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0انمهخص
ُّ ُت
 وىي المعبِّر الصادؽ عف تطور العموـ واستقالليا، عد المصطمحات نواة أساسية في كؿ عمـ مف العموـ
 فكاف أف أفاد مف الموروث المغوي. وقد سمؾ النحو العربي مسالؾ عدة في سبيؿ تحصيؿ مصطمحاتو،واستقرارىا
فعاؿ في تحقيؽ
ّ  وىو عنصر، وكاف المجاز في مقدمة ىذه المرتكزات،بجعمو مرتك اًز ميماً في تشكيؿ مصطمحاتو
، إذ تستعيف بو المغة في تطوير ذاتيا مف ذاتيا لتكوف قادرة عمى مواكبة وقع الحياة المتنامي، التطور الداللي لمفظة
 الذي،فجاء ىذا البحث ليسمّط الضوء عمى أحد مصادر تشكيؿ المصطمح النحوي – ولعمو أىميا – وىو المجاز

 في منيج قوامو،بواسطتو تنتقؿ المفظة مف معناىا القديـ إلى معنى جديد يكتسب صفة االصطالح ويتخصص بو

.عرض المعنى المغوي لمفظة ثـ المعنى االصطالحي والبحث عف وجوه التشابو والتقارب بيف المعنييف

The Effect of the Figure of Etimology on the Formation of
syntactic Idiom (A Letter of the syntactic Limitation by Ibn
AL-Jabrany (628H) as an Example)
Asst. Prof. Dr. Ghadah Ghazi Abd-el-Majeed
University of Diyala - College of Education for Humanities
ghadaghada338@yahoo.com
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 .
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المقدمة:
والصػالة والسػالـ عمػى خػاتـ النبيػػيف وسػيد المرسػميف محمػد ا مػػيف وعمػى لػو وصػحبو أجمعػػيف
إلػػى يػػوـ الػػديف .أمػػا بعػػد فػػالنحو عمػ ٌػـ ال يختمػػؼ عػػف سػػاار العمػػوـ البش ػرية التػػي تحتػػاج إلػػى أدوات
تعبػػر عػػف مضػػامينو ومفيوماتػػو وت صػػؿ أسسػػو  ،ولعػػؿ المصػػطمح أىػ ُّػـ تمػػؾ ا دوات أو ىػػي
فكريػػة ّ
أىميا عمى اإلطػالؽ  ،فالمصػطمحات ىػي مػداخؿ العمػوـ وبيػا تفػتح مسػتغمقات ا فكػار وبيػا ُيجتػاز
وتبصر .
غموض النصوص وصوالً إلى فيـ وادراؾ ّ
وقػػد حػػاز المصػػطمح النحػػوي منػػذ نش ػ تو المقرونػػة حتمػاً بنش ػ ة النحػػو بمكانػػة عاليػػة مػػف العنايػػة
ىويػة فكريػة النتمػاء النحػوي إلػى مػذىب دوف خػر  ،كمػا كػاف سػاحة
واالىتماـ  ،فكاف عنػد القػدماء ّ
لتقب ػػؿ التجدي ػػد
وارف ػػة الظ ػػالؿ لم ػػف أراد أف ي ػػدلو دل ػػوه بالجدي ػػد  ،فكان ػػت المص ػػطمحات ى ػػي ا ق ػػدر ّ

واستيعابو كما كانت – أيضاً – مممحاً بار اًز مف مالمح تطور النحو واستق ارره .
توسػػعاً الفت ػاً لمنظػػر حتػػى أُفػػردت لػػو
ولػػـ تق ػ اؿ ىػػذه العنايػػة عنػػد المحػػدثيف بػػؿ زادت وتوسػػعت ّ
الم لافػػات وكتبػػت فيػػو البحػػوث والد ارسػػات(ٔ)  ،غيػػر أف ىػػذه الد ارسػػات كانػػت فػػي ُجمِّيػػا تبحػػث عػػف
إشػػكاليات المصػػطمح النحػػوي مػػف حيػػث تنوعػػو وعػػدـ اسػػتق ارره وعػػدـ دقت ػو أحيان ػاً  ،وغموضػػو أحيان ػاً

أخرى ،وفي ىذا القوؿ الكثير  ،ولسنا ىنا بصدد إعادة ما قيؿ أو إعادة النظر فيو  ،وانما ي تي ىػذا
البحػػث ليق ػ أر المصػػطمح النحػػوي ق ػراءة أخػػرى مػػف منظػػور جديػػد لعمػػو يفػػتح البػػاب – قػػابالً – عمػػى

دراسات وبحوث أخرى في الميداف نفسو .

ومػػدار ىػػذا البحػػث قػػااـ عمػػى تحػ ّػري بعػػض المرجعيػػات المغويػػة أو المفظيػػة والدالليػػة لممصػػطمح
النحوي  ،فيو يجيب عف تسا ؿ مفاده  :كيؼ يتش ّكؿ المصطمح النحوي ؟  ،ومف أيف ي تي ؟  ،وما

أصمو؟ وىذه الس االت تسػتمد مادتيػا المعرفيػة مػف جيػود عمميػة ود ارسػات وأبحػاث أنجزىػا الدارسػوف
فػ ػػي التنظيػ ػػر سػ ػػس عمػ ػػـ المصػ ػػطمح بصػ ػػرؼ النظػ ػػر عػ ػػف الحقػ ػػوؿ المعرفيػ ػػة التػ ػػي تنتمػ ػػي إلييػ ػػا

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

وفي ضوء ما تقدـ نجد البػاحثيف فػي عمػـ المصػطمح يص ِّػنفوف عمميػة تشػكيؿ المصػطمحات فػي

ضوء توليد ا لفاظ الجديدة والمعاني الجديػدة  ،فػوالدة مصػطمح جديػد يعنػي والدة لفػظ جديػد أو والدة
اسػػتعماؿ جديػػد لمفػػظ قػػديـ  ،فالتوليػػد إذف يكػػوف عمػػى مسػػتويي المفػػظ والمعنػػى  ،ف مػػا أف نولاػػد ألفاظ ػاً

جديػدة أو معػػاني جديػدة تكتسػػب – فيمػا بعػػد – صػػفة االصػطالح فػػي ضػوء مػػا ح ّػدده الػػدكتور أحمػػد
مطموب لمفظة مف شروط ليصح أف تكوف مصطمحاً(ٕ) .
وىذا التوليد إنما يستند عمى قدرة المغات عمى إحياء ذاتيػا مػف داخميػا  ،مسػتنجدة بمػا فييػا مػف

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

المعرب والدخيؿ  ،فيذه ىي وسااؿ تشكيؿ المصطمحات في العربية  ،وىػي تتفػاوت مػف
بصورتيو :
ّ
حيػػث ا ىميػػة والفاعميػػة وا ثػػر فػػي بنػػاء المصػػطمح  ،فبعضػػيا لػػو اليػد الطػػولى فػػي توليػػد المصػػطمح
وبعضيا اآلخر يكاد يختفي أثره في ذلؾ  ،وىذا يعتمد أساساً عمػى الحقػؿ المعرفػي الػذي ينتمػي إليػو

المصػػطمح  ،ففػػي العمػػوـ اإلنسػػانية ذات الطػػابع الفكػػري مثػػؿ د ارسػػة المغػػات أو الت ػ ري  ،نالحػػظ أف

االش ػػتقاؽ والمج ػػاز وأحيانػ ػاً التركي ػػب  ،ين ػػالوف الح ػػظ ا وفػ ػر ف ػػي تش ػػكيؿ المص ػػطمحات ،أم ػػا العم ػػوـ
التطبيقية مثؿ الفيزياء والكيمياء والطػب فػنالحظ أف المجػاز واالشػتقاؽ ينحسػر أثرىمػا لتنػاؿ مولِّػدات
أخرى النصيب ا وفر ،ولعؿ االقتراض المغوي يقؼ في مقدمتيا .

وعميو ف نو يبرز في الميداف النحوي كؿ مف المجاز واالشتقاؽ حاضريف في تشػكيؿ المصػطمح

النحػوي ،وىػذا التحقيػؽ إنمػا جػاء فػي ضػوء اسػتقراء المصػطمحات التػي درسػيا البحػث ،ولعػؿ إعمػاؿ
الفكر وتوسعة النظر يوصمنا إلى نتيجة عامة ال تختمؼ عف التحقيؽ المتقدـ

ف النحو عربي فيو

تعب ػػر ع ػػف
بطبيع ػػة الح ػػاؿ ال يمجػ ػ إل ػػى االقتػ ػراض م ػػف المغ ػػات ا خ ػػرى ليس ػػتقي من ػػو مص ػػطمحات ّ
مفيوماتػػو ليبػػرز كػػؿ مػػف المجػػاز واالشػػتقاؽ فػػي أوؿ ا سػػس المعتمػػدة فػػي بنػػاء المصػػطمح النحػػوي .

و نو مف غير الممكف دراسة الوسيمتيف معاً – أعني المجاز واالشتقاؽ – ف كػالً منيمػا فػي حاجػة

إلػػى بحػػث مسػػتقؿ  ،فقػػد وقػػع االختيػػار عمػػى المجػػاز تحديػػداً  ،ف التوليػػد فيػػو يكػػوف عمػػى مسػػتوى

الداللة واالستعماؿ  ،فيو يستمد مادتو المفظية مف الخزيف المغوي الموروث فيو ا كثػر لصػوقاً بيػذا

الموروث وا قدر عمى توظيفو في تشكيؿ المصطمح  ،ثـ إكساب ا لفاظ القديمػة دالالت جديػدة فػي
ظؿ تحولايا إلى مصػطمحات  ،ممػا قػد يخمػؽ مشػتركات لفظيػة أو مترادفػات  ،وفػي ضػواو يمكػف أف

تبحث أىـ اإلشكاليات التػي عػانى منيػا المصػطمح النحػوي قػديماً وحػديثاً أال وىػي تعػدد مصػطمحات

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

الحدود النحوية تحديداً

نيا تقدـ صورة اصطالحية متكاممة – أو تكاد – لممصطمحات النحوية.

وقد اختار البحث رسالة (الحدود النحوية) البف الجبراني الستقاء المصطمحات منو وذلؾ

نو

(( أقدـ نص وصؿ إلينا في الحدود النحويػة ورسػالة ابػف الجب ارنػي (مصػطمحات وحػدوداً) مخصصػة

فػػي النحػػو والصػػرؼ مجػػردة عػػف غيرىمػػا مػػف الفنػػوف  ...وبػػذلؾ فقػػد تفػ ّػرد ابػػف الجب ارنػػي ب ػ ف جعػػؿ
الحدود النحوية عمماً لو مثؿ ىذه البداية ))(٘) .
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ورسالة ابف الجبراني قدمت حدوداً نحوية لتسعيف مصطمحاً في منيج تعميمي غمب عميػو طػابع

االختصػػار والمغػػة الواضػػحة المباش ػرة التػػي ال تحتمػػؿ الت ويػػؿ والشػػرح  ،وكػػاف أحيان ػاً ال يكتفػػي بحػ ّػد
واحد لممصطمح الواحد بؿ يذكر أكثر مف حد قد يصؿ إلى ثالثة حدود(. )ٙ

وفي ض ػػوء ىػػذه المعطي ػػات اختير عنواف البح ػػث  ،الذي سينتظـ في محوري ػػف ا وؿ بعنػواف :
المجاز بوصفو مولِّداً لممصطمح  ،والثاني بعنواف  :مصطمحات نحوية ب ثر المجاز ،وسيعمد البحث
إلى اختيار أمثمة ليذه المصطمحات وتحميميا لغوياً في ضوء ما تقدـ.
المحور األول /المجاز مولِّداً للمصطلح:

ػوزت
يقػػوؿ ابػػف منظػػور ( ت ٔٔٚىػ ػ ) فػػي تعريػػؼ ( المجػػاز ) لغػػة ب نػػو  (( :مػػف َج ػ َوز ) جػ ُ
ػازه سػػار فيػػو وس ػمَكو ...
ػاوزه ج ػوا اًز وأجػػاز غيػ َػره وجػ َ
ػؽ وجػػاز الموضػػع َجػ ْػو اًز وج ػ و اًز ومجػػا اًز وجػ َ
الطريػ َ
المجاز الموضعُ . )ٚ()) ...
يؽ قطعتو  ،و ُ
زت الطر َ
وج ُ
ُ
فيعرؼ ب نو  :وضع المفظ في غير ما وضع لو مع وجػود قرينػة مانعػة مػف إرادة
أما اصطالحاً ّ

الوضع ا صمي(. )ٛ

فالمجػػاز بوصػػفو مصػػطمحاً لغوي ػاً داالً عمػػى االنتقػػاؿ أو التحػػرؾ إنمػػا أفػػاد مػػف المعنػػى المغػػوي

لمفظة  ،فالمفظة بفعؿ المجاز تجتاز وضعيا ا صمي إلى وضع خر جديد .

العػرؼ البالغػي ُيع ُّػد مرتكػ اًز
ولممجاز فض ٌؿ كبير في إثػراء المغػة مػف جوانػب مختمفػة  ،فيػو فػي ُ
ميم ػاً مػػف مرتك ػزات تحقيػػؽ جماليػػات الػػنص بمػػا يمػػنح السػػياؽ والتراكيػػب فضػػاءات دالليػػة تتخطػػى

الحدود المفظية المعروفة بما يجعؿ المنجز ا دبي نصاً إبداعياً  ،ومف جانب خر ف ف المجاز يمثؿ
عنص اًر أساسياً في ظاىرة التطػور الػداللي( ، )ٜبوصػفو منتجػاً أو مولِّػداً لمعػاني ودالالت جديػدة تتػيح
لمفظة حرية الحركة مف معنى يمكف وصفو بالقدـ – بػالنظر إلػى وجػوده فػي المعجػـ – إلػى معنػى
جديػػد تمميػػو حاجػػة المغػػة إلػػى التطػػور واإلحيػػاء المبتعػػث مػػف داخميػػا  ،فالمجػػاز يتػػيح إعػػادة إحيػػاء

التػراث المغػػوي بمػػا يكسػػب ا لفػػاظ مػػف صػػبغة دالليػػة جديػػدة تجعميػػا تواكػػب تطػػور الحيػػاة بمظاىرىػػا

المختمفة ُّ ،
وتمد 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

العالقات التي اجتيد المختصوف – قديماً وحديثاً – في ت طيرىا والتمثيؿ ليا .
والمجػػاز بوصػػفو مولِّػػداً داللي ػاً عمػػى مسػػتوى ا لفػػاظ أوالً ثػػـ اكتسػػابيا صػػفة االصػػطالح ثاني ػاً ،
ف نو كما يرى عبد السالـ المسدي ُي ُّ
عد أداة المغة إلنجػاز التحػوؿ الػداللي الػذي يتحػرؾ بموجبػو الػداؿ

فين ػزاح عػػف مػػدلوؿ قػػديـ لػػيالبس مػػدلوالً قاام ػاً أو مس ػتحدثاً  ،فيصػػبح المجػػاز جسػػر العبػػور تمتطيػػو
الػػدواؿ بػػيف الحقػػوؿ المفيوميػػة(ٓٔ)  ،فالمجػػاز عمػػى ذلػػؾ أداة المغػػة لمتطػػور الػػداللي وأداة المجػػاز فػػي

حدده ستيفف أولمف في صورتيف  ،إذ قد ينضػاؼ مػدلوؿ جديػد إلػى
ذلؾ ىو التحوؿ أو التطور الذي ّ
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كممػة قديمػة أو كممػة جديػدة إلػى مػدلوؿ قػديـ(ٔٔ)  ،وتظيػر أىميػة المجػاز فػي ىػذا التطػور ب نػو يمثػؿ
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 ))(ٕٔ) .

وما ينظـ ىػذه الصػمة وي طرىػا ويضػمف سػالمتيا وصػحتيا حزمػة مػف العالقػات المجازيػة التػي

تمد سبيالً بيف القديـ والجديد مف المعاني .
فيػػذه العالقػػات بمختمػػؼ أنواعيػػا تُعػ ُّػد (( معيػػا اًر أولي ػاً فػػي اسػػتقامة التوليػػدات المجازيػػة ))(ٖٔ)،
ومحركاً أساسياً وراء تحقيقيا و(( تضاؼ إلى ىذه العالقات عناصر أخرى تبػدو أساسػية فػي تحقيػؽ
ِّ

التوليػدات المجازيػة  ،ولعػػؿ منيػا مػا تفرضػػو الكممػة المسػتعممة مجػػا اًز مػف عالاػؽ تركيبيػػة تقيميػا مػػع

الوحدات المعجمية المكونة لمجممة ))(ٗٔ) .

وتنػػتظـ العالقػػات بػػيف المعػػاني فػػي دااػرة المجػػاز فػػي إطػػاريف  ،فيػػي إمػػا عالقػػة مشػػابية أو مػػا

يسػمى ب ػ ( االسػتعارة )  ،إذ تسػتعمؿ الكممػة فػي غيػر مػػا وضػعت لػو مػف معنػى لعالقػة مشػابية بػػيف
المعنيف القديـ والجديد  ،واما أف يكوف المجاز مرسالً فتكوف العالقة غير المشابية  ،وىي تػ تي فػي
صور عدة  ،منيا  :السببية أو الجزاية أو الكمية أو المحمية وغيرىا(٘ٔ) .

ُّ
ويعد المجاز القػااـ عمػى عالقػات المشػابية ىػو المع اػوؿ عميػو فػي نمػو المغػة واثراايػا وىػو أكثػر

الجوانب الواقعة في داارة االىتماـ المغوي عندما يدرس التغيػر والتطػور الداللػ ػػي( ، )ٔٙوىػذا ال يعنػ ػػي

أف المج ػػاز المرسؿ لـ يكف لو نصيب في التوليد الداللي  ،بؿ

ي تي أحياناً ب ثر فاعؿ في ىذا االتجاه(. )ٔٚ

وجدير بالذكر أف التطور الداللي المحصاؿ بفعؿ المجاز إنما يستند في اكتماؿ صورتو النيااية

إلى ركيزتيف :

ا ولى تمثميػا تمػؾ العالقػات الرابطػة بػيف المعػاني القديمػة والجديػدة – التػي تقػدـ ذكرىػا  ، -والركيػزة
الثانية تمثؿ عممية االنتقاؿ مف المعنى القديـ إلى المعنى الجديد  ،فيذا االنتقػاؿ ىػو الصػورة الفعميػة

لمتطور  ،وىو يتخذ مف العالقات المجازية مم اًر تعبر بوساطتو المفظة مف المعنى ا وؿ إلى المعنى

الثاني .

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

أربع صور ،إذ قد تنتقؿ المفظة مف معنى عاـ إلػى معنػى خػاص تحػت مس ّػمى (تخصػيص الداللػة)،
أو يحدث العكس فتنتقػؿ المفظػة مػف معنػى خػاص إلػى معنػى عػاـ تحػت مس ّػمى (تعمػيـ الداللػة) ،أو
قد ترتقي داللتيا أو تنحط تحت مس ّمى (رقي الداللػة أو انحطاطيػا) ،وىػذا إنمػا يحػدث بفعػؿ عوامػؿ
أخػػرى  ،فض ػالً عػػف العوامػػؿ المغويػػة  ،إذ يكػػوف لمعوامػػؿ االجتماعيػػة والثقافيػػة – وأحيان ػاً – الدينيػػة
أثرىا في رقي الداللة أو انحطاطيا(. )ٔٛ
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ويغمب عمى ىذه ا نمػاط تخصػيص المعنػى العػاـ  ،الػذي اسػتعانت بػو العربيػة كثيػ اًر فػي سػبيؿ

التوليد الداللي والسيما بعد الثورة الفكرية والقيمية التي شيدىا المجتمع العربي بعد اإلسالـ(. )ٜٔ
ف ص ػػبح لمتط ػػور ال ػػداللي الحاص ػػؿ بفع ػػؿ المج ػػاز مكانت ػػو الت ػػي ال يس ػػتياف بي ػػا  ،بوص ػ ِ
ػفو أداة

تستعيف بو المغة لمواكبة وقع الحياة المتنامي ،حتى يغدو التواضع المجػازي مسػاوياً فػي قوتػو وثباتػو

لممواضػػعة الحقيقيػػة  ،وىػػذا مػػا يقػػرره الواقػػع المغػػوي المتػػداوؿ ،الػػذي تنعقػػد عميػػو – أساس ػاً – فاعميػػة
المجاز ونجاحو وقوتو في تحقيؽ التطور الداللي ،وما يدعـ ىذه القػوة أف المجػاز فػي سػبيؿ تصػييره

واقعاً لغوياً إنما يستمد مادتو مف اإلرث المغوي ،إذ ُي ُّ
عد إحياء ا لفاظ القديم ػػة أو الميممة أو الممات ػػة
أىـ مصادره  ،فيذه ا لف ػػاظ تحيا في مي ػػداف
التداوؿ مف جديد حينما تشحف بدالالت لـ تكف ليا في أصؿ وضعيا المغوي(ٕٓ) .

فالمجاز – عمى ما تقدـ ُ ،ي ُّ
عد وسػيمة مػف وسػااؿ تطػوير المغػة مػف داخميػا بتوظيػؼ مػا تمتمكػو
ىػػذه المغػػة مػػف طاقػػات تعبيريػػة عمػػى مسػػتوى ا لفػػاظ ثػػـ التراكيػػب  ،لػػذلؾ ف ػ ف عمػػوـ العربيػػة وفػػي
مقدمتيا ( النحو ) استعاف بالمجاز كثي اًر إلكساب ا لفػاظ القديمػة دالالت اصػطالحية نحويػة جديػدة
مف أجؿ بناء منظومة فكرية متكاممة المالمح نواتيا ا ىـ  ،ىو المصػطمح النحػوي  ،بوصػفو – أي

المصطمح – مفتاحاً لكؿ العموـ كما يقوؿ الخوارزمي (ت حوالي ٖٓٛىػ )(ٕٔ) .
المحور الثاني /مصطلحات نحوية بأثر المجاز:

تقػػدـ أف ابػػف الجب ارنػػي وضػػع حػػدوداً لتسػػعيف مصػػطمحاً نحوي ػاً ،ومسػػاحة البحػػث المحػػدودة ال

تكفػػي لتحميػػؿ جميػػع ىػػذه المصػػطمحات مػػع التنبيػػو عمػػى أنػػو لػػيس المجػػاز وحػػده الم ػ ثر فػػي تشػػكيؿ

مصػ ػػطمحات ابػ ػػف الجب ارنػ ػػي نػ ػػو تنػ ػػاوؿ مصػ ػػطمحات ُش ػ ػ ّكمت ب ػ ػ ثر االشػ ػػتقاؽ  ،مػ ػػف ذلػ ػػؾ مػ ػػثالً:
مصػػطمحات ( العامػػؿ  ،والمعػػرب  ،والمبنػػي  ،والمبتػػدأ  ،والفاعػػؿ  ،والمفعػػوؿ بػػو  )ٕٕ() ...وغيرىػػا،
سـ فاعمو  ،وخبر المبتدأ  ،وجمع العمة ،واالسػـ
وتناوؿ بعض المصطمحات المركبة مثؿ  ( :ما لـ ُي َ
المنصرؼ )(ٖٕ) وغيرىا .
أما مصطمحاتو التي تشػكمت بػ ثر المجػاز فكانػت ىػي ا كثػر ،نػذكر منيػا( :النحػو ،والحػرؼ،

والبناء ،والرفع ،والتمييز ،والقسـ وغيرىا )(ٕٗ) .

ونظػ اًر إلػػى ىػػذه الكثػرة فػ ف البحػػث اختػػار أمثمػػة منيػػا ليخضػػعيا إلػػى النظػػر المغػػوي مػراعيف فػػي

ذلؾ أف تكوف ا مثمة المختارة قادرة عمى إعطاء صورة واقية عف أثر المجػاز فػي تشػكيؿ المصػطمح

النحوي في حدود ما تطيقػو صػفحات البحػث المحػدودة ،مػع التنبيػو عمػى أف الغايػة مػف البحػث لػيس
استقصػػاء جميػػع المصػػطمحات بػػؿ الغايػػة ا ساسػػية ىػػي الكش ػ ػػؼ ع ػ ػػف فاعمي ػ ػػة المج ػ ػػاز ف ػ ػػي تولي ػ ػػد

المصطم ػػح النح ػػوي  ،وف ػػي ض ػػوء ذلؾ اختي ػػرت
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المصطمحات اآلتية لتحميميا لغوياً  ،وىي عمى النحو اآلتي مرتبة ىجااياً :

(الج ْزم):
 .8مصطلح َ

ػت
((ج َزْم ُ
(ج ْزـ) في المعجػـ بمعنػى القطػع –غالبػاً– قػاؿ الزمخشػري (ت ٖ٘ٛىػػ)َ :
وردت لفظة َ
قطعيا البتة ...وقمـ َج ْزٌـ مستوي القطر ال حرؼ لو ،)ٕ٘()) ...
ما بيني وبينو ،قطعتُوَ ،
وج ْزُـ اليميف ُ

ػرؼ أسػػكنو
و(( َج َزُمػػو
يجزمػػوُ قطعػػو  ،واليمػػيف  :أمضػػاىا  ،وا مػ َػر قطعػػو قطعػاً ال عػػودة فيػػو  ،والحػ َ
ُ
ػرؼ لػػو  ،وىػػذا الخ ػطُ
وعميػػو  :سػػكت  ...والجػػزـ فػػي الخػػط  :قطػػعٌ عػػف تسػػوية الحػػروؼ والقمػػـ ال حػ َ
الم لاؼ مف حروؼ المعجـ نو ُج ِزـ  ،أي قُ ِطع عف خط حمير . )ٕٙ()) ...
فمعنػػى ( القطػػع ) فػػي ضػػوء مػػا تقػػدـ– ىػػو الغالػػب فػػي لفظػػة ( الجػػزـ )  ،وأمػػا مػػا ُيقطػػع ،فيػػي
اليميف والصمةُ عمى ما ذكر الزمخشري  ،فيذا في المغة .

الج ْػزُـ حػذؼ حركػة أو حػرؼ
عرفػو ابػف الجب ارنػي  ،قػااالً َ (( :
أما في االصطالح النحوي فقػد ّ
()ٕٚ
جميػاً أف المفيػوـ االصػطالحي ليػذه المفظػة قػد اسػتعير
مف خر الفعؿ بعامؿ الجػزـ ))  ،ويظيػر ّ

مػف المفيػػوـ المغػػوي  ،ففػي المفيػػوميف ( المغػػوي واالصػػطالحي ) جػاءت المفظػػة بمعنػػى ( القطػػع ) ،
مػػع مالحظػػة أف معنػػى ( قطػػع الشػػيء ) فػػي المغػػة قػػد تخصػػص فػػي االصػػطالح بقطػػع ( الحركػػة أو
الحػػرؼ مػػف المجػػزوـ )  ،فمعنػػى المفظػػة انتقػػؿ مػػف عمػػوـ ( قطػػع الشػػيء ) إلػػى خصػػوص ( قطػػع
الحركة أو الحرؼ ) وتحولت المفظة بفعؿ ىذا االنتقاؿ إلى مصػطمح نحػوي  ،وعالقػة المشػابية بػيف

الج ْزـ ) دقة في التعبير عف ىذه الحالػة
المعنييف ىو ( اقتطاع جزء ما )  ،ولعؿ في اختيار لفظة ( َ
اإلعرابية الناتجة عف دخوؿ عوامؿ الجزـ عمى الفعؿ المضارع  ،وىػي دقػة ال ت دييػا لفظػة أخػرى ،
ولعؿ في كالـ ابف منظور دليالً واضػحاً عمػى ذلػؾ  ،إذ قػاؿ  (( :إنمػا ُس ِّػمي الجػزـ فػي النحػو جزمػاً
...
اب عف الحػرؼ
ف الجزـ في كالـ العرب القطع  ،أفعؿ ذلؾ جزماً  ،فك نو قُطع اإلعر ُ

()ٕٛ
تممػ ػػس عالقػ ػػة التشػ ػػابو بػ ػػيف المعنػ ػػى المغػ ػػوي
))  ،فيػ ػػذا ممحػ ػػظ دقيػ ػػؽ رصػ ػػده ابػ ػػف منظػ ػػور فػ ػػي ُّ

واالصطالحي لمفظة ( الجزـ )  ،وىي عالقة انتظمت في ظؿ المجاز وسمحت لمفظة باالنتقاؿ مػف

معنى عاـ ( لغوي ) إلى معنى خاص ( اصطالحي ) .

 .8مصطلح ( الظرف ) :

ؼ
جاءت لفظػة ( الظػرؼ ) فػي المعجمػات بمعنػى  :الكياسػة وذكػاء القمػب َ (( :
ظ ُػرؼ فيػو ظ ْػر ٌ
()ٕٜ
الح َسػ ُػف
وَ
ظ ارفػػة  :كػ ْػي ٌس وذكػػاء ))  ،وجػػاء بمعنػػى  (( :الظريػػؼ البميػػال مػػف الكػػالـ  ...والظريػػؼ َ

الح ْسػ ُػف وفػػي القمػػب الػػذكاء والحػػالوة فػػي
الوجػػو والمسػػاف  ...والظُػ ُ
ػرؼ فػػي المسػػاف البالغػةُ وفػػي الوجػػو ُ
(ٖٓ)
ا
ػاء
العينيف  ، )) ...ومف معانييا أيضاً ( الوعاء )  ... (( :وىو الوعاء  ،ك نو جعؿ الظريؼ وع ً
لألدب ومكارـ ا خالؽ ))(ٖٔ) .
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فالظرؼ لغة  ،ىو الحسف في الوجو والمساف والذكاء في القمب والبراعة والكياسة  ،وىو الوعاء
لمشيء  ،وفي انتقاؿ المفظة مف الداللة المغوية إلى االصطالحية إنما اختصت بمعنى واحد مف ىذه
المعاني لتكتسب مف خالليا صػفة االصػطالح النحػوي  ،لػذلؾ فػ ف التعريػؼ االصػطالحي لمفظػة لػـ

يبتعػػد كثي ػ اًر عػػف فضػػاء التعريػػؼ المغػػوي ليػػا  ،إذ حػ ّػده ابػػف الجب ارنػػي بقولػػو َ (( :حػ ُّػد الظػػرؼ  ،وىػػو
المفعوؿ فيو  :كؿ اسـ مف أسماء الزماف والمكاف يراد فيو معنى ( في ) وليست فػي لفظػو  .وقيػؿ :
مكاناً ))(ٕٖ) .

وعاء لمشيء زماناً أو
ما كاف
ً
فيظيػػر أف ثمػػة صػػمة بػػيف المعنػػى المغػػوي لػ ػ ( الظػػرؼ ) والمعنػػى االصػػطالحي  ،إذ اسػػتعار
االصػػطالح النحػػوي معنػػى (الوعػػاء) مجػػا اًز ليسػػتعممو فػػي الداللػػة عمػػى احت ػواء طاافػػة مػػف أصػػناؼ

الكالـ العربي لألحػداث المعابػر عنيػا بمفػظ ا فعػاؿ ومػا يشػبييا فػي الجممػة ،فكمػا أف الوعػاء يحتػوي
الشيء فكذلؾ الظروؼ مف أمثاؿ (أماـ ،وخمؼ ،وقُ ّداـ) تحتوي ا حداث وتتضمنيا فيصُّح أف تُفسار
بمعنػػى (فػػي) نيػػا ظرفيػػة تػػدؿ عمػػى االحتػػواء ،فاالنتقػػاؿ مػػف داللػػة (الظػػرؼ) عمػػى (الوعػػاء) فػػي
العرؼ المغوي إلى داللة االحتواء والتضػمف فػي المعنػى االصػطالحي حػدث بفعػؿ المجػاز ،والعالقػة

بيف المعنػيف ىػي المشػابية مػف حيػث إف الوعػاء يحتػوي الشػيء فكػذلؾ الظػرؼ يحتػوي الحػدث الػذي

يرد في سياقو.

تنبػ ػ ػ ػػو عم ػ ػػى ذل ػ ػػؾ ،وجعػ ػ ػ ػػؿ المعنػ ػػ ػػى
والجديػ ػ ػ ػػر بالذكػ ػػ ػػر أف بعػ ػػ ػػض أصحػ ػػ ػػاب المعجمػ ػ ػ ػػات ق ػ ػػد ّ
االصػػطالحي لػػ(الظرؼ) جػػزًء مػػف معناىػػا المغػػوي  ،يقػػوؿ ابػػف منظػػور (( :اإلبريػػؽ ظػػرؼ لمػػا فيػػو .

الميث  :والصفات في الكالـ التي تكوف مواضع لغيرىا تسمى ظروفاً ،مػف نحػو  :أمػاـ وق ّػداـ وأشػباه
ذلػػؾ  ، )ٖٖ()) ...وىػػذا الػػنص يكشػػؼ عػػف أمػػور ،منيػػا  :أف المعنػػى االصػػطالحي اخػػتمط بػػالمعنى
المغػػوي مػػف غيػػر أف توضػػع لػػذلؾ محػ ِّػددات منيجيػػة  ،وربمػػا ُيبػ ّػرر ذلػػؾ بسػػعة ثقافػػة صػػاحب المعجػػـ
المغويػػة ورغبتػػو فػػي اإلحاطػػة بكػػؿ دالالت ىػػذه المفظػػة أو تمػػؾ  ،ومػػف جيػػة أخػػرى ف ػ ف نػػص ابػػف
منظور المتقدـ يشير حقيقة إلػى أف الداللػة االصػطالحية ل ػ ( الظػرؼ ) أصػبحت مػف الشػيرة الكبيػرة

والتػػداوؿ الواسػػع مػػا جعميػػا جػػزًء مػػف معناىػػا المغػػوي  ،وك ػ ف ىػػذه االنتقػػاؿ المجػػازي لمداللػػة أصػػبح
لصيقاً بالمفظة  .حتى غدا معنى مف معانييا الحقيقية  ،فك ف المجاز – ىنا – أصبح حقيقة ،وليس
أد اؿ عمى ذلؾ مف أف ابف منظور وضع المعنى االصطالحي إلى جانب المعنػى المغػوي ليػا ،ولػيس
ا مر بمسػتغرب فػي نظػاـ العربيػة  ،إذ قػد يشػتير المعنػى المجػازي لمفظػة حتػى يصػبح ك نػو معناىػا

الحقيقي  ،ويبقى تداوؿ المعنى المجازي وسعتو ىو المسبب لغمبة المجاز عمى الحقيقة.
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 .8مصطلح (العطف):
العطؼ فػي المغػة ىػو الثنػي والمػيالف  ،قػاؿ ال ارغػب االصػبياني (ت ٕ٘ٗىػػ)(( :العطػؼ يقػاؿ

أحد طرفيو إلى اآلخر  ،كعطؼ الغصف والوسادة والحبػؿ  ، )ٖٗ()) ...و(( ظبيػة
في الشيء إذا ثُّني ُ
(ٖ٘)
وصػمَو
عاطؼ
ٌ
ػت  ...وثنػى عػف عطفػو  ،أعػرض ))  ،وتعطا َ
ض ْ
ُ
تعطؼ جيػدىا إذا رَب َ
ػؼ عميػو (( َ
وب اره  ،وتعطاؼ عمػى ر ِ
أس الع ِ
حم ِػو ر ا
نعطؼ  ،أي  :حنيتػو فػانحنى ،
ػود فػ
ويقػاؿ َع َ
َ
ط ْف ُ
ؽ ليػا ُ ...
َ
ػت ر َ
َ
()ٖٙ
ػؼ عميػػو (( أي
ػؼ ال ػوادي
ػؼ يعطػ ُ
منعرجػػو ومنحنػػاه  ، )) ...وعطَػ َ
ػت  ...ومنعطػ ُ
ػت أي ِمْمػ ُ
وعطفػ ُ
ُ
أشفؽ ))(. )ٖٚ
َ
ماؿ و َ

أم ػ ػػا ف ػ ػػي االص ػ ػػطالح النح ػ ػػوي فق ػ ػػد ح ػ ػ ّػده اب ػ ػػف الجب ارن ػ ػػي  ،ق ػ ػػااالً  (( :اش ػ ػػتراؾ ش ػ ػػيايف فػ ػ ػػي
ت ثي ػػر عامؿ بتوسط لة ىي ع ػػوض ع ػػف العام ػػؿ  .وقيؿ ُّ
رد ٍ
ثاف عمى أوؿ بواسط ػػة ح ػػرؼ

العطؼ ))(. )ٖٛ

طػػؼ ) لمتعبيػػر عػػف عالق ػػة
ويظيػػر مػػف التعريػػؼ االصػػطالحي المتقػػدـ أف اختي ػػار لفظػػة ( َع ْ
عبر عنيا ابف الجب ارنػي – التػي تحػدث بوسػاطة حػروؼ العطػؼ  ،إنمػا جػاء
االشتراؾ أو ّ
الرد– كما ّ

يعبػر عػف ىػذا االشػتراؾ  ،فداللػة (العطػؼ)
في ظؿ ما تحتممو المفظة – العطؼ – مف معنى لغوي ّ
تصورىا في العالقة بيف المعطوؼ والمعطوؼ عميو  ،ذلؾ أف المعطػوؼ
عمى الثني والميالف يمكف
ّ
ُيػ ُّ
ػرد عمػػى المعطػػوؼ عميػػو باشػػتراكو مػػع ا خيػػر فػػي الحكػػـ النحػػوي مػػف غيػػر تك ػ ارره بوسػػاطة حػػرؼ
العطؼ  ،وىو بذلؾ ك نو يميؿ أو ينحني عمػى المعطػوؼ عميػو  ،فػالمعنى االصػطالحي لػػ(العطؼ)
لو صمة وثيقة بمعناىا المغوي  ،فالعطؼ فػي المغػة عالقػة تقػوـ بػيف معطػوؼ ومعطػوؼ عميػو فػي

صفة اإلشفاؽ أو الترحـ أو الميالف  ،وفي المفيوـ النحوي عالقة تقع بيف اسميف أو فعميف بوساطة
ٍ
عدد مف الحروؼ في صفة االشػتراؾ فػي أثػر العامػؿ  ،وىػذا التشػابو ىػو الػذي س ّػوغ اسػتعارة المفظػة
بمػػا تحممػػو مػػف معنػػى الثنػػي والمػػيالف الكتسػػابيا صػػفة اصػػطالحية فيمػػا بعػػد  ،وىػػذا االنتقػػاؿ مػػف
المفيوـ المغوي إلى االصػطالحي إنمػا حػدث بفعػؿ المجػاز وبعالقػة المشػابية المشػار إلييػا نفػاً ،مػع
الرد).
تخصيص داللة المفظة بمعنى (االشتراؾ أو ّ

قدميا البحث كشفت بصورة جمية عف أثر المجاز وفاعميتػو فػي إكسػاب المفظػة
إف ا مثمة التي ّ

صفتيا االصطالحية  ،وذلؾ حيف يتحوؿ المجاز بما يحممػو مػف عالقػات المشػابية إلػى جسػر تعبػر
مف خاللو المفظة مػف معناىػا المغػوي إلػى معناىػا االصػطالحي  ،وقػد يكتسػب المعنػى االصػطالحي

لمفظة – المحصاؿ بفعػؿ المجػاز – قػوة فػي ميػداف التػداوؿ المغػوي فيغػدو– أي المعنػى االصػطالحي
– وجيػاً مػف وجػوه المعنػػى المغػوي فػي صػػورة تظيػر تفػوؽ المجػاز عمػػى الحقيقػة  ،إذ يصػبح المجػػاز

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
معناىػػا االصػػطالحي والكشػػؼ عػػف م ػواطف التشػػابو والتقػػارب بػػيف المعنيػػيف المغػػوي واالصػػطالحي

نس ػػتطيع الق ػػوؿ  :إف المج ػػاز ف ػػي ض ػػوء ى ػػذا الم ػػنيج يمك ػػف أف يك ػػوف فيصػ ػالً ف ػػي تحدي ػػد دق ػػة ى ػػذا

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

الب ػػاب النح ػػوي الواح ػػد المتمث ػػؿ ف ػػي التعبي ػػر ع ػػف الفكػ ػرة بػ ػ كثر م ػػف مص ػػطمح أو م ػػا ُيع ػػرؼ بتػ ػرادؼ
المصطمح النحوي الذي يتقاطع مػع مػا يجػب تػوافره فػي المصػطمح العممػي مػف خصػااص أو شػروط

ليصح أف يكوف مصطمحاً  ،فمف أىـ شروط صحة المصطمح ،أف يتخصص مصطمح واحد بمفيوـ
ّ
واحد  ،والعكس أيضاً أي أف يعبِّر عف المفيوـ الواحد مصطمح واحد فقػط( ، )ٖٜوىػذا الشػرط افتقػرت
إليػػو بعػػض المصػػطمحات النحويػػة عبػػر الت ػ ري النحػػوي  ،فتعػػددت مص ػطمحات الفك ػرة الواحػػدة مػػف

مثؿ( :النعت والصفة ،والجر والخفض ،والتمييز والتفسير) وغيرىا كثير مما يحفؿ بو التراث النحوي
 ،ولعػػؿ فػػي إخضػػاع ىػػذه المصػػطمحات إلػػى النظػػر المغػػوي وتحميميػػا فػػي ضػػوء معانييػػا المعجميػػة

واالصطالحية ورصد العالقػات فيمػا بينيػا معيػا اًر موضػوعياً فػي ا خػذ بػ دؽ المصػطمحات وتػرؾ مػا
دونيا  ،وىذا النظر في حاجة إلى دراسة مستقمة تقػوـ عمػى استقصػاء شػامؿ لممصػطمحات المترادفػة
والوقوؼ عمى ما ليا مف دالالت في بطوف المعجمات  ،لتكتمؿ الصورتاف – المغوية واالصطالحية

– ليصح بعد ذلؾ – اإلقرار ب دؽ المصطمحات .

وقػػد تق ػػدـ بػ ػ ف المجػػاز ى ػػو أح ػػد م ّك ػػدات المصػػطمح النح ػػوي  ،ولكن ػػو لػػيس الوحي ػػد ب ػػؿ ىن ػػاؾ

مولِّدات أخرى مثؿ  :االشػتقاؽ والتركيػب  ،ويمكػف لد ارسػة أخػرى أف تتنػاوؿ ىػذه الظػواىر مػف حيػث

قيمتيا وفاعميتيا في تشكيؿ المصطمح النحػوي  ،مػف خػالؿ د ارسػة كػؿ ظػاىرة عمػى حػدة عمػى غػرار
ىذا البحث .

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

(ٕ) ينظر  :بحوث مصطمحية . ٜ ،

(ٖ) ينظر  :عمـ المصطمح  ،أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية  ،د.عمي القاسمي ٖ٘٘ وما بعدىا  ،وا سس المغوية
لعمـ المصطمح  ،د.محمود فيمي حجازي ٖ٘ وما بعدىا .

(ٗ) 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 )  :مجٕ. ٕٙٓ/

( )ٛينظر  :دالاؿ اإلعجاز  ،عبد القاىر الجرجاني . ٙٙ :

( )ٜينظر  :عمـ الداللة  ،دراسة نظرية وتطبيقية  :فريد عوض حيدر . ٜٙ ،
(ٓٔ) ينظر  :مباحث ت سيسية في المسانيات . ٕٛ ،

(ٔٔ) ينظر  :دور الكممة في المغة  ، ٜٗ-ٜٛ :وعمـ المصطمح  ،أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية . ٖ٘ٚ :

(ٕٔ) عمـ المصطمح وطرااؽ وضع المصطمحات في العربية  ،د.ممدوح خسارة . ٕٕ٘ :
(ٖٔ) ينظر  :نسقية التوليد الداللي في المجاز  ،رااد فريد طافش ( بحث ) . ٖٗٚ :
(ٗٔ) ينظر  :المصدر نفسو . ٗٚٗ ،

(٘ٔ) ينظر  :عمـ المصطمح وطرااؽ وضع المصطمحات في العربية . ٕٕٖ ،
( )ٔٙ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 العموـ . ٚ ،

(ٕٕ) ينظر  :رسالة الحدود النحوية  ٕٕ٘ ،وما بعدىا .
(ٖٕ) ينظر  :رسالة الحدود النحوية  ٕٕٚ ،وما بعدىا .
(ٕٗ) ينظر  :المصدر نفسو  ٕٕٖ ،وما بعدىا .
(ٕ٘) أساس البالغة  ،مادة ( جزـ ) . ٜٕ :

( )ٕٙالقاموس المحيط  ،مادة ( جزـ ) . ٕٔ٘ :
( )ٕٚرسالة الحدود النحوية . ٕٕ٘ :

( )ٕٛلساف العرب  ،مادة ( جزـ )  :مج ( ٕ ) . ٕٔٗ /
( )ٕٜأساس البالغة  ،مادة ( ظرؼ ) . ٗ-ٔ :

(ٖٓ) لساف العرب  ،مادة ( ظرؼ )  :مج ( . ٕٔ/ ) ٙ

(ٖٔ) المصدر نفسو  ،مادة ( ظرؼ )  :مج ، ٕٔ/ٙوينظر  :القاموس المحيط . ٕٛٗ :
(ٕٖ) رسالة الحدود النحوية . ٕٕٛ :

(ٖٖ) لساف العرب  .مادة ( ظرؼ )  :مج. ٖٔ/ٙ

(ٖٗ) مفردات ألفاظ القرف  ،مادة ( عطؼ ) . ٕ٘ٚ :
(ٖ٘) أساس البالغة  ،مادة ( عطؼ ) . ٕٗٙ :

( )ٖٙلساف العرب  ،مادة ( عطؼ )  :مج. ٖٖٔ-ٖٕٔ/ٙ
( )ٖٚالقاموس المحيط  ،مادة ( عطؼ ) . ٛٛ٘ :
( )ٖٛرسالة الحدود النحوية . ٕٕٜ :

;:
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( )ٖٜينظر  :بحوث مصطمحية . ٜ ،

المصادر:

ٔ .أساس البالغة  ،ابف عمر الزمخشري ( ت ٖ٘ٛىػ )  ،دار صادر  ،بيروت ،ط (ٔ)ٜٜٕٔ ،ـ .
ٕ .ا سس المغوية لعمـ المصطمح  ،د.محمود فيمي حجازي  ،دار غريب لمطباعة  ،القاىرة  ( ،د.ت ) .
ٖ .بحوث مصطمحية  ،د.أحمد مطموب  ،مطبعة المجمع العممي ٕٓٓٙ ،ـ .

ٗ .دالاؿ اإلعجاز  ،عبد القاىر الجرجاني ( ت ٔٗٚىػ )  ،تح  :محمود محمد شاكر  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة
.
٘ .دور الكممة في المغة  ،ستيفف أولماف  ،ترجمة  :كماؿ بشر  ،دار غريب  ،القاىرة  ،ط ( ٕ ) ٜٜٔٚ ،ـ .
 .ٙرسالة الحدود النحوية  ،ابف الجبراني ( ت ٕٙٛىػ )  ،دراسة وتحقيؽ  :زاىدة عبد اهلل محمد  ،كمية التربية ،
جامعة الموصؿ  ،مجمة التربية والعمـ  ،مج ( ٕٔ )  ،العدد

( ٖ )  ،لسنة ٕ٘ٓٓـ .

 .ٚعمـ الداللة  ،دراسة نظرية وتطبيقية  ،د.فريد عوض حيدر  ،مكتبة اآلداب  ،القاىرة ٕٓٓ٘ ،ـ .
 .ٛعمـ المصطمح  ،أسس و النظرية وتطبيقاتو العممية  ،د.عمي القاسمي  ،مكتبة لبناف ناشروف  ،بيروت  ،لبناف ،
ط ( ٔ ) ٕٓٓٛ ،ـ .

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

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

ٕٔ .مباحث ت سيسية في المسانيات  ،عبد السالـ المسدي  ،م سسة عبد الكريـ بف عبد اهلل  ،تونس ٜٜٔٚ ،ـ .
ٖٔ .المصط مح النحوي في دراسات المحدثيف  ،أحمد خميؿ حبيب زنكنو  ،دكتوراه  ،كمية التربية لمعموـ اإلنسانية ،
جامعة ديالى ٕٓٔ٘ ،ـ .
ٗٔ .مفاتيح العموـ  ،الخوارزمي ( ت ٖٓٛىػ )  ،تقديـ  :د.جودت فخر الديف  ،دار المناىؿ لمطباعة والنشر ،

بيروت – لبناف  ،ط ( ٔ ) ٜٜٔٔ ،ـ .

٘ٔ .مفردات ألفاظ القرف  ،الراغب ا صفياني ( ت ٕ٘ٗىػ )  ،تح  :صفواف عدناف داوودي  ،دار القمـ – دمشؽ
 ،الدار الشامية – بيروت  ،ط٘ ٕٓٔٔ ،ـ .
 .ٔٙنسقية التوليد الداللي  ،رااد فريد طافش  ،دراسات العموـ اإلنسانية واالجتماعية  ،مج ( ٖ٘ )  ،العدد ( ٖ ) ،
ٕٓٓٛـ .
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