 طويلة لفًتة يف العادل الفكريةك  العلمية الريادة يف األسد حصة ادلسلموف العرب فأخذ اجلديدة، بادلصطلحات
 تلك عن للتعبَت مصطلحات جديدة كتوليد مستحدثة ألفاظ بوضع أثناءىا قاموا قركف، سبعة ذباكزت
 مت ىكذا. ك العلـو شىت ربصيل يف كدكره أعليتو أدركوا حبيث القدامى، العرب اىتماـ ادلصطلح ناؿ كما.ادلفاىيم

                                                           
مركز الرسالة    ،1ط شارة ك التحليل ألبرز ادلصطلحات احلقيبة العودلية،،اذليثم زعفاف، ادلصطلحات الوافدة كأثرىا على اذلوية اإلسبلمية مع اإل 1

  .20، ص2007لدراسات كالبحوث اإلنسانية ، مصر، 
.145أضبد أمُت ،فجر اإلسبلـ ،دار الكتاب العريب،بَتكت ، ص  2  
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 بفضل قركف عدة مدل على اصطبلحية كعبارات مفردات من دبا فيها العربية باللغة ادلعرفة حقوؿ سلتلف تدكين
 شيت.رلموعة من العلماء كاللغويُت الذين برزكا يف فًتات سلتلفة يف علـو 

 ق(، 258 )ت "الكندي إسحاق بن يعقوب يوسف أبي" العرب فيلسوؼػػب ادلكٌتكمن ابرز ىؤالء 
ا َكَضع َمن أّكؿ "الكندي  " اهب يكوفُ  قد رسالة كىي ،"ورسومها األشياء حدود في الر سالة" صاحب  معجمن

ا كتسعُت شبانية   على اشتملت العلمّية للمصطلحات  الطبيب" كذلكك  عريّب. أصل من أغلبها فلسفيا، مصطلحن
 الحمدان بن أحمد حاتم أبو"ك ،" الطب   الحاوي في"كتاب صاحب ق( 313 )ت "الر ازي بكر أبو

 يتحدث عريب مرجع أكؿ يعد الذم " العربية الكلمات اإلسالمية في الزينة كتاب"مؤلف ق(322) "الرازي
 تكن دل كمعاف حديثة دبدلوالت ادلسلموف عليها اصطلح اليت كاألمساء القرآف، انطق هب اليت العربية األمساء عن

 األلفاظ" كتاب صاحب ق( 339 )ت "الفارابي نصر أبو" الفيلسوؼ أيضا كمنهم ،1اإلسبلـ قبل  تعرؼ
العربّية  احلضارة يف العلـو ركاد من كغَتىم ،الذكر الّسالفة "الكندي" برسالة أشبو كىو ،"في المنطق المستعملة
 428 )ت "سينا ابن"ك ق(، 430 )ت" الهيثم بن الحسن أبي"ك ق(، 232 )ت" كالخوارزمي" اإلسبلمّية،

منها   الّشهَتة، ادلؤلّفات صاحب ق( 440 )ت "البيروني الر يحان أبو"ك ،ق( 592 )ت "رشد ابن"ك ق(
 .2"الطب في الص يدلة" كتابو

طارق بن "حسب ما ذكره  ؛"علم المصطلحالذم عرؼ بػػ" "علم الحديث"فظهر عن ىذه احلركة            
علم احلديث أك  يكوف جزءا من" أفغايتو ليس علم احلديث باجلملة كإظلا  كلكن علم ادلصطلح  "عوض اهلل

  .3شيء من متعلقاتو اليت تتعلق بو"
اىتم باصطبلحات أىل احلديث، من تعريف  اعلم لكونوىذه التسمية  وااستعملأىل احلديث  دبعٍت أفَّ         

 .لحوا عليو من ألفاظ يف ىذا العلمكتبيُت كإيضاح دلا كانوا اصط
ابن خلدون في " دراسات اللغوم لؤللفاظ مثلاجلانب ب توالت البحوث كالدراسات ادلختلف ادلتعلقةك 

، حيث نبو على "المقدمةيف "بعينها كىذا ما ذبده ادلصطلح قضية الذم ربدث عن  ،ق( 707)ت" مقدمتو
 :الفساد الذم انتشر فيها كما ظهر يف زمانو من من اكما يتصل هب، عن العمراف ) احلضارة ( وأمرين يف تكلم

 .كالُعجَمة عموما اليت دخلت إذل اللغة العربيةفساد اللغة من جهة النحو  -1
 فساد ادلعاين ادلتعلقة باأللفاظ هبذا فهو تكلم عن قضية قَػْلب ادلفاىيم كادلعاين لؤللفاظ يف عصره، حيث نبو  -2

                                                           

.87،ص2004،تلمساف ، 5 عزلمد بلقاسم ،إشكالية مصطلح النقد األديب يف رللة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية كاالجتماعية ،  1  
.23ص، د ت، 21،اجمللد 2 ،عأزمة توحيد ادلصطلحات العربية ،رللة اجلامعة اإلسبلمية للبحوث اإلنسانية  ،يوسف عبد اهلل اجلوازنة  2  
 .13،ص 2008مكتبة التوعية اإلسبلمية للتحقيق كالنشر، ،1طهلل ، إصبلح االصطبلح، طارؽ بن عوض ا  3
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َيطَاذُلَا على أثر ىذا كخطورتو يف اجملتمعات ألنّو يعلم أّف اللغة ىي اذلوية بالنسبة إذل العمراف، كأنَّو َرَأل الفساد 
 .1ليمتد إذل باقي العلـو ألفَّ اللغة ىي أساس الفكر

 الواسعةحركة الًتصبة خبلؿ  اليت حدثت يف األمة اإلسبلمية يف زمن مضى، ما كاف مناألمور ادلهمة كمن 
وا  نذا صلد أّف علماء ادلسلموف عُ ْف ُضَخ َكم ىائل من ادلصطلحات، ذل، فتم من خبلذلا أيف ذلك الوقت اليت نشأة

لكل " :يقوؿ "ابن فارس"بادلصطلحات كمفاىيمها، كقدموا الكثَت يف ربديدىا، فنجد كثَتا باأللفاظ كتعريفاهتا، ك 
 .2كيقصد بالصناعي االصطبلحي "،لفظ امساف لُغوم كِصناعي  

أىم كمن  حديث يف مناىجو ككسائلو.ىو علم قدًن يف غايتو كموضوعو ك  كعلم ادلصطلح كما قاؿ البعض       
مفاتيح ، األلفاظ، سامياأل، التعريفات، الحدود األلقاب اليت أطلقت على علم ادلصطلح مند القدًن صلد:

 .كغَتىاالمصطلحات ، العلوم
 احلديث، العصر يف العريب ادلصطلح لتطور أساسية مراحل ثبلث "عبيد اللطيف عبد "حدد         

 :اآليت النحوعلى 
 بداية غاية إذل كمصر الشاـ ببلد يف احلديثة العربية النهضة مطلع من سبتد: المرحلة األولى -1

 فقاموا العريب، كاللغوم العلمي الًتاث إذل آنذاؾ كادلًتصبوف ادلؤلفوف جلأ حبيث األجنيب، االحتبلؿ
 ادلفاىيم تسميات جديدة للكثَت من كضعوا كثَتة،كما مصطلحات بذلك مستخرجُت بإحيائو
 االشتقاؽ من التوليد على جديدة إعتماد تسميات ،الغرب من الوافدة كاحلضارية كالتقنية العلمية

 كإحلاقها العربية للقواعد بإخضاعها كذلكتعريبها، ك  أجنبية تسميات باقًتاض أك كالنحت كالًتكيب
 .النحوية ك كالصرفية الصوتية بأبنيتها

 مستحيث  تطورىا ذركة احلقبة ىذه يف بلغت العربية اللغة أف نستنتج أف ؽلكن ىذا علىك 
، سلتلف  .مثيبل العريب التاريخ ذلا يشهد دل كبَتة اصطبلحية حركة شهدت كما العلـو

  بداية إذل أم العشرين، القرف أكاسط إذل عشر التاسع القرف من فامتدت ،الثانية المرحلة أما  -2

 زلو األخَت ىذا زلاكلة مع األجنيب، االستعمار من العربية األقطار أغلب يف الوطٍت التحرر فًتة
 الوضع ىذا اذباه األيدم مكتوفة تبق دل العربية الدكؿ لكن ك .العربية أم الرمسية اللغة ك العربية الثقافة

 العشرين،ك القرف من األكؿ النصف يف السيما ك مصر ك دمشق من كل يف كبَتة جهودا فبذلت ،

                                                           
 .59- 17صد ت ،ص ، 1ادلقدمة، ربقيق مصطفى الشيخ مصطفى، ط ،عبد الرضبِن ابن خلدكف 1
 .44، ص1910الصاحيب يف فقو اللغة، ادلكتبة السلفية، القاىرة،  ،أضبد ابن فارس  2
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 اللطيف عبد" الدكتور ،يعتربىا متخصصة معاجم عدة ظهور ك جديدة مصطلحات كضع يف ذبلت
 :منها كنذكر دلؤلفيها، اللغويةك  العلمية ادلكانة إذل بالنظر األعليةك  اجلودة من كبَت قدر على "عبيد

 كما،"شهابي لمحمد الزراعية األلفاظ معجم"ك "شرف لمحمد الطبيعية و الطبية العلوم معجم"
 اللغات أف إال اجلهود ىذه كل رغم كلكن  .عربية كلغوية علمية رلامع أيضا الفًتة ىذه يف ظهرت

 إذل أدل شلا الًتصبات، يف ظاىرا َتىاتأث كأصبح كاضح، بشكل العربية الثقافة على ىيمنت األجنبية
 .ادلًتصبُت بُت اختبلؼ خلق

 امعجملا بظهور تسبيز  حبيث الراىن، الوقت يف ادلصطلح كضع يف فتتمثل ،األخيرة المرحلة أما  -3
 األفراد يد على العربية ادلصطلحية اجلهود تواصلت كما.العربية البلداف سلتلف يف العربية

 .1كاألجنبية الدكلية ك الوطنية كالقومية كادلنظمات كاذليئات ادلؤسسات من العديد نطاؽ كيف

 :عند الغرب .ب 
هّنم أل، اشتغلوا بادلنطق عندىمبلسفة كمن ُعرؼ االىتماـ بادلصطلح قدؽلا يف الغرب من َلُدف اليوناف كالف

 اممن جهة كخاصة  ،السفسطائيُت من كغَتىم "وأرسطو وسقراط أفالطون"اعتنوا هبذا أيضا ِفيَما َكَقَف عليو 
أَْكَجُدكا مصطلحات كانت حسبهم سبب يف تغَت حيث من ألفاظ اصطلحوا عليها يف غَت ما أريد هبا،  استخدموا

زعيم كمعلم السفسطائيُت  "سقراط"، الذم نَاَظَر فيو "أفالطون" جاء يف كتابَتوجو الّناس كسلوكهم منها ما 
 .2مفهومها حوؿ )بركتاجوراس( حوؿ )الفضيلة( فقد اختلف معو 

ما كاف من زلاربتو للسفسطائيُت كما كانوا  "أرسطو"كأيضا يف كتاب السياسيات، حيث َيظهر موقف  
اخلطابة فنا كإهّنا ال تنفع شيئا إذ رباكؿ مزج احلق بالباطل كتزييف احلقائق ال تعد "عليو من قلب لؤللفاظ، فيقوؿ 

قد ازبذكا من  السفسطائيُتأنَّو كجد "عن سقراط "أبو زىرة" ، ككذلك ما ذكره3"كإبراز البهتاف بثوب احلقيقة
اللعب باأللفاظ طريقا حلل أخبلؽ الشباب األثيٍت كإفساد اعتقاده كالعبث بكل ما ىو فاضل لديو كلذا كاف أكؿ 

                                                           
-66ص  ص ،الرباط،،د تالنظرية العامة لعلم ادلصطلح ،رللة التعريب  وءية العربية يف العصر احلديث يف ضعبيد،ادلنهجيات ادلصطلحعبد اللطيف  1

70 -71.  
 .11، ص 2001أفبلطوف يف السفسطائيُت كالًتبية، ترصبة كتقدًن عزت قرين، دار قباء لطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة،  ،أفبلطوف  2
 .11، ص 1957)األكنسكو(، بَتكت،  سانيةاإلنالسياسيات، اللجنة الدكلية لًتصبة الركائع  ،أرسطو  3
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األلفاظ حىت ال يتخذ ادلفسدكف من بريق اللفظ ما يفسد  سقراط تعيُت ادلعاين الدالة على تلكما دعا إليو 
 .1"االستدالؿ كالتفكَت

كاف يقوؿ )لتبلميذه لنتكلم اليونانية( كالقصد التكلم هبا على كجو يكوف معو لكل   "أفالطون" كما أف
 .2لفظة يتفوه هبا إذل ادلتكلم مفهوما كاضحا يف ذىنو

م انتبهوا مبكرا   لعلم"كدبركر مرحلة العصور ادلظلمة كالكنسية كببزكغ عصر النهضة الصناعية، ذبد أيضا أهنَّ
كريستيان  "ف األكؿ من القرف الثامن عشر ادليبلدم على يد ادلفكر األدلاين كاىتموا بو يف النص " المصطلح

(، 1887) "ويليام"إاّل مع ادلفكر اإلصلليزم  كلكنو دل ػلض بالتسمية  (،1832 -1747) "كوتفريد شوتز
نسق ادلصطلحات ادلستعملة يف كصف موضوعات التاريخ "حيث عرَّؼ مصطحات التاريخ الطبيعي بأهّنا 

 .3"الطبيعي
ككاف أيضا من جهة اللسانيات العامة أفَّ قدمت فوائد كثَتة جدا للبحث اللغوم من حيث ادلنهجية           

كمن حيث إثرَاُؤه دبفاىيم ادلصطلحات اجلديدة، اليت أشبرت يف كثَت من فركع ادلعرفة كالسيما من حيث اإلجراء 
 la linguistique"  ا علم جديد ىو اللسانيات التطبيقيةالتطبيقي، كما كاف من نتائج ذلك أفَّ تفرع عنه

appliquée"  كببزكغ فجر ىذا العلم احتل فيو علم ادلصطلح"la terminologie"  مكاف الصدارة
)ت " دسوسير"، كأيضا ما كاف من مؤسس اللسانيات 4أخرل *بوصفو علما تطبيقيا إذل جانب فركع علمية

موضوعات اللسانيات يف إطار مشركعو الرامي إذل بناء ىذا العلم، انطلق من ( حينما أقدـ على ربديد 1916
 .5الفركؽ القائمة بُت األزكاج من الثنائية الضدية اليت سبثل سجبل اصطبلحيا زلددا للحصن ادلعريف للمنهج البنيوم

علم ادلصطلح أك قريب منو، كلكن ىذا دل  حوؿحَبَثُوا  اأَلَكذل دراستهم ىنا يُػْلَحظ أفَّ اللسانيُت يف  
ىي كتطور مناىجها كنظرياهتا اذبهت غَت اذباه علم ادلصطلح اليت  اللسانيات زبصصاتَيستمر معهم، فبتعدد 

، كلكن علم ادلصطلح يف تأسيسو استفاد كثَتا من اللسانيات  يف رلالو  كارتكز عليها، فزاد االىتماـ  عليو اليـو

                                                           
 .77، ص2007العريب، القاىرة، مقارنة األدياف، دار الفكر ،زلمد أبو زىرة  1
 .9ص،د ت،دار القلم للنشر كالتوزيع،  ،2ط مصطلحات نقدية كببلغية يف كتاب البياف كالتبيُت للجاحظ، ،الشاىد بوشيخي   2
كمعهد الدراسات ادلصطلحية،  ادلكتب اإلقليمي لشرؽ ادلتوسط علم ادلصطلح لطلبة العلـو الصحية كالطبية، ،أعضاء شبكة تعريب العلـو الصحية  3

 .4، ص 2005 فاس،
 العلـو اليت ارتكز عليها.كغَتىا من …* يقصد العلـو اللغوية األخرل كعلم الداللة كادلعاين كادلعجميات 

 .1جامعة باجي سلتار عنابة، ص  أحباث يف اللغة كاألدب اجلزائرم،،بشَت ابرير، علم ادلصطلح كشلارسة البحث يف اللغة كاالدب، رللة ادلخرب  4
 .4-3ص ص،2007زىَتة قركم، ادلصطلحات الصوتية كالنحوية عند البصريُت يف القرنُت الثاين كالثالث ىجرم، مذكرة زبرج ،جامعة قسنطينة،    5
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كعقدت معاىد كلقاءات من خبلؿ ما ذبده مكتوبا يف ىذه احلقبة، ككانوا سباقُت إذل تأسيس  فألفوا كاعتنوا بو
 .ىذا العلم يف العصر احلديث دبا ىو عليو من نظريات كقواعد كغَتىا شلا اختص بو

ضع أساس النظرية العامة ك  الفضل يفـ( 1898/1977)" ريوجين فوست"لنمساكم ل حيث كاف             
 . 1Terminologie (Fr), Terminology (en)كمن مث تبلور علم ادلصطلح الذم يسمى،كتطويرىا  للمصطلح

جد تقاربا كبَتا يف اللغات صويت كلو نظرنا إذل اللفظة بُت لغاهتم من جهة النطق كالًتكيب ال   
 اإليطالية ، كيف(terme) ، كيف الفرنسية(term)األدلانية  كيف ،(term)اإلصلليزية  يف  فنجد  بينهم

(termine)اإلسبانية ، كيف (termino ) كيف الربتغالية ،(termin) ىذه الكلمات ادلشًتكة يف اللغات ،
 د الزمايناحل عن، كىي تُعرب 2"بعض الباحثُت عندىم مثاال طيبا للعادلية يف داخل احلضارة األكربية عدىااألكربية 

كىي دالالت ترجع إذل األصلُت اليوناين كالبلتيٍت، كيف االستخداـ احلارل تدؿ على أم  ،الَشْرط  ادلكاين أك على
  ديد النشأة.اجلعلم ،ىذا العلم ادلصطلح عرب عن مفهـوتكلمة أك تركيب 

 :أربع مراحل يف تاريخ نشأة علم ادلصطلح "ماريا تيريسا"كلقد ميزت 
، إذ مت "فوستر ولوط"قد سبيزت بظهور أعماؿ ك  (ـ1960ـ إذل 1930) عاـادلرحلة األكذل من  _ 

 .إرساء قواعد نظرية العمل ادلصطلحي
كعرؼ خبلذلا علم ادلصطلح تطورا كبَتا بفضل  (ـ1975إذل ـ  1960) ادلرحلة الثانية كسبتد من عاـ _ 

 لتوثيق كظهور بنوؾ ادلعلومات. لتطور اإلعبلـ اآلرل، فظهرت فيها تقنيات جديدة 
كضعت خبلذلا معظم الدكؿ الغربية مشاريع كقد  (ـ1985ـ إذل 1975من عاـ )سبتد ك ادلرحلة الثالثة _

أعلية الدكر الذم يضطلع بو علم ادلصطلح يف عصرنة  ربديد يف اثنافغوم، كال يكاد ؼلتلف لجديدة للتخطيط ال
 يف رلاؿ اإلعبلـ اآلرل. واكبة للتغَتاتادل ت ادلمارسة ادلصطلحيةااللغة ك اجملتمع الذم يتكلم ىذه اللغة، ككذا تغَت 

إذل يومنا ىذا، كسبتاز بنجاعة العمل  (ـ1985)ـاأهنا سبتد من ع "ماريا"كأما ادلرحلة األخَتة، فًتل _          
ادلصطلحي كسرعتو، ككذا اتساع رلاؿ علم ادلصطلح كتشعبو كتنامي االىتماـ بو يوما بعد يـو إذ ؽلتلك 
ادلصطلحي اليـو أدكات عمل كمصادر متطورة سبكنو من مواجهة الزخم ادلصطلحي الذم ؽليز عادلنا اليـو كالذم 

 بسرعة خيالية، كلو نسبيا. االكتشافاتك  االخًتاعاتيزه تعدد تكتنفو التغَتات كالتطورات كؽل

                                                           
 .338، ص9 عالدرسات القرانية،  ، رللة البحوث كظلوذجاعامر الّزنايت اجلابرم، إشكالية ترصبة ادلصطلح" مصطلح األصالة بُت العربية كالعربية "  1
 .79صر الكتب العلمية، بَتكت ، دا،دط  ىشاـ خالدم، صناعة ادلصطلح الصويت يف اللساف العريب احلديث،  2



  المـصـطلـح مـــــاىية                                                                                 :األول الفصل

 

12 
 

 :المصطلح أركان -4

حديث عن ادلكونات األساسية اليت ينبٍت عليها ىذا اجلهاز  ف احلديث عن أركاف ادلصطلح ىو يف احلقيقةإ  
 ادلفاىيمي،كىي ثبلثة:

 : المفهوم .1
 كمصطلح دلفهـوا تعريف مصطلحي، ك عمل ألم البداية نقطة يعد ،لمصطلحل األساسيّ  الرّكن كىو

 من ادلعٌت تصّور :الفهم":أفّ  فيو كردكما ك  العربية، ادلعاجم من أقدـ كىو "الجرجاني تعريفات "يف مستقل، علمي
 ك لكي ادلوضوعات من مشتق ذىٍت تركيب "حقيقتو يف فهو ادلفهـو أك صورتّ بال ادلقصود . أما1ادلخاطب" لفظ
 يف ادلصطلح ىو  "دوبكير" عند عادة الرمز ىذا ،ؽلثّلو الذم الّتصور إذل رمزا نسند الذىٍت الًتكيب ىذا نبلغ

 لسانية عبلمة أك معجمّية كحدة عن عبارة شيء، كل قبل ىو، ادلصطلح أفّ "يرل  فهو ادلعرفية احلقوؿ يف الّتواصل
 مستول على يعرؼ الذم الّلساين ادلدلوؿ يعارض ما كىو خاص تقٍت أك ثقايف ميداف داخل يعرؼ مدلولو

 2.اللغة"
 بالمصطلح المفهوم عالقة: 

 إذل اإلحالة دكف عن مفهـو احلديث ؽلكن ال لذا للجسد، بالّنسبة كالّركح للمصطلح بالنسبة ادلفهـو إفّ 
" ادلفهـو"ك" ادلصطلح" بُت العبلقة حبث قبل يستحسنك  .صحيح كالعكس عنو، للّتعبَت مناسب مصطلح كجود
 :أسبق أيهما: نقوؿ مث كمن كالكاملة، النهائية صورتو يف ادلصطلح صوغ يف عملية األسبق عن بالسؤاؿ أكال البدء
؟ الّلغوم الّتمظهر بوصفو ادلصطلح أـ ادلفهـو  للمفهـو

 أك كاحد شيئا ؽلّثل قد ك الفرديّة، لؤلشياء عقلي سبثيل ىو" :"فليبر" يقوؿ "مفهوم" لفظ مدلوؿ عنك 
 . 3مشًتكة" صفات فيها تتوافرالفرديّة  األشياء من رلموعة

 ىو ك كادلفهـو "الّتعبَت "ىو ك تسمية من يتشّكل إذ كجهُت، ذات عملة ىو ادلصطلح بأفّ  القوؿ ؽلكنّ ك 
 أساسية مهمات بثبلثاليت تعٌت ادلصطلحّية  الّنظرية أساس ىو ادلفهـوك  ،ةالّتسمي تلك إليو ربّيلنا اّلذم "التصّور"

 :كىي
                                                           

 ./www/almostapf/comأنظر:، النسخة اإللكًتكنية، 168الشريف اجلرجاين، التعريفات، ص   1
 www/arabiclinguistics.net أنظر:زىَتة قركم، مفهـو ادلصطلح ك آليات توليده يف اللغة العربية،  2
 .www.almaany.com أنظر:مصطفى طاىر، مصطلحاتنا اللغوية بُت التعريب ك التغريب، كلية ادلعلمُت، السعودية،  3
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 .ادلعريف البناء يف رلردة كوحدات ادلفاىيم رلموعات إحصاء (1
يَػَنة ادلعينة بادلفاىيم العبلقة كذات ادلًتابطة اللغوية الكليات رلموعات إحصاء (2  ادلفاىيم إذل استنادان  كادلبَػنػْ

  .ادلدرَكة
 .1 على التعريفات عادة القائمة كادلصطلحات، ادلفاىيم بُت الصلة ربط (3

 كادلفهـو احملدد للمصطلح ادلرجع بُتالوثيق  ربطالب قـوادلصطلحي يفإف  ادلصطلحات، ربديد خبلؿ فمن
 البناء داخل ادلفهومية العبلقات من خلق رلموعة إذل يؤدم التحديد فإف نفسو الوقت كيف عليو، ػليل الذم

ربديد ك  اخلاصة، أفكارنا كتشكيل اآلخرين، مع التواصل بغية ادلفاىيم للمصطلح نوظف اللساين فبالشكل ادلعريف.
 حلقل موضوع ادلعرفية البنية من نوّسع فإننا بذلكك  للغة ادلثالية الوظيفة على سباما ػليل النشاط الذم ىوك  ،ادلفاىيم

 ادلوضوع خطاب يف تستعمل قبل أف اللسانية أشكاذلا إغلاد أجلها، من علينا، يتعُّت  جديدة مفاىيم بإضافة ما
 .اخلاص

 :الّتعريف .2
" العين" يف معجم"احلد "جاء يف معٌت ادلصطلحي الّتعريف،ك ادلصطلح أركاف من ركن ثاينىو ك  

كحدكد اهلل ىي األشياء اليت … :" فصل ما بُت كل شيئُت حد بينهما، كمنتهى كل شيء حده"للفراىيدي"
بلوازمو، أك "احلد عبارة عن تعريف الشيء بأجزائو، أك  بقولو: "السكاكي"كعرّفو ،2بّينها، كأمر أف ال يتعدل فيها"

ادلانع كونو أبيان إف كانت لو أفراد، كب ناكالن جلميع أفرادهدبا يًتكب منهما، تعريفان جامعان مانعان، كنعٍت باجلامع كونو مت
فإف كاف ذلك الشيء حقيقة من احلقائق مثل حقيقة احليواف كاإلنساف كالفرس، كقع تعريفان  دخوؿ غَته فيو،

للحقيقة، كإف دل يكن؛ مثل: العنقاء، كقع تفصيبلن للفظ الداؿ عليو باإلصباؿ. ككثَتان ما نغَت العبارة، فنقوؿ: احلد 
كال نقصاف  رج فردان من أفراد ادلوصوؼادة زبأف ليس فيو زي كصفان مساكيان، كنعٍت بادلساكاة ىو كصف الشيء

؛ اليت يتصف هبا اخلصائص على يشتمل لو كبلميا مصطلح كصفا لكلّ  يوضع أف كىو ،3يدخل فيو غَته"  ادلفهـو
 مع قدؽلا العرب علماؤنا  استخدمها اليت احلدّ  لفظة مقابل "التعريف" لفظ استخداـ العصر احلديث يف كثر كقد

" دقيقة ذىنّية صورة إلعطاء يرمي ادلصطلحي "الّتعريف :"دوبوك" كيعرّفو .كاحد دلسمى امساف ماهنأ  4.للمفهـو
                                                           

 .188، ص 47ع،جواد مساعنة، رللة اللساف العريب  :رية ادلفاىيم يف علم ادلصطلح، ترنظ  1
 .45،ص، مادة )حد(1981العراؽ ،  ،دار الرشيد للنشر ،3مهدم ادلخزكمي كرفيقو، ج :اخلليل بن أضبد، كتاب العُت ، تح  2
 .436،ص 1983،، دار الكتب العلمية، بَتكت1ط نعيم زرزكر، :، تح مفتاح العلـو،أبو يعقوب السكاكي   3

4 Robert Dubuk ,Manuel pratique de terminologie,4ème édition, Québec, Canada, 2005, P95. 
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 إذل يؤدم الذم األمر كىو تسميتو، يعًتم قد الذم اللبس إزالة من دلزيد ادلفهـو ،)تعريف(يتوجب كما
 ثانية مرة نواجو فإننا العملية، التطبيقات كيف. عليها ػليل اليت ادلعرفية للمادة بالنسبة كترسيخو ادلفهـو تأكيد

 :ىي ثبلث، بطرؽ ادلفاىيم يصف فادلصطلحي الثبلث: بادلهمات
 ذاهتا. حد يف ادلفاىيم ربديد 
 أشكاذلا يف كجوديا كتتحقق ادلعريف، البناء عنها يف يعرب ككما ببعض، بعضها عبلقاهتا يف ادلفاىيم ربديد 

 .اللسانية
 يف دلعرفتو تعبَتان، أك صبلة أك مصطلحان  إذا كانت فيما بو، تتميز الذم اللساين بالشكل ادلفاىيم كصف 

 1الواحدة. اللغة
 .2كاالختصار ادلناسبة ك كالوضوح ادلصطلحي الّتعريف يف الّشركط من رلموعة تتوفّر أف غلب ك

 الوضوح: .أ 
 :"دوبوك "يعرّفو ما حسب ادلصطلحّي،ك الّتعريف يف أساسي شرط الوضوح

 كسهل مفهوما أف يكوف غلبك  ادلبٌت، ك ادلعٌت يف غموض أمّ  من اجلّيد ادلصطلحي الّتعريف ؼللو أف غلب
 .للكتابة العاّمة القواعد كفق يكتب أف غلب كما الّتأكيل،

 المناسبة: .ب 
 مفهـو إذل الّتعريف ادلصطلحي ػليل أف كنعٍت هبا ادلصطلحي، الّتعريف يف توّفره غلب شرط ثاف ادلناسبة تعترب
" ادلصطلحي الّتعريف "بتطابق "دوبوك" فّسرىا كقد متعّددة، تأكيبلت يقبل ال أم ،ككحيد كاحد  .كادلفهـو

 :اإليجاز .ج 
 عكس االختصار؛ فعلى ىو ادلصطلحي الّتعريف يف توّفره غلب اّلذم كاألخَت الثّالث الّشرط كأّما              

 يلتـز أف ادلصطلحي الّتعريف يف ادلعّرؼ، فيكفي للّشيء الداللّية الّسمات صبيع ذكر يكفل كاّلذم عاّمة، الّتعريف
 .تقدير أقصى على كاحدة صبلة يف يكتب كأف الضركريّة، الداللّية للّسمات ادلنطقي بالًّتابط

ـّ  الّلغوم كالّتعريف ادلصطلحي الّتعريف بُت الّتفريق ادلصطلحات مع ّتعاملال عند البدّ  أنو يتضح ىنا من ك  العا
ـّ  من ادلعٌت كليس ادلفهـو من انطبلقا ادلصطلح ػلّدد الذم  .ما مصطلح لتسمية ادلفهـو بتعيُت البدء أم ، العا

                                                           
 .44،ص 1999، 47ة اللساف العريب عنظرية ادلفاىيم يف علم ادلصطلح، ترصبة جواد مساعنة، رلل  1

.13-12صص ،2010،امعة قسنطينةجب خدغلة ىناء ساحلي،نقل ادلصطلح الًتصبي إذل اللغة العربية،مذكرة ماجسًت 2  
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 ظ: ـــــــــاللف .3
قصد بو اللفظ الذم يتم اختياره حلمل داللة ادلفهـو الطارئ كضعان كترصبة. كىنا ال بد من اإلشارة إذل أنو ك         

 مفهـو زلدد ال بد أف يتحقق يف ىذا اللفظ أمراف: على للداللة "ادلصطلح"عند اختيار اللفظ 

 أال ذبانب داللة ادلصطلح اللفظية مفهومو العلمي، كىو ما يعرب عنو بالدقة العلمية. -1
أال ذبانب داللة ادلصطلح االصطبلحية داللتو اللغوية، كىو ما يعرب عنو بالدقة اللغوية؛ أم أف يؤدم  -2

  .1يكوف ىذا ادلصطلح سليمان من الناحية اللغوية مبٌت كمعٌتادلصطلح ادلفهـو العلمي ادلقصود، كأف 

من جهة أخرل فإنو ال يشًتط يف اللفظ الذم طلتاره للداللة على مفهـو ما أف يستوعب كل صفات 
، بل ؽلكن اختيار اللفظ ألدىن ترابط بُت ىذا اللفظ كادلفهـو الذم ػلملو. كقد رأينا قدؽلان أف العلماء كانوا  ادلفهـو
يقسموف ادلوضوع الواحد إذل أجزائو كردبا اختلفت نظرهتم يف اختيار اللفظ ادلناسب لكلِّ جزء من ىذه األجزاء 
على ضلو ما صلده يف تقسيم األفعاؿ؛ إذ صلدىا تنقسم إذل ماض كمضارع كأمر بدالن من تقسيمها إذل ماض 

ألكؿ باعتبار داللتو الزمنية كترؾ ىذه الداللة كحاضر كمستقبل مثبلن، فقد جلأ كاضع ادلصطلح إذل اختيار اللفظ ا
يف القسم الثاين لينظر إليو باعتبار مشاهبتو لبلسم يف قبولو لئلعراب، مث ترؾ ىذه الداللة مرة ثالثة لينظر إذل القسم 

 الثالث باعتبار ادلعٌت ادلتحصل منو فيطلق عليو لفظ )فعل األمر(.
اره أسباب بقائو فبل يتناقض يف أحد كجوىو مع ادلفهـو الذم كمع ىذا ال بد أف ؽلتلك اللفظ الذم طلت

ُخصَِّص حلملو، كال بد أف يكوف مستساغان لدل الفئة ادلستخدمة ذلذا اللفظ، كأالَّ ؼلرج على اإلطار العاـ الذم 
 تسَت كفقو األلفاظ األخرل اليت تنتمي إذل رلاؿ ادلوضوع الذم يدخل فيو.

تيار ىذا التعريف بعد االستغناء عن شركط ادلقابلة أك أف نأخذ بالتعريف من ىنا صلد أف من ادلناسب اخ
ادلصطلح اسم قابل للتعريف يف نظاـ متجانس؛ يكوف  " بقولو "محمود فهمي حجازي"اآلخر الذم يورده 

 .2"فهـوادلكيطابق دكف غموض الفكرة أك ،كيكوف منظما يف نسق _تسمية لشيئ  _تسمية حصرية 
 

                                                           
 .41، ص1994، 7شلدكح خسارة، إشكالية الدقة يف ادلصطلح العريب، رللة التعريب، ع  1
 .55، ص ادلرجع نفسو  2
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 :حــالمصطل خصائص -4
 تعريف أفضل أفّ  مّتفقوف على ادلصطلح علم يف ادلتخّصصُت جلّ  أفّ  "حجازي فهمي محمود"يرل  
 أك معناىا استقرّ  مرّكبة عبارة أك مفرد مفهـو االصطبلحية العبارة أك االصطبلحية الكلمة ":كالتارل ىو للمصطلح
درجة  أقصى إذل ككاضح ادلتخّصصة، داللتو يف ضّيق خاصّ  تعبَت ىو يف كضوح، كُحّدد استخدامها باألحرل

 بذلك فيتحّقق زلّدد فرع دبصطلحات اخلاّص  النظاـ سياؽ يف دائما يردك   األخرل اللغات يف يقابلو ما كلو شلكنة،
  .1"الضركرم كضوحو

كخصائص   عّدة مسات على ملتيش كونو ىو للمصطلح التعريف ىذا يفّضل" حجازي "جعل ما كلعلّ  
ـّ، اللفظ عن العلمي ادلصطلح هبا يتمّيز  فقط، كاحدة مسة على السابقة رّكزت التعريفات أف صلد حُت يف العا

 التعريف ألفّ  ،غياب تعريف دقيق للمصطلح  إذل يؤّدم شلّا التعريفات األخرل، من لكثَت بالنسبة نفسو كالشيء
 :ىي ك القوؿ؛ ىذا يف الواردة اخلصائص كجود لو يستدعي الفعلي

 :مرك با أو مفردا يكون -1
 الكبلـ ىذا من . يّتضح2"متخّصصة لغة من كلمات رلموعة أك كلمة ادلصطلح"أّف  الباحثُت بعض يرل

 إذل اإلشارة ذبدر كىنا الكلمات، من رلموعة أيضا يكوف قد مفردا بل يكوف أف دائما فيو ُيشًتط ادلصطلح ال أفّ 
 كاحدا مّتصبل لفظا "يكوف أف غلب لذا خصائصو، أىمّ  فَػَقد إالّ  ك طويلة عبارة شكل يأيت على أف ينبغي ال أنّو

 يدؿّ  الذم ادلفهـو صفات كلّ  ػلمل ادلصطلح أف الضركرم من ليس . ألنّو"3الكبلـ من صبلة ال مرّكبا، أك بسيطا
؛ ذلك صفات من - على األقلّ  - كاحدة بصفة يكتفي قد إظّلا ك عليو،  لكلمة بالنسبة احلاؿ ىو كما ادلفهـو

كزف  على كصياغتها الصفة ىذه اختيار كلكن ،"السَت" كىي كاحدة صفة إالّ  يف داللتها ربمل ال اليت "سيارة"
؛ كلها على   دالةّ  جعلها "فعالة" كاالتّفاؽ  .4"ادلصطلح  ىذا إلغلاد تكاملت عناصر"ادلفهـو

 
 
 

                                                           
 .12 -11ص، ص 1993ادلصطلح،دار غريب للطباعة كالنشر، القاىرة،  لعلم اللغوية األسس ،حجازم فهمي زلمود  1
 .29، ص2002 مصر،للكتاب، نظرية ادلصطلح النقدم، اذليئة ادلصرية العامة،عزت زلمد جاد  2
 .30، ص1999، 2صناعة ادلصطلح يف العربية، رللة اللغة العربية، ع ،عبد ادلالك مرتاض  3
 .15،ادلرجع السابق،صزلمود فهمي حجازم  4
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 :المتخص صة داللتو في ضي ق خاص   تعبير -2
 أف  أك ،2"خاّصة لغة"أنّو يعٍت ىذا ؛1"زلدد رلاؿ يف خاّص، مفهـو عن تعرّب  كلمة":بأنّو  ادلصطلح يُعّرؼ

 ،زلّددة كصيغة زلّدد معٌت ادلتخّصصة اللغة يف ذلا فهو كلمة أخرل كبعبارة. 3"خاّصا قطاعيا معجما"يكوف 
 مبدأ على التعريف ىذا . يقـو4زلّدد رلاؿ إذل تنتمي الكلمة ىذه أفّ  ادلرء يشعر يف اللغة العادية يظهر كعندما
 ػلتفظ أنّو كما ادلتخّصصة، باللغة ارتباط ادلصطلح شّدة يوّضح فهو العاّمة، اللغةك   ادلتخّصصة اللغة بُت التقابل
 .العاّمة اللغة يف رغم استخدامو التخّصص رلاؿ يف الواحدة بداللتو

 اللغة رلاالت رلموع مع متداخل العاّمة اللغة أّف رلاؿ يرل من ىناؾ أفّ  إذل اإلشارة ذبدر كىنا
 ادلتخّصصة اللغة رلاالت كانت دلّا السواء، ك اجملالُت على إذل تنتمي لغوية كحدة كجود من مانع ال ك ادلتخّصصة،

 اإلنساين. للفعل اإلنتاجي النشاط رلمل تقريبا يغّطي إظّلا ك معُّت، رلاؿ على يقتصر ال، ادلصطلح فإفّ  متعّددة
 رؼ.كاحل كالعلـو الفنوف يشمل فهو

 ألفاظ عن كثَتا ؼلتلف إاّل أنّو الفنيةك  العلمية اجملاالت سلتلف يف ادلصطلح ظهور من الرغم على لكن 
 من الًتادؼ كجود سبنع اليت  ىي لو ادلمّيزة السمة التخّصص؛ فهذه رلاؿ يف الداللة بأحادية يتمّيز ألنّو العاّمة اللغة

 . ادلعاين تعّدد عن ينتج الذم االلتباس سبنع فهي أخرل جهة كمن جهة،

 :ممكنة درجة أقصى إلى واضح -3
 التعريف ىذا من فهمي "، دلفرداتكدقيق عن ا كاضح بشكل الداؿ دبثابة  اللفظ ادلصطلح البعض يعترب"

 فالكلمة اللغة؛ يف الكلمات باقي ادلصطلح عن هبا يتمّيز اليت السمات أىمّ  من ىي كالدقيقة الواضحة الداللة أفّ 
 ىو السياؽ أفّ  إذل جعار  كىذا .من ادلعاين دكف حدكد كاضحة العديد حملتوياتو يعطي لغوم رمزعن  عبارة ىي

خارج  كردت إذا يستحيل معناىا فهم أفّ  درجة إذل شديدا ارتباطا بو مرتبطة ألهّنا الكلمة معٌت ػلّدد الذم

                                                           
                                                                                                                 . 295، ص 2002، عادل الكتب، القاىرة، 1ادلصطلحات اللغوية ، ط كأخركف،سباـ حساف  ك العزيززلسن عبد  1
  32، ص 1991، 22إشكالية الًتصبة ك كضع ادلصطلح، رللة التعليم، ادلعهد الًتبوم الوطٍت باجلمهورية اإلسبلمية ادلوريتانية، ع ،ػلي بن الرباء 2
  .360، ص1986، منشورات عويدات، بَتكت، 1اللسانيات ك اللغة العربية؛ ظلاذج تركيبية كداللية، ط ،قادر الفاسي الفهرمعبد ال 3

، ص 1999، 12يف اآلداب ك العلـو اإلنسانية، اجلزائر،ع لؤلساتذةادلصطلح؛ ادلقاييس ك إجراء ادلعاجلة، رللة ادلربز، ادلدرسة العليا  ،أضبد بلحوت  4
67. 
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 موجود كىو ادلصطلح، معٌت ىو كالتصّور زلّدد لتصّور سلّصص ألنّو بالسياؽ مرتبط غَت فهو ادلصطلح أّما .السياؽ
 .1ادلصطلح كجود قبل

 بقولو:  الباحثُت أحد عنو أيضا عرّب  ما كىذا لو، تسمية كضع قبل مسبق بتصّور يتمّتع ادلصطلح فّ إ
 يف نفسو يطرح الذم السؤاؿ فإفّ  كذلك األمر كاف كدلّا ، التسمية إذل للوصوؿ ادلفهـو من ادلصطلح علم ينطلق

 عليها. يظهر اليت اللغوية صيغتو معرفة قبل بوضوح ربديده ينبغي الذم ادلصطلح  مفهـو حوؿ يدكر ادلقاـ ىذا

 :محد د فرع بمصطلحات الخاص   النظام سياق في دائما يرد -4
 ادلصطلحات يف إطار الواحد ادلصطلح موقع قضّية على تؤّكد اليت للمصطلح احلديثة التعريفات من

 حصرية تسمية يكوف متجانس نظاـ يف للتعريف قابل اسم ادلصطلح :مايلي صلد التخّصص، داخل األخرل
 للمصطلح الدقيق ادلعٌت أفّ  يعٍت ىذا .2مفهوما أك فكرة دكف غموض كيطابق منّظما كيكوف لشيء(، )تسمية
 بعبارةك  .الواحد التخّصص داخل التسميات لنظاـ ادلكّونة ادلصطلحات من رلموعة بُت خبلؿ كضعو من يتحّدد
 يف أخرل بوحدة معجمية أك تركيبية كحدة تقيمها اليت العبلقات طريق عن معّينا شكبل فادلصطلح ػلّدد أخرل
 العناصر من رلموعة ىي كالتقنية العلمية ادلصطلحات إفّ  : ميلة بقولو الطاىر أيضا إليو ذىب ما كىذا البنية.

 ادلشًتكة يف بالعبلقات رُبّدد كلمات، رلموعة أـ كلمات أكانت سواء العناصر ىذه كحدات لكن اللغوية،
 بُت ادلشًتكة العبلقات على القائم أساسا االصطبلحي النظاـ داخل كىي إالّ  تتحّدد ال . فادلصطلحات3مضموهنا
 .كحداتو مدلوالت

 أساليب وضع المصطلح: -5

ففي كثَت من األحياف تبلحظ مصطلحات بدكف مقابل،  ت قضية كضع ادلصطلح باألمر اذلُت،ليس
"نقحرة  ػػػػلصعوبة إغلاد ما يناسبها. كقد جلأ السلف، من أجل حل ىذه ادلعضلة، إذل ما كانوا يسمونو بػ

                                                           
، 47البنك اآلرل السعودم للمصطلحات )باسم(، رللة اللساف العريب، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، ع ،عبد الرضبن بن عبد العزيز الفاضل  1

 .79، ص1999

 .12ص  ادلرجع السابق،زلمود فهمي حجازم ،  2
، 1985ماجستَت، معهد العلـو اللسانية كالصوتية، جامعة اجلزائر، مصطلحات الرياضيات يف التعليم ادلتوسط ك الثانوم باجلزائر، رسالة ،الطاىر ميلة  3

 .30ص
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ادلصطلح". كيعٍت أف ننقل ادلصطلح صوتيا باحلرؼ الواحد، كىو ما يعرؼ بػ "الًتصبة احلرفية". لكن ادلشكل 
 .1ىذه الطريقة ذبعل النص خاليا من أم معٌت ال يرغب أحد يف قراءتوادلطركح ىو أف 

البشرية، فلطادلا كاف اإلنساف  قدـإظلا قدًن  احلديث االىتماـ بوضع ادلصطلح ليس كليد العصر كما أف
إذل  كاف لزاما عليهم نقل تلك ادلعارؼ من لغة غريبة عنهم  الغَت، كدلا كانت اللغة غَت موحدة حباجة للتواصل مع

 يف كضع "ادلصطلح" كىي: اآللياتكمن أجل ربقيق ذلك أتبعوا رلموعة من  ،لغة يتقنوهنا

 االشتقاق: (1
صلية، كىيئة تركيب ذلا، ليدؿ ادلادة األك  خذ صيغة من أخرل مع اتفاقهما يف ادلعٌتيعرؼ االشتقاؽ بأنو  أ

يفهم من ىذا التعريف أف صّحة االشتقاؽ . 2بالثانية على معٌت األصل، بزيادة مفيدة ألجلها؛ كضارب من ضرب
مرتبطة ببعض الشركط؛ أعلها: أف يكوف بُت اللفظ ادلشتق كاألصل الذم اشُتق منو قدر مشًتؾ من ادلعٌت شلا غلعل 
الفركع ادلوّلدة متصلة باألصل، كإذل جانب ذلك ينبغي أف تكوف حركؼ األصل كالفرع مرتبة ترتيبا كاحدا رغم ما 

 زيادات.يلحق الفرع من 
كدلا كاف االشتقاؽ ىو عملية استخراج لفظ من لفظ آخر أك صيغة من أخرل، فإف القياس ىو األساس 

فالصلة إذف كثيقة بُت االشتقاؽ  ،كي يصبح ادلشتّق مقبوال معًتفا بو بُت علماء اللغة الذم تبٌت عليو ىذه العملية
يتجو إذل قضية القياس اللغوم؛  -منذ إنشائو - "اللغة العربية بالقاىرة مجمعل "جع كالقياس، كلعل ذلك ما

 .3حيث يرل أّف التنمية احلقيقية أللفاظ اللغة إظلا تكوف عن طريق ىذا القياس
ىذا يعٍت أف تكوين كلمات عربية جديدة للتعبَت عن ادلفاىيم ادلستحدثة يكوف عن طريق القياس على 

يل ادلثاؿ خصص العلماء العرب صيغتُت للداللة على ادلرض منذ الصيغ الصرفية اليت عرفتها اللغة العربية، فعلى سب
القدًن كعلا: "فعل" ضلو: أّرؽ، كجع، شلل... اخل، ك"فُعاؿ" ضلو: صداع كدكار... اخل. فهذه القابلية لبلشتقاؽ 

لوالت تضع يف أيدم العاملُت يف حقل ادلصطلحات أداة فّعالة كتوفّر ذلم إمكانات كاسعة يف صياغة األلفاظ للمد
 .4العلمية ادلتزايدة يوما بعد يـو

                                                           
، 2000، الدار البيضاء، 1دراسة ربليلية عملية إلشكالية االصطبلح كدكر ادلًتجم، ادلركز الثقايف العريب، ط :زلمد الديداكم، الًتصبة كالتعريب  1

 .52ص
 .275، ص 1998، دار الكتب العلمية، لبناف، 1، ط1ج اد علي منصور،ادلزىر يف علـو اللغة كأنواعها، تح: فؤ  ،السيوطي  2
 .278ص ، ادلرجع نفسو السيوطي،  3
 .9،ص 1998، ، 34ع، بغداد، 3ج، ادلصطلح العلمي ككحدة الفكر، رللة اجملمع العلمي العراقي ،صبيل ادلبلئكة  4
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يتضح من خبلؿ ما سبق أف االشتقاؽ ليس من خصائص اللغة العربية فحسب، بل إنو من أعلها 
 .1(ألف مثاؿ كمائتا مثاؿ كعشرة أمثلة) "السيوطي "عندصلد منها  ،لكثرة األكزاف العربيةكخاصة 

اللفظي كأكثرىا طواعية لتوليد االصطبلحات االشتقاؽ أيسر كسائل الوضع  فبل خبلؼ إذف يف كوف 
 العربية.

كبعبارة أخرل فهو نوع من التوّسع يف اللغة العربية ػلتاج إليو العادل كالباحث بصفة عامة، كاجملامع اللغوية 
كزيادة على ذلك ؽلكن إضافة  بصفة خاّصة للتعبَت عّما ُيستحدث من معاف دلسايرة التطور االجتماعي كالفكرم.

فوائده الكثَتة اليت تتمثل يف تصنيف ألفاظ ادلعجم كحصرىا يف أسر لفظية، زلّددة، كقدرتو على رّد األلفاظ إذل 
 ، فهو يف األلفاظ أشبو ما يكوف بالرابطة النسبية بُت الناس.2اهقأصوذلا كأنسا

تصّدكا لدراستو،  كنظرا ألعلية االشتقاؽ الكبَتة فقد حظي بعناية فائقة من قبل اللغويُت العرب الذين
فأفردكا لو يف كتبهم مبحثا أك فصبل خاّصا بو، كلكن األمر قد يتجاكز ذلك يف بعض األحياف فيخّصص الكتاب  

 . فهو إذف أفضل كأصلع كسيلة لوضع ادلصطلحات يف اللغة العربية.3لبلشتقاؽكلو 

 المجاز:  (2
ذل مدلوؿ، أك من حقل دالرل إذل حقل يعترب اجملاز دبثابة اجلسر الذم تنتقل عربه الكلمة من مدلوؿ إ

. يفهم من ىذا الكبلـ أّف اجملاز ال يُبقي على ادلعٌت األصلي للكلمة كإظلا يتعداه إذل معٌت جديد، 4دالرل آخر
أّما اجملاز الذم ال ؼلضع لقاعدة مضبوطة فهو يعود يف هناية األمر إذل " كىذا ما عرّب عنو أحد الباحثُت بقولو:

؛ فعلى سبيل 5"ينحصر عموما يف تطوير كلمة من معناىا األصلي أك القدًن، إذل معٌت جديد االشتقاؽ، كىو
 (.Automobileتعٍت "القافلة" كأصبحت فيما بعد تدّؿ على كسيلة النقل اآللية ) "ادلثاؿ كانت كلمة "سّيارة 

كلعل أحسن طريقة إلقرار لفظ رلازم تتمثل يف اعتماد اجملازات اليت يقّرىا االستعماؿ، كيف ىذا الصدد 
إّف منبت اجملاز ىو االستعماؿ، فإذا اطرد ادلصطلح العلمي كتواتر يف سياؽ ": "عبد السالم المسدي"يقوؿ 

مركر الوقت كيؤّدم ذلك إذل  "العرفيةالًتكيب اكتسب صبغتو االصطبلحية، كعند ذلك يستقّل خبصوصية احلقيقة 

                                                           
 .3، ص،ادلرجع نفسوالسيوطي  1
 .99، ص2000، 49العربية بُت القدًن كاحلديث، رللة اللساف العريب، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، عيف جواد حسٍت مساعنة، ادلصطلحية   2
عريب(، أنيس من الكتب اليت ربمل عنواف "االشتقاؽ" صلد ما أّلفو كّل من: حنا ترزم، عبد اهلل أمُت، ابن دريد، عبد القادر ادلغريب )االشتقاؽ كالت  3

 ة خلق اللغة(... اخل.فرػلة )االشتقاؽ عمليّ 
 .301، ص2002،عادل الكتب ،القاىرة ،1زلمد حسن عبد العزيز، ادلصطلحات اللغوية ،ط  4
 .41، ص1986، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، 1زلمد رشاد ضبزاكم، ادلنهجية العامة لًتصبة ادلصطلحات كتوحيدىا كتنميطها، ط  5
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؛ فاجملاز ادلقصود بو يف ىذا القوؿ 1"إّف الكبلـ كلو رلاز": وفتراكم ادلعاين، كلعّل ىذا ما جعل بعض اللغويُت يقول
ينطبق على ميداف الببلغة كليس ىذا ما يهّمنا، كإظلا ما يعنيو يف ادليداف االصطبلحي باعتباره كسيلة من كسائل 

 اللفظي.التوليد 
كىكذا فاجملاز غلعل اللفظ ينتقل من الرصيد العاـ أك اللغة العاّمة إذل الرصيد اخلاّص أك اللغة ادلتخّصصة 

؛ كبالتارل ؽلكن توفَت إمكانات كاسعة لبلصطبلح العلمي باالستعماالت اجملازية، كمن ىنا 2اليت ىي مادة ادلصطلح
 لحات كال سّيما مع قدرتو على توسيع ادلعٌت كتقوية التعبَت.يعّد اجملاز من الوسائل اذلاّمة يف كضع ادلصط

 اإلحياء: (3
ادلصطلحات الًتاثية تشكل رصيدا مشًتكا ال بّد من اإلفادة منو على ضلو كاضح  يرل بعض الدارسُت أفّ  

القدؽلة . كلعّل ىذا ما جعل العلماء العرب يفّضلوف العودة إذل األلفاظ 3يف إغلاد ادلصطلحات اللغوية احلديثة
، كخاّصة عندما يتعّلق األمر بادلصطلحات األجنبية اليت 4لبلصطبلح هبا للدالالت العلمية كاحلضارية احلديثة

كضعت ذلا مقاببلت عربية كثَتة، ككذا يف احلالة اليت تتعّذر فيها ترصبة ادلصطلح األجنيب إذل اللغة العربية؛ كأماـ 
للجوء إذل الًتاث العريب الضخم كاختيار ما يناسب ىذه ادلصطلحات ىذه العراقيل دل غلدكا خيارا آخر إاّل ا

األجنبية، كمن ذلك اختيارىم مثبل اللفظ العريب القدًن "القطار" الذم أصل معناه صباعة اإلبل يلي بعضها بعضا 
 .5كاصطلح بو للداللة على السلسلة ادلتصلة من مركبات النقل ادلتحركة على سّكة احلديد،يف نسق كاحد 

رغم ما ذلذه الطريقة من أعلية يف كضع ادلصطلحات إاّل أّف ىناؾ من يرفضها بدليل أّف استخداـ 
ادلصطلح الًتاثي دلفهـو جديد سلتلف عن مفهومو يف الًتاث ػُلدث لبسا عند كركد ادلصطلح كغلعل القارئ يًتّدد 

 . 6يف فهم ادلصطلح بُت الداللة القدؽلة كالداللة اجلديدة
مث ُكضعت كًتصبة ،ادلثاؿ كانت كلمة "اإلدغاـ" تدّؿ على إحداث تغَّت يؤّدم إذل التضعيف  فعلى سبيل

( الذم يعٍت بدكره إحداث تغَّت لكنو ال يؤدم إذل التضعيف بل إذل تشابو أك سباثل Assimilationدلصطلح )

                                                           
 .301، صنفسوزلمد حسن عبد العزيز، ادلرجع   1
 .301صالسابق،ادلرجع زلمد حسن عبد العزيز،  2
 .233ص ادلرجع السابق ،األسس اللغوية لعلم ادلصطلح،  ،زلمود فهمي حجازم  3
 .98، صادلرجع السابق ، صبيل ادلبلئكة  4
 .228، ص نفسوادلرجع  ،صبيل ادلبلئكة  5
 .228، صنفسوادلرجع ،زلمود فهمي حجازم  6
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د مفهومُت سلتلفُت ألّف احلديث الواح؛ كنظرا ذلذا التغَّت الدالرل فإنو ال غلوز أف يتضّمن ادلصطلح 1بُت صوتُت
 .2قض كالقاعدة األساسية ادلتمثلة يف كجوب مراعاة أحادية ادلعٌت لكل مصطلحىذا يتنا

كمع ذلك فإّف  العودة إذل ألفاظ شُلاتة يف كضع ادلصطلح يعطيو خصوصية ال توفرىا األلفاظ ادلتداكلة 
رلمع اللغة العربية بالقاىرة يعمل على إخراج ادلصطلحات  ذات الدالالت الشائعة ادلعركفة ، كلعّل ىذا ما جعل

القدؽلة من الكتب العربية، مث يفرد لكّل كتاب منها معجما بادلصطلحات الواردة فيو كي تكوف ىذه ادلعاجم يف 
ستعملة متناكؿ اجلميع عند التعريب. كتّتضح أعلية ىذه الطريقة أكثر دلّا نعلم أهّنا تكاد تكوف األداة الرئيسية ادل

 .3اليـو لوضع ادلصطلحات اجلديدة يف اللغات األكركبية

 التعريب: (4
يعّرؼ التعريب بأنّو صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها األجنيب إذل اللغة العربية، كقد استعملت  

إدخاؿ اللفظ كلمة ادلعّرب دبعٌت اللفظ األجنيب الذم غَّته العرب ليكوف على منهاج كبلمهم. كىو عند البعض: 
 .4األجنيب بذاتو كدبادتو إذل اللغة العربية، كيصطلح على تعميم استعمالو ضمن مفردات اللغة العربية

فادلبلحظ ىنا أّف ىذا التعريف األّكؿ ؼلتلف عن التعريف الثاين يف كونو ال يكتفي بنقل اللفظ األجنيب 
تغيَتات فيو، كذلك جبعلو يتماشى مع قواعد اللغة العربية إذل اللغة العربية داال كمدلوال فقط، بل البّد من إحداث 

 ادلرنة حىت يشبو ادلعّرُب اللفظ العريب الفصيح.
كمن ىنا ؽلكننا القوؿ إّف التعريف األّكؿ خاّص بالتعريب، يف حُت ينطبق الثاين على الدخيل، كما يربّر ما 

أمسوا الظاىرة العاّمة "دخيبل" كخصصوا قولبة اللفظ ضلن بصدد قولو ىو سبييز القدماء بُت ادلعّرب كالدخيل حيث 
 .5الدخيل دبصطلح "التعريب"، فقالوا: تعريب االسم األعجمي أف تتفّوه بو العرب على مناىجها

دل ؼلتلف اللغويوف العرب يف تعريف التعريب فحسب، كإظلا اختلفوا أيضا من حيث أعليتو يف كضع 
من يرفضو بدليل أنّو مىت َكثُر ىذا النوع من االقتباس تضاءلت اللغة كردّبا أّدل ادلصطلحات يف اللغة العربية، فهناؾ 

                                                           
 .230ص السابق،ادلرجع األسس اللغوية لعلم ادلصطلح،، زلمود فهمي حجازم  1

2 Alain Rey, la terminologie : noms et notions, Que sais-je ? P.U.F, Paris ,1979, P72. 
 .28، صادلرجع السابق ،صبيل ادلبلئكة  3
، 1986، بَتكت، 1التعريب كالقومية العربية يف ادلغرب العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة الثقافة القومية ، ط ،نازؿ معوض أضبد  4

 .42ص
 .29، ص1994ادلصطلح النقدم، مؤسسات عبد الكرًن بن عبد اهلل للنشر كالتوزيع، تونس،  ،عبد السبلـ ادلسدم  5
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، فأصحاب ىذا الرأم يركف أّف اإلفراط يف التعريب قد يؤّدم باللغة إذل زكاذلا، فهي تتعّرض 1ذلك إذل اضمحبلذلا
ة كإظلا تتطور دبعٌت أهنا تتحّوؿ إذل للخطر كّلما اسُتعملت ىذه الوسيلة بكثرة، كبالتارل ال تنمو اللغة يف ىذه احلال

الدخيل ظاىرة طبيعية كلكن التوليد بوسائل "بقولو:  "عبد الرحمن الحاج صالح"لغة أخرل، كىذا ما عرّب عنو 
، فهذه 2"االشتقاؽ ىو أيضا ظاىرة طبيعية، فبل ينبغي أف يطغى األّكؿ على الثاين كإاّل ربّولت اللغة إذل لغة أخرل

عند البعض، كال سّيما دلّا يتعلق األمر بادليادين العلمية اليت تكثر فيها  نظرىم سهلة كىي أسلوب كسلالطريقة يف 
الرموز كالرياضيات كالفيزياء مثبل، كما دامت ىذه الرموز ُتكتب يف صبيع اللغات باحلركؼ البلتينية، فهناؾ من 

الداعي لتعريب الرموز الكيميائية  حدىم: مارفض اللجوء إذل التعريب يف رلاالت كهذه، حيث جاء على لساف أ
 .3بينما ىي يف احلقيقة رموز باألحرؼ البلتينية مستعملة من طرؼ صبيع الدكؿ األجنبية

إليو ىؤالء، إاّل أّف اللغويُت العرب كجدكا أنفسهم رلربين على توظيف ادلصطلحات  من ما كصلرغم كبال
ادلعرّبة ألّف مفاىيمها أك تصّوراهتا دل تقم يف أذىاف لغويي العرب، كمن العبث فرض ادلصطلحات العربية اليت ال 

للمصطلح األجنيب ىي اليت جعلتنا . يفهم من ىذا أّف صعوبة إغلاد ادلقابل العريب 4تتناسب كادلفاىيم اليت تعنيها
لة من مراحل التجريد االصطبلحي، اليت نلجأ إذل التعريب، كماداـ األمر كذلك فإف استخدامو ال يتجاكز مرح

 .5مرف يُلجأ إليو حىت يظهر مصطلح عريب زلدد
تيٍت أك تلك غة عادلية كاأللفاظ ذات األصل اليوناين أك البليكدلا كانت معظم ادلصطلحات ادلعرّبة ذات ص

ادلفاىيم العادلية اجملمع على أعليتها  اليت تتكوف من اسم عادل على ضلو: "منعكس بابينسكي"، فهناؾ من يرل أفّ 
، نستخلص شلا سبق أنو ال يُلجأ إذل التعريب إال إذا توفرت يف 6يف ادليداف العلمي كالتقٍت ىي اليت ينبغي أف تُعربّ 

 اد ادلقابل العريب ادلناسب.يف ادلصطلح صفة العادلية أك تعذر إغل
كعلى الرغم شلا ذىب إليو كل طرؼ، فإف لكل من الطرفُت جانبا من احلق فجماؿ اللغة مطلب، كما أف 
كظيفة اللغة كوسيلة أيضا أمر مهم فبل داعي إذف إذل كصف ىذه الوسيلة بالقصور، كالسيما دلا نعلم أف اللغة 

                                                           
 .382، ص2002، دار كائل للنشر، األردف، 1كالًتبية، ط زلمد أضبد العمايرة، حبوث يف الّلغة  1
، 1العربية، ع عبد الرضبن احلاج صاحل، ادلعجم العريب كاالستعماؿ احلقيقي للغة العربية، رللة اجملمع اجلزائرم للغة العربية، اجملمع اجلزائرم للغة  2

 . 18، ص2005
 .382، صنفسوزلمد أضبد العمايرة، ادلرجع    3
 .313، ص ادلرجع السابقزلمد حسن عبد العزيز،   4
 .28ص،1984العربية للكتاب، تونس، عبد السبلـ ادلسدم، قاموس اللسانيات،   5
اجمللس األعلى للغة عبد الرضبن احلاج صاحل، اللغة العربية كربديات العصر، أعماؿ الندكة اخلاصة دبكانة اللغة العربية بُت اللغات، رللة اللغة العربية،   6

 .29، ص 2001العربية، اجلزائر، 



  المـصـطلـح مـــــاىية                                                                                 :األول الفصل

 

24 
 

ن بعيد، فهي ال ؽلكنها االستغناء عنو، بل يظل من الوسائل ادلعتمد العربية عرفت ىذا النوع من النقل منذ زم
عليها يف كضع ادلصطلحات العربية؛ ألف الًتصبة قد توقعنا أحيانا يف أخطاء ال تغتفر، كإذل جانب ذلك فهناؾ  

ت كادلقاييس ميادين ال ذبوز فيها الًتصبة بل تستوجب إدخاؿ تعديبلت أساسية عليها قبل ترصبتها، مثل االختبارا"
 ."النفسية اليت ال ذبوز ترصبتها فهي حباجة إذل التعريب

 النحت: (5
. 1أف ينتزع من كلمتُت أك أكثر، كلمة جديدة تدؿ على معٌت ما انتزعت منوىو النحت يف االصطبلح 

معٌت، لجأ إليو دلعاجلة الكلمات األكركبية ادلتكونة من عنصرين، يفيد األكؿ فهو بذلك جنس من االختصار ي
، يُفهم من ىذا التعريف أف اللجوء إذل النحت يتم يف حالة  2كالثاين معٌت آخر، فيتكوف منهما معٌت ثالث جديد

كوف ادلصطلحات األكركبية مركبة؛ فالنحت هبذه الطريقة يقابلو الًتكيب يف اللغات األكركبية كىي طريقة كاسعة 
 االستعماؿ.

اإلفادة من النحت، فهناؾ من رفضو حبجة أنو قلما كفق  من ىنا اختلف اللغويوف العرب حوؿ قضية
البلجئوف إليو كلو يف ضركرات ادلصطلح العلمي، كما حصل يف علم الكيمياء عندما قيل شارجبة كشارسبة بدؿ 

. فالقارئ الذم يصادؼ ىذه الكلمات ادلنحوتة على سبيل ادلثاؿ ال يتمكن من معرفة 3شاردة موجبة كسالبة
معناىا من لفظها، شلا يعطي انطباعا بأف ادلنحوتات ال توحي  إدراؾخذت منها، كبالتارل يتعذر عليو أصوذلا اليت أُ 

من إػلاء ادلشتقات دبضامينها، كلعل ىذا ما جعل النحت يبقى بعيدا عن الشكل الذم يعطيو األعلية  بشيء
ر كل الوسائل ادلمكنة لصياغة حيث كضعتو ادلؤسسات ادلصطلحية يف آخر ادلطاؼ كؽلكن اللجوء إليو بعد تعذ

 .4ادلصطلح
ناء اللغة العربية حباجتها من االصطبلحات هناؾ من يرل أنو ال سبيل غَته إلغكعلى العكس من ذلك، ف

 ىذا القوؿ، فهو بذلك يعطي كل األكلوية للنحت يف صياغة ادلصطلحات، لكن ال ينبغي أف يُفهم من 5العلمية
يؤكد أنو ال يكفي ألف عملو مقصور على أكزاف زلدكدة، مهما  "هم إال أنو مأنو أعلل االشتقاؽ بل ىو أيضا 

                                                           
 .209، ص 1986، دار العلم للمبليُت، 2فقو اللغة العربية كخصائصها، ط،إميل بديع يعقوب  1
 .44-43صص ، ادلرجع السابق ،زلمد رشاد احلمزاكم  2
 .28ص ادلرجع السابق،ادلصطلح النقدم، ،عبد السبلـ ادلسدم  3
، 8مشكلة ادلصطلح العلمي يف الوضع أـ يف االستعماؿ، رللة اللسانيات، مركز البحوث العلمية كالتقنية لًتقية اللغة العربية، ع ،صاحل بلعيد  4

 .84، ص2003
 .29ادلرجع نفسو،ص ،عبد السبلـ ادلسدم  5
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. كمن القائلُت أيضا بضركرة اإلفادة من النحت يف كضع مقاببلت عربية 1كثُرت فلن تستوعب صبيع ادلعاين العقلية
ض األمساء ضلن يف حاجة إذل النحت يف ترصبة بع"الذم يقوؿ:  "مصطفى الشهابي"للمصطلحات األجنبية، صلد 

 .2"العلمية، كلكن النحت ػلتاج إذل ذكؽ سليم
فالكلمات ادلنحوتة ال تقبل إال إذا كاف ذكقها سليما، كلتحقيق ىذا األخَت ُيشًتط يف احلركؼ ادلكّونة ذلا 
أف تكوف منسجمة كخاضعة ألحكاـ العربية، كزيادة على ذلك فبل بد من صياغتها على كزف عريب. كيف ىذا 

ال يأ خذ بعُت االعتبار ىذه الشركط، كالسيما عند ضلتو مثبل  "عبد الملك مرتاض"اإلشارة إذل أف الصدد ذبدر 
ال يعاب على استعمالنا ىذا أنو خرج "" كقد عرب عن ذلك قائبل: التحلفسي" مصطلح "التحليلي النفسيمن "

 .3"األدبيةعن البناء العريب القائم، كضلن صليب بأف اللغة العلمية ىي غَت اللغة 
رغم اخلبلؼ القائم بُت الطرفُت خبصوص اعتبار النحت من الوسائل ادلعتمد عليها يف صياغة 

غلوز "ادلصطلحات، إال أف رلمع اللغة العربية بالقاىرة كافق على النحت عند الضركرة كنّص القرار على أنو: 
عليو إال عند الضركرة، كلعل ىذا راجع إذل  ، ىذا يعٍت أنو ال يعتمد4"النحت عندما تلجئ إليو الضركرة العلمية

 يسقط منو من حركؼ، كما يتبقى منها عند التحاـ الكلمتُت. صعوبة كضع القواعد اليت تضبط ما
كنظرا لقرار اجملمع القائل جبواز النحت عند الضركرة، فإف النحت سيظل كسيلة من كسائل كضع 

دلطاؼ، حيث يعترب االشتقاؽ أفضل الطرؽ يف اللغة العربية ادلصطلحات يف اللغة العربية لكّنو كضع يف آخر ا
أف ال غلب  يف ىذا الصدد"" إيميل بديع يعقوب "حيث قاؿ لتكوين كلمات جديدة دالة على معاف جديدة،

، كإذل جانب ذلك فهناؾ من يظل يفضل اللفظ ادلعرب على اللفظ 5"نلجأ إذل النحت إال إذا أعيانا االشتقاؽ
ادلنحوت بدليل أف ادلتتبع لتاريخ اللغة العربية يدرؾ كيف كاف احتضاف اللفظ األعجمي أىوف على العرب من 

 .6األكزاف أك عجمة يف ترتيب األصوات كتوزيع ادلقاطع شذكذاللجوء إذل النحت الذم يؤدم إذل 

                                                           
 .315ص ادلصطلح النقدم ،ادلرجع السابق ، عبد السبلـ ادلسدم،  1
 .75ص ادلرجع السابق، األسس اللغوية لعلم ادلصطلح،  ،زلمود فهمي حجازم  2
 .29، صادلرجع السابق ،عبد ادللك مرتاض  3
 .ـ ف،ص ف ،زلمود فهمي حجازم  4
 .214، ص،ادلرجع السابقإميل بديع يعقوب  5
 .25ص ادلرجع نفسو،ادلصطلح النقدم،،عبد السبلـ ادلسدم  6
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ادلصطلح ادلركب على ادلنحوت كجاء على لسانو  "مصطفى الشهابي "ا سبق، فقد فضلكباإلضافة إذل م
كثَتا ما تكوف ترصبة الكلمة األعجمية بكلمتُت عربيتُت أصلح كأدؿ على ادلعٌت من ضلت كلمة عربية كاحدة "أنو: 

 .1"ؽلجها الذكؽ كيستغلق فيها ادلعٌت
 الترجمة: (6

تعد الًتصبة من الوسائل اذلامة للرقي اللغوم، كخاصة يف كقتنا ىذا أين كثرت ادلنشورات باللغات   
األجنبية. فاالطبلع على ىذه األخَتة يتطلب ترصبتها إذل اللغة العربية. كنظرا ألعلية الًتصبة الكبَتة فقد تصدل 

الًتصبة عملية اتصاؿ غايتها "م عرفها بقولو:  الذ "جورج مونان"احثُت، كمن ىؤالء، نذكر بلدراستها كثَت من ال
 .Recepteur"2متلق أك مستقبل  إذل نقل رسالة من مرسل 

كدلا كانت الًتصبة كسيلة من كسائل االتصاؿ، فهي تستوجب نقل ادلعٌت كادلبٌت معا؛ ىذا يعٍت أف ىذه 
يث يتغَت شكل الداللة، كينتقل معو العملية تقتضي نقل احملتول الدالرل للنص من لغة األصل إذل لغة النقل، ح

فالعبلقة إذف بُت الشكل كادلعٌت مرتبطة ارتباطا شديدا، حيث كل  ؛3ادلعٌت بوصفو عامبل سابقا على الكتابة كاللغة
تغَت يف نقل الشكل يصاحبو تغَت يف نقل ادلعٌت، كالعكس صحيح. كيف ىذا الصدد ينبغي أف نشَت إذل ضركرة 

اللغتُت ادلنقوؿ منها كإليها؛ ألنو ال يبقي على تراكيب اللغة األصل كإظلا يعيد بناء النص إدلاـ ادلًتجم خبصائص 
 الذم ىو بصدد ترصبتو حسب خصائص اللغة اليت ينقل إليها.

أما فيما يتعلق بأعلية الًتصبة، فهي تلعب دكرا ىاما يف تقريب التفاىم كادلعرفة بُت احلضارة، كبعبارة  
اطبلع غَتنا من الشعوب كاألمم على أحسن كأقـو ما أبدعو كيبدعو مفكركنا كأدباؤنا أخرل فهي سبكننا من 

 ."4كعلماؤنا
 وللترجمة أنواع كثيرة نذكر منها ما يلي:

 أك بنيوم لتوافق إما كذلك أخرل، إذل لغة من النقل ادلباشرة بالًتصبة يُقصد :المباشرة الترجمة -1
 محم د "أفّ  إذل اإلشارة ادلوضع ذبدر ىذا كيف .األكركبية اذلندية للغات بالنسبة مثبل احلاؿ ىو كما اصطبلحي

                                                           
 .76دلرجع السابق، صاألسس اللغوية لعلم ادلصطلح، ا ،زلمود فهمي حجازم  1
 .22، ص1994، دار ادلنتخب العريب للدراسات ، لبناف، 1لطيف زيتوين، ط :ادلسائل النظرية يف الًتصبة، تر ،جورج موناف  2
 .171، ص2002، 1الًتصبة كرىانات العودلة كادلثاقفة، رللة عادل الفكر،ع ،رشيد برىوف  3
 .234، ص 1997، 33زلمد البعبلكم، مبلحظات حوؿ اخلطة القومية للًتصبة، اجمللة العربية للثقافة، ع  4
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 اللغة يف توجد كفراغات ثغرات عن غالبا ألنّو "ناتج معدـك مع اللغة العربية التوافق أفّ  يرل" الحمزاوي رشاد
 كتنقسم الًتصبة ادلباشرة إذل: .1"ادلعجم مستول يف تشويش ذلك عن فينتج .إليها ادلًتَجم
 تعٍت النقل احلريف للمصطلحات كىي ،"التعريبب""  الحمزاوي عند "أيضا االستعارة تسّمى :االستعارة" 

 ،Pragmatique)) "،كمثاؿ ذلك الرباغماتية،2الفجوة لسدّ  إليها ادلًتَجم اللغة يف ٕكادخاذلا التعبَت أك
    (.....إخل.(Sémiologieالسيميولوجيا 

 ترصبة كتًتجم ادلًتجم عنها اللغة من العبارة نأخذ بأف كذلك اخلاّصة االستعارة من نوع ىو :النسخ 
 النوع ىذا يف الحمزاوي أدرجها غريبا كمن األمثلة اليت يبدك جديد استعماؿ إدخاؿ مباشرة تستوجب

 (Littérature blanche).3ال احلصر :"أدب أبيض"  ادلثاؿ سبيل على نذكر الًتصبة أنواع من
 يف استعمالنا عند إالّ  ػلدث ال الفيزيائي بادلعٌت بالتضخيم يسّمى ما إفّ :الفيزيائي بالمعنى التضخيم 

:"علم نذكرادلثاؿ  سبيل فعلى منها، ادلًتجم اللغة يف ادلتواجدة تلك من أكثر كلمات إليها ادلًتَجم اللغة
 (.(La logique formelle" 4ادلنطق الصورم

 عدد حيث من ؼلتلفاف فهما ذلك رغم التضخيم لكن من كثَتا التحشية تقًتب :التحشية 
   العاـ" ادلنطق علم":على ذلك كادلثاؿ ،"التضخيم" يف بنظَتهتا مقارنة "التحشية" يف كثَتة تكوف فهي األلفاظ؛

(La logique générale) "  كعلم كظائف األصوات phonologie) LA) 
 فقط كاحدة كلمة ( أضفنا(La logique générale األجنيب للمصطلح ترصبتنا عند األّكؿ ادلثاؿ ففي      

أضفنا كلمتُت يف  ) (la phonologieادلصطلح األجنيب الثاين الذم ىو ترصبة عند حُت يف العربية، اللغة يف
 فُيدرج ضمن الثاين ادلصطلح أما "الفيزيائي بادلعٌت التضخيم" ضمن يدخل اللغة العربية كبالتارل فادلصطلح األّكؿ

 5."التحشية"
 :كالتارل كىي أقساـ؛ ثبلثة إذل بدكرىا اجلانبية الًتصبة تنقسم  :الجانبية الترجمة -2

 اعتماد مع اللغة األصل مصطلح عن التعبَت بقولو ىو" التكافؤ" الحمزاوي رشاد محمد" وعرّف :التكافؤ 
 أشباه (،Allongement vocalique )  احلركات إشباع: ذلك على األمثلة كمن.6سلتلف" تعبَت
 (.(Semi-voyelle اللُت أصوات أشباه

                                                           

. 53،ص ادلرجع السابق،زلمد رشاد احلمزاكم، ادلنهجية العامة لًتصبة ادلصطلحات كتوحيدىا كتنميطها ،  1  
.89ص، 2007،ادلركز الثقايف العريب ،لبناف ، 1زلمد الديداكم ،مفاىيم الًتصبة ،ادلنظور التعرييب لنقل ادلعرفة ،ط  2  

.79،ص 18،1980عزلمد رشاد احلمزاكم،مشاكل كضع ادلصطلحات اللغوية أك تقنيات الًتصبة،رللة اللساف العريب,مكتب تنسيق التعريب،الرباط، 3  
.54،ص2006لبناف،،،دار الكتاب اجلديد ادلتحدة 5عبد السبلـ ادلسدم ، األسلوبية كاألسلوب ،ط  4  
.176_169صص ، ،ادلرجع نفسوعبد السبلـ ادلسدم ،األسلوبية كاألسلوب  5 

.79،ص،ادلرجع نفسوزلمد رشاد احلمزاكم ، مشاكل كضع ادلصطلحات اللغوية أك تقنيات الًتصبة  6  
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 كمثاؿ ذلك 1" أخرلبلغة  خاصّ  معٌت لتأدية ما لغة من خاصّ  مقابل لفة "اعتمادا ادلؤ ٍتتع: المؤالفة،
 .(Préfixe(، ك صدر) (Infinitif:مصدر 

 :كبعبارة2 "القدؽلة كاحلديثة ادلفاىيم بُت كالقطيعة التجديد"على  الحمزاوي عند التحوير يدؿّ  التحوير 
 .جديدة مفاىيم تأدية بغية ادلًتصبُت كضع من تكوف بل ادلعاجم، من تؤخذ ال مصطلحاتو فإفّ  أخرل

 .L’axe de sélection) االختيار ) كمنها زلور كثَتة؛ العربية اللغة يف التحوير على كاألمثلة
 اذلدؼ كاللغة ادلصدر اللغة يف النّصاف فيها يتوازل "أف الًتصبة من النوع ىذا يف يشًتط :الموازية الترجمة -3

 .3"كمضموهنما  شكلهما كيتطابق
 :كعلا آخراف؛ نوعاف ادلوازية الًتصبة ضمن ك يدخل
 أف ػلصل ؽلكن الذم التفاىم كسوء االضلراؼ تفادم يف ادلؤّسسية الًتصبة أعلية تكمن:مؤسسية ترجمة 

 يف النصوص تطابق كاألمانة لضماف الدقّة فهي تقتضي كذلك األمر كاف كدلّا النصوص. مستعملي بُت
 ادلؤّسسة. لغات

 كحصافة اختيار جودة :كعلا أال أساسيُت؛ اثنُت شرطُت ربقيق التقليدية الًتصبة تتطّلب: تقليدية ترجمة 
 أيضا فيها ُيشًتط كما العامل الزمٍت، االعتبار بعُت تأخذ فهي ذلك إذل كباإلضافة .ترصبتها ادلراد الكتب

 حقوؿ سلتلف يف ادلنشورة البحوث خبلصات ىو ترصبة ذلك على مثاؿ كخَت األصل، عن اخلركج عدـ
 ادلصادر أىمّ  أك ادلستجّدات آخر على االّطبلع عملية تسهيل ىو ذلك من كاذلدؼ .كادلعرفة العلم
 .معُّت  ميداف علمي يف ادلؤلّفة

  :العلمية الترجمة -4
 بدكر ٕكاؽلاف شاملة، تنموية تيجيةإسًتا رؤية توفّرالعربية  الوحدة دراسات مركز حسب العلمية الًتصبة

  إذل لبلنتماء بفضلهما يتأّىل كتعليمية اجتماعية عاّما كتنشئة مناخا يعايش الذم ادلصلحة صاحب العاـ اإلنساف
 كالتفكَت العلمي. العلمية ادلعرفة
 ؽلكن القوؿ  ىنا من ك عشوائية، أك فردية الختيار زبضع ال العلمية الًتصبة أفّ  الكبلـ ىذا من يُفهم     

 يكوف أف ينبغي العلمي ادلصطلح ألفّ  الفنوف؛ كذلك أك األدبية األعماؿ ترصبة عن العلـو يف الًتصبة باختبلؼ 
 كاحملّسنات كالتشبيو اجملاز تكوينو يف فيستعمل كحرية بطبلقة يرّكب  الذماألديب  باللفظ مقارنة شديدة بدقّة زلّددا

 .4كالببلغيةاللفظية 

                                                           

.79،صالسابقادلرجع  ،احلمزاكم ، مشاكل كضع ادلصطلحات اللغوية أك تقنيات الًتصبة  زلمد رشاد 1  
.55،صادلرجع السابقزلمد رشاد احلمزاكم،ادلنهجية العامة لًتصبة ادلصطلحات كتوحيدىا كتنميطها  2  

.78،ص ،ادلرجع السابقالديداكم زلمد  3  
.108،ص2000،لبناف ،1العريب ،ضلو إنشاء مؤسسة عربية للًتصبة ،طمركز دراسات الوحدة العربية ،الًتصبة يف الوطن  4  
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 :التعريبية الترجمة -5
 تأليف كىي كالتصّرؼ، كالتكييف الشرح مع العربية، إذل كادلعارؼ األفكار ىي نقل التعريبية الًتصبة

 كمن جهة، من احلرفية من ادلًتجم يتخّلص الًتصبة  ىذه بفضل أنّو يعٍت ىذا أساسا أجنبية مصادر إذل مستند
  1.كتأخَت تقدًن من العريب النظاـ مع يتوافق ما اجلمل حسب تركيب يعيد فهو أخرل جهة
  :الفورية الترجمة -6

 (process) Discourse as " خطابية عملية" يف تتمّثل أخرل تسمية الفورية للًتصبة
 يتبادؿ ربادثية عملية بقولو: "ىي أحد لباحثُت عرّفها كقد الشفهي، التفاعل عملية من جزء و:فه معناىا أّما

 .2ادلًتجم" عرب الكبلـ األفراد خبلذلا
 .إليو ادلرسل كادلرسل بُت األدكار كتبادؿ تنظيم يف الفّعالة ادلًتجم مشاركة تتطّلب إذف العملية
 البيانية: الترجمة7- 

كاإلغلاز  كالوضوح الدقة بالسبلسة مع اإلصلاز يف غاية"نّصها  يكوف اليت الًتصبة تلك ىي البيانية الًتصبة
 لو يكوف أف أيضا فيو يشًتط كما العمل يف صاحبها كأخلص تفّنن إذا إالّ  تتحّقق ال الًتصبة ىذه أفّ  يعٍت ىذا3"

 .البياف من كافر نصيب

 أهمية المصطلح: -6

 شوطا اجملاالت العلمية ادلختلفة ككذلك األدبية يف اإلنسانية ادلعرفة قطعت أف بعد االعًتاؼ من البد
. مفاتيح ىي  "الخوارزمي" تعبَت على حد "اتفادلصطلح" ،4عموما ادلصطلح بأعلية بعيدا  إف قيل كقد العلـو
، عن يعرب لفظ ىو أف ادلصطلح أساس على العلم، نصف ادلصطلح فهم   .معرفة يشكل ادلفاىيم رلموع ك مفهـو

 جعل ما كىو كادلعلومات ادلعرفة رلتمع بأنو يوصف الذم احلاضر يف عصرنا ادلصطلح أعلية كازدادت
 أعلية قدؽلا العرب أدرؾ كقد". مصطلح بال معرفة ال"شعار تتخذ "فيينا "يف "العالمية للمصطلحات الشبكة"

، ربصيل يف دكرهادلصطلح ك   اصطالحات كشاف" ادلشهور كتابو مقدمة يف "التهانوي" بينو ما كىو العلـو
 ادلدكنة العلـو ػلتاج بو يف ربصيلإف أكثر ما ": فقاؿ عصره يف ادلتداكلة ادلصطلحات أىم فيو صبع الذم" الفنون

 يتيسر ال بذلك يعلم دلإذا  بو اصطبلحا علم لكل فإف االصطبلح، اشتباه ىو األساتذة إذل ادلركجة الفنوف ك

                                                           

. 78ص،ادلرجع السابق،زلمد الديداكم   1  
. 103،ص2005،ادلركز الثقايف العريب،1زلمد الديداكم ،مناىج ادلًتجم بُت اإلصبلح كاذلوية كاالحًتاؼ ،ط  2  
. 104ادلرجع نفسو ،ص   3  
 .172، ص 1998منشأة ادلعارؼ، مصر،  ،ة ادلصطلح الفلسفي، ضمن كتاب قضايا فلسفيةإبراىيم مصطفى إبراىيم، إشكالي  4
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التمكن  طريق عن، الدقيق التخصص يف ادلصطلحات استخداـ أعلية كتكمن 1"سبيبل إليو االىتداء إذل فيو للشارع
 . ادلطلوبة التعريفات ربديد من 

 أف من فبلبد تفاىم، شبة يكوف أف أريد إذا أنو حيث التفاىم، عملية يف ادلصطلح زبفى أعلية ال كما
 كإضاعة بالغا إضرارا  ذلك يف فإف كإال ، اثنُت بُت األقل على ادلستخدمة األلفاظ على عاـ ىناؾ اصطبلح يكوف

 أف يريد الذم العريب ادلؤلف الوقت ألف كربح اجلهد توفَت يفالعلمي  ادلصطلح أعلية تكمن كما، 2كبَت هودجمل
 ىذا إذل برجوعو كلكنو ادلراجعة كالبحث، يف طويبل كقتا يصرؼ أف عليو اجملاؿ العلمي الذم ينتمي إليو  يف يكتب

 .3التمدف إحياء يف يفيد الوقت اقتصاد يف يفيد طريق ككل شيء ،كل عليو يسهل ادلصطلح
إف ادلصطلح مكوف أساس من مكونات أم علم من العلـو سواء أكانت علـو شرعية أك علـو إنسانية أك 
علـو مادية، حىت إنو ال ؽلكن تصور قياـ علـو دكهنا، بل ؽلكن قياس درجة نضج علم من العلـو دبدل توفقو يف 

كصف ظواىر ادلوضوع احملدد يف علم من  ادلصطلح يتمبمع أنساقو ادلفهومية. ف ادلًتابطةبناء أنساقو االصطبلحية 
، كبادلصطلح يتم كضع القواعد كصوغ ادلبادئ اليت تفسر سلوؾ الظواىر، كبادلصطلح تبٌت النظريات كتقاـ  العلـو

مفاىيمها،  ادلناىج، ككلما توسعت العلـو كالفنوف يف جوانبها ادلختلفة زادت ادلصطلحات اليت ربملها كتضبط
صنع لنفسو من اللغة معجما خاصا بو يزداد ىذا ادلعجم ي. فكل علم مستعمللل توضيحهاكتعمل على 

 .4ادلصطلحي ضخامة كلما توسع ىذا العلم
 حضاريا العرب تطور أف حيث احلضارم، التقدـ مظاىر من مظهرا كونو ىو ادلصطلح أعلية يؤكد ماك 

 عنو ترتب مهتحضار  كاضمحبلؿ زبلفهم أف حُت يف.كاألمساء كادلصطلحات العربية مفردات إغماء على يعمل
 كقرطبة بغداد حباؿ قررناه ما أعترب"قائبل:  "مقدمتو في خلدون ابن" أكده ما كىو، ادلصطلحات ك األلفاظ صبود

 العلم حبار فيها زخرت احلضارة،كيف فيها كاستوت اإلسبلـ صدر اهنعمرا كثر دلا كالكوفة البصرةك  كالقَتكاف
 ادلتأخرين كفاتوا ادلتقدمُت على أربو حىت كالفنوف ادلسائل كاستنباط العلـو كأصناؼ التعليم اصطبلحات يف كتفننوا

 5"األمصار من غَتىا إذل كانتقل كالتعليم هبا العلم كفقد صبلة عليو دبا البساط ذلك انطول ... اهنعمرا تناقص كدلا

                                                           
 .10، ص بَتكت،دار صادر ،التهانوم، كشاؼ اصطبلحات الفنوف  زلمد علي 1
 .154، ص1979، دار القلم، بَتكت، 5ط عبد الرضباف بدكم، خريف الفكر اليوناين،  2
 .8لويس ماسينيوف، زلاضرات تاريخ االصطبلحات الفلسفية العربية، تصدير إبراىيم مدكور، ادلعهد العلمي الفرنسي لآلثار، القاىرة، ص  3
 .87، ص 2010دار جرير،األردف،  ،1ط الفنوف، تاصطبلحاأسس الصياغة ادلعجمية يف كشاؼ  ،زلمد قطيطي   4
 .434ص  ادلرجع السابق،ابن خلدكف، عبد الرضباف 5
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 :1كؽلكن أف نوجز أعلية ادلصطلح يف النقاط اآلتية
عنصرا مهما من عناصر التواصل بُت العلماء كاألدباء كالدارسُت كما ؽلثل األداة اليت غلسد يشكل ادلصطلح  -

 هبا العلماء حصيلة أحباثهم كذبارهبم.
يعد ادلصطلح ركيزة أساسية من الركائز اليت تستند إليها العلـو يف تقدًن ما تتضمنو من ادلفاىيم العامة، حيث  -

 ادلدلوؿ عليو. نويمضاممتو الدالة كال تتصور كجود داؿ ما دل ربمل ؿ عبلال تدرؾ للمدلوؿ داللة إال من خبل
 يعد ادلصطلح حجر الزاكية يف تعريب العلـو كالفنوف كعليو يقع احلمل يف نقل العلـو من حضارة ألخرل. -
 ادلصطلحات تنظم ادلعرفة العلمية كتضع تصور ادلفاىيم كل اختصاص علمي. -
عارؼ كادلعلومات يف موضوع معُت ربت ىذا ادلصطلح يف دكائر ادلعارؼ تساعد ادلصطلحات يف زبزين ادل -

 كاسًتجاعها بكل سهولة كيسر.
للمصطلح قيمة من الناحية التعليمية فهو غلمع ادلتعلمُت على دالالت كاضحة كييسر ذلم استساغة احلقائق  -

 .الثابتةالعلمية يف قوالبها اللفظية 
 بعضهم البعض كيقلل من أكجو اخلبلؼ بينهم.يزيد ادلصطلح من تقارب العلماء إذل  -

 ال يف شىت ميادين العلـو كالفنوف ك إذا للمصطلح دكر كبَت يف حياة الناس فهو ينظم التواصل فيما بينهم     
ؽلكن زبيل كجود علم بدكف مصطلحاتو اليت تنظم مفاىيمو، فادلصطلحات أصبحت جزءا مهما من ادلنهج 

 .2بأيسر كسيلةالعلمي فهي تستحضر ادلعٌت 
 

 
 

 
 

                                                           
 .12ص  ادلرجع السابق،قاموس اللسانيات،،عبد السبلـ ادلسدم   1
 .154صدت ،، 1اجملامع اللغوية كقضايا اللغة من النشأة إذل أكاخر القرف العشرين، ج ،كفاء كامل فايد  2
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 الفصل الثاني: التهانوي سيرة و أعمال.

أىم  ،كفاتومولده ك  ،من خالؿ عرض امسو كنسبو "التهانوي"ياة يهدؼ ىدا الفصل إىل تعريف القارئ حب
كثَتة العدد ضئيلة " التهانوي"علما أف ادلصادر كادلراجع اليت ذكرت حياة  اثاره كجهوده يف التأليف ادلصطلحي،

 "تهانويفال"، ؛ لذا تكررت ادلعلومات الواردة فيما بينهااستقت معلوماهتا من مصدر كاحدالتفصيل يف حياتو كردبا 
باىتماـ كتب الًتاجم على الرغم من كثرة عطائو يف سلتلف علـو ادلعرفة:  إذ مل حيظال يعرؼ عن حياتو الكثَت 

دت إىل جهل جوانب كثَتة من الشرعية كاللغوية كالعلمية؛ إذ اكتفت ىذه ادلراجع باإلشارة إليو على عجالة أ
الذين زبرجوا  توكتالميذعلى أيديهم العلم،  تلقىكجو التحديد، كشيوخو الذين  حياتو كتاريخ كالدتو ككفاتو على
 يف كنفو، كرحلتو يف طلب العلم.

 التهانوي:حياة  -1
 كنسبو كمولده ككفاتو ككذا ربديد عصره.امسو  "التهانوي "سوؼ يعرض جوانب عدة عن حياة

 اسم التهانوي ونسبه: .أ 
محمد بن " فقرة يتحدث فيها عن نفسو يقوؿ: " كشاف اصطالحات العلومجاء يف مقدمة كتاب "

ىذا  "نوياي الحنفي التهالعلماء محمد صابر الفاروقي السن أتقى الشيخ علي قاضي محمد حامد بن موالنا
. كمع قلة ادلعلومات اليت توردىا 1صورهتا دار صادر عن الطبعة اذلندية أقدـ طبعات الكتاب النسخة اليت حسب 
 بطرس"ذكره  السابق ما االسمصلدىا زبتلف يف تفاصيل امسو، إذا اتفق مع  "التهانوي"كادلراجع عن  ادلصادر

، بُت كثَت من الدارسُت بعد ذلك. كيوجد التباين 3. ككذا ادلوسوعة العربية2يف كتابو دائرة ادلعارؼ "البستاني
يف ذلك صاحب معجم  كيتبعو 4يورد امسو زلمد بن علي بن القاضي زلمد بن صابر "الزركلي خرالدينفف"

كيعود السبب ، 6"الجزار فكري" األعالـ العربك  ككذا صاحب مداخل ادلؤلفُت، 5"كحالة رضا عمر" ادلؤلفُت
                                                   

 . 1فنوف ، دار صادر، بَتكت، دت، صزلمد علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات ال  1
 .246، دار ادلعرفة، بَتكت، دت، ص 6بطرس البستاين، دائرة ادلعارؼ، مج  2
 .27، ص2003، ىيئة ادلوسوعة العربية، دمشق، 7ادلوسوعة العربية، مج  3
 .265، ص1986، دار العلم للماليُت، بَتكت، 7، ط6خَت الدين الزركلي، األعالـ، ج  4
 .47، ص1957، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، 11عمر رضا كحالة، معجم ادلؤلفُت: تراجم مصنفي الكتب العربية، ج 5

.247، ص1991، مكتبة ادللك فهد الوطنية، الرياض، 1ـ، ج1800-ق1215جلزار، مداخل للمؤلفُت كاألعالـ العرب حىت عاـ فكرم ا  6  
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ادلًتصبُت يركف أف زلمد علي اسم مركب، بينما تفصل تراجم أخرل يف ىذا اخلالؼ يف االسم األكؿ إىل أف بعض 
فًتل أف زلمد ىو اسم ادلؤلف، كعلي اسم أبيو، كالذم يرجح ىنا أف امسو مركب من زلمد علي كما  بُت االمسُت

يف أمساء أجداده، زلمد حامد كزلمد صابر حيث أف لفظة "بن" كاردة بُت ىذه األمساء ادلركبة كال ترد بُت 
 جزائها، مث إف ىذه األمساء كثَتة يف أمساء مسلمي اذلند.أ

أف امسو ىو زلمد صابر الفاركقي  للتهانوييف ترصبتو  ه فيدىبذكر " مع ما سبق زيدان جرجي"خيتلف 
"ذكر بأنو زلمد علي بن  ، كيف "اكتفاء القنوع دبا ىو مطبوع2"الحسيني الحي عبد". كما ذكره1"التهانوي"

 .3أعلى
لكتاب كشاؼ يف مقدمة ربقيقو  "البديع عبد طفيل" ، أما4ادلوسوعة العربية ادليسرة زلمد بن زلمد صابركصلد يف 

، مث كافق مصورة دار صادر يف بقية تفاصيل االسم، كأكرد 5كشاؼ اصطالحات الفنوف فقد أكرده زلمد أعلى
زلمد علي يف ربقيقو دلقدمة بالرغم من أنو يورد  - 6ىذا االسم نفسو رفيق العجم يف مقدمتو لتحقيق الكتاب

   األدباء العرب كادلسلمُت.كمؤلف موسوعة أعالـ العلماء ك  –التهانوم 
من أف جوانب كثَتة من حياتو تبقى غامضة قد يتعذر أف يكشف  "التهانوي"يؤكد ىذا اخلالؼ يف اسم 

 عنها الستار.
مظفر نكر من ضواحي دلهي "" من أعماؿ تهانه بهونإىل بلدة صغَتة تدعى " "التهانوي" يعود نسب

. كقد نسب كذلك ذلذه البلدة العديد من العلماء. كيلقب بالفاركقي نسبة إىل الفاركؽ عمر بن اخلطاب 7"بالهند
فيروز عقب كفاة "ذلي" د"اخلطاب رضي اهلل عنو. كإليو كانت تنسب دكيلة الفاركقيُت خنديش كقد استقلت عن 

. ككما ديكن أف تكوف النسبة 8كعمرت إىل أكائل القرف احلادم عشر" يف أكاخر القرف الثامن عشر اذلجرم، تغلق
 النسبة إىل الدكيلة نفسها، إذ نسبت الدكيلة إىل عمر بن اخلطاب مث نسب إليها كل من سكنو إليها.

                                                   
 .329، ص1992، دار مكتبة احلياة، بَتكت، 3زيداف جرجي، ج  1
 .405،حيدر أباد، دت، ص2عبد احلي احلسيٍت، نزىة اخلواطر كهبجة ادلسامع كالنواظر، مج  2
 .328، ص1990د فنديك، اكتفاء القنوع دبا ىو مطبوع، دار صادر، بَتكت، إدكار   3
 .552، ص1987، دار الشعب القاىرة، 1ادلوسوعة العربية ادليسرة، مج  4
 .32، ص1963زلمد علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف، تح: لطفي عبد البديع كآخركف، مكتبة النهضة، مصر،   5
، تح: رفيق العجم كآخركف، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت، زلمد علي التهانوم، م  6  .31، ص1996وسوعة كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو
 .67، ص2005، دار اجليل، القاىرة، 4ادلنجي بوسنينة، موسوعة أعالـ العلماء كاألدباء العرب كادلسلمُت، مج  7
 .29ص، ادلرجع السابقزلمد علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف،   8
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ق(، كالشيخ زلمد 1223كمن بُت العلماء الذين انتسبوا ذلذه الدكيلة الشيخ عبد الرحيم التهانوم )ت
ق(، كبسطة اهلل التهانوم، كقطب الزماف إمداد اهلل التخانوم الفاركقي الصابرم 1226ضبد اهلل التهانوم )ت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .2ق(1362. كأشرؼ علي التهانوم )1ادلهاجر ادلكي

 مولد التهانوي ووفاته: .ب 
كلكن ادلصادر كادلراجع ذبمع على أنو من  بالتحديد "التهانوي"فيو  ك تويف ال يعرؼ العاـ الذم كلد

  ويف كتاب "التهانوي"كىذا بالرجوع دلا ذكره  علماء القرف الثاين عشر اذلجرم ادلوافق للقرف الثامن عشر ادليالدم،
ولما حصل الفراغ من ": "التهانوي"ق، إذ يقوؿ 1158كشاؼ اصطالحات الفنوف إذ أنو فرغ من كتابو سنة 

 .3"سنة ألف ومائة وثمانية وخمسين... تسويدها
كتاريخ كفاتو كأقل ما ديكن قولو أنو كاف حيا سنة  "تهانويال" حيث ال ديكن حصر تاريخ ميالد

 .ـ1745: ق ادلوافق ؿ1158
 حلمي "، كمثلو 4ـ 1746كانت " التهانوي"عندما ذكر أف كفاة  "محمد رشاد الحمزاوي"كقد سها 

 -كما ذكر قبل قليل–. حيث إف ادلصادر رلمعة 5ق 1158حيث سجل أف كفاتو كانت سنة "خليل حلمي
ق  1160كانت " التهانوي"أف كفاة  "عبد القادر عبد الجليل"على أنو كاف حيا يف ىذا التاريخ. ككتب 

ذكر ادلصادر اليت اعتمد عليها، كىو بذلك خيالف كتب مشاىَت ادلًتصبُت الذين مل ، كمل ت6ـ1746ؿ: ادلوافق 
بعد سنتُت من انتهاء تأليف كشاؼ اصطالحات  "التهانوي"يشَتكا إىل ىذا التاريخ، كردبا حاكؿ أف يقدر كفاة 

 الفنوف.
يف "هتانو هبوف" يف ضواحي دذلي كأف قربه  كاف" التهانوي"لقد أفاد أصحاب ادلوسوعة العربية أف مسقط رأس 

   .7اليـو حىت فيها

                                                   
 .32صادلرجع السابق ،،  زلمد علي التهانوم، موسوعة اصطالحات الفنوف  1
 .679ص ادلرجع السابق ،بوسنينة،  ادلنجي  2
 .1صادلرجع نفسو ،زلمد علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف،   3
 .620ص ، 1991، ادلعجم العريب، إشكاالت كمقاربات، بيت احلكمة، تونس، زلمد رشاد احلمزاكم  4
 .122، ص1997حلمي خليل، مقدمة لدراسة الًتاث ادلعجمي العريب، دار النهضة العربية، بَتكت،   5
 .1075، ص2006عبد القادر عبد اجلليل، رلمع األصوؿ يف الًتاث العريب، دار الصفاء، عماف،  6
 .67ادلوسوعة العربية، ادلرجع السابق، ص  7
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 عصر التهانوي: .ج 
. حيث عرفت ىذه الفًتة حركة علمية 1يف عصر سالطُت الدكلة ادلغولية يف اذلند "التهانوي"عاش 

اء، ككاف شلن كثقافية نشيطة بتشجيعو ذلا، ككاف ألباطرهتم عناية بالعلم كأىلو، فاستقدموا العلماء كأجزلوا ذلم العط
أحد نوابغ عصره يف العلـو العقلية  "المير فتح اهلل الشيرازي"ق( 1014-964قدموا أياـ اإلمرباطور األكرب )

 كالنقلية.
اليت استخدمها يف شرح عدد كبَت من مداخل كشاؼ ك  اللغة الفارسيةيتقن " التهانوي "كاف

استقدموا من شَتاز، أك الذين جاؤكا لطلب العلم؛ حيث إف العلماء الذين اختالطو ب ك كثر؛ اصطالحات الفنوف
اذلند أياـ الغزنويُت أقامت ادلعاىد العلمية اليت تعرؼ كقتئذ بادلدارس، من أشهرىا ادلدرسة اليت أنشأىا السلطاف 

 ...2زلمود يف غزنة اليت توافد عليها الطالب من صبيع أضلاء آسيا كإيراف
ـ( كىو 1707 -1658ق( ادلوافق لػ )1119-1069أدرؾ عصر عامل كبَت ) "التهانوي"يرجح أف 
كب يف ؤ دعلـو النقلية كالعقلية كعملو الباىتمامو الشديد بال  " كىو قائد مشهورزيب أورنكالعامل اإلمرباطور "

ن مآثره . حيث كاف يتوىل تدريس طالبو كم3نشر اإلسالـ كعقيدة أىل السنة خاصة، كاىتمامو بالفتاكم الفقهية
نسبة إليو. الفتاكل اذلندية، كىي أشهر ادلطوالت يف فركع الفقو على مذىب احلنفية كتعرؼ بالفتاكل العادلكَتية 

ق 1158كاف حيا سنة " التهانوي "كىي من مصادر كشاؼ اصطالحات الفنوف يف العلـو الشرعية، كدبا أف
فمن ادلمكن أف يكوف قد أدرؾ جزء من عصر ىذا ادللك، كتأثر باحلركة الثقافية اليت نشطت يف عصره، كقد نقل 

 .4" يف عصر ىذا اإلمرباطورتهانه بهونكاف قاضيا يف قرية "  "التهانوي"مؤلفوا ادلوسوعة العربية أف 
نابيعها إذ كاف كالده من كبار العلماء حىت لقب نشأ يف بيئة علمية، فنهل من ي "لتهانوم"فاكبذلك 

فلما فرغت من ربصيل " "بقطب الزماف"، كقد تتلمذ لو يف العلـو العربية كالشرعية إذ يقوؿ يف مقدمة الكشاؼ:
العلـو العربية كالشرعية من حضرة جناب أستاذم كالذم مشٌرت عن ساؽ اجلد إىل اقتفاء ذخائر العلـو احلكمية 

فصرفت شطرا من الزماف إىل  من حكمة الطبيعية كاإلذلية كالرياضية كتعلم احلساب كاذلندسة كالبيئة...كالفلسفية 

                                                   
 .ـ ف،ص ف  1
 .67ص ادلرجع السابق، لطفي عبد البديع كآخركف،  :زلمد علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف، تح  2
 .676ادلنجي بوسنينة، ادلرجع السابق، ص  3
 .34صادلرجع نفسو ،لطفي عبد البديع كآخركف،  :زلمد علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف، تح  4
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حدة  ادلطالعة سلتصراهتا ادلوجودة عندم فكشفها اهلل علي فاقتبست منها ادلصطلحات أكاف ادلطالعة كسطرهتا على
 .1"يف كل باب يليق هبا

 ثقافة التهانوي ومؤلفاته: -2
 "بثقافتو الواسعة كتنوع مؤلفاتو كديكن تبياف دلك كما يلي: يالتهانو سبيز "

 ثقافة التهانوي: .أ 
كتعددت مشارب علومو لغة كفقها كحديثا كتارخيا كفلكا كقد عاش يف جو  "التهانوي" تنوعت ثقافة

العلماء هنل من ينابيع ادلعرفة كحبار العلم، جاؿ على احلواضر يلتقي لك بالزاد كالنشاط العلميُت، كبذ مليء
الكشاؼ كاطلع عليو الباحثوف حىت أثنوا عليو  وكيستمع إليهم يأخذ عنهم كينكب على حبثو كما إف نشر كتاب

، كاف إماما بارعا يف العلم، التهانوم مصنف الكشاؼ 3. كشلا قيل عنو أنو: لغوم2بعبارات ادلدح كصيغ التبجيل
 .4حسنة من حسنات اإلسالـ اذلندم

ء، نشأ يف بيئة علمية فإنو استقى العلـو العربية كالشرعية من كالده الذم كاف من كبار العلما "التهانوي"دبا أف 
فلما فرغت من ربصيل العلـو العربية كالشرعية... "كما ذكرنا قولو سابقا:   5حىت لقب بقطب الزماف

 .6"أستاذم...كالدم...
صيل بقية العلـو اليت يطمح إىل بعدىا كاصل ربصيلو للعلم معتمدا على نفسو عندما يتيسر لو رب

اكتساهبا من األساتذة إذ حرص على اقتناء الكتب احملتوية على سلتلف العلـو من فلسفة كعلـو طبيعية كإذلية 
 .7كرياضية كغَتىا

                                                   
 .31، ص1996، مكتبة ناشركف، لبناف، 1، ج1الفنوف، تح: علي دحركج، طزلمد عي التهانوم، كشاؼ اصطالحات  1
 .22-21، ص ص ادلرجع السابقزلمد علي التهانوم، موسوعة كشاؼ اصطالحات الفنوف،   2
 .47عمر رضا كحالة، ادلرجع السابق، ص   3
 .31، ص نفسوزلمد علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف، تح: علي دحركج، ادلرجع   4
 .67ادلوسوعة العربية، ادلرجع السابق، ص  5
 .31، ص نفسوزلمد علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف، تح: علي دحركج، ادلرجع   6
 .1زلمد علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف، ادلرجع السابق، ص  7
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على دراسة العلـو اليت ربتويها، كاستخالص ادلصطلحات كتعريفاهتا منها. إذ يقوؿ  "التهانوي"عمل 
عن ساؽ اجلد إىل اقتناء ذخائر العلـو احلكمة  مشٌرت"مصورا لنا ىذه ادلرحلة من حياتو فيقوؿ كما سبق ذكره: 

 ."الفلسفية من احلكمة الطبيعية ك اإلذلية... فاقتبست ادلصطلحات منها
انت اللغة اللغة اذلندية اليت كالعلـو معرفتو بلغات ثالث على األقل  إتقافعلى  "هانويالت" قد ساعدل

كشاؼ اصطالحات الفنوف يف فًتة مبكرة يف كتابو   للغة العربية كاليت أتقنها كىذا كاضح من خالؿ مقدمتواألـ كا
من عمره؛ حيث درس العلـو العربية إىل جانب العلـو الشرعية قبل أف يتوجو إىل ربصيل العلـو ادلتنوعة من أمهات 

يتوافدكف إىل اذلند يف  كانوامصادره، كثالث اللغات ىي اللغة الفارسية كيبدك أنو تعلمها عن طريق العلماء الذين  
فهو ليس من بناء الفارسية كيستدؿ على ذلك من بعض األخطاء أحيانا أك ادلبالغة كالبساطة تارة ذلك الوقت، 

 "التهانوي"من ذلك أف  فيستفادكالتعقيد طورا، بل حورت أحياف بعض األلفاظ كادلعركؼ أف أصلها ىندم، 
 .1ن اللغة العربية كامتلك نواصيهاقمثلما أت غريب عن الفارسية، كأتقنها

للغات الثالث ساعده كثَتا يف اإلطالع على الكتب اليت ألفت هبا، شلا أكسبو  "التهانوي" معرفةإف 
كشاؼ اصطالحات كتابو  ندية كالعربية كالفارسية كقد ظهر ذلك جليا يف يف  ثقافة كاسعة يف سلتلف الثقافات اذل

 الفنوف.
ختلفة: اللغوية من ضلو كصرؼ موسوعيا؛ حيث استوعب العلـو كبرع يف أنواعها ادل "التهانوي"كاف

كبالغة... كالشرعية من كالـ كتفسَت كحديث كفقو...، كحقيقية من منطق كحكمة، كأمل بفركع ىذه العلـو 
 كشاؼ اصطالحات الفنوف.كتاب  كمصطلحاهتا، كذلك يبدك جليا من خالؿ  

بكل ىذه العلـو ككأنو يدرؾ أنو لن يستطيع إفادة طالب العلم الباحث عن االصطالح إال إذا  "التهانوم" ػمٌ أل
كصل درجة ادلتخصص، الذم يستطيع الوصوؿ إىل االصطالح ادلناسب نتيجة درايتو باألبعاد احلقيقية للمفهـو 

ادلصطلح كالبيئة اليت نشأ  غَت ادلتخصص الوصوؿ إليو، فادلتخصص ادللم حبقيقة فامكإب كأركانو كعناصره، كليس
. فالعمل الذم ينوم اإلقداـ عليو عمل شاؽ كربٌد كبَت؛ 2اللة عليوأقدر من غَته على ربديد مضموف الد فيها

 صانعو يندر حيث يعد حديثا من أصعب رلاالت النشاط لعلم اللغة، فهو أكال يتطلب مواصفات خاصة يف
إف عمل ادلعاجم عمل "صربا متناىيُت. لذا يقوؿ "جونسوف": يتطلب دقة ك فهو توافرىا اآلف إىل جانب دلك 

                                                   
 .31، ص ،ادلرجع السابق زلمد علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف  1
 .135، ص 2003، عامل الكتب احلديثة، األردف، 1مصطفى طاىر احليادرة، من قضايا ادلصطلح اللغوم العريب، ج  2
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ليتوؽ كل من يؤلف  ". كيقوؿ أيضا: 1"مضجر إىل أقصى حد... إنو الدقة... إنو عبء عظيم ال ديكن تصديقو
 .2"كتابا إىل ادلديح، أما من يصنف قاموسا فحسبو إف ينجو من اللـو

علم من أعالـ الفكر اإلسالمي يف اذلند. كديتاز ىذا  كىو" فيقوؿ: "التهانوي"على ثقافة  "مذكور إبراهيم" كيعلق
الفكر دبحاكلة دائبة للجمع بُت العلـو العقلية كالنقلية حىت يف عصر االضلطاط كالظلمة. كقد نشأ التهانوم يف 

بأطراؼ ادلعرفة لعهده، فأحاط بالعلـو الشرعية العربية، كسبكن من علـو احلكمة النظرية  مى لً بيت علم استطاع أف يي 
 . 3"كالعملية، كاتسم بطابع موسوعي فسيح يذكرنا بكبار مؤلفي اإلسالـ يف العصر الذىيب

 مؤلفات التهانوي: .ب 
 فضاعت أـ اكتفى هبا فقط كىي: إف كتب سواىايعرؼ ثالثة مؤلفات كمل  "التهانوي"تنسب إىل 

 :كشاف اصطالحات الفنون 
شهرتو كىو من أشهر األعماؿ ادلوسوعية، فقد ناؿ حظا  "التهانوي"كىو من أشهر مؤلفاتو، كبو اكتسب 

 .كاالختصاصكافرا لدل أىل العلم 
 

 :سبق الغايات في نسق اآليات 
 4ق.1316كىو كتاب يف تفسَت القرآف الكرمي كطبع باذلند عاـ 

 :أحكام األراضي 
كتاب صغَت يف حدكد تسع عشرة صفحة ما يزاؿ سلطوطا مل يطبع بعد، يوجد ىذا الكتاب يف  كىو

 ، كيتضمن األبواب التالية:1599، كمكتبة بانكي بور ربت رقم 1730ادلكتبة اذلندية ربت رقم 
 يف بياف معٌت دار اإلسالـ كدار الكرب. -
 يف بياف أحكاـ األراضي كدار اإلسالـ. -
 .5يف بياف أنواع األراضي -

                                                   
 .161، ص 2003، عامل الكتب، القاىرة، 8أضبد سلتار عمر، البحث اللغوم عند العرب مع دراسة لقضية التأثَت كالتأثر، ط  1
 .229، ص2003كالتطبيق، مكتبة ناشركف، بَتكت، علي القامسي، ادلعجمية العربية بُت النظرية   2
 .19، ص1974، 34إبراىيم مذكور، ادلعجمات العربية ادلتخصصة، رللة رلمع اللغة العربية، ج  3
 .295خَت الدين الزركلي، ادلرجع السابق، ص   4
 .678ادلنجي بوسنينة، ادلرجع السابق، ص   5
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إىل نفسو يف كشاؼ اصطالحات الفنوف، كىو   "التهانوي"يضاؼ إىل ىذه ادلؤلفات مؤلف آخر نسبو  
عصمة "" كادلنسوب إىل بموضح البراهين" ادلسمى "ضابط قواعد الحسابكتاب يشرح فيو التهانوم كتاب "

إليو أثناء تعريفو  "التهانوي "ق حيث حييل1086عاـ  "اهلل بن أعظم بن عبد الرسول سهار بنوري
للمصطلحات فيقوؿ مثال: يف مصطلح "احلد": فارجع إىل شرحنا لضابط قواعد احلساب ادلسمى دبوضح 

 ، كيكرر ذلك يف مصطلحات أخرل كمصطلحي "الرد"، ك"الضرب".1الرباىُت
 .2كالتصوؼ كالكالـ كالفلسفةكال يعلم إف كانت لو مؤلفات أخرل نسبو بعضهم لو كتب الفقو 

 تعريف كشاف اصطالحات الفنون: -3
 وصف الكتاب: .أ 

، مث رتب يمصطلحات العلـو كمفرداهتا بًتتيب ىجائ "التهانوي"ىو معجم موسوعي لغوم فٍت أكرد فيو 
مادة كل باب يف فصوؿ تتسلسل على احلركؼ كلكن تبعا ألكاخر احلركؼ، متدرجا يف إيراد ادلعاين من الداللة 

مواد كشافو أك مصطالحاتو ضمن فنُت تضمن األكؿ:  "التهانوي"اللغوية إىل النقلية مث العلمية. كقد أكرد 
 ادلصطلحات العربية كىو األكرب حجما، كتضمن الثاين ادلصطلحات األعجمية.

ق كترجم ىذا الكتاب 1158من تأليفو سنة  "التهانوي"كتاب الكشاؼ ألف باللغة الفارسية كقد فرغ 
 رفيق"" كأشرؼ على ترصبتو ت الفنون والعلومموسوعة كشاف اصطالحاكامال إىل اللغة العربية ربت عنواف "

كعلى  "اهلل الخلدي عبد" كعلى نقل النص الفارسي إىل العربية " دحروج علي "كعمل على ربقيقو "العجم
 ."جورج ديناني"ترصبتو إىل اللغة الفرنسية كاإلصلليزية 

كالفنية، يغٍت عن مراجعة معجم عظيم النفع للمصطلحات العلمية  ىو": كمن أىم ما قيل يف الكشاؼ
آالؼ من الصفحات كعشرات من الكتب، كفى تقديرا لو أف علماء العرب تلقوه بالقبوؿ، كعلماء الغرب عملوا 

 .3"على نشره

                                                   
 .285زلمد علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف، ادلرجع السابق، ص   1
 .72علي القامسي، ادلرجع السابق، ص  2
 .169 _21صص سابق، الرجع ادلأضبد صبيل،   3
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ال يستغٍت عنو دارس جلوانب ادلعرفة الًتاثية، كخباصة يف ميادين العلـو ادلختلفة كالطب  الكتاب"كذكر أيضا: 
 ."لتصوؼ كالفقوكالفلسفة كالرياضيات كا

 طبعات الكتاب: .ب 

 لقد حظي كشاؼ اصطالحات الفنوف خبمس طبعات سنوردىا كمايلي:

 طبعة الهند: .1
ـ، بعناية صبعية البنغاؿ اآلسيوية، ضمن (1863 ػػ)ق ادلوافق ل1278طبع فيها الكتاب أكؿ مرة سنة 

صفحة كبَتة، كقاـ بتحقيقو كتصحيحو  1564سلسلة ادلكتبة اذلندية يف كالكتا يف رللدين كبَتين، صفحاهتما 
 "النمساوي ك "ناسوليس ماولي"، اىتم بو ادلستشرؽ اإليرلندم "غالم قادر لمولويا"، ك"المولوي محمد وجيه"

 ـ.1893سنة  "التيرولي سبرنغر لويس
. كقد 1أف يف ىذه الطبعة زيادات الناشركف إىل األصل الذم دكنو ادلصنف "لطفي البديع عبد "كذكر

يف مصطلح "الرشوة" قاؿ مصحح ىذا ذلك. كمن األدلة على ىذه الزيادات ما كرد  يثبتأكرد نصا يف مقدمتهم 
أحد زلققي ىذه الطبعة كما كرد قبل قليل الكتاب، كادلطنب فيو يف كل األبواب أصغر الطالب زلمد كجيو ىو 

إذ " التهانوي" كىو يقر بزياداتو على منت كشاؼ اصطالحات الفنوف كىذا كاضح من قائمة مصادر مدكنة
 ككانت قد ألفت بعد كفاتو. "التهانوي"نالحظ كجود مصادر اعتمد عليها 

 ستانة:طبعة اآل .2
ىذه الطبعة يف رللد كاحد كبَت لكنها ليست  ق ، كتقع1317طبع يف ادلرة الثانية باآلستانة عاـ 

 صفحة متوسطة، كانتهت بفصل الباء من باب الصاد. 955مكتملة، كيبلغ عدد صفحاهتا 
 

 مصورة دار صادر: .3
 1564. كتقع يف ثالثة رللدات عدد صفحاهتا 2ىذه الطبعة صورهتا دار صادر بَتكت عن الطبعة األكىل

 صفحة كبَتة.

                                                   
 .597زلمد علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف، ادلرجع السابق، ص  1
 .677ادلنجي بوسنينة، ادلرجع السابق، ص   2
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 وزمالئه:طبعة لطفي عبد البديع  .4
كترجم نصوصها الفارسية عبد النعيم زلمد حسنُت،  "لطفي عبد البديع وآخرون"حقق ىذه الطبعة 

ـ ربت إشراؼ كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي 1963كراجعها أمُت اخلويل. كنشرهتا مكتبة النهضة ادلصرية عاـ 
  فت عند فصل الياء من باب الصاد.ع ىذه الطبعة يف أربعة أجزاء، كىي غَت مكتملة حيث توقادلصرية، تق

 :طبعة رفيق العجم وزمالئه .5
، كنقل نصوصها الفارسية إىل "الدحروج علي"، كحققها "العجم رفيق"قدـ كأشرؼ على ىذه الطبعة 

لينقل ادلصطلحات إىل اإلصلليزية كالفرنسية، طبعت باسم  "زيناتي بجورج"، كاستعانوا "اهلل الخالدي عبد"العربية 
، ككردت يف جزئُت كبَتين، بلغ عدد صفحاهتما  صفحة،  2132موسوعة كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو

 كطبعتها مكتبة لبناف ناشركف ضمن سلسلة موسوعات ادلصطلحات العربية كاإلسالمية.

 تصنيف كتاب كشاف اصطالحات الفنون: .ج 

أك دائرة ادلعارؼ عبارة عن سجالت أجبدية دلعارؼ البشر عامة أك فرع من فركع ادلعرفة يستويف  ةادلوسوع
. كىي معاجم للعلم كالفكر سبد اإلنساف ال بادلعٌت اللغوم لأللفاظ فحسب، 1الباحث شرحو من الناحية العلمية

كبالتايل فهي السجل ادللخص ادلركز دلا . 2كدراسات علمية بل خبالصة دقيقة عما يرتبط باللفظ ادلذكور من حبوث
. كهبذا ادلعٌت تسجل لنا 3كقفت عليو األمة من آثار العلم كاحلضارة يف اجليل الذم كتبت فيو دائرة ادلعارؼ ىذه

 ادلوسوعات الفكر الذم تتميز بو أمة من األمم، كما كصلت إليو من علـو كفنوف كدراسات.
خيلو معجم قدمي أك حديث  فصل بُت ادلعجم كادلوسوعة إال أنو ال يكادكعلى الرغم من زلاكالت ادلعجميُت ال

عريب أك غَت عريب من بعض ادلعلومات ادلوسوعية اليت تتحدث عن األشياء ال عن األلفاظ كتعطي معلومات عن 
 العامل اخلارجي نظرا للتشابو الكبَت بُت ادلعجم كادلوسوعة.
ال يكتفي يف شركحاتو  "فالتهانوي"من ادلواد ادلوسوعية، حيتوم كشاؼ اصطالحات الفنوف قدرا كبَتا 

بتعريف ادلصطلح من الناحيتُت اللغوية كادلصطلحية يف كثَت من األحياف، بل يذىب إىل أبعد من ذلك، فيفصل 
كيستطرد، كيذكر التقسيمات كيضيف الفوائد؛ فيبحث عن العلـو كالفنوف، ال يف مصطلحاهتا، كبالتايل فهو ينتقل 

                                                   
1  ،  .3ص ادلرجع السابق،زلمد علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو
 .34، ص 1987ناجح عبد احلفيظ مربكؾ، دراسات يف ادلعجمات العربية، مطبعة األمانة، مصر،   2
 .146ص، 1971حسن ظاظا، كالـ العرب من قضايا اللغة العربية، دار ادلعارؼ، مصر،   3
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ففي حديثو  الشيءثَت من األحياف إىل تعريف األشياء أك ادلوضوعات معتمدا على صبل كفقرات تصف ذلك يف ك
 .1عن ادلصطلح الشبيو

يذكر ادلعٌت اللغوم كادلعنيُت االصطالحيُت عند اللغويُت كادلتصوفة، لكنو ال يكتفي بذلك فيدخل يف 
 شبيو بأركانو األربعة.االستعارات كأنواعها كيعلل قضاياه باألدلة، كيورد الت

اصطالحية أخذىا من مصادره مث يسرد معلومات موسوعية،  كيف مصطلح اجلن يبدأ بإيراد تعريفات
فيدرس قضية ثبوت اجلن، كانقساـ آراء الناس حوؿ ىذه القضية كآراء الفالسفة كأرباب ادللل كغَتىم من الطوائف 

رؤية اإلنساف للجن، كأنواع اجلن كيتبع ذلك بفوائد  على اختالؼ أدلتهم، كبعدىا يدخل يف تفصيل إمكانية
أخرل. كصلد ادلادة أك ادلعلومات ادلوسوعية تتسع أحيانا كتضيق أحيانا أخرل حسب ادلادة اليت اختارىا التهانوم 
، اجلملة، اجلسم، الصالة،  من مصادر مدكنتو، كمن ادلداخل اليت توجد فيها معلومات موسوعية مداخل: الصـو

 ة، كغَتىا.الطبيع
يتجاكز فيو الشرح ادلصطلحي فيكتفي بو، كال يورد  "التهانوي "إال أف مواد أخرل كثَتة أيضا ال صلد

معلومات موسوعية فيو كىي مداخل التشريح يورد يف اللغة إظهار الشيء ككشفو، يقاؿ شرحت الغامض أم 
كأشكاذلا  فسرتو، كمنو تشريح اللحم. كيف اصطالح األطباء عبارة عن علم تعرؼ بو أعضاء اإلنساف بأعياهنا

نافها كأكضاعها كمنافعها كادلناسبة بُت ادلعنيُت ال ربتاج إىل التشريح. كأما العلم بكيفية كأقدارىا كأعدادىا كأص
 .2"شرح القانونجة"كذا يف   "بالينوس"مباشرة التشريح علم آخر يسمى علم التشريح ادلشتمل عليو كتاب 

 ذكر ادلعٌت اللغوم كمعٌت التشريح يف اصطالح األطباء كاكتفى بذلك. "التهانوي"كاضح أف 
كيف مدخل التشديد يقوؿ: كالتصريف، يف العرؼ اسم الكيفية العارضة للحرؼ باإلدغاـ، كيقابلو 

فهو يعرض  .3التخفيف، كعند أىل البديع ىو التضمُت، كيسمى أيضا باإلعنات، كاإللتزاـ، كلزـك ما ال يلـز
 الصويت مث التعريف العريف كبعدىا التعريف عند أىل البديع.التعريف 

كلتصنيف كشاؼ اصطالحات الفنوف ضمن أحد األصناؼ الثالثة سواء موسوعة، معجم مصطلحي، 
جبميع مداخلها اليت بلغت سبعمائة  4معجم موسوعي اعتمدنا األبواب: األلف، الذاؿ، كالراء, الزام، كالسُت

                                                   
 .795، ص السابقادلرجع  كشاؼ إصطالحات الفنوف،زلمد علي التهانوم،  1
 .  795 -734، ص ص نفسوادلرجع   2
 .737ادلرجع نفسو، ص  3
 .1078، ص  نفسوادلرجع   4
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دخال، كاستعانة باإلحصاء تبُت أف ادلداخل اليت أدرجت ربتها مواد موسوعية بلغت ( م738كشبانية كثالثُت )
من العيينة ادلختارة، فادلدخل اكتفى بتعريف  %33( مدخال، كتشكل ما نسبتو 244مائتُت كأربعة كأربعوف )

بة % من نس67( مدخال مشكلة بذلك 494ادلصطلح دكف مواد موسوعية بلغت أربعمائة كأربعة كتسعوف )
 العيينة ادلدركسة.

 "الكشاف"يتوسع يف تعريف عدد كبَت من ادلداخل األمر الذم جيعل كتابو " التهانوي"كمعٌت ىذا أف 
األكىل اليت تتوافر فيها ادلعلومات  –يقًتب من ادلوسوعة إال أف نتيجة اإلحصاء توضح أف نسبيت ادلداخل 

مرتفعتاف كبذلك ديكن  -ادلوسوعية كال تقف عند حدكد ادلصطلح، كاألخرل اليت تكتفي بالتعريف ادلصطلحي
ضمن ادلعاجم ادلوسوعية، حيث زادت فيو تعريفات األشياء، كزادت فيو أيضا التعريفات اليت  "الكشاف"تصنيف 

 .1اقتصرت على التعريف ادلصطلحي

 عنوان كتاب كشاف اصطالحات الفنون: .د 
أمهية كبَتة فهو يوجز للقارئ زلتول الكتاب كيعرفو على  كشاف اصطالحات الفنونعنواف كتاب ل

، اختيار "الكشاف"ىذه األمهية كربدث عنها يف مقدمة  "التهانوي"موضوعو قبل أف يتصفح زلتواه. كلقد أدرؾ 
عنواف   "التهانوي"، كقد جعل عدىا من الواجبات قبل الشركع يف مقصودهالعنواف من ضمن الرؤكس الثمانية اليت 

اب القارئ من الكت لث من الرؤكس الثمانية بعد ربديد الغرض من التدكين، كالفائدة اليت يرجوىااكتابو الرأس الث
كيف ". احلكمةليكوف عند الناظر إصباؿ ما يفصلو الغرض، كذا يف شرح إشراؽ فيقوؿ أمهية كضع العنواف ىذا 

تكملة احلاشية اجلاللية: السمة ىي عنواف العلم؛ ككأف ادلراد من تعريف العلم ىو برسم أك بياف خاصة من خواصو 
ليحصل لطالب علم إصبايل دبسائلو كيكوف لو بصَتة طلبو، كيف شرح التهذيب: السمة العالمة؛ ككأف ادلقصود 

فهدؼ  "تسمية إشارة إصبالية إىل ما يفصل العلم من مقاصداإلشارة إىل كجو تسمية العلم، كيف ذكر كجو ال
تاب بإشارتو اجلامعة حملتواه. عن زلتول الك نبذةكاضح كىو أف يكوف العنواف كاضحا، يعطي القارئ  "هانويالت"

 .2"موسوعيا كملقبا بكشاؼ اصطالحات الفنوف جعلتو"كلقد قاؿ يف مقدمة الكشاؼ: 
كلقد تكررت ىذه التسمية يف سلتلف الًتصبات اليت تناكلت كتاب الكشاؼ إال أف الطبعة األخَتة اليت 
" فهذا التغيَت يعطي  حققها رفيق العجم كآخركف فغَتكا العنواف إىل "موسوعة كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو

                                                   
 .45زلمد القطيطي، ادلرجع السابق، ص  1
 .11 – 1صص اصطالحات الفنوف، ادلرجع السابق ،زلمد علي التهانوم، كشاؼ   2
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الوضع ادلتمثلة يف إعادة ترتيب مواد كأىم ما غَت ىو منهجية  "التهانوي"مؤشر على التغيَت احلاصل يف كتاب 
 الذين كوناه باإلضافة إىل إلغاء األبواب كالفصوؿ منو. .الفنُتالكتاب كإلغاء 
: اإلجياز؛ إذ يبتعد عنوانو عن األلفاظ الطويلة اليت عادة ما تكوف منها دبميزاتالتهانوي  عنواف يتميز

تسبب الغموض؛ كما أنو ابتعد عن السجع الذم عادة  زلل نقد ككذا سبيز بالوضوح حيث ال صلد الكتابات اليت
 .ما خيل باإليضاح يف ادلعٌت كابتعد عن الكلمات اليت تدؿ على ادلدح كالثناء ادلسبق للكتاب

 كديكن شرح مصطلحات العنواف كما يلي: 

 :كشاف 
 صبع كشَّافوف ك كشَّافات ك كشَّافة

 اسم آلة من كشىفى / كشىفى على / كشىفى عن 
:   دليل منهجٌي للمواٌد كاألفكار اليت تشتمل عليها إحدل اجملموعات الكىشَّاؼي
قائمة ىجائٌية تيوضع عادةن يف آخر الكتاب ادلطبوع ، كهبا أمساء أشخاص أك أماكن أك موضوعات أك  :الكىشَّاؼي 

 1غَت ذلك شلٌا كرد يف نصِّو ، كأماـ كٌل رقم الصفحة اليت كرد هبا 

 : ِاْصِطالحات  
 . ع صلح من مصدر اصطلحصب

  . : اًتِّفاقػيهيٍم على شىٍيءو مَّا زليىدَّدو  ٍصًطالحي العيلىماءً ا -
ًة  -  .كىضىعوا قائًمىةن باالٍصًطالحاًت اجلىديدى
ا مىعافو ميعىيػَّنىةه كىزليىدَّدىةه يف ًعٍلمو ًمنى العيلوـً  -  . 2كىًلماته ذلى

 ُفنونال : 
اعىاًت اٍلفىنػِّيًَّة الَّيًت تػىٍرتىًقي ًإىلى اٍلكىمىاًؿ كىاجلٍىمىاًؿ ، كىتىٍسميو بًاخلٍى  ؛صبع فىنٌ  يىاًؿ ًإىلى اخلٍىٍلًق اٍلفينيوفي اجلٍىًميلىةي: كيلُّ اإًلٍبدى
اًع  ٍعًر كىاٍلميوًسيقىى كىالرٍَّسًم كىالنٍَّحًت كىالزٍُّخريًؼ كىاٍلًبنىاًء كىالرٍَّقًص .كىاإًلٍبدى اٍلفينيوفي األىدىبًيَّةي : أىٍجنىاسي األىدىًب : الشٍِّعري  .كىالشِّ

كىاٍلمىٍسرىحي كىاٍلًقصَّةي كىالرِّكىايىةي 
3. 

                                                   
 www.almaany.com  إلكًتكنية.معجم ادلعاين ، نسخة  1 
 .ادلرجع نفسو  2
 .ادلرجع نفسو  3
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 .أفانُت ك أفناف ك فنوف : اجلمع
صبلةي الوسائل اليت يستعملها اإًلنساف إًلثارة ادلشاعر كالعواطف كخباصة عاطفة اجلماؿ ، كالتصوير كادلوسيقى  الفىنُّ:

 كالشعر 
كيميها الذكؽي كادلواىب كاجلمع :الفىنُّ    .فنوف : مهارةه حيى

على الفنوف بالرغم من أنو ركز يف مدكنتو على العلـو ال الفنوف، فقد  "التهانوي "كلقد اقتصر عنواف
ال يفرؽ بُت  "التهانوي"ربدث يف مقدمة كتابو عن العلـو ادلدكنة كقدـ ذلا تعريفا، كيدؿ ىذا التعريف على أف 

مث يتناكؿ  1العلم كالفن، فهو يقوؿ إف العلـو ادلدكنة ىي العلـو اليت دكنت يف الكتب كعلم الصرؼ كالنحو...
دييل إىل " التهانوي "تعريفات العلـو كيذكر العلـو اليت تناكذلا يف كتابو دكف أف يذكر لفظ الفنوف كنالحظ أف

 كلكن عنواف كتابو يقتصر على الفنوف." على العلـو كالفنوف العلمإطالؽ مصطلح "
أما احملدثوف فيفرقوف يف ادلعاجم ادلختصة بُت نوعُت من االصطالحات فادلصطلح إما علمي كيستعمل يف 

 .2العلـو احملض. كإما فٍت يستعمل يف العلـو اإلنسانية كىو كسط بُت اللفظ العاـ كادلصطلح العلمي
 أف تكوف عناكين معاصبهم مداخل مادحة، ام القددية الذين حاكلو كثَت من أصحاب ادلعاج  "التهانوي"خالف 

 البن"ق( كاحملكم 385)ت "عباد بن"للصاحب  "معجم المحيط"كمبينة فضل معاصبهم، مثلما كرد ذلك يف 
ق(. حيث تدؿ ىذه التسميات 817أك 816)ت "للفيروزآبادي" "قاموس المحيط"ق( ك458)ت "سيدة

  .3على اإلحاطة كالشموؿ باللغة كجبميع مفرداهتا. إذ ال حييط باللغة إال نيب

 كشاف اصطالحات الفنون وأغراضه:  ةكتاببواعث   -4
إىل تأليف ىذا الكتاب ككذا سعى لتحقيق أغراض عدة من " التهانوي"ىناؾ العديد من البواعث اليت دفعت 

 ادلؤلف.خالؿ ىذا 

                                                   
 .2، ص السابقادلرجع زلمد علي التهانوم،   1
 .32، ص1997إبراىيم بن مراد، مسائل يف ادلعجم، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت،   2
 .136. ص1951، عامل الكتب، بَتكت، 1السيوطي، اإلتقاف يف علـو القرآف، ج  3
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 بواعث تأليف كتاب كشاف اصطالحات الفنون: .أ 
أمهية االصطالح لطالب العلم، كرأل أف أبواب العلـو كالفنوف مغلقة ما مل يتمكن  "التهانوي" لقد أدرؾ

، الطالب من فهم ادلصطلح كمفاىيمو يف العلـو ادلختلفة فهو يعلم أف دالالت ادلصطلح زبتلف باخت الؼ العلـو
 :"التهانوي"كتتغَت بتغَت الفنوف.حيث يقوؿ 

"إف أكثر ما حيتاج بو يف ربصيل العلـو ادلدكنة كالفنوف ادلدكنة إىل األساتذة ىو اشتباه اإلصالح، فإف 
لكل علم اصطالحا خاصا بو، إذا مل يعلم بذلك ال يتيسر للشارع فيو االىتداء إليو سبيال، كال انقسامو دليال، 

ق عملو إما الرجوع إليهم أك إىل الكتب اليت صبع فيها اللغات ادلصطلحية... كمل أجد كتابا حاكيا فطري
الصطالحات صبيع العلـو ادلتداكلة بُت الناس كغَتىا، كقد كاف خيتلج يف صدرم أكاف التحصيل أف أؤلف كتابا 

، كافيا للمتعلم من الرجوع لألساتذة العا دلُت هبا، كي ال يبقى حينئذ للمتعلم بعد كافيا الصطالحات صبيع العلـو
ربصيل العلـو العربية حاجة إليهم إال من حيث الٌسند تربكا كتطوعا. "فلما فرغت من ربصيل العلـو العربية 
كالشرعية...مشرت عن ساؽ اجلد كاقتناء ذخائر العلـو من احلكمة... فصرفت شطرا من الزماف يف مطالعة 

فكشفها اهلل تعاىل علي ،فاقتبست منها ادلصطلحات أكاف ادلطالعة كسطرهتا على حدة سلتصراهتا ادلوجودة عندم، 
فحصلت يف بضع سنُت   يف كل باب يليق هبا على ترتيب حركؼ التهجي كي يسهل استخراجها لكل كاحد.

ق، جعلتو موسوما كملقبا بكشاؼ اصطالحات 1158كتابا جامعا ذلا، كدلا حصل الفراغ من تسويده سنة 
   1وف..."الفن

بإحدل الطرؽ: الرجوع إىل األساتذة كالعلماء كاستقاء  ال يكوف "التهانوي" إف فهم االصطالح حسب
 .2مفاىيم ىذه العلماء منهم، كبالرجوع إىل الكتب اليت صبع فيها اللغات ادلصطلحية

لطالب إذ أنو ينظر إىل ما حولو من مصنفات، فال جيد ذلك الكتاب الذم جيمع ىذه االصطالحات 
العلم يف سلتلف العلـو كالفنوف؛ فَتحيو من عناء التفتيش يف مئات الكتب من أجل الوصوؿ إىل مفهـو ادلصطلح 
، فيتصدل ىو ذلذه ادلهمة، كيعـز على تأليف كتاب يف االصطالح يكفي ادلتعلم من االستعانة  يف علم من العلـو

 يهم.بالعلماء بعد أف يكوف قد اتقن اللغة العربية على أيد

                                                   
 .2 -1علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف،  ادلرجع السابق ،ص صزلمد   1
 .1ادلرجع نفسو، ص  2
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 أغراض كتاب كشاف اصطالحات الفنون: .ب 
كشاؼ اصطالحات "من خالؿ كتابو  التهانوي""كاف الغرض األساسي الذم سعى إىل ربقيقو

خدمة طالب العلم كتوفَت اجلهد كالوقت كتيسَت أسس العلم كادلعرفة، ككقايتو من الوقوع يف إشكالية  ىو"الفنوف
لعلمية كحثو على ربصيل العلـو معتمدا على نفسو من خالؿ يئات اطلحات يف كل بيئة من البالتداخل بُت ادلص

القراءة كاإلطالع كعدـ االعتماد على األساتذة يف تقدمي كل شيء كىذا ىدؼ تطالب بو الدعوات ألًتبوية كىو 
 .1ما يسمونو التعلم الذايت

يتقن بشكل جيد أساسيات اكتساب  طالب العلمجعل إىل " من خالؿ ىدا الكتاب التهانوي" يهدؼ
، موفرا لو الوقت كاجلهد الكتساب العلـو كالفنوف بدؿ الغرؽ يف الدالالت ادلتشعبة ا دلعرفة كاخلوض يف حبر العلـو

لالصطالحات، اليت ربتاج إىل مطالعة عشرات الكتب اللغوية كالعلمية كقد يهتدم الباحث دلطلبو فيها كقد ال 
 .ات العلمية كالفنية اليت تنوعهاطلحيهتدم مع كثرة ادلص
كالذم من خالؿ كتابو إىل شرح كإبانة ادلصطلحات األعجمية" التهانوي"لك يهدؼ "ذإضافة إىل 
ادلصطلحات العلمية كالفنية كانت يف عمومها خارج نطاؽ  فهندم خاصة أف" التهانوييستشف من كوف "

جنسو من غَت العرب يف ظل إمهاؿ ادلعاجم اللغوية ذلا  اىتماـ ادلعاجم اللغوية، فشعر بصعوبة إدراكها على بٍت
كعدـ كجود ادلعجم ادلختص الذم حيتوم اصطالحات العلـو ادلتنوعة فقرر كضع معجمو، كردبا يرجع إىل أف 

 معظم الذين كضعوا ادلعاجم ادلختصة كانوا من غَت العرب.
كوف ىدا    اإلسالـفقد عمل  سالـاإلحاكؿ من خالؿ كتابو احلث على  التهانوي"ككذا راجع إىل أف "

 على بعث العقل البشرم كحثو على ربصيل العلـو الدينية كالدنيوية ادلتنوعة.األخَت قد عمل 
كمأل فراغا كانت تعاين منو، كأصبح كشاؼ اصطالحات  اإلسالميةكساىم يف سد الثغرات يف ادلكتبة العربية 

 .2ة الًتاثية العربية اإلسالمية يف سلتلف ادليادينالفنوف كتابا ال يستغٍت عنو كل باحث يف ادلكتب

                                                   
 .37، صادلرجع السابقزلمد القطيطي،   1
 .38ادلرجع نفسو، ص 2
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 منهج الكشاف ومجاالته: -5

"حبث ادلعاين التهانويجاء الكشاؼ من أجل مأل الفراغ يف ادلكتبة العربية كاإلسالمية. كحاكؿ فيو "
 العملية.كإيرادىا على سلتلف دالالهتا متدرجا من الداللة اللغوية إىل الداللة النقلية فالعقلية مث 

كقاـ بإيراد بعض ادلسائل اليت اقتضاىا البحث يف رلاؿ من اجملاالت كقد سار على ادلنواؿ نفسو يف بعض 
األلفاظ الفارسية اليت طعمها يف الكتاب كال سيما يف آخره كاليت مت إيرادىا تبعا لرمسها كلفظها بالتسلسل األلفبائي 

 مع العربية.
شاؼ على الكتب ادلعتربة يف العلـو ادلختلفة فيذكرىا كيذكر أحيانا "يف كتابو الك التهانويكاعتمد "

 بإرساذلاالثقات من العلماء كادلؤلفُت، كأحيانا أخرل يعتمد على إيراد ادلظاف اليت نقل عنها  إيرادأصحاهبا، ككذا 
 يف ثنايا ادلادة أك يف آخرىا.

اصة بالعلـو ادلعركفة حىت يف زماف إف كتاب الكشاؼ موسوعة كبَتة صبعت ادلصطلحات كادلفردات اخل
، كذلذا قيل أنو استطاع صبعها كلها أك معظمها، لكن مل يسربىا كلها. ألف ىذا فوؽ طاقتو كالوسائل التهانوي""

 يف عصره مل تكن متوفرة كما ىو حاؿ استخداـ اآلالت اآلف ككذا ادلراجع مل تكن متوفرة.
ئيا ألفبائيا، كلكن تبعا ألكاخر احلركؼ، مث رتب مادة كل "على ترتيب كشافو ترتيبا ىجاالتهانويعمل "

باب يف فصوؿ فتسلسل ألفبائيا، كلكن تبعا ألكاخر احلركؼ مثل: أدب كأكبة تصنف يف باب كاحد ىو اذلمزة كيف 
 .1فصل كاحد ىو ضمن ىذا الباب كىو فصل الباء إذ كليهما ينتهي حبرؼ كاحد كىو الباء

تابو دبقدمة عرض فيها خطة ادلنهجية يف التأليف، فتصدرت ادلقدمة شركح يف ك  التهانوي"كبعدىا افتتح "
تبياف العلـو ادلدكنة كما يتعلق هبا، ككجوه تقسيم العلـو إىل علـو عربية كغَت عربية، كشرعية كغَت شرعية كحقيقية 

فة التصنيف تنم عن كغَت حقيقية، كنقلية كعقلية، كإىل علـو جزئية كغَت جزئية، كبعدىا ذكر مباحث يف فلس
عقلية متبحرة يف ىذا ادلضمار، كغاص يف التعريفات من حيث الذات كالعرض كأحواذلما ككذا ربديد حليثية 

 .2ادلوضوع ككذا أكرد يف مقدمتو ما مساه بالرؤكس الثمانية

                                                   
،ادلرجع السابق، ص  1  .34زلمد علي التهانوم، ،موسوعة كشاؼ اصطالحات الفنوف ك العلـو

.10الفنوف،ادلرجع السابق،صزلمد علي التهانوم،كشاؼ اصطالحات  2  
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 الرؤوس الثمانية: -6
واصفات تضبط ادلادة كتقيدىا كتضمن ادلعايَت ك رلموعة من ادل"يف مقدمة الكشاؼ  التهانوي" أكرد

 كىي:" الرؤكس الثمانية"مساىا سالمتها من الزيف 
 كىو الغرض من تدكين العلم أك ربصيلو أك الفائدة ادلًتتبة عليو لكي ال يكوف ربصيلو عبثا يف نظره. :الغرض .أ 
هبا ليحتمل ادلشقة يف ربصيلو ،كال :يقصد هبا ادلنفعة أك الفائدة اجملتناة من العلم أك ىي الفائدة ادلعتد المنفعة .ب 

 يعرض لو فتور يف طلبو فيكوف عبثا عرفا.
 : أم التسمية كىي عنواف الكتاب ففيها إصباؿ حملتول الكتاب.الّسمة .ج 
 : كىو مصنف الكتاب لَتكز قلب ادلتعلم إليو كيقبل كالمو.المؤلف .د 
أك العمليات من الشرعيات أك غَتىا  : أم علم ىو أم من اليقينيات أك من الظنيات أك النظرياتنوع العلم .ه 

 ليطلب ادلتعلم ما تليق بو ادلسائل ادلطلوبة.
: أم  من مرتبة ىو أك بياف مرتبتو فيما بُت العلـو إما باعتبار عمومو أك خصوصو أك باعتبار العلم مرتبة .و 

ب،أك يستحسن أك عدـ توقفو،أك باعتبار األمهية أك الشرؼ،لتقدـ ربصيلو على ما جي ،أخرتوقفو على علم 
 تقدديو عليو،ك يؤخر ربصيلو عما جيب أك يستحسن تأخَته عنو. 

: كىي بياف أجزاء العلـو كأبواهبا ليطلب ادلتعلم كل ما يتعلق بو ،كال يضيع كقتو يف ربصيل مطالب ال القسمة .ز 
ا ذكتابنا ىا ،كىدا قسمة العلم ،كقسمة الكتاب كما يقاؿ:ذا ككذتتعلق بو،كما يقاؿ:أبواب ادلنطق تسعة،ك

 ا الثاين كثَت ال خيلو منو كتاب.ذمرتب على مقدمة ،ك بابُت كخاسبة،كى
  ىي أضلاء مستحسنة يف طرؽ التعليم كىي نوعاف: ك التعليمية األنحاء .ح 

ىل إىل األنواع  ك األنواع أم من أعم إىل أخص كتقسيم اجلنس إىل أسفل إكىو التكثَت من فوؽ   التقسيم أولها :
 .ىل أشخاص إاألصناؼ ك األصناؼ 

ىل ما ىو أعم كتحليل زيد إىل اإلنساف إأم من أخص  فوؽ،كىو عكسو أم التكثَت من أسفل إىل التحليل 
تعد الرؤكس الثمانية دليل  التحديد كالربىاف.ىناؾ أيضا ك  ىكذا،كاحليواف ك ربليل زيد إىل احليواف كاجلسم ك 

سردا بسرد ىذه الرؤكس الثمانية  "التهانويتضبط لو ادلادة كتنظمها، كمل يكتف"ادلؤلف أثناء تصنيفو للكتاب 
بل قدـ منوذجا تطبيقيا فوضع الغرض من التأليف كادلنفعة اليت يرجوىا لكل من يطالع كتابو ككضع  ا فحسب،نظري

ليعرؼ االذباه الذم االسم ادلناسب لو كترجم نفسو كيف ترصبتو لنفسو ركز على تبياف مذىبيو العقدم كالفقهي، 
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 "كشاف اصطالحات الفنون"يتبعو فَتكن إليو من يشاء ككضح رتبة العلم، فبُت أف دراسة العلـو اليت احتواىا 
 كأف فهمو للمصطلحات الواردة فيو متوقف على إجادتو للغة العربية. العربية، العلـوتأيت بعد إتقاف 

كإف  اليقينية كالظنية كالنظرية، كالعلمية كالشرعية كاللغوية كغَتىا.تناكؿ سلتلف أنواع العلـو " التهانوي" إف
؛ حيث مل يقف ادلبحث عن طريقة التعلم أك النحو التهانوي"الرأس الثامن ىو الرأس الوحيد الذم مل يطبقو "

إىل أف  التعليمي الذم يوجو مستعمل ادلعجم إىل أفضل الطرؽ لدراسة الكتاب كاالستفادة من زلتواه كيعود ىذا
الكتاب يسَت على الطريقة ادلعجمية اليت تعتمد على ادلداخل ادلرتبة كفق ترتيب معُت كهبذا فهو ال حيتاج إىل ىذا 

 "نظريا ليفيد يف كضع الكتب األخرل اليت ربتاج إليو. التهانويالرأس ككضعو "
ات مستعمل ادلعجم الثمانية بل حث العلماء على تلمس حاج الرؤؤسعلى ذكر  "التهانوي"مل يقتصر 
كاعلم أهنم إمنا اقتصركا على ىذه الثمانية لعدـ كجداهنم شيئا آخر معُت يف ربصيل الفن، كمن »كإضافتها فيقوؿ: 

  «كجد ذلك فليضممو إليها، كىذا أمر استحساين
ىذا األمر فأضاؼ إىل الرؤكس الثمانية اليت نقلها من القدماء احلكماء رأسُت آخرين  "التهانوي"كطبق 

 مها:
 كجو احلاجة إىل العلم. -
 1كجو الشرؼ. -
 

 

 

                                                   
 .13زلمد علي التهانوم، كشاؼ اصطالحات الفنوف، ادلرجع السابق، ص  1
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 في الكشاف. الفصل الثالث: نماذج من جهود التهانوي

يف التأليف اؼبصطلحي من خبلؿ كتابو  التهانوي"يهدؼ ىذا الفصل إىل تعريف القارئ جبهود "
الكشاؼ بذكر ـبتلف األمثلة سواء تعلق األمر بتصنيفات العلـو الشرعية والعربية و العقلية وجهوده يف صبع 

و القددية ،علـو اؼبادة وتبياف جهوده يف صبع اؼبصطلحات  اؼبصطلحات العربية واألعجمية ،اؼبفردة واؼبركبة،اغبديثة
"من خبلؿ صبع اؼبصطلحات وتكوين  مدونة معجمية أو رصيد التهانويمن خبلؿ الرؤوس الثمانية.وقد حاوؿ "

فاعبمع يعد ركنا   معجمي عن طريق التدوين أو بصورة اخرى صبع اؼبادة اللغوية أو اؼبصطلحية لتأليف اؼبعجم،
التأليف اؼبعجمي، ومن شأنو أف يشمل صبيع اؼبعطيات اليت ربصد مادة اؼبعجم،و تضبط ؿبتواه  بدأ بوأساسيا ي

 دوف تكرار أو إمهاؿ أو إسقاط.

 جهود التهانوي في إعطاء الطابع الموسوعي للكشاف.  -1

عد خاص; موسوعيا؛ حيث استوعب العلـو وبرع يف أنواعها اؼبختلفة ووزعها وفق ب التهانوي"كاف"           
اللغوية من كبو وصرؼ وببلغة... والشرعية من كبلـ وتفسَت وحديث وفقو...، وحقيقية من منطق وحكمة، وأمل 

 ".قيكشاف اصطالحات الفنونبفروع ىذه العلـو ومصطلحاهتا، وذلك يبدو جليا من خبلؿ كتاب "

 مصطلحات العلوم والفنون : .أ 
 " على العلـو والفنوف صبيعا .العلم"بُت العلم و الفن، فهو دييل إىل إطبلؽ مصطلح " التهانويال يفرؽ "       

"العديد من مصطلحات العلـو والفنوف و منها مايلي;العلـو األدبية،علم  التهانويوقد ذكر "
 اؼبوىبة،التاريخ،الطرب اغبساب،العلـو اؼبتعارفة...

 العلوم األدبية: 
  .1نت يف الكتب ;كعلم الصرؼ والنحو و اؼبنطق واغبكمة وغَتىاوىي العلـو  العربية اليت دوّ 
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 علم الموىبة ; 

وىو يف عرؼ العلماء علم يورثو اهلل ؼبن عمل دبا علم، وإليو اإلشارة حبديث; )من عمل دبا علم ورثو اهلل         
  .1علم ما مل يعلم(

 التاريخ ; 
فبلف تاريخ قومو أي  :التأخَت. وقيل ىو دبعٌت الغاية، يقاؿ اللغة ىو  تعريف الوقت. فقيل ىو قلبيف 

ينتهي إليو شرفهم. فمعٌت قوؽبم فعلت يف تاريخ كذا فعلت يف وقت الشيء الذي ينتهي إليو. وقيل وىو ليس 
 . وأّما يف اصطبلح اؼبنّجمُت وغَتىم فهو تعيُت يـو ظهر فيو أمرماه روزبعريب، فإنّو مصدر اؼبؤرّخ، وىو معرب 

شائع من مّلة أو دولة أو حدث فيو ىائل كزلزلة وطوفاف ينسب إليو، أي إىل ذلك اليـو ما يراد تعيُت وقتو يف 
مستأنف الزماف أو يف متقدمو. وقد يطلق على نفس ذلك اليـو وعلى اؼبّدة الواقعة بُت ذلك اليـو والوقت 

ّداؿ حبساب اعبمل حبسب حروفو اؼبكتوبة على اؼبفروض، كذا يف شرح التذكرة. والبلغاء يطلقونو على اللفظ ال
، اؽبجري، فتكوف الكلمة أو اؼبصراع حبسب مقدار حروفها حبساب اعبمل ىي تاريخ لتلك  تعيُت ذلك اليـو

 الواقعة.
إف التواريخ حبسب اصطبلح كّل قـو ـبتلفة. فمنها تاريخ اؽبجرة ويسمى بالتاريخ اؽبجري أيضا وىو أّوؿ 

ليت وقع فيها ىجرة النيب صلى اهلل عليو وسلم من مّكة إىل اؼبدينة. وشهور ىذا التاريخ معروفة احملرـّ من السنة ا
مأخوذة من رؤية اؽببلؿ، وال يزيد شهر على ثبلثُت يوما وال ينتقص من تسعة وعشرين يوما. وديكن أف جييء 

تسعة وعشرين يوما على الّتوايل ال أزيد  أربعة أشهر ثبلثُت يوما على الّتوايل، ال أزيد منها، وأف جييء ثبلثة أشهر
 . 2منها. وسنوىم وشهورىم قمرية حقيقة، وكّل سنة فهو اثنا عشر شهرا

 الطرب:  
    . 3بفتحتُت يف اصطبلح الصوفية عبارة عن األنس باغبّق سبحانو وتعاىل، كما يف بعض الرسائل

 العلوم المتعارفة:  
  4.اؼبقّدمات البّينة بنفسها يف العلـو اؼبدّونة وقد سبق اعبميع يف مقدمة الكتاب و ىي

                                                   
.2343التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، ت ح: لطفي عبد البديع و آخرون، المرجع السابق، صمحمد علي   1  

. 476المرجع نفسه، ص 2  
.2241المرجع نفسه، ص 3  
.2344المرجع نفسه، ص 4  
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 الحساب: 

 :وىو نوعاف .بالكسر والضم وزبفيف السُت اؼبهملة يف اللغة مشار ومشردف على ما يف اؼبنتخب
 .نظري وعملي. والعملي نوعاف; ىوائي وغَت ىوائي مسّمى بالتخت والًتاب على ما عرفت

أجبد ىوز حطي   :األجبد اسم حساب ـبصوص ويسّمى باعبمل أيضا، وذلك أّّنم عّينوا من حروؼ وحساب
كلمن سعفص قرشت زبذ ضظغ، من األلف إىل الطاء اؼبهملة لآلحاد التسعة اؼبتوالية على الًتتيب اؼبذكور، ومن 

ًتتيب، ومن القاؼ إىل الظاء اؼبعجمة الياء اؼبثناة التحتانية إىل الصاد اؼبهملة للعشرات التسعة اؼبتوالية على ال
 .آلحاد اؼبئات التسع كذلك، وعينوا الغُت اؼبعجمة لؤللف. ويف اغبديث; ويل لعامل جهل من تفسَت األجبد

عنو ذنبو بالتوبة  ومعٌت األجبد ىو أّف آدـ يف اؼبعصية ، ىوز أي اتبع ىواه فزاؿ عنو نعيم اعبنة. حطي أي حط
 .سعفص أي ضاؽ عليو الدنيا ففوض عليو.واالستغفار. كلمن أي متكلم بكلمات فتاب عليو بالقبوؿ والرضبة

قرشت أي أقّر بذنبو فرّب عليو بالكرامة، ثخذ أي أخذ من اهلل القوة. ضظغ أي شجع عن وسواس الشيطاف بعزدية 
حب اغبساب. واحملاسبات بفتح السُت عندىم ىي ما سوى اؼبساحة واحملاسب صا .ال إلو إاّل اهلل ؿبمد رسوؿ اهلل

 .1وباب اعبرب واؼبقابلة من أبواب علم اغبساب، وظّبي باؼبفتوحات أيضا

 مصطلحات العلوم الشرعية: .ب 

تسمى العلـو الدينية، وىي العلـو اؼبعروفة اليت تذكر فيها األحكاـ الشرعية العملية أو االعتقادية، وما         
 ;2يتعلق هبا تعلقا معتدا بو، وجييء ربقيقو يف الشرع، و ىي أنواع منها

  علم الكالم: .1
يسمى بأصوؿ الدين، علم النظر واالستدالؿ... وىو علم يقتدر معو على إثبات العقائد الدينية على الغَت      

 ،التكوين،اؼبفارقة..ومن مصطلحات ىذا العلم قبد;رشم، االفًتاؽ ،اغبدسيات 3بإيراد اغبجج ودفع الشبو
 الّتكوين: 

ىو عند اؼبتكّلمُت إخراج اؼبعدـو من العدـ إىل الوجود. واؼبراد باإلخراج مبدأ اإلخراج ال اؼبفهـو اإلضايف         
االعتباري. وعنو يعرّب بالفعل واػبلق والتخليق واإلحداث واالخًتاع وكبو ذلك من اإلبداع والصنع، بل الًتزيق 
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واالخًتاع واإلبداع غَت  .ياء فإّف صبيع ىذه العبارات تعبَتات عن التكوين باعتبار تعّلق خاصوالتصوير واإلح
اإلحداث عند اغبكيم فإّنما ببل مدة فيهما غَت مسبوقُت بالعدـ. ولئلبداع مزيد خصوص فإنو يشًتط فيو انتفاء 

ي وغَت زماين صارا عنده مساويُت اؼبادة أيضا فهو خيص اجملردات. وؼبّا مل يعًتؼ اؼبتكّلم دبمكن غَت مادّ 
لئلحداث. والتكوين عندىم ىو أف يكوف من الشيء وجود مادي وقد سبق يف لفظ اإلبداع. فالتكوين ثابت باؽ 
أبدا وأزال، واؼبكّوف حادث حبدوث التعّلق كما يف سائر الصفات القددية اليت ال يلـز من قدمها قدـ اؼبتعّلقات، 

إف كاف اؼبراد بو نفس مؤثرية القدرة يف اؼبقدور فهي صفة نسبية اعتبارية ال توجد إاّل مع  وأنكره األشاعرة، وقالوا
اؼبنتسبُت والكوف حادث فيلـز حدوث التكوين، وإف كاف اؼبراد بو صفة مؤثّرة يف وجود األثر فهو عُت القدرة وإف 

متعّلق التكوين والقدرة مؤثّرة يف إمكاف وجود  أردمت أمرا آخر فبّينوه، قالوا; متعّلق القدرة قد ال يوجد أصبل خببلؼ
 .1الشيء والتكوين مؤثر يف وجوده

  :المفارقة 
قد تطلق على زواؿ الصفة مع بقاء الذات كزواؿ الكهولة فإّّنا تزوؿ مع بقاء صاحبو. وقد تطلق على 

راد بالذات الشيء الذي زواؿ الصفة مع زواؿ الذات أيضا كزواؿ الّشيب فإنّو ال يزيل ما مل ديت صاحبو. واؼب
عرض لو تلك الّصفة، كذا يف بديع اؼبيزاف يف حبث العرض البلـز واؼبفارؽ. وقد تطلق عند األصوليُت على 
اؼبعارضة يف األصل وإليو ذىب صبهور األصوليُت وفخر اإلسبلـ ألّف اؼبقصود منهما واحد، وىو نفي اغبكم عن 

ح السائل يف اؼبعارضة يف األصل بالفرؽ بأف يقوؿ ال يلـز فبا ذكرت الفرع النتفاء العّلة. وقاؿ بعضهم; إف صرّ 
ثبوت اغبكم يف الفرع لوجود الفرؽ بينو وبُت األصل باعتبار أّف اغبكم يف األصل متعّلق بوصف كذا، وىو مفقود 

ليست  يف الفرع، فهي مفارقة. وإف مل يصرّح بالفرؽ بل قصد باؼبعارضة بياف عدـ إنتهاض الدليل عليو فهي
 .2دبفارقة، ولذا قبلوا ىذه اؼبعارضة لكوّنا راجعة إىل اؼبمانعة ومل يقبلوا اؼبفارقة

  علم التفسير: .2
وىو علم يعرؼ بو نزوؿ اآليات وأقاصيصها واألسباب النازلة فيها، مث ترتيب مكيها ومدنيها، وؿبكمها 

وناسخها و منسوخها، و خاصها وعامها، ومطلقها ومقيدىا، وؾبملها ومفسرىا، وحبلؽبا وحرامها،  ومتشاهبها
 .ومن أمثلة اؼبصطلحات الواردة ربت ىذا العلم ;3ووعدىا ووعيدىا، وأمرىا وّنيها وأمثاؽبا 
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 التفسير;  
ح إذا أضاء. وقيل ويقاؿ ىو مقلوب الّسفر. تقوؿ أسفر الصب .ىو تفعيل من الفسر وىو البياف والكشف

مأخوذ من الّتفسرة، وىي اسم ؼبا يعرؼ بو الطبيب اؼبريض. والفرؽ بينو وبُت اإليضاح بعد اإلهباـ يذكر يف لفظ 
اإليضاح. ويقوؿ يف ؾبمع الصنائع; التفسَت ىو أف يعّدد الشاعر عدة أوصاؼ ؾبملة مث يأيت بعد ذلك بالتفسَت 

 بلؿ التفسَت فإنّو يسّمى عند ذلك التفسَت اعبلّي، وإاّل فهو التفسَت اػبفّي.ؽبا، فإذا أعاد تلك األلفاظ اجململة خ
إّما أف يكّبل أو يفتح أو يقبض أو يعطي لكي يبقى العامل شاىدا على ما قاـ بو اؼبلك فما يقبضو  :مثاؿ األوؿ 

 القلعة .ىو الوالية، وما يعطيو فهو األمواؿ وما يقّيده فهو رجل العدّو، وما يفتحو فهو 
دائما حيضروف من أجل عيدؾ وىو ظاىر وىم يلدوف دائما من أجل سرورؾ بسهولة الرطب من  :مثاؿ الثاين

النخل والعسل من النحل واغبرير من دود القّز واؼبسك من الغزاؿ واللؤلؤ من البحر والذىب من الصخر والسكر 
اختلفوا يف التفسَت والتأويل فقاؿ أبو عبيدة وطائفة  من القصب واعبوىر من اؼبنجم .اعلم أّف األصوليُت والفقهاء

  .مها دبعٌت
وقاؿ الراغب; التفسَت أعّم من التأويل وأكثر استعمالو يف األلفاظ ومفرداهتا، وأكثر استعماؿ التأويل يف 

 اؼبعاين واعبمل. وكثَتا ما يستعمل يف الكتب اإلؽبية. والتفسَت يستعمل فيها ويف غَتىا.
التفسَت بياف لفظ ال حيتمل إاّل وجها واحدا، والتأويل توجيو لفظ متوّجو إىل معاف ـبتلفة إىل واحد  وقاؿ غَته; 

 1.منها دبا ظهر من األدلة

. ومن اؼبصطلحات اليت 2وىو علم يبحث فيو كيفية النطق بألفاظ القرآف وموضوعو علم القراءة: .3
 أوردىا قبد;التبلوة،التدوير،اغبذر

 التالوة; 
وعند القرّاء قراءة القرآف متتابعا كاألوراد واألسباع والدراسة. .بالكسر خواندف كما يف بعض كتب اللغة      

والفرؽ بينها وبُت األداء والقراءة أّف األداء األخذ عن اؼبشايخ والقراءة تطلق عليهما فهي أعّم منهما، كذا يف 
 3.الدقائق احملكمة شرح اؼبقدمة يف بياف التجويد

 لتدويرا; 
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عند القرّاء ىو التوّسط بُت الًتتيل واغبدر وسبق يف لفظ التجويد. وعند أىل اؽبيئة عبارة عن كرة سوى 
الكواكب غَت شاملة لؤلرض مركوز يف ثخن فلك خارج اؼبركز حبيث سباس ؿبّدبو بنقطة ومقّعره بنقطة أخرى، 

تصّور لفلك التدوير مقّعر لعدـ االحتياج إىل مقعره وحينئذ يكوف قطره بقدر ثخن ذلك الفلك اػبارج اؼبركز، وال ي
فهو كرة مصمتة، ويتحرؾ مركزه حبركة الفلك اغبامل لو. ويطلق التدوير أيضا على منطقة التدوير ؾبازا من قبيل 

 1.إطبلؽ احملّل على اغباؿ، وشكلو جييء يف لفظ الفلك
 الحذر; 

 2.عند القرّاء من مراتب التجويد بالفتح وسكوف الداؿ اؼبهملة     

يسمى بعلم الرواية واألخبار واآلثار أيضا على ما يف ؾبمع السلوؾ، وىو علم تعرؼ بو   علم الحديث: .4
 .ومن مصطلحات نذكر;3أقواؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأفعالو

 :الحديث  
اصطبلح احملّدثُت قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو  لغة ضد القدًن ويستعمل يف قليل الكبلـ و كثَته. ويف

 .وسلم وحكاية فعلو وتقريره
ويف اػببلصة أو قوؿ الصحايب والتابعي. وقاؿ يف خبلصة اػببلصة اغبديث ىو قوؿ النيب صلى اهلل عليو 

ارىم. ويف شرح  وآلو وسلم واؼبروي عن قولو وفعلو وتقريره. وقد يطلق على قوؿ الصحابة والتابعُت واؼبروي عن آث
وقيل رؤيا حىت  .شرح النخبة اغبديث ما أضيف إىل النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم قوال أو فعبل أو تقريرا أو صفة

اغبركات والسكنات يف اليقظة فهو أعّم من الّسنة. وكثَتا ما يقع يف كبلـ أىل اغبديث ومنهم العراقي  ما يدؿ 
أّف الّسنة أعم من اغبديث حيث قاؿ; السنة ما صدر عن النيب عليو السبلـ على ترادفهما. واؼبفهـو من التلويح 

غَت القرآف من قوؿ ويسّمى اغبديث، أو فعل أو تقرير انتهى. وقيد غَت القرآف احًتاز عن القرآف فإنّو ال يسّمى 
 4.ّذة واؼبشهورةحديثا اصطبلحا، ويدخل يف القرآف ما نسخ تبلوتو سواء بقي حكمو أو ال، وكذا القراءات الشا

 علم أصول الفقو: .5
يسمى بعلم الدراية على ما يف ؾبمع السلوؾ، أو ىو العلم باألحكاـ من األدلة، أو ىو علم بالقواعد 

 ،اغباكم...األصوؿ.ومن مصطلحاتو اليت أوردىا نذكر; اؼبندوب ،شهادة 5اليت يتوصل هبا إيل الفقو
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 :المندوب 

األصوليُت والفقهاء واؼبعتزلة ما عرفت. وعند النحاة ىو االسم الذي يتفّجع عليو أي يتحّزف ألجلو  عند
بلفظ يا أو وا، وذلك التفّجع يسّمى ندبة، إاّل أّف لفظ وا ـبتّص بالّندبة دوف ا فإّّنا مشًتكة بينها وبُت النداء، مث 

يبكي عليو النادب وما يتفّجع على وجوده عند فقد  اؼبتفّجع عليو يشتمل ما يتفّجع على عدمو كاؼبيت الذي
اؼبتفّجع عليو عدما كاؼبصيبة والويل البلحقة للنادب لفقد اؼبيت، فاغبّد شامل لقسمي اؼبندوب مثل يا زيداه ويا 
عمرواه، ومثل يا حسرتاه ويا مصيبتاه ووا ويبله، وحكم اؼبندوب يف اإلعراب والبناء حكم اؼبنادى. وقيل اؼبندوب 

 1.ىو اؼبنادى
 :شهادة األصول 

عند أىل األصوؿ ىي مقابلة الوصف اؼببلئم بقوانُت الشرع لتحّقق سبلمتو عن اؼبناقضة واؼبعارضة كما        
 .يقاؿ; ال ذبب الزكاة يف ذكور اػبيل فبل ذبب يف إناثها بشهادة األصوؿ على التسوية بُت الذكور واإلناث

وأّما العرض على صبيع األصوؿ كما ذىب إليو بعض أصحاب الشافعي فمتعّذر وأدىن ما يكفي يف ذلك أصبلف. 
أو متعّسر. وصاحب التنقيح فّسر شهادة األصل بأف يكوف للحكم أصل معُّت من نوعو يوجد فيو جنس الوصف 

وىي عّلة مبلئمة، أو نوعو. مثالو الوالية على الثّػّيب الصغَتة قياسا على الوالية على البكر الصغَتة. والعّلة الّصغر 
وشهادة األصل موجودة ىاىنا فإّف لو أصبل معّينا وىو الوالية على البكر الصغَتة يوجد يف ذلك جنس الوصف أو 
نوعو وىو الّصغر. وقاؿ الشافعي جيب العمل باؼببلئم بشرط شهادة األصل. والتوضيح يطلب من التوضيح 

 2.والتلويح
 :الحاكم 

هلل تعاىل واحملكـو عليو ىو من وقع لو اػبطاب أي اؼبخاطب بالفتح وىو عند األصوليُت والفقهاء ىو ا
اؼبكّلف واحملكـو بو ىو ما يتعّلق بو اػبطاب وىو فعل اؼبكّلف ويسّمى باحملكـو فيو. فإذا قيل الصبلة واجبة، 

وىذا خببلؼ فاحملكـو عليو ىو اؼبكّلف واحملكـو بو ىو الصبلة، وىذا كما يقاؿ حكم األمَت على زيد بكذا، 
 .اصطبلح اؼبنطقيُت فإّنم يطلقوف احملكـو عليو وبو على طريف القضية
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عليو يف اؼبثاؿ اؼبذكور عندىم الصبلة واحملكـو بو ىو الوجوب ال فعل اؼبكّلف وىذا ظاىر فيما ىو صفة  فاحملكـو
فعل اؼبكّلف كالوجوب وكبوه، وفيما ىو حكم تعليقي كالسببية وكبوىا، فإنو خاطب اؼبكّلف بأّف فعلو سبب 

بة أو اؼبتعة أو اؼبنفعة أو ثبوت الّدين يف لشيء أو شرطو أو غَت ذلك. وأما فيما ىو أثر لفعل اؼبكّلف كملك الرق
الذمة فكوف احملكـو بو فعل اؼبكّلف ليس بظاىر، بل إذا جعلنا اؼبلك نفس اغبكم فليس ىاىنا ما يصلح ؿبكوما 

 1.بو كذا يف التلويح

  علم الفقو: .6
لشرعية العلمية من يسمى بعلم الدراية أيضا وىو معرفة النفس ماؽبا وما عليها، وىو العلم باألحكاـ ا      
 قد ذكر يف ىذا العلم عدة مصطلحات منها; و .2أدلتها
 المناسك ; 

أمور اغبج صبع الػَمْنسك بفتح السُت وكسرىا كما يف األمل اؼبتعبد، ويقع على اؼبصدر والزماف  ىي
واؼبكاف كما قاؿ ابن األثَت. لكن يف األساس واؼبغرب دبعٌت الذبح، مث استعمل يف كل عبادة كذا يف جامع الرموز، 

و، مث قيل لكل عبادة َمْنسك مث اشتهر ويف الربجندي ىي يف األصل صبع َمْنسك مصدر نسك اهلل إذا ذبح لوجه
 .3ىذا العاـ يف عبادة اغبج

  علم االسناد: .7
يسمى بأصوؿ اغبديث وىو علم بأصوؿ تعرؼ هبا أحواؿ حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من 

 . من مصطلحات ىذا العلم اليت ذكرىا التهانوي;4حيث صحة النقل وضعفو والتحمل واألداء
 :التحويل 

ّدثُت ىو االنتقاؿ من إسناد إىل إسناد آخر. قالوا إذا كاف للحديث إسناداف أو أكثر كتب عند عند احمل
االنتقاؿ من إسناد إىل إسناد آخر "ح " مفردة مهملة إشارة إىل التحويل من أحدمها إىل آخر وىو األصح. وقاؿ 

مكاّنا صح، وىو مشعر بأنو رمز إىل صح ابن الّصبلح مل يأتنا فبن يعتمد بيانو، غَت أين وجدت خبّط اغبّفاظ يف 

                                                   
.721محمد علي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، المرجع السابق ، ص 1  

.51المرجع نفسه، ،ص 2  
.2763المرجع نفسه، ص  3  
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لئبّل يتوّىم سقوط إسناد حديث ىذا اإلسناد من الكتابة، وىذا إسناد حديث آخر لئبّل يرّكب اإلسناداف إسنادا 
 .واحدا. وقيل ىي جملرد اغبيلولة كناية من اغبائل فبل يتلّفظ بشيء

خبلصة اػببلصة واإلرشاد الساري شرح وحكي عن اؼبغاربة أّنم يقولوف عنده اغبديث، ىكذا يفهم من 
 .1البخاري

 .ومن مصطلحاتو اؼبذكورة قبد;2وىو علم يبحث يف كيفية قسمة تركة اؼبيت بُت الورثة علم الفرائض: .8
 :العول 

 .3بالفتح وسكوف الواو عند أىل الفرائض ىو ضّد الرّد كما سبق       

 علم السلوك: .9
 وقبد من اؼبصطلحات اؼبذكورة ;4وىو علم التصوؼ أو علم األخبلؽ       
 :الحدس 

بالفتح وسكوف الداؿ اؼبهملة يف عرؼ العلماء ىو سبّثل اؼببادئ اؼبرتّبة يف النفس دفعة من غَت قصد 
وىو مأخوذ من اغبدس دبعٌت السرعة والسَت. ولذا عّرؼ  .واختيار، سواء كاف بعد طلب أو ال، فيحصل اؼبطلوب

اؼببادئ إىل اؼبطلوب حبيث كاف حصوؽبما معا. وفيو تسامح إذ ال حركة يف يف اؼبشهور بسرعة االنتقاؿ من 
اغبدس، ولذا يقابل الفكر كما جييء. والسرعة ال توصف إاّل باغبركة فكأّّنم شّبهوا عدـ التدرج باالنتقاؿ بسرعة 

 5.اغبركة وعربوا عنو هبا

 مصطلحات العلوم العقلية:  .ج 
 نوعُت ؽبذه العلـو منها; التهانوي". وذكر" 6وىي العلـو اليت ال تتغَت بتغَت اؼبلل واألدياف   
 

                                                   
4:4محمد علي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، المرجع السابق ، ص 1  

.53المرجع نفسه، ص  2  
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يسمى علم اؼبيزاف، وىو علم توزف بو اغبجج والرباىُت، ويعصم اإلنساف من اػبطأ يف  علم المنطق: .1
 ة،الوجودية،يف ىذا العلم; اؼبنطق،السور،السفسط التهانوي". ومن اؼبصطلحات اليت صبعها" 1الفكر

 االفًتاض،اؼبغالطة.
 الّسفسطة:  

بالفاء وبعدىا سُت كبعثرة عند اؼبنطقيُت ىي القياس اؼبرّكب من الومهيات. وقيل القياس اؼبرّكب من 
اؼبشّبهات بالواجبة القبوؿ، يسّمى قياسا وسفسطائيا، وجييء يف لفظ اؼبغالطة. ويطلق لفظ السفسطائية على فرقة 

والبديهيات وغَتىا، قالوا الضروريات بعضها حّسّيات، واغبّس يغلط كثَتا كاألحوؿ يرى الواحد  ينكروف اغبّسّيات
اثنُت والصفراوي جيد اغبلو مرّا والسوداوي جيد اؼبّر حلوا، والشخص البعيد عن شيء يراه صغَتا، والراكب على 

 جـز بأّف أيهم يعرؼ حّقا وأيهم باطبل. السفينة يرى الساحل متحركا، واؼباشي يرى القمر ذاىبا، وىكذا كثَت. فبل
والبديهات قد كثرت فيها اختبلفات اآلراء واعًتاضات العقبلء، وكّلهم جيـز حبقية قولو ويزعم ببطبلف أقواؿ 
ـبالفيو، فكيف يقطع بأّف ىذا صادؽ وذلك كاذب؟ والنظريات فرع الضروريات ألّّنا إّّنا تستفاد من الضروريات 

وقع فيو اختبلؼ العقبلء وتناقض  سل أو الدور، ففسادىا فسادىا. وؽبذا ما من نظري إاّل وقددفعا للزـو التسل
 .2اآلراء، فحينئذ ال وثوؽ بالعياف وال رجحاف للبياف فوجب التوقف

 االفتراض ; 
 عند اؼبنطقيُت طريق من طرؽ بياف عكوس القضايا، وىو فرض ذات اؼبوضوع شيئا معينا وضبل وصفي 

 .3واحملموؿ عليو ليحصل مفهـو العكساؼبوضوع 

 المغالطة ; 
عند اؼبنطقيُت قياس فاسد إما من جهة الصورة أو من جهة اؼبادة أو من جهتهما معا واآليت هبا غالط يف 

 .4نفسو ُمغاِلٌط لغَته

                                                   
. 55، ص وي، كشاف اصطالحات الفنون، المرجع السابقمحمد علي التهان 1  
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وىو العلم الذي يبحث عن أحواؿ أعياف اؼبوجودات على ما ىي عليو يف نفس األمر علم الحكمة:  -1
"إىل علم اغبكمة العملية وعلم اغبكمة النظرية ومن اؼبصطلحات  التهانوي،وقد قسمها "1قة البشرية بقدر الطا

  يف ىذا العلم;اغبافظة، شبيو القوس،الشمس......التهانوي" اليت ذكرىا "
 

 :أيضا، عند اغبكماء قوة ربفظ ما يدركو القوة الومهية من اؼبعاين وتذكرىا، ولذلك ظبّيت ذاكرة   الحافظة
 وىي قوة ؿبّلها التجويف األخَت من الدماغ من شأّنا  .وؿبّلها البطن األخَت من الّدماغ، كذا يف حبر اعبواىر

 .2حفظ ما يدركو الوىم من اؼبعاين اعبزئية، فهي خزانة للوىم كاػبياؿ للحّس اؼبشًتؾ
 :شبيو القوس 

ة لزاوية توتّرىا تلك القوس عند مركزىا. عند أىل اؽبيئة ىي القوس اليت توتر زاوية عند اؼبركز مساوي
والظاىر أنّو يشًتط يف الشبيهة أف تكوف من دائرة إّما  أصغر من دائرة القوس األخرى أو أعظم منها. أّما إذا 

ولو أطلق اؼبتشاهبتاف  .تساوى زاويتا قوسُت من دائرتُت متساويتُت فبل يقاؿ للقوسُت إّّنما شبيهتاف بل متساويتاف
 .لكاف على سبيل التجّوزعليهما 

وإف قيل شبيهة القوس ىي القوس اليت تكوف نسبتها إىل دائرهتا كنسبة تلك القوس إىل دائرة نفسها 
 .يكوف أعّم منو ألنو يشتمل أيضا ؼبا إذا كاف كّل من القوسُت نصف دائرة أو أكثر منو

شبيهة كّل قوس ىي اليت توتر زاوية عند ؿبيط  ولو اعترب زاوية احمليط بدؿ زاوية اؼبركز لكاف أيضا أعّم بأف يقاؿ
دائرهتا مساوية للزاوية اليت توترىا عند ؿبيط دائرهتا. وإف شئت قلت شبيهة كّل قوس ىي اليت تكوف زاوية قطعتها 

 . 3مساوية لزاوية قطعة تلك القوس
 الشمس; 

اػبارج اؼبرّكز مغرؽ فيو حبيث يساوي وعرّفها أىل اؽبيئة بأنّو جـر كروي مصمت مستنَت بالذات مركوز يف جـر 
 .4قطره ثخن اػبارج اؼبرّكز ودياّس سطحها بسطحيو، وجييء توضيحو يف لفظ الفلك

                                                   
.58،صمحمد علي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، المرجع السابق  1  
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 جهود التهانوي في جمع المصطلحات العربية واألعجمية: -2

فن  الكشاؼ إىل فنيُت فن يف األلفاظ العربية و فن يف األلفاظ األعجمية وقد فاؽ التهانوي"قسم "            
األلفاظ العربية فن األلفاظ األعجمية ،و قد بلغ عدد اؼبصطلحات األعجمية الواردة يف الكشاؼ مائة و اثناف 

"العجمة  التهانوي(مصطلحا أعجميا نسب ؽبا "32( مصطلحا،يضاؼ إليها واحد وعشروف )2:3وتسعوف)
 %8(مصطلحا بنسبة 324ثبلثة عشر)وأوردىا يف فن األلفاظ العربية ،فيكوف عدد اؼبصطلحات األعجمية مائة و 

" ثبلثة أالؼ ومائة لكشافمصطلحا وبدلك يكوف عدد مصطلحات "ا 3:48وبلغ عدد اؼبصطلحات العربية
ػبدمة اؼبتحدثُت باللغة العربية واللغة األعجمية و من بُت  الكشاف"( مصطلحا وقد وظف "4261وطبسُت )

 اؼبصطلحات العربية واألعجمية ما يلي;

 لعلوم العربية:مصطلحات ا .أ 
ربدث الكشاؼ عن العلـو العربية فقسمها إىل أصوؿ وفروع حيث قاؿ; "اعلم أف علم العربية اؼبسمى 
بعلم األدب علم حيًتز بو عن اػبلل يف كبلـ العرب لفظا أو كتابة، وينقسم على ما صرحوا بو إىل اثٌت عشر 

 .1فروع "قسما، منها أصوؿ يف العمدة يف ذلك االحًتاز ، و منها 
أما األصوؿ فالبحث فيها إما عن اؼبفردات من حيث جواىرىا وموادىا فعلم اللغة، أو من حيث صورىا 
وىيئاهتا فعلم الصرؼ أو من حيث انتساب بعضها إىل بعض باألصلية والفرعية فعلم االشتقاؽ، وإما عن اؼبركبات 

نيها األصلية فعلم النحو، وإما باعتبار إفادهتا ؼبعاف زائدة على اإلطبلؽ فإما باعتبار ىيئاهتا الًتكيبية وتأديتها ؼبعا
على أصل اؼبعٌت فعلم اؼبعاين، أو باعتبار كيفية تلك الفائدة يف مراتب الوضوح فعلم البياف، وإما عن اؼبركبات 

 اؼبوزونة فإّنا من حيث وزّنا فعلم العروض أو من حيث أواخر بياناهتا فعلم القافية.
فالبحث فيها إما أف يتعلق بنقوش الكتاب فعلم اػبط، أو خيتص باؼبنظـو فعلم عروض وأما الفروع 

الشعراء، أو باؼبنثور فعلم إنشاء النثر من الرسائل، أو من اػبطب، أو ال خيتص بشيء منهما فعلم احملاضرات ومنو 
 التواريخ، وأما البديع فقد جعلوه ذيبل لعلمي الببلغة ال قسما برأسو.

 و قسمها إىل; التهانوي"صوؿ فتحدث عنها" و أما األ
 

                                                   
.28التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، المرجع السابق ، صمحمد علي  1  
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 علم الصرف:  -1
ويسمى بعلم التصريف أيضا، وىو علم بأصوؿ تصريف أحواؿ أبنية الكلم اليت ليست بإعراب وال بناء. 
وغايتو اعبدوى حيث حيتاج إىل صبيع العلـو العربية والشرعية كعلم التفسَت واغبديث والفقو والكبلـ ولذا قيل; إف 

 .1العلـو والنحو أبوىا الصرؼ أـ
 ومن األمثلة اليت صبعها حوؿ مصطلحات علم الصرؼ; اؼبهتوت ،اؼبلتوي،الصوغ،اإلعبلؿ،اؼبنشعب...

 المهتوت; 
بالتاءين عند الصرفيُت ىو اسم حرؼ من حروؼ التهجي وىو التاء اؼبثناة الفوقانية وقد سبق يف لفظ 

 .2اغبرؼ
 الملتوي:  

 3.الفاعل عند الصرفيُت ىو اللفيف اؼبفروؽ على صيغة اسم
 الّصوغ: 

بالفتح وسكوف الواو عند الصرفيُت أف يؤخذ مادة أصل ويتصّرؼ فيها بإحداث ىيئة وزيادة معٌت، فتبقى 
 .4مادة األصل ومعناه يف الفرع، كما يف صوغ األواين واغبلّي من الذىب. فاؼبصدر أصل للفعل

 اإلعالل 
الصرفيُت تغيَت حرؼ لعّلة بالقلب أو اإلسكاف أو اغبذؼ للتخفيف ويسّمى تعليبل بكسر اؽبمزة عند 

وحروؼ العّلة األلف والواو والياء، فبل يقاؿ لتغيَت اؽبمزة بأحد الثبلثة أي بالقلب أو اغبذؼ أو  .واعتبلال أيضا
نو إعبلؿ، وال يقاؿ أيضا اإلسكاف إعبلؿ، بل زبفيف مهزة وال إلبداؿ غَت حروؼ العّلة وال غبذفو وال إلسكا

لتغيَت حروؼ العّلة لئلعراب ال للتخفيف إعبلؿ كمسلمُت وأبيو. وقد اشتهر يف اصطبلحهم اغبذؼ اإلعبليل 
للحذؼ الذي يكوف لعّلة موجبة على سبيل االطّراد كحذؼ ألف عصا وياء قاض، واغبذؼ الًتخيمي واغبذؼ 

وإف كاف أيضا حذفا للتخفيف، ولفظ القلب ـبتص يف  ال لعّلة للحذؼ غَت اؼبطّرد، كحذؼ الـ يد ودـ،
 .5واؼبشهور يف غَت األربعة لفظ اإلبداؿ.اصطبلحهم بإبداؿ حروؼ العّلة واؽبمزة بعضها مكاف بعض
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 المنشعب; 
عند الصرفيُت ىو اؼبزيد يعٍت األبنية اؼبتفرعة من أصل بإغباؽ حرؼ من اغبروؼ الزوائد اليت جيمعها قوؽبم 

 .1بتكرير حرؼ العُت من أية حرؼ كانت كبو كـركبو أكـر أو 
 السماعي; 

يف اللغة ما نسب إىل السماع، ويف االصطبلح مامل تذكر فيو قاعدة كلية مشتملة على جزئيات ما، بل 
يتعلق بالسمع من أىل اللساف ويتوقف عليو ويقابلو القياس. يقاؿ ىذا مؤنث ظباعي وعامل ظباعي وحذؼ 

 .2ظباعي وكبو ذلك

 ; النحوعلم  -2
وكيفية ما يتعلق  ويسمى علم اإلعراب أيضا، وىو علم يعرؼ بو كيفية الًتكيب العريب صحة وسقاما،

باأللفاظ من حيث وقوعها فيو، من حيث ىو ىو أو ال وقوعها فيو.أي تعرؼ بو صحة الًتكيب العريب وسقمو إذ 
بو علم اؼبعاين والبياف والبديع  يعرؼ منو أف كبو ضرب غبلمو زيد صحيح، وضرب غبلمو زيدا فاسد، وخرج

. ومن مصطلحات ىذا العلم اليت 3والعروض فإّنا تعرؼ هبا كيفية الًتكيب من حيث الفصاحة والببلغة وكبوىا
;األفعاؿ الناقصة، اإلبتدائية، أفعاؿ اؼبقاربة، األداة، اإلعراب، اسم اؼبفعوؿ، اسم اعبنس، اسم  التهانوي"ذكرىا "

 ....الفاعل، اسم الفعل  
 أمثلة  عن النحو;

 إسم الجنس; 
وىو عند النحاة ما وقع يف كل تركيب على شيء وعلى كل مشارؾ لو يف اغبقيقة على سبيل البدؿ أو          

التصور أو الشموؿ، إسم عُت كاف كضرر أو معٌت كهدي، خاصة إذا كاف مشتقا، ومنو أظباء العدد وىو علم 
 .4ة كرجل وقد يكوف معرفة كالرجلمطلقا من النكرة ألنو قد يكوف نكر 

 المنصرف  
على صيغة اسم الفاعل من االنصراؼ، عند النحاة قسم من االسم اؼبعرب. ويف اللباب اؼبعرب على 
نوعُت االسم اؼبتمّكن والفعل اؼبضارع، فاألوؿ إّما منصرؼ أو غَت منصرؼ. فغَت اؼبنصرؼ يسّمى باؼبمتنع واؼبنعي 
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ين على ما يف أصوؿ األكربي. ويف االصطبلح القدًن يسّمى اؼبنصرؼ باجملرى وغَت أيضا ؼبنعو الكسرة والتنو 
اؼبنصرؼ بغَت اجملرى كما مّر. مث غَت اؼبنصرؼ عرّفو ابن اغباجب دبا فيو عّلتاف من العلل التسع مؤثّرتاف 

ا يف ذلك التأثَت، باجتماعهما واستجماع شرائطهما يف منع الكسرة والتنوين أو عّلة واحدة منها تقـو مقامهم
 :وتلك العلل التسع ىي اؼبشار إليها يف قوؿ الشاعر

وىذا  عدؿ ووصف وتأنيث ومعرفة و عجمة مث صبع مث تركيب والنوف زائدة من قبلها ألف. ووزف فعل
القوؿ تقريب. أي تقريب ؽبا إىل الصواب ألّف يف عددىا خبلفا، فقاؿ بعضهم تسع وىو اؼبختار، وقاؿ بعضهم 
اثناف، وقيل عشرة بزيادة األلف اؼبزيدة يف آخر االسم لئلغباؽ أو غَته ، وقيل أحد عشر وزاد على العشرة اؼبذكورة 

 لزـو التأنيث وتكرار اعبمع. وقيل القوؿ بأّّنا عشرة ىو مراعاة األصل يف مثل أضبر، وقيل ثبلثة عشرة وزاد
الصواب فالقوؿ بأّّنا تسع تقريب إىل الصواب وىو القوؿ بأّّنا عشرة. وقيل القوؿ بأّف كّل واحد من األمور 

ّف ذكر العلل التسعة عّلة قوؿ تقرييب وؾبازي ال ربقيقي، إذ العّلة يف اغبقيقة اثنتاف منها ال واحدة. وقيل اؼبراد  منو أ
يف صورة النظم تقريب ؽبا إىل اغبفظ ألّف حفظ النظم أسهل. واؼبنصرؼ خببلؼ ذلك فما دخل فيو الكسرة 
والتنوين للضرورة أو اػبفة أو التناسب ال يصَت منصرفا بذلك حقيقة لصدؽ تعريفو عليو بل إّّنا يصَت يف حكم 

 .اؼبنصرؼ
االسم اؼبستويف للحركات الثبلث مع التنوين ويسّمى أمكن   فعلى ىذا ما يف اإلرشاد من أّف اؼبنصرؼ ىو

كزيد، وغَت اؼبنصرؼ اسم غَت مستوؼ ؽبا دبنع الكسرة مع التنوين إاّل لضرورة أو وفق نظائر أو غاية خّفة بكونو 
 .1من باب نوح أو ىند أو عند الـ أو إضافة تعريف باغبكم

 األداة: 
 .2 عند النحاة واؼبنطقيُت ىو اغبرؼ اؼبقابل لبلسم والفعل

 :اإلعراب 
بكسر اؽبمزة عند النحاة ما اختلف آخر اؼبعرب بو على ما ذكره ابن اغباجب يف الكافية. واؼبراد دبا  

 اؼبوصولة أو اؼبوصوفة اغبركة أو اغبرؼ، فخرج اؼبقتضي.
قبل. وإّنا فّسر بذلك ألّف االختبلؼ ال يكوف وباالختبلؼ التحّوؿ أي اتصاؼ اآلخر بشيء مل يكن 

بالنسبة إىل السكوف السابق   ناشئا إاّل من متعّدد، فيلـز أف ال يكوف حركة زيد يف ابتداء الًتكيب إعرابا ولو اعترب
كاف زيد يف حاؿ عدـ الًتكيب أيضا معربا، ألّف نسبة االختبلؼ إىل الطرفُت على السواء. فإذا كاف االسم يف 

طرفيو معربا لـز أف يكوف يف الطرؼ اآلخر أيضا كذلك دفعا للتحكم، خببلؼ التحّوؿ فإنو ناشئ من اغبركة أحد 
الثانية أو اغبرؼ الثاين، وإف كاف تقّدـ حرؼ أو حركة شرطا لو فتدبر. وقولو آخر اؼبعرب خيرج اختبلؼ الوسط يف 
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نم وامرئ بكسرمها، فإنو ال يسّمى إعرابا. واؼبعرب شامل كبو ابنم وامرئ بضم النوف والراء وابنما وامرأ بفتحهما واب
 1.لبلسم والفعل اؼبضارع

وىو علم تعرؼ بو أحواؿ اللفظ العريب اليت يطابق اللفظ ؼبقتضى اغباؿ. فالعلم جنس ; علم المعاني -3
العلـو اؼبدونة. مث إنو إف ضبل العلم على األصوؿ والقواعد واإلدراؾ اؼبتعلق هبا فعدـ مشولو لعلم  يشتمل صبيع

. 2أرباب السليقة ظاىر ألّنم ال يعلموف القواعد مفصلة، وإف كانوا يعتربوف مقتضياهتم يف اؼبواد بسليقتهم
يف ىذا العلم قبد ; اسلوب  الكشافومن اؼبصطلحات اليت أمل هبا 

 يم،اإلنكاري،اإليغاؿ،اإليضاح،الروح،االعًتاض،االكتفاء ،األستقصاء الببلغة،التطويل ، اإلجياز......اغبك
 اإليغال: 

بالغُت اؼبعجمة عند أىل اؼبعاين قسم من إطناب الزيادة، وىم ختم الكبلـ دبا يفيد نكتة يتم اؼبعٌت  
بل كذلك صبيع أقساـ اإلطناب، وأّف تعريف اإليغاؿ بدوّنا. قيل ال خيفى أّف سباـ الكبلـ بدوّنا ال خيص اإليغاؿ 

يشتمل اإليضاح بعد اإلهباـ، وذكر اػباص بعد العاـ، والتكرير، إذا كانت ختم الكبلـ وغَتىا أيضا من أقساـ 
اإلطناب إذا كاف كذلك، وال ؿبذور فيو إذ األقساـ ليست متباينة. وقيل إنّو ـبتص بالشعر وفّسره خبتم البيت دبا 

 .3نكتة يفيد
  اإلستقصاء; 

بالصاد اؼبهملة عند أىل اؼبعاين ىو من أنواع إطناب الزيادة وىو أف يتناوؿ اؼبتكلم معٌت فيستقصيو فيأيت 
 .4جبميع عوارضو ولوازمو بعد أف يستقصي صبيع أوصافو الذاتية حبيث ال يًتؾ ؼبن يتناوؿ بعده فيو مقاال

 :أسلوب الحكيم 
اؼبخاطب بغَت ما يًتقب حبمل كبلمو على خبلؼ مراده تنبيها لو على أنو ىو عند أىل اؼبعاين ىو تلقي 

 األوىل بالقصد وىو من خبلؼ مقتصر الظاىر.
 . 5وأسلوب اغبكيم ىو عبارة عن مذكر األىم تعريضا للمتكلم على تركو األىم

 االعتراض: 
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تا وىو اإلتياف جبملة أو أكثر ال كاالجتناب عند أىل اؼبعاين نوع من إطناب الزيادة. وظبّاه قدامة  التفا
ؿبل ؽبا من اإلعراب يف أثناء كبلـ أو كبلمُت اّتصبل معٌت لنكتة غَت دفع اإليهاـ كذا يف اإلتقاف. وتلك اعبملة 
تسّمى معًتضة، فخرج بقولو; ال ؿبل ؽبا من اإلعراب التتميم، ألف الفضلة ال بّد ؽبا من اإلعراب؛ ىذا عند من 

وأما عند من فّسرىا دبا يزيد على أصل اؼبراد فيشتمل التعريف  .سَت التتميم دبا يقابل العمدةفّسر الفضلة يف تف
عنده للتتميم الذي يكوف جبملة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب. وبقولو يف أثناء كبلـ أو كبلمُت اإليغاؿ، وليس اؼبراد 

الفضبلت والتوابع. واؼبراد باتصاؿ الكبلمُت بالكبلـ ىو اؼبسند إليو واؼبسند فقط بل مع صبيع ما يتعّلق هبما من 
أف يكوف الثاين بيانا لؤلوؿ أو تأكيدا أو بدال منو أو معطوفا عليو. والظاىر أّف الصفة اؼبقطوعة فبا يتصل معٌت 

 .1باعبملة السابقة، وكذا جواب سؤاؿ نشأ من اعبملة السابقة

  علم البيان: -4
ـبتلفة يف وضوح الداللة عليو كذا ذكر اػبطيب يف التخليص.  ىو علم يعرؼ بو إيراد اؼبعٌت الواحد بطرؽ

فالعلم جنس وقولو يعرؼ بو إيراد اؼبعٌت الواحد، أي علم يعرؼ بو إيراد كل معٌت واحد يدخل يف قصد اؼبتكلم 
س لو على أف البلـ يف اؼبعٌت لبلستغراؽ العريف، وىذا العرؼ يف وصف العلـو دبعرفة اعبزئيات هبا، فلو عرؼ من لي

ىذه اؼبلكة أو األصوؿ أو اإلدراؾ على اختبلؼ معاين العلم كالعريب اؼبتكلم بالسليقة إيراد معٌت قولنا; زيد جواد 
بطرؽ ـبتلفة، مل يكن عامل بعلم البياف، وفسر القـو اؼبعٌت الواحد دبا يدؿ عليو الكبلـ الذي روعي فيو اؼبطابقة 

صطلحات علم البياف نذكر منها ;التكميل،اإلحتباؾ،اإلرداؼ، . و فباورد يف الكشاؼ من م2ؼبقتضى اغباؿ
 الًتشيح ،التكميل...

 االحتباك: 
بالباء اؼبوحدة وىو عند أىل البياف من ألطف أنواع اغبذؼ وأبدعها وقّل من تنّبو أو نّبو عليو من أىل فن 

اؼبقابلي، وأفرده بالتصنيف من أىل يف الربىاف ومل يسّمو ىذا االسم بل ظبّاه اغبذؼ  الزركشيالببلغة، وذكره 
يف شرح البديعة  ومن أنواع البديع االحتباؾ وىو نوع عزيز  العصر العبلمة برىاف الدين البقاعي. وقاؿ األندلسي 

 .3وىو أف حيذؼ من األوؿ ما أثبت نظَته يف الثاين ومن الثاين ما أثبت نظَته يف األوؿ
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 :اإلرداف 
اؼبتكّلم معٌت فبل يعرّب عنو بلفظو اؼبوضوع لو وال بداللة اإلشارة، بل بلفظ عند أىل البياف ىو أف يريد 

;) َوُقِضَي اأْلَْمُر( ، واألصل وىلك من قضى اهلل ىبلكو وقّبى من قضى اهلل قباتو، وعدؿ عن تعاىل كقولويرادفو،  
ناجي كاف بأمر آمر مطاع وقضاء ذلك إىل لفظ اإلرداؼ ؼبا فيو من اإلجياز والتنبيو على أّف ىبلؾ اؽبالك وقباة ال

من ال يرّد قضاؤه. واألمر يستلـز اآلمر، فقضاؤه يدّؿ على قدرة اآلمر بو وقهره، وإّف اػبوؼ من عقابو والرجاء من 
ثوابو حيّضاف على طاعة اآلمر، وال حيصل ذلك كلو من اللفظ اػباص، قاؿ بعضهم; الفرؽ بينو وبُت الكناية أّف 

، واإلرداؼ من مذكور إىل مًتوؾ، كذا يف اإلتقاف يف نوع الكناياتالكناية انتقاؿ من ال  .1ـز إىل ملزـو

 علم البديع: -5
ىو علم تعرؼ بو وجوه ربسُت الكبلـ بعد رعاية اؼبطابقة ؼبقتضى اغباؿ بعد رعاية ووضوح الداللة أي         

علم يعرؼ بو كل وجو جزئي يرد على سامع الكبلـ البليغ واؼبتلفظ بو على ما يف األصوؿ، وليس اؼبراد بوجوه 
اؼبعنوي وعند ذلك فبا يورث الكبلـ حسنا، سواء  التحسُت مفهومها األعم الشامل للمطابقة، واػبلو عن التعقيد 

 كاف داخبل يف الببلغة أو غَتىا داخل فيها فبا يتبُت يف علم اؼبعاين والبياف واللغة والعرؼ والنحو. 
ألنو يدخل فيها حينئذ بعض ما ليس من احملسنات التابعة لببلغة الكبلـ كاػبلو من التنافر وـبالفة القياس 

اؼبصطلحات الواردة حوؿ ىذا العلم يف الكشاؼ نقوؿ; تأكيد الذـ دبا يشبو اؼبدح،تأكيد  .ومن2وضعف التأليف
 اؼبدح دبا يشبو الذـ ،التدبيح ،التعديد،التقابل ،تنسيق الصفات، اعبناس اػبيفاء ،السهولة......

 تأكيد الذّم بما يشبو المدح: 
أف يستثٌت من صفة مدح منفية عن الشيء عند أىل البديع من احملّسنات اؼبعنوية، وىو ضرباف; أحدمها 

 :صفة ذـ لو بتقدير دخوؽبا فيو، أي دخوؿ صفة الذـّ يف صفة اؼبدح كقولك
ـّ وتعقب بآداة .فبلف ال خَت فيو إاّل أنّو يسيء إىل من أحسن إليو استثناء تليها  والثاين أف تثبت للشيء صفة ذ

والثاين من وجو  .صفة أخرى لو كقولك; فبلف فاسق إاّل أنّو جاىل. فالضرب األوؿ يفيد التأكيد من وجهُت
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ومنو ضرب آخر أعٍت االستثناء اؼبفرّغ كبو; ال  .واحد على قياس ما عرفت يف تأكيد اؼبدح دبا يشبو الذـ

  1.ثناء كبو; جاىل لكنو فاسقنستحسن منو إاّل جهلو. واالستدراؾ فيو دبنزلة االست

 :تأكيد المدح بما يشبو الذّم 
ـّ منفية عن الشيء  عند أىل البديع من احملّسنات اؼبعنوية، وىو ضرباف; أفضلهما أف تستثٌت من صفة ذ
 صفة مدح لذلك بتقدير دخوؽبا فيها، أي بتقدير دخوؿ صفة اؼبدح يف صفة الذـّ كقوؿ النابغة الذبياين ;

أي من مضاربة اعبيوش. وفلوؿ أي كسور يف حّدهتا.  .غَت أف سيوفهم هبن فلوؿ من قراع الكتائب وال عيب فيهم
ـّ منفية قد استثٌت منها صفة مدح، وىو أّف سيوفهم ذات فلوؿ أي ال عيب فيهم إاّل ىذا الفلوؿ  فالعيب صفة ذ

حملاؿ كما يقاؿ; حىت يلج اعبمل يف سّم إف كاف عيبا وكونو عيبا ؿباؿ. فإثبات الشيء من العيب يف اؼبعٌت تعليق با
اػبياط. فتأكيد اؼبدح ونفي صفة الذـّ يف ىذا الضرب من جهة أنو كدعوى الشيء ببّينة ألّف اؼبعّلق باحملاؿ ؿباؿ 

 .ضرورة
الذي ىو ومن جهة أّف األصل يف االستثناء االتصاؿ، فذكر أداتو قبل ذكر اؼبستثٌت يوىم إخراج الشيء 

ثٌت منو، فإذا وليتها صفة مدح جاء التأكيد ؼبا فيو من اؼبدح على اؼبدح واإلشعار بأنّو مل توجد فيو من أفراد اؼبست
ـّ أصبل حىت يثبتها والضرب الثاين أف تثبت لشيء صفة مدح وتعقب بأداة االستثناء تليها صفة مدح  .صفة ذ

ل االستثناء يف ىذا الضرب االنقطاع وأص«. أنا أفصح العرب بيد أيّن من قريش»أخرى لو، أي لذلك الشيء كبو 
أيضا كما يف األوؿ، لكن االستثناء اؼبنقطع يف ىذا الضرب مل يقّدر متصبل كما يف األوؿ ألنو ليس فيو صفة ذـ 
منفية عامة ديكن تقدير دخوؿ صفة اؼبدح فيها، فبل يفيد التأكيد إاّل من الوجو الثاين، ألنو مبٍت على التعليق 

 . 2لى تقدير االستثناء متصبل. وؽبذا كاف الضرب األوؿ أفضلباحملاؿ اؼببٍت ع
 :السهولة 

؛ ومن أحسن أمثلتو قوؿ قيس 3ىي يف البديع خلّو اللفظ من التكليف والتعقيد والتعّسف يف السبك
 .اجملنوف;  أليس وعدتٍت يا قلب أين إذا ما تبت من ليلى تتوب

 .فها أنا تائب من حّب ليلى فمالك كلما ذكرت تذوب
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 علم العروض:  -6
عن علم القافية،  احًتازىو علم تعرؼ بو كيفية األشعار من حيث اؼبيزاف والتقطيع والقيد األخَت 

.من اؼبصطلحات الواردة حوؿ ىذا العلم; 1وموضوعو اللفظ اؼبركب من حيث أف لو وزنا 
،اؼبنسرح... ،الزلل،اػبزؿ،اػبـز  اعبديد،اغبد،اإلشباع،التذييل،اػبرب،السبلمة،اػبـر

  :المنسرح 
اسم فاعل من اؼبصدر; االنسراح دبعٌت التعري واػبروج من الثياب، أما يف اصطبلح أىل العروض; فهو 

مفعوالت بضم التاء أربع مرات.  يعرض البحور اؼبشًتكة بُت العرب والعجم وأصل ىذا البحر; مستفعلن اسم
 .2وىذا البحر يعًتيو النقصاف إىل حد ال يبقى منو ركنُت

 الخزم: 
الفتح وسكوف الزاء اؼبعجمة عند أىل العروض ىو زيادة حرفُت أو ثبلثة أحرؼ أو أربعة فقط على 

ة زيادة تلحق أوؿ البيت اغبرؼ األوؿ كذا يف عنواف الشرؼ. ويف بعض رسائل العروض العريب اػبـز بالزاء اؼبعجم
وإذا أنت جازيت امرئ السوء فعلو أتيت من األخبلؽ ما  :تسقط يف التقطيع، وذلك إّما حبرؼ كالواو يف قولو

 ليس راضيا 
 قد فاتٍت اليـو حديثك ما لست مدركو :إّما حبرفُت كقد يف قولوو 
ادة  رميناه بسهمُت فلم خيطئ فؤاده وإّما كبن قتلنا سيد اػبزرج سعد بن عب :وإّما بثبلثة أحرؼ كنحن يف قولو 

 أشدد حيازديك للموت إّف اؼبوت مبلقيكا وال ذبزع من اؼبوت إذا حّل بواديكا :بأربعة أحرؼ كأشدد يف قولو
الفخر أولو جهل وآخره حقد إذا تذكرت األقواؿ والكلم فخـز حبقد يف الوسط.  :واػبـز يف غَت األوؿ قبيح كقولو 

 . 3راء اؼبهملة فجائز يف أوؿ البيت ويف أوؿ االبتداء يف البيت اؼبقّفى أو اؼبصراع وكذا يف غَتمهاوأّما اػبـر بال
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 الخرم: 
 ويف بعض .بالفتح وسكوف الراء عند أىل العروض حذؼ اغبرؼ األوؿ من اعبزء كذا يف عنواف الشرؼ

رسائل العروض العريب اػبـر إسقاط أوؿ متحرؾ من الوتد اجملموع إذا كاف اعبزء صدر البيت. فإف كاف ذلك يف 
 .1فعولن ساؼبا فهو الثّلم، وإف كاف يف مفاعلن ساؼبا فهو العضب، واػبـر يعّم الكل

 الخرب: 
اعيلن مفعوؿ بضم البلـ  بالفتح وسكوف الراء اؼبهملة عند أىل العروض اجتماع اػبـر والكّف فيصَت مف 

كذا يف عنواف الشرؼ، وىكذا يف عروض سيفي حيث قاؿ اػبرب; ىو حذؼ اؼبيم والنوف من مفاعيلن فيصَت 
 .2فاعيل واليت يستعمل بدال منها مفعوؿ بضم البلـ

 علم القافية: -7
وضوعو ىو علم تعرؼ بو كيفية األشعار من حيث التقفية، والقيد األخَت احًتاز من علم العروض، وم

 .3اللفظ اؼبركب من حيث أف لو قافية
بعض اؼبصطلحات اؼبتعلقة هبذا العلم واؼبذكورة يف الكشاؼ; الرس، اإليطاء، اإلكفاء، اغبدود، الروي، 

 السناد، الدخيل، الردؼ، اػبفيف، اػبروج.
 الّسناد: 

بالكسر عند أىل القوايف العربّية عبارة عن كل عيب حيدث قبل حرؼ الروي، وذلك إّما باجتماع قافية  
مردفة مع قافية غَت مردفة كأف تكوف إحدى القافيتُت قوسي واألخرى طبسي، أو باجتماع قافية مؤّسسة مع غَتىا  

لضم والفتح، أو بالفتح والكسر، أو كقافية أسلمي مع عامل، أو باختبلؼ اغبذو إّما بالضم والكسر أو با
باختبلؼ اإلشباع، أو باختبلؼ التوجيو، كذا يف بعض رسائل القوايف العربية. وأّما الشعراء العجم فيطلقوف الّسناد 

ومعناىا دخاف، و « دود»ومعناىا عدؿ، و « داد»دبعٌت أخّص. الّسناد ىو اختبلؼ الّردؼ مثل الكلمات 
 دبعٌت رأى(. « ديد»صح; ركض. )واأل:ومعناىا« دويد»

 .والّسناد لغة; ىو التعاوف أو الصداقة مع شخص آخر
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وإذا كانت القافيتاف يف بيت من الشعر ـبتلفة حبسب الردؼ، فإّف ذلك البيت ال يكوف فيو ارّباد يف 
ة على ىذا إّف الّسناد يعٍت االختبلؼ، ووجو التسمي :القافية، وذلك مثل رجلُت أحدمها معُت لآلخر. وقيل أيضا

 . 1التقدير واضح
 الحذو; 

بالفتح وسكوف الذاؿ اؼبعجمة ىو عند أىل القوايف حركة ما قبل الّردؼ، كذا يف عنواف الشرؼ. ويقوؿ 
 :يف رسالة منتخب تكميل الصناعة; اغبذو ىو اغبركة ما قبل الّردؼ والقيد مثل اغبركة يف ما قبل ألف الكلمات

هبار وقرار. وحركة ما قبل الكلمات; مهر وگلچهر. ورعاية تكرار اغبذو يف القوايف إلزامي ما عدا حالة كوف الّروي 
متحركا بسبب حرؼ وصل. ففي ىذا اغباؿ عند أكثر الّشعراء اختبلؼ حوؿ كوف اغبذو أي اغبركة ما قبل القيد 

فإف أّدى لذلك فبل يعود ىذا أيضا جائزا. واغبذو يف  جائزة بشرط أاّل يؤّدي ذلك إىل تبديل القيد على الّردؼ،
اللغة دبعٌت اؼبساواة بُت شيئُت، مثل حركة ما قبل الّردؼ ىي مساوية غبركة الّتأسيس يف اللزـو وظّبوا ذلك حذوا. 

ب  وعليو فإّف ىذا اؼبصطلح خاص بأىل الفارسية أّما الشعراء العرب فبل اعتبار عندىم للقيد. وؽبذا اعترب صاح
 .2كتاب عنواف الشرؼ اغبذو ـبصوصا حبركة ما قبل الّردؼ

 اإليطاء: 
الشعراء ىو إعادة القافية وىو عيب كما يف عنواف الشرؼ، وكّلما تباعدا كاف القبح أقل. فإف كاف  عند 

أحد اللفظُت معرفة واآلخر نكرة واختلف اؼبعٌت مل يكن إيطاء كما يف بعض الرسائل. ويف اإلتقاف اإليطاء تكرار 
 .3الفاصلة أو القافية وىو عيب يف القافية ال يف الفاصلة 

 الخروج: 
بالضم وزبفيف الراء اؼبهملة يف اللغة ضد الدخوؿ. وعند أىل القوايف أحد حروؼ اؼبّد واللُت الذي  

يكوف بعد الوصل إذا ربّرؾ كذا يف عنواف الشرؼ. وضمَت ربّرؾ راجع إىل الوصل. وال يتحّرؾ من حروؼ الوصل 
وىذا اصطبلح العرب، وأما اصطبلح إاّل اؽباء وحينئذ يلزمها خروج كما وقع يف بعض الرسائل ألىل العرب. 

الفرس فكما ذكره يف جامع الصنائع قاؿ; اػبروج; ىو اغبرؼ الذي يأيت بعد الوصل، وال يكوف حرؼ الوصل 
متحركا. مثل الياء يف; كارًن، وبارًن ومعنامها; نعمل، وكبمل أو أحيانا يكوف متحرّكا مثل ياء افكنيم وبشكنيم 
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حىت مىت نلقي بأنفسنا يف صحراء اغبماد )أرض صخرية( ونكسر  :يف ىذا البيتومعنامها; نرمي، ونكسر. كما 
زجاج قلوبنا حبجر الظلم وقاؿ صاحب معيار األشعار; األوىل ىو أّف كل ما يأيت بعد الروي والوصل أف يعترب من 

إذا مل يكن كلمة قبل الرديف. وىذا كبلـ معارض ؼبا ىو معروؼ، ذلك أّف اؼبشهور ىو أّف كل ما كاف بعد الروي 
 . 1كاملة أو دبنزلة كلمة فبل يعد رديفا. كما أّف رعاية تكرار اػبروج يف القوايف ىو أمر واجب

 المصطلحات األعجمية: .ب 
وىي مصطلحات تنتمي إىل لغات عدة وىي اللغة الفارسية، القبطية، الًتكية، اليهودية، الدومية، اؽبندية، 

اؼبصطلحات األعجمية; علم التصوؼ، الطب، الببلغة،  التهانوي"ليت نسب ؽبا" اليونانية، السريالية. ومن العلـو ا
 يف كشافو مصطلحات أعجمية منها; التهانوي"اؽبيئة، الرمل، التنجيم، وقد أورد "

 ، سيب زنخ، ىرحشواف، جاناف، هبمناه، وتَته ماه، فروردينماه، شهريور، مرداداماه. سيمياتر، آب حيات، أبيب، 
  :تر 

فارسية ومعناىا رطب، ويف فن الببلغة; ىي الشعر السلس الذي ال تعقيد فيو، ويقابلو اعباؼ!  كلمة
 .2الذي ينايف الفصاحة والسبلسة. وىو طراز يسمى بالفارسية; حبفصانة أي الوحشي

 تيره ماه; 
 .3شهر من أشهر التقوًن الفارسي، وىو الشهر الثاين من شهور فصل الصيف. ويسمى اليـو تَت ماه  اسم
 جانان: 

   . 4معناىا بالفارسية احملبوب. وعند الصوفية ىي صفة القيومية اليت تقـو هبا صبلة اؼبوجودات
 جان افزا: 

 5.بالفارسية ما يزيد الروح، يقّوي الروح
 
 

 :آب حيات 
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معناه ماء اغبياة، وىي لفظة فارسية، يقصد هبا عُت ماء يف الظلمات، وكل من يشرب منها ديوت بعد طوؿ   
 .1حياة، ويف اصطبلح السالكُت; كناية عن نبع العشق واحملبة واليت كل من يذوقها ال يصبح معدوما وفانيا أبدا

  :سيب زنخ 
 .2بالفارسية تفاحة الذقن، وعندىم ىي اؼبشاىدة، اليت تطلع من مطالع اعبماؿ

 :شهريور  
 .3اسم شهر يف التاريخ الفارسي وىو الشهر الثالث من أشهر الصيف

 جهىد التهانىي في جمع المصطلحاث المفردة والمركبت: -3
 اؼبتخصصة. تستخدـ أّناط ـبتلفة يف اؼبصطلحات أو الوحدات اؼبصطلحية لوسم اؼبفاىيم

فاؼبصطلح البسيط يتألف من كلمة واحدة فقط قد تكوف مشتقة وقد تكوف مركبة واؼبصطلح اؼبركب يتألف من  
كلمتُت أو أكثر وبأخذ شكل عبارة مصطلحية. وتعد اؼبختصرات أشكاؿ ـبتزلة يف مصطلح بسيط أو مركب، 

 .فهناؾ حروؼ أو مقاطع أو كلمات قد حذفت فيها من اؼبصطلح الرئيسي
واؼبختصرات تكوف مستمدة من مصطلح مركب تتكوف من األحرؼ األوىل للمصطلح اؼبركب، حبيث يلفظ كل 

 حرؼ منفصبل عن غَته. وفبا يبعث على االىتماـ أف اؼبصطلحات اؼبركبة قد تتطور دبرور الزمن لتصبح أقصر.
اغبجة وىو التصريف، ونظر يف  "فنظر يف اؼبفرد معتمدا إما على السماع وىو اللغة أو على التهانويأما" 

اؼبركب مطلقا فإما يكوف  معتمدا على الوزف واألحكاـ اإلسنادية ،و اؼبختص بالوزف فنظره إما يف الصورة أو يف 
اؼبادة والثاين علم البديع واألوؿ كاف دبجرد الوزف فهو علم العروض، وإال فعلم القوايف وما يعم اؼبفرد واؼبوكب فهو 

  .4ين فإف تعلق بصور اغبروؼ فهو علم قوانُت الكتابة، وإف تعلق بالعبلمات فعلم قوانُت القراءةعلم النحو والثا

 المصطلحات المركبة: .أ 
 

 :إلتقاء الخاطرين  
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على قوؿ مصراع أو بيت من الشعر، إذا يراد معٌت وصفة  ىو عند البلغاء أف يتفق شاعراف يف اجملاوبات        
حبيث ال يتهم أحدمها األخذ من اآلخر، وذلك بأف يكوف كبلمها يف زماف واحد ومكاف واحد، فينشئاف على 
ذلك اػبط، حبيث مل يطلع أحدمها على ما يقولو اآلخر. وإذا كاف ىذا اآلخر أي طريق اجملاوبات يتفقوف فيما 

 .1دة يومُت مث يضعوف شيئا بشرط أف يكوف تبلقيهما غَت فبكن، فإنو نفس اغبكمبينهما على م
 :شبو الفعل  

ويسّمى مشابو الفعل أيضا، عند النحاة ىو ما يعمل عمل الفعل ويكوف فيو حروفو أي حروؼ الفعل كاسم      
الفعل وىو ما يستنبط منو معٌت الفعل الفاعل واسم اؼبفعوؿ واسم التفضيل والّصفة اؼبشّبهة واؼبصدر، ويقابلو معٌت 

وال يكوف فيو حروفو كاؼبستقّر من الظروؼ، وإف كاف جارا وؾبرورا وكحروؼ التنبيو واإلشارة وكحروؼ النداء على 
تقدير كوّنا عاملة يف اؼبنادى بدوف تقدير أدعو، وكحروؼ التمٍّت والًتّجي، وكحروؼ الّتشبيو وكمعٌت التشبيو من 

وقيل ال حروؼ  .عليو كبو زيد عمرو مقببل أي زيد شابو عمروا مقببل، وكاؼبنسوب وكاسم الفعلغَت لفظ داّؿ 
 االستفهاـ والّنفي. وإّف من اغبروؼ اؼبشّبهة بالفعل لعدـ ورود االستعماؿ على عملها. 

إّف شبو الفعل ىو ما يعمل عملو وىو من تركيبو كاسم الفاعل واسم اؼبفعوؿ والصفة اؼبشّبهة والظرؼ إف كاف 
مقّدرا باسم الفاعل، ومعٌت الفعل ىو اؼبستنبط من فحوى الكبلـ من غَت التصريح بو أو تقديره كاإلشارة والتنبيو 

على ىذا خيرج اسم الفعل من شبو الفعل وال يدخل يف معٌت وكالنداء والًتّجي والتمٍّت والّتشبيو. وال خيفى أنّو 
 .  2الفعل أيضا، فاألوىل يف تعريفهما ما قيل أّوال، كذا قيل. وقد يراد دبعٌت الفعل ما يشتمل شبو الفعل أيضا

 جّنة األفعال: 
ؿ الصاغبة، ىي اعبنة الصورية من جنس اؼبطاعم اللذيذة واؼبشارب اؽبنية و اؼبناكح البهية ثوابا لؤلعما

 . 3وتسّمى جنة األعماؿ وجنة النفس
 الجمار الّثالث: 

 4.عند الصوفية عبارة عن النفس والطبع والعادة وجيئ يف لفظ اغبج    
 
 خط المشرق والمغرب:  

                                                   
.365، صالتهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، المرجع السابق محمد علي   1  
.2116المرجع نفسه، ص  2  
.  6:5، صالمرجع نفسه،  3  
658المرجع نفسه، ص  4  
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 .عندىم ىو اػبط الواصل بُت نقطيت اؼبشرؽ واؼبغرب ويسّمى خط االعتداؿ أيضا
انتهى. وىذا اػبط وخط نصف النهار  االستواءاالعتداؿ و ويف شرح الچغميٍت للقاضي ويسّمى أيضا خط 

 1.خيرجاف يف سطوح الرخامات اؼبعمولة ؼبعرفة االرتفاعات
 :جامع الكالم 

ويأيت أيضا دبعٌت  .ىو عند الشعراء أف يذكر الشاعر يف شعره اؼبوعظة واغبكمة والشكوى من الزماف
 .2الكبلـ اؼبوجز الذي ألفاظو قليلة ومعانيو كثَتة 

 المصطلحات المفردة: .ب 
 الجحد: 

بسكوف اغباء اؼبهملة مع ضم اعبيم وفتحها وبفتحتُت أيضا يف اللغة إنكار شيء مع العلم بو كما يستفاد 
من الصراح. وعند أىل العربية يطلق على الكبلـ الّداؿ على ذلك. قاؿ يف اإلتقاف النايف إف كاف صادقا يسّمى  

يسّمى جحدا ونفيا أيضا. ويطلق أيضا عندىم على الفعل اؼبنفي بلم كبو مل كبلمو نفيا ومنفيا، وإف كاف كاذبا 
 .3يضرب على ما يستفاد من إطبلقاهتم، وقد صرّح بذلك أيضا يف بعض كتب الصرؼ

 لثّناءا: 
باؼبّد ىو ذكر ما يشعر بالتعظيم. وقد يطلق على اإلتياف دبا يشعر بالتعظيم. فقيل إنو حقيقة فيهما. وقيل 
يف األوؿ فقط وأما يف الثاين فمجاز مشهور كذا ذكر عبد العلي الربجندي يف حاشية الچغمٍت. واؼبعٌت الثاين أعم 

 .الختصاص األوؿ باللساف خببلؼ الثاين
غاء يف الثناء أف يذكر يف النظم كما يف جامع الصنائع. فالثناء باؼبعٌت األوؿ أعم مطلقا واؼبعترب عند البل

من اغبمد ألنّو عبارة عن ذكر ما ينبئ عن تعظيم اؼبنعم على قصد التعظيم، والثّناء مطلق عن قصد التعظيم. وكذا 
ذلك الشيء والثناء باؼبعٌت األوؿ أعّم من باؼبعٌت الثاين ألنّو أعّم من األوؿ واألعم من األعم من الشيء أعّم من 

وجو من الشكر ألنو عبارة عن فعل ما ينبئ عن تعظيم اؼبنعم بإزاء النعمة، سواء كاف باللساف أو اعبناف أو األركاف 
 4.والثّناء ـبتّص باللساف، لكنو عاـ من حيث أنو بإزاء النعمة أو غَتىا مثل نسبة اغبمد إىل الشكر

 الّتولية: 

                                                   
.:85، صمحمد علي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، المرجع السابق   1  
.658المرجع نفسه، ص  2  
. 663المرجع نفسه، ص  3  

.652، صالمرجع نفسه  4  
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عل الشخص واليا. وشريعة أف يشًتط البائع يف بيع العرض أنّو دبا شرى بو أي دبا قاـ على البائع لغة; ج
 .من الثمن أو غَته

وقولنا يف بيع العرض احًتاز عن الصرؼ فإّف التولية ليست يف بيع الدراىم والدنانَت كما يف الكفاية. 
. وباعبملة إذا اشًتى شخص شيئا بثمن معُّت مث أراد أف يبيعو وقولنا دبا شرى بو احًتاز عن اؼبراحبة والوضيعة

بشخص آخر فإف قاؿ بعتو منك دبا اشًتيتو من الثمن فهو تولية، ىكذا يف جامع الرموز والربجندي وقد سبق يف 
 .1لفظ البيع أيضا

 الّشاب:  
ّن بعد الكهل وىو الذي بتشديد اؼبوحدة لغة من يكوف سنو ما بُت الثبلثُت إىل أربعُت، والشيخ ىو اؼبس

انتهى شبابو. والّشاب شرعا من طبس عشرة سنة أي من حّد البلوغ إىل ثبلثُت ما مل يبلغ عليو الشيب، والكهوؿ 
 2.من ثبلثُت إىل طبسُت

 الّشاذ: 
بتشديد الذاؿ لغة اؼبتفّرد. وعند أىل العربية كالصرفيُت والنحاة ما يكوف ـبالف القياس من غَت أف ينظر 

ّلة وجوده وكثرتو يف االستعماؿ كبو قولو; وأّما ما قّل وجوده فيسّمى وجوده نادرا سواء خالف القياس أو ال،  إىل ق
كخزعاؿ. وما يكوف يف ثبوتو كبلـ يسّمى ضعيفا كقرطاس بالضم، فإّف الفصيح بكسر القاؼ الزائد بلفظو. 

اعبمهور يسّمى شاذا على الصحيح، خببلؼ  الكبلـ الوارد قبل وضع القواعد النحوية إف خالف قاعدة الكّل أو
 . 3ما ورد بعده فإنّو إف خالف الكّل يسّمى فبنوعا، وإف خالف اعبمهور يسّمى شاذا

 التهانوي في جمع مصطلحات علوم المادة: جهود -4
تتضمن  .واؽبندسة للعلـووتطبيقاهتا  خواص اؼبواداؼبواد ىو زبصص متداخل يتضمن دراسة  وىندسة علـو       

واؽبندسة اؼبيكانيكية، و اؽبندسة  للهندسة الكيميائية، إضافة والكيمياء الفيزياء التطبيقيةعلـو اؼبواد حقوؿ من 
، العصر اغبجريستخدمة يف كل عصر اظبو، مثبًل ربدد اؼبواد اؼب .والطب والرياضيات  اؼبدنية واؽبندسة الكهربائية

                                                   
.645، صمحمد علي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، المرجع السابق  1  

.2111المرجع نفسه، ص  2  
.  2111،صالمرجع نفسه   3  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A
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. وألمهيتو الكبَتة قاـ التهانوي والعلـو التطبيقية اؽبندسةويعترب علم اؼبواد أحد أقدـ أشكاؿ  .والعصر الربونزي
 اؼبصطاحات قبد ; بتفصيل أىم العلـو اليت تنحصر ربتو وكذلك تصنيف اؼبصطلحات اؼبتعلقة بو ،ومن أمثلة ىذه

  الرياضيات:علم  .2
علم الدِّراسة اؼبنطقيَّة لكمِّ األشياء وكيفها وترابطها، كما أنو علم الدراسة اجملردة البحتة التسلسلية  

للقضايا واألنظمة الرِّياضية. وىي واحدة من أكثر أقساـ اؼبعرفة اإلنسانية فائدة وإ ثارة. وتتطلب الرياضيات 
ليل الدقيق، والّتعليل الواضح، وتساعد تلك اؼبهارات الناس على حل بعض األلغاز الصعبة مهارات أمهها; التح

وتُبٌت الرياضيات على اؼبنطق، فانطبلقا من فرضيات قُبلت على نطاؽ واسع،كما استخدـ علماء  اليت تواجههم.
 الرياضيات اؼبنطق الستخراج النتائج وتطوير نظم رياضية متكاملة.

 ومن األمثلة عن مصطلحات ىذا العلم  اليت أوردىا التهانوي نذكر;حصة البعد،اؼبقياس،القوس......
 حّصة البعد: 

الرياضيُت عبارة عن قوس عرض الكوكب واؼبيل الثاين لدرجة ؾبموعُت إف كاف العرض واؼبيل الثاين   عند
كبلمها يف جهة واحدة بأف كانا مشاليُت أو جنوبيُت. وعن قوس الفضل بُت العرض واؼبيل الثاين إف كانا ـبتلفُت 

الزيج اإليلخاين، فحّصة البعد قوس من يف اعبهة؛ فجهة حّصة البعد إّما جهة اجملموع أو جهة الفضل كذا يف 
 1.دائرة العرض

 المقياس: 
بكسر اؼبيم عند الرياضيُت ىو العمود القائم على سطح يكوف الّظل الواقع منو يف ذلك السطح، وىو إّما 
عمود على سطح األفق أو سطح يوازيو أي يوازي سطح األفق، وظّل ىذا اؼبقياس يسّمى ظبل ثانيا. وإّما عمود 

سطح قائم على كّل من سطح دائرة األفق وسطح دائرة ارتفاع النَّت من جانب النَّت أي يكوف موازيا لؤلفق على 
ويكوف يف سطح دائرة االرتفاع، وموضعو يف السطح الذي قاـ عليو ىو الذي يكوف النَّت يف جانبو، فإّف لذلك 

، وظّلو يسّمى ظبل أّوال، ويسّمى اعبسم السطح جانبُت أحدمها إىل جهة النَّت واآلخر إىل خبلؼ جهة النَّت 
اؼبخروطي الذي يكوف ىذا العمود سهما لو مقياسا أيضا ذبّوزا، ىكذا يستفاد من تصانيف عبد العلي الربجندي. 

 .2ويطلق اؼبقياس أيضا على قسم من اؼبقدار
 

                                                   
.691، صمحمد علي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، المرجع السابق  1  

.2744،ص المرجع نفسه  2  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 القوس; 
بالفتح وسكوف الواو عند الرياضيُت ىي قطعة من ؿبيط الدائرة سواء كانت أزيد من ربع الدائرة أو أنقص 
منو أو مساوية لو، وكّل قوس نقصت عن ربع الدائرة أي عن تسعُت درجة ففضل التسعُت عليها يسّمى سباـ تلك 

حداف لغة، لكن إطبلؽ كل القوس على سبامها القوس، وقد ظّبي كّل القوس أيضا، فإّف التماـ والكّل اجملموعي متّ 
. والظاىر أّف التماـ ىاىنا دبعٌت اؼبتّمم وإطبلؽ الكّل هبذا اؼبعٌت غَت ظاىر، كذا قاؿ  غَت مشهور يف كتب القـو
عبد العلي الربجندي يف حاشية الچغميٍت. وقاؿ أيضا; لفظ سباـ القوس إذا أطلق يراد بو ذلك، وقد يطلق على 

تلك القوس نصف دائرة أو دائرة تامة، لكّن األّوؿ يقّيد بأنّو سباـ القوس إىل نصف الدور، والثاين  قوس يكوف مع
 .  1يقّيد بأنّو سباـ القوس إىل الدور

 علم الهندسة: .2
وىو علم تعرؼ بو أحواؿ اؼبقادير ولواحقها وأوضاع بعضها عند بعض، ونسبها وخواّص اؽبندسة 

وموضوعو  .بيلو أف يعمل هبا، واستخراج ما حيتاج إىل استخراجو بالرباىُت اليقينيةأشكاؽبا، والطرؽ إىل عمل ما س
اؼبقادير اؼبطلقة أعٍت اعبسم التعليمي والسطح واػبّط ولواحقها من الزاوية والنقطة والشكل.  ومن اؼبصطلحات 

 "يف ىذا العلم قبد; التهانوياليت ذكرىا "
 .....النفصاؿاالتكسَت ،األعظم،الشلجمي،الساؽ ،اغبد،

 الّتكسير: 
كالتصريف عند اؼبهندسُت يستعمل دبعٌت اؼبساحة. وعند أىل اعبفر ىو نوع من البسط وقد سبق. 

 .2ويطلق على التحريف أيضا وقد سبق. وعلم التكسَت ىو علم اعبفر
 األعظم: 

 .3ىو عند اؼبهندسُت اسم عبذر ذي االظبُت الرابع  
 الّشلجمي: 

مسّطح حييط بو قوساف متساويتاف ـبتلفتا التحّدب، كّل منهما أعظم من عند اؼبهندسُت ىو شكل 
جذر نبايت يعرؼ  -ظّبي بذلك تشبيها لو بالشلجم وىو معرب شلغم .نصف الدائرة، ويسّمى عدسيا أيضا

                                                   
.2456، ص، كشاف اصطالحات الفنون، المرجع السابق محمد علي التهانوي  1  

.615، ص المرجع نفسه 2  
.344المرجع نفسه، ص  3  
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وتشبيها لو بالعدس. والشبيو بالشلجمي شكل حييط بو قوساف غَت متساويتُت ـبتلفتا التحّدب إحدامها  -باللفت
صف الدائرة واألخرى أعظم منو. واعبسم الشلجمي والعدسي جسم حيدث من إدارة اؼبسّطح العدسي على قطره ن

األصغر نصف دورة، فإّف للشلجمي قطرين أحدمها اػبّط الواصل بُت زاويتيو وىو القطر األطوؿ، وثانيهما اػبّط 
ا يف ضابط قواعد اغبساب، وعلى فقس اؼبنّصف للقوسُت العمود على القطر األطوؿ وىو القطر األصغر. ىكذ

 .1اعبسم الشبيو بالشلجمي
 الّساق: 

 2.عند اؼبهندسُت يطلق على ضلع من أضبلع اؼبثّلث
  ّالحد: 

بالفتح لغة اؼبنع وّناية الشيء. وعند اؼبهندسُت ّناية اؼبقدار وىو اػبّط والسطح واعبسم التعليمي ويسّمى 
مشًتكا أيضا، وىو ذو وضع بُت مقدارين يكوف ّناية ألحدمها وبداية طرفا أيضا. وقد يكوف مشًتكا ويسّمى حدا 

لآلخر، أو ّناية ؽبما أو بداية ؽبما على اختبلؼ العبارات باختبلؼ االعتبارات. فإذا قّسم خط إىل جزءين فاغبّد 
كذلك السطح.   اؼبشًتؾ بينهما النقطة. وإذا قّسم السطح كذلك فاغبّد اؼبشًتؾ بينهما اػبط، ويف اعبسم اؼبنقسم

واغبدود اؼبشًتكة جيب كوّنا ـبالفة يف النوع ؼبا ىي حدود لو ألّف اغبّد اؼبشًتؾ جيب كونو حبيث إذا ضّم إىل أحد 
 ، القسمُت مل يزد بو أصبل، وإذا فصل عنو مل ينقص شيئا، وإاّل لكاف اغبد اؼبشًتؾ جزءا آخر من اؼبقدار اؼبقسـو

ىل ثبلثة، وإىل ثبلثة تقسيما إىل طبسة، وىكذا. فالنقطة ليست جزءا من فيكوف التقسيم إىل قسمُت تقسيما إ
 .اػبط بل ىي عرض فيو، وكذا اػبط بالقياس إىل السطح والسطح بالقياس إىل اعبسم

اعلم أّف ّناية اػبط اؼبتناىي الوضع ال اؼبقدار نقطة، وّناية السطح اؼبتناىي الوضع واؼبقدار بالذات خط أو نقطة، 
 .3وحّد الكوكب ىو جـر الكوكب ونوره يف الفلك .عبسم بالذات سطحوّناية ا

 االنفصال: 
ىو عند اؼبهندسُت يطلق على ما بقي بعد استثناء اػبّط األقصر من خطي ذي االظبُت من أطولو، فإّف 
ذوات االظبُت كّل واحد منها خطّاف متصبلف ـبتلفاف بالطوؿ والقصر، فإذا استثٌت األقصر من األطوؿ فما بقي 
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فهو اؼبنفصل األوؿ وإف كاف متصلو ذا  يسّمى منفصبل، لكنو باسم متصلو، أعٍت إف كاف متصلو ذا االظبُت األوؿ
 .1االظبُت الثاين فهو اؼبنفصل الثاين، ىكذا إىل اؼبنفصل السادس

 ;علم الكيمياء .4
ىو العلم الذي يهتم بدراسة تركيب اؼبادة والتغَتات ىو العلم الذي يدرس العناصر و اؼبواد الكيميائية و 

التغَتات.ومن اؼبصطلحات اليت ذكرىا التهانوي يف ىذا العلم قبد;اغبرارة اليت ربدث ؽبا والطاقة اؼبصاحبة ؽبذه 
 ،اؽبيوىل،اؼبعدف.....

 :الحرارة 
بالفتح دبعٌت گرمى ضد الربودة دبعٌت سردى وماىيتهما من البديهات، وما ذكر يف حقيقتهما فهي من 

شأنو أف يكوف حارا. وقيد من شأنو صبلة األحكاـ. وبعض اغبكماء جعل الربودة عبارة عن عدـ اغبرارة عّما من 
لبلحًتاز عن الفلك فإّف عدـ حرارتو ال يسّمى برودة إذ ليس من شأنو أف يكوف حارا، فعلى ىذا التقابل بينهما 
تقابل العدـ واؼبلكة وىو باطل ألّّنا ؿبسوسة وال شيء من العدـ دبحسوس. واعًتض عليو بأّف االنفصاؿ عدـ 

أجيب بأّف احملسوس ىو اؼبنفصل وعوارضو كاللوف، واالنفصاؿ يدرؾ بالوىم التابع االتصاؿ مع أنّو ؿبسوس. و 
للحّس الظاىر ال باغبّس الظاىر، فإّف اغبكم بأّف العدـ غَت ؿبسوس باغبواس الظاىرة بديهية، فاغبق أّنا كيفية 

 .2موجودة مضادة للحرارة من شأّنا أف ذبمع اؼبتشاكبلت وغَتىا
 الهيولي; 

الياء اؼبثناة التحتانية ىي عند اغبكماء شيء قابل للصور مطلقا من غَت زبصيص بصورة بالفتح وضم 
معينة ويسّمى باؼبادة كما وقع يف حبر اعبواىر. وجاء يف كشف اللغات، اؽبيوىل; شيء تظهر فيو صور األظباء، 

الصحائف; األوؿ اؽبيوىل  وذلك ما يسّميو الصوفية األعياف الثابتة. وىي على أربعة أقساـ على ما وقع يف شرح
األوىل وىي جوىر غَت جسم ؿبل للمتصل بذاتو وىو الصورة اعبسمية. ورظبت أيضا بأّّنا جوىر من شأنو أف 
يكوف بالقوة دوف ما حيّل فيو.... الثاين اؽبيوىل الثانية وىي جسم قاـ بو صورة كاألجساـ بالنسبة إىل صورىا 

األجساـ مع الصورة النوعية اليت صارت ؿببل لصور أخرى كاػبشب لصورة  النوعية. الثالث اؽبيوىل الثالثة وىي
الّسرير والطُت لصورة الكوز. الرابع اؽبيوىل الرابعة وىي أف يكوف اعبسم مع الصورتُت ؿببل للصورة كاألعضاء 

زء ؽبما كذا يف شرح لصورة البدف. فاؽبيوىل األوىل جزء اعبسم والثانية نفس اعبسم، وأما الثالثة والرابعة فاعبسم ج
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الصحائف. وقاؿ شارح ىداية اغبكمة اؽبيوىل قد تطلق على اعبسم الذي ترّكب منو جسم آخر كقطع اػبشب 
اليت ترّكب منها السرير وتسّمى اؽبيوىل الثانية ،فهذا ـبالف ؼبا سبق إذ قطع اػبشب بالنسبة إىل السرير ىيوىل 

قوف اؽبيوىل الثانية على ما سوى اؽبيوىل األوىل أيضا، كاؼبعقوالت الثانية ثالثة، إاّل أف يقاؿ كما نقل عنو أّّنم يطل
  1.تطلق على ما وراء اؼبعقوؿ األوؿ أيضا

 المعدن; 
بالداؿ على صيغة اسم الظرؼ ىو اؼبرّكب التاـ الذي مل يتحّقق ّنّوه ويسّمى باؼبعدين أيضا. وقد ادعى 

اغبكماء النمو يف اؼبرجاف. وقيل إّف يف بعض اؼبواضع أحجار تنبت من األرض وتطوؿ شيئا فشيئا إىل أف  بعض
تصَت ذراعُت أو أكثر، فزيد قيد عدـ التحّقق ألّف ذلك ليس متحّققا إذ لو ربّقق ّنّوىا لكانت من النباتات. بقي 

يت كالعظاـ وبعض اؼبرّكبات الصناعية كاؼبعاجُت، ىل شيء وىو أّف الثمار اليابسة وقطع اػبشب وأجزاء اغبيواف اؼب
تعّد من اؼبعادف أو من األصوؿ اليت حصلت منها ؛فيو ترّدد واألظهر ىو الثاين بدليل أّف اغبيواف إذا خرج عن سّن 

 2الّنمو ال خيرج من اغبيوانية فتأّمل. وقد يفّسر اؼبعدف دبا ال نفس لو من اؼبرّكبات.

 الطب:علم  .4
قوانُت تتعرؼ منها أحواؿ أبداف اإلنساف من جهة الصحة وعدمها، لتحفظ حاصلة وربّصل وىو علم ب

 . ومن مصطلحاتو;اإلعياء،السل،البلغم ،التكدر.....3غَت حاصلة ما أمكن
 اإلعياء ; 

. وإذا عند األطباء كبلؿ مفرط يعرض يف اؼبفاصل والعضبلت ويسمى يف العرؼ تعب وفارسيها ما ندكي
حدث بتوسط اغبركة يسمى اإلعياء الذي ال يعرؼ لو سبب وىذا مقدمة اؼبرض، وإف أنواع اإلعياء بأي وجو كاف 

فهو الذي يتأمل البدف معو باغبركة وإصابة اليد. والتمددي القروحي أّما أربعة القروحي والتمددي والورمي والقشفي 
د االمتبلء واغبرارة يف العروؽ واؼبفاصل ويعسر عليها اغبركة. وأما ىو الذي حيّس اإلنساف معو كأّف بدنو يتمّدد وجي

. والقشفي ىو الذي  الورمي فهو الذي يسخن معو البدف وسبتلئ األعصاب والعروؽ ويتأمل دبّس اليد كأنو متوـر
 .4 .حيّس معو اليبوسة يف البدف كذا يف حدود األمراض

 السل;  
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ويف الطب قرحة يف الرئة. وإّنا ظّبي ىذا اؼبرض بو ألّف من لوازمو  .اؽبزاؿبالكسر وتشديد البلـ يف الّلغة 
وؼبا كاف ضبى الدؽ الزمة ؽبذه القرحة ذكر القرشي أّف الّسّل ىو قرحة الرئة مع الدؽ وعّده من  .ىزاؿ البدف

 .1دقة األمراض اؼبركبة. يقاؿ الّسّل غبمى الدؽ الشيخوخية ولقرحة الرئة. وسّل العُت ىو ضمور اغب
  البلغم: 

ىو عند األطباء نوع من األخبلط وىو قسماف; إّما طبيعي وىو الذي يصلح ألف يصَت دما وكأنّو دـ 
قاصر عن سباـ النضج، وإّما غَت طبيعي وىو طبسة أصناؼ; اغبلو واؼباحل والعفص والتفو واغبرفة. البلغم الطبيعي 

البلغم اؼبائي ىو الرقيق اؼبستوي القواـ، والبلغم الزجاجي ىو ىو خلط بارد رطب أبيض اللوف مائل إىل اغببلوة، و 
الثخُت الذي يشبو الزجاج الذائب، والبلغم اؼبخاطي ىو الغليظ الذي خيتلف قوامو، والبلغم اػباـ ىو الرقيق الذي 

 2.خيتلف قوامو
 الّتكدر: 

ىو تسّخن وترّتب يعرض للعُت  بالداؿ عند األطباء ىو رمد خفيف كما يف حبر اعبواىر. ويف األقسرائي 
فيشبو الّرمد وىو ليس بوـر كالّرمد، بل ىو شيء يشبهو يف أعراضو ويكوف من أسباب خارجية كضربة أو سقطة 

 .أو مشس منحرة ومسخنة أو برد مكّثف وال يلبث زمانا ديتّد بو

 جهود التهانوي في جمع المصطلحات من خالل الرؤوس الثمانية. -5
 لرؤوس الثمانية و حاوؿ تطبيقها يف الكشاؼ وديكن تبياف دلك كما يلي;" االتهانويأورد "

 ;المنتفعة أوالفائدة .أ 
" يف كثَت من شروح اؼبصطلحات اليت أوردىا يف كشافو فائدة العلم الذي يدرسو دلك التهانويذكر "

 اؼبصطلح وينتمي إليو خاصة إدا تعلق األمر بأظباء العلـو من مثل دلك;

 اإلسناد علم; 
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وىو " فائدة علم اإلسناد وىو ما يسمى أيضا بأصوؿ اغبديث النبوي الشريف فقاؿ; "التهانوي" ذكر
 علم يبحث فيو عن صحة الحديث وضعفو ليعمل بو أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ األداء".

 الشرع ; 

 من تعاريف الشرع ما يلي; التهانوي"جاء يف ما ذكر "

ختيارىم المحمود إلى الخير بالذات، وىو ما يصلحهم في معاشهم ىو وضع إلهي يسوق دوي العقول با"
 فذكر ىنا اؼبنفعة أو الفائدة اؼبرجوة من الشرع و ىو ربصيل العبد للخَت يف العاجلة و اآلجلة . 1،و معادىم "

 :الشاقول 
" يف تعريفهم عند أىل ىذا الفن ما يشتمل على التهانويوىو من مصطلحات علم اؽبندسة ،ذكر "

 .2"كتب أىل الهندسة:ىو حجر معلق بخيط يعرف بواسطتو استواء سطح األرضالفائدة منو فقاؿ;"ويف 

" تعريفا فارسيا لؤلدب مث ذكر تعاريف أخرى لو تضمنت معظمها فائدة األدب التهانوياألدب; أورد "
ومنها يقع على كل رياضة ؿبمودة فيخرج هبا اإلنساف إىل فضيلة من الفضائل" وشبرتو منها قولو;"ويف العناية;األدب

  .3"قولو أيضا;"قاؿ أبو زيد األنصاري وجيور أف يعرؼ بأنو ملكة تعصم من قامت بو عما يشينو

 

 الغرض: .ب 
من الشيء أو من العلم كما أسلفنا يف الرؤوس الثمانية ىو اؼبقصود من تدوين العلم حبيث خيرج ىدا 

العلم من كونو عبثا ال غرض لو وال مقصد ومن بُت ما أورد "التهانوي "يف األغراض من بعض العلـو والفنوف ما 
 يلي;

 :قاؿ فيها;"عند أىل األصوؿ ىي مقابلة الوصف اؼببلئم بقوانُت الشرع لتحقق سبلمتو عن  شهادة األصول
فبل ذبب يف إناثها بشهادة األصوؿ على اؼبستوية اؼبناقضة و اؼبعارضة كما يقاؿ;ال ذبب الزكاة يف ذكور اػبيل 
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فاؼبقصود من اؼبثاؿ اؼبذكور أف األصوؿ اليت وردت فيها النصوص تدؿ على عدـ  ،1بُت الذكور واإلناث"
التفرقة بُت ذكور ما فيو زكاة من األنعاـ وبُت إناثها فدلك قيس على ىده األصوؿ لبياف التساوي بُت الذكور 

"التحقق من خلو  التهانويجود الزكاة أيضا فالغرض من شهادة األصوؿ كما ذكر "و اإلناث يف عدـ و 
 الوصف اؼببلئم من التناقض والتعارض مع قوانُت الشرع.

 السمة: .ج 
"يف كثَت من اؼبصطلحات اليت أوردىا السمة من اؼبصطلح ؛فاؼبقصود بالسمة اإلشارة إىل " التهانويذكر 

 سبب تسمية تدؿ على معناه مثل;

 التراويح 

ىي يف األصل اسم للجلسة اليت بعد أربع ركعات يف رمضاف بالًتوحية السًتاحة الناس تراحة :"قاؿ فيها         
 .2فاؼبقصود من اؼبثاؿ اؼبذكور أف صبلة الًتاويح فيها اسًتاحة للناس بعد صبلة أربع ركعات،هبا 

 ; القسمة .د 
سهل على اؼبتعلم كل ما يتعلق بو،كوّنا ـبتصرة للوقت يف ربصيل ىي بياف أجزاء العلـو وأبواهبا لي            

 "ما يلي;التهانويالعلم من مثاؿ ما ذكر" 
 
 
 الشرعية العلوم ; 

قسمها إىل ;علم الكبلـ،علم التفسَت،علم القراءة،علم اإلسناد،علم اغبديث،علم أصوؿ الفقو،علم           
 الفقو،علم الفرائض،علم السلوؾ.

  العقلية:العلوم 
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"إىل;علم اؼبنطق وعلم اغبكمة وىدا قسمو إىل;علم اغبكمة العلمية و علم اغبكمة التهانويقسمها "         
النظرية وأدرج ربت علم اغبكمة العلمية علـو ثبلثة ىي; علم هتديب األخبلؽ،مل تدبَت اؼبنزؿ،علم السياسة 

 .1علم اغبكمة النظرية فأدرج ضمنها أيضا ثبلثة علـو ىي;العلم اإلؽبي،العلم األوسط،العلم األدىن اؼبدنية،وأما

 نوع العلم: .ه 
" عن نسبة عدد من العلـو إىل ما تنتمي إليو من الظنيات أو العمليات أو اليقينيات أو النظريات التهانويربدث "

من أصوؿ الرياضيات ويسمى بعلم اغبساب أيضا وىو ىو أو غَتىا. ومن أمثلتها حديثو عن علـو العدد فقاؿ; "
نوعاف; يبحث فيو عن ثبوت األعراض الذاتية للعدد وسلبها منو، وىو اؼبسمى بأسباطيقي وعملي وىو علم تعرؼ 

 . 2بو طرؽ استخراج اجملموالت العددية من اؼبعلومات العددية

 3طبيعي..."وربدث كذلك عن علم السماء والعامل فقاؿ; "ىو من أصوؿ ال

 المؤلف: .و 
من خبلؿ ترصبتو لنفسو, فركز كشاف اصطالحات الفنون" على كتابو " -اؼبؤلف– ىذا الرأس "التهانوي"طبق 

 على ذكر مذىبو العقلي و الفقهي ليعرؼ االذباه الذي يتبعو.
اؼبصطلحات الواردة يف  وزنا ثقيبل يف ساحة العلم واؼبعرفة فإف الدارس الراغب يف استعماؿ  "التهانوي"المتبلؾ و 

ومنو نقوؿ فاحملققوف يعرفوف الرجاؿ باغبق ال اغبق بالرجاؿ ،يثق يف مدى صحتها ومصداقيتها،  الكشاف"كتابو "
 .4يدؿ قيمة العلم الذي قدمو التهانويأف قيمة 

،فقد ذكر مرتبة العلم ;ويعترب ىذا الرأس من أىم الرؤوس فمن خبللو تعرؼ رتبة العلم ومكانتها بُت   العلـو
" أف دراسة العلـو اليت إحتواىا كتابو  كشاف إصطالحات العلوم والفنونمن خبلؿ كتابو  " "التهانوي"

الكشاؼ ال تنجح إال بعد إتقاف اللـو العربية ،وأف فهم اؼبصطلحات الواردة يف الكشاؼ تكوف متوقفة على إتقاف 
 اللغة العربية والتمكن من القواعد.
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 خاتمةال  



 الخــــاتمــة

 
 ة:ـــــــــــاتمــــــخال

للمصطلح دورا كبريا يف حياة الناس،فهو ينظم التواصل بينهم يف شىت ميادين العلوم و الفنون ،فال وجود 

لعلم بدون مصطلحاته اليت تنظم مفاهيمه، فاملصطلحات أصبحت جزءا من املنهج العلمي فهي تستحضر املعٌت 

 بأيسر وسيلة.

على مراعاة مستعمل  كتابه كاا  اصطالحات الفنون يف لعلمية مادته اأثناء مجع  "التهانويحرص 

،وعمل على مجع مادته فراعى حاجاته املرجعية ،فقسم معجمه يف علوم حمددة قدم هلا يف مقدمة كاافه معجمه 

،دما يساعد يف تيسري وصوله إىل   دراسة العلوم العربية من الكتب املعتربة يف كل علم منها و بذلك يكون أستوىف

 .مصطلحات العلوم،ووقايته من الوقوع يف إشكالية تداخل املصطلحات بني خمتلف العلوم

يف موضوع املصطلح  ةاملصطلحات من مظاهنا العلمية أي من الكتب املتخصص "التهانوي "أخذ

و  ا يضمن إحاطة املصطلح بالاروح،م،وهذا  مصدرا  (084و مثانون) ددها عن أربع مائةد عواليت زا املتخصص

ا فكانت هذ  ميزة التقسيمات و التعليل و اإلفادات الصحيحة القائمة على معار  ذوي االختصاص العاملني هب

إذ أراد أن جيعله خمتلفا عن معاجم سابقيه يف  يف مؤلفه كاا  اصطالحات الفنون التهانوي"عظيمة من ميزات "

   يف كتابه . "التهانوي "أنه وافيا لكل العلوم وهذا ما صرح به

بصورة كبرية يف مجع مادة كاا  اصطالحات الفنون و يعود السبب إىل  "التهانوي "شخصيةمل تكن 

من الكتب املعتربة اليت اختارها ،و جتد أن تعليقاته على هذ  النقول قليلة مقارنة مع حجم  اآلراءبسرد  اكتفائه

و الًتتيب والتعريف و  ،واالختيار تبدو واضحة بصورة أساسية يف اجلمع ، "التهانوي "املعجم . ولكن شخصية

د غري  و مل يتجاوز ذلك أدرج عمله ضمن العمل املعجمي ،الذي يقوم برصد ما جاء عن "لتهانويا" ذلك ألن

يصرح بأنه إذ وهو بذلك سلك  يف معجمه رموا وصفيا ، يف بناء مصطلحاهتم اعتمدوهااليت  اآللياتيف النظر يف 
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مة املصطلحي الذي ،وال يقوم مبه التعريفاتجمي الذي يعاًف ات العلوم ،وبذلك يقوم مبهمة املعأخذ من خمتصر 

 .يعاًف التسميات

از فمعظمها تًتاوح جيباإل تتسمامل تكن طويلة جدا بل  "التهانوي" اختارهاوكذا ذمد املصطلحات اليت 

قلة ب و غلبت املصطلحات البسيطة على املعقدة ،وكما اتسمت مصطلحاته بني اللفظة الواحدة أو اللفظتني

 .واستقرارها "التهانوي"املصطلحات املقيدة وهذا يدل على نضج مصطلحات

يف مصنفه الكثري من املصطلحات األعجمية خاصة منها ما كان من اهلندية و  "التهانوي "أوردقد و  

والواقع أن أكثر هذ  املصطلحات املعربة غري مرشحة إىل أن إذ كام هنديا  الفارسية و مرد ذلك إىل أصله وانتمائه

 ا و أحيانا لصعوبة ما تدل عليه. ينتار استعماهلا بني متكلمي اللغة العربية لادة عجمتها وصعوبة نطقه

منه يف  االستفادةث العريب ،كما ميكن وإن استعمال كتاب الكاا  يساعد يف إحياء مصطلحات الًتا 

التصدي املتزايد من مصطلحات العلوم املختلفة يف العصر احلديث دما يساعد يف توحيد املصطلح العريب؛ نظرا 

و النحت و غريها  االقًتاضبل الاروع يف طلح ،قيف وضع املصللمرجعية يف اعتماد كتب الًتاث مرجعية أساسية 

 من أساليب إجياد املصطلح.

يف العلوم املتنوعة  للعلماءن مستودع الذات وخزان املمتلكات ومسعفا يعترب كاا  اصطالحات الفنو 

 و التعددية. االزدواجيةميدهم باملصطلحات املناسبة؛ إلنااء هنضة علمية تتميز بلغة دقيقة بعيدة عن 
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 :فهرس المحتويات

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................. الفصل األول: ماىية املصطلح

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ....................................... متهيد

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................ مصطلح أم اصطالح:

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................ املصطلح:....تعريف 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................................... : لـــــــغـة أ. 
 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ....................................... اصطالحا: ب. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .................. :تطوره و املصطلح علم نشأة

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................ :اإلسالمي  العريب الرتاث يف املصطلح أ. 
 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .......................................الغرب: عند ب. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................. :املصطلح أركان

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .............................................. : املفهوم
 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .............................................. :الّتعريف
 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .............................................. اللفـــــــــظ:

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ..... خصائص املصطلــح:....................

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .... أساليب وضع املصطلح:..................

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................ أمهية املصطلح:..............



 
  الفصل الثاين: التهانوي سرية و أعمال

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .............................................. حياة التهانوي:

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................................ ونسبو: التهانوي اسم أ. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................................... ووفاتو: التهانوي مولد ب. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................................. التهانوي: عصر ج. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ..................................... ثقافة التهانوي ومؤلفاتو:

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................................. التهانوي: ثقافة أ. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .............................................. التهانوي: مؤلفات ب. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .......................... كشاف اصطالحات الفنون:تعريف  

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................................. الكتاب: وصف أ. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ................................................ الكتاب: طبعات ب. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ..................... الفنون: اصطالحات كشاف كتاب تصنيف ج. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ....................... الفنون: اصطالحات كشاف كتاب عنوان د. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........... بواعث كتابة كشاف اصطالحات الفنون وأغراضو:

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............... الفنون: اصطالحات كشاف كتاب تأليف بواعث أ. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ...................... الفنون: اصطالحات كشاف كتاب أغراض ب. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ..................................... منهج الكشاف وجماالتو:

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................................. الرؤوس الثمانية:

 

  



 

 ...............................................الفصل الثالث: مناذج من جهود التهانوي يف الكشاف.
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.  

  15..................................................جهود التهانوي يف إعطاء الطابع املوسوعي للكشاف

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................ : والفنون العلوم مصطلحات أ. 
 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ........................ الشرعية: العلوم مصطلحات ب. 
 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ......................... العقلية: العلوم مصطلحات ج. 

جهود التهانوي يف مجع املصطلحات العربية 
 ERREUR ! SIGNET NON.....................................………واألعجمية:

DEFINI. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI .......................... العربية: العلوم مصطلحات أ. 
 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................ األعجمية: املصطلحات ب. 

التهانوي يف مجع املصطلحات املفردة  جهود
 ERREUR ! SIGNET NON....................................................واملركبة:

DEFINI. 

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................... املركبة: املصطلحات أ.
 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ............................... املفردة: املصطلحات ب. 

 علوم مصطلحات مجع يف التهانوي جهود

 ERREUR ! SIGNET NON........................................................املادة:
DEFINI. 

 الرؤوس خالل من املصطلحات مجع يف التهانوي جهود

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI...............................….……الثمانية
 

 



 


