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ور العمـو واستقالليا ـ ، وىي المعبِّر الصادؽ عف تطُتعدُّ المصطمحات نواة أساسية في كؿ عمـ مف العمو      
. فكاف أف أفاد مف الموروث المغوي سالؾ عدة في سبيؿ تحصيؿ مصطمحاتو، وقد سمؾ النحو العربي مواستقرارىا
ؿ في تحقيؽ ، وىو عنصر فّعاف المجاز في مقدمة ىذه المرتكزات، وكامرتكزًا ميمًا في تشكيؿ مصطمحاتوبجعمو 

، واكبة وقع الحياة المتنامي، إذ تستعيف بو المغة في تطوير ذاتيا مف ذاتيا لتكوف قادرة عمى مداللي لمفظةالتطور ال
، الذي وىو المجاز –ولعمو أىميا  –فجاء ىذا البحث ليسّمط الضوء عمى أحد مصادر تشكيؿ المصطمح النحوي 

، في منيج قوامو ة االصطالح ويتخصص بويد يكتسب صفبواسطتو تنتقؿ المفظة مف معناىا القديـ إلى معنى جد
 .ه التشابو والتقارب بيف المعنييفعف وجو  االصطالحي والبحثعرض المعنى المغوي لمفظة ثـ المعنى 
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Abstract : 
     The idioms are considered as al basic rucleus in every science , and they are true 

indicators for the development of sciences in terms of their employment and stability . 

The Arabic syntax ' indulges itself ' in a number of ways to get its idioms . It made use 

of the inherited linguistic literature .                                                              

     Which is considered an important basis for the formation of its idioms . The figure of 

etimology was one of the basics of Arabic syntax and it was an influential element in 

the achievement of the semantic development of the word since the language makes use 

of it to develop its structures spontaneorsly in order to go along with the needs of the 

developing life . There fore , their research sheds light on the figure of etimology on as 

one of the resources in the formation of syntactic idiom through which the word
'
s 

original meaning is transferred into a new one to gain the features of the idiom . This is 

done in an approache to present the linguistic meaning of the word with its idiomatic 

meaning . Then the similarities between the aforementioned meanings should be looked 

for as we have done in their research .                                                      

mailto:ghadaghada338@yahoo.com


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             هـ                                                                                                                           1438  -و 2217انمجهذ األول  نسنت   – 222د انعذ                                                       مجهت األستار                                           

 

:8 
 

 المقدمة:
بو أجمعػػيف والصػالة والسػالـ عمػى خػاتـ النبيػػيف وسػيد المرسػميف محمػد ا مػػيف وعمػى  لػو وصػح     

فػػالنحو عمػػـٌ ال يختمػػؼ عػػف سػػاار العمػػوـ البشػػرية التػػي تحتػػاج إلػػى أدوات إلػػى يػػـو الػػديف. أمػػا بعػػد  
ُـّ تمػػؾ ا  دوات أو ىػػي فكريػػة تعّبػػر عػػف مضػػامينو ومفيوماتػػو وت صػػؿ أسسػػو ، ولعػػؿ المصػػطمح أىػػ

أىميا عمى اإلطػالؽ ، فالمصػطمحات ىػي مػداخؿ العمػوـ وبيػا تفػتح مسػتغمقات ا فكػار وبيػا ُيجتػاز 
دراؾ وتّبصر .  غموض النصوص وصواًل إلى فيـ وا 

وقػػد حػػاز المصػػطمح النحػػوي منػػذ نشػػ تو المقرونػػة حتمػػًا بنشػػ ة النحػػو بمكانػػة عاليػػة مػػف العنايػػة      
ء ىوّيػة فكريػة النتمػاء النحػوي إلػى مػذىب دوف  خػر ، كمػا كػاف سػاحة واالىتماـ ، فكاف عنػد القػدما

وارفػػػة الظػػػالؿ لمػػػف أراد أف يػػػػدلو دلػػػوه بالجديػػػد ، فكانػػػت المصػػػػطمحات ىػػػي ا قػػػدر لتقّبػػػؿ التجديػػػػد 
 مممحًا بارزًا مف مالمح تطور النحو  واستقراره . –أيضًا  –واستيعابو كما كانت 

محػػػدثيف بػػػؿ زادت وتوسػػػعت توّسػػػعًا الفتػػػًا لمنظػػػر حتػػػى ُأفػػػردت لػػػو ولػػػـ تقػػػؿا ىػػػذه العنايػػػة عنػػػد ال     
، غيػػػر أف ىػػػذه الدراسػػػات كانػػػت فػػػي ُجمِّيػػػا تبحػػػث عػػػف ( ٔ)الم لافػػػات وكتبػػػت فيػػػو البحػػػوث والدراسػػػات

و أحيانػػًا ، وغموضػػو أحيانػػًا إشػػكاليات المصػػطمح النحػػوي مػػف حيػػث تنوعػػو وعػػدـ اسػػتقراره وعػػدـ دقتػػ
نما ي تي ىػذا  ، وفي ىذا القوؿ الكثيرأخرى ، ولسنا ىنا بصدد إعادة ما قيؿ أو إعادة النظر فيو ، وا 

عمػػػى  –قػػػاباًل  –البحػػػث ليقػػػرأ المصػػػطمح النحػػػوي قػػػراءة أخػػػرى مػػػف منظػػػور جديػػػد لعمػػػو يفػػػتح البػػػاب 
 دراسات وبحوث أخرى في الميداف نفسو .

الدالليػػة لممصػػطمح ومػػدار ىػػذا البحػػث قػػااـ عمػػى تحػػّري بعػػض المرجعيػػات المغويػػة أو المفظيػػة و      
، ومف أيف ي تي ؟ ، وما  النحوي ، فيو يجيب عف تسا ؿ مفاده : كيؼ يتشّكؿ المصطمح النحوي ؟

وىذه الس االت تسػتمد مادتيػا المعرفيػة مػف جيػود عمميػة ودراسػات وأبحػاث أنجزىػا الدارسػوف  أصمو؟
مػػػػػي إلييػػػػػا فػػػػػي التنظيػػػػػر  سػػػػػس عمػػػػػـ المصػػػػػطمح بصػػػػػرؼ النظػػػػػر عػػػػػف الحقػػػػػوؿ المعرفيػػػػػة التػػػػػي تنت

خضػاعو لمنظػر المغػوي ، لتجػد  المصطمحات ، ومػف الممكػف اختيػار مصػطمحات أي حقػؿ معرفػي وا 
 تمؾ التنظيرات صداىا عمى مستوى   التطبيؽ .

وفي ضوء ما تقدـ نجد البػاحثيف فػي عمػـ المصػطمح يصػنِّفوف عمميػة تشػكيؿ المصػطمحات فػي      
، فػوالدة مصػطمح جديػد يعنػي والدة لفػظ جديػد أو والدة ضوء توليد ا لفاظ الجديدة والمعاني الجديػدة 

اسػػتعماؿ جديػػد لمفػػظ قػػديـ ، فالتوليػػد إذف يكػػوف عمػػى مسػػتويي المفػػظ والمعنػػى ، ف مػػا أف نولاػػد ألفاظػػًا 
صػػفة االصػطالح فػػي ضػوء مػػا حػّدده الػػدكتور أحمػػد  –فيمػا بعػػد  –جديػدة أو معػػاني جديػدة تكتسػػب 

 .( ٕ)مصطمحاً  مطموب لمفظة مف شروط ليصح أف تكوف
وىذا التوليد إنما يستند عمى قدرة المغات عمى إحياء ذاتيػا مػف داخميػا ، مسػتنجدة بمػا فييػا مػف      

و ف العربيػػة تحفػػؿ بتمػػؾ الوسػػااؿ ، فقػػد أجمػػع البػػاحثوف فػػي  –إف صػػّح التعبيػػر  –وسػػااؿ توليديػػة 
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شػكماو ىػي نفسػيا وسػااؿ عمػى أف وسػااؿ توليػد المصػطمح أو ت –أويكػادوف  –ميػداف عمػـ المصػطمح 
المجػػاز واالشػػتقاؽ والنحػػت والتركيػػب واالقتػػراض المغػػوي ( ٖ)توليػػد ا لفػػاظ عامػػة ، وىػػي متنوعػػة بػػيف

بصورتيو : المعّرب والدخيؿ ، فيذه ىي وسااؿ تشكيؿ المصطمحات في العربية ، وىػي تتفػاوت مػف 
د الطػػولى فػػي توليػػد المصػػطمح حيػػث ا ىميػػة والفاعميػػة وا ثػػر فػػي بنػػاء المصػػطمح ، فبعضػػيا لػػو اليػػ

وبعضيا اآلخر يكاد يختفي أثره في ذلؾ ، وىذا يعتمد أساسًا عمػى الحقػؿ المعرفػي الػذي ينتمػي إليػو 
، نالحػػػظ أف كػػػري مثػػؿ دراسػػػة المغػػات أو التػػػ ري المصػػطمح ، ففػػػي العمػػـو اإلنسػػػانية ذات الطػػابع الف

، أمػػػا العمػػػـو ر فػػػي تشػػػكيؿ المصػػػطمحاتالحػػػظ ا وفػػػ االشػػػتقاؽ والمجػػػاز وأحيانػػػًا التركيػػػب ، ينػػػالوف
نػاؿ مولِّػدات التطبيقية مثؿ الفيزياء والكيمياء والطػب فػنالحظ أف المجػاز واالشػتقاؽ ينحسػر أثرىمػا لت

 ، ولعؿ االقتراض المغوي يقؼ في مقدمتيا .أخرى النصيب ا وفر
تشػكيؿ المصػطمح  حاضريف في وعميو ف نو يبرز في الميداف النحوي كؿ مف المجاز واالشتقاؽ     

، ولعػؿ إعمػاؿ قراء المصػطمحات التػي درسػيا البحػث، وىػذا التحقيػؽ إنمػا جػاء فػي ضػوء اسػتالنحػوي
 ف النحو عربي فيو   ؼ عف التحقيؽ المتقدـالفكر وتوسعة النظر يوصمنا إلى نتيجة عامة ال تختم

ت تعّبػػػػر عػػػػف بطبيعػػػة الحػػػػاؿ ال يمجػػػػ  إلػػػػى االقتػػػراض مػػػػف المغػػػػات ا خػػػػرى ليسػػػتقي منػػػػو مصػػػػطمحا
مفيوماتػػو ليبػػرز كػػؿ مػػف المجػػاز واالشػػتقاؽ فػػي أوؿ ا سػػس المعتمػػدة فػػي بنػػاء المصػػطمح النحػػوي . 

 ف كػاًل منيمػا فػي حاجػة  –أعني المجاز واالشتقاؽ  –و نو مف غير الممكف دراسة الوسيمتيف معًا 
يكػػوف عمػػى مسػػتوى إلػػى بحػػث مسػػتقؿ ، فقػػد وقػػع االختيػػار عمػػى المجػػاز تحديػػدًا ،  ف التوليػػد فيػػو 

الداللة واالستعماؿ ، فيو يستمد مادتو المفظية مف الخزيف المغوي الموروث فيو ا كثػر لصػوقًا بيػذا 
الموروث وا قدر عمى توظيفو في تشكيؿ المصطمح ، ثـ إكساب ا لفاظ القديمػة دالالت جديػدة فػي 

ات ، وفػي ضػواو يمكػف أف ظؿ تحولايا إلى مصػطمحات ، ممػا قػد يخمػؽ مشػتركات لفظيػة أو مترادفػ
تبحث أىـ اإلشكاليات التػي عػانى منيػا المصػطمح النحػوي قػديمًا وحػديثًا أال وىػي تعػدد مصػطمحات 

وال يمكػف لمبحػث أف يستقصػييا  ،النحويػة كثيػرة جػداً . و ف المصػطمحات ( ٗ)الفكرة الواحدة أو العكس
حػػدى كتػػب ا مثمػػة مسػػتقاة مػػف إ جميعػػًا ، فقػػد اكتفػػى ب مثمػػة منيػػا يحقػػؽ غايتػػو عمػػى أف تكػػوف ىػػذه

 .لممصطمحات النحوية –أو تكاد  – نيا تقدـ صورة اصطالحية متكاممة   الحدود النحوية تحديداً 
   نو راني الستقاء المصطمحات منو وذلؾ( البف الجبلبحث رسالة )الحدود النحويةوقد اختار ا     

( مخصصػة الجبرانػي )مصػطمحات وحػدوداً  الة ابػف)) أقدـ نص وصؿ إلينا في الحدود النحويػة ورسػ
فػػي النحػػو والصػػرؼ مجػػردة عػػف غيرىمػػا مػػف الفنػػوف ... وبػػذلؾ فقػػد تفػػّرد ابػػف الجبرانػػي بػػ ف جعػػؿ 

 .( ٘)الحدود النحوية عممًا لو مثؿ ىذه البداية ((
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ورسالة ابف الجبراني قدمت حدودًا نحوية لتسعيف مصطمحًا في منيج تعميمي غمب عميػو طػابع      
تصػػار والمغػػة الواضػػحة المباشػػرة التػػي ال تحتمػػؿ الت ويػػؿ والشػػرح ، وكػػاف أحيانػػًا ال يكتفػػي بحػػّد االخ

 .( ٙ)واحد لممصطمح الواحد بؿ يذكر أكثر مف حد قد يصؿ إلى ثالثة حدود
بعنػواف :  ـ في محوريػػػف ا وؿظختير عنواف البحػػػث ، الذي سينتوفي ضػػػوء ىػػذه المعطيػػػات ا     

، وسيعمد البحث واف : مصطمحات نحوية ب ثر المجازبوصفو مولِّدًا لممصطمح ، والثاني بعن المجاز
 .وتحميميا لغويًا في ضوء ما تقدـ إلى اختيار أمثمة ليذه المصطمحات

 :المجاز مولِّدًا للمصطلح /المحور األول
َوز ( جػػػوزُت ىػػػػ ( فػػػي تعريػػػؼ ) المجػػػاز ( لغػػػة ب نػػػو : )) مػػػف َجػػػٔٔٚيقػػػوؿ ابػػػف منظػػػور ) ت      

الطريػػَؽ وجػػاز الموضػػع َجػػْوزًا وجػػ وزًا ومجػػازًا وجػػاوَزه جػػوازًا وأجػػاز غيػػَره وجػػاَزه سػػار فيػػو وسػػَمكو ... 
 .( ٚ)وُجزُت الطريَؽ قطعتو ، والمجاُز الموضُع ... ((

أما اصطالحًا فيعّرؼ ب نو : وضع المفظ في غير ما وضع لو مع وجػود قرينػة مانعػة مػف إرادة      
 .( ٛ)ا صميالوضع 
فالمجػػاز بوصػػفو مصػػطمحًا لغويػػًا دااًل عمػػى االنتقػػاؿ أو التحػػرؾ إنمػػا أفػػاد مػػف المعنػػى المغػػوي      

 لمفظة ، فالمفظة بفعؿ المجاز تجتاز وضعيا ا صمي إلى وضع  خر جديد .
كػزًا ولممجاز فضٌؿ كبير في إثػراء المغػة مػف جوانػب مختمفػة ، فيػو فػي الُعػرؼ البالغػي ُيعػدُّ مرت     

ميمػػًا مػػػف مرتكػػػزات تحقيػػػؽ جماليػػػات الػػػنص بمػػػا يمػػػنح السػػػياؽ والتراكيػػػب فضػػػاءات دالليػػػة تتخطػػػى 
الحدود المفظية المعروفة بما يجعؿ المنجز ا دبي نصًا إبداعيًا ، ومف جانب  خر ف ف المجاز يمثؿ 

دالالت جديػدة تتػيح ، بوصػفو منتجػًا أو مولِّػدًا لمعػاني و ( ٜ)عنصرًا أساسيًا في ظاىرة التطػور الػداللي
إلػى معنػى  –بػالنظر إلػى وجػوده فػي المعجػـ  –لمفظة حرية الحركة مف معنى يمكف وصفو بالقدـ   

جديػػد تمميػػػو حاجػػػة المغػػػة إلػػى التطػػػور واإلحيػػػاء المبتعػػػث مػػػف داخميػػا ، فالمجػػػاز يتػػػيح إعػػػادة إحيػػػاء 
طػػور الحيػػاة بمظاىرىػػا التػػراث المغػػوي بمػػا يكسػػب ا لفػػاظ مػػف صػػبغة دالليػػة جديػػدة تجعميػػا تواكػػب ت

المختمفة ، وتمدُّ المغة بالقوة الالزمة الستيعاب ىذا التطور والتعبير عنو ، وىو في سبيؿ ذلؾ يحشد 
كػػؿ طاقاتػػو وأدواتػػو المتاحػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ سػػمة تعػػالؽ الػػدالالت القديمػػة والجديػػدة فػػي حزمػػة مػػف 

 رىا والتمثيؿ ليا .في ت طي –قديمًا وحديثًا  –العالقات التي اجتيد المختصوف 
والمجػػاز بوصػػفو مولِّػػدًا دالليػػًا عمػػى مسػػتوى ا لفػػاظ أواًل ثػػـ اكتسػػابيا صػػفة االصػػطالح ثانيػػًا ،      

ف نو كما يرى عبد السالـ المسدي ُيعدُّ أداة المغة إلنجػاز التحػوؿ الػداللي الػذي يتحػرؾ بموجبػو الػداؿ 
تحدثًا ، فيصػػبح المجػػاز جسػػر العبػػور تمتطيػػو فينػػزاح عػػف مػػدلوؿ قػػديـ لػػيالبس مػػدلواًل قاامػػًا أو مسػػ

، فالمجػػاز عمػػى ذلػػؾ أداة المغػػة لمتطػػور الػػداللي وأداة المجػػاز فػػي ( ٓٔ)الػػدواؿ بػػيف الحقػػوؿ المفيوميػػة
ذلؾ ىو التحوؿ أو التطور الذي حّدده ستيفف أولمف في صورتيف ، إذ قد ينضػاؼ مػدلوؿ جديػد إلػى 
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، وتظيػر أىميػة المجػاز فػي ىػذا التطػور ب نػو يمثػؿ ( ٔٔ)كممػة قديمػة أو كممػة جديػدة إلػى مػدلوؿ قػديـ
القػػانوف الػػذي يػػنظـ ىػػذا التغيػػر )) كػػيال تفقػػد الداللػػة الفػػرع صػػمتيا بالداللػػة ا صػػؿ ... وىكػػذا تبػػدو 

 .( ٕٔ)الصمة وثيقة بيف ىذيف المفيوميف ، وىي الصمة بيف الشيء وأداتو ((
صػحتيا حزمػة مػف العالقػات المجازيػة التػي وما ينظـ ىػذه الصػمة وي طرىػا ويضػمف سػالمتيا و      

 تمد سبياًل بيف القديـ والجديد مف المعاني .
، (ٖٔ)المجازيػػػة ((وليػػػًا فػػػي اسػػػتقامة التوليػػػدات فيػػذه العالقػػػات بمختمػػػؼ أنواعيػػػا ُتعػػػدُّ )) معيػػػارًا أ     

فػي تحقيػؽ ومحرِّكًا أساسيًا وراء تحقيقيا و)) تضاؼ إلى ىذه العالقات عناصر أخرى تبػدو أساسػية 
التوليػدات المجازيػة ، ولعػػؿ منيػا مػا تفرضػػو الكممػة المسػتعممة مجػػازًا مػف عالاػؽ تركيبيػػة تقيميػا مػػع 

 .( ٗٔ)الوحدات المعجمية المكونة لمجممة ((
وتنػػتظـ العالقػػات بػػيف المعػػاني فػػي دااػػرة المجػػاز فػػي إطػػاريف ، فيػػي إمػػا عالقػػة مشػػابية أو مػػا      

سػتعمؿ الكممػة فػي غيػر مػػا وضػعت لػو مػف معنػى لعالقػة مشػابية بػػيف يسػمى بػػ ) االسػتعارة ( ، إذ ت
ما أف يكوف المجاز مرساًل فتكوف العالقة غير المشابية ، وىي تػ تي فػي  المعنيف القديـ والجديد ، وا 

 .( ٘ٔ)صور عدة ، منيا : السببية أو الجزاية أو الكمية أو المحمية وغيرىا
ثراايػا وىػو أكثػر ويعدُّ المجاز القػااـ عمػى عالقػات       المشػابية ىػو المعػواؿ عميػو فػي نمػو المغػة وا 

، وىػذا ال يعنػػػػي ( ٙٔ)الجوانب الواقعة في داارة االىتماـ المغوي عندما يدرس التغيػر والتطػور الداللػػػػي
 أف المجػػػاز المرسؿ لـ يكف لو نصيب في التوليد الداللي ، بؿ

 .( ٚٔ)ي تي أحيانًا ب ثر فاعؿ في ىذا االتجاه
ؿ بفعؿ المجاز إنما يستند في اكتماؿ صورتو النيااية       وجدير بالذكر أف التطور الداللي المحصا

 إلى ركيزتيف :
، والركيػزة  -التػي تقػدـ ذكرىػا  –ا ولى تمثميػا تمػؾ العالقػات الرابطػة بػيف المعػاني القديمػة والجديػدة 

عنى الجديد ، فيذا االنتقػاؿ ىػو الصػورة الفعميػة الثانية تمثؿ عممية االنتقاؿ مف المعنى القديـ إلى الم
لمتطور ، وىو يتخذ مف العالقات المجازية ممرًا تعبر بوساطتو المفظة مف المعنى ا وؿ إلى المعنى 

 الثاني .
عمػػى  –عمػػى ا غمػػب  –وقػػد لحػػظ البػػاحثوف أف ىػػذا االنتقػػاؿ يمكػػف تحديػػده أو تنميطػػو ، فيػػو      

، لػى معنػى خػاص تحػت مسػّمى )تخصػيص الداللػة(فظة مف معنى عاـ إ، إذ قد تنتقؿ المأربع صور
، أو عػاـ تحػت مسػّمى )تعمػيـ الداللػة(أو يحدث العكس فتنتقػؿ المفظػة مػف معنػى خػاص إلػى معنػى 

، وىػذا إنمػا يحػدث بفعػؿ عوامػؿ ّمى )رقي الداللػة أو انحطاطيػا(قد ترتقي داللتيا أو تنحط تحت مس
الدينيػػػة  –وأحيانػػًا  –يػػة ، إذ يكػػػوف لمعوامػػؿ االجتماعيػػة والثقافيػػػة أخػػرى ، فضػػاًل عػػػف العوامػػؿ المغو 
 .( ٛٔ)أثرىا في رقي الداللة أو انحطاطيا
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ويغمب عمى ىذه ا نمػاط تخصػيص المعنػى العػاـ ، الػذي اسػتعانت بػو العربيػة كثيػرًا فػي سػبيؿ      
 .( ٜٔ)مع العربي بعد اإلسالـالتوليد الداللي والسيما بعد الثورة الفكرية والقيمية التي شيدىا المجت

ف صػػػبح لمتطػػػور الػػػداللي الحاصػػػؿ بفعػػػؿ المجػػػاز مكانتػػػو التػػػي ال يسػػػتياف بيػػػا ، بوصػػػفِو أداة      
، حتى يغدو التواضع المجػازي مسػاويًا فػي قوتػو وثباتػو مغة لمواكبة وقع الحياة المتناميتستعيف بو ال

فاعميػػة  –أساسػػًا  –، الػػذي تنعقػػد عميػػو تػػداوؿمػػا يقػػرره الواقػػع المغػػوي الملممواضػػعة الحقيقيػػة ، وىػػذا 
، وما يدعـ ىذه القػوة أف المجػاز فػي سػبيؿ تصػييره ليالمجاز ونجاحو وقوتو في تحقيؽ التطور الدال

، إذ ُيعدُّ إحياء ا لفاظ القديمػػػة أو الميممة أو المماتػػػة نما يستمد مادتو مف اإلرث المغويواقعًا لغويًا إ
 ا لفػػػاظ تحيا في ميػػػدافأىـ مصادره ، فيذه 

 .( ٕٓ)التداوؿ مف جديد حينما تشحف بدالالت لـ تكف ليا في أصؿ وضعيا المغوي
عمى ما تقدـ ، ُيعدُّ وسػيمة مػف وسػااؿ تطػوير المغػة مػف داخميػا بتوظيػؼ مػا تمتمكػو  –فالمجاز      

عمػػػـو العربيػػػة وفػػػي  ىػػػذه المغػػػة مػػػف طاقػػػات تعبيريػػػة عمػػػى مسػػػتوى ا لفػػػاظ ثػػػـ التراكيػػػب ، لػػػذلؾ فػػػ ف
مقدمتيا ) النحو ( استعاف بالمجاز كثيرًا إلكساب ا لفػاظ القديمػة دالالت اصػطالحية نحويػة جديػدة 

أي  –مف أجؿ بناء منظومة فكرية متكاممة المالمح نواتيا ا ىـ ، ىو المصػطمح النحػوي ، بوصػفو 
 .( ٕٔ)ىػ (ٖٓٛحوالي  ما يقوؿ الخوارزمي )تمفتاحًا لكؿ العموـ ك –المصطمح 

 
 :مصطلحات نحوية بأثر المجاز /المحور الثاني

ال ضػػػع حػػػدودًا لتسػػػعيف مصػػػطمحًا نحويػػػًا، ومسػػػاحة البحػػػث المحػػػدودة تقػػػدـ أف ابػػػف الجبرانػػػي و      
فػػي تشػػكيؿ  تكفػػي لتحميػػؿ جميػػع ىػػذه المصػػطمحات مػػع التنبيػػو عمػػى أنػػو لػػيس المجػػاز وحػػده المػػ ثر

: مت بػػػػػ ثر االشػػػػػتقاؽ ، مػػػػػف ذلػػػػػؾ مػػػػػثالً محات ُشػػػػػكّ  نػػػػػو تنػػػػػاوؿ مصػػػػػط  مصػػػػطمحات ابػػػػػف الجبرانػػػػػي
، وغيرىػػا( ٕٕ)مصػػطمحات ) العامػػؿ ، والمعػػرب ، والمبنػػي ، والمبتػػدأ ، والفاعػػؿ ، والمفعػػوؿ بػػو ... (

، واالسػـ عمو ، وخبر المبتدأ ، وجمع العمةوتناوؿ بعض المصطمحات المركبة مثؿ : ) ما لـ ُيسـَ فا
 وغيرىا .( ٖٕ)المنصرؼ (

النحػو، والحػرؼ، : )فكانػت ىػي ا كثػر، نػذكر منيػا  محاتو التي تشػكمت بػ ثر المجػازأما مصط     
 .( ٕٗ)، والقسـ وغيرىا (والبناء، والرفع، والتمييز

ونظػػرًا إلػػى ىػػذه الكثػػرة فػػ ف البحػػث اختػػار أمثمػػة منيػػا ليخضػػعيا إلػػى النظػػر المغػػوي مػػراعيف فػػي      
صورة واقية عف أثر المجػاز فػي تشػكيؿ المصػطمح ذلؾ أف تكوف ا مثمة المختارة قادرة عمى إعطاء 

، مػع التنبيػو عمػى أف الغايػة مػف البحػث لػيس د ما تطيقػو صػفحات البحػث المحػدودةالنحوي في حدو 
استقصػػاء جميػػع المصػػطمحات بػػؿ الغايػػة ا ساسػػية ىػػي الكشػػػػػؼ عػػػػػف فاعميػػػػػة المجػػػػػاز فػػػػػي توليػػػػػد 

 ء ذلؾ اختيػػػرتالمصطمػػػح النحػػػوي ، وفػػػي ضػػػو 
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 المصطمحات اآلتية لتحميميا لغويًا ، وىي عمى النحو اآلتي مرتبة ىجاايًا :
 :مصطلح )الَجْزم( .8

ىػػ(: ))َجَزْمػُت ٖٛ٘قػاؿ الزمخشػري )ت  –غالبػاً –( في المعجػـ بمعنػى القطػع وردت لفظة )َجْزـ     
... وقمـ َجْزـٌ مستوي القطر ال حرؼ لو ... ((و، وَجْزـُ اليميف قطُعيا البتة، قطعتُ ما بيني وبينو

(ٕ٘) ،
و)) َجَزُمػػو يجزُمػػُو قطعػػو ، واليمػػيف : أمضػػاىا ، وا مػػَر قطعػػو قطعػػًا ال عػػودة فيػػو ، والحػػرَؼ أسػػكنو 
وعميػػو : سػػكت ... والجػػـز فػػي الخػػط : قطػػٌع عػػف تسػػوية الحػػروؼ والقمػػـ ال حػػرَؼ لػػو ، وىػػذا الخػػُط 

 .( ٕٙ)ُجِزـ ، أي ُقِطع عف خط حمير ... ((الم لاؼ مف حروؼ المعجـ  نو 
ىػػو الغالػػب فػػي لفظػػة ) الجػػـز ( ، وأمػػا مػػا ُيقطػػع، فيػػي  –فمعنػػى ) القطػػع ( فػػي ضػػوء مػػا تقػػدـ     

 اليميف والصمُة عمى ما ذكر الزمخشري ، فيذا في المغة .
ؼ حركػة أو حػرؼ فقػد عّرفػو ابػف الجبرانػي ، قػاااًل : )) الَجػْزـُ حػذ  أما في االصطالح النحوي     

، ويظيػر جمّيػًا أف المفيػوـ االصػطالحي ليػذه المفظػة قػد اسػتعير ( ٕٚ)مف  خر الفعؿ بعامؿ الجػـز ((
مػف المفيػػـو المغػػوي ، ففػي المفيػػوميف ) المغػػوي واالصػػطالحي ( جػاءت المفظػػة بمعنػػى ) القطػػع ( ، 

الحركػػة أو  مػػع مالحظػػة أف معنػػى ) قطػػع الشػػيء ( فػػي المغػػة قػػد تخصػػص فػػي االصػػطالح بقطػػع )
الحػػرؼ مػػف المجػػزـو ( ، فمعنػػى المفظػػػة انتقػػؿ مػػف عمػػـو ) قطػػػع الشػػيء ( إلػػى خصػػوص ) قطػػػع 
الحركة أو الحرؼ ( وتحولت المفظة بفعؿ ىذا االنتقاؿ إلى مصػطمح نحػوي ، وعالقػة المشػابية بػيف 

ىذه الحالػة  المعنييف ىو ) اقتطاع جزء ما ( ، ولعؿ في اختيار لفظة ) الَجْزـ ( دقة في التعبير عف
اإلعرابية الناتجة عف دخوؿ عوامؿ الجـز عمى الفعؿ المضارع ، وىػي دقػة ال ت دييػا لفظػة أخػرى ، 
ولعؿ في كالـ ابف منظور دلياًل واضػحًا عمػى ذلػؾ ، إذ قػاؿ : )) إنمػا ُسػمِّي الجػـز فػي النحػو جزمػًا 

راُب عف الحػرؼ          ...  ف الجـز في كالـ العرب القطع ، أفعؿ ذلؾ جزمًا ، فك نو ُقطع اإلع
ػػػػس عالقػػػػة التشػػػػابو بػػػػيف المعنػػػػى المغػػػػوي ( ٕٛ)(( ، فيػػػػذا ممحػػػػظ دقيػػػػؽ رصػػػػده ابػػػػف منظػػػػور فػػػػي تممُّ

واالصطالحي لمفظة ) الجـز ( ، وىي عالقة انتظمت في ظؿ المجاز وسمحت لمفظة باالنتقاؿ مػف 
 معنى عاـ ) لغوي ( إلى معنى خاص ) اصطالحي ( .

 مصطلح ) الظرف ( : .8
جاءت لفظػة ) الظػرؼ ( فػي المعجمػات بمعنػى : الكياسػة وذكػاء القمػب : )) َظػُرؼ فيػو ظػْرٌؼ      

، وجػػاء بمعنػػى : )) الظريػػؼ البميػػال مػػف الكػػالـ ... والظريػػؼ الَحَسػػُف ( ٜٕ)وَظرافػػة : كػػْيٌس وذكػػاء ((
والحػػالوة فػػي  الوجػػو والمسػػاف ... والظُػػرُؼ فػػي المسػػاف البالغػػُة وفػػي الوجػػو الُحْسػػُف وفػػي القمػػب الػػذكاء

، ومف معانييا أيضًا ) الوعاء ( : )) ... وىو الوعاء ، ك نو جعؿ الظاريؼ وعػاًء ( ٖٓ)العينيف ... ((
 .( ٖٔ)لألدب ومكاـر ا خالؽ ((



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             هـ                                                                                                                           1438  -و 2217انمجهذ األول  نسنت   – 222د انعذ                                                       مجهت األستار                                           

 

:8 
 

فالظرؼ لغة ، ىو الحسف في الوجو والمساف والذكاء في القمب والبراعة والكياسة ، وىو الوعاء      
ف الداللة المغوية إلى االصطالحية إنما اختصت بمعنى واحد مف ىذه لمشيء ، وفي انتقاؿ المفظة م

المعاني لتكتسب مف خالليا صػفة االصػطالح النحػوي ، لػذلؾ فػ ف التعريػؼ االصػطالحي لمفظػة لػـ 
يبتعػػد كثيػػرًا عػػف فضػػاء التعريػػؼ المغػػوي ليػػا ، إذ حػػّده ابػػف الجبرانػػي بقولػػو : )) َحػػدُّ الظػػرؼ ، وىػػو 

ـ مف أسماء الزماف والمكاف يراد فيو معنى ) في ( وليست فػي لفظػو . وقيػؿ : المفعوؿ فيو : كؿ اس
 .( ٕٖ)ما كاف وعاًء لمشيء زمانًا أو           مكانًا ((

ر فيظيػػػر أف ثمػػػة صػػػمة بػػػيف المعنػػػى المغػػػوي لػػػػ ) الظػػػرؼ ( والمعنػػػى االصػػػطالحي ، إذ اسػػػتعا     
الداللػػػة عمػػى احتػػػواء طاافػػػة مػػػف أصػػػناؼ ( مجػػازًا ليسػػػتعممو فػػػي االصػػطالح النحػػػوي معنػػػى )الوعػػػاء

، فكمػا أف الوعػاء يحتػوي فػظ ا فعػاؿ ومػا يشػبييا فػي الجممػةالكالـ العربي لألحػداث المعباػر عنيػا بم
ح أف تُفسار  ( تحتوي ا حداث وتتضمنيايء فكذلؾ الظروؼ مف أمثاؿ )أماـ، وخمؼ، وُقّداـالش فيصُّ

( فػػي ء، فاالنتقػػاؿ مػػف داللػػة )الظػػرؼ( عمػػى )الوعػػاءا   نيػػا ظرفيػػة تػػدؿ عمػػى االحتػػو (بمعنػػى )فػػي
، والعالقػة لمعنػى االصػطالحي حػدث بفعػؿ المجػازالعرؼ المغوي إلى داللة االحتواء والتضػمف فػي ا

ؼ يحتػوي الحػدث الػذي الوعػاء يحتػوي الشػيء فكػذلؾ الظػر  فمعنػيف ىػي المشػابية مػف حيػث إبيف ال
 .يرد في سياقو

 ، وجعػػػػػػػػؿ المعنػػػػػػػػىلمعجمػػػػػػػػات قػػػػػد تنّبػػػػػػػػو عمػػػػػى ذلػػػػػؾبعػػػػػػػػض أصحػػػػػػػػاب اجديػػػػػػػػر بالذكػػػػػػػػر أف الو     
: )) اإلبريػػؽ ظػػرؼ لمػػا فيػػو . معناىػػا المغػػوي ، يقػػوؿ ابػػف منظػػور ( جػػزًء مػػفاالصػػطالحي لػػػ)الظرؼ

نحػو : أمػاـ وقػّداـ وأشػباه لغيرىا تسمى ظروفًا، مػف الميث : والصفات في الكالـ التي تكوف مواضع 
، وىػػذا الػػنص يكشػػؼ عػػف أمػػور، منيػػا : أف المعنػػى االصػػطالحي اخػػتمط بػػالمعنى ( ٖٖ)ذلػػؾ ... ((

المغػػوي مػػف غيػػر أف توضػػع لػػذلؾ محػػدِّدات منيجيػػة ، وربمػػا ُيبػػّرر ذلػػؾ بسػػعة ثقافػػة صػػاحب المعجػػـ 
المغويػػػة ورغبتػػػو فػػػي اإلحاطػػػة بكػػػؿ دالالت ىػػػذه المفظػػػة أو تمػػػؾ ، ومػػػف جيػػػة أخػػػرى فػػػ ف نػػػص ابػػػف 

ة إلػى أف الداللػة االصػطالحية لػػ ) الظػرؼ ( أصػبحت مػف الشػيرة الكبيػرة منظور المتقدـ يشير حقيق
والتػػداوؿ الواسػػع مػػػا جعميػػا جػػزًء مػػػف معناىػػا المغػػوي ، وكػػػ ف ىػػذه االنتقػػاؿ المجػػػازي لمداللػػة أصػػػبح 

، وليس أصبح حقيقة –ىنا  –لصيقًا بالمفظة . حتى غدا معنى مف معانييا الحقيقية ، فك ف المجاز 
، ولػيس الحي إلى جانب المعنػى المغػوي ليػامف أف ابف منظور وضع المعنى االصطأدؿا عمى ذلؾ 

ا مر بمسػتغرب فػي نظػاـ العربيػة ، إذ قػد يشػتير المعنػى المجػازي لمفظػة حتػى يصػبح ك نػو معناىػا 
 .المسبب لغمبة المجاز عمى الحقيقةالحقيقي ، ويبقى تداوؿ المعنى المجازي وسعتو ىو 
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 :مصطلح )العطف( .8
العطػؼ يقػاؿ ىػػ(: ))ٕ٘ٗاؿ الراغػب االصػبياني )ت العطؼ فػي المغػة ىػو الثنػي والمػيالف ، قػ     

، و)) ظبيػة ( ٖٗ)في الشيء إذا ثُّني أحُد طرفيو إلى اآلخر ، كعطؼ الغصف والوسادة والحبػؿ ... ((
و ، وتعطاػَؼ عميػو )) وَصػمَ ( ٖ٘)عاطٌؼ تعطُؼ جيػدىا إذا رَبَضػْت ... وثنػى عػف عطفػو ، أعػرض ((

وَبراه ، وتعطاؼ عمػى َرحِمػِو رؽا ليػا ... وُيقػاؿ َعَطْفػُت رأَس العػوِد فػ نعطَؼ ، أي : حنيتػو فػانحنى ، 
، وعَطػػَؼ يعطػػُؼ عميػػو )) أي ( ٖٙ)وعطفػػُت أي ِمْمػػُت ... ومنعطػػُؼ الػػوادي منعرُجػػو ومنحنػػاه ... ((

 .( ٖٚ)ماَؿ وأشفَؽ ((
رانػػػػػػي ، قػػػػػػاااًل : )) اشػػػػػػتراؾ شػػػػػػيايف فػػػػػػي              أمػػػػػػا فػػػػػػي االصػػػػػػطالح النحػػػػػػوي فقػػػػػػد حػػػػػػّده ابػػػػػػف الجب     

 ت ثيػػػر عامؿ بتوسط  لة ىي عػػػوض عػػػف العامػػػؿ . وقيؿ ردُّ ثاٍف عمى أوؿ بواسطػػػة حػػػرؼ
 .( ٖٛ)العطؼ ((

ويظيػػػر مػػػف التعريػػػؼ االصػػػطالحي المتقػػػدـ أف اختيػػػار لفظػػػة ) َعْطػػػؼ ( لمتعبيػػػر عػػػف عالقػػػة      
التػي تحػدث بوسػاطة حػروؼ العطػؼ ، إنمػا جػاء  –ما عبّر عنيا ابف الجبرانػي ك –االشتراؾ أو الردّ 

( ف ىػذا االشػتراؾ ، فداللػة )العطػؼمف معنى لغوي يعّبػر عػ –العطؼ  –في ظؿ ما تحتممو المفظة 
عمى الثني والميالف يمكف تصوّرىا في العالقة بيف المعطوؼ والمعطوؼ عميو ، ذلؾ أف المعطػوؼ 

عميػػو باشػػتراكو مػػع ا خيػػر فػػي الحكػػـ النحػػوي مػػف غيػػر تكػػراره بوسػػاطة حػػرؼ  ُيػػردُّ عمػػى المعطػػوؼ
( ؼ عميػو ، فػالمعنى االصػطالحي لػػ)العطؼالعطؼ ، وىو بذلؾ ك نو يميؿ أو ينحني عمػى المعطػو 

لو صمة وثيقة بمعناىا   المغوي ، فالعطؼ فػي المغػة عالقػة تقػوـ بػيف معطػوؼ ومعطػوؼ عميػو فػي 
و الميالف ، وفي المفيـو النحوي عالقة تقع بيف اسميف أو فعميف بوساطة صفة اإلشفاؽ أو الترحـ أ

عدٍد مف الحروؼ في صفة االشػتراؾ فػي أثػر العامػؿ ، وىػذا التشػابو ىػو الػذي سػّوغ اسػتعارة المفظػة 
بمػػػا تحممػػػو مػػػف معنػػػى الثنػػػي والمػػػيالف الكتسػػػابيا صػػػفة اصػػػطالحية فيمػػػا بعػػػد ، وىػػػذا االنتقػػػاؿ مػػػف 

، مػع قػة المشػابية المشػار إلييػا  نفػاً ى االصػطالحي إنمػا حػدث بفعػؿ المجػاز وبعالالمفيوـ المغوي إل
 .فظة بمعنى )االشتراؾ أو الرّد(تخصيص داللة الم

إف ا مثمة التي قّدميا البحث كشفت بصورة جمية عف أثر المجاز وفاعميتػو فػي إكسػاب المفظػة      
مػو مػف عالقػات المشػابية إلػى جسػر تعبػر صفتيا االصطالحية ، وذلؾ حيف يتحوؿ المجاز بما يحم

مف خاللو المفظة مػف معناىػا المغػوي إلػى معناىػا االصػطالحي ، وقػد يكتسػب المعنػى االصػطالحي 
ؿ بفعػؿ المجػاز  –لمفظة  أي المعنػى االصػطالحي  –قػوة فػي ميػداف التػداوؿ المغػوي فيغػدو –المحصا

از عمػػى الحقيقػة ، إذ يصػبح المجػػاز وجيػًا مػف وجػوه المعنػػى المغػوي فػي صػػورة تظيػر تفػوؽ المجػ –
 حقيقة أو يكاد في العرؼ المغوي .
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 الخاتمة:
ومف خالؿ ما تـ اعتمػاده مػف مػنيج متقػدـ قوامػو االبتػداء بعػرض معػاني المفظػة فػي المعجػـ ثػـ     

معناىػػػا االصػػػطالحي والكشػػػؼ عػػػف مػػػواطف التشػػػابو والتقػػػارب بػػػيف المعنيػػػيف المغػػػوي واالصػػػطالحي 
إف المجػػػاز فػػػي ضػػػوء ىػػػذا المػػػنيج يمكػػػف أف يكػػػوف فيصػػػاًل فػػػي تحديػػػد دقػػػة ىػػػذا  نسػػػتطيع القػػػوؿ :

المصطمح أو ذاؾ مف حيث تعبيره عف المعنى االصطالحي ، بما قد يسيـ في وضع محّددات لكؿ 
مصطمح في ضوء المفيوميف المغوي واالصػطالحي بمػا يوصػؿ إلػى حػؿ إشػكالية تعػدد مصػطمحات 

التعبيػػػر عػػػف الفكػػػرة بػػػ كثر مػػػف مصػػػطمح أو مػػػا ُيعػػػرؼ بتػػػرادؼ  البػػػاب النحػػػوي الواحػػػد المتمثػػػؿ فػػػي
المصطمح النحوي الذي يتقاطع مػع مػا يجػب تػوافره فػي المصػطمح العممػي مػف خصػااص أو شػروط 

، أف يتخصص مصطمح واحد بمفيـو محًا ، فمف أىـ شروط صحة المصطمحليصّح أف يكوف مصط
، وىػذا الشػرط افتقػرت ( ٜٖ)احد مصطمح واحد فقػطواحد ، والعكس أيضًا أي أف يعبِّر عف المفيوـ الو 

طمحات الفكػػرة الواحػػدة مػػػف إليػػو بعػػض المصػػطمحات النحويػػة عبػػر التػػ ري  النحػػوي ، فتعػػددت مصػػ
( وغيرىا كثير مما يحفؿ بو التراث النحوي الجر والخفض، والتمييز والتفسير، و مثؿ: )النعت والصفة

مغػػػوي وتحميميػػا فػػػي ضػػػوء معانييػػػا المعجميػػػة ، ولعػػؿ فػػػي إخضػػػاع ىػػػذه المصػػطمحات إلػػػى النظػػػر ال
واالصطالحية ورصد العالقػات فيمػا بينيػا معيػارًا موضػوعيًا فػي ا خػذ بػ دؽ المصػطمحات وتػرؾ مػا 
دونيا ، وىذا النظر في حاجة إلى دراسة مستقمة تقػوـ عمػى استقصػاء شػامؿ لممصػطمحات المترادفػة 

المغوية واالصطالحية  –، لتكتمؿ الصورتاف والوقوؼ عمى ما ليا مف دالالت في بطوف المعجمات 
 اإلقرار ب دؽ المصطمحات . –ليصح بعد ذلؾ  –

وقػػػد تقػػػدـ بػػػ ف المجػػػاز ىػػػو أحػػػد م ّكػػػدات المصػػػطمح النحػػػوي ، ولكنػػػو لػػػيس الوحيػػػد بػػػؿ ىنػػػاؾ      
مولِّدات أخرى مثؿ : االشػتقاؽ والتركيػب ، ويمكػف لدراسػة أخػرى أف تتنػاوؿ ىػذه الظػواىر مػف حيػث 

ا وفاعميتيا في تشكيؿ المصطمح النحػوي ، مػف خػالؿ دراسػة كػؿ ظػاىرة عمػى حػدة عمػى غػرار قيمتي
 ىذا البحث .

 
 الهوامش:

                                                 

ينظر في ذلؾ : المصطمح النحوي في دراسات المحدثيف ، أحمد خميؿ حبيب ، دكتوراه ، كمية التربية لمعموـ ( ٔ)
 ـ .ٕ٘ٔٓاإلنسانية ، جامعة ديالى ، 

 . ٜينظر : بحوث مصطمحية ، ( ٕ)
وما بعدىا ، وا سس المغوية  ٖ٘٘ينظر : عمـ المصطمح ، أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية ، د.عمي القاسمي ( ٖ)

 وما بعدىا . ٖ٘لعمـ المصطمح ، د.محمود فيمي حجازي 
 . ٕٖٚينظر : عمـ المصطمح ، أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية : ( ٗ)
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 . ٕٕٔرسالة الحدود النحوية البف الجبراني ، مقدمة التحقيؽ : ( ٘)
 . ٕٕٔينظر : المصدر نفسو ) مقدمة التحقيؽ (   ( ٙ)
 . ٕٓٙ/ٕلساف العرب ) مادة جوز ( : مج( ٚ)
 . ٙٙينظر : دالاؿ اإلعجاز ، عبد القاىر الجرجاني : ( ٛ)
 . ٜٙينظر : عمـ الداللة ، دراسة نظرية وتطبيقية : فريد عوض حيدر ، ( ٜ)
 . ٕٛينظر : مباحث ت سيسية في المسانيات ، ( ٓٔ)
 . ٖٚ٘صطمح ، أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية : ، وعمـ الم ٜٗ-ٜٛينظر : دور الكممة في المغة : ( ٔٔ)
 . ٕٕ٘عمـ المصطمح وطرااؽ وضع المصطمحات في العربية ، د.ممدوح خسارة : ( ٕٔ)
 . ٖٚٗينظر : نسقية التوليد الداللي في المجاز ، رااد فريد طافش ) بحث ( : ( ٖٔ)
 . ٗٚٗينظر : المصدر نفسو ، ( ٗٔ)
 . ٖٕٕضع المصطمحات في العربية ، ينظر : عمـ المصطمح وطرااؽ و ( ٘ٔ)
 . ٕٕٙ-ٕٕٗينظر : المصدر نفسو : ( ٙٔ)
 . ٕٕٗينظر : المصدر نفسو : ( ٚٔ)
 . ٖٖٙ-ٕٖٙينظر : عمـ المصطمح ، أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية : ( ٛٔ)
 . ٕٕٗينظر : عمـ المصطمح وطرااؽ وضع المصطمحات في العربية ، ( ٜٔ)
 . ٖٕٓينظر : المصدر نفسو ، ( ٕٓ)
 . ٚينظر : مفاتيح العمـو ، ( ٕٔ)
 وما بعدىا . ٕٕ٘ينظر : رسالة الحدود النحوية ، ( ٕٕ)
 وما بعدىا . ٕٕٚ،  رسالة الحدود النحويةينظر : ( ٖٕ)
 وما بعدىا . ٖٕٕينظر : المصدر نفسو ، ( ٕٗ)
 . ٕٜأساس البالغة ، مادة ) جـز ( : ( ٕ٘)
 . ٕ٘ٔالقاموس المحيط ، مادة ) جـز ( : ( ٕٙ)
 . ٕٕ٘رسالة الحدود النحوية : ( ٕٚ)
 . ٕٗٔ( /  ٕلساف العرب ، مادة ) جـز ( : مج ) ( ٕٛ)
 . ٗ-ٔأساس البالغة ، مادة ) ظرؼ ( : ( ٜٕ)
 . ٕٔ( / ٙلساف العرب ، مادة ) ظرؼ ( : مج ) ( ٖٓ)
 . ٕٗٛ، وينظر : القاموس المحيط :  ٕٔ/ٙالمصدر نفسو ، مادة ) ظرؼ ( : مج( ٖٔ)
 . ٕٕٛدود النحوية : رسالة الح( ٕٖ)
 . ٖٔ/ٙلساف العرب . مادة ) ظرؼ ( : مج( ٖٖ)
 . ٕٚ٘مفردات ألفاظ القر ف ، مادة ) عطؼ ( : ( ٖٗ)
 . ٕٙٗأساس البالغة ، مادة ) عطؼ ( : ( ٖ٘)
 . ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٙلساف العرب ، مادة ) عطؼ ( : مج( ٖٙ)
 . ٘ٛٛالقاموس المحيط ، مادة ) عطؼ ( : ( ٖٚ)
 . ٜٕٕحوية : رسالة الحدود الن( ٖٛ)
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 . ٜينظر : بحوث مصطمحية ، ( ٜٖ)
 :المصادر

 ـ .ٕٜٜٔ، (ٔيروت، ط )ىػ ( ، دار صادر ، بٖٛ٘أساس البالغة ، ابف عمر الزمخشري ) ت  .ٔ
 ا سس المغوية لعمـ المصطمح ، د.محمود فيمي حجازي ، دار غريب لمطباعة ، القاىرة ، ) د.ت ( . .ٕ
 ـ .ٕٙٓٓالمجمع العممي ، بحوث مصطمحية ، د.أحمد مطموب ، مطبعة  .ٖ
ىػ ( ، تح : محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ٔٚٗدالاؿ اإلعجاز ، عبد القاىر الجرجاني ) ت  .ٗ
. 
 ـ .ٜٜٚٔ( ،  ٕدور الكممة في المغة ، ستيفف أولماف ، ترجمة : كماؿ بشر ، دار غريب ، القاىرة ،  ط )  .٘
ىػ ( ، دراسة وتحقيؽ : زاىدة عبد اهلل محمد ، كمية التربية ، ٕٛٙت  رسالة الحدود النحوية ، ابف الجبراني ) .ٙ

 ـ .ٕ٘ٓٓ( ، لسنة  ٖ( ، العدد           )  ٕٔجامعة الموصؿ ، مجمة التربية والعمـ ، مج ) 
 ـ .ٕ٘ٓٓعمـ الداللة ، دراسة نظرية وتطبيقية ، د.فريد عوض حيدر ، مكتبة اآلداب ، القاىرة ،  .ٚ
و النظرية وتطبيقاتو العممية ، د.عمي القاسمي ، مكتبة لبناف ناشروف ، بيروت ، لبناف ، عمـ المصطمح ، أسس .ٛ

 ـ .ٕٛٓٓ( ،  ٔط ) 
عمـ المصطمح وطرااؽ وضع المصطمحات في العربية ، د.ممدوح محمد خسارة ، دار الفكرة ، دمشؽ ، ط )  .ٜ
 ـ .ٕٛٓٓ( ،  ٔ

 ـ .ٕٚٓٓ( ،  ٕلمعرفة ، بيروت ، لبناف ، ط ) ىػ ( ، دار اٚٔٛالقاموس المحيط ، الفيروز  بادي ) ت  .ٓٔ
ىػ ( ، مراجعة وتصحيح : نخبة مف ا ساتذة المتخصصيف ، دار ٔٔٚلساف العرب ، ابف منظور ) ت  .ٔٔ

 ـ .ٕٕٓٓالحديث ، القاىرة ، 
 ـ .ٜٜٚٔمباحث ت سيسية في المسانيات ، عبد السالـ المسدي ، م سسة عبد الكريـ بف عبد اهلل ، تونس ،  .ٕٔ
مح النحوي في دراسات المحدثيف ، أحمد خميؿ حبيب زنكنو ، دكتوراه ، كمية التربية لمعمـو اإلنسانية ، المصط .ٖٔ

 ـ .ٕ٘ٔٓجامعة ديالى ، 
ىػ ( ، تقديـ : د.جودت فخر الديف ، دار المناىؿ لمطباعة والنشر ، ٖٓٛمفاتيح العمـو ، الخوارزمي ) ت  .ٗٔ

 ـ .ٜٜٔٔ( ،  ٔلبناف ، ط )  –بيروت 
دمشؽ  –ىػ ( ، تح : صفواف عدناف داوودي ، دار القمـ ٕ٘ٗلفاظ القر ف ، الراغب ا صفياني ) ت مفردات أ .٘ٔ

 ـ .ٕٔٔٓ،  ٘بيروت ، ط –، الدار الشامية 
( ،  ٖ( ، العدد )  ٖ٘نسقية التوليد الداللي ، رااد فريد طافش ، دراسات العمـو اإلنسانية واالجتماعية ، مج )  .ٙٔ

 ـ .  ٕٛٓٓ
 


