
ـــــــيبيــــــــــال  

ســــــة طرابلــجامع  

ـــاتـــة اللغـــــــكلي  

ات العلياــالدراس  

ةــــــة العربيـــم اللغــقس  

كتاب  اجلهود االصطالحية املعجمية يف

) ـه 816 ت (يلجرجانلالتعريفات   

)دراسة وصفیة تحلیلیة (   

في الدراسات اللغویة) الماجستیر( بحث مقدم الستكمال متطلبات درجة اإلجازة العالیة     

 

 

 

العزيز منصور علي عبد  :بــإعداد الطال                

ــراشـأمحد اهلادي رشـ : إشراف الدكتور          

 

 

 

م 2015ھـ ــ  1436: العام الجامعي  



 



  أ
 

 )  

(    

  صدق ا العظيم                                                                                                                                                                                                                 

  



 إلهـــــــــداءا                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  ب

 

  

   ــداءــــإلها  

  .ا  برضا  رضامها  اقرتن ن م :إىل

   .الرمحة من  الذلِّ    جناح خبفض  حقهما  ـيف ا   أمر  نم :إىل

  . أمي و  أبي  روح :إىل

  هم اغفر هلما وارمحهما كما ربياني صغريااللّ

  سكنهما فسيح جنانكوأ

  .ينائأب: ، وزينة احلياة الدنيايزوج: فيقة دربير :إىل و

  هماحفظهم وارع هماللّ

  .هدي هذا العملأُ

 



 لرمـــــــــوزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

  ت

 

  

  

  موز المستخدمة في البحثالرُّ

  

  

  م
  

  الّرمز
  

  الُمرمز لھاالكلمة 
  

1  
  

  )ھـ  1436: (  ھـ

  

  السنة الھجریة

  

2  
  

  

  )م  2015( : م 

  

  السنة المیالدیة

  

3  

  

  ) 1م ( : م 

  

  مجلد

  

4  

  

  .ت

  

  توفي 

  

5  

  

  .ن ـ   م
  

  المصدر أو المرجع نفسھ
  

  

6  

  

  .تح

  

  تحقیق

  

7  

  

  .د

  

  دكتور

  

8  

  

  .ط

  

  الطبعة

  

9  

  

  .ص

  

  الصفحة 

  )ص : رقم الصفحة دون كتابة  تكتبولتكرار ورود كتاب التعریفات ( 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مـــــــــــــةقدامل

 

 

 

 

 



 املقدمــــــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

  ج

 

  

    

  مــــة  قــــدامل  

  

  

فھا على النحو الحمد هللا الذي ال مغني سواه، وال معبود بحق إال إیاه، بیده زمام األمور، یصرِّ        

الذي یرید، فھو فّعال لما یرید، إذا أراد أمرا فإنما یقول لھ كن فیكون، والصالة والسالم على النبي 

ھ وإخوانھ من الرسل واألنبیاء مصابیح بـ وعلى آلھ وصح rاهللا ـ  العربي األمین ، محمد بن عبد

  .الھدى، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین 

  :أّمـا بعــد

فاللغة العربیة من أعظم اللغات التي عرفھا اإلنسان ومن أوسعھا، وھي من أكبر اللغات          

الكتب التي  فيو د دارسیھا، في عد یا بشكل كبیر ومذھلا من العنایة واالھتمام اللذین تجّلحًظ

ولم تكن ھذه اللغة إال لغة القرآن الكریم، وھو مدار الحضارة اإلسالمیة والعربیة  ُصنِّفت فیھا،

یت اللغة العربیة بجھود كبیرة من أجل المحافظة على ومحور وجودھا وتطورھا وبقائھا، فحِظ

وما انفكت  ،اللغویون والنحویون نة، فقد عنيْكنطقھا وإبعادھا عن شوائب اللحن ومظاھر الّل

لفصحى، جھودھم تبذل بكل ما استوعبتھ عقولھم وأفكارھم منذ بزوغ شمس اإلسالم بدراسة اللغة ا

 سمْتي نشأة علوم جدیدة لم یكن للعرب عھد بھا، منھا علوم اللغة التي اّتفكان القرآن الكریم سببا ف

 ،والمعجمات  ،الداللةوالنحو، ، ووالصرف، األصواتبالشمول لكل جوانب الدرس اللغوي، ك

وغیرھا، فكانت كل جوانب ھذا الدرس لخدمة الدین اإلسالمي، وفھم القرآن الكریم، فھو  والبالغة

واإلرث الذي تركھ السلف من خالصة  اریخ علوم اللغة العربیة ونشأتھا،األساس الذي بدأ بھ ت

ة لنا، وھو نقطة البدایة التي یجب أن ینطلق منھا غنى عنھ، بل ھو مفخر أفكارھم في جمیع العلوم ال

والحاضر الذي نعیشھ یفرض علینا  .ف اهللا بھ العربلمواصلة السیر في الطریق الذي شّر الخلف 

قدم الحضاري الكبیر في شتى مناحي الحیاة ، من علوم ، وفنون، ل الّتأن نواكبھ ونتفھمھ في ِظ

  . وصناعة، وتجارة
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ى إلى دخول ر، أدَّوبسرعة فاقت حدود التصّو ،في كافة مجاالت الحیاة لمّيإن التقدم الِع       

والسباق إلى مزید من  التطور واالكتشافات في مختلف  قنیةاإلنسان في عصر جدید، عصر الّت

أنواعھا، تلف ة، وفي مقدمة األمور التي شملھا التطور الجدید، العلوم اإلنسانیة  بمخواحي العلمّیالّن

ة إلى ّحِل، فقد نشأت الحاجة الُم اأحد فروعھ علم المصطلحاتو ،)اللسانیات ( خاصة علوم اللغة ب

وعلم المصطلحات  في إدراك مدلوالتھا وشرح معانیھا،ق دراسة المصطلحات العلمیة والتعمُّ

في  العلمیة یھتم بدراسة المصطلح من حیث المفھوم، والتسمیة، والعالقة مع المصطلح المقابل لھ

  .لغة أجنبیة، وغیرھا من جوانب الدرس المصطلحي

  

وعلى الرغم من أن بعض وجھات النظر ترى أن علم المصطلحات مازال في بدایاتھ األولى        

وضعوا ف لمسلمین قد تنبھوا إلى ھذا العلم،لف من علماء العرب واالّسن فإمن تطور وانتشار، 

  ةعلوم اللغو ،اموغیرھ ،حدیثوال الفقھك، اإلسالمیةمعجمات لكل علم وفن، وخاصة العلوم 

ثم تطور األمر إلى وضع معجمات تشمل مصطلحات علمیة  ،إلخ... والبالغیةوالنحو  الصرفك

، وكّشاف اصطالحات العلوم )ھـ 816ت ( كتاب التعریفات للجرجاني  منھالعدة علوم وفنون، 

 والعلوم، واللغویة ، فمعاجم المصطلحات حفظت الثقافة اإلسالمیة)ھـ 1185ت (والفنون للتھانوي 

اني األلفاظ العلمیة التي لت بتسجیل معوالفنون التي كانت مدار دراستھم الفكریة والعقلیة، وتكّف

بطریقة منظمة تھدف إلى التسھیل على الدارسین العثور على ما یحتاجون إلیھ أصحابھا ھا استعمل

لف، التي یجب أن نحرص على في أقصر وقت، وبأقل جھد، ولوالھا لضاعت الثروة من تراث الّس

  .دراستھا وفھمھا

  

لكشف عن ھذه ي قوالب للمعاني، واإن مفاتیح العلوم كامنة في مصطلحاتھا، وألفاظھا التي ھ        

، والنمو لعلمي والتكنولوجيومع التطور ا .كشف عن العلوم واألخذ بعنانھا ھامعانیالمصطلحات و

كثرت  .المصطلحات، ومعالجتھا، وتنسیقھا نیخزتالسریع، واإلقدام على استخدام الحواسیب في 

لمعاھد العلمیة، وتدریسھ في الجامعات واى ضرورة االھتمام بعلم المصطلح، الدعوات والنداءات إل

فنا من كنوز كامنة في الموروث الثقافي الذي تركھ لنا أسال إلىالنظر ب فبدأت ،األمر الذي استوقفني

 لف األولىمن خطوات الّسعلم المصطلح مصنفاتھم، فأردت أن تكون بدایة دراستي في 

  ھو كتاب حِظي باھتمام  ) ھـ 816ت (  كتاب التعریفات للجرجاني ، ورأیت أنللمصطلحات العلمیة
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رب أن یكون ـالم والعـبنا نحن أمة اإلس ، ال سیما المستشرقین، وكان حریاالعلماء والدارسین

        العالیة اإلجازة درجة بھ لنیل  عنوان البحث الذي تقّدمتفجعلت ، أولى من غیرنابھ اھتمامنا 

     الجھود االصطالحیة المعجمیة في كتاب التعریفات للجرجاني : ھو  في اللغوّیات )الماجستیر( 

  . ) ھـ816 ت( 

   

  :ھان أھمِّم ،كثیرة دفعتني الختیار ھذا الموضوع التيكانت األسباب والّدواعي و       

  .الحرص على اللغة العربیة، لغة القرآن الكریم ـ  1 

  .والمحافظة علیھالرغبة في إحیاء التراث العربي اإلسالمي،  ـ  2

  .ق في مجال الدراسات اللغویة عموما، وفي مجال علم المصطلح خصوصاالحاجة إلى التعّم ـ  3

  .رة التي تدعو إلي االھتمام بدراسة علم المصطلحعوات المتكرِّاستجابة النداءات والّد ـ  4

  

  ،ومفھومھ تعریفھالحدیث دراسات عدیدة، كصیاغة المصطلح، ووللمصطلح العلمي        

، والترجمة والتعریب ،وترجمة المصطلحات وتوحیدھا وتنظیمھا ،وضع المصطلحات تكالومش

في التراث فھي دراسة المصطلح  أّماوالتي استسقیت منھا ھذا البحث ، بھ،  المباحث المتعلِّقةعدید و

ة في علم المصطلح أي بحث تقّدم بھ طلبة الجامعات لنیل الدرجات العلمیبنادرة، ولم أعثر أو أسمع 

العي ـ موضوع فإنھ ـ على حدِّ اطِّ في كتاب التعریفات للجرجانيالمصطلح التراثي أو الحدیث، أّما 

  . بكر لم أجد من تطّرق إلیھ ودرسھ من قبل

  

وألھمیة ھذا الموضوع والرغبة فیھ، رأیت أن الحتمّیة تفرض سلطانھا في ركوب ھذا         

مدى اھتمام اللغویین العرب بدراسة المصطلحات وتبویبھا، والعنایة بھا،  ألنھ ُیبیِّن الُعباب،

كما تكمن أھمیتھ أیضا في أن انطالقتنا  ،ة لھاـة للحاجة الملّحـإلدراكھم بأن المصطلحات ذات أھمی

  .السلف من أبناء ھذه األمةیجب أن تكون مبنیة على قواعد متینة أرساھا 

  

  :إلىھذا البحث یھدف و  

      في مجال المصطلحات، وكیفیة تنسیقھا  للغویة عند اللغویین العرب قدیماتتبع الدراسات ا  ـ1

بالسھولة التي ال إلیھ بحیث یكون المصطلح المراد البحث عنھ والتعرف  ،ووضعھا في معجمات

   .صعوبة في العثور علیھ باحثیجد ال
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   المصطلح ربط علم المصطلح في التراث بعلم إلى ة المصطلحات، وـة صیاغـعن كیفیالبحث  ـ 2

  .الحدیث

   الكشف عن إمكانیة صیاغة مصطلحات جدیدة تثري اللغة العربیة، وتزید العرب فخرا بلغتھم، ـ  3

  .ترك ھویتھم العربیةعدم وتبعدھم عن تقلید اللغات األخرى، و

  .للمصطلحات اللغویین العرب ة وموضوعیة من خالل دراساتاستخراج نتائج علمی ـ محاولة 4

  في اإلسھام بھذا الجھد المتواضع إلثراء المكتبة العربیة واإلسالمیة بالدراسات العلمیة اللغویة  ـ  5

  . علم المصطلح     

  . ـ لفت أنظار الطالب إلى اقتحام مثل ھذه الدراسات التي تفتقر إلیھا الجامعات اللیبیة 6

  

ومن المعلوم أن كتاب التعریفات ھو معجم لمصطلحات علمّیة لعدد من العلوم، منھا علوم        

 المناظرةالدین اإلسالمي، وعلوم اللغة العربیة، وعلم الفلسفة، وعلم المنطق، وعلم الّتصّوف، وعلم 

ودراستي في ھذا البحث ھي تتبُّع الكیفیة وغیرھا، والجدل، وعلم الحساب والھندسة، وعلم الھیئة، 

التي توّلدت بھا ھذه المصطلحات، وھي أحد مباحث علم المصطلح الحدیث، فاقتصرت في ھذا 

علوم اللغة العربیة، لعدة أسباب منھا، أن المقام ال یسمح بدراسة ھذا مصطلحات البحث على دراسة 

لكتاب، واألمر اآلخر ھو أن علم المصطلح من الكم الھائل والعدد الكبیر من المصطلحات في ھذا ا

والمصطلحات وسیلة من  علم من علوم اللغة العربیة، ومن تّم فھوالعلوم المتفّرعة من علم اللغة، 

إضافة إلى أن العلوم األخرى لیست من مجال تخّصصي بحیث أكون على  وسائل إثراء اللغة،

  .مصطلحات علوم اللغة العربیة علىالبحث  ھا، كل ھذه األسباب جعلتني أقتصربدرایة ومعرفة 

         

 ضرورة أن یكونالالسابقة، رأیت أن من  وأھدافھوانطالقا من أھمیة ھذا البحث وأسبابھ          

 مصطلحاتعن كیفیة صیاغة  وصفیة تحلیلیةدراسة  لبحث والدراسة في ھذا الموضوع ھومنھج ا

، ) يحصطالاال ( ثانيإلى الموضع ال )اللغوي (  ونقلھا من الموضع األول علوم اللغة العربیة،

 فأحصیُت ھذه المصطلحات ووضعت كل مصطلح في العلم الذي ینتمي إلیھ، أو األقرب من غیره،

على أربعة فصول، بعد المقّدمة والتمھید، ونظرا لتفاوت عدد مصطلحات كل علم البحث  فقّسْمُت

  ث بحیث ال تكونـیق فصول ھذا البحــومحاولة لتنسات، ـوفن في كتاب التعریف
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وفصال فصال لمصطلحات األصوات والصرف والعروض والقافیة،  مضطربة، جعلت 

درسُت في ھذه الفصول  علوم البالغة ،و علم اللغةمصطلحات  وفصال فيلمصطلحات علم النحو، 

إضافة إلى فصل تمھیدّي لكتاب مصطلحات ھذه العلوم ورّتبتھا بالطریقة الُمعجمیة للمصطلحات، 

  : التعریفات، فقّسمت البحث على الھیكلیة التالیة

  

 وحدود الدراسة والھیكلیة، وإلىمقّدمة تحوي عنوان البحث، وأسباب اختیاره وأھمیتھ،         

وبعضا من مباحثھ المتعّلقة  االصطالحالتي استقیت منھا البحث، وبعد المقدمة تمھید في  المصادر

بالبحث، والفصل األول الذي یحتوي على التعریف بالمؤّلف، والتعرف على كتاب التعریفات، 

، یةالصرفالصوتیة ومصطلحات الوأسلوبھ ومادتھ وشواھده، والفصل الثاني یحتوي على دراسة 

، والفصل الرابع یحتوي المصطلحات النحویة والفصل الثالث یحتوي على دراسة ، یةوالعروض

المعاني والبیان والبدیع، فخاتمة تحتوي على النتائج  :یةة، و البالغویاللغ المصطلحاتعلى دراسة 

مصادر وبعدھا ثبت لل لھا عالقة بھذا البحث،التي التي توصل إلیھا البحث، وبعض التوصیات 

فھرس عام للبحث، ھارس لآلیات القرآنیة، واألحادیث النبوّیة، واألبیات الشِّعریِّة، وفوالمراجع، ف

محققھ، فھي من تحقیق  إلىھا التي لم أْعُزالتي نقلتھا من كتاب التعریفات،  قتباساتالا یخصُّ ماوفی

بیانات  وما عدا ذلك فقد أشرت لمحققیھا وبقیة،  لتراثالریان لدار ، الدكتور إبراھیم األبیاري

  .الكتاب

  

مصادر ومراجع متنوِّعة في أفانین رجعت في ھذا البحث إلى  للحصول على المادة العلمّیةو        

  ا ــوالكتب التي لھكتب التراث، ككتب التراجم والمعاجم اللغویة ذلك  منارف، شّتى من العلوم والمع

بعض الكتب الحدیثة مثل معاجم البحث من  قیُتالمراد البحث فیھا، كما است عالقة بالجزئیات

  .وغیرھا، وھي بّینة في ثبت المصادر والمراجع ، والكتب المتخّصصةالمصطلحات

  

مّد ـ إلى كل من  اهللا سبحانھ وتعالى فضل بعدـ وفي ھذا المقام أوّد أن أشیر إلى الفضل الكبیر        

المشرف على ھذا البحث، األستاذ براز ھذا البحث إلى الوجود، وعلى رأسھم إلید العون والمساعدة 

التي أرجو أن تكون وة، ـھ متتالیــنفكت نصائحھ وإرشاداتالدكتور أحمد الھادي رشراش، والتي ما ا

  نصائحــھ اطي التي كانت ــمنصف القملة األستاذ الدكتور محمد ــارھا، وإلى فضیــطت ثمـد أعـق
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ھیئة التدریس بقسم اللغة العربیة بكلیة اللغات  لبنات ھذا البحث، وإلى كل أعضاء ىحدوتوجیھاتھ إ

  .على جھودھم المبذولةواالحترام  بجامعة طرابلس، فلھم منِّي جمیعا الشكر والتقدیر

  

 ذروة الكمال، ولكن حسبي أنني ، أو أّدعي بأنني بلغت بھوال أزعم أنني وفیت ھذا البحث حّقھ       

لك فلقصوري ذ، فإن لقي االستحسان فھذا فضل اهللا على عباده، وإن كان غیر بذلت فیھ ما بوسعي

وضعفي، فالكمال هللا وحده، والحمد هللا في األولى واآلخرة على فضلھ ونعمھ السابغات، على منِّھ 

 وصّلى اهللا على وجوده وكرمھ وتفضُّلھ، بأن یّسر لي الّصعب، وأمّدني بما لم ولن یمدده أحد سواه،

rث رحمة للعالمین، سیدنا محمد ـالمبعو   .ـ   

  

                                                                                                  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التمهيـــــــــــــد 
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  المصطلحات صیاغةو االصطالح

  

  

في  األلفاظ وعاء للمعانيف تنشأ المصطلحات في مھد العلوم، فیسیران في خّطین متوازیین،        

لك المصطلحات وعاء للمفاھیم والمعاني العلمّیة، فالمسیرة العلمّیة تحتاج دائمًا إلى كذ، واللغة

  .العلوم عن المصطلحاتال یمكن فصل مواكبة المصطلحات لھا، ولھذا 

اّتفاق : االصطالح: من معًنى ُلغوّي إلى آخر لمناسبة بینھما، وقیل اللفظإخراج  (( واالصطالح       

))لفظ معّین بین قوٍم معّینین : االصطالح: طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى، وقیل
)1(

، وھو أیضًا 

))عبارة عن اتِّفاق قوم على تسمیة الشيء باسم ما ُینقل عن موضِعِھ األول  ((
)2(

ھو ما  (( والمنقول، 

))كان مشتركا بین المعاني وُترك استعمالھ في المعنى األول وُیسمَّى بھ لنقلھ من المعنى األول 
)3(

 ،

، منقوال اصطالحّیا ُیسمَّىالخاص، والُعرف الخاص  أووالّناقل إّما الّشرع، أو العرف العام 

عن ما صدر ِل عًاكالفعل،  فإنھ كان موضو ((الُنحاة  اتاصطالح منوغیرھم، وكاصطالح الُنّحاة 

الفاعل، كاألكل والشرب والضرب، ثم نقلھ النحویون إلى كلمة دّلت على معنى في نفسھا مقترنة 

))بأحد األزمنة الثالثة 
القائم بالتلفُّظ، والفعل الحقیقي ) ضرب ( لفٌظ : الفعل االصطالحي ھو ((و ،)4(

))ال ـھو المصدر، كالضرب مث
ھ، ـول عنــل في األول، وھو المنقــة إن استعمــى حقیقسمَّوُی (( و ،)5(

ومجازا إن استعمل في الثاني، وھو المنقول إلیھ، كاألسد، فإنھ وضع أوال للحیوان المفترس، ثم نقل 

))ل الشجاع لعالقة بینھما، وھي الشجاعة ُجإلى الرَّ
)6(

، واالصطالحات وسیلة من وسائل نمو اللغة 

  .وتكثیر مفرداتھا، وھي أیضا توسیع داللة الكلمات

                                                             

  محمد علي: ـ تح) ھـ  816ت ( ـ السید الشریف على بن محمد بن على الجرجاني الحنفي التعریفات  ـ 1

  ].االصطالح [ ـ مصطلح  34 ص ـم  2009أبو العباس ـ دار الطالئع ـ القاھرة ـ      

 ].االصطالح [ مصطلح ـ  34محمد علي أبو العباس ـ : تحـ م ـ ن ـ  2

  ].المنقول [ مصطلح ـ  302صـ  إبراھیم األبیاري ـ دار الریان للتراث: تحـ  م ـ ن ـ 3

  ].الفعل [ مصطلح  ـ 215 م ـ ن ـ: ، وینظر] المنقول[ مصطلح  ـ 302ـ  م ـ ن ـ 4

  ].الفعل [ ـ مصطلح  216ـ م ـ ن ـ  5

 ].المنقول [ ـ مصطلح  302ـ  م ـ ن ـ 6
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وعملیة الّنقل ُیسمِّھا البعض صیاغة، والبعض اآلخر ُیسمِّھا تولید، وأھم طرق صیاغة أو        

)1(تولید المصطلحات
  :وھي 

  :االشتقاق

ھذا أخي وشقیقي، وِشقُّ نفسي، وأخت الرجل شقیقتھ، : الشَّقیق من قولك: اللغة في االشتقاق        

)2(األخذ في الكالم: الخالف، واالشتقاق: َشِظیٌَّة ُتشقُّ من لوح أو خشبة، والشِّقاق: والشِّقَُّة
، وفي 

))نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتھما معًنى وتركیبًا، وُمغایرتھما في الصیغة  (( االصطالح
)3(

، فمن 

اسم ( كاتب : یؤخذ الفعل المجرد، ثم األفعال المزیدة، فیقال من كتب) اسم المعنى ( المصدر  ((

 (علیم وعّلامة     : ، ومن علم)صفة مشّبھة ( بصیر : ، ومن بصر)اسم مفعول ( ومكتوب  ،)فاعل 

)))اسم آلة ( منشار : ، ومن نشر)وزن المبالغة 
)4(

.  

االشتقاق توالد وتكاثر یتم بین األلفاظ بعضھا من بعض، والمقصود باالشتقاق ھو االشتقاق و         

الصغیر أو الّصرفي أو العام، بوصفھ آلیة أساسیة من آلیات الفعل االصطالحي، ألنھ االشتقاق 

)5(وفاعلیة في النمو المصطلحي األكثر إنتاجیة
.  

  : المجاز

، وجؤوزًا وجوازًا ومجازًا وجاز ُجْزُت الطریق وجاز الموِضع جوزًا ((المجاز في اللغة من         

 تكّلم: وتجّوز في كالمھ، أي..... سار فیھ وسلكھ،: بھ وجاوزه ِجوازًا، وأجازه وأجاز غیره، وجازه

))طریقًا ومسلكًا : جعل فالن ذلك األمر مجازًا إلى حاجتھ، أي: بالمجاز، وقولھم
)6(

، وفي االصطالح 

                                                             

  ـ  21ـ المنظمة العربیة للتراث والثقافة والعلوم ـ مكتب تنسیق التعریب ـ العدد  يلسان العربالمجلة : ـ ینظر 1

  ، 123محمد حلمي ھلّیل ـ ص . مة ـ دم ـ المصطلح الصوتي بین التعریب والترج 1983ـ  82الدورة المالیة     

  یوسف وغلیسي ـ الدار العربیة للعلوم   . إشكالیات المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ـ د :وینظر    

  .وما بعدھا 80ـ ص  1م ـ ط  2008ھـ ـ  1429ناشرون ـ بیروت ـ     

  عبد الحمید ھنداوي ـ دار الكتب العلمیة ـ : ـ تح)  ھـ 170 ت(  بن أحمد الفراھیدي الخلیل ـ العین كتاب: ـ ینظر 2

  ].شقق [ ـ مادة  346/  2ـ  1م ـ ط  2003ھـ ـ  1424بیروت ـ      

  ].االشتقاق [ ـ مصطلح  43ـ التعریفات ـ  3

  .123ص  م ـ 1983ـ  82ـ الدورة المالیة  21العدد  ـ يلسان العربالـ مجلة  4

  .82،  81یوسف وغلیسي ـ ص  .إشكالیات المصطلح ـ د: ـ ینظر 5

  دار إحیاء التراث العربي ـ . الوھاب وآخرون أمین محمد عبد: ـ تح )ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 6

  ]. جوز[ ـ مادة  418،  416/  2ـ  م 1999ھـ ـ 1419ـ  3بیروت ـ ط      
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))اسم ِلما أرید بھ غیر ما ُوِضع لھ لمناسبة بینھما، كتسمیة الشُّجاع أسدًا  ((
)1(

، والمجاز إّما مرسل أو 

استعارة، فاالستعارة تكون ُمشابھة المنقول إلیھ بالمنقول عنھ في شيء، كلفظ األسد إذا استعمل في 

)2(الشجاع 
.  

) مجازیة (  ة، لتمألھا بدالل)الحقیقي ( اللغة إلى إفراغ المادة اللغویة من محتواھا تلجأ  ((قد و       

))جدیدة، موازیة للداللة األولى، ومناسبة لھا 
)3(

بطھا بالداللة تر، فتصبح عالقة الداللة الجدیدة التي 

)4(األصلیة، عالقة مناسبة ومشابھة
مئات األلفاظ عن معانیھا المألوفة واكتسبت دالالت  ((، فتحّولت 

والضم والنصب واإلسناد على غیر جدیدة، ففي حقل اللغوّیات مثال، استعمل النحویون الرفع 

))المألوف من معانیھا 
)5(

.  

  :الّنْحت

: ونحت الجبل ینِحتھ...،ّجار الخشبنحت الّن: الّنْشر والقْشر، والّنحت (( الّنْحت في اللغة         

))ھ نقصھ وأرقٌّ: الّسفر البعیر واإلنسانونحت ....قطعھ،
)6(

أن تؤخذ كلمتان  ((ھو ، وفي االصطالح 

ل من ـره الخلیـل في ذلك ما ذكـظٍّ، واألصـا جمیعًا بحـذًة منھمــدة تكون آِخـت منھما كلمة واحـوُتْنح

))عبشمِّيٌّ : حّي على، ومن الشيء الذي كأنھ ُمتَّفق علیھ قولھم: حیعل الّرُجل، إذا قال: قولھم
)7(

: أي، 

 أنطھ حات كبرمائي، وكھرحراري، ومن شروبعض المصطل ((وقد استعمل في من عبد وشمس، 

                                                             

  ].المجاز [ مصطلح  ـ 302 ـ التعریفات ـ 1

 ].المجاز [ مصطلح ـ  302ـ  م ـ ن: ینظر ـ 2

  .443یوسف وغلیسي ـ ص . ـ إشكالیات المصطلح ـ د 3

  84ـ ص  م ـ ن: ـ ینظر 4

  .123م ـ ص  1983ـ  82ـ الدورة المالیة  21العدد  ـ  ـ مجلة اللسان العربي 5

  ].نحت [ ـ مادة  67/  14 ـ )ھـ 711ت ( ابن منظور ـ ـ لسان العرب 6

  : ـ تح) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسن  7

  .329،  328/  1م ـ  1979ھـ ـ  1399عبد السالم ھارون ـ دار الفكر ـ     
  كان إمامًا في العربیة، وھو الذي  بن تمیم الفراھیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو :ھوالخلیل     
  كتاب العین، وكتاب الشواھد، وكتاب النقط والشكل، وكتاب النغم، : استنبط علم العروض، ومن تصانیفھ    

  . ھـ 170وغیرھا، توفي سنة      

  خلكان  وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ـ أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراھیم بن : ینظر    

  .  248/  2إحسان عباس ـ دار صادر بیروت ـ : ـ تح) ھـ  618ت ( البرمكي األربیلي     
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))یراعي مبدأ قیاس الصیغ الجدیدة على ما ھو موجود في اللغة أصال 
)1(

، وھو جنس من االختصار 

)2(قول الشاعرومن الّنحت 
 :  

  لقد بسملت لیلى غداة لقیُتھا           فیا حبَّذا ھذا الحبیب المبسمل

: الرحمن الرحیم، وفي العربیة صیغ عدیدة للنحت منھا بسم اهللا: كنحت من قول: البسملةو      

سبحان اهللا، ودْمعز، : ال حول وال قوة إال باهللا، و سْبحل، نحت من قولك: حْولق، نحت من قولك

...أدام اهللا عّزك،: نحت من قولك
)3(

.  

  :التعریب

األلفاظ األجنبیة صیاغة ال تخرج  ةغصیاوضع كلمات عربیة ب التعریب أو االقتراض ھو       

علینا وضع لفظ  ي یستعصيالت العلمیة على ذوق العربیة، ویشمل ذلك األعالم والمصطلحات

ة ــة، ومواجھـــع للغة العربیـث السریــأحد العوامل الھامة التي أّدت إلى التحدی ((، وھو)4(عربي لھا

))رم للمصطلحات األجنبیة والرغبة الصادقة في مواكبة تقدم العلوم االفیض الع
)5(

.  

قد تطرأ ریق االحتكاك باللغات األجنبیة، األعجمي الذي دخل اللغة العربیة عن ط ((  اللفظو          

علیھ تغیرات في الحذف أو الزیادة، وقد تبقى اللفظة األجنبیة على حالھا من غیر تغییر، وتعامل 

))معاملة المفردة العربیة في إجراء مقاییس العربیة علیھا 
ما استعملتھ العرب من  ((ب ھو ّر، فالمَع)6(

))األلفاظ الموضوعة لمعان في غیر لغتھا 
)7(

.  

                                                             

  .123م ـ ص  1983ـ  82ـ الدورة المالیة  21العدد  ـ يلسان العربالـ مجلة  1

  الزاھر في معاني كلمات الناس ـ أبو بكر محمد بن القاسم : وھو من شواھد، عمر بن أبي ربیعةلـ البیت  2

مهللاسسة الرسالة ـ بیروت ـ : ـ تح) ھـ  328ت ( األنباري      الهللاامن ـ    .11/ 1م ـ 1992ھـ ـ1412حاتم صالح 

  ) ھـ  449ت ( خي ورسالة المالئكة ـ أحمد بن عبد اهللا بن سلیمان بن محمد بن سلیمان أبو العالء المعري التنو    

  م ـ2003ھـ ـ 1424ـ  1عبد العزیز المیمني ـ دار الكتب العلمیة بیروت ـ ط : ـ تح    

  معجم األدباء إرشاد األریب إلى معرفة األدیب ـ شھاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الحموي و    

 .1034/  3ھـ ـ  1424ـ  1روت ـ ط بیإحسان عباس ـ دار الغرب اإلسالمي ـ : ـ تح) ھـ  626ت (     

  فقھ اللغة ـ حاتم صالح الضامن ـ دار : ، وینظر91یوسف وغلیسي ـ ص . إشكالیات المصطلح ـ د: ـ ینظر 3

  .104،  103ـ ص  1م ـ ط  2007ھـ ـ  1428اآلفاق العربیة ـ القاھرة ـ     

 .108ص فقھ اللغة ـ حاتم صالح الضامن ـ : ـ ینظر 4

 .123ص  م ـ 1983ـ  82ـ الدورة المالیة  21العدد  ـ يلسان العربالمجلة  ـ 5

  .107ص ـ فقھ اللغة ـ حاتم صالح الضامن ـ 6

  محمد : ـ ضبط) ھـ  911ت ( ـ المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ـ للعالمة عبد الرحمن جالل الدین السیوطي  7

 .268/  1ـ  3القاھرة ـ ط أحمد جاد المولى بك، وآخرون ـ مكتبة دار التراث ـ     



 

 

 

 

 

 

 

 

ل األولـــــــــــــــالفص  

  

)ـــــــف وكتـــابـــــــــه ؤلـامل (  
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  الجرجانــــــــــي

  

  :ونسبھاسمــھ 

 المعروفلحسن، الحسیني الجرجاني الحنفي، ھو علي بن محمد بن علي السید الزین، أبوا        

))من أوالد محمد بن یزید الداعي، بینھ وبینھ ثالثة عشر أبا (( وھو  ،)1(بالسید الشریف
)2(

، والسید 

یرتفع إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، من أجل ھذا لقب بالشریف كما لقب  ((الشریف نسبھ 

))بالسید 
)3(

.  

)4(مولــده 
:  

، ألن تلك الفترة الزمنیة قد أدركت وتاریخھا  الجرجانيذكرت معظم كتب التراجم مكان والدة      

  ، حیث كان معظم من سبقھمالسیما تاریخ الوالدة ومكانھا، على عكس  ،أھمیة تدوین كل األحداث

  

                                                             

  ـ دار) ھـ  902ت ( رحمن السخاوي الضوء الالمع ألھل القرن التاسع ـ شمس الدین محمد بن عبدال: ـ  ینظر1 

     في طبقات اللغویین والنحاة ـ للحافظ جالل  بغیة الوعاةو، 328/ 5ـ  3الكتاب اإلسالمي ـ القاھرة ـ المجلد      

  محمد أبو الفضل إبراھیم ـ المكتبة العصریة ـ بیروت لبنان ـ : ـ تح) ھـ  911ت ( الدین عبدالرحمن السیوطي      

    ـ وضع ) ھـ  1250ت ( السابع ـ محمد بن علي الشوكاني القرن بمحاسن من بعد  والبدرالطالع ،  196ص       

  ،333ص م ـ 1998ھـ ـ  1418ـ   1بیروت لبنان ـ ط  ـلعلمیةالمنصورـ دار الكتب اخلیل : حواشیھ       

  ـ دار العلم للمالیین ـ بیروت ) ھـ  1396ت ( الزركلي  األعالم  ـ خیرالدین بن محمود بن علي بن فارسو      

  المؤلفین وأثار المصنفین ـ إسماعیل بن محمد أمین بن  أسماء ھدیة العارفینو، 5/7ـ  م1990ـ  9لبنان ـ ط       

  بعنایة وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتھا البھیة ـ  ـ  طبع) ھـ  1399ت ( میر سلیم الباباني البغدادي       

  ، 728 /1 التراث العربي ـ بیروت لبنان ـ دار إحیاء: م ـ أعادت طبعھ باألوفست 1951استانبول سنة       

  ـ عنى ) ھـ  1304ت ( أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي الھندي  فوائد البھیة في تراجم الحنفیة ـالو      

  ، دائرة المعارف اإلسالمیة ـ 132ص النعاني ـ دار الكتاب اإلسالمي ـ فراس  محمد بدر الدین أبو: بتصحیحھ      

 .333بیروت لبنان ـ ص  دار المعرفة  ـوآخرون  الشنتناوي أحمد: یصدرھا باللغة العربیة      

  .333ص  ـ) ھـ  1250ت ( الشوكاني ـ  ـ البدرالطالع  2

  .10ـ التعریفات ـ ص 3

  ـ) ھـ  1250ت ( ـ الشوكاني البدر الطالع و، 2/197ـ ) ھـ  911ت ( السیوطي ـ  بغیة الوعاة: ـ  ینظر 4

  ـ  )ھـ  1399ت ( ـ البغدادي  ھدیة العارفینو، 7/ 5ـ ) ھـ  1396ت ( األعالم ـ الزركلي و،  1/333     

  .333/ 6ـ  وآخرون أحمد الشنتناوي:سالمیة ـ یصدرھا باللغة العربیةدائرة المعارف اإلو، 1/728     
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میالدھم، ذلك أنھ ما اشتھر أحدھم إال بعد أن برز في علم من  أماكن وتواریخالمتقدمین مجھولة 

  .، فأرخوا لسنة الوفاةالمؤرخون منزلتھ العلمیةالعلوم، فأدرك 

بقین من  لثماٍن (( قرب أستراباد بجرجان ،) تاكو(  في تاجو ولد السید الشریف الجرجاني      

)1(ھـ  740 ))شعبان سنة أربعین وسبعمائة 
.  

   

  :نشأتھ وحیاتھ

عاشت البالد اإلسالمیة في القرن الثامن الھجري جروحا عمیقة مما خّلفھ المغول، من تخریب        

، حیث اكتسح أمامھ بالد )ھـ 807ت (  وتشرید وقتل ودمار، وفي آخر ھذا القرن جاء تیمور لنك

العربیة، فكان الدمار والخراب یعصف بالبالد اإلسالمیة، فجدبت األرض وقّلت فارس والجزیرة 

  .شر الفقرتناالموارد و

ھذه المحن وعلى كثرة ھذه الشدائد والمحن، استطاع المسلمون في ھذا العصر أن یجتازوا          

وأن یتمسكوا بدینھم وعقیدتھم، فكانت نھضة علمیة وثقافیة شملت كل جوانب  بھم، تالتي حّل

الحیاة، فبرز المفكرون وأنتجت عقولھم صنوف المعرفة، حتى إن المرء یصاب باإلعیاء لو قام 

  .بحصر وعّد ھؤالء المفكرین ومصنفاتھم

علم، فصرف مناه نحو على حّب العلم والت في ھذا القرن الشریف الجرجانيالسید نشأ و         

في العلوم  وصنفتبًا في النحو بالفارسیة، العربیة في صباه، ووصل إلى أقصى مداه، ثم صنف ُك

)2(العقلیة والنقلیة
.  

لیقرأ علیھ شرحھ  )ھـ 766ت ( التحتاني الرازي محمد أنھ حضر مجلس قطب الدین  يِكوُح       

للرسالة الشمسیة، وشرح المطالع، فرأى فكره یجول في المنطق كضوء البارق المتألق، وشاھد من 

نفسھ أنھ قد قوي الضعف في قواه، فأرسلھ إلى المولى مبارك شاه المنطقي، وكان متوطنا بمصر، 

  وأقام المطالع علیھ، ، فقرأ شرحي الرسالة وفتوجھ السید الشریف الجرجاني إلى خدمة مبارك شاه

                                                             

 .125ـ ص ) ھـ  1304ت ( اللكنوي ـ ـ الفوائد البھیة 1 

  .ومابعدھا 9م ـ ص1996ھـ ـ  1416ـ  1ـ عالم الكتب ـ ط  عبد الرحمن عمیرة: ـ تح ـ ینظر ـ التعریفات 2
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)1(بسعید السعداء
ترجمة الكمال الجرجاني فبلغ السید الشریف  أربع سنین، ثم خرج إلى بالد الروم 

عاد السید الشریف إلى شیراز، وندبھ و ،مثال حتى ارتفع شأنھ وقوي سلطانھوفاق األقران واأل

، والزم الدرس و ) ھـ 787 ت( الشاه شجاع بن محمد مظفر  م 1377 ـ ھـ779للتدریس عام 

وأمر بالنھب  ،شیراز واستولى علیھا) ھـ 807ت ( األعرج  لنكوعندما دخل تیموراالشتغال، 

 ،واإلغارة، ارتحل السید الشریف إلى ما وراء النھر، فأقام بسمرقند مدة ، والزم الدرس واإلفادة

 جمیع في إماما وصارم ، عاد إلى شیراز، وأقام فیھا، 1404 ـھـ 807عام  لنكوعندما توفي تیمور

 وطار وجلیلھا، دقیقھا في متبحرا أنواعھا، جمیع في ومصنفا بھا متفردا وغیرھا، العقلیة العلوم

، وأخذ عن األكابروالتصنیف، وتصدى لإلقراء واإلفتاء  بمصنفاتھ، الناس وانتفع األفاق في صیتھ

)2(واشتھر ذكرهفكثر أتباعھ وطلبتھ، 
 .  

ومما یدل على أن السید الشریف كان إماما في جمیع العلوم، متفردا بھا، ومتبحرا في دقیقھا       

)3(ي في الفوائد البھیةِوما ُر ،وجلیلھا
غیر الروایة التي حضر فیھا مجلس قطب الدین الرازي ـ 

  ـ: روایات كثیرة منھاالذكر ـ  سالفة

شارح الموجز في الطب،  قرائيإلسمع السید الشریف شھرة جمال الدین بن محمد بن محمد ا •

فلم  ،)ھـ  739ت (  فارتحل إلیھ، ولما قرب منھ رأى شرحھ لإلیضاح للخطیب القزویني

ما یحتاج ل ، قّلیعجبھ، وقال إنھ كلحم بقر علیھ ذباب، ووجھھ أن اإلیضاح كتاب مبسوط مفّص

یكتب المتن بتمامھ ثم یعقبھ بكالمھ، وكان یضرب على  اإلقرائيإلى الحل، وكان جمال الدین 

، قال ذاكا قال السید الشریف ھالمتن بالمداد األحمر، فكان الشرح كالذباب على لحم البقر، ولّم

 .اذھب إلیھ فانظر إلى تقریره تجده أحسن من تحریره: لھ بعض الطالبین

  أراد السید وھـ ، 770مقیما بقصر زرد سنة  )ھـ 787ت ( مظفربن محمد شجاع  شاهالكان  •

                                                             

  الخانكاه الصالحیة، دار سعید السعداء، دویرة الصوفیة، ھذه الخانكاه في القاھرة، كانت أول : ـ سعید السعداء1 

  ستاذین ، أحد اال)ھـ 544ت ( دارتعرف في الدولة الفاطمیة بدار سعید السعداء، وھو االستاذ قنبر، ویقال عنبر     

  المحنكین خّدام القصر،    

  ـ دار   ) ھـ 845ت ( المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ـ أحمد بن علي بن عبد القادر المقریزي : ینظر     

  .282/ 4ھـ ـ 1418ـ  1الكتب العلمیة بیروت ـ ط     

   )ـھ1250ت (البدر الطالع ـ الشوكاني و، 5/328،329ـ  3ـ م) ھـ 902ت ( الضوء الالمع ـ السخاوي : ـ ینظر2 

  .128،134ـ  125ـ ص ) ھـ 1304ت ( الفوائد البھیة ـ اللكنوي و، 1/333ـ     

  .134ــ 126ـ ص ) ھـ 1304ت ( الفوائد البھیة ـ اللكنوي : ـ ینظر 3



 التعريف باملؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                 الفصل األول

 

10 

 

   أن یتشرف بمالزمتھ، فلبس لباس أھل العسكر، وقال لسعد الدین مسعود الجرجاني الشریف         

إني رجل غریب ماھر في : ، وكان یذھب إلى السلطان شجاع) ھـ 792ت (  التفتازاني

، فركب السعد ومشى السید حقي عند السلطان لیتیسر لي المالقاة ن تسعى فيأالرمي، أرجو 

معھ حتى وصال إلى باب القصر، فأوقفھ السعد على الباب، ودخل على السلطان، وذكر 

أرني كمالك في الرمي، فأخرج السید جزًء فیھ : أوصافھ، فطلبھ السلطان، وقال لھ

ھذه سھامي ، وھذه : ان، وقالاعتراضات على المصنفین من نتائج طبعھ وأعطاه السلط

لع السلطان على مرتبتھ وعظمھ واحترمھ، وذھب بھ إلى شیراز، وفّوض إلیھ ، فاّطتيصنع

 .تدریس دار الشفاء

مباحثات ومحاورات في مجلس ) ھـ 792 ت(التفتازاني سعد الدین جرى بین السید الشریف و •

ومنھا بحث في اجتماع االستعارة ن فیھا استظھار السید الشریف على التفتازاني، كا، تیمور

 )1() مهِـبر نم ىدهى لَع كئلَوأُ( :التبعیة والتمثیلیة في كالم صاحب الكّشاف في قولھ تعالى

 .فحامإلفترّجح السید الشریف، فاشتھر عند الخواص والعوام غلبة السید با

البّد أن أقرأه على : بعدما قرأ السید الشریف شرح المطالع ست عشرة مّرة قال في نفسھ •

والتمس ،)2(وھو بھراةفذھب إلیھ ، )ھـ 766ت ( قطب الدین محمد الرازي التحتاني مؤلفھ، 

منھ أن یقرأ علیھ شرح المطالع، وكان الشارح عند ذلك قد بلغ من العمر مائة وعشرین سنة، 

على عینیھ من الكبر، فرفع حاجبیھ بیدیھ عن عینیھ ونظر إلى السید وھو في وسقط حاجباه 

ال أقدر أن أدّرس لك، فإن أردت أن  أنت رجل شاب وأنا شیخ ضعیف: سن الشباب، فقال

تسمع شرح المطالع مني فاذھب إلى مبارك شاه وھو یقرئك كما سمع مني، وكان مبارك شاه 

مھ غالم الشارح، رباه وھو صغیر في حجره وعّل في ذلك الوقت مدرسا بمصر، وكان ھو

: لھ، وقال لھ فلما قرأ كتاب الشارح قّب مھ، فذھب السید إلیھ ومعھ كتاب الشارحِلجمیع ما َع

 نعم إال أنھ لیس لك درس مستقل، ولیس لك قراءة أصال، وال آذن لك في التكلم، بل تقنع

بمجرد السماع، فرضي السید الشریف بجمیع ما ذكره، وكان قد ابتدأ الشرح المذكور لرجل 
                                                             

 .4 :لقمان ـ اآلیة :سورةو،  4 :البقرة ـ اآلیة :ـ سورة1 

  بالفتح، مدینة عظیمة مشھورة، من أمھات مدن خرسان، محشوة بالعلماء، ومملوءة بأھل الفضل : ـ ھراة2 

  .والثراء     

  ـ دار صادرـ ) ھـ 626ت ( شھاب الدین أبو عبداهللا یاقوت بن عبداهللا الرومي الحموي : معجم البلدان: ینظرـ    

  .396/ 5م ـ 1996ـ  2بیروت لبنان ـ ط    
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الدرس معھ، وكان بیت مبارك  الجرجاني من أوالد األكابر بمصر، فحضر السید الشریف

اه متصال بالمدرسة ولھ باب إلیھا، فخرج ذات لیلة إلى صحن المدرسة یدور فیھا، فسمع ش

قال الشارح كذا، وقال األستاذ كذا، وأنا : فإذا السید الشریف یقول ،عصوتا، فاستم في حجرٍة

عجب بھا مبارك شاه حتى رقص من شّدة طربھ، فأذن للسید أقول كذا، وقرأ كلمات لطیفة ُأ

  .الشریف أن یقرأ ویتكلم ویفعل ما یرید

  

  :شیوخــھ

كانت الدولة اإلسالمیة في القرن الثامن الھجري تعّج بكثرة العلماء والمتعلمین، إثر النھضة          

العلمیة التي قام بھا العلماء للتصدي للحروب التي یشّنھا الكفار على الدین اإلسالمي، فكان 

، المسلمون یواجھون تحدیات جسام، من مواجھات عسكریة ومواجھات فكریة ودینّیة وعلمیة

طاع المسلمون من خاللھا مواجھة العدو، والحفاظ على الدین اإلسالمي، ودفع ھذه األمة بالعلم است

  .إلي مراتب یصعب العدو اختراقھا

ة موقد نشأ السید الشریف في ھذا الوسط العلمي، الذي ساعده بأن یكون في المراتب المتقد        

ثر، إال فتتلمذ على شیوخ ُكھ الشدید للعلم، وحّب ره، والعصور التي تلتھ، كما ساعدتھ رغبتھفي عص

ممن كانت معھ حادثة  منھم العدد الیسیر ذكرتف، أغفلت الكثیر منھمأن معظم كتب التراجم 

  :مشھورة، ومن أشھر الشیوخ الذین أخذ عنھم

أكمل الدین محمد بن محمود البابرتي، صاحب العنایة حاشیة الھدایة، أخذ عنھ السید  •

)1(ھرة، الفنون الشرعیةالشریف في القا
. 

)2(، أخذ عنھ علم الصوفیة)ھـ 802ت ( الخواجة عالء الدین العطار البخاري  •
. 

سورة البقرة وسورة آل ( وبعض الزھراوین  ،السراج عمر البھیماني، أخذ عنھ الكشف •

)عمران 
)3(

      .                                

                                                             

  ـ   )ھـ  1304ت (  الفوائد البھیة ـ اللكنوي،و 328/ 5ـ  3ـ م )ھـ  902ت ( لالمع ـ السخاوي وء االض: ـ ینظر 1

  .127ص      

  .130ـ ص   )ھـ  1304ت ( الفوائد البھیة ـ اللكنوي : ـ ینظر 2

  328/ 5 ـ 3 مـ ) ھـ  902ت (  الضوء الالمع ـ السخاوي: ـ ینظر 3
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في  )ھـ  756ت (  علیھ المواقف لشیخھ العضدامة مبارك شاه، قرأ السید الشریف العّل •

)1(القاھرة
. 

)2(، أخذ عنھ شرح المفتاح)ھـ 766ت ( قطب الدین محمد الرازي التحتاني  •
.  

)3(شرح المفتاح كذلك النور الطوسي، أخذ السید الشریف عنھ •
.  

  

  :ذهــــتالمی

كر منھم ثر، ُذلذلك، فكان لھ تالمیذ ُك بِدُتْنشتغال بالتدریس وُأاالالزم السید الشریف الدرس و       

، للداللة على كثرة )وغیرھم ( ، فإذا ذكر أحد أصحاب التراجم أحدھم، فإّنھ یعقبھ بكلمة القلیل

یبالغون أتباع  (( ، ومھما یكن فإن للسید الشریفولعل المقام ال یسمح بذكرھموال یذكرھم، تالمیذه، 

))لعجم في تعظیمھ، ویفرطون في اطرائھ كعادة ا
)4(

الزموه وأخذوا عنھ ومنھم األكابر، فمن ، 

  :تالمیذه

)5(أبو الفتوح الطوسي •
. 

)6(سید علي العجمي •
. 

) ھـ862 ت ( بالمدینة المتوفى الشیرازي، إبراھیم بن علي نورالدین الشریف •
)7(

. 

)ھـ 841 ت (عالء الدین علي بن موسى الرومي، المتوفى في القاھرة  •
)8(

. 

)9(فتح اهللا الشرواني •
. 

 )1(مفخر الدین العج •
. 

                                                             

  .132 ص ـ  )ھـ  1304ت (  اللكنوي ـ البھیة الفوائد، و 328/ 5 ـ 3 م ـ الضوء الالمع: ینظرـ  1

  .328/ 5ـ  3ـ م )ھـ  902ت ( الضوء الالمع ـ السخاوي : ـ ینظر 2

  .328/ 5 ـ 3 م ـ ن. م ـ 3 

  .329/  3ـ م  ن. م : ـ ینظر 4

  .329/ 5ـ  3ن ـ م . م : ـ ینظر 5

 .130ـ ص  )ھـ  1304ت ( الفوائد البھیة ـ اللكنوي : ـ ینظر6 

  )ھـ1067 ت( خلیفة بحاجي المشھور القسطنطیني، مصطفى ـ والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف: ـ ینظر7 

  .207/ 1ـم 1990ھـ ـ 1410دار الفكر بیروت ـ     

  .91/ 1م ـ ن ـ : ـ ینظر8 

  .130 ص ـ  )ھـ  1304ت (  اللكنوي البھیةـ الفوائد: ینظر ـ 9
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  :أقوال العلماء فیھ

في عصره وفي العصور التي تلتھ، والزالت ھذه الشھرة  الجرجاني اشتھر السید الشریف       

  .لألجیال الالحقة لھ عصرنا ھذا، لما لھ من أثر تركھ إلىقائمة 

وكلما ُذِكر وجدت الثناء یغمره، فقد ذكره أصحاب التراجم بالثناء علیھ، كما ذكروا أقوال        

 :غیرھم بالثناء والوصف، ومن ھذه األقوال

عّلامة، فرید عصره، ووحید  ((: قال العفیف الجرھي في مشیختھ، وصفا للسید الشریف •

))ین، ذي الخلق والتواضع دھره، وسلطان العلماء العاملین، افتخار أعاظم المفسر
)2(

. 

مھارتھ  شھرتھ تغنیني عن ذكر نسبھ، وصیت (( :قال أبو الفتوح الطوسي، بعد تعظیمھ لھ •

)) في العلوم یكفیني في بیان حسبھ
)3(

   .  

))كان عالم الشرق، عّلامة دھره  ((: قال البدر العیني فیھ  •
)4(

. 

إماما  في جمیع العلوم العقلیة، وغیرھا، متفردا بھا، مصنفا في جمیع  (( :قال الشوكاني عنھ •

أنواعھا، متبحرا في دقیقھا وجلیلھا، وطار صیتھ في اآلفاق، وانتفع الناس بمصنفاتھ في 

جمیع البالد، وھي مشھورة في كل فٍن، یحتج بھا أكابر العلماء، وینقلون منھا، ویوردون، 

)) ون عنھارویصد
)5(

. 

عالم تحریر، قد حاز قصیبات  (( كنوي في الفوائد البھیة، أن السید الشریف الجرجانيقال الل •

))السبق في التحریر، فصیح العبارة، دقیق اإلشارة، نّظار فارس في البحث والجدل 
)6(

. 

بین السید الشریف، جرى مباحثات قال تیمور لنك في حق السید الشریف، عندما كانت ُت •

   فرضنا أنھما سیان في األصل والعرفان، فللسید شرف ((  :في مجلسھ وسعد الدین التفتازاني

)) النسب
)7(

 . 

 

                                                                                                                                                                                   

  .130ـ ص م ـ ن: ـ ینظر1

  .329/ 5ـ  3ـ م ) ھـ  902ت (  ـ السخاوي الضوء الالمعـ  2

  .329/ 5 ـ 3 مـ  ن. م ـ  3

  .329/ 5 ـ 3 من ـ . ـ م  4

  .333/  1ـ ) ھـ  1250ت ( ـ البدر الطالع ـ الشوكاني  5

 .125ـ ص  )ھـ  1304ت ( ـ الفوائد البھیة ـ اللكنوي  6

 .128ـ ص  م ـ نـ  7
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))فیلسوف من كبار العلماء بالعربیة  (( :قال الزركلي في األعالم، أن السید الشریف •
)1(

. 

    یخا أبیض اللحیة، نیرًاكان ش ((: بأنھ فقال ،وقد أورد السخاوي أوصافا للسید الشریف          

  فصاحة وطالقة، وعبارة رشیقة، ومعرفة بطرق المناظرة والمباحثة واالحتجاج،، ذا وضیئًا         

))شغال واالشتغال اإلذا قوة في المناظرة، وطول روح وعقل تام، ومداومة على          
)2(

.  

    :مصنفاتــــھ

في مختلف العلوم، وھذه ف السید الشریف عددا كبیرا من الكتب، تزید عن خمسین مصنفا، أّل       

إضافة إلى تمّیزه في التصنیف  وشدة ذكائھ وإصابة رأیھ، المصنفات تشھد لھ بالتفوق وسعة العلم،

نافعة كثیرة المعاني واضحة األلفاظ قلیلة التكلف والتعقید الذي یوقع فیھ (( والتألیف، فمصنفاتھ 

)) عجمة اللسان، كما یقع في مصنفات كثیر من العجم
)3(

.  

وعلى الرغم من كثرة مصنفات السید الشریف خصوصا، ومصنفات غیره من علماء عصره        

ـ لغیرھا من المصنفات، وھذا وتعلیقات عموما، فإن معظم مصنفاتھم شروحا وحواشي ورسائل 

وقد تكون  ،الجرجاني قد عاشھ عصر السید الشریف احتمال أو أكثر ـ نتیجة لوجودعلى ما یبدو 

  ـ:اآلتیة من ضمن االحتماالت االتاالحتم ھذه

  .ـ  كثرة العلماء والمتعلمین 1

  األمر الذي أدى إلى أن الكثیر قد استغلق علیھم فھم  ـ ابتعاد ھذا العصر عن عصور التدوین، 2

  .مصنفات سابقیھم     

  .ـ بعض العلوم وصلت أو قربت من الوصول إلى ذروة الكمال 3

غیره من العلماء، أفادت مصنفات كل مصنفات السید الشریف، وومھما یكن من أمر، فإن        

ر من النفع لعصرھم وللعصور الالحقة، وإلى عصرنا الحاضر، فجازاھم اهللا یوقدمت الشيء الكث

  .ا خیر الجزاءعّن

                                                             

  .7/ 5ـ  )ھـ  1396ت (  ـ األعالم ـ الزركلي1 

  .5/330ـ  3ـ م  )ھـ  902ت (  ـ  الضوء الالمع ـ السخاوي2 

 .334/ 1ـ  )ھـ  1250ت ( ـ البدر الطالع ـ الشوكاني 3 
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،  ھإال أن معظم كتب التراجم لم تذكر كل مصنفات كثیرة، الجرجاني ومصنفات السید الشریف       

وكتاب  وكتاب كشف الظنون، غیر أن كتاب الضوء الالمع،ویبدو أن المقام ال یسع إلى ذكرھا،

، غیر أن ھذه الكتب ذكرت مصنفاتھ بشيء من اإلسھاب ،)1(البدر الطالع، وكتاب الفوائد البھیة

وغیرھا قد اختلفت في نوع المصنفات، فمنھم من عّد مصنف من المصنفات أنھ شرح، ومنھم من 

  .حاشیة، ومنھم من عّده رسالة هعّد

بینھا، فیستغلق األمر علیھ في نوع مصنفات السید  اظر إلى كتب التراجم یقع في حیرةوالن       

ت السید الشریف وھذه محاولة للتوفیق بین كتب التراجم في تقسیم مصنفا الشریف الجرجاني،

  ـ:على النحو التالي مصنفاتھ  بین الشروح والحواشي والرسائل، وھي الجرجاني في نوع

  ـ:الحواشي: أوال

، للعّالمة قطب الدین محمود بن مسعود )علم الفلك ( حاشیة على التحفة الشاھیة في الھیئة  •

 .)ھـ 710ت ( الشیرازي 

ت ( حاشیة على الخالصة في أصول الحدیث، لشریف الدین  حسن بن محمد الطیبي  •

 ).ھـ 743

 الرحمن الجرجاني القادر بن عبد حاشیة على العوامل المائة في النحو، للشیخ عبد •

 ).ھـ 471ت(   

 ).             ھـ 538 ت( حاشیة على الكّشاف عن حقائق التنزیل للزمخشري  •

حاشیة على أنوار التنزیل وأسرار التأویل في التفسیر، للقاضي اإلمام العّالمة ناصر الدین  •

  ).ھـ 685ت ( سعید البیضاوي الشافعي أبي 

حاشیة على تجرید الكالم، للعّالمة المحقق نصیر الدین أبي جعفر محمد بن محمد الطوسي  •

 ).ھـ 672ت ( 

 .  حاشیة على تحریر القواعد المنطقیة في شرح الشمسیة •

 شرحھا ،) ھـ828 ت(  النیسابوري محمد بن للحسن والمنطق، الحساب في والشمسیة

 تحریر( بـ الشرح ھذا ىسمَّ)  ھـ766 ت(  التحتاني الرازي محمد بن محمد الدین قطب
                                                             

  ت( وكشف الظنون ـ  حاجي خلیفة ،  5/332ـ  3ـ م ) ھـ  902ت ( الضوء الالمع ـ السخاوي : ینظرـ 1 

   ، والفوائد البھیة ـ 333/ 1ـ ) ھـ  1250ت ( والبدر الطالع ـ الشوكاني ـ في مواضع مختلفة، )ھـ 1067     

  ، 131 ـ) ھـ  1304ت ( اللكنوي     
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 وھي الشرح، ھذا على بحاشیة الشریف السید قامو ،) الشمسیة شرح في المنطقیة القواعد

 .كثیرة حواشي الحاشیة ھذه وعلى ،) كوجك(  حاشیة علیھا یقال التي

 .في أصول الھندسة والحساب حاشیة على تحریر النصیر في كتاب اقلیدس •

 اهللا بن مسعود المحبوبي البخاري  حاشیة على تنقیح األصول، لصدر الشریعة عبید •

 ).ھـ  646 ت( 

 ).ھـ  646 ت( حاشیة على شرح الرضي للكافیة، البن الحاجب  •

 .حاشیة على شرح تلخیص المفتاح في المعاني والبیان •

 بخطیب المشھور الشافعي القزویني الرحمن عبد بن محمد الدین لجالل المفتاح وتلخیص

 قام ثم أقسام، عدة إلى وقسمھ التلخیص ھذا بشرح التفتازاني قام ،) ھـ 739 ت(  دمشق

 الشریف السید ذكر ،) المطول( بـ المشھور األول القسم شرحعلى  بحاشیة الشریف السید

 .أخرى حواشي الحاشیة ھذه وعلى الخ،.... العالمین رب هللا الحمد: أولھ في

 حاشیة على شرح حكمة العین، لنجم الدین أبي الحسن علي بن محمد الشھیر بدبیران •

، وقد شرح حكمة العین، شمس الدین محمد بن مبارك شاه، )ھـ 675ت ( الكاتبي القزویني 

 .الشھیر بمیرك البخاري

 .حاشیة على شرح مطالع األنوار •

 بكر أبي بن محمود الدین سراج القاضي مصنفات من المنطق، في األنوار ومطالع

 ت(  التحتاني الرازي محمد بن محمد الدین قطب بشرحھ قام ،) ھـ 682 ت(  األرموي

 .المنطقي شاه مبارك على قرأه حین الشرح ھذا على بحاشیة الشریف السید فقام ،) ھـ766

 .)ھـ 663ت(  مفضل بن عمر األبھري حاشیة على شرح ھدایة الحكمة، للشیخ أثیر الدین •

ت ( حاشیة على طوالع األنوار مختصر في الكالم، للقاضي عبداهللا بن عمر البیضاوي  •

 ).ھـ 685

ف، للشیخ شھاب الدین أبي حفص عمر بن محمد حاشیة على عوارف المعارف في التصّو •

 ).ھـ 632ت ( اهللا السھروردي  ابن عبد

حاشیة على نصاب الصبیان في اللغة، منظوم في مائتي بیت، ألبي نصر مسعود بن أبي  •

 ).ھـ 640ت ( بكر بن حسین بن جعفر األدیبي السنجري 
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  ـ:الرسائل: ثانیا

 ).النقشبندي ( الرسالة البھائیة في مناقب الخواجة الشیخ بھاء الدین الملقب بـ •

بھا ابنھ محمد، وسماھا الغّرة ة الفارسیة، عّرالرسالة الصغرى والكبرى في المنطق، باللغ •

 .والدّرة

 ).المرئیة ( الرسالة المرآتیة  •

  فيو  اقاآلفَ في  اناتآي ميهِرِنس( : ىــتفسیر قولھ سبحانھ وتعال األنفس واآلفاق،رسالة في  •

)1() مهِسفُنْأَ
 

 .رسالة في الحرف •

 .رسالة في الصوت •

الخ، ذكر فیھا مراتب الموجودات، وأخرى في ......الحمد لولیھ: رسالة في الوجود، أولھا •

 .الموجودات بحسب القسمة العقلیة

 ).الراتبة ( رسالة في الوضع، وھي المعروفة بالمرآتیة  •

 ). ھـ  885ت ( رسالة في بیت المال وكیفیة تصریفھ وفي مصارفھ العشرة، للمولى خسرو  •

 .رسالة في تقسیم العلوم •

 .األدواررسالة في علم  •

  

 ـ:الشروح: ثالثا

 .)ھـ 756ت ( شرح آداب العّلامة عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد اإلیجي   •

، للعّالمة المحقق نصیر الدین محمد بن محمد )الفلك ( شرح التذكرة النصیریة في علم الھیئة  •

تبارك الذي جعل في السماء : ، بدأ السید الشریف شرحھ بـ )ھـ 672ت ( الطوسي 

 .الخ......ابروج

 ).ھـ 756ت( الرحمن بن أحمد اإلیجي  شرح العقائد العضدیة، للقاضي عضد الدین عبد •

                                                             

 .52 :فصلت ـ اآلیة :ـ سورة1
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نحمدك اللھم على ما ھدیتنا : ، أولھ)ھـ 626ت( شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم، للسكاكي  •

الخ، وھو الموسوم بالمصباح، شرحھ السید الشریف بسمرقند سنة ...إلیھ من دقائق المعاني 

 .ھـ804

 .شرح الكافیة، بالفارسیة •

لمحمود بن محمد الجغمیني الخوارزمي، ). علم الفلك ( شرح الملخص في علم الھیئة البسیطة  •

 .الخ.....سبحانك اللھم یا مدبر أطباق السماوات بال عمد : أولھ

، )ھـ 756ت(لدین عبدالرحمن بن أحمد اإلیجي علم الكالم، للعّالمة عضد اشرح المواقف في  •

 .ھـ بسمرقند807فرغ السید الشریف من شرحھ في أوائل شوال سنة 

 ).ھـ 587ت ( شرح حكمة اإلشراق، لشھاب الدین أبي الفتح یحي السھروردي  •

 .) ھـ672 ت(  الطوسي محمد بن محمد الدین نصیر المحقق للعّالمةشرح شك االشارات،  •

 .نفیةشرح فرائض الح •

الرشید السجاوندي  لإلمام سراج الدین محمد بن محمود بن عبدشرح فرائض السجاوندي،  •

الحنفي، ویقال لھا الفرائض السراجیة، وقد شرحھا غیر واحد، فرغ السید الشریف من تألیفھ 

 .ھـ، وھو الشرح الباھر المتداول بین األنام804إیاه بسمرقند سنة 

 .ـ  r بن أبي سلمى في مدح الرسول ـ شرح قصیدة كعب بن زھیر •

 .شرح متن أشكال التأسیس •

 ).ھـ 646ت ( شرح منتھى السؤال واألمل في علمي األصل والجدل، البن الحاجب  •

شرح وقایة الروایة في مسائل الھدایة، لإلمام برھان الشریعة محمود بن صدر الشریعة األول  •

 .اهللا المحبوبي عبید

 

  ـ:البحوث: رابعا

 ىلَعك  ئلَوأُ( : ، في استعارة قولھ سبحانھ وتعالىبحث السید الشریف، وسعد الدین التفتازاني •
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هدى من رهِـب1() م(
، في مجلس تیمور لنك، فظھر السید الشریف علیھ، لفصاحتھ، وطالقة 

 .لسانھ

 .بحث السید الشریف وغیاث الدین جمشید •

  

  ـ:مصنفات أخرى: خامسا

  

، )ھـ 446ت ( األجناس في الفروع، للشیخ اإلمام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي  •

 .جمعھا المصنف ال على الترتیب، ورتبھا السید الشریف على الترتیب الكافي

 .األجوبة ألسئلة إسكندر، من ملوك تبریز •

 .ى واأللغازألفیة في المعّم •

 .تحقیق الكلیات من قبیل التعریفات •

الخ، .....الحمد هللا حق حمده: یفات، جمع فیھ تعریفات الفنون على الحروف، أولھالتعر •

 زاد فیھ بعض زیادات مفیدة،) ھـ 940ت ( وللمولى الفاضل أحمد بن سلیمان بن كمال باشا 

سماه التوقیف على ) ھـ 1030ت ( وفیھ أیضا تألیف لطیف لعبد الرؤوف محمد المناوي 

 .مھمات التعاریف

 ).سورة البقرة وسورة آل عمران ( زھراوین تفسیر  ال •

 .مقدمة في الصرف باللغة الفارسیة، ویعرف بصرف میر •

  

  :ــــــھذاھبم

  ـ:يھالمذھب الفق: أوال 

دینیة وغیرھا، وصنف فیھا، وتأثر بالكثیر اللع السید الشریف الجرجاني على عدة علوم، اّط       

حیث صّنف في الفقھ الحنفي والشافعي، غیر أن النھج الذي انتھجھ والمذھب الذي ذھب  منھا،

                                                             

  .4 :لقمان ـ اآلیة :سورةو،  4 :البقرة ـ اآلیة :ـ سورة1
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سید الشریف، وعند ذكر اسمھ وھذا بّین في الكتب التي ترجمة لل ،)1(الحنفي الفقھ إلیھ، ھو مذھب

)الحنفي (  :في آخر اسمھ ونسبھفیقولون فإنھم یذكرون نسبتھ إلى المذھب الحنفي،  ونسبھ
)2(

.  

ومن خصائص ھذا الكتاب وقد ترجم لھ اللكنوي في كتابھ الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة،        

وذكره بإسھاب وتفصیل، وخّصص لھ عدة أنھ یترجم للعلماء الذین ذھبوا مع مذھب الحنفیة، 

، حیث ذكر اسمھ ونسبھ، ومكان وتاریخ 137إلى الصفحة رقم  125صفحات، من الصفحة رقم 

وبعض الروایات التي تشھد لھ  شأتھ وحیاتھ، وشھرتھ العلمیة بین علماء عصره،والدتھ، ون

كما ذكر شیوخھ وتالمیذه، وأقوال العلماء فیھ، وذكر  بنباھتھ وسعة فكره واتساع مداركھ،

  .مصنفاتھ، وتاریخ ومكان وفاتھ

في الفوائد على مذھب السید الشریف الجرجاني الفقھي، وأن مذھبھ حنفي،  أّكد اللكنويو        

، ولم أر من ذكره من واعلم أنھم اتفقوا على كون السید علي الشریف حنفیًا ((: حیث قال عنھ

))الشافعیة 
واختلفوا في وصف معاصره وخصمھ سعد الدین  ((: ، وزاد من تأكیده بقولھ)3(

))......... حنفیا اغترارا بتصانیفھ في الفقھ الحنفي التفتازاني، فطائفة جعلوه
)4(

.  

  

)5(المذھب الصوفي: ثانیا
  ـ:

السید إن الناظر إلى كتاب التعریفات، والمتمعن في المصطلحات الصوفیة التي ذكرھا       

عن حیاة  النبدةتحقیق مكتبة لبنان، یجد أن في كتاب عین الفي كتابھ ھذا، والناظر إلى الشریف 

، متكلم بارز، )علي بن محمد الحسیني (  السید الشریف الجرجاني ((كر فیھا أن قد ُذ المؤلف،

 بدأ حیاتھ متكلما یدافع عن الدین الحنیف بأسلوب أھل النظر، وانتھى بھ....... ف مشھور،ومتصّو

                                                             

  ، )ھـ 150ھـ ـ 80( الفارسي المولود بالكوفة  ـ  ھو مذھب فقھي نسبة إلى أبي حنیفة النعمان بن ثابت زوطي1 

  حنیفة أول من دّون علم الشریعة، لم یسبقھ أحد ممن قبلھ، وأبو    

   : ـ تح) ھـ 911ت ( مام جالل الدین بن أبي بكر السیوطي إلتبییض الصحیفة بمناقب أبي حنیفة ـ ا: ینظر    

  ،  21م ـ ص1990ھـ ـ 1410ـ  1محمود محمد نصار ـ دار الكتب العلمیة بیروت ـ ط     

  .14،15 ر العربي ـ صأبوزھرة ـ دار الفك حیاتھ وعصره ـ محمدـ حنیفة  أبو: ینظرو    

  .) اسمھ ونسبھ( فقرة ـ راجع الكتب التي ترجمة للسید الشریف الجرجاني المدّونة في ھامش  2

  .134ـ ص  )ھـ  1304ت (  ـ الفوائد البھیة ـ اللكنوي 3

 .134،135ن ـ ص . ـ م  4

  ...........مذھب كلھ جد، فال یخلطونھ بشيء من الھزل، وقیل : ـ التصّوف5 

 ].التصوف [ ـ مصطلح  83 التعریفات ـ: ـ ینظر    
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))ف األمر إلى التصّو
المصطلحات  مكتبة في آخر الكتاب بفصل كامل عنھذه ال ، وقد عمدت)1(

)2(عربيمحي الدین الالصوفیة للشیح 
.  

ف ، غیر أني كل ذلك یدل داللة واضحة على أن السید الشریف الجرجاني، رجل متصّو        

            البن الملقن  ،، من أمثلتھا كتاب طبقات األولیاءلعت على بعض كتب تراجم الصوفیةاّط

والطبقات ، )ھـ  893ت ( واالخالص، للزبیدي وطبقات الخواص، أھل الصدق  ،)ھـ  804ت (

 في الدریة الكواكب، و)ھـ 972ت ( الكبرى، أو لواقح األنوار في طبقات األخیار، للشعراني 

تدل  ترجمة للسید الشریف الجرجانيفلم أجد  ،) ھـ1031ت(  للمناوي ،الصوفیة السادة تراجم

  .فھعلى تصّو

ف، ألنھ كان تأثره واضحا بالتصّوالسید الشریف الجرجاني على الرغم من ذلك، إال أن و       

المشار إلیھ من ـ ، )ھـ 802ت ( أخذ علم التصوف من الخواجة عالء الدین العطار البخاري 

ف، وھي حاشیة على عوارف المعارف في كما أنھ كتب حاشیة في التصّو ـ ضمن شیوخھ

  .السالفة الذكر أیضا من ضمن مصنفاتھ ، )ھـ 632ت ( ف للشیخ شھاب الدین السھروردي التصّو

  

  :وفاتــــــھ

م ّمھ الوحید، فتعّلكانت حیاة السید الشریف الجرجاني حافلة بالعلم والتعلم، فكان العلم َھ        

  .وعّلم  وصّنف، إلى أن توفاه اهللا، وبقیت آثاره في المصنفات واألذھان

االختالف إنما ھو ، وھذا طفیفًا الجرجاني اختالفًافي وفاة السید الشریف اختلفت الروایات و       

ست  ، فمن الروایات أن السید الشریف توفي یوم األربعاء سادس ربیع اآلخر سنةفي سنة المیالد

أربع  التي تروى، أن السید الشریف توفي سنةاألخرى ھـ ، ومن الروایات 816 عشرة وثمان مائة

، قد في كتابھ الضوء الالمع ؤرخین ومنھم السخاويھـ ، ولكن معظم الم814 عشرة وثمان مائة

                                                             

  .3م ـ ص1985ـ مكتبة لبنان ـ  ساحة ریاض الّصلح ـ بیروت لبنان : ـ تح التعریفاتـ 1 

  ھو محمد بن علي بن محمد بن العربي الحاتمي  ومحي الدین بن العربي ،398ـ  382ن ـ من ص . م : ینظرـ  2

  ف، ولد في مرسیة باألندلس سنة فیلسو ،الطائي األندلسي المعروف بمحي الدین بن عربي الملقب بالشیخ األكبر    

  .ھـ  638دمشق سنة ھـ ، وانتقل إلى الشام، وتوفي في  560    

  .281/  6ـ ) ھـ  1396ت ( األعالم ـ الزركلي : ـ ینظر  
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دفن بتربة وقب داخل  (( لى أن الروایة األولى ھي األصح، ومكان وفاتھ بشیراز، حیثع أجمعوا

))ى بمحلة سواحان، في قبر بناه لنفسھ بالقرب من الجامع العتیق المسّم سور شیراز
)1(

، رحمھ اهللا 

  .، من فیض علمھقّدم لإلسالم عامة، وللعرب خاصةرحمة واسعة، وجازاه اهللا على ما 

  

 

                                                             

  .329،330/ 5ـ  3ـ م ) ھـ  902ت ( ـ الضوء الالمع ـ السخاوي 1
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  كتاب التعریفــــــــــــات

  

  

  :عنوان الكتاب

 فھا،اشتھر الجرجاني بكتابھ التعریفات أكثر من غیره من المصنفات األخرى التي صّن         

  .واشتھر الكتاب بصاحبھ وبما یحویھ من مادة علمیة ال غنى للدارسین عنھ

المھتمون بكتاب التعریفات، یجد أن عنوان الكتاب یتفاوت  أجراھا ى التحقیقات التيوالناظر ف       

 ،)كتاب التعریفات ( بـ الكتاب ، فمن المحققین من یجعل عنوانغیر بعیدمن محقق إلى آخر، تفاوتا 

ان، ومنھم من یجعل ومنھم على سبیل المثال ال الحصر، الدكتور إبراھیم اإلبیاري، ومكتبــة لبنــ

ة، والدكتور محمد علي أبو العباس، ، مثل الدكتور عبد الرحمن عمیر)التعریفات ( عنوانھ بـ

  .والدكتور محمد باسل ُعُیون الّسود

  .لتعریفات؟ وما ھي ھذه التعریفات؟والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو، ما معنى ا 

))اإلعالم، والتعریف أیضا إنشاد الّضاّلة  ((التعریفات جمع تعریف، والتعریف لغة        
)1(

وفي ، 

، فلكل فن وعلم لھ مدلول خاص بھ یدل على مفھوم معین بھذا الفن أو ذاك لھ عدة معان االصطالح

، ففي علوم العربیة مثال التعریف تؤدي إلى أكثر من معنىقد الواحد الفن  وأأحیانا في العلم والعلم، 

ة شيء آخر، عبارة عن ذكر شيء تستلزم معرفتھ معرف (( للتنكیر، والتعریف أیضا مقابلھو 

ع اللفظ بإزائھ من حیث ھي، فیعرف بغیرھا، ِضوالتعریف الحقیقي، ھو أن یكون حقیقة ما ُو

ّصل بلفظ أوضح، داللة على َفاللفظ واضح الداللة على معنى، فُی والتعریف اللفظي، ھو أن یكون

))ذلك المعنى 
التعریف الذي أراده ى التعریف أحیانا بالحد أو بالرسم للداللة على معنى سمَّ، وُی)2(

ات، وقد ــــــدة على منھج وطریقة ومنوال كتاب التعریفــــالجرجاني اسما لكتابھ، فقد ألفت كتب ع

                                                             

  .]عرف [ ـ مادة  9/237ـ ) ھـ  711ت ( لعرب ـ ابن منظورـ لسان ا1

  .85ـ التعریفات ـ الجرجاني ـ 2
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عنوانا للكتب ) مفتاح أو مفاتیح ( كما ُوِضعت كلمة عت لھا عناوین باسم الحدود أو الرسوم، ِضُو

  .وسیأتي ذكرھا الحقاالتي صنفت على نظیره، 

دون  ض یرى أن كتاب التعریفات ھو عبارة عن تعریفات لبعض المسمیات فقط،البعو         

الجرجاني في السید الشریف التعریفات التي ذكرھا ولكن الصحیح أن  إدراك ماھیة ھذه المسمیات،

وقد  ،ھموفنون ھم لمفاھیم في علوموضعھا أصحاب كل علم وفن  كتابھ، ھي عبارة عن مصطلحات 

تكون كلمة واحدة تستعمل في أكثر من علم وفن للداللة على معاني بعیدة كل البعد عن بعضھا، فكل 

، والسید الشریف وضع لھذه علم أو فن تدل عنده بمعنى أو مفھوم معین تعارف علیھ أصحابھ

  .تحتھ رجدلھا حتى یتبین مفھومھا ومدلولھا في العلم والفن الذي تن اوحدوًد المصطلحات تعریفاٍت

  :رتبة الكتاب بین كتب المؤلف

عد كتاب التعریفات من أھم كتب السید الشریف الجرجاني، غیر أن ھذا الكتاب قد یكون ُی            

للمصطلحات  اتریفتعمن كبیرًا من أواخر الكتب التي صنفھا، ألن كتاب التعریفات یحوي عددا 

  .العلمیة في الُمصّنفات التي صّنفھا الجرجاني

وكذلك المصنفات التي صنفھا، یجد المتأمل في المصطلحات الواردة في كتاب التعریفات، و          

أن ھذه المصطلحات كلھا أو أغلبھا للعلوم والفنون التي صّنف فیھا، حیث أخذ العلوم من شیوخھ، 

فتتلمذ  وشدة ذكائھ،وتتلمذ علیھم، ثم صّنف في ھذه العلوم وتلك الفنون التي استوعبھا ذھنھ لتفوقھ 

ھ رأى أن ھذه العلوم قد یستغلق فھما على تالمیذه، أو أن المصطلحات العلمیة على یده الكثیر، ولعّل

أو أنھ عمد إلى قد تتغیر من فترة إلى أخرى بسبب العوامل التي تؤدي إلى التطور اللغوي والداللي، 

  .ھم العلمیةما عمد إلیھ سابقوه من تصنیف الكتب التي تبّین مصطلحات

  :أھمیتــــــھ

كتاب التعریفات من أھم الكتب التي صنفھا السید الشریف الجرجاني، حیث تكمن أھمیتھ في       

  والباحث الدارس عد مفتاحا لعلوم شتى، ومدخال واسعا یستطیع أّنھ كتاب ال غنى لدارس عنھ، ألنھ ُی
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كثیرة قد جادة بھ قریحة السید المفاھیم والمعاني والدالالت العلمیة لعلوم وفنون  استیعابمن خاللھ 

  .الشریف الجرجاني وقرائح غیره من العلماء

، أما الدارسون ،والمصطلحات في كل علم وفن ال یستطیع ادراك مفاھیمھا إال أصحابھا         

یكون لیمھ، وكتاب التعریفات جاء بھ مؤلفھ ال یدركون العلوم والفنون إال بما یوضح مفاھ والُبّحاث

  .في خوض غمار ھذه العلوم والفنونوالباحثین عونا للدراسین 

ھذه تعریفات  (( :أن افیھ قالف، التعریفاتذكر في مقدمة الجرجاني والسید الشریف          

على حروف الھجاء من األلف والباء إلى الیاء، تسھیال  واصطالحات أخذتھا من كتب القوم ورتبتھا

))....لتناولھا للطالبین، وتیسیرا لتعاطیھا للراغبین
)1(

، كل ذلك لیس داللة على الطریقة والمنھج الذي 

انتھجھ في تصنیفھ للكتاب فحسب، بل یدل من خالل كالمھ ھذا أن ھناك طالبین لھذه المصطلحات 

األخذ بمفاتیح ھذه العلوم وتلك الفنون، ومن بحاجة إلیھا، حتى یستطیعوا وھناك راغبین فیھا، فھم 

  .ا، وال یستشكل علیھم مفاھیم ومعاني ھذه العلوم والفنونفھمثّم یسھل 

على عصر السید الشریف فحسب، بل أھمیتھ  إن أھمیة كتاب التعریفات لیست مقتصره         

ھمیة أدركھا الكتاب لھذه األقائمة إلى عصرنا الحاضر والعصور الالحقة، كما أن بلوغ 

  .المستشرقون أیضا

ھ لھ، حیث ـة تحقیقـور إبراھیم األبیاري في مقدمـات، الدكتـة كتاب التعریفـأھمیاد بـومما أش       

إلیھ أّول ما اتجھــوا إلى التراث العربي  رقینـھد اتجاه المستشـذا الجدل على نفع ھـومما ی(( : قال

((
یضم مصطلحات شتى مختلفة من ھنا ومن ھناك  ھذا الكتاب ـ التعریفات ـ (( ، وقال أیضا أن)2(

)) جمة لیس للدارس عنھا غنى  تتناول علومًا
)3(

.  

كتاب واسع الشھرة، كثیر التداول،  ((: فقد قال عن أھمیتھ أّنھ  أما الدكتـور عبد الرحمن عمیرة   

  أفاد منھ كل من عني من المتأخرین بالدراسات اللغویة، وبخاصة ھؤالء الذین یقومون بمحاوالت 

  

                                                             

  .19  ـ التعریفات ـ الجرجاني ـ1 

  .16  ـ م ـ نـ  2

  .16  ـ م ـ نـ  3 
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))في تتبع مسار حیاة األلفاظ العربیة 
مرجع في میادین العلوم  ((: ، وقال عن أھمیتھ أیضا أّنھ)1(

البالغیة والعروضیة، وفي العلوم الفلكیة والریاضیات، وكثیر من الفنون، ولقد جمع الكثیر من 

المصطلحات الفلسفیة بعامة، والفلسفة اإلسالمیة علي وجھ الخصوص، والكتاب من قبل ھذا ومن 

فقھ، وأصول، وعقیدة،  بعده موسوعة لكل المعارف اإلنسانیة المتعلقة بالعلوم الشرعیة، من

))ولھذا ال یستغني عنھ باحث یھتم بھذه المعارف . وتصوف
)2(

.  

أھمیتھ، حیث  عنوقد أوجز الدكتور محمد علي أبو العباس في تحقیقھ لكتاب التعریفات،          

))فالكتاب بحق ال غنى عنھ للمتخصصین في شتى المجاالت التي تكلم فیھا  ((: قال
)3(

.  

الكتاب ال غنى عنھ (( : ومكتبة لبنان أوجزت كذلك في تحقیقھا للكتاب عینھ أھمیتھ فذكرت أّن        

))لكل باحث دأبھ التحّري عن المصطلح النافذ في علوم العربیة 
)4(

.  

یدرك أھمیة كتاب التعریفات من الوھلة األولى، وإذا تصّفحھ ألكدر أّنھ بأمّس الحاجة المرء و        

  . ید لھ بأھمیتھِشإلیھ، بحیث ال یمكن الغنى عنھ، دون الحاجة إلى من ُی

  

  :طبعات الكتاب

إن أھمیة كتاب التعریفات واضحة جلیة لكل الوسط العلمي، فكانت العنایة بھ قدیما وحدیثا،          

 المفیدة، الزیادات بعض ،)ھـ 940ت ( أحمد بن سلیمان بن كمال باشا  فقد زاد فیھ المولى الفاضل

سماه التوقیف على مھمات  لطیف تألیف ،)ھـ 1030ت ( وأّلف فیھ عبدالرؤوف بن محمد المناوي 

)5( التعاریف
.  

                                                             

  .22ـ صالرحمن عمیرة  عبد: د : ـ تح التعریفاتـ  1

  .23 ص الرحمن عمیرة ـ عبد: د: ـ تح م ـ نـ  2

 .9 ص ـم 2009ـ دار الطالئع القاھرة ـ محمد علي أبو العباس : د: ـ تح م ـ نـ 3 

  .2ص  مكتبة لبنان ـ: ن ـ تح. ـ  م 4 
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 )استانبول( م، وفي1845سنة  ) لیبسك( في  ُطبع، فقد ًةجلّیواضحًة وكانت عنایة المستشرقین      

عّدة طبعات، منھا ) القاھرة ( بع في م، كما ُط1897سنة  ) سانت بطرسیرج( وفي  م،1837سنة 

)1( ھـ1306ھـ، وسنة 1383سنة 
  .، مقارنة بغیره من المصّنفاتغیر واحد، وقام بتحقیقھ 

  :ونــــالمحقق

لقد أولى العلماء العرب حدیثا عنایة فائقة بكتاب التعریفات، حیث قام عدد منھم بتحقیقھ         

القصور الصعاب، ولتكملة بعض إسھام لتذلیل بعض ھذا فیھ  كل منھم رأى أن عملھوالعنایة بھ، و

حاث، ومن الدارسین والُب رفع العناء عنن وعتریھ الطبعات السابقة لھم، وھم بذلك یحاولتي تال

  ـ:ھؤالء المحققین ما یلي

 :محمد علي أبو العباس: الدكتور •

الكتاب طبعات بتحقیق كتاب التعریفات، ورأى أّن  محمد علي أبو العباس: ام الدكتورق        

ذل في ھذه الطبعات، فإّن قصورا وعلى الرغم من الجھد الذي ُب ((: بعض القصور، فقال اراھاعت

))واضحا اعترى ھذه الطبعات جمیعھا 
 ، ثم ذكر بعدھا معالم القصور ومنھج العمل الذي قام بھ،)2(

)3(ومعالم القصور التي رآھا الدكتور ھي
:  

 .عدم االعتناء بضبط النص ضبطا كامال .1

 .عدم االھتمام بتخریج األحادیث النبویة .2

 .عدم االھتمام بنسبة األبیات الشعریة .3

 .عدم مقارنة كتاب التعریفات بالكتب التي نقلت عنھ، أو نقل عنھا .4

  .نة ألھمیة الكتابعدم إعداد الفھارس الفنیة المبّی .5

مواطن القصور في الطبعات السابقة،  بعدما عالج وقد رأى الدكتور أّن عملھ كان كامال         

))لكل ھذه األوجھ من القصور كان اإلقدام على إخراج ھذا الكتاب إخراجا متكامال   (( :حیث قال
)4(

.  

                                                             

  .333 / 7الشنتناوي وآخرون ـ سالمیة ـ أحمد إلدائرة المعارف ا: ـ ینظر 1

  .10محمد علي أبو العباس ـ : ـ التعریفات ـ تح2 

  .11، 10 ـ محمد علي أبو العباس: تح ـ م ـ ن: ـ ینظر 3

  .10 محمد علي أبو العباس ـ: تح ـ م ـ نـ  4 
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یف التعرمحمد علي أبو العباس في ھذا العمل بمقدمة في بدایة الكتاب، و: قام الدكتورو      

من شیوخھ، وأعطى نبذة  اسمھ ونسبھ وتاریخ میالده ومكانھ، كما ذكر بعضًا بالمؤلف، ذكر فیھا

ة عن علیھ، وذكر بعضا من مصنفاتھ، ونبذعن العصر الذي عاشھ المؤلف، ومنزلتھ وثناء العلماء 

التي ذكرھا المؤلف في كتابھ، وبعض الطبعات التي اعتنت بكتاب التعریفات، أنواع المصطلحات 

السالفة ـ كما ذكر تاریخ ومكان وفاتھ، وذكر أیضا أوجھ القصور التي اعترت الطبعات السابقة لھ 

  .، والمنھج الذي قام بھ في عملھ لتذلیل العقبات والصعوبات وبعض القصور التي رآھاـالذكر

  

 : الرحمن عمیرة عبد: الدكتور •

قام الدكتور عبد الرحمن عمیرة بحقیق كتاب التعریفات، بعدما رأى أن الناسخون في الطبعات       

وھو في ھذه الطبعة الجدیدة بھ زیادات كثیرة أسقطھا  ((: سقاطات، فقالإلمنھم ا تالسابقة قد كثر

)) الناسخون في الطبعات السابقة
)1(

ھذه  أّن ولھذا نرى ((: ، فقـالكامال، ورأى أیضا أّن عملھ كان 

))ھي المرة األولى التي یخرج فیھا كتاب ـ التعریفات ـ كامال كما وضعھ مؤلفھ 
)2(

.  

الدكتور في بدایة عملھ، الحالة السیاسیة والعلمیة واالجتماعیة في عصر الجرجاني، ثم  بّینو      

ذكر بعضا من قام بتعریف المؤلف، فذكر اسمھ ونسبھ ومولده، وبّین جانبا كبیرا من حیاتھ، كما 

اء ة عن علم اللغة ذكر فیھا بعض المصنفات في ھذا العلم، ثم قام بعدھا بإعطذمصنفاتھ، ثم أعطى نب

  .، والمصطلحات الواردة فیھ، وسبب العمل الذي قام بھة عن كتاب التعریفات، ذكر فیھا أھمیتھنبذ

  

 :بیاريإلإبراھیم ا: الدكتور •

كتاب التعریفات، رأى أّن الطبعات السابقة في  محّققيمن بیاري كغیره إلإبراھیم ا: الدكتور       

وكانت ھذه الطبعات كلھا في حاجة إلى نظرة   ((: لكحاجة إلى نظرة تعید إلیھا ما فاتھا، فقال في ذ

نى، ومن عز القراءة دونھ، ومن إقامة لبعض كلمات لم تستقم مْعتعید إلیھا ما فاتھا من ضبط حین َت

قحم على الكتاب في طبعاتھ تلك، ومن نظم للمواد یستقیم بھ المساق، ومن استبعاد لتكرار ُأترقیم 

                                                             

  .23الرحمن عمیرة ـ  عبد: د: ـ تح التعریفاتـ 1 
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السلیم، ومن مقدمة تعّرف بالمؤلف، ومن فھارس في آخره تقود الباحث یجعلھا في ترتیبھا الھجائي 

))إلى ما یرید في یسر
)1(

.  

الدكتور بمقدمة في أّولھ، ذكر فیھا المصادر والمراجع التي استقى منھا التعریف  بدأ        

سبة ، ثم قام بتعریف المؤلف، ذكر فیھ اسمھ ومولده ونسبھ، حیث أولى جانبا كبیرا لنبالمؤلف

ددا كبیرا من مؤلفاتھ، ثم الجرجاني إلى جرجان، وتاریخ ومكان وفاتھ، ثم ذكر جانبا من حیاتھ، وع

ة عن كتاب التعریفات، أشاد فیھا بأھمیتھ، وفضل العمل الذي قام بھ المؤلف، ثم ذكر طبعات ذكر نبذ

  .الكتاب الكتاب ومدى اھتمام المستشرقین بھ، ثم ذكر الحاجة التي دعتھ إلى تحقیق ھذا

  

 :مكتبة لبنان •

جمھوریة لبنان العربیة، في ساحة ریاض ب مدینة بیروت قامت مكتبة لبنان ـ ومقرھا في       

مختصرة ال تزید عن حیث ذكرت في أول الكتاب نبذة  الّصلح ـ بتحقیق كتاب التعریفات وطبعھ،

شیوخھ بعضا من عن حیاة المؤلف، بّینت اسمھ ومولده ونسبھ، كما بّینت فیھا صفحة واحدة 

أشادت بأھمیة ، كما )ھـ 428ت( ومضمون الكتاب، والفرق بینھ وبین كتاب الحدود البن سینا 

، وزادت في آخر الكتاب فصال یضّم مصطلحات الصوفیة للشیخ محي المؤلف بتصوفالكتاب و

)2(الدین العربي
.  

  

 محمد باسل ُعیون السُّود: الدكتور •

حّقق الدكتور محمد باسل عیون السود كتاب التعریفات للسید الشریف الجرجاني كغیره من           

فھذا الكتاب الذي  ((: ، وقد رأى الدكتور أنھ قد عنى بتحقیقھ فقالالمھتمین بدراسة علوم العربیة

))عنیت بتحقیقھ من بین ما تركھ لنا علماء العربیة 
)3(

، وذكر أن ھناك أسبابًا دعتھ إلى تحقیق ھذا 

                                                             

  .16،17 ص إبراھیم االبیاري ـ: د: ـ التعریفات ـ تح1 

  .سبقت اإلشارة إلیھ الشیخ محي الدین العربيو مكتبة لبنان ـ: ـ تح م ـ ن :رینظـ 2 
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من جملة األسباب التي دعتني إلى تحقیق  ((: ، من جملة ھذه األسباب ذكر بعضا منھا، فقالالكتاب

  : ھذا الكنز اللغوي

  .ــ أن ھذا الكتاب لم یلق عنایة بھ من العلماء المحققین، وعلى الرغم من أنھ طبع أكثر من مرة    

  .د الجرجاني بكثیر من اآلراء التي تدل على غزارة علمھ، ودقة تفكیرهــ انفرا   

  .ع الجرجاني ألقوال العلماء في التعریفات اللغویة،  وترجیحھ بعضھا، أو الحكم بخطئھــ تتب   

))كل ھذه األسباب وغیرھا حّثتني على إعادة تحقیق ھذا الكتاب 
)1(

.  

بأن وضع مقدمة لھ في بدایة الكتاب ذكر فیھا األسباب وكان عمل الدكتور في ھذا التحقیق،       

التي دعتھ إلى ھذا العمل، والمنھج الذي سار علیھ، ثم وضع مقدمة أخرى لترجمة المؤلف ذكر فیھا 

  .اسمھ، ونسبتھ، ومولده، ونشأتھ، ووفاتھ، ومؤلفاتھ، ثم ذّیل الكتاب بفھارس فنیة

  

  :منوالھ على ّنفتُص التي الكتب

لكل علم من العلوم، وكل فن من الفنون لغتھ الخاصة، ومصطلحاتھ الكاشفة عن مفاھیم إّن       

ومعاني موضوعاتھ، وتحدید المصطلحات والمفاھیم من القضایا الخادمة لمبدأ التصّورات، التي ال 

یصّح الدخول في بحث ما دون درایتھا، حتى یستطیع الباحث الوصول إلى نتیجة مقنعة في 

  .ھ ـبحثـ محّل الموضوع 

والمصطلحات العلمیة التي یستخدمھا أصحاب العلوم والفنون في التعبیر عن قضایاھم         

وأفكارھم، تمثل اللغة الفنیة الخاصة بھذه العلوم أو تلك الفنون، والُعرف الخاص واالتفاق 

القائمة مھ ظھور ھذه اللغة والمواضعة بین أصحاب كل علم وفن في مجال تخصصھم، أمر تحت

  .بینھم

  إن الكتب التي صّنفت في مجال المصطلحات، أغلبھا أو جّلھا قامت على نسق المعاجم اللغویة،       

اج اللغة ـــ، وت)ھـ  370 ت( روي ــا تھذیب اللغة ألبي منصور محمد بن أحمد الھــالتي من أشھرھ

                                                             

 .3 محمد باسل عیون السود ـ: ـ تح التعریفاتـ 1 
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، ولسان العرب البن )ھـ  458ت ( ، والمحكم البن سیدة )ھـ 393ت( وصحاح العربیة للجوھري 

  .، وغیرھا الكثیر)ھـ  711ت ( منظور

معاجم لتلك العلوم والفنون، ألّن الباحث عندما الكتب التي ُصّنفت في المصطلحات ھي وُتعّد      

توضیح ھذه الكلمة في ھذا العلم أو الفن مجال بحثھ، فیقوم  الضرورةتقابلھ كلمة في بحثھ یرى من 

بعرض معناھا اللغوي من أمھات الكتب اللغویة، ثم یعرض معناھا االصطالحي من كتب ومعاجم 

یستقیم  ، ولكيمن جھة تكون الفكرة والمفھوم أو القضیة في ذلك العلم واضحةالمصطلحات، لكي 

  .من جھة أخرىالبحث 

  :قسمینومعاجم المصطلحات التي تبّین المعاني والمفاھیم في كل علم وفن، تنقسم إلى        

معاجم تشمل مصطلحات ھي معاجم عامة غیر مختصة بعلم من العلوم أو فن من الفنون، بل  ـ:أوال

  :ومن أمثلتھا، ومن ھذه المعاجم كتاب التعریفات للجرجانيلكثیر من العلوم والفنون، 

 ).ھـ  380ت ( اهللا الخوارزمي  العلوم، ألبي عبدمفتاح  .1

 ).ھـ  911ت ( معجم مقالید العلوم، لجالل الدین السیوطي  .2

 ).ھـ  926ت ( الحدود األنیقة والتعریفات الدقیقة، لزكریا بن محمد األنصاري  .3

 ).ھـ 1030ت ( الرؤوف المناوي  التوقیف على مھمات التعاریف، لعبد .4

 ).ھـ 1093ت ( الحسیني الكلیات، ألبي البقاء  .5

 ).ھـ  1158ت ( لمحمد بن علي التھانوي  كّشاف اصطالحات الفنون، .6

  :معاجم خاصة، ُوضعت لمصطلحات علم بعینھ أو فن خاص، ومن أمثلتھا ـ:ثانیا     

 ).ھـ  320ت ( الحدود والرسوم في الفلسفة، ألبي یعقوب إسحاق بن سلیمان الكندي  .1

 ).ھـ 370 ت (الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي، ألبي منصور محمد بن أحمد الھروي  .2

 ).ھـ  380ت ( اهللا الخوارزمي  الحدود الفلسفیة، ألبي عبد .3

 ).ھـ   388ت ( الحدود في النحو، لعلي بن عیسى الرّماني  .4

 ). ھـ  428 ت( اهللا الشھیر بابن سینا  الحدود الفلسفیة، لحسین بن عبد .5

 ).ھـ 478ت ( في أصول الدین، للجویني  الشامل .6

 ).ھـ  478ت ( الكافیة في الجدل، للجویني  .7
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 ).ھـ  505ت ( الحدود الفلسفیة، ألبي حامد محمد الطوسي  .8

 ).ھـ  505ت ( المستصفى في علم أصول الفقھ، ألبي حامد الطوسي  .9

 ).ھـ  511ت( الغنیة في الكالم، ألبي القاسم النیسابوري   .10

 ).ھـ  537 ت( طلبة الطلبة في االصطالحات الفقھیة، للنسفي عمر بن محمد   .11

 ).ھـ  631ت( المبین في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمین، لعلي بن أبي محمد اآلمدي   .12

 ).ھـ  730ت ( الرزاق الكاشاني  اصطالحات الصوفیة، لعبد  .13

 ). ھـ 972ت ( اهللا الفاكھي  الحدود النحویة، لجمال الدین عبد  .14

 ).ھـ  978 ت( اهللا القونوي الحنفي  أنیس الفقھاء، لقاسم بن عبد  .15

بحیث من  غیر الیسیررین من العدد ھذه المعاجم للمتقدمین وغیرھا الكثیر، أما معاجم المتأخ      

 .، فجازاھم عن صنیعھم جمیعا خیر الجزاء، وأمدنا اهللا بعلمھمحصاھاأإذا المرء الُمِمّل 

  :الكتابالمنھج في تصنیف 

ف الجرجاني منھجًا واضحًا في تصنیفھ للكتاب، ھذا المنھج الذي تسیر علیھ یاتخذ السید الشر       

معظم المعاجم، وخاصًة معاجم المصطلحات، ھذا المنھج ھو ترتیب المصطلحات حسب الحروف 

  بتھا على حروف ورّت ((: الموجزة بقولھ ید الشریف إلى ذلك في مقدمة كتابھالھجائیة، وقد أشار الس

))الھجاء، من األلف والباء إلى الیاء 
)1(

،  وھذا المنھج من المناھج التي أعطت ثمارھا وفائدتھا 

، فالبحث في ھذه المصنفات التي تسیر على ھذا النھج یسھل التعامل معھا، لباحثینللدارسین وا

، وقد وّضح المصّنف الغرض من ویجد فیھا الطالب الراحة والوصول إلى مطلبھ دون عناء ومشقة

)) تسھیًال لتناولھا للطالبین، وتیسیرًا لتعاطیھا للراغبین ((: ّتباع ھذا المنھج بقولھإ
)2(

، وھذا القول 

یؤكد أن ھناك حاجة إلى تصنیف كتاب لھذه المادة العلمیة وبھذا النھج على الرغم من وجود 

  .أكثر من المصّنفات التي سبقتھ مصّنفات قبلھ، وقد حاز ھذا الكتاب على االھتمام

والمادة العلمیة التي حوت كتاب التعریفات ھي تعریفات لمصطلحات علمیة، كان منھجھ في        

فھذه  ((: جمع ھذه المصطلحات، أنھ جمعھا من المصنفات التي سبقتھ، حیث قال في ھذا الشأن

                                                             

  .19 التعریفات ــ 1

  .19 ـ م ـ نـ 2 
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)) جمعتھا، واصطالحات أخذتھا من كتب القوم تعریفات
)1(

ل، بل كان ـوھذا الجمع لم یكن جمع نق، 

التعریفـات بشواھـد وأمثـلة توضحـھ،  ذهـات التي وضعھا أصحابھا، ثم یوضح ھــینقل ھذه التعریف

آراءه، والجمیع یعلم أن السید الشریف الجرجاني عالم  بارع متفّوق في علوم وفنون  إلیھایضیف و

  .ومنا ھذاشتى، شھد لھ بذلك معاصریھ ومن جاء بعده إلى ی

  

  

  

    

 

                                                             

  .19 ـ التعریفاتـ 1 
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  األسلــوب في عرض المــادة

          

عناصر التألیف كثیرة، ومعظم المؤلفین یولون اھتماما كبیرا بھا، وأھمھا األسلوب الذي یسیر        

علیھ المؤلف، فاألسلوب ھو الذي یحقق الغایة المرجوة من عمل المؤلف، لذا ترى المؤلف یسعى 

  .لھ مطلبھ جاھدا في الرفع من مستوى أسلوبھ حتى یتحقق

یھتم صاحبھ بالصور البالغیة من مجاز  واألسلوب في مجال التألیف ینقسم إلى أسلوب أدبي       

وخیال وتشبیھ واستعارة وغیرھا، وأسلوب علمي یكون بعیدا كل البعد عن االھتمامات البالغیة، بل 

دون لى أذھان القارئ تصل إیھتم ویراعي الّدقة والوضوح حتى تكون المادة العلمیة التي یطرحھا 

  .تعقید، وال صعوبة في الفھم

حرص فیھ السید الشریف الجرجاني على كتابا ذا أسلوب علمي، كتاب التعریفات ُیعّد و      

والّدقة المتناھیة، والّسھولة والبعد عن التعقید، والذي سیتم التعرف على أھّم  ممیزات ھذا الوضوح 

  ـ:التالیةاألسلوب من خالل العناصر 

  :اإلیجــــاز

اختصره، : َقّل في بالغٍة، وأْوجزه: اإلیجاز في اللغة من َوَجَز الكالُم َوجازًة  وَوْجًزا، وأْوَجز      

)1(أي خفیف مقتصر: وأمر َوجیز وكالم َوجیز
.  

وفي االصطالح ذكره البالغیون بعبارات مختلفة، ولكن جمیعھا یدور حول معنا واحدا وھو        

))ة واإلفصاح ـاظ القلیلة مع اإلبانـت األلفـع المعاني الكثیرة تحـجم :ازـاإلیج (( أن
)2(

، واإلیجــاز في 

                                                             

  .]وجز [ ـ مادة  427 / 5ـ ) ھـ  711ت ( لسان العرب ـ ابن منظور: ینظر ـ1 

 .184عبدالعزیز عتیق ـ دار النھضة العربیة ـ بیروت لبنان ـ ص : ـ علم المعاني ـ د2 



 ادةاألسلوب يف عرض امل                                                                                                                                                                                                                                               الفصل األول

 

35 

 

أداء المقصود بأقل  من العبارة : اإلیجاز ((: السید الشریف الجرجاني بإیجاز، فقال  التعریفات أورده

))الُمتعارفة 
)1(

.  

وضوح المادة العلمیة، فقد أوجز في المواطن  بھ صاحبھوكتاب التعریفات یعد كتابا علمیا أراد       

فالمرء إذا  التي رأى أنھا ال تحتاج إلى إطناب وتوضیح، وأطنب في المواطن التي تحتاج إلى ذلك،

ما تتبع مواطن اإلیجاز وجد فیھا من الكثرة بحیث یحكم على أسلوب المصّنف بأن كلھ إیجاز، وإذا 

في  فمن المواطن التي أوجز فیھا على سبیل المثال إطناب، عظمھامتتبع مواطن اإلطناب أدرك أن 

))انتزاع النسبة : لب ــالّس ((: ، فعّرفھ بقولھ)لب ـالّس( مصطلح 
ح ـــمصطلمن اإلیجــاز أیضا ، و)2(

))ھو اإلعطاء بالسھولة : الكرم(( : ، فقال عنھ في تعریفھ)الكرم ( 
)3(

، )المْعنّي ( ، وكذلك مصطلح 

))ما یقصد بشيء : المْعنّي((: عّرفھ بقولھ
)4(

.  

، )ند تالحال المنقلبة، و المس( وأروع ما أوجز السید الشریف الجرجاني في مصطلحّي         

))بخالف ذلك : الحال المنقلبة ((: فعّرف الحال المنقلبة بقولھ
الف ما سبقھا من تعـریف أي بخ ،)5(

مثل : الُمستند ((: بقولھ) المستند ( ز في مصطلح ـ، وأوج)دة ـالحال و الحال الُمؤّك( ّي مصطلح

))السند 
)6(

  .الذي ذكره في موضٍع قبلھ) السند ( ، أي أّن تعریفھ مثل تعریف مصطلح 

والحضانة، أم الكتاب، ( والمصطلحات كثیرة ھي التي أوجز فیھا المصّنف، كمصطلح       

والمباح  والعصیان، الطغیان،السؤال، وضمان الرھن، ووالسنة الشمسیة، و والسرمدّي، والرضاع،

وغیرھا الكثیر مما یتّبن جلًیا أّن السید الشریف الجرجاني مولع بأسلوب )  والمعصیة، والمقایضة

  .ما براعةاإلیجاز الذي برع فیھ أّی

  

  

  

                                                             

  .]اإلیجاز [ ـ مصطلح  59  ـ التعریفات ـ 1

  ].الّسلب [ ـ مصطلح  159  م ـ ن ــ 2 

 ].الكرم [ ـ مصطلح  236  ـ م ـ ن ـ3 

  ].المعني [ ـ مصطلح  285 ـ م ـ ن ـ4 

 ].الحال المنقلبة [ ـ مصطلح  111 ـ ن ــ م 5 

  ].المستند [ ـ مصطلح  272 ـ م ـ ن ـ6 
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  :اإلطنـــاب

وال من حبال األخبیة، الطِّ :اإلطناب مقابل اإلیجاز، وھو في اللغة من باب طنب، فاألطناب       

)1(حبل طویل ُیَشّد بھ البیت والّسرادق: والطُّنب
.  

))زیادة اللفظ على المعنى لفائدة  (( اصطالح البالغیین فھوأّما في        
)2(

، ویأتي في الكالم على 

 اإلیضاح بعد اإلبھام، وذكر الخاص بعد العام، وذكر العام بعد الخاص، ویأتي: أنواع كثیرة منھا

)3(ا لدواٍع، كما یأتي لالحتراس، واالعتراض، والتذلیلمكرًریأتي كذلك لإلیغال، و
.  

والُمتتّبع في كتاب التعریفات یرى جلیا حرص المصّنف واھتمامھ ومراعاتھ لدقة المادة         

 ل إلیك أن أسلوبھ فيخّیعرض، فُیالإطنابھ في العلمیة، فھو یسعى جاھدا في سبیل وضوح المعلومة ب

الكتابة كلھ إطناب، غیر أن نوع اإلطناب الذي تتبعھ السید الشریف الجرجاني في أسلوبھ ھو 

  .اإلیضاح، وذكر الخاص بعد العام، واالحتراس

ى المعنى اللغوي كان اإلیضاح یشمل معظم المادة المعروضة، فیذكر المصطلح باإلشارة إلو       

فمن  ثم یعّرفھ في االصطالح، ویتعّرض في االصطالح ألكثر من علم وفن في بعض األحیان، لھ،

، حیث عّرف ھذا المصطلح ببیان معناه اللغوي، ثم )ّلة الِع( ذلك على سبیل المثال في مصطلح 

عبارة عن معنى یحل : لغًة: ّلةالِع (( :في علم الشریعة وعلم العروض، فقالتعّرض إلى تعریفھ 

عّلة، ألنھ بحلولھ یتغیر حال الشخص  ى المرضسّملمحل فیتغّیر بھ حال المحل بال اختیار، ومنھ ُیبا

: ھي ما یتوقف علیھ وجود الشيء ویكون خارجًا مؤثًرا فیھ، وشریعًة: من القوة إلى الضعف، وقیل

ذا كان في التغییر في األجزاء الثمانیة، إ: عبارة عّما یجب الحكم بھ معھ، والعّلة في العروض

))العروض والضرب 
)4(

ھو الكسر، وفي : في اللغة: الّنقص ((: ، فقال) الّنقص (، وكذلك مصطلح 

وتسكین الخامس، وكحذف نونھ ) مفاعلتن ( ھو حذف الحرف السابع الساكن من : العروض

  ھو بیان : ى منقوصا، وفي االصطالحسّموُی) مفاعیل ( فُینقل إلى ) مفاعلت ( وإسكان المھ لیبقى 

  

                                                             

  ].طنب[  مادة ـ) ھـ  711ت (  العرب ـ ابن منظور لسان:  ینظرـ  1

  .200ـ عبد العزیز عتیق ـ ص ـ علم المعاني  2

 .201، 200م ـ ن ـ ص : ینظرـ  3

  ].العّلة [ ـ  مصطلح  201ـ التعریفات ـ  4
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)).......... تخلف الحكم الُمّدعي ثبوتھ أو نفیھ عن دلیل المعلل الدال علیھ في بعض من الصور، 
)1(

 ،

....... )و ،الغصب، والقصر، والوضع، والوقف( وكذلك مصطلح 
)2(،  

: التابع((  :، حیث  قال عنھ)التابع ( وأّما ذكر الخاص بعد العام، واالحتراس فیجمعھما مصطلح       

ھو كل ثاٍن بإعراب سابقھ من جھة واحدة، وخرج بھذا القید خبُر المبتدأ، والمفعول الثاني، 

، وھو علمت ، فإن العامل في ھذه األشیاء ال یعمل من جھٍة واحدة: والمفعول الثالث، من الباب

))تأكید، وصفة، وبدل، وعطف بیان، وعطٌف بحرف : خمسة أضرب
)3(

.  

عمد المصّنف في أسلوبھ إلى محاولة جمع أكثر من تعریف للمصطلح الواحد في علٍم واحد كما       

........ )، العلموالتصّوف، والتفّكر، والتقوى، ( أو فٍن واحد، ومن ذلك مصطلح 
)4(

، وذلك بذكر 

  ). ِقیل( عبارة 

  :تاأللفاظ والعبارا

الجرجاني في كتابھ التعریفات ألفاظا وعبارات كثیرة تدل على أسلوبھ الرائع، ومدى  عملاست       

ھا یبدوا أن الھدف من عملاأللفاظ والعبارات التي استفحرصھ على دقائق األمور في التصنیف، 

أو أنھ أراد أن یثبت معنى كلمة  ،ھاصطلحات ھي اّتفاق جماعة معّینة علیھا بیان أن المعمالاست

 هذكر ذه األلفاظ والعبارات ھيوھ أو أراد التعریف بكتابھ بأنھ معجم مصطلحات، ،مصطلح

            لفظ ما تتّبع المرء كتاب التعریفات، فمنھا  العلوم أو الفنون، وھي كثیرة إذاصحاب ھذه أل

واالستطاعة والقدرة والقوة   ((: حیث قال ،)االستطاعة ( ، فقد ذكرھا في مصطلح )المتكّلمین ( 

، وأّما في ُعرف المتكّلمین فھي عبارة عن صفة بھا والوسع والطاعة متقاربة في المعنى في اللغة

))یتمكن الحیوان من الفعل والترك 
)5(

الجزء، والخط، والزمان، ( ، وكذلك في مصطلح 

......)والِمْلك،
)6(

.  

  

                                                             

  ] . النقص[ ـ مصطلح  315 ـ التعریفاتـ 1 

  .328،  326،   225،  208 م ـ ن ـ: ـ ینظر2 

  ].التابع [ ـ مصطلح  71 ـ م ـ نـ 3 

  .199،  90،  88،  83 م ـ ن ـ: ـ ینظر4 

  ].االستطاعة [ ـ مصطلح  35 م ـ ن ـ ـ5 

 .295،  152،  133، 102 م ـ ن ـ: ینظرـ 6 
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ى ھذه سّموُت  ((: ، فقال فیھ)الجوھر ( ، حیث ذكرھا في مصطلح )أھل اهللا ( كذلك عبارة  عملواست

))بالنفس الرحمانیة والھیولى الكلیة : الحقیقة الجوھریة في اصطالح أھل اهللا
)1(

، وكذلك في مصطلح 

)الحد، والخفي، و الروح األعظم ( 
)2(

.  

في : الحریة ((: ، حیث قال فیھ)الحریة ( ھا في مصطلح عمل، است)أھل الحقیقة ( وعبارة        

))الخروج عن ِرّق الكائنات وقطع جمیع العالئق واألغیار: اصطالح أھل الحقیقة
)3(

، وكذلك 

......... )الخشوع، والزھد، والسَّفر، والصدق، والقناعة، ( استخدمھا في مصطلح 
)4(

.  

: والحال عند أھل الحق ((: ، قال فیھ)الحال ( ، في مصطلح )أھل الحق ( كذلك عبارة عمل واست     

معنى یرد على القلب من غیر تصّنع، وال اجتالب، وال اكتساب، من طرب، أو حزن، أو قبض، أو 

))بسط، أو ھیبة 
)5(

الحجاب، والسُّْكر، والعموم، والقرآن، ( ، وكذلك استخدمھا في مصطلح 

. )...والكلمة،
)6(

.  

(  ھا في مصطلح عمل، است)اء الحكم اصطالحعند الحكماء، أو مذھب الحكماء، أو ( وعبارة         

)) القطع ھو فصل الجسم بنفوذ جسم آخر فیھ: وعند الحكماء ((: ، فقال فیھ)القطع 
عمل ، واست)7(

 : ، حیث قال فیھ)ط الَخ( في مصطلح واحد ھو مصطلح ) عند الحكماء، ومذھب الحكماء ( عبارة 

ھو الذي یقبل االنقسام طوًال ال عرضًا وال : تصویر اللفظ بحروف ھجائیة، وعند الحكماء: الخط ((

عمقًا، ونھایتھ النقطة، واعلم أن الخط والسطح والنقطة أعراض غیر مستقلة الوجود على مذھب 

))الحكماء، ألنھا نھایات وأطراف للمقادیر عندھم 
)8(

، في )اصطالح الحكماء ( عبارة ، وأّما 

  راض بمعنى ـیمي كلھا أعـكل والجسم التعلــفالمقدار والھویة والش  ((: قال فیھ ،)المقدار ( ح ـمصطل

  

  

                                                             

  ].الجوھر [ مصطلح  ـ  108 ـ التعریفاتـ  1

  .150،  134،  112 م ـ ن ـ: ـ ینظر 2

  ].الحریة [ مصطلح . 116 ـ م ـ نـ 3 

 .229،  174،  157،  153،  132 م ـ ن ـ: ـ ینظر4 

 ].الحال [ ـ مصطلح  110 ـ م ـ ن ـ5 

  .238،  223،  203،  159،  111 م ـ ن ـ: ـ ینظر6 

  ].القطع [ ـ مصطلح  228 ـ م ـ ن ـ7 

 ].الخط [ ـ مصطلح  133 ـ م ـ ن ـ8 
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))واحد في اصطالح الحكماء 
ز عند المتكلمین، الحّی( ھذه العبارات في مصطلح  عمل، كما است)1(

........ )الزمان، والمكان، و
)2(

.  

اصطالح ( ھا بعبارات مختلفة وھي عملـ وھم مشایخ الصوفیة ـ فقد است) المشایخ ( أّما لفظة       

: الرداء (( :، قال فیھ)الرداء (  في مصطلحف، ) ، وعند المشایخالمشایخ، وعن المشایخ، والمشایخ

))ظھور صفات الحق على العبد : في اصطالح المشایخ
وإذا  (( :فیھ، قال )الصواب ( مصطلح و ،)3(

الحق ما علیھ نحن، والباطل : ُسِئلنا عن معتقدنا ومعتقد من خالفنا في المعتقدات، یجب علینا أن نقول

))ھكذا ُنِقل عن المشایخ، وتمام المسألة في أصول الفقھ . ما علیھ خصومنا
الفناء (  مصطلح، و)4(

الفقر سواد الوجھ في الدارین، یعني الفناء في : وإلیھ أشار المشایخ بقولھم ((: ، قال فیھ)بالفتح 

))العالمْین 
ھي الحقائق البسیطة من األعیان، عند : الحروف((: ، قال فیھ)الحروف (  مصطلح، و)5(

))مشایخ الصوفیة 
)6(

.  

عرف الفقھاء، وعند الفقھاء، ( بعبارات مختلفة، وھي عبارة ) الفقھاء ( لفظة  عملواست       

عبارة عن عجز : وفي عرف الفقھاء ((: ، قال فیھ) الرِّق(  :في المصطلحات) ح الفقھاء اصطال

))ُحكمي ُشرع في األصل جزاًء عن الكفر 
)7(

عبارة : وھي عند الفقھاء ((: ، قال فیھ)الصحة ( و . 

))لفعل ُمْسِقطًا للقضاء عن كون ا
)8(

تنب من اج: وفي اصطالح الفقھاء (( :، قال فیھ)العدل ( ، و 

الكبائر، ولم ُیصر على الصغائر، وغلب صوابھ، واجتنب األفعال الخسیسة، كاألكل  في الطریق 

))والبول 
)9(

....... )العكس، والفساد، والقضاء، والمندوب، والواجب، ( ، وكذلك في مصطلح 
)10(

.  

  

  

                                                             

  ].المقدار [ ـ مصطلح  290 ـ التعریفاتـ 1 

  . 292،  152،  127 م ـ ن ـ: ـ ینظر2 

  ].الرداء [ ـ مصطلح  147 ـ م ـ ن ـ 3

  ].الصواب [ ـ مصطلح  177 ـ م ـ ن ـ 4

 ].الفناء بالفتح [ ـ مصطلح  217 ـ م ـ ن ـ 5

 ].الحروف [ ـ مصطلح  116 ـ م ـ ن ـ 6

  ].الرِّق [ ـ مصطلح  148 ـ م ـ ن ـ 7

  ].الصحة [ ـ مصطلح  173 ـ م ـ ن ـ8 

  ].العدل [ ـ مصطلح  191 ـ م ـ ن ـ 9

  .322،  299،  226،  214،  198 م ـ ن ـ: ـ ینظر 10
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عند النحویین، واصطالح النحویین، ( ھا بعبارات عدة وھي عملفقد است) النحویین ( أّما لفظة        

ما لیس : وعند النحویین ((: ، قال فیھ)الّسالم (  :في المصطلحات )واصطالح النحاة، وكقول النحاة 

)) في آخره حرف عّلة، سواء كان في غیره أو ال ، وسواء كان أصلّیا أو زائدًا
، حیث )العدل ( ، و)1(

: عبارة عن األمر المتوسط بین طرفي اإلفراط والتفریط، وفي اصطالح النحویین: العدل ((: قال فیھ

))خروج االسم عن صیغتھ األصلیة إلى صیغة أخرى 
)2(

: الفعل ((: قال فیھ) الفعل ( ، و مصطلح 

ھو الھیئة العارضة للمؤثر في غیره بسبب التأثیر، أوال كالھیئة الحاصلة للقطع بسبب كونھ قاطعًا، 

))ما دل على معنى في نفسھ مقترن بأحد األزمنة الثالثة : وفي اصطالح النحاة
 مصطلح، و)3(

ف أحكامھا منھ، كقول أمر كلي منطبق على جمیع جزئیاتھ التي یتعر: القانون ((: ، قال فیھ)القانون (

))إلیھ مجرورمرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف  الفاعل: النحاة
)4(

،وكذلك في مصطلح 

)والكالم الصحیح،  (
)5(

.  

والعّلة في  ((: ، الذي قال فیھ)العّلة ( في مصطلح ) في العروض ( عبارة  عملاستو        

))التغییر في األجزاء الثمانیة، إذا كان في العروض والضرب: العروض
ھا في عمل، وكذلك است)6(

)القصر، والنقض، والوقف ( مصطلح 
)7(

.  

ھا في موضع عملالسید الشریف عبارات كثیرة كالتي تمت اإلشارة إلیھا، غیر أنھ استعمل واست      

ھل الكالم، وأھل المعاني، وفي البدیع، وعند علماء البیان، أ: ( أو موضعین، وھذه العبارات ھي

عند المنطقیین، وفي وفي اصطالح القوم، وعند الصرفیین، وفي اصطالح علماء الھندسة، و

العبادات، وفي المعامالت، وفي العرف، ومن الحدیث، وعند المعتزلة، وعند أھل التحقیق، وفي 

، وكل ھذه األلفاظ والعبارات تدل على أصحاب علوٍم )آداب البحث، وأھل األصول، وأھل النظر 

  .أو فنوٍن، أي نسبة ھؤالء المشتغلین بھذه العلوم والفنون إلیھا

                                                             

  ].السالم [ ـ مصطلح  154 ـ التعریفاتـ 1 

  ].العدل [ ـ مصطلح  191 ـ م ـ ن ـ2 

  ].الفعل [ ـ مصطلح  215 ـ م ـ ن ـ3 

  ].القانون [ ـ مصطلح  219 ـ م ـ نـ 4 

 .237،  173 م ـ ن ـ: ـ ینظر5 

 ].العلة [ ـ مصطلح  201 ـ م ـ ن ـ6 

 .328،  315،  225 ـ م ـ ن: ـ ینظر7 
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، وھذه األلفاظ ال یكاد الجرجاني ألفاظًا أخرى بكثرة بحیث ال یمكن حصرھا أو عّدھا عملواست     

اللغة، واصطالحًا، وشرعًا، وفي لغًة، وفي : ( مصطلح في كتاب التعریفات یخلو منھا، وھي

  .، وغیرھا)الشریعة 

  

  :األمثلــة عرض

األمثلة ھي الوسیلة المساعدة للفھم واإلیضاح، وحتى یضمن المصّنف من وصول المعلومة         

حقق الھدف الذي یرمي تالتي یذكرھا إلى ذھن القارئ یرى من الضرورة أن یسوق أمثلة حتى ی

  .بسھولة ویسر، تسھیال لطالبیھاوتوصیلھا إلى الذھن ، فالھدف ھو توضیح المعلومة إلیھ

ما ُذكر من معلومات قبلھ، ھذه األمثلة  كثیرًا ما یجد القارئ في كتاب التعریفات أمثلًة توضحو       

ذِّْكر العلوم والفنون التي تعّرض إلیھا السید الشریف الجرجاني في كتابھ، وقد سبق ال معظمتشمل 

بأن المصّنف قد صّنف في علوم كثیرة، كان كتاب التعریفات ھو خالصة مصطلحات ھذه العلوم 

في وتلك الفنون، فھو مّطلع على ھذه العلوم دراسًة وتصنیفًا، فال یغیب عنھ أسلوب كل علٍم وفٍن 

  .عرض األمثلة

سیره على واألمثلة التي ساقھا المصّنف في تعریفھ للمصطلحات كلھا تدل داللًة واضحة على         

، وھذا لیس قصورًا في المصّنف، بل إن ھذه في عرض األمثلة طریقة أصحاب ھذه العلوم والفنون

إلیك  األسالیب في عرض األمثلة ھي الصورة المثلى في توضیح المسألة العلمیة التي یطرحھا، و

  :عرضًا لبعض النماذج من بعض العلوم في طریقة عرضھ لألمثلة

مصطلحات الفقھ في علوم الدین اإلسالمي معظمھا أورد لھا أمثلة، فمن فقھ المعامالت في        

ھو الِعقد الذي ُیباشره : بیع الّتلجئة ((: ، الذي عّرفھ ومّثل لھ بقولھ)لجئة بیع الّت( البیوع مصطلح 

أبیع داري منك : أن یقول الرجل لغیره: اإلنسان عن ضرورة، وَیصیر كالمدفوع إلیھ، وصورتھ

))بكذا  في الظاھر، وال یكون بیعًا في الحقیقة، وُیشھد على ذلك، وھو نوع من الَھْزل 
)1(

  ، ومصطلح 

  

                                                             

  ].بیع الّتلجئة [ ـ مصطلح  69 ـ التعریفات ـ1 
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ھو الذي ال تدخل في نسبتھ : الجّد الصحیح ((: ھ بقولھل في المیراث، عّرفھ ومّثل )الجّد الصحیح ( 

))أم، كأب األب وإن عال 
)1(

.  

ما كان : أسماء األفعال(( : فقال لھفي علم النحو، عّرفھ ومّثل ) أسماء األفعال ( مصطلح  أما       

))ُروْیدًا زیدًا، أي َأ ْمِھْلھ، وَھیھات األمُر، أي َبُعد : بمعنى األمر أو الماضي، مثل
)2(

     ، ومصطلح 

سند إلیھ من معملیھا ھو الُم: اسم ال التي لنفي الجنس ((: فمّثل لھ وقال) اسم ال التي لنفي الجنس ( 

ال غالَم رجل، وال عشرین  : بھ، مثل ُمشبھًا ونكرة، مضافًا أوھو الُمسند إلیھ بعد دخولھ، تلیھا 

))درھما لك 
)3(

تغییر : التصغیر ((: في علم الصرف عّرفھ ومّثل لھ قائال) التصغیر ( ، ومصطلح 

تحقیرًا، أو تقلیًال، أو تقریبًا، أو تكریما، أو تلطیفًا، كُرجیل، سم ألجل تغییر المعنى، الصیغة ا

: ي اهللا عنھاضـ في حّق عائشة رr ل، وُفویق، وُأخّي، وُیبنى علیھ ما في قولھ ـ وُدریھمات، وُقبی

)) خذوا ِنصف دینكم من ھذه الُحمیراء
)4(

.  

حذف وتد مجموع، مثل  :الحذذ (( :الذي مّثل لھ فقال) الحذذ ( علم العروض مصطلح  فيو       

)) أحذ: ىسّم، وُی)فعلن ( ، فینقل إلى )متفا ( لیبقى ) متفاعلن ( من )  ِعُلْن( حذف 
 ، ومصطلح)5(

ھو تعقیب ُجملة بُجملة ُمشتملة على معناھا : التذلیل  ((: عّرفھ ومّثل لھ قائالفي البالغة ) التذلیل (

))) ورالكَفُالّ إِ  نُجازِي  لْهجزيناهم بِما كَفَروا و  كلذَ( : للتوكید، نحو
)6(

.  

على طریقة عرض غیره من  ھذه النماذج من بعض العلوم عرض فیھا السید الشریف أمثلًة      

العلماء في مصنفاتھم، فكان یمّثل باآلیة القرآنیة، وبالحدیث النبوي الشریف، وبأبیات الشعر، 

وبعض األمثلة االجتھادیة التي یسیر علیھا كل العلماء في مصنفاتھم، وكذلك یفعل في بقیة 

  .المصطلحات في مختلف العلوم والفنون

                                                             

  ].الجّد الصحیح [ ـ مصطلح  101 ـ التعریفاتـ  1

  ].أسماء األفعال [ ـ مصطلح  40 ـ م ـ ن ـ 2 

  ].اسم ال التي لنفي الجنس [ ـ مصطلح  40 ـ م ـ نـ 3 

   ].التصغیر [ ـ مصطلح  83 ـ م ـ ن ـ4 
  طاھر أحمد الزاوي : النھایة في غریب الحدیث واألثر ـ المبارك بن محمد ابن األثیر ـ تح: الحدیث ورد في    

  .438/  1ـ  1ومحمود الطناجي ـ مؤسسة إسماعیلیان ـ إیران ـ ط     

  األحادیث أنھ من  ، وقد ُأْجِمع على209ـ ص )  ھـ 911( ـ للحافظ جالل الدین السیوطي  والدرر المنتشرة    

  .الواھیة    

  ].الحذذ [ ـ مصطلح  114 التعریفات ــ 5 

  .17 :ـ اآلیةسبأ  :ـ سورة] التذلیل [ ـ مصطلح  77 ـ م ـ ن ـ6 
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  :مصــــادره

صّنف فیھا ، والعلوم التي التي ُصّنفت قبل السید الشریف الجرجاني والتي درسھاالمصنفات       

ھي المصادر التي استسقى منھا ھذه التعریفات  ،ووضع تعریفات لمصطلحاتھا في كتابھ التعریفات

للمصطلحات التي عّرفھا في كتابھ، فمن خالل تتّبع كتابھ ال تجد موضعًا یشیر فیھ على المصادر 

م المصادر، والتي تمت ُكْلشار فیھا عن ِتلمقدمة التي وضعھا في أول كتابھ أمدھا، غیر أن االتي اعت

فھذه تعریفات جمعتھا،  ((: وھي المصنفات التي سبقتھ، حیث قال في المقدمة اإلشارة إلیھا آنفا،

)).... واصطالحات أخذتھا، من كتب القوم ورّتبتھا
)1(

ھذه  واصّنف، وعدم تحدید الكتب، والقوم الذین 

  .لمادة العلمیة من الكتب التي ُصّنفت قبلھل ھالكتب إشارة إلى جمع

  

  

 

                                                             

  .19 ـ التعریفات ـ1
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  مـــــــادة الكتـــــــاب

         

إلى  كتاب التعریفات معجم یحوي عددا كبیرا من المصطلحات العلمیة لعدة علوم وفنون        

، والسبب في ذلك یرجع إلى أّن السید الشریف الجرجاني قد اّطلع الزمن الذي صّنف فیھ صاحبھ

رأى أّن الضرورة ُتحتٍّم علیھ تصنیف كتاب یبدو أنھ على عدة علوم وفنون، وصّنف فیھا وبرع، ف

  .ھي خالصة ما صّنف ع لمصطلحاٍتھو مرج

إّن السید الشریف الجرجاني عالًما موسوعًیا، وذلك بّیٌن من مصّنفاتھ، وكتاب التعریفات         

سیتّم  بحثیحوي عددا كبیًرا من مصطلحاٍت علمیٍة قد صّنف فیھا ـ كما أسلف ذكره ـ  وفي ھذا الم

 مع استعراض نماذج، ـ ـ بتوفیق اهللا تعالى على أھم العلوم والفنون التي ذكر مصطلحاتھا فالتعّر

  ـ:وأھم ھذه العلوم ھيوالفائدة أعّم،  رایة بھا أشمل وأوسع،من ھذه المصطلحات، حتى تكون الّد

  ـ:علوم الدین اإلســـــالمـي

غھرت        بعد انتشار اإلسالم من علوم الدین اإلسالمي وعلوم اللغة العربیة  إّن العلوم التي 

r وغیرھا، كان مرده إلى أّن المسلمین كانوا حریصین على القرآن الكریم، وأحادیث الرسول ـ ـ  

الضیاع نتیجة لتفشي اللحن، فكان لزاًما على أبناء اإلسالم الحفاظ على الدین التحریف ومن 

وفنوٌن شتى ـ وذلك فضل اهللا على المسلمین ـ رفعت من شأن ھذه األمة،  فظھرت علوٌم اإلسالمي،

  .فكانت على رأس ھذه العلوم، علوم الدین اإلسالمي

وعلوم الدین اإلسالمي كثیرة ومتعددة، صّنف فیھا العلماء قدیًما وحدیًثا، وال زال البحث        

لقرآن لتفسیر علم الع البشر ادراكھا، فكان والتصنیف على أشّده، ألن القرآن الكریم معجزة ال یستطی

موضع ، وعلوم الحدیث النبوي الشریف، والعقائد، والعبادات، والسیرة وغیرھا، الكریم وقراءاتھ

  .اھتمام العلماء
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والسید الشریف الجرجاني یضع بین یدّي القارئ والباحث مفاتیح ھذه العلوم حتى یستطیع          

المعاني التي أرادھا العلماء، والُمتمّعن في كتاب التعریفات یرى جلیا مدى من خاللھا استیعاب 

فقد ذكر مصطلحات كثیرة في علوم الدین  ،الُمصّنفسالمي من إلاالھتمام الذي حازتھ علوم الدین ا

  .الفقھ والحدیث فياإلسالمي، كان معظمھا 

الُمصّنف مصطلحات كثیرة في  من مصطلحات الفقھ، مصطلحات لفقھ العبادات، فقد أوردو       

   يفالُدعاء، و: في اللغة: الصالة ((: ، الذي عّرفھ بقولھ) الصالة(فقھ العبادات منھا مصطلح 

عبارة عن أركان مخصوصة، وأذكار معلومة، بشرائط محصورة في أوقات مقدرة، : الشریعة

rطلب التعظیم لجانب الرسول ـ: والصالة أیضًا )) ـ في الدنیا واآلخرة  
)1(

، ) الزكاة( ، ومصطلح 

عبارة عن إیجاب طائفة من المال في مال : الزیادة، وفي الشرع: في اللغة: الزكاة (( :حیث قال عنھ

))مخصوص لمالك مخصوص 
)2(

مطلق : في اللغة: الصوم (( :، قال عنھ) الصوم( ، وكذلك مصطلح 

األكل والشرب والجماع  عبارة عن إمساك مخصوص، وھو اإلمساك عن: اإلمساك، وفي الشرع

)) من الصبح إلى المغرب مع النیة
)3(

القصد إلى : الحج ((: ، عّرفھ وقال عنھ) الحج( ، ومصطلح 

قصد لبیت اهللا تعالى بصفة مخصوصة، في وقت مخصوص، بشرائط : ، وفي الشرععّظمالشيء الُم

))مخصوصة 
)4(

 ،الطھارةو ،الرََّمل، والتیممو ،التمتع (، وكذلك مصطلحات ِعدة منھا مصطلح 

....... )، والوضوءو ،المطلقالماء و ،المستعمل الماءو، الِقرانو ،الفورو
)5(

.  

كذلك مصطلحات فقھ المعامالت فإّنھا من الكثرة بحیث یصعب حصرھا، ومن ھذه و         

ھو أن تزید في ثمن سلعة وال رغبة لك : الّنجش ((: ، فعّرفھ بقولھ)الّنجش (المصطلحات، مصطلح 

))في شرائھا 
)6(

إلى الَجْور والّرفع،  الَمْیل: في اللغة: الَعْول ((: ، عّرفة قائال) ْولالَع( ، ومصطلح 

  زیادة السِّھام على الفریضة، فَتعول المسألة إلى ِسھام الفریضة، فیدخل النقصان علیھم : وفي الشرع

  

  
                                                             

  ].الصالة [ ـ مصطلح  176،  175 ـ التعریفات ـ1 

  ].الزكاة [ ـ مصطلح  152 ـ م ـ ن ـ2 

  ].الصوم [ ـ مصطلح  178 ـ م ـ ن ـ 3

  ].الحج [ ـ مصطلح  111 ـ م ـ ن ـ 4

  .327،  220،  220،  223،  217،  184،  150،  98،  91 م ـ ن ـ: ـ ینظر 5

  ].النجش [ ـ مصطلح  308 ـ م ـ ن ـ 6
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)) ِحَصصھمبَقدر 
)1(

مفاعلة من النسخ، وھو : المناسخة ((: ، عّرفھ بقولھ)المناسخة ( ، ومصطلح 

))نقل نصیب بعض الورثة بموتھ قبل القسمة إلى من یرث منھ : النقل والتبدیل، وفي االصطالح
)2(، 

 ،والمرابحة، الغصبو ،كَرالدَّو ،الحجبو ،التركةالبیع، و(من المصطلحات مثل مصطلح  ھاوغیر

........)، والمقایضة ،المساقاتو
)3(

.  

        :، قال فیھ) الصحیح الحدیث( ، منھا مصطلح وذكر المصّنف مصطلحات لعلم الحدیث        

و إجماع، وكان أ، ما َسِلم لفظھ من ركاكة، ومعناه من مخالفة آیة أو خبر متواتر: الحدیث الصحیح ((

))روایة َعْدل، وفي مقابلھ السقیم 
)4(

، )السقیم ( مصطلح ) الحدیث الصحیح ( ، وفي مقابل مصطلح 

، وعمل الراوي بخالف ما رواه یدل ھخالف الصحیح من: في الحدیث: السقیم  ((: حیث عّرفھ قائال

))على َسقمھ 
)5(

ما سقط ذكر واحد : من الحدیث: المنقطع ((: ، قال فیھ) المنقطع( ، وكذلك مصطلح 

))، وھو مثل المرسل، ألن كل واحد منھما ال یتصل إسناده يالتابع من الرواة قبل الوصول إلى
)6(

 ،

 ،والمرفوع ،سلْروالُم ،والغریب، القدسي الحدیث( مصطلحات أخرى منھا مصطلح وكذلك 

........ )، ووالموقوف ،والمنكر ،والمقطوع ،قوالمعّل
)7(

.  

إن مصطلحات علوم الدین اإلسالمي حازت جانبا كبیرًا في كتاب التعریفات، وعلوم الفقھ          

، فإن من الكثرة لو تمّعن فیھا باحث، لما أدى حقھا من خاص، وعلوم الشریعة بشكل عام بشكل

  .الدراسة والبحث

  ـ:علــوم اللغـــــة العربیـــــــــــة

إن المتتّبع في اللغات البشریة على مر العصور یجد أن اللغة العربیة من أفضل اللغات التي         

  نسان، فھي تمتاز بصفات فقدتھا لغات أخرى، وأھّمھا أنھا لغة القرآن الكریم، وھي أیضا إلعرفھا ا

  

                                                             

  ].الَعْول [ ـ مصطلح  205 ـ التعریفات ـ 1

  ].المناسخة [ ـ مصطلح  297 ـ م ـ ن ـ2 

  289،  271،  266،  208،  139،  111،  79،  68 م ـ ن ـ: ـ ینظر 3

  ].الحدیث الصحیح [ ـ مصطلح  113 ـ م ـ ن ـ4 

  ].السقیم [ ـ مصطلح  158 ـ م ـ ن ـ 5

  ]. المنقطع [ ـ مصطلح  301 ـ م ـ ن ـ6 

  .306،  303،  291، 284،  268،  268،  208،  113 م ـ ن ـ: ـ ینظر7 
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ا ُمتحّدیا غیره، حتى جاء ظھر براعتھ  فیھلغة أھل الجنة، فكان العربي یعتّز بلغتھ أّیما اعتزاز، فُی

  .القرآن الكریم المعجزة الخالدة التي تحّدت العرب في أعّز ما یملكون،فزادتھا شرفًا وعّزًة

والظروف التي مّرت بھا اللغة العربیة زادت من العنایة بھا، فانتشار االسالم ورغبة األمم        

  بیة، وتفشي اللحن، دفع العلماء إلى دراستھا وتعّلم اللغة العر يسالمإلاالدین  فياألخرى في الدخول 

  .االعجاز القرآني الذي تحدى اهللا بھ العرب والتصنیف فیھا، والبحث في القرآن الكریم إلظھار

كان لزاًما على العلماء في كل دراسة علمیة وفنیة استعمال ألفاظ  یعبرون بھا عن المعاني و       

ھي  والفنون وھذه األلفاظ والكلمات التي تخّص ھذه العلومب الفھم إلى األذھان، التي تقّر

الواردة في كتاب وعلوم اللغة العربیة متعددة ومتنوعة،  ومصطلحاتھا مصطلحاتھ ـ كما مّرـ 

في الفصل الثاني والفصل  البحث عنھاھي محل الدراسة في ھذا البحث، والتي سیتم التعریفات 

  .عالىإن شاء اهللا ت الثالث والفصل الرابع

  ـ: الكـــــــــــالم  علم

ما كان ُمْكتفیًا بنفسھ، وھو الجملة، والقول ما لم یكن ُمْكتفیًا بنفسھ، وھو  (( في اللغة الكالم       

))الجزء من الجملة 
)1(

.         

 عنھا، لشبة ودفعا علیھا، الحجج بإیراد الدینیة العقائد إثبات على بھ تدرْقُی علم ھو الكالم علمو        

)r )2ـ محمد نبّینا دین إلى المنسوبة وبالدینیة العمل، دون االعتقاد نفس بھ یقصد ما بالعقائد والمراد
 

 في وأفعالھ صفاتھ عن فیھ یبحث إذ المتقدمین، عند وصفاتھ وتعالى سبحانھ اهللا ت ذا وموضوعھ ،

 من بھ یتعّلق ما حیث من المعلوم ھو المتأخرین وعند ر،ْشكالَح اآلخرة وفي العالم، كحدوث الدنیا

)3(موجود ھو بما الموجود ھو وقیل بعیدًا، أو قریبًا تعلقًا الدینیة العقائد إثبات
.  

)4(ھي وغایتھ العلم ھذا وفائدة
:  

                                                             

 ].كلم [ ـ مادة  147/  12ـ  )ھـ  711ت ( ـ لسان العرب ـ ابن منظور 1

  عالم ،)ھـ  756 ت(  اإلیجي أحمد بن الرحمن عبد القاضي والدین اهللا عضد ـ الكالم علم في المواقف: ینظر ـ 2

  : للشیخ ـ العلوم أبجدو ،1503/  2 ـ)  ھـ 1067 ت ( خلیفة حاجي ـ الظنون وكشف ،7ص ـ بیروت الكتب    

  480 ص ـ لبنان بیروت ـ م2002 ھــ 1423 ـ 2 ط ـ حزم ابن دار ـ)  ھـ 1307 ت(  القنوجي حسن بن صّدیق  

  ـ)  ھـ 1067 ت(  خلیفة حاجي ـ الظنون وكشف ، 7 ص ـ) ھـ  756 ت(  اإلیجي ـ المواقف: ینظر ـ3 

  . 480 ص ـ)  ھـ 1307 ت(  القنوجي ـ العلوم أبجدو  ، 1503/  2   

 .11: المجادلة ـ اآلیة: ـ سورة  8 ص ـ)  756 ت(  اإلیجي ـ المواقف: ینظر ـ4 
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  مكُنم وانآم ينالذَ ا عفَرويَ (:، قال اهللا تعالىاإلیقان ذروة إلى التقلید حضیض من الترقي: ىاألول

الذَوواوتُأُ ين لْالعم درجات  (.  

  .إرشاد المسترشدین بإیضاح المحّجة، وإلزام المعاندین بإقامة الحّجة: ةالثانی

  .ھ المبطلینَبحفظ قواعد الدین عن أن تزلزلھا ُش: ةالثالث

  .ول أخذھا واقتباسھاؤأساسھا وإلیھ ی بنى علیھ العلوم الشرعیة، فإّنھُی أن: ةالرابع

  .وغایة ذلك كلھ الفوز بسعادة الدارین ،ى قبول العملرَجصّحة النّیة و االعتقاد، إذ بھا ُی: ةالخامس

ھ، ورد المعاندین، الذین یحاولون النیل َبوظھر علم الكالم في المجتمع اإلسالمي لتصدي الشُّ       

في حیاة لھا تأثیر كبیر  فبرزت ِفَرقوتصحیحا للعقیدة اإلسالمیة، ، دفاعًا عنھ من الدین اإلسالمي

والخوارج، والشیعة، والمرجئة، ھذه الِفَرق أھل السنة والجماعة، المجتمع اإلسالمي، أھّم 

، فمنھا على النھج الصحیح، ، التي انقسمت منھا عّدت ِفَرق أخرى ما عدا ِفْرقة أھل السنةوالمعتزلة

  .وكثیرھا على طریق الضالل

الكالم وصّنف فیھ، وأورد الكثیر من مصطلحاتھ في درس علم  والسید الشریف الجرجاني        

 تعالى وصفاتھ، وأحوال الممكنات من علم یبحث فیھ عن ذات اهللا ((: بقولھ ھعّرففكتابھ التعریفات، 

)) المبدأ والمعاد على قانون اإلسالم، والقید األخیر إلخراج العلم اإللھي للفالسفة
)1(

وقال عنھ أیضا .

وعلم باحث عن أمور یعلم منھا المعاد، وما یتعّلق بھ من الجنة والنار،  ((في الموضع نفسھ 

الكالم ھو العلم بالقواعد الشرعیة االعتقادیة المكتسبة : والصراط والمیزان، والثواب والعقاب، وقیل

))عن األدّلة 
)2(

.  

أھل ( ا أھل السنة والجماعة، فوضع لھم مصطلح سالمیة والتي من أھّمھإلعّرف الِفَرق او       

القوم الذین أضافوا أنفسھم إلى ما ھو الحق عند ربھم، : الحق أھل ((: ، الذین قال عنھم)الحّق 

))بالُحجج والبراھین، یعني أھل السنة والجماعة 
)3(

، ومن الفرق األخرى على سبیل المثال ِفْرقة 

                                                             

  ].الكالم [ ـ مصطلح  237 ـ التعریفات ـ1 

  ]. الكالم[  مصطلح ـ 237 ـم ـ ن  ـ 2

  ].أھل الحق [ ـ مصطلح  58 ـ  م ـ نـ 3 
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))ھم الذین یأخذون الُعشر من غیر إذن سلطان : الخوارج ((: الخوارج الذین عّرفھم بقولھ
)1(

، و ِفْرقة 

إنھ اإلمام بعد رسول اهللا، : ـ، وقالوا tھم الذین شایعوا علیًا ـ : الشیعة ((: الشیعة عّرفھا بقولھ

))واعتقدوا أن اإلمامة ال تخرج عنھ وعن أوالده 
)2(

.  

ـ عدا أھل الِفَرق التي انقسمت عن الِفَرق السالفة الذكرأورد الجرجاني الكثیر من تعریفات و       

ِفْرقة الجھمیة التي بأسماء مؤسسیھا، ومنھا معظمھا مصطلحاتھا  توالتي كان السنة والجماعة ـ

درة للعبد أصال، وال مؤثِّر، وال ال ُق: صحاب جْھم بن صفوان، قالواھم أ: الجھمیة ((عّرفھا بقولھ 

كاسبة، بل ھو بمنزلة الجمادات، والجنة والنار َتْفِنیان بعد دخول أھلھما حتى ال یبقى موجود ِسوى 

))اهللا تعالى 
األزارقة، والجارودیة، و ( ، منھا ، وكذلك ِفَرق أخرى تزید عن خمسین ِفْرقٍة)3(

)4()..ووالشیبانیة، والصالحیة، والكعبیة، والیونسیة، الجعفریة، والحفصیة، والحمزیة، والسلیمانیة،
.  

أّما المصطلحات األخرى التي تخّص علم الكالم بصفة عامة فھي أیضا كثیرة منھا مصطلح         

.... )ن، والمكان، والِمْلك، والواقع، واالستطاعة، واالستغفار، والخط، و الخالء، والزما( 
)5(

 .  

  ـ:فالتصــــــــــّوعلم 

التخّلق باألخالق  ((ھو ف التصّوف مصطلح كثرت حولھ اآلراء عن سبب تسمیتھ قدیما وحدیثا،     

ده ــھي ما یلبسھ المرید من ید شیخھ، الذي یدخل في إرادتھ ویتوب على ی اإللھیة، وخرقة التصّوف

بزّي المراد لیتلّبس باطنھ بصفاتھ، كما یتلّبس ظاھره بلباسھ، وھو لباس التقوى  التزیي: ألمور منھا

))ظاھرًا وباطنًا 
)6(

عرف بھ كیفیة ترقي أھل الكمال من النوع اإلنساني في مدارج ھو علم ُیو، 

)8(قال بعضھمف ،)7(في درجاتھم بقدر الطاقة البشریة واألمور العارضة لھم، سعادتھم
:  

                                                             

  ].الخوارج [ ـ مصطلح  137 ـ التعریفاتـ 1 

  ].الشیعة [ ـ مصطلح  171 ـ م ـ ن ـ2 

  ].الجھمیة [ ـ مصطلح  108 ـ م ـ ن ـ 3

 .333،  237،  172،  170،  160،  126،  120،  104،  100،  32 م ـ ن ـ:ـ ینظر4 

  .323،  295،  292،  152،  135،  133،  36،  35 م ـ ن ـ: ـ ینظر 5

  رفیق العجم وآخرون مكتبة . د: ـ تقدیم وتح) ھـ  1158ت (  ـ كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم ـ التھانوي6 

  ].التصوف [ ـ مصطلح  456/ 1ـ  م 1996ـ  1لبنان ناشرون ط      

  ـ)  ھـ 1307 ت(  القنوجي ـ العلوم أبجد و ،413/  1 ـ)  ھـ 1067 ت(  خلیفة حاجي ـ الظنون كشف:ـ ینظر7 

   .323ص    

  ==ف طریق المرید إلى مقام التوحیدقوت القلوب في معاملة المحبوب ووص:من شواھد وھماالبیتان بال نسبة،ـ 8 
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  روفـــــــق معـــــعلم لیس یعرفھ          إال أخو فطنة بالحعلم التصّوف 

  ولیس یعرفھ من لیس یشھده           وكیف یشھد ضوء الشمس مكفوف

 تدل داللة واضحة على مدى تأثربالمصطلحات الصوفیة التي التعریفات  كتابویزخر       

العلم وصّنف فیھ ـ كما سلف    بالصوفیة والتصوف، ذلك أن السید الشریف درس ھذا المصّنف

          : ، حیث قال عنھ)التصّوف ( في ھذا العلم مصطلح ـ ومن المصطلحات التي عّرفھا ذكره 

الوقوف مع اآلداب الشرعیة ظاھرًا، فُیرى حكمھا من الظاھر في الباطن، وباطنًا، : التصّوف ((

مذھب كلھ جّد، فال : كمین كمال، وقیلبالح فُیرى حكمھا من الباطن في الظاھر، فیحُصل للمتأدب

تصفیة القلب عن موافقة البریة، ومفارقة األخالق الطبیعیة، : یخلطونھ بشيء من الَھزل، وقیل

وإخماد صفات البشریة، ومجانبة الدعاوى النفسانیة، ومنازلة الصفات الروحانیة، والتعّلق بعلوم 

لنصح لجمیع األمة، والوفاء هللا تعالى على الحقیقة، واستعمال ما ھو أولى على السرمدّیة، وا

))ـ في الشریعة rالحقیقة، واتباع رسول اهللا ـ 
)1(

، كما أورد تعریفات أخرى للتصوف في الموضع 

ِحفظ حواسك : َبذل المجھود، واألنس بالمعبود، وقیل: االختیار، وقیلترك : وقیل ((: نفسھ قال عنھ

ھو صفاء المعاملة مع اهللا تعالى، : اإلعراض عن االعتراض، وقیل: من مراعاة أنفاسك، وقیل

ِخدمة التشرف، وترك التكلُّف، : الّصبر تحت األمر والنھي، وقیل: وأصلھ التفرغ عن الدنیا، وقیل

))یاس مما في یدي الخالئق إلاألخذ بالحقائق، والكالم بالدقائق وا: یلواستعمال التظرف، وق
)2(

.  

ذكر السید الشریف في تعریفھ لمصطلحات الصوفیة مصطلحات تدل على أصحاب ھذا و       

، )ر ــالّسَف( من ھذه المصطلحات مصطلح  ،)أھل الحقیقة، والقوم، والمشایخ ( العلم، منھا مصطلح 

في التوّجھ إلى الحق  عبارة عن سیر القلب عند أخذه: والسفر عند أھل الحقیقة ((: فعّرفھ بقولھ

)) بالذكر
عبارة عن الحاضر، وفي : في اللغة: الشاھد ((: عّرفھ بقولھ) الشاھد ( ومصطلح  ،)3(

عبارة عما كان حاضرًا في قلب اإلنسان، وغلب علیھ ذكره، فإن كان الغالب علیھ : اصطالح القوم

                                                                                                                                                                                   

    

  الكتبعاصم إبراھیم الكیالي ـ دار: تح ـ) ھـ  386ت ( ثي، أبوطالب المكي محمد بن علي بن عطیة الحار ==

  .272/  1م ـ 2005ھـ ـ  1426ـ  2العلمیة ـ بیروت ـ ط     

  . 413/  1 ـ)  ھـ 1067 ت(  خلیفة حاجي ـ الظنون كشفو    

  .324 ص ـ)  ھـ 1307 ت(  القنوجي ـ العلوم أبجدو    

  ].التصوف [ ـ مصطلح  83 ـ التعریفات ـ 1

 ].التصوف [ مصطلح  84،  83 ـ م ـ نـ  2

  ].الّسفر [ ـ مصطلح  157 م ـ ن ــ 3 
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))العلم فھو شاھد العلم، وإن كان الغالب علیھ الحق، فھو شاھد الحق 
)1(

، )الحروف ( ومصطلح ، 

))ھي الحقائق البسیطة من األعیان، عند مشایخ الصوفیة : الحروف ((: قال عنھ
)2(

.  

االستقامة، والحریة، ( وكثیرة ھي مصطلحات الصوفیة في كتاب التعریفات، منھا مصطلح       

........ )والرداء والزھد، والشجرة، والطریق، والقناعة، والعنقاء، والمرید، و والخشوع،
)3(

.  

  ـ:الفلسفـــــــــــة علم

)) الِحْكمة، أعجمّي، وھو الَفْیلسوف، وقد تفْلَسف: الَفْلسفة: فلسف (( من باب :الفلسفة في اللغة    
)4(

 ،

على مذھب لسانھم فیالسوفیا، ومعناه  یوناني وھو دخیل في العربیة، وھو ((: وأصل كلمة فلسفة

))إیثار الحكمة 
)5(

.  

ھي العلم الذي یبحث عن الموجودات بما ھي موجودة وثابتة من : والفلسفة في االصطالح       

 كالبحثھیة، فالعامة فلسفة إلى فلسفة عامة وفلسفة اإلل، وتنقسم الالواقعوحیث ھي في نفس األمر 

والغایة من تعّلم الفلسفة  ،)6(لھیة مثل البحث عن وجود اهللا تعالى وصفاتھ اإلعن العّلة والمعلول، و

معرفة الخالق تعالى، وأنھ واحد غیر متحرك، وأنھ العّلة الفاعلة لجمیع األشیاء، وأنھ المرتب  (( ھي 

))لھذا العالم بجوده وحكمتھ وعدلھ 
)7(

.  

نتیجة لنقل الفلسفة الیونانیة إلى اللغة العربیة منذ  (( العربیةوقد نشأت الفلسفة في الحضارة         

)) الربع األخیر من القرن الثاني للھجرة
)8(

لیس فیھا طابع دیني، وال تسلك مسلكًا معینًا  ((، والفلسفة 

أو تتبع دینا بخصوصھ، بل تبحث عن الحقائق على ما ھي علیھ، وھذا التجرد قد یحمل الفیلسوف 

                                                             

 ].الشاھد [ ـ مصطلح  164 ـ التعریفاتـ  1

  ].الحروف [ ـ مصطلح  116 ـ م ـ ن ـ2 

  .269،  204،  229،  183،  165،  153،  147،  132،  116،  37 م ـ ن ـ: ـ ینظر 3

  ].فلسف [ ـ مادة  319/ 10 ـ) ھـ  711ت ( ـ لسان العرب ـ ابن منظور4 

  .7م ـ ص1982فتح اهللا خلیف ـ دار الجامعات االسالمیة ـ : ـ المدخل إلى علم الفلسفة ـ د 5

  محمد رضا المظّفر ـ إعداد السید محمد تقى الطباطبائي التبریزي ـ دار : الفلسفة اإلسالمیة ـ الشیخ: ـ ینظر6 

  .7فتح اهللا خلیف ـ ص : ، والمدخل  إلى الفلسفة ـ د75م ـ ص 1993ھـ ـ 1414ـ  1الصفوة ـ بیروت ـ ط     

  .11 ص ـ لیفخ اهللا فتح: د ـ الفلسفة إلى المدخلـ  7

  عبدالرحمن بدوي ـ المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ـ بیروت : ـ الفلسفة والفالسفة في الحضارة العربیة ـ د 8

  .5م ـ ص 1987ـ  1ـ ط      
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على تبّني رأي مخالف للشریعة اإلسالمیة أو لظاھر الشریعة اإلسالمیة، مما ُیوجب الخروج عن 

))الّدین في واقع األمر أو في نظر المسلمین 
)1(

.  

یث یصعب حصرھا، ومنھا مصطلح       والمصطلحات الفلسفیة في كتاب التعریفات كثیرة بح       

التشبُّھ باإللھ بحسب الطاقة البشریة لتحصل : الفلسفة ((: ، الذي عّرفھ المصّنف بقولھ)الفلسفة ( 

بھ في اإلحاطة  ، أي تشّبھوا) تخّلقوا بأخالق اهللا( : ـ في قولھ rالسعادة األبدّیة، كما أمر الصادق ـ 

))بالمعلومات والتجرد عن الجسمانیات 
: اإلفراط ((: ، الذي قال عنھ)اإلفراط ( وكذلك مصطلح  ،)2(

فریط، أن اإلفراط یستعمل في تجاوز الحّد من جانب الزیادة والكمال، الفرق بین اإلفراط والّت

)) والتقصیر والّتفریط، ُیستعمل في تجاوز الحّد من جانب النُّقصان
)3(

، قال )الجمال ( مصطلح و، 

))ما یتعّلق بالرضا واللطف : من الصفات: الجمال ((: عنھ
)4(

، وكذلك مصطلحات كثیرة منھا 

اإلبداع، واإلخالص، والبحث، والتحقیق، والتغّیر، والجھل، والشك، والصدقة، ( مصطلح 

.......)والضبط، و
)5(

.  

  ـ:الھندســــــــةعلم 

المقّدر ِلَمجاري المیاه والُقِنّي واحتفارھا حیث : المھندس ((الھندسة في اللغة من ھندس، فـ        

س في ـاي سینًا ألنھ لیرت الّزـداز، فُصیِّـداز، وھي فارسیة أصلھا، أو َأْنـتحفر، وھو مشتق من الِھْن

)) شيء من كالم العرب زاي بعد الّدال، واالسم الَھْنَدسة
االصطالح ھو علم بقوانین تعرف في و ،)6(

، ویعرف منھ أحوال المقادیر ولواحقھا وأوضاع مٌّمن حیث ھو َك مَِّكْلمنھ األصول العارضة ِل

                                                             

  .75ـ ص المظّفر رضا محمد: الشیخ ـ اإلسالمیة الفلسفةـ 1 

   ، ]الفلسفة [ ـ مصطلح  216 فات ــ التعری2 
  إرشاد الّساري لشرح صحیح البخاري ـ أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطالني : ینظر: الحدیث    

  / 5ھـ ـ  1423ـ  7ـ المطبعة الكبرى األمیریة ـ مصر ـ ط ) ھـ  923ت  (القتیبي، أبو العباس شھاب الدین      

    341.  

  ـ 1من صحیح البخاري ـ عبد اهللا بن محمد الغنیمان ـ مكتبة الدار ـ المدینة المنورة ـ ط  و شرح كتاب التوحید     

  ).أنھ حدیث باطل ال أصل لھ ( ، وفي الھامش 66/  2ھـ ـ  1405     

  ].اإلفراط [ ـ مصطلح  49التعریفات ـ ـ 3 

 ].الجمال [ ـ مصطلح  105 ـ م ـ ن ـ4 

  .179،  174،  168،  108،  87،  75،  61،  28،  21 التعریفات ـ: ـ ینظر 5

 ].ھندس [ ـ مادة  146 / 15ـ ) ھـ  711ت ( ـ لسان العرب ـ ابن منظور  6
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بعضھا عند بعض ونسبتھا وخواص أشكالھا والطرق إلى عمل ما سبیلھ أن یعمل بھا واخراج ما 

)1(یحتاج إلى استخراجھ بالبراھین الیقینیة
.  

المقادیر المطلقة، أي الخط والسطح والجسم التعلیمي  ((وموضوع ھذا العلم ومنفعتھ ھي        

من الزاویة والنقطة والشكل، ومنفعتھ االّطالع على األحوال المذكورة من الموجودات  ولواحق ھذه

))وأن یكسب الذھن حّدة ونفاذا، ویروض بھا الفكر ریاضة قوّیة 
)2(

 علم الھندسةوالذي ُیعرف ب. 

شیئان، ھندسة عملیة، وھندسة نظریة، فالعملیة منھا تنظر في خطوط وسطوح في جسم خشب إن    

حدادًا، والنظریة إنما تنظر في  كان الذي یستعملھا نّجارًا، أو في جسم حدید إن كان الذي یستعملھا

)3(خطوط وسطوح أجسام على اإلطالق والعموم، وعلى وجھ یعّم سطوح جمیع األجسام
.  

أورد  قلیلة، ُتعّد المصطلحات الھندسیة في كتاب التعریفات مقارنة بغیرھا من العلوم األخرىو      

: في اصطالح علماء الھندسة: الدائرة ((: ، الذي عّرفھ بقولھ)الدائرة ( مصطلح  :المصّنفمنھا 

یھا شكل ُمسّطح یحیط بھ خط واحد وفي داخلھ نقطة، كل الخطوط المستقیمة الخارجة منھا إل

))مركز الدائرة، وذلك الخط محیطھا : ى تلك النقطةسّممتساویة، وُت
)4(

) المكعب ( ، ومصطلح 

))ھو الجسم الذي لھ سطوح ستة : المكعب (( : عّرفھ بقولھ
)5(

.  

االستدارة، واالستقامة، واالسطوانة، واالنحناء، ( منھا مصطلح  ىوكذلك مصطلحات أخر      

.... )والكرة، والمخروط المستدیر، العمق، وقطر الدائرة، و
)6(

.  

  ـ:)الفلك (  ــةعلـم الھیئــــ

ُیعرف قدیما بعلم الھیئة، وحدیثا بعلم الفلك، وھو علم یدرس نشأت األجرام الفلكیة البسیطة         

)7(العلویة والسفلیة، وحركتھا ومواقعھا، وأشكالھا، وأوضاعھا، ومقادیرھا، وأبعادھا
.  

                                                             

  علي أبو ملحم ـ دار ومكتبة : ، قّدم لھ شرحھ د)ھـ  339  ت( إحصاء العلوم ـ ألبي نصر الفارابي : ـ ینظر1 

  ،2046/  2 ـ)  ھـ 1067 ت(  خلیفة حاجي ـ الظنون كشف، و51م  ـ ص 1996ـ  1الھالل ت بیروت ـ ط     

 .553ص ـ)  ھـ 1307 ت(  القنوجي ـ العلوم وأبجد    

  .554ص ـ)  ھـ 1307 ت(  القنوجي ـ العلوم أبجدـ  2

  .51 ص ـ ) ھـ 339 ت(  الفارابي نصر ألبي ـ العلوم إحصاء: ینظرـ 3 

 ].الدائرة [ ـ مصطلح  138 ـ التعریفات ـ4 

  ].المكعب [ ـ مصطلح  293 ـ م ـ ن ـ5 

  .264،  236،  228،  203،  55،  39،  37،  33 م ـ ن ـ: ینظرـ 6 

  ==صدارإلآل محمد ـ ا، وأساسیات علم الفلك ـ أنور 556ـ ص ) ھـ  1307ت ( أبجد العلوم ـ القنوجي:ـ ینظر 7
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)1(ھذ العلم ھي  أھمیة تعّلمو
:  

 الحّیز ریھ سعة ھذا الكون، ومقدارنعھ، وكذلك ُیة ُصّقري المخلوق عظمة الخالق، وِدعلم ُی ـ 1

  السموات    ، وھو أحد مصادیق التفكر في خلقالزماني والمكاني الذي یشغلھ اإلنسان في ھذا الكون

  .واألرض

  .تعلم حساب عدد السنین والحساب التي تقوم علیھا أمور الناس المدنیة والشرعیة  ـ 2

  .فارق التوقیت وغیرھاومواعید المد والجزر، واالستفادة العملیة في تحدید االتجاھات،   ـ 3

   ذكر في القرآن الكریم آیات كثیرة یدعو فیھا إلى التأمل في خلق السموات  واهللا سبحانھ وتعالى       

 اتومالس لْقِخ في نإِ( : واألرض، ویبّین للخلق نعمتھ في صنع ھذا الكون المبدع، قال اهللا تعالى     

األَوضِر واخلَتاللَّ  افلِي والنارِه  آليألُ  اتلْي األَولبِاب(  
ا اقًبط اتومس عبا س قلَخ فيروا كَتَ لَمأَ( : ، وقال)2(

وجالقَ لَعمر  يهِفنُ  نورا وجلَع  الشمس سرااج(  
)3(

.  

ویھتم ھذا العلم بدراسة منشأ حركة األجرام الفلكیة، وتحدید مواقعھا، وحركة القمر، ومعاییر        

الخسوف والكسوف والمد والجزر، والمجموعة الشمسیة وحركة الكواكب، رؤیة الھالل، وظاھرة 

 توالنجوم والبروج، والتقویم والتوقیت وفصول السنة ومقادیر األیام والشھور والسنوات، وأدوا

)4(الرصد الفلكیة
.  

في كتابھ  الجرجاني درس ھذا العلم وصّنف فیھ ـ كما مر بك ـ وأورد بعضًا من مصطلحاتھو        

 )األجرام الفلكّیة ( المصطلحات مصطلح ھذه من وھي مقارنًة بغیره من العلوم قلیلة، والتعریفات، 

))ھي األجسام التي فوق العناصر من األفالك : األجرام الفلكیة ((: ا بقولھھعّرف
)5(

        ، ومصطلح 

))ھو كوكب مضيء نھاري : الشمس ((: فھ بقولھعّر، )الشمس ( 
)6(

   :قال فیھ) الفلك ( ومصطلح ، 

                                                                                                                                                                                   

   

  .4ھـ ـ ص 1424الثاني ـ  ==   

  .4أساسیات علم الفلك ـ أنور آل محمد ـ ص: ینظرـ 1 

  .190 :آل عمران ـ اآلیة :ـ سورة2 

  .16،  15 :نوح ـ اآلیة :ـ سورة3 

  .2أساسیات علم الفلك ـ أنور آل محمد ـ ص: ـ ینظر 4

 ].األجرام الفلكیة [ ـ مصطلح  24التعریفات ـ ـ  5

 ].الشمس [ ـ مصطلح  169 ـ م ـ ن ـ 6
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))ظاھري وباطني، وھما متوازیان مركزھما واحد : یحیط بھ سطحان يٌّجسم ُكَرِو: الفلك ((
)1(

، أّما 

في  أجسام بسیطة مركوزة في األفالك، كالفصِّ: الكواكب (( :فقد عّرفھ بقولھ) الكواكب ( مصطلح 

))الخاتم، مضیئة بذواتھا، إال القمر 
)2 (

.  

إن المصطلحات التي أوردھا السید الشریف الجرجاني في كتابھ التعریفات تزید على           

ستِّمائة وألف مصطلح، في علوم كثیرة منھا ما حاز على اھتمام أكبر، كعلوم الدین اإلسالمي، 

ھا، وعلوم اللغة العربیة، وعلم الكالم، وعلم التصّوف، باإلضافة إلى علوم أخرى لم یتم التطرق إلی

، كل ھذه ، وعلم الجدل، وعلم المنطق، وعلم الُمعّمى، وعلم النظر)المناظرة (كعلم آداب البحث 

  .، وأورد تعریفات لمصطلحاتھاوصّنف فیھاالعلوم درسھا 

  

  

  

    

 

                                                             

  ].الفلك [ ـ مصطلح  217 ـ التعریفاتـ 1 

 ].الكواكب [ ـ مصطلح  241 ـ م ـ ن ـ 2
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  شواھــــــد الكتــــــــاب

  

)) الحاضر(( الشواھد جمع شاھد، والشاھد في اللغة        
)1(

، أّما في االصطالح فیختلف معناه من 

في  فن إلى فن، ومن علم إلى علم، غیر أن السید الشریف الجرجاني لم یذكر لھ إال تعریفا واحدا

: في اللغة: الشاھد ((: قال فیھأھل الصوفیة، الذي  عند مصطلحك ھ، وھو تعریفكتابھ التعریفات

عبارة عّما كان حاضرًا في قلب اإلنسان، وغلب علیھ ذكره، : وفي اصطالح أھل القومالحاضر، 

)) فإن كان الغالب علیھ العلم فھو شاھد العلم، وإن كان الغالب علیھ الحق، فھو شاھد الحق
)2(، 

فنون، منھا وعلوم عدة تعریفات في عدة ر لھ ِكُذوالعلوم والّشاھد في كّشاف اصطالحات الفنون 

: ، وعند أھل المناظرة......: ، وعند المحّدثین......: ھاءعند الفقالشاھد : قول صاحب الكّشاف

، وعند ...... :لكین، وعند السا......: ، وعند أھل التصوف......: ، وعند أھل العربیة.....

.....:الّرمل، وعند أھل ......:المنجمین
)3(

.  

     :وھو قولھأّما الشاھد الذي یعنینا ھاھنا في ھذا المقام ھو ما اصطلح علیھ أھل العربیة،         

الجزئي الذي یستشھد بھ في إثبات القاعدة، لكون ذلك الجزئي من التنزیل أو . وعند أھل العربیة ((

))بیتھم، وھو أخص من المثال من كالم العرب الموثوق بعرو
اعلم  ((: في موضع آخرولھ ، وق)4(

أن الشاھد یجب أن یكون نصا فیما یستشھد بھ، وال یكون محتمال لغیره، بخالف المثال، فإنھ یكفیھ 

))كونھ محتمال لما أورد لتوضیحھ 
)5(

.  

  

  

         

                                                             

  ].شھد [ ـ مادة  7/224ـ ) ھـ  711ت ( ابن منظور ـ  لسان العرب ـ 1 

  ].الشاھد [ ـ مصطلح  164 ـ التعریفات ـ 2

  .]الشاھد [ ـ مصطلح  1003، 1002 /1 ـ) ھـ1158ت ( التھانوي ـ والعلوم الفنون حاتاصطال كشاف: ینظرـ  3

  ].الشاھد [ مصطلح ـ  1002 / 1ـ م ـ ن ـ 4 

  ].المثال [ مصطلح ـ  1447/  2ـ م ـ ن ـ  5
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إثبات صحة قاعدة أو استعمال كلمة أو تركیب،  (( والشاھد ُحجٌة في إثبات القاعدة، والُحّجة        

))بدلیل نقلي صح سنده إلى عربي فصیح، سلیم السلیقة 
)1(

، واالحتجاج الذي یمكن أن یستشھد بھ في 

ما ثبت في كالم من  (( وھوالعربیة لھ عدة طرق مبسوطة في كتب أصول النحو، أولھا السماع، 

وكالم  یوثق بفصاحتھ فشمل كالم اهللا تعالى وھو القرآن، وكالم نبیھ ـ صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم ـ

العرب قبل بعثتھ وفي زمنھ وبعده، إلى زمن فسدت األلسنة بكثرة الموّلدین، نظما ونثرا عن مسلم 

))أو كافر، فھذه ثالثة أنواع ال بد في كل منھا من ثبوت 
)2(

.  

 كالموالشواھد في كتاب التعریفات كثیرة، منھا اآلیات القرآنیة، واألحادیث النبویة الشریفة، و      

 السید الشریف الجرجاني  علیھ أھل العربیة في االستشھاد، كما یذكر فرالعرب، وھو ما تعا

  .عند ذكر أمثلة للتوضیح والصرف كعادة أھل النحو أمثلة عندما تعوزه الحاجة إلیھا،

وقد أورد السید الشریف الجرجاني الشواھد في كتابھ التعریفات لالستدالل بھا أحیانا،         

ویورد الشواھد واألمثلة عندما یحتاج إلى ما یساعده في توضیح ما ھو  وللتمثیل أحیانا أخرى،

  :والشواھد التي استشھد بھا ھي بصدد الحدیث عنھ،

  ـ:قرآن الكریمال: أوال

 ا، وھو المعجزة الكبرى الخالدة على مرِّا ونذیًرلیكون للعالمین بشیًر الكریم القرآناهللا  أنزل       

موضع  (( ت ومعجزات، فكاناات محكمالزمان، فراغ خیال العرب، وأخذ أسماعھم بما فیھ من آی

))وصحابتھ، ومن سلف األمة وخلفھا جمیعا إلى یوم الناس ھذا  ـrـ  العنایة الكبرى من الرسول
)3(

  ،

 تراكیبھعلى  حیط القرآن الكریم، فُحوفظ بل لم تعرف البشریة كتابا ُأحیط بالعنایة والرعایة مثلما ُأ

 :وكلماتھ وحروفھ وحركاتھ وسكناتھ، وكیفیة ترتیلھ، والدقة البالغة في األخذ واألداء، قال اهللا تعالى

)4() يدمح يمٍكح نم يلٌزِنتَ هفلْخ نمال و  هيدي  نِيب  نم لُاطالب  يهتأْي الَ   (
   .  

                                                             

  .6م ـ ص1994/ ھـ 1414ـ في أصول النحو ـ سعید األفغاني ـ مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ـ  1

  محمد حسن محمد : ـ تح) ھـ 911ت ( ـ االقتراح في علم أصول النحو ـ جالل الدین عبد الرحمن السیوطي 2 

  .24م ـ ص 2011ـ  3حسن إسماعیل ـ دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ـ ط     

  ـ  1ان ـ ط ـ مناھل العرفان في علوم القرآن ـ محمد عبدالعظیم الزرقاني ـ دار المدار االسالمي ـ بیروت لبن3 

  . 13 ص     

   .41: فصلت ـ اآلیة: ـ سورة4 
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كتاب ھدایة وإعجاز، من أجل ھذین المطمحین نزل، وفیھما تحّدث،  ((والقرآن الكریم        

وعلیھما دّل، فكل علم یتصل بالقرآن من ناحیة قرآنیتھ، أو یتصل بھ من ناحیة ھدایتھ أو إعجازه، 

))فذلك من علوم القرآن، وھذا ظاھر في العلوم الدینیة والعربیة 
)1(

.  

ایة بالغة في الدّقة، من حركات وسكنات وأداء، فھو النص التواتر في القرآن الكریم لقي عنو         

على ھذا یكون ھو النص الصحیح المجمع على (( فالقرآن الكریمالعربي الصحیح المتواتر، 

ا الواصلة إلینا بالسند ھوقراءاتھ جمیع االحتجاج بھ في اللغة والنحو والصرف وعلوم البالغة،

))ة ّجة ال تضاھیھا ُحّجالصحیح ُح
)2(

.  

فكان استشھاده بھ  ،كغیره من العلماء السید الشریف الجرجاني بآیات القرآن الكریماستشھد و      

فإنھ یبدأ باالستشھاد بالقرآن الكریم أوال، ثم  رت عنده الشواھدحسب الحاجة التي تدعوه، وإذا كُث

یستشھد بالحدیث النبوي الشریف ثانیا، ثم یستشھد بكالم العرب ثالثا، وتراه أحیانا یستشھد بأكثر من 

معرض تعریفھ مواضع منھا في آیة واحدة إذا دعتھ الحاجة إلى ذلك، حیث استشھد بآیتین في 

ھو السجع الذي في إحدى القرینتین، أو : الترصیع ((: ، الذي قال عنھ) الترصیع( لمصطلح 

 ن َإِ  مثُ مهابيا إِنيلَإِ  نإِ( : تعالى متفقة األعجاز،كقولھ ،وأن تكون األلفاظ مستویة األوزان..........أكثر،

لَعينا حسابهإِ  (: ىكقولھ تعالـ و )  ماألَ  نبرلَ اري نَفيمٍع إِوالفُ  نجلَ ارفي جيمٍح (((
)3(

واستشھد بآیتین ، 

التوبة في : وقیل.. ..........:التوبة ((:ـھھ لــ، حیث جاء في تعریف)التوبة ( طلح كذلك في تعریفھ لمص

والتوبة في .......)  بِوالتَّ  لِابِقَو  بِنِْ الذَّ رافغَ (: الرجوع عن الذنب، وكذلك الّتوب، قال اهللا تعالى :اللغة

 الرجوع عن األفعال المذمومة إلى الممدوحة، وھي واجبة على الفور، عند عامة العلماء،: الشرع

                                                             

  .25العظیم الزرقاني ـ ص  ـ مناھل العرفان في علوم القرآن ـ محمد عبد 1

  .28ـ في أصول النحو ـ سعید األفغاني ـ ص 2

  : االنفطار ـ اآلیة:ـ سورة   26، 25:الغاشیة ـ اآلیة : ـ سورة ]الترصیع [ ـ مصطلح  79، 78 ـ التعریفات ـ3 

    13  ،14.  
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)وننمؤا املُهيا أَيعمج  اِ ى لَإِ  واوبتُو(  :أّما الوجوب فلقولھ تعالى   ........((
)1(

، وكذلك استشھد بآیتین في 

)2(، وغیرھا)والیمین والمذھب الكالمي، والمفسر، الجلوة،االبداع ، والتعلیل، و ( مصطلح 
.  

كل موضع ھو تعریف واستشھد السید الشریف الجرجاني بثالث آیات في ثالثة مواضع،         
، فعّرف )الصبر، والظاھر، والمتوازي ( حیث استشھد بھا في تعریفھ لمصطلح لمصطلح، 

)ارابِص اهنَدجا ونَّإِ (: ، بالصبر بقولھـ rـ ألن اهللا تعالى أثنى على أیوب .:..الصبر ((: بقولھ )الصبر(  

)نيماحالر محرأَ تنْأَو رالضُّ ينسي منِّأَ هبى رادنَ ذْإِ  وبيأَو (: ّر عنھ بقولھ، مع دعائھ في رفع الضُّ  ،.... 

)ونعرضَتَا يمو م ْهِبروا لانُكَتَا اسمفَ ابِذَالعبِ ماهنَذْخأَ دقَلَو( : ودعوى العمل بمشاقھ، قال تعالى  ...((
)3(

.  

والشواھد القرآنیة عند السید الشریف الجرجاني یقتصر فیھا على موضع الشاھد وال یتعداه،         

، وأحیانا ثالثة یذكر أو ثالث آیات یة كاملة، وأحیانا أخرى یذكر آیتین متتالیتینآفتراه أحیانا یذكر 

أجزاء من اآلیة، بحیث یلتزم على موضع الشاھد فقط ـ كما أسلف ذكره ـ حتى أّنھ یذكر كلمة واحدة 

: إشارة إلى قولھ: كلمة الحضرة ((: ، حیث قال)كلمة الحضرة  (من اآلیة، كاستشھاده في مصطلح 

)) ، فھي صورة اإلرادة الكلیة) ــنكُ (
، كاستشھاده في مصطلح متتالیتین أّما استشھاده باآلیتین ،)4(

 مكُلَام ( :في الوزن، نحوجع الذي اختلفت فیھ الفاصلتان ھو الس: فالمطّر ((:بقولھ، )ف المطّر( 

)ااروطْأَ مكُقَلَخ دقَا وارقَو  هلَّل  ونجرتَ الَ ))فوقارًا، وأطوارًا مختلفتان وزنًا   
)5(

، واستشھاده بثالث 

ھو ذكر الشيء بصفات : تنسیق من صنعة البدیعال ((: قال فیھ، )التنسیق ( آیات متتالیة في مصطلح 

زید : أو ذّما كقولھم ) دريِيا مل الٌعفَ يدجِاملَ شِرو العذُ وددالو ورفُالغَ وهو (: تعالى متتالیة، مدحا كان،كقولھ

                                                             

  .31:النورـ اآلیة: ـ وسورة 2:اآلیةغافرـ : ـ سورة ]التوبة [ ـ مصطلح  96، 95 ـ التعریفات ـ 1

  .332،  287،  265،  104،  86،  21 م ـ ن ـ: ـ ینظر 2

  :ـ سورة 82: األنبیاء ـ اآلیة:ـ سورة  43: ص ـ اآلیة: ـ سورة ]الصبر [ ـ مصطلح  172 ـ م ـ ن ـ 3

  .77: المؤمنون ـ اآلیة    

  . 81ـ سورة یس ـ اآلیة ] كلمة الحضرة [ ـ مصطلح  238 ـ م ـ ن ـ4 

  .14،  13: نوح ـ اآلیة: ـ سورة ]المطّرف [ ـ مصطلح  280 ـ م ـ ن ـ5 
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))الفاسق الفاجر الّلعین السارق 
)1(

سّت آیات، إلى یصل استشھاده باآلیات القرآنیة المتتالیة  وقد 

)2(من سورة اللیل 10ـ  5، حیث استشھد باآلیات من )المطابقة (  كاستشھاده في مصطلح 
.  

ل اهللا اق :العلماء، فیذكر عبارةة غیره من وكان السید الشریف الجرجاني یقّدم لآلیات كعاد      

 أو ،.....)الص، والتوبة، والجوھر، والخاطر، وخإلبداع، واإلا( ، كاستشھاده في مصطلح تعالى

التأویل، والتتمیم، وبلى ، ویھام، اإلاالحتراس، و( ، كاستشھاده في مصطلح قولھ تعالى: عبارة

االسم األعظم، وتجاھل ( اده في مصطلح ، عند استشھكقولھ تعالى: أو عبارة، . )...والخابطیة، و

: ،  أو عبارة........... )والعارف، والترصیع، والتضمین، والتنسیق، والجلوة، وجمع الكثرة، 

، ولم یقّدم لآلیات ......)والصبر، وكلمة الحضرة، والمجاز، ( ، عند استشھاده في مصطلح بقولھ

سر والتعلیل، االستقامة، والتخصیص، والتذلیل، ( في مصطلح  منھا ،في مواضع قلیلةإال القرآنیة 

  .) السر، القرب

فمثال  ویستشھد السید الشریف الجرجاني باآلیات القرآنیة لالستدالل بھا، وأحیانا للتمثیل،       

، .........:رــــالخاط (( :، فقال)الخاطر ( استشھاده باآلیات القرآنیة لغرض االستدالل في مصطلح 

 مكُرمأْيو رقْالفَ مكُدعي انطَيالش (: وشیطاني، وھو ما یدعو إلى مخالفة الحق، قال اهللا تعالى

)))اءشحالفَبِ
)3(

 العزیمة(( : ، حیث قال فیھا)العزیمة ( ، واستشھد لغرض االستدالل أیضا في مصطلح 

أي لم یكن لھ َقصد مؤكد  ) امزع  هلَ دجِنَ لَمو (: عبارة عن اإلرادة المؤكدة، قال اهللا تعالى: في اللغة 

))اسم لما ھو أصل المشروعات، غیر متعّلق بالعوارض : في الفعل بما ُأمر بھ، وفي الشریعة
)4(

.  

: المطابقة ((: ھا، حیث قال فی)المطابقة ( ي مصطلح ف ھمثاللغرض التمثیل ف وأّما استشھاده        

ھي أن یجمع بین شیئین متوافقین وبین ضدیھما، ثم إذا شرطھما بشرط وجب أن تشترط ضدیھما 

ى نغْتَاسو  لَخب نا ممأَو ى رسيلْل  هرسينسى فَنساحلُبِ قَدصو  ىقَاتَّى وطَعأَ نا ممأَفَ( : بضد ذلك الشرط، كقولھ تعالى

                                                             

  .16ـ  13: البروج ـ اآلیة: ـ سورة  ]تنسیق من صنعة البدیع [ ـ مصطلح  93 التعریفات ــ 1 

 ]المطابقة [ ـ مصطلح  279م ـ ن ـ : ـ ینظر 2

 .267: البقرة ـ اآلیة: ـ سورة ]الخاطر [ ـ مصطلح  129 ـ م ـ نـ  3

  .112: طھ ـ اآلیة: ـ سورة] العزیمة [ ـ مصطلح  194 ـ م ـ ن ـ4 
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ذَّكَواحلُبِ بى سفَنسنيسره  لْلعسىر( فاإلعطاء، واالتقاء، والتصدیق، ضّد المنع واالستغناء والتكذیب،   

))والمجموع األول شرط للُیسرى، والثاني شرط للُعسرى 
)1(

، واستشھد لغرض التمثیل أیضا في 

، ھو أن یقع في أثناء قرائن النثر والتضمین المزدوج.....  (( ، الذي جاء فیھ)التضمین ( مصطلح 

 نم كتُئْجِو (:  ىـــوالنظم لفظان مسّجعان بعد مراعاة حدود األسجاع والقوافي األصلیة، كقولھ تعال

سببِ  أنبأ  يقني  ( ......((
)2(

.  

  ـ:الحدیث النبوي الشریف: ثانیا

الخبر یأتي على : الجدید من األشیاء، والحدیث: نقیض القدیم، والحدیث (( الحدیث في اللغة       

))القلیل والكثیر 
)3(

)4()اهابِشتَم اباًتَك  يثداحلَ  نسحأَ  لَزنَ  اُ( : قال اهللا تعالى، 
.  

منھ بشكل أّما في االصطالح فقد ِقیل عنھ الكثیر، غیر أن كل األقوال متفقة في المعنى المراد       

تقریٍر ھو اسم من التحدیث وھو اإلخبار، ثّم ُسّمي بھ كل قوٍل أو فعٍل أو ((  :كبیر، منھا أن الحدیث

)) ـ rُنِسب إلى النبي ـ 
)5(

: یستعمل في قلیل الكالم وكثیره، وفي اصطالح المحدثین ((:أّنھ وقیل، 

))وحكایة فعلھ وتقریره  ـ rقول الرسول ـ 
ـ  rأقوال النبي ـ  ((: ، وِقیل أیضا أّن الحدیث یراد بھ)6(

                                                             

 .10ـ  5: اللیل ـ اآلیة: ـ سورة] المطابقة [ ـ مصطلح  279 ـ التعریفات ـ1 

 .22 :النمل ـ اآلیة :ـ سورة  ]التضمین [ ـ مصطلح  84 ـ م ـ ن ـ2 

  ]. حدث [ ـ مادة  76، 75/ 2ـ ) ھـ  711ت ( ـ  لسان العرب ـ ابن منظور 3

  .22: الزمرـ اآلیة: ـ سورة 4

  معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ـ أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكوفي أبو البقاء الحنفي  . ـ الكّلیات5 

 ]الحدیث [ ـ مصطلح370/ 1ـ مؤسسة الرسالة بیروت ـ  محمد المصريعدنان درویش و: ـ تح) ھـ 1094ت  (  

  ].الحدیث [ ـ مصطلح  627/ 1ـ ) ھـ  1158ت ( ـ كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم ـ التھانوي 6 
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))وأقوال الصحابة التي تروي أفعالھ وأحوالھ أو ما وقع في زمنھ 
ي بِالن  رسا أَذَإِو ( : ، قال اهللا تعالى)1(

)ايثًدح  هاجِوزْأَ  ضِعى بِلَإِ  
)2(

.  

من لغویین ونحاة وغیرھم، وأن حدیثھ ال ـ قد أجمع علیھا علماء العربیة rوفصاحة الرسول ـ 

، متى ثبت لھم أنھ لفظ النبي ، ألنھ أفصح العرب قاطبةبعد القرآن الكریم یتقدمھ شيء في االحتجاج

r ـ مختلف علیھ بین العلماء، وھذا الخالف راجع إلى أّن بعض أحادیث  بھستشھاد الاغیر أن  ـ 

)3(ـ ُرِویت بالمعنى ولیس بلفظھ rالرسول ـ 
.  

في مواضع مختلفة من كتابھ  بالحدیث النبوي الشریفالسید الشریف الجرجاني  واستشھد         

حیث استشھد باألحادیث الصحیحة،  ز االستشھاد بالحدیث،ّوالتعریفات، وھذا یدل على أنھ یج

: حیث قال فیھ، )التشبیھ ( ، فمن األحادیث الصحیحة ما استشھد بھ في مصطلح واألحادیث الضعیفة

لم كمثل غیث إّن َمَثَل ما بعثني اهللا بھ من الُھَدى والِع( : ـ  rـ  ھـقولوھو إّما تشبیھ مفرد، ك.....  ((

حیث شبھ الِعلم بالغیث، ومن ینتفع بھ باألرض الّطیبة، ومن ال ینتفع بھ بالقیعان،  .) أصاب أرضا

)).....، فھي تشبیھات مجتمعة
)4(

ـ  أو تشبیھ مركب، كقولھ ((: المصطلح عینھ بقولھ، واستشھاده في 

r إّن َمثلي وَمَثَل األنبیاء من قبلي كمثل رجٍل بَنى بنیانا فأحسنھ وأجملھ إّال موضع َلِبنٍة (: ـ ( .  

  

  

                                                             

  .46ـ في أصول النحو ـ سعید األفغاني ـ ص1 

  . 3: التحریم ـ اآلیة: ـ سورة  2

  .58ـ  46في أصول النحو ـ سعید األفغاني ـ ص: ـ ینظر3 

  ، ]التشبیھ [ ـ مصطلح  81 ـ التعریفات ـ4 

  فكانت منھا  بعثني اهللا بھ من الُھَدى والِعلم كمثل غیث أصاب أرضاإّن َمَثَل ما  (: ـ rقال ـ : كامال الحدیثو    

   الماء فنفع اهللا بھا الناسالكثیر، وكان منھا أجادب أمسكت  والعشب طائفة طیبة قبلت الماء فأنبتت الكأل    
   فذلك مثل تنبت كألطائفة منھا أخرى، إنما ھي قیعان ال تمسك ماء وال فشربوا منھا وسقوا وزرعوا وأصاب     
  من لم یرفع بذلك رأسا، ولم یقبل ھدى اهللا الذي  اهللا بھ فعلم وعّلم ومثل اهللا ونفعھ بما بعثنيمن فقھ في دین     
  .) أرسلت بھ    

  محمد فؤاد : ـ تح) ھـ  261ت ( صحیح مسلم ـ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  :ینظر    

  .1787/  4ـ  15عبد الباقي ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ رقم الحدیث     



 شواهد الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                               الفصل األول

 

63 

 

))....ا ھو تشبیھ المجموع بالمجموع،فھذ
)1(

: اإلحسان ((: بقولھ) حسان إلا (واستشھاده في مصطلح ، 

ھو التحقیق بالعبودیة على مشاھدة حضرة الرُّبوبیة بنور البصیرة، أي رؤیة الحق موصوفا بصفاتھ 

ألنھ یراه من وراء . )كأّنك تراه ( : ـ  rـ بعین صفتھ، فھو یراه یقینًا وال یراه حقیقة ولھذا قال  

))......ُحجب صفاتھ،
)2(

.  

: ....... التواجد((: بقولھ) التواجد( ح واستشھد باألحادیث الضعیفة، منھا استشھاده في مصطل        

وقد أنكره قوم لما فیھ من التكلیف والتصنیع، وأجازه قوم لمن َیقصد بھ تحصیل الَوجد، واألصل فیھ 

ال تباكي الغافل      أراد بھ التباكي ممن ھو مستعد للبكاء، . ) لم تبكوا فتباكوا إْن ( :ـ  rـ قولھ 

)) الالھي
)3(

ص من أھل اهللا ـــھم الخصائ: نـــالضنائ ((: بقولھ) الضنائن ( ، واستشھاده في مصطلح 

إّن لّلھ ضنائن من خلقھ ألبسھم النور الساطع  ( :ـ  rـ  الذین ُیَضّن بھم لنفاستھم عنده، كما قال

)) ) ُیْحییھم في عافیة وُیمیتھم في عافیة
)4(

.  

ولم یقتصر السید الشریف في استشھاده بأنواع األحادیث السابقة فحسب، بل تعدى ذلك، حیث       

ن لكتاب التعریفات نقال عن بعض المصادر أّن ھذه یاستشھد بأحادیث عّلق علیھا بعض المحقق

                                                             

  ،] التشبیھ[  مصطلحـ  81 التعریفات ــ  1

  ھّلا ُوِضَعْت ھذه : من زاویة من زوایاه، فجعل الناس یطوفون بھ، َیْعجبون لھ، ویقولون( ...  :الحدیثبقیة     
  )فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبیین : اللبنة، قال    

  .1791/  4ـ  22ـ رقم الحدیث ) ھـ  261( صحیح مسلم ـ مسلم : ینظر    

  ،]اإلحسان [ ـ مصطلح  27 التعریفات ــ 2 

  )أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك (  :كامالالحدیث     
  محمد زھیر بن ناصر الناصر ـ : سماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي ــ تحمحمد بن إصحیح البخاري ـ : ینظر    

  .115/  6ـ  4777، ورقم الحدیث  19/  1ـ  50ھـ ـ رقم الحدیث  1422ـ  1طوق النجاة ـ ط  دار    

 .39/  1  5، ورقم الحدیث  36/  1ـ  1ـ رقم الحدیث ) ھـ  261( و صحیح مسلم ـ مسلم    

  ،]التواجد [ مصطلح ـ  95 التعریفات ــ 3 

  إّن ھذا القرآن نزل بُحْزٍن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا، فتباكوا، وتغّنوا بھ، فمن لم : ( كامال الحدیث     
  )یتغّن بھ فلیس مّنا      

  محمد فؤاد : تح) ھـ  273ت ( سنن ابن ماجة ـ ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني : ینظر     

  .424/  1ـ  1337عبد الباقي ـ دار إحیاء الكتب العربیة ـ رقم الحدیث     

  ،]الضنائن [ ـ مصطلح  181 ـ التعریفاتـ 4 

  ) ھـ  168ت ( م بن طھمان بن شعبة الخراساني الھروي مشیخة ابن طھمان ـ أبو سعید إبراھی: ینظر: الحدیث     

  .98/  1ھـ ـ  1403محمد الطاھر مالك ـ مجمع اللغة العربیة ـ دمشق ـ : ـ تح     

  ) ھـ  430ت ( والطب النبوي ـ أبونعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران األصبھاني      

  . 231/  1م ـ 2006ـ  1التركي ـ دار ابن حزم ـ ط مصطفى خضر دونمر : ـ تح     
  عباده َیِضنُّ بھم من القتل واألمراض، ُیعیِّشھم في عافیة، إّن لّلھ ضنائن من  ( :ـ  rقال ـ : بروایة أخرى ھي     

  .) ویمتھم في عافیة      
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         مصطلـح واھیة وال ُیعرف لھا سند، وأنھا أحادیث غریبة جدا، منھا استشھاده في  األحادیث

تغییر صیغة اسم ألجل تغییر المعنى، تحقیرًا، أو تقلیال، أو تكریمًا، : التصغیر ((: بقولھ )التصغیر( 

في حّق عائشة ـ  rـ  ، كُرجیل، وُدریھمات، وُقبیل، وُفویق، وُأخّي، وُبني علیھ ما في قولھأو تلطیفًا

)) ) نصف دینكم عن ھذه الُحَمْیراء اخذو (: ـ رضي اهللا عنھا ـ 
)1(

.  

كان منھج السید الشریف الجرجاني في االستشھاد بالحدیث النبوي الشریف یقتصر على و        

: ـ  rـ  ولھذا قال.........  ((: ھبقول) إلحسان ا( كاستشھاده في مصطلح  موضع الشاھد وال یتعداه،

)) ) كأّنك تراه( 
)2(

 .  

قال ـ صلى اهللا ( عبارة وكان الجرجاني یقّدم للحدیث النبوي الشریف كسائر العلماء، فیذكر         

قال محمد ( ، وعبــارة )االحسـان، و الصبـر، والضنائــن ( ، كاستشھاده في مصطلح )علیھ وسلم ـ 

اهللا علیھ  قال النبي ـ صلى( ، وعبارة )الحسـن ( ، كاستشھاده في مصطلح )ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ 

كقولھ ـ صلى اهللا ( ، وعبارة )مامیة إلعراف، و األاالستقامة، وا(  مصطلح في كاستشھاده )وسلم ـ 

صلى اهللا علیھ ھ ـ ـقول( ، وعبارة )جامع الكلم والتشبیھ، (  مصطلح في كاستشھاده، )علیھ وسلم ـ 

، )المزدوج والشبھة، والتفریـد، والتصغیـر، وعنـات، إلا(  مصطلح في كاستشھاده،)وسلم ـ 

كقولھ علیھ ( ، وعبارة )البخـل (  مصطلح في كاستشھاده، )قال علیھ الصالة والسالم ( وعبارة 

  .)التضمیـن (  مصطلح في كاستشھاده،)السالم 

  

  ـ:كــالم العرب: ثالثا

ـ  rقبل بعثتھ ـفكالم العرب  ((بكالم العرب إذا َثُبت عن الفصحاء الموثوق بعروبتھم،  ُیْحَتّج        

))ونثرًا عن مسلم أو كافر  وفي زمنھ وبعده، إلى زمن فسدت األلسنة بكثرة الموّلدین، نظمًا
)3(

كلھ  

سكان البراري عن ھ لم ُیْؤخذ عن حضرّي قط،  وال فإّن (( العلماء، وعلى الرغم من ھذا دُحّجة عن

                                                             

  الرحمن عمیرة ـ ص عبد: ـ في المتن والھامش، وتح 66محمد علي أبو العباس ـ ص : ـ تح التعریفاتـ  1

 .سبق تخریجھ: الحدیثو، ]التصغیر[ لمتن والھامش ـ مصطلح ـ في ا 88     

  .قد مّر بك في الصفحة السابقة لھذه الصفحة :الحدیث، ) حسان إلا( ـ مصطلح  27 ـم ـ ن ـ 2 

  .24 ص ـ)  ھـ911 ت(  السیوطي النحوـ أصول علم في االقتراح ـ 3
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))تجاور سائر األمم الذین حولھم ممن كان یسكن أطراف بالدھم التي 
)1(

كانت قریش أجود  ((، بل 

العرب انتقاًء لألفصح من األلفاظ، وأسھلھا على اللسان عند النطق، وأحسنھا مسموعًا، وإبانة عّما 

َي وعنھم ُأِخَذ اللسان العربي من بین قبائل في النفس، والذین عنھم ُنِقلت اللغة العربیة، وبھم اقُتِد

))ُثّم ھذیل وبعض كنانة وبعض الطائیین ....... قیس وتمیم وأسد، : ھموالعرب 
)2(

، ویشمل كالم 

  ـ:العرب ما یلي

  

  ـ):م ْظالّن( ـــــر ْعالشِّ

))كالم  ُمَقفَّى موزون على سبیل القصد  ((ر ھو ْعالشِّ       
)3(

دیوان العرب، بھ ُعِرفْت الشعر ، فكان 

إلیھ أنشط، والذھن لھ أحفظ، واللسان لھ أضبط، فكان االستشھاد م، فالقلب مآثرھم، وُحِفظت أنسابھ

  .بھ عند كافة العلماء ُحّجة

، وأنصاف األبیات ستشھاده بالبیت كامٌال ، الجرجاني بالشعر كسائر العلماء، فكان اواستشھد         

 ،) سمیطتال(مصطلح  استشھاده في ع واحد، فمن ذلكوضوأحیانٌا أخرى یستشھد ببیتین متتالین في م

ع مراعات القافیة في ھو تصییر كل بیت أربعة أقسام، ثالثتھا على سجع واحد م: التسمیط (( :ھبقول

  :ن تنتھي القصیدة، كقولھالرابع إلى أ

  ـــــاَالـھ الِحَبددُت علیــٍج َشـــوِعْل          َوَحـــْرٍب ورْدُت وَثْغــــٍر َســددُت 

)) وضْیــٍف قریــــُت یَخــاف الوكاَال        ــــُت وخْیــٍل حمیــُت   ومـــاٍل حوی   
)4(

  

ھي : صنعة التسمیط ((: ھ، بقول) صنعة التسمیط( بالبیتین المتتالیین في مصطلح  أیضا واستشھد     

ابن : بعد الكلمات المنثورة، أو األبیات المشطورة، بقافیة أخرى مرعّیة إلى آخرھا، كقولأن ُیْؤتى 

  :درید

                                                             

  .33ـ ص )  ھـ911 ت(  السیوطي النحوـ أصول علم في االقتراحـ  1

  . 33ـ ص  م ـ ن ـ2 

  ].الشعر [ ـ مصطلح  167 ـ التعریفات ـ 3 

  : ، وھي لجنوب الھذلیة، وھي من شواھد] المتقارب[  من ـ األبیات ] التسمیط [ ـ مصطلح  80 م ـ ن ــ 4 

  ـ ) ھـ  745ت ( الطراز ألسرار البالغة وعلم حقائق اإلعجاز ـ یحي بن حمزة بن علي، الملقب بالمؤید باهللا     

  .54/  3ھـ ـ  1423ـ  1المكتبة العصریة ـ بیروت ـ ط     



 شواهد الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                               الفصل األول

 

66 

 

  وَباَن َعن َعْصــــِر الّشبــــاِب َبْوُنــھ   یــب َصْوُنــــھ            لّما بـَدا ِمن الَمِش

  ـھْأِســـَي حاَكـــى َلْوُنـــَرأَما َتــــرى ـــُع ھام َجْوَنھ                 ُقْلـــُت لھا والّدْم

))ـىتحــت أْذیـــال الدَُّجــ حُطــرََّة ُصْبـــ
)1(

  

، اعر والمناسبة التي ِقیـــل فیھامنھجھ أنھ یذكر أحیانا اسم الشوكان السید الشریف من         

: ، بقولھ)اإلیغال ( استشھاده في مصطلح ،والمناسبةوأحیانا أخرى ال یذكره، فمن ذكره للشعراء 

كما في قول الخنساء في ، لزیادة المبالغة، ھو ختم البیت بما ُیفید ُنكتًة یتّم المعنى بدونھا: اإلیغال((

  :أخیھا َصْخر َمْرِثیة

))ـاُركأنَّـھ َعَلـٌم في رْأِسـِھ نـ       ـِھ   َتـْأَتـُم الُھــَداُة ِبًرا لوإنَّ َصْخـ
)2(

.  

، وعند ......((: ، بقولھ)السرقة ( ومن استشھاده أیضا بذكر الشاعر والمناسبة في مصطلح          

  :حتى سأل الشاعر المعرِّي اإلمام محمًدا، رحمھ اهللاتقطع یمین السارق بربع دینار، : الشافعي

  ـِع دیناِرفي ُرْبـما َباُلھـــا ُقِطَعـْت     ـْت      یــٌد ِبَخْمـِس ِمـِئین َعْسَجِد ُوِدَی

  

                                                             

  ،]صنعة التسمیط  [ مصطلح ـ176 التعریفات ــ 1 

  من أزد عمان قحطان، أبوبكر، من أئمة اللغة واألدب، كانوا  بن درید األزديمحمد بن الحسن  ھو :بن دریدا    
   األنساب، والمقصورة الممدوحة، االشتقاق في: من مصنفاتھابن درید أشعر العلماء وأعلم الشعراء،  :یقولون    

  .ھـ  321ھـ وتوفي سنة  223ولد في البصرة سنة ، األمالي، والجمھرة في اللغة، وأدب الكاتب    

   80/  6ـ  )ھـ  1396ت (  األعالم ـ الزركلي: رـ ینظ   

  جواھر األدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب ـ أحمد بن إبراھیم بن : وھي من شواھد ،]الرجز [ األبیات من     

  .280/  1لجنة من الجامعیین ـ مؤسسة المعارف ـ بیروت ـ : تح) ھـ  1362( مصطفى الھاشمي      

  ،] اإلیغال [ مصطلحـ  59 ـ التعریفات ـ2 

  سلیم، من قیس بن عیالن  ھي ُتماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید، الریاحیة الّسلمیة، من بني الخنساءو     
  من مضر، أشھر شواعر العرب وأشعرھن على اإلطالق، أجود شعرھا رثاؤھا في أخویھا معاویة وصخر،      

  . ھـ 24 ا ، توفیت سنةھمع قومعاشت أكثر عمرھا في الجاھلیة، وأسلمت      

  . 86/  2ـ ) ھـ  1396ت ( األعالم ـ الزركلي :  ینظر ـ     

  صخر بن عمرو بن الحارث بن الشرید الریاحي الّسلمي من بني سلیم، ابن منصور من قیس  ھو: صخرو     
  على بني أسد بن خزیمة عیالن، أخو الخنساء الشاعرة، كان من فرسان بني سلیم وغزاتھم، جرح في غزوة لھ    

  .ق ھـ 10وتوفي نحو  ومرض قریب من الحول    

  .201/  3ـ ) ھـ  1396ت ( األعالم ـ الزركلي : ـ ینظر    

  حمُدو طّماس ـ دار المعرفة ـ بیروت ـ ط: ، وھو في دیوان الخنساء ـ اغتنى بھ وشرحھ]البسیط [ والبیت من     

 .46م ـ ص  2004ھـ ـ  1425ـ  2     
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)) ، فلّما خانت ھانتكانت ثمینًة لّما كانت أمینًة: فقال محمد في الجواب
)1(

.  

وإلى .......(( :ھبقول ،) والعین العقل ذو(  مصطلح فيأّما ذكره للشاعر دون ذكر المناسبة، ف       

  :بقولھأشار الشیخ محي الدین بن العربي ـ قّدس اهللا سره ـ المراتب الثالثة 

  عْقِل ذا ُكْنَت إْن الَخْلِق عْیـُن الحقِّ وفي         عْیـِن ذا َتُكْن إْن الحقِّ ُنَعْی قالَخْلـ وفي

)) بالشَّْكِل ھفیـ واحـٍد َشْيٍء عْیــِن ِســـَوىى        َتـــــــر فما وعْقـــٍل عْیـــٍن ذا ُكْنـَت وإْن    
)2(

  

الشعریة دون أن ینسبھا إلى أصحابھا، فقد غلب علیھ أن یقدم للبیت استشھاده باألبیات أّما و       

بعد استشھاده بآیة ) ومن النظم ( ، إال في موضعین، األول ذكر فیھ عبارة )كقولھ ( الشعري بكلمة 

  :ومن النظم.........(( :، بقولھ)التضمین (  قرآنیة، وحدیث نبوّي شریف في مصطلح

)) ُھوقـُت اللُّطـف و الُعنف دْأبذان وھ    ْھب في الُعال      الّنب وَتعـّود َرْسم الَوْھ
)3(

.  

، .......((:بقولھ) المقوالت ( في مصطلح ،)قد ضبطھا ھذا البیت ( والموضع الثاني ذكر فیھ عبارة 

  :البیت ھذا ضبطھا قدوالمقوالت عشرة، 

                                                             

  التنوخياهللا بن سلیمان  عبدلعالء أحمد بن ھو أبو ا المعّري،]السرقة [  مصطلح ـ156،157 ـ التعریفات ـ 1
  كان نحیف الجسم، أصیب بالجدري صغیرًا فعمي في السنة الرابعة من عمره، المعّري، شاعر وفیلسوف،      

  لّما مات وقف  ،ھـ 449مان، حیث توفي سنة ة النعولد ومات في معّروقال الشعر وھو ابن إحدى عشرة سنة،      

  ویعرف باللزومیات، ) لزوم ما ال یلزم : ( شعره على ثالثة أقسامأربعة وثمانون شاعرًا یرثونھ، على قبره      
  .یر العربیة، وقد ترجم كثیر من شعره إلى غ)ط ضوء السق( ، و)سقط الزند ( و     

  .157/  1ـ ) ھـ  1396ت ( الزركلي / األعالم : ینظر     

  )ھـ 626ت ( رشاد األریب إلى معرفة األدیب ـ الحموي إمعجم األدباء : ھو من شواھد ،]البسیط [ البیت من      

  . 337/  1ـ      

  محمد أبو: ـ تح) ھـ  624ت ( إنباه الرواة على أنباء النحاة ـ جمال الدین أبو الحسن على بن یوسف القفطي و    

  .110/  1ھـ ـ 1424ـ  1المكتبة العصریة بیروت ـ ط الفضل إبراھیم ـ     

  : ـ تح) ھـ  748ت ( سیر أعالم النبالء ـ شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي و    

  .31/  18م ـ 1985ھـ ـ  1305ـ  3شعیب األرناؤوط وآخرون ـ مؤسسة الرسالة ـ ط     

  ،] ذو العقل والعین [ ـ مصطلح  144 ـ التعریفات ـ2 

  .سبقت اإلشارة إلیھ ومحي الدین بن العربي    

  / 1المعجم الصوفي ـ محمود عبد الرزاق الرضواني ـ دار اإلیمان ـ : وھما من شواھد ،]الطویل [ من  انوالبیت    

    148.  

  ،]التضمین [ مصطلح  ـ 84 ـ التعریفات ـ 3

  التوقیف على مھمات التعاریف ـ زین الدین محمد : ، وھو بال نسبة، وھو من شواھد]الطویل [ من والبیت    

  محمد رضوان : ـ تح) ھـ  1031ت ( المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي    

  .181/  1م ـ 1990ـ ھـ  1410ـ  1دار الفكر ـ دمشق ـ ط الدایة ـ   

  ].التضمین [ مصطلح  ـ 472/  1ـ ) ھـ  1158ت ( لتھانوي كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ـ او   
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)) ىـنا انثُغّمـتي لمـره              لو قام یكشـف صف ِمالُحسن ألطـ ُرزیـغ ٌرَقمـ
)1(

.  

الجرجاني في كتابھ ومن خالل تتبع الشواھد الشعریة التي استشھد بھا السید الشریف        

ْد أّنھ یستشھد بالشعراء الجاھلیین الذین یستشھد بھم في زمن االحتجاج في اللغة التعریفات، تِج

كاستشھاده بُمْحي الدین بن العربي، والنحو كالخنساء، ویستشھد بشعراء ما بعد عصر االحتجاج 

  .وضیحتو ال مما یدل داللة واضحة على أّنھ یستشھد باألبیات الشعریة لمجرد التمثیل

  ـ:النـــــــثر

))ما یدور في كالم الناس أثناء المعاملة  ((النثر نقیض الّنظم، وھو         
 في العلماء ت مھمة، فكان)2(

ما تكّلمت بھ  ((وتدوینھا تشمل الشعر والنثر على حٍد سواء، غیر أّن  ،جمع اللغة من أفواه العرب

العرب من جّید المنثور أكثر مّما تكّلمت بھ من جّید الموزون، فلم ُیحفظ من المنثور ُعْشره، وال 

)) ضاع من الموزون ُعْشره
)3(

العلماء المادة اللغویة من مصادرھا األصلیة، وأخذوھا من  فجمع، 

على  أجمع الناس ((ّصافیة الخالیة من شوائب الُعجمة، غیر أّن حّظ الشعر كان أوفر، فقد منابعھا ال

، وأقلُّ جیِّدا محفوظًا، وأّن الشعر أقّل وأكثر جیِّدا محفوظًا، ألّن في أدناه أّن المنثور من كالمھم أكثر

))من زینة الوزن والقافیة ما یقارب بھ جیٍّد المنثور
)4(

.  

، فقد عن سائر المصنفات في كتاب التعریفات اختالفا بّیناوقد اختلف االستشھاد بالمنثور         

والكالم الُمعتبر وغیر الُمعتبر، فمن األقوال في زمن  شمل كالم العرب الُمحتّج بھم وغیر الُمحتّج،

)5(جرجاني قول ابن عّباساالحتجاج، أقوال الصحابة، فقد ذكر ال
: بقولھ، )التوبة(في مصطلح  

                                                             

  ،]المقوالت [ ـ مصطلح  292،  291 التعریفات ــ 1 

  دستور العلماء جامع العلوم في اصطالحات الفنون ـ : ، وھو بال نسبة، وھو من شواھد]الكامل [ من والبیت     
  حسن ھاني فحص ـ دار : ـ عّرب عباراتھ الفارسیة) ت  ( القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري     

  . 215/  3م ـ 2000ھـ ـ 1412ـ  1الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط     

  د اهللا الرصاع الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق االمام ابن عرفة الوافیة ـ محمح بن قاسم األنصاري، أبو عبو    

  ـ  1ـ ط  المكتبة العلمیة) ھـ  894ت ( التونسي     

  ـ معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب ـ مجدي وھبة و كامل المھندس ـ مكتبة لبنان ساحة ریاض الّصلح 2 

  .401م ـ ص1983ـ  2 ـ بیروت ـ ط    

  محمد : ـ تح) ھـ  456ـ  390( ق القیرواني األزدي ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ـ أبو علي الحسن بن رشی 3

  .20/ 1م ـ 1981ھـ ـ  1401ـ  5الحمید ـ دار الجیل ـ ط  محي الدین عبد     

 .20/ 1ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ـ ابن رشیق القیرواني ـ 4 

  المطلب الھاشمي القرشي، أبو العباس، ِحْبر األمة ، صحابي جلیل،  اهللا بن عّباس بن عبد عبد: ھو ابن عّباسـ  5

  .ھـ  68ـ وروى عنھ األحادیث الصحیحة ، توفي سنة  rبمكة، والزم الرسول ـ  ولد    

 .95/ 4ـ  )ھـ  1396ت (  األعالم ـ الزركلي: ـ ینظر    
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التوبة الّنصوح الّندم بالقلب، واالستغفار باللسان، واإلقالع : قال ابن عّباس، رضي اهللا عنھما،....((

)).....،، واإلضمار على أال یعودبالبدن
)1(

الصحابة، بعض ، ذكر قول )بھة الشُّ( ، وفي مصطلح 

نظرنا إلى الدلیل مع قطع النظر إذا : إّن الكنایات رواجع، أي: وقول بعض الصحابة، ......((: فقال

)).........،عن المنابع، یكون منافیا للحرمة
)2(

.  

، )القانون ( ل النحاة والحكماء، فذكر في مصطلح اقواألقوال الُمعتبرة أومّما استشھد بھ من       

نھ، أمر كّلّي منطبق على جمیع جزئیاتھ التي یتعّرف أحكامھا م: القانون ((: قول النحاة حیث قال

))الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إلیھ مجرور : كقول النحاة
)3(

       في مصطلح و، 

اسم لما یتحّملھ اإلنسان من ثقل النفقة التي ینفقھا على من یلیھ من أھلھ : نةمؤ ((: ، قولھ)مؤنة ( 

))....،نة، مفعلة، ولیست مفعولةالمؤ: قال الكوفیونوولده، 
الحكماء فقال في مصطلح  ولــ، وأّما ق)4(

َمْحُو صفات اإلنسانیة، : الُبْخل: قال حكیمتْرك اإلیثار عند الحاجة، : ، وقیل الُبخل.....((): خل الُب( 

))وإثبات عادات الحیوانّیة 
)5(

.  

ُمعتبرة، فھي كثیرة، رة والبعیدة عن زمن االحتجاج، وغیر الاستشھاده باألقوال المنثووأّما       

 الوجودیة (( :، فقال)الوجودیة الالضروریة ( ، من ذلك في مصطلح )كقولنا : ( لھا بقولھ یقّدم وھو

 ھي المطلقة العامة مع قید الالضروریة، بحسب الذات، وھي إن كانت موجبة،: الالضروریة

))........، كل إنسان ضاحك بالفعل ال بالضرورة: كقولنا
)6(

.  

العروض ووقد انتھج السید الشریف الجرجاني كغیره من علماء العربیة في النحو والصرف         

وھي كثیرة إذا ما تتّبعت المصطلحات النحوّیة والصرفّیة والعروضّیة  بذكر أمثلة توضح ما قبلھا

: ، بقولھ)األسماء المقصورة ( مصطلح في في كتاب التعریفات، فمن ذلك على سبیل المثال 

))ُحْبَلى، وعصا، ورحا : نحوھي أسماء في أواخرھا ألٌف مفردة، : اء المقصورةاألسم((
)7(

 ،

ھو : اسم ال التي لنفي الجنس ((: ھ، فقد ذكر فیھ مثال یقول فی)اسم ال التي لنفي الجنس ( ومصطلح 

                                                             

 .]التوبة  [ـ مصطلح  95 ـ التعریفات ـ1 

  .]الشبھة[ مصطلحـ  165 ـ م ـ نـ  2

  .]القانون[ مصطلحـ  219 ـ م ـ ن ـ 3

  ].مؤونة [ ـمصطلح  303 ـ م ـ ن ـ4 

  .]البخل[ مصطلحـ  62 ـ ن ـ م ـ5 

  .] الوجودیة الالضروریة [ مصطلحـ  324 ـ م ـ ن ـ 6

  .] المقصورة األسماء [ مصطلحـ  40ـ  م ـ نـ 7 
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ال : مثلًا بھ، الُمْسند إلیھ من معموَلْیھا، وھو الُمسند إلیھ بعد دخولھا، تلیھا نكرة،  مضافًا أو ُمشّبھ

))غالَم رجل، وال عشرین درھما لك 
)1(

َحْذف َسَبٍب : البتر ((: ، ذكر فیھ قولھ)البتر (  ، ومصطلح 

فاعال، ُثّم ُأسقط منھ األلف وسكنت الالم، : تن، فبقي: فاعالتن، ُحِذف منھ: خفیٍف وقطع ما بقي، مثل

))مبتوًرا، وأبتر : ىسمَّفعلن، وُی: فاعل، فُینقل إلى: فبقي
)2(

.  

القول، أّن السید الشریف الجرجاني لم ینتھج في االستشھاد إلثبات القواعد فحسب،  خالصةو        

بل كانت ُجّل شواھده للتوضیح والتمثیل، حتى یتسنى لطالبي المصطلحات أن یدركوا معانیھا في 

  .لمكل فٍن وع

  

  

  

 

                                                             

  ]. الجنس لنفي التي ال اسم [ مصطلحـ  40ـ  التعریفاتـ  1

   .] البتر [ مصطلح ـ 61 ـ ن ـ مـ 2 
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  یةــْرفالصَّــو یةتــوــالمصطلحات الصَّ: أوال

  

  

  

كتاب  ((و كان الّصرف أحد مباحث علم النحو،فمع علم النحو،  نشأ علم الصرف        

))سیبویھ أول أثر وصل إلینا، وقد جمع بین دّفتیھ أبواب النحو والتصریف 
)1(

، ولم ُیِشر 

م لم یكونوا ینظرون من الُمتقدِّمین على الواضع األول لعلم الصرف، والسبب أنھأحد 

 التصریف على أنَّھلم مستقٌل عن النحو، وإنما كانوا یرون لى أّنھ ِعإلى التصریف إ

)2(مین یطلق علیھ النحوْلجزء منھ، وكان البحث في الِع
التصریف یبحث في بنیة  ((فـ، 

الكلمات عند انتظامھا، والتسلسل المنطقي یقتضي بأن ُیبدأ الكلمة، واإلعراب یبحث في 

بمعرفة التصریف قبل اإلعراب، لكنھم عكسوا األمر لصعوبة التصریف وغموضھ 

((
أقدم كتاب مستقلٍّ  ((مستقال، فكان  وازداد البحث في الصرف حتى أصبح ِعْلما ،)3(

ھـ ـ  249ت ( المازني عثمان  يألب) التصریف ( صل إلینا ھو كتاب بالتصریف و

)) )م  863
)4(

.  

                                                             

   1حسن ھنداوي ـ دار القلم ـ دمشق ـ ط . ـ مناھج الصرفیین ومذاھبھم في القرنین الثالث والرابع من الھجرة ـ د 1

  ، 41م ـ ص 1989ھـ ـ  1409ـ    

  ، إمام)ھـ  180 ـ 148( سیبویھ : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب :ھوسیبویھ     

  ط علم النحو، ولد في إحدى قرى شیراز، وقدم البصرة، فلزم الخلیل بن أحمد ففاقھ، وصنف النحاة وأول من بس    
  .رائحة التفاح: كتاب سیبویھ، في النحو، وكانت في لسانھ حبسة، وسیبوبھ بالفارسیة: كتابھ المسّمى    

  .81/  5ـ  ) ھـ 1396ت ( الزركلي األعالم ـ : ینظر    

 .53حسن ھنداوي ـ ص . مذاھبھم ـ دمناھج الصرفیین و: ینظر ـ 2

  .340/  2، نقال عن المنصف البن جني 60م ـ ن ـ ص  ـ 3

  ، 41حسن ھنداوي ـ ص . ـ مناھج الصرفیین ومذاھبھم ـ د 4

   ، ، من مازن شیبان)ھـ  249ت ( حبیب بن بقیة، أبوعثمان المازني بكر بن محمد بن :ھو عثمان المازني أبو   

  األلف ( و, )ما تلحن فیھ العامة ( كتاب  :النحو، من أھل البصرة، ووفاتھ فیھا، لھ تصانیف منھاأحد األئمة في    
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تتركب من حرف ) زید : ( ، فكلمةلكلمة ھي الحروف التي تتركب منھاوبنیة ا        

، وھذه الحروف عند النطق بھا )د ( ، وحرف الدال )ي ( ، وحرف الیاء )ز ( الّزاي 

فالعالقة بین تتحّول إلى أصوات، فالكلمة تتكون من حروف مكتوبة وأصوات منطوقة، 

قضایا  ة، أضف إلى ذلك أن مباحث الصرف ھيعلم األصوات والصرف قریب

فإن بعض مصطلحات  من ثّمواإلشمام واإلبدال وغیرھا، واإلعالل واإلدغام صوتیة، ك

، أو تحدیدھا في العلم األصوات وبعض مصطلحات الصرف ال یمكن الفصل بینھما

   .الذي تنتمي إلیھ

لمصطلحات األصوات والصرف الواردة في كتاب وتحلیل اسة وفیما یلي در       

على كیفیة صیاغتھا وتولیدھا، وانتقالھا من ) ھـ  816ت ( للجرجاني  التعریفات

، وھذه األخرإلى المعنى االصطالحي كما تقرره المعاجم اللغوّیة المعنى اللغوي األول 

  :المصطلحات ھي

  :اإلْبَدال

أبدل، واإلبدال في : مصطلح اإلبدال من المصطلحات الصرفیة الصوتیة، وھو مصدر للفعل         

))التغییر، واستبدلت ثوبًا مكان ثوب، وأخا مكان أخ : َخَلٌف من الشيء، والتبدیل ((ھو: اللغة
)1(

.  

    ھو أن ُیْجعل : الاإلْبد ((: وعّرف السید الشریف الجرجاني ھذا المصطلح في تعریفاتھ بقولھ        

))حرف موضع حرف آخر، لدفع الثَِّقل 
ھي تسعة  تبدل من غیرھا إبداال شائعا والحروف التي ،)2(

غیر ھذه الحروف فإبدالھا من غیرھا شاذ أو قلیل،  ا، وأّم)ھدْأُت ُموِطًیا : ( حروف، یجمعھا قول

، ُدعاء وبناء، واألصل ُدعاٌو: زائدة، نحوإبدال الھمزة من كل واو، أو یاء تطّرفتا، ووقعتا بعد ألف ك

فحذف الواو أو الیاء ووضع الھمزة موضعھا، ُیعّد إبداًال وتغییًرا، والغرض من ھذا  ،)3( ٌيوبنا

                                                                                                                                                                                   

  ).الدیباج ( ، و)العروض ( ، و)التصریف ( ، و)والالم    

  .69/  2ـ  ) ھـ 1396ت ( الزركلي األعالم ـ : ینظر   

 ].بدل [ ـ مادة  122/ 1ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  1
 ].اإلبدال [ ـ مصطلح  21ـ التعریفات ـ 2 

  محمد محي الدین عبد الحمید ـ دار الطالئع ـ القاھرة ـ: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ تح: ـ ینظر 3

  .96/  4م ـ 2004    
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ُدعاٌو، أو بناٌي فیھ ِثقل في النطق، وعند إبدال الواو : التغییر والتبدیل ھو دفع الثِّقل في النطق، فقولك

فبین المعنى اللغوي والمعنى  زال ھذا الّثقل، وأصبح النطق بھما سھال میسورا، ،والیاء ھمزة

  .االصطالحي مناسبة في المعنى، وشبھ كبیر وقریب

  :االْجِتماع

والجمع في اللغة یدل على  اجتمع، وھو خالف التفّرق، واالجتماع: لفعلاالجتماع مصدر ل        

مّكة، سمِّي الجتماع الناس بھ وكذلك یوم : جمعت الشيء جمعًا، وَجْمع: تضامِّ الشيء، ویقال

)1(یجتمع الناس فیھا وال یتفرقون خوف الّضالل : فالة ُمْجِمعة: الجمعة، ویقال
.  

بعض، واجتماع الّساكَنین تقارُب أجساٍم بعضھا من  (( واالجتماع في تعریفات الجرجاني ھو        

ة، ْیَصة،  وُخَوھ، كداّبجائز، وھو ما كان الحرف األول حرف مدٍّ، والثاني ُمْدغمًا فی، وھو ِهدِّعلى َح

))ة اصََّخ: في تصغیر
اإلدغام حرفان من جنس واحد أولھما ساكن والثاني متحرك، كإدغام ، و)2(

والّساكنان ال واأللف قبلھما حرف مدٍّ ساكن، ، )خاّصة ( ، وإدغام الصاد في )داّبة ( الباء في 

یجتمعان، غیر أّن في ھذه الحالة یجوز ذلك، ففي اجتماع حرف المدِّ األلف الساكن، وحرف ُمدغٍم 

یجوز اجتماع الساكنین، وفي معنى االجتماع االصطالحي یناسب المعنى اللغوي لالجتماع، لوجود 

  .الشبھ القریب لذلك

جائز في الغیر مصطلح االجتماع  بیان االجتماع المصنف في معرض تعریفھ لوزاد          

، وھو غیر جائز، وھو ما كان على خالف ِهدِّعلى غیر َحواجتماع الّساكَنین  (( :الساكنین، فقال

))، وھو إما أال یكون األول حرف مدٍّ، أو ال یكون الثاني ُمْدغمًا فیھ ِهدِّالساكنین على َح
)3(

.  

  

  :األْجوف

المثال، واألجوف، : األجوف مصطلح صرفي، وھو أحد أنواع الفعل المعتل، الذي یشمل       

في جوفھ داء، وشيء ما : ، التي تعني في المعاجم)جوف ( والناقص، وھو في اللغة من مادة 

                                                             

  ].جمع [ ـ مادة  480،  479/ 1ـ ) ھـ  395ت (  بن فارسا معجم مقاییس اللغة ـ: ـ ینظر 1

  ].االجتماع [ ـ مصطلح  23التعریفات ـ  ـ 2

  ].االجتماع [ ـ مصطلح  23ـ  م ـ نـ  3
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 جوفھ وصل إلى : خالف أصّم وصّماء، وقصب ُجوٌف، وجافھ الطعن والدواء :أجوف، وقناة جوفاء

)1(
.  

))ما اْعتّل عیُنھ، كقال، وباع  ((: ومصطلح األجوف في التعریفات        
الفعل الثالثي وزن ، ف)2(

الحرف الذي یقابل : ما اعتل عینھ، أي: ، فقولھ)فعل ( الفاء والعین والالم، بتقابل حروفھ األصلیة 

یقابل حرف العین في ف الذي حرف العین في الوزن، فاألجوف ھو الفعل الذي یكون فیھ الحر

، والحرف الذي یقابل العین ھو ألف، وھو )فعل ( حرف عّلة، كقال، وباع، فإنھما على وزن  الوزن

والجوف من كل الفعل،  جوففي : حرف عّلة، وعین الفعل في ترتیبھا تقع بین الفاء والالم، أي

  .وفي ھذا شبھ ومناسبة للمعنى اللغوي شيء باطنھ الذي یقبل الفراغ،

  :اإلدغام

كْسر األنف إلى : الّدْغُم(( أدغم، و: مصدر للفعلمصطلح صرفي وصوتي، وھو اإلدغام         

اسم من إدغامك حرفًا في : األسود األنف، والّدغمُة: دغمتھ دغمًا، واألْدغُم: باطنھ ھشمًا، تقول

))حرٍف، وأدغمُت الفرَس اللِّجام، أْدخلُتُھ في فیھ 
)3(

.  

إدخال : في اللغة ((اإلدغام : وعّرف المصنف اإلدغام في اللغة واالصطالح، حیث قال          

))الثِّیاب في الوعاء، إذا أدخلتھا أدغمت : الشيء في الشيء، یقال
وفي  ((: ، وفي االصطالح قال)4(

ھ، ـفیمًا ـُمدغ: والثانيُمدغمًا، : دراجھ في الثاني، ویسّمى األولإسكان الحرف األول وإ: الصناعة

))مّد، وعّد : لباث الحرف في مخرجھ مقدار إلباث الحرفین، نحوھو إ: وقیل
إذا تحّرك  ((فـ ،)5(

))المثالن في كلمة، أدغم أّولھما في ثانیھما 
سِكن فُأ ،َد، وعَدَدأصلھا مَدمّد، وعّد، فإن : ، نحو)6(

أي ُأدخلت  الثاني مدغمًا فیھ،درج في الثاني، فالدال األول ُمدغمًا، والدال ، وُأحرف الدال األول

الدال األولى في الدال الثانیة في كل منھما، وھذا المعنى االصطالحي فیھ مناسبة وشبھ من المعنى 

  .اللغوي، الذي یدل على إدخال الشيء في الشيء، وإدغام الحرف في الحرف

                                                             

  محمد : ـ تح) ھـ  538ت ( الزمخشري أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن أحمد أساس البالغة ـ : ینظرـ 1 
 ].جوف [ ـ مادة  157/  1ـ م  1998ھـ ـ  1419ـ  1باسل عیون السود ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط      

 ].األجوف [ ـ مصطلح  35ـ التعریفات ـ  2

 ]. دغم[ ـ مادة  32/  2ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 3

 ]. اإلدغام[ ـ مصطلح  30،  29التعریفات ـ  ـ 4

  ]. اإلدغام[ ـ مصطلح  30،  29ـ  م ـ ن ـ 5

 .113/  4ـ شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ  6
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  :اْسُم اآللة

 اسم،: اآللة إلى كلمة: كلمةاسم اآللة مصطلح صرفي، وھو مصطلح مركب، ُأضیفت فیھ         

اللفظ الموضوع على الجوھر : َرْسٌم وِسَمة توضع على الشيء ُتعرف بھ، واالسم: في اللغة: االسمو

: أصل تأسیسھ: االسم ((، و)1(اسم ھذا كذا: أو الَعَرض لتفصل بھ بعضھ من بعض، كقولك مبتدًئا

ُسمّي، وسّمیت، وأْسمْیت، وتسّمْیُت : الُسُمّو، وألف االسم زائدة ونقصاُنھ الواو، فإذا صّغرَت ُقْلَت

))بكذا 
)2(

.  

الحربة : أداة الحرب، وكل األدوات التي ُیعمل بھا أّلة، واألّلة: األلَُّة ((   واآللة في اللغة من        

)) واإلالُل األلُّ: خذ على ھیئة رأس الحربة، والجمیعُتّتونحوھا من األسّنة التي 
)3(

.  

ھو ما ُیعاِلج بھ الفاعُل : اْسم اآللة ((: ومصطلح اسم اآللة أورده المصنف في تعریفاتھ، قائًال       

))بوصول األثر إلیھ  ،المفعول
 داللة علىـــدِّي للـــــي المتعــفاسم اآللة اسم ُیشتقُّ من الفعل الثالث ،)4(

سیف، وُمْكحلة، وفأس، : أداة للنشر، وكذلكمفتاح، أداة ُیعالج بھا للفتح، وِمنشار، : ، نحو) 5(اآللة

وغیرھا، كل ھذه أسماء آالٍت، بواسطتھا ُیعالج الفاعل بھا المفعول لكي یصل إلى األثر في 

  .المفعول، وھذه مناسبة وشبھ قریب بین المعنیین، اللغوي واالصطالحي

  : م الّزمان والمكاناْس

یشتقان  ((اسم الزمان والمكان من المصطلحات الصرفیة التي ترد دائما متالزمة، ألنھما           

))على وزن واحد 
)6(

، وھما یدالن على زمن وقوع الفعل أو مكانھ، وھي أسماء تشتق من الثالثي 

 اسم لقلیل الوقت وكثیره،: والّزمانالّزَمُن وغیره، واالسم سبق الحدیث عنھ في المصطلح السابق، و

)7(أقام بھ زمانًا: أْزمن بالمكان طال علیھ الزمان، و: والجمع أْزُمن وأْزمان وأْزِمنة، وأزمن الشيء
 ،  

                                                             

  ].سما [ مادة  ـ 381/  6ـ ) ھـ 711ت ( عرب  ـ ابن منظور لسان ال: ـ ینظر 1
 ].سما ـ سمو [ ـ مادة  281/ 2ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل 2 
  ].ألل [ ـ مادة  81/ 1ـ  م ـ نـ  3
 ].اسم اآللة [ ـ مصطلح  40ـ التعریفات ـ  4
  م ـ  2004ھـ ـ  1426ـ  1عبده الراجحي ـ دار النھضة العربیة ـ بیروت ـ ط . الـتطبیق الصرفي ـ د: ـ ینظر 5

  .86ص      
 .84ـ ص  م ـ نـ  6
  ].زمن [ ـ مادة  87/ 6ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب ـ ابن منظور: ـ ینظر 7
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))الموضع، والجمع أمكنة، وأماٍكُن، جمع الجمع : المكان ((و
)1(

.  

لزماٍن أو ) یفعل ( مشتق من  ((: ھو ومصطلح اسم الزمان والمكان في تعریفات الجرجاني         

))مكاٍن وقع فیھ الفعل 
: تي أیضًا اسم لمكان الوعد، وكذلكموِعد، فھو اسم لزمن الوعد، ویأ: ، نحو)2(

مشِرق، اسم زمان وقع فیھ الفعل وقت : موِلد، اسم لزمن الوالدة، واسم لمكان الوالدة، وكذلك

  .إلخ......جِلس، ومعِرض، اإلشراق، ومسِجد، اسم مكان وقع فیھ فعل السجود، وم

المعنى والمفھوم السم الزمان والمكان عند الصرفیین فیھ شبھ كبیر من المعنى اللغوي، و      

  .سبة بین المعنیین واضحة جلّیةاوالمن

  :اْسم الفاعل

 فاعل،: فمن الثالثي على وزنوغیره،  التي ُتْشتقُّ من الفعل الثالثي اسم الفاعل من المشتقات        

ھ ــــم في أولــادة المیــعلى زنة المضارع منھ بعد زی(( ضرب فھو ضارب، ومن غیر الثالثي : نحو

)) مضمومة، ویكسر ما قبل آخره
)3(

اسم، : الفاعل لكلمة: وُأضیفت فیھ كلمةنحو قاتل فھو ُمقاِتل، ، 

فاعل، : فعل، على زنة: اسم فاعل من الفعل: واالسم سبق بیانھ في مصطلح اسم اآللة، والفاعل

 َفْعًال، أفعُلھ كذا فعْلُت: ذلك ومن وغیره، عمل من شيء إحداث على یدل (( ھو الذي: اللغة في والفعل

)) قبیحًة أو حسنًة َفْعلة فالن من وكانت
)4 (

.  

) یفعل ( ما ُاْشُتّق من : اسم الفاعل ((: الفاعل عّرفھ المصنف في تعریفاتھ قائالومصطلح اسم        

))لمن قام بھ الفعل، بمعنى الُحدوث 
ل على من قام بفعل الضرب، داسم یضارب، : ، فقولك)5(

یدل على الفعل ومن قام ، ومجاِھد اسم لمن قام بفعل الجھاد، فھو لمن قام بفعل الذھابوذاھب اسم 

  .بھ، وفي ھذا المعنى االصطالحي مناسبة للمعنى اللغوي، وشبھ قریب في المعنیین

  وذكر المصنف في ذیل تعریف ھذا المصطلح مخرجاتھ التي أخرجھا القید األخیر، وھو معنى        

  ّثبوت لكونھما بمعنى الد األخیر خرج عن الّصفة الُمشّبھة، واسم التفضیل، بالقیو (( :الحدوث، فقال

                                                             

  ].مكن [ ـ مادة  163/ 13ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب ـ ابن منظورـ 1 
 ].اسم الزمان والمكان [ ـ مصطلح  41ـ التعریفات ـ  2

 .63/  3شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ  ـ 3

  ].فعل [ ـ مادة  511/ 4ـ ) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  4

  ].اسم الفاعل [ ـ مصطلح  42التعریفات ـ  ـ 5
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))ال بمعنى الحدوث 
)1(

.  

  :اْسم المفعول

وھو مصطلح  من المشتقات التي ُتْشتقُّ من األفعال الثالثیة وغیر الثالثیة اسم المفعول،           

: مفعول، نحو: فُیشتقُّ من الثالثي على زنة صرفي، یدل على الفعل وعلى من وقع علیھ الفعل،

من الزائد على ثالثة أحرف أتیت بھ على وزن اسم الفاعل، ولكن تفتح  ((وضرب فھو مضروب، 

))منھ ما كان مكسورًا، وھو ما قبل اآلخر
ل من اسم مفعو: والمفعول قاتل فھو ُمقاَتـل،: ، نحو)2(

  .مفعول: فعل، على زنة: الفعل

لمن وقع علیھ ) یفعل ( من ما ُاْشُتّق : اْسم المفعول ((: وعّرف الجرجاني ھذا المصطلح بقولھ         

))الفعل 
ُمقاَتـل اسم یدل على من وقع علیھ فعل القتل، وُمنتَظر اسم یدل على من وقع : ، فقولك)3(

  .علیھ فعل االنتظار، وھذا المعنى الصرفي مناسب للمعنى اللغوي، لوجود الشبھ بینھما

  

  :األْسَماُء الَمْقُصورة

، وھي اسم المفعولة: على زنة: المقصورةسبق ذكره، و واالسم اسم، مفردھا جمٌع،:األسماء      

: َحَبْسُتھ، وھو كالنازع المقصور: َقَصْرُتھ  (( :قصر، والقصر في اللغة: مفعول من الفعل الثالثي

لم أرفعھ : الذي قصره قیُده، وَقَصْرُت نفسي على ھذا األمر إذا لم تطمح إلى غیره، وقصرُت طرفي

َقصْرنھ على أزواجھن، وَقصر من الصالة َقْصًرا وأْقصر : إلى ما ال ینبغي، وُھنَّ قاصراُت الطرف

))وقصَّر 
)4(

.  

عّرفھ المصنف صرفي وھو مصطلح  ھذا المصطلح،األسماء بأنھا مقصورة في وقد ُنِعتْت       

ُحْبَلى، وعصا، : مفردة، نحوھي أسماء في أواخرھا ألٌف :  األسماء المقصورة ((: حیث قال عنھ

)) ورحى
، أسماء دّلت على ..... ) ُضحى، ومصطفى، وھدى، وفتى، وموسى، : ( وكذلك نحو ،)5(

                                                             

  ].الفاعل اسم [ ـ مصطلح  42ـ  التعریفاتـ  1

  .63/  3ـ شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ  2

  ].اسم المفعول  [ـ مصطلح  42ـ التعریفات ـ 3 
 ].قصر [ ـ مادة  81/  2ـ ) ھـ  538ت ( ـ أساس البالغة ـ الزمخشري  4
  ].األسماء المقصورة [ ـ مصطلح  40ـ التعریفات ـ  5
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، فھي أسماء لیست بعدھا ھمزة األسماء ُقِصرت أواخرھا على ألٍف مفردٍةمعاني في نفسھا، وھذه 

مقصورة، وقصرھا على األلف في أواخرھا معنًى اصطالحیًا، ھذا المعنى فیھ شبھ ومناسبة قریبة 

  .من المعنى اللغوي للقصر

  :األْسماُء الَمْنُقوَصة

، وھو اسم مفعول من الفعل مفعول: على زنة :، والمنقوصاسم مفردھا جمٌع،:األسماء       

  ص ــاًنا، وانتقـنَقصھ حّقھ َنْقًصا وانتقصھ، ونَقص بنفسھ ُنْقص: نقص (( :، والنقص لغًةنقص:  الثالثي

عابھ، وما فیھ َنِقیصة وَمْنَقصة، وفالن ذو نقائص : استحّطھ، وانتقصھ وتنّقصھ: واستنقص الثمن

)) ومناقص
  .ِعتْت فیھ األسماء بأنھا منقوصةمصطلح ُنال ، وھذا)1(

ھي أسماء في أواخرھا یاء ساكنة قبلھا : األسماء المنقوصة ((: بقولھوعّرفھ السید الشریف          

))كسرة، كالقاضي 
)2(

ھذه األسماء وغیرھا ...... ) القاضي، والوادي، والّساعي، والّراضي، و( فـ، 

خالف الحروف الصحیحة، فحروف العلة ضعیفة،  أسماء في أواخرھا حرف عّلة، وحروف العّلة

فالمعنى االصطالحي لالسم ، فھي تتغیر وتتبّدل وغیر ثابتة، وكل ھذا یجعلھا ناقصة غیر تامة

  . المنقوص فیھ مناسبة وشبھ من المعنى اللغوي للنقصان

  :االسم المنسوب

: االسم المنسوب مصطلح من المصطلحات الصرفیة، والمنسوب اسم مفعول من الفعل         

 حسیٌب وفالن باألنساب،وا وتفاخر فالن، بني في نسٌب لھ: نسب (( من اللغة في المنسوبنسب، و

)) وَنَسٍب َحَسٍب ذو: نسیٌب
 ویكون البالد، إلى ویكون باآلباء یكون سبوالّن القرابة،: الّنسُب ((، و)3(

)) الصناعة في
)4(

.  

 قبلھا، ما مكسور مشددة یاء بآخره الُمْلحق االسم ھو ((: واالسم المنسوب في االصطالح        

)) وھاشِمّي َبصِرّي،: نحو للتأنیث، عالمًة التاء ُألحقت كما إلیھ، للنسبة عالمًة
فبصِريٌّ اسم لحق  ،)5(

                                                             

 ].نقص [ ـ مادة  299/  2ـ ) ھـ  538ت ( ـ أساس البالغة ـ الزمخشري  1

  ].األسماء المنقوصة [ ـ مصطلح  40ـ التعریفات ـ  2

 ].نسب [ مادة  ـ 2/265ـ  ) ھـ  538ت ( ـ أساس البالغة ـ الزمخشري  3
  ].نسب [ مادة  ـ 118/ 14ـ ) ھـ 711ت ( ـ لسان العرب ـ ابن منظور 4 
  ].المنسوب  االسم[ مصطلح  ـ 43، 42ـ  فاتـ التعری 5
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البصرة، وھاشِميٌّ اسم كذلك،  مدینةآخره یاء مشّددة مكسور ما قبلھا، وھو یدل على النسبة إلى 

نحِوّي، : ذلك قولكلحق آخره یاء مشّددة مكسور ما قبلھا،، وھو یدل على النسبة إلى بني ھاشم، وك

ى النسبة إلى صرِفيٌّ، أسماء لحق آخرھا یاء مشّددة مكسور ما قبلھا، وھي تدل عل أو لغِويٌّ، أو

  .صناعة من الصناعات، فالمعنى االصطالحي مناسب للمعنى اللغوي، لقرب الشبھ بینھما

  :ْشمامإلا

الّشمم یدل على المقاربة والمداناة، شمَّ، و: مصطلح صوتّي، وھو مصدر للفعل اإلشمام        

ُتِشمَّ  أن: واإلشمام ،)1(الطیبالمفاعلة من شاممُتھ، إذا قاربتھ ودنوت منھ، وأشممُت فالن : والمشاّمة

فتجد في فیك إشمامًا لّالم لم یبُلغ أن   وتْسُكت، ھذا الَعَمل،: الحرف الّساكن حرفًا، كقولك في الّضّمة

)2(الكْسر والفتح أیضًا ضّمة خفیفة، ویجوز ذلك في یكون واوًا، وال تحریكًا ُیْعتّد بھ، ولكن شّمة من
.  

 ال  ولكن بالضَّم، للتلفُّظ الّشفَتْین َتْھیئة ((  :ومصطلح اإلشمام في تعریفات الجرجاني ھو         

)) األعمى بھ َیْشعر وال علیھ، الموقوف الحرف ضّمة على أو قبلھا، ما ضم على تنبیھًا بھ، ُیتلفظ
)3(

, 

فشمُّك للضمة ھو دنوك وقربك وتھیئتك للتلفظ بھا ولكن ال تتلفظ بھا، وھذا اإلشمام ال یشعر بھ 

األعمى، ألن إشمامك بھذه الكیفیة ھو حركة مرئیة دون صوت مسموع، فدنوك وقربك بالتلفظ ھو 

معنى اصطالحي أطلق علیھ أصحابھ بتسمیة اإلشمام لمناسبة ھذا المعنى االصطالحي للمعنى 

  .للغوي، ولقرب الشبھ بینھماا

  

  :األصوات

           والّصوت في اللغة وھو اسم لعلم من علوم اللغة، ، األصوات جمٌع، مفردھا صوت       

تصویتًا، أي دعاه، وصات یصوت صوتا فھو صائت، بمعنى صائح، وكل  بفالٍن صّوت فالٌن ((من 

  : َصّتٌتحسن الصوت شدیده، ورجل : من األصوات، ورجل صائت ضرب من األغنیات صوٌت

                                                             

  ]. شّم[  مادة ـ 175/  3ـ )  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم :ـ ینظر 1

  ].شمم [ ـ مادة 357/ 2ـ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ینظرـ 2 
 ].اإلشمام [ ـ مصطلح  44ـ التعریفات ـ  3
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))حسن الصوت 
)1(

.  

غاق، حكایة صْوت  :كل لفظ ُحكي بھ صوت، نحو ((: المصنف ھي تعریفاتواألصوات في         

))ناخة البعیر، وقاع، لزجر الغنم إلِنْخ، : الغراب، أو ُصوِّت بھ للبھائم، نحو
 ْخ،ــاق، و ِنـغ( ، فـ)2(

ُیتلّفظ بھا، وكذلك للرعد صوت، وللریح صوت، ووقوع األشیاء من مكان مرتفع  أصوات) وقاع 

))كیفیة قائمة بالھواء یحملھا إلى الّصماغ  ((: فالّصوت ،تحدث صوتا
)3(

، فالمعنى االصطالحي 

  .ألن المناسب بینھما قریبة لألصوات فیھ شبھ من المعنى اللغوي،

  

  :اإلعالل

المرض، وصاحبھا : الِعّلُةعّل، و: صرفي، وھو مصدر للفعلصوتي اإلعالل مصطلح         

)4(الُمِسنُّ الذي تضاءل وصُغر جسمھ: الَعلُّ من الّرجال: ، ومن ھذا الباب وھو باب الّضعفُمْعتّل
.  

ھو تغییر حرف العّلة  :اإلعالل ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح في تعریفاتھ  بقولھ       

))للّتْخفیف 
: فإذا أردنا أن نصوغ منھ فعًال مضارعًا قلناقول، : قال معتّل العین، وأصلھ: ، فالفعل)5(

َیْقُوُل، ومثل ھذا الضبط فیھ ثقل، فتنتقل حركة الواو وھي الضمة، إلى الساكن قبلھا، وھو القاف، 

)6(یُقول: لیصبح الفعل
ھذا ف، فھذا تغییر لحركة حرف العّلة إلرادة التخفیف ودفع الثقل في النطق، 

  .المفھوم والمعنى االصطالحي عند الصرفیین مناسب للمعنى اللغوي، لوجود الشبھ بینھما

شامل لھ، ) تغییر: ( فقولنا ((: وزاد المصنف في ھذا التعریف توضیحھ وبیان محترزاتھ، فقال       

لیس  مزة، وبعض اإلبدال مما، خرج تخفیف الھ) حرف العلة( : ة واإلبدال، فلّما قلناولتخفیف الھمز

: خرج نحو ) للتخفیف( : بحرف علة، كأصیالل، في أصیالن، لقرب المخرج بینھما، ولّما قلنا

مباینة كّلیة، ألنھ تغییر حرف العلة، وبین اإلبدال عالم، فبین تخفیف الھمزة واإلعالل : عألم، في

  : وُوجد اإلعالل بدون اإلبدال في قال،: من وجھ، إذ ُوِجَدا في نحو عموم وخصوصعالل واإل

                                                             

  ].صوت[  مادةـ  421/ 2 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ 1 

  ].األصوات [ ـ مصطلح  45ـ التعریفات ـ 2 

 ].الصوت [ ـ مصطلح  177ـ  م ـ نـ 3 

  ]. عل[  مادة ـ 14/  4ـ )  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ینظرـ  4

  ].اإلعالل [ ـ مصطلح  48ـ التعریفات ـ 5 

 .167، 166الراجحي ـ ص عبده . الـتطبیق الصرفي ـ د: ـ ینظر 6
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))أصیالن : یقول، واإلبدال بدون اإلعالل في
)1(

.  

  :اإلَمالة

أمال، وھي مصطلح صرفي صوتي، وھي إمالة الفتحة نحو الكسرة، : اإلمالة مصدر الفعل        

وكانت منتشرة في لھجات عربیة قدیمة، وھي تمثل مستوى من اللغة وإمالة األلف نحو الیاء،

تدل على انحراف في الشيء إلى جانب  ((: واإلمالة في اللغة ،)2(الفصحى، وُیقرأ بھا القرآن الكریم 

))منھ، مال یمیل مْیًال 
)3(

.  

))أن ُتنّحي بالفتحة نحو الكْسرة : اإلمالة ((: وفي االصطالح قال السید الشریف الجرجاني       
)4(

 ،

: قبل األلف الممالة، وقبل حرف الراء، وقبل ھاء المؤنث عند الوقف، نحو فتمال الفتحة نحو الكسرة

،       )من الكِبِر : ( تمال فتحة الباء ألنھا وقعت قبل راء مكسورة في الطرف، تقول) من الكَبِر ( 

     : تمال فتحة المیم ألنھا وقعت قبل الھاء الموقوف علیھا، تقول) ِنْعَمْھ : ( عند الوقف) ِنْعَمة ( و 

)ِنْعِمْھ ( 
فإمالة الفتحة إلى الكسرة انحراف،  وھي المیول من الفتح إلى الكسر، وھذا المعنى  ،)5(

  .االصطالحي لإلمالة مناسب للمعنى اللغوي، وفیھ شبھ قریب

  :الّتجنیس المضارع

الّتجنیس المضارع مصطلح مركب، ُنِعت فیھ التجنیس بالمضارع، والّتجنیس مصطلح          

َضْرب من الشيء والناس والطیر، وُحُدوُد النحو والعروض، : الجنس ((جّنس، و: مصدر للفعل

))واألشیاء، ویجمع على أجناس 
الذي : المضارع ((ضارع، و: ، والمضارع اسم مفعول من الفعل)6(

))نھ مثُلُھ وِشْبُھھ یضارع الشيء كأ
)7(

 .     

  وھو أن ال تختلف الكلمتان إال : الّتْجنیس المضارع ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح بقولھ       

                                                             

  ].اإلعالل [ ـ مصطلح  48ـ التعریفات ـ  1

  .172، 171عبده الراجحي ـ ص . الـتطبیق الصرفي ـ د :ـ ینظر 2

  ]. میل[  مادة ـ 290/  5ـ )  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ 3 

 ].اإلمالة [ ـ مصطلح  53ـ التعریفات ـ 4 

 .173، 172عبده الراجحي ـ ص . الصرفي ـ دالـتطبیق  :ینظر ـ 5

  ].جنس [  مادةـ  267/  1 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب ـ  6

  ]. ضرع[  مادة ـ15/  3 ـ م ـ ن ـ 7 
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))في حرف متقارب، كالّداري، والباري 
)1(

فالكلمتان تختلفان في حرف الدال في األولى، وحرف ، 

جھاز النطق، أما بقیة الحروف فإنھا متساویة الباء في الثانیة، على الرغم من تقارب مخرجھما في 

 عة، وھذا المعنى االصطالحي للجنسفي النوع والترتیب، فالكلمتان فیھما تشابھ ومضار

  .وللمضارعة فیھ مناسبة مع المعنى اللغوي لھما

  :تْجنیس الّتحریف

والتجنیس ھنا ُنِعت  مصطلح تجنیس التحریف قریب الشبھ من مصطلح التجنیس المضارع،          

كل كلمة ُتقرأ على وجوٍه من ((   :لتحریف في اللغةحّرف، وا: بالتحریف، والتحریف مصدر للفعل

 ، والتحریف في القرآن تغییر الكلمة عن معناھا، وھي قریبة الّشبھ، كما.....القرآن ُتسّمى حْرفًا، 

))كانت الیھود ُتغّیر معاني التوراة باألشباه 
)2(

.  

 ھو أن یكون: تْجنیس الّتحریف ((: وأورد المصنف ھذا المصطلح في تعریفاتھ، وعّرفھ بقولھ         

))د االختالف في الھیئة، كَبْرد، وُبْر
)3(

، فالكلمتان متساویتان في الحروف والترتیب، ومختلفان في 

المعنى، فالمعنى الذي تحریفًا في ووھذا االختالف ُیْحدث تغییرًا  الھیئة، أي في ضبط الحركات،

ذو ُقرٍّ وَبَرٍد، وقد ُبِرد القوم : مطٌر كالَجْمد، وسحاب َبِرٌد الَبْرُد ھو: َبْرد: تحملھ الكلمة األولى وھي

: ھو ثوٌب من ُبرود الَعْصب والَوْشي، والُبْردد: الُبْرُد: إذا أصابھم الَبْرد، ومعنى الكلمة الثانیة وھي

)4(تلحف بھ العرب ونحو ذلك كساء مرّبع أسود فیھ ِصْغٌر
، فھذا االختالف في الھیئة أّدى إلى 

تحریف وتغیر في المعنى، وھذا المعنى االصطالحي لتجنیس التحریف مناسب وفیھ شبھ كبیر 

  .بالمعنى اللغوي

  :ْصحیفالّت تْجنیس

 مصدر مصطلح تجنیس الّتصحیف قریب الشبھ بمصطلح تجنیس التحریف، فالّتصحیف         

  الذي َیْروي الخطأ عن قراءة  ، وھوالُمصحُِّف :الّصحفيُّ((للفعل صّحف، والّتصحیف في اللغة من 

                                                             

 ].التجنیس المضارع [ ـ مصطلح  74ـ التعریفات ـ 1 

  ]. حرف[  مادة ـ305/ 1 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ  2

 ].تجنیس التحریف [ ـ مصطلح  75التعریفات ـ ـ 3 

 ]. برد[  مادة ـ128،  127/ 1 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب: ـ ینظر 4
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)) الصُُّحف بأشباه الحروف
)1(

.  

ھو أ ن یكون الفارق نقطة، كأْنقى،  ((: ومصطلح تجنیس الّتصحیف في تعریفات الجرجاني           

))وأتقى 
)2(

ذلك ـخّلصتھ مما یشوبھ تنقیًة، وك: تدل على نظافٍة وخلوص، منھ نّقیت الشيء ((، فأنقى 

))أفضل ما انتقیت من شيء : انتقیت الشيء، كأنك أخذت أفضلھ وأخلصھ، والنقاوة: یقال
)3(

، وأتقى 

تَوّقُھ، : ما یقي الشيء، واّتِق اهللا: على دفع شيء عن شيء بغیره، ووقیتھ أقیھ وقًیا، والوقایة ((تدل 

: وكأنھ أراد ،) ِبشقِّ تمرة ولواتَُّقوا الّنار : ( ـ  rأي اجعل بینك وبینھ كالوقایة، قال النبي ـ 

))اجعلوھا وقایة بینكم وبینھا 
فأنقى وأتقى تختلفان في المعنى، على الرغم من أن الفارق بینھما  ،)4(

، فعند القراءة ترى على اختالف جنسیھما ھو نقطة، فحرف النون وحرف التاء من أشباه الحروف

: أن االختالف بسیط ، ولكن المعنى بین الكلمتین بعید، وفي تغییر النقطة الفارقة بینھما بالزیادة في

للتجنیس والتصحیف فیھ شبھ  أتقى ُیعدُّ تصحیفًا، وھذا المعنى االصطالحي: في أنقى، أو بالحذف

    .من المعنى اللغوي

  :یفرالّتْص تْجنیس

والتصریف  صّرف،: ، والتصریف مصدر الفعلتجنیس الّتصریف مصطلح صوتّي        

 تصرُُّفھا من وجھ إلى وجھ، وحال : ھو اشتقاق بعض من بعض، وتصریف الریاحواالنصراف 

)5( إلى حال
.  

ھو اختالف الكلمتین في إبدال حرف  (( : ومصطلح تجنیس الّتصریف في تعریفات الجرجاني       

الُمفیح، : ریب منھ، كما بینأو ق )   هـنـع أَون ـنـو ي ه ـنـع  ونـهـنـوهم ي(  : إما من مْخرجھ، كقولھ تعالى

                                                             

 ]. صحف [ مادة ـ380/ 2 ـ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل ـ  1

  ].تجنیس التصحیف [ ـ مصطلح  75ـ التعریفات ـ  2

  ]. نقي[  مادة ـ 465/  5ـ )  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم ـ 3

  ،] وقى[  مادة ـ 131/  6ـ  م ـ ن  ـ 4

  )اتَُّقوا الّنار ولو ِبشقِّ تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طیبة ( : ـ  rقال النبي ـ : الحدیث كامال    

  ,11/  8ـ  6023، ورقم الحدیث  109/  2ـ  1417صحیح البخاري ـ البخاري ـ رقم الحدیث : ینظر    

  . 702/  2ـ  68وصحیح مسلم ـ مسلم ـ رقم الحدیث     

  ].صرف [ ـ مادة  391/ 2ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ینظرـ  5
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))والُمبیح 
المفیح صوت : ، والفاء في كلمة، أصوات حلقیةوینأون الھاء والھمزة في ینھون، ف)1(

)2(مبیح صوت شفويٌّال: ويٌّ أسناني، والباء في كلمةشف
، فُتْبدل الحروف التي من مخرج واحد،  

والباء، واإلبدال الذي یحدث في الحروف ذات كالھاء والھمزة، أو من مخرجین قریبین، كالفاء 

المخارج الواحدة أو القریبة المخرج، المتشابھة في بقیة الحروف، ھو تصریف في أجناس ھذه 

  .لھذه التسمیة اللغوي من المعنى الحروف، وقد أطلق علیھ األصواتیون ھذا المصطلح لقرب الشبھ

  :الترتیل

أیضًا مصطلح عند علماء التجوید والقراءات، والترتیل الترتیل مصطلح صوتي، وھو         

ُمفلٌَّج، ورتَّْلُت : حسُن الُمَتَنضَّد، وُمَرتٌَّل: تنسیق الشيء، وَثْغٌر َرِتٌل: الرَّْتُل ((رّتل، و: مصدر للفعل

     الكالَم ترتیًال،  إذا أْمَھْلُت فیھ وأحسْنُت تألیفھ، وھو یترّتُل في كالمھ، ویترّسُل إذا فصل بعضھ 

))من بعض 
)3(

.  

ھو خفض : الحروف وحفظ الوقوف، وقیل مخارج رعایة ((: والترتیل في االصطالح ھو          

))ھو رعایة الوالء بین الحروف المركبة : الصوت والّتحزین بالقراءة، وقیل
)4(

، فرعایة مخارج 

الحروف، وخفض الصوت والّتحزین بالقراءة، ورعایة الوالء بین الحروف المركبة، كّلھا تنسیق 

فالمناسبة بین المعنیین االصطالحي واللغوي في الكالم، وفصل بعضھ من بعض، وُحسُن تألیف 

  .بّینھ، والشبھ جليٌّ بینھما

   :الّتْصریف

، صّرف: مصدر للفعل وھو علم یبحث في أبنیة الكلمات وتصرفھاوالّصرف التصریف           

تصرُُّفھا من وجھ إلى : واالنصراف والتصریف ھو اشتقاق بعض من بعض، وتصریف الریاح

)5( لوجھ، وحال إلى حا
.  

  تحویل األصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاٍن  ((: في تعریفات الجرجاني ھو والّتصریف         

                                                             

  .27: األنعام ـ اآلیة: ، سورة]تجنیس التصریف [ ـ مصطلح  75ـ التعریفات ـ  1

 .85،  47، 46م ـ ص 2007المصریة ـ  إبراھیم أنیس ـ مكتبة األنجلو. األصوات اللغویة ـ د:ـ ینظر 2

  ].رتل [ ـ مادة  96/ 2ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  3
  ].الترتیل [ ـ مصطلح  78ـ التعریفات ـ  4
  ].صرف [ ـ مادة  391/ 2ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ـ ینظر 5
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))مقصودة ال تحُصل إال بھا، وعْلُم بُأصوٍل یعرف بھا أحواُل أبنیة الكلمة التي لیست بإعراب 
)1(

 ،

ومضروب،  ، وضارب،َبَریضرب، واضرب، وَض: یمكن تحویلھ إلى) ب ـ رـ  ض: ( فاألصل

ال تحصل  وضّراب، ومضرب، فكل ھذه الكلمات تحولت من أصل واحد إلى معاني جدیدة وكثیرة

فمعنى التصریف  ،لیدل على معاني جدیدة اشتقاق من أصل واحدتصریف و، وھو إال بھذا التحویل

أبنیة في االصطالح یناسب المعنى اللغوي، للشبھ القریب بینھما، وھو أیضا اسم لعلم یدرس أحوال 

  .الكلمة

  :الّتْصغیر

یدل على ِقّلٍة  ((صّغر، والّتصغیر : التصغیر اسم باب من أبواب الصرف، وھو مصدر للفعل        

))خالف الكبیر : ضّد الِكَبر، والّصغیر: وحقارة، من ذلك الصِّغر
)2(

.  

تقلیًال،  وتحقیرًا، أتغییر صیغة االسم ألجل تغییر المعنى،  ((: والّتصغیر عند الصرفیین ھو         

وُقبیل، وُفویق، و ُأخّي، وُیبنى علیھ ما في أو تقریبًا، أو تكریمًا، أو تلطیفًا، كُرجیل، وُدریھمات، 

)) خذوا ِنْصف دینكم عن ھذه الُحمیراء: اهللا عنھا ـ  يعائشة ـ رض قـ في ح rقولھ ـ 
)3(

، فتغییر 

: الجدیدة على التحقیر، وتغییر صیغة ُرجیل، لتدل في الصیغة: رجل، للتصغیر تقول: صیغة

ُقبیل، وُفویق، لتدل : قبل، وفوق، تقول: ُدریھمات، لتدل على التقلیل، وتغییر صیغة: دراھم، تقول

اء ـــذه األسمـــم والتلطف، فكل ھـــُأخّي، لتدل على التكری: أخ، تقول: ةـــعلى القرب، وتغییر صیغ

عنى، والمعنى العام في االصطالح ھو التقلیل، وخالف تغیرت صیغتھا ألجل تغییر الم المصغرة

كبیر، وھذا ما یدل علیھ المعنى اللغوي للتصغیر، فالمناسبة واحدة والمعنى االصطالحي واللغوي  تال

  .قریب الشبھ من بعضھما

  :الّتنافر

یدل على تجاٍف  ((: نّفر، والتنافر والنِّفار: ، وھو مصدر للفعلر مصطلح صوتّينافالّت         

))وتباعد، منھ نفر الدابة وغیره نفارًا، وذلك تجافیھ وتباُعُده عن مكانھ ومقرِّه 
)4(

.  

                                                             

  ].التصریف [ ـ مصطلح  82ـ التعریفات ـ  1
  ].صغر [ ـ مادة  290/  3ـ ) ھـ  395ت ( مقاییس اللغة ـ ابن فارس ـ معجم 2 
  .، والحدیث سبق تخریجھ]التصغیر [ ـ مصطلح  82عریفات ـ ـ الت3 
  ].نفر [ ـ مادة  459/  5ـ ) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس 4 



 يةوالصرف يةتاملصطلحات الصو                                                                                                              الثاني                                                                                                                       الفصل 

 

87 

 

في الكلمة ُیوجب  وْصٌف: الّتنافر ((: وعّرف السید الشریف الجرجاني ھذا المصطلح قائال         

)) اترِزع، وُمْسَتْشُخْعالُھ. ِثقلھا على اللسان، وُعْسر النُّطق بھا، نحو
)1(

، فعند النطق بھاتین الكلمتین 

في النطق، ألن حروفھا متباعدة المخرج، ولذا  وأشباھھا یجد المرء ِثقل في ذلك، أي صعوبة وُعسر

وفي ھذا . حتى ال یتلعثم في كالمھ ذكر ھذه الكلمات في معرض حدیثة وینفر منیبتعد المتكّلم 

  .وي، لوجود الشبھ بینھماالمعنى االصطالحي مناسبة قریبة من المعنى اللغ

    :الّثالثي

من العدد، وَثَلثت القوم أْثِلُثھم : الثالثة ((، وھو نسبة إلى العدد ثالثة، والثالثي مصطلح صرفي      

))كانا اثَنْین فِصْرُت لھما ثالثًا : َلْین، أيُجَثَلْثُت الرَّ: أموالھم، وقد یقال َثْلثا، إذا أَخْذَت ُثُلَث
)2(

.  

))ما كان ماضیھ على ثالثة أحرف أصول  ((: ومصطلح الثالثي في تعریفات الجرجاني ھو      
)3(

 ،

ضرب، وھذا الفعل یتكون من ثالثة أحرف ھي : مضروب اسم مفعول من الفعل الماضي: فقولك

الضاد، والراء، والباء، فھذه حروف أصلیة في الفعل، أي غیر زائدة، وعددھا ثالثة : أصول، وھي

  .رف، فمناسبة المعنى االصطالحي للثالثي مع المعنى اللغوي قریبة، والشبھ بّینأح

  :َجْمع القلَّة

جمع القّلة قسم من أقسام الجمع الُمكّسر، وجمع القّلة یدل حقیقًة على ثالثة لما فوقھا إلى        

جمع، وھو في اللغة : والجمع مصدر للفعل ،)4(َأْفِعَلة ـ َأْفُعْل ـ ِفْعَلة ـ َأْفَعاٌل : العشرة، وأوزانھ ھي

مّكة، سمِّي الجتماع الناس بھ وكذلك : جمعت الشيء جمعًا، وَجْمع: یدل على تضامِّ الشيء، ویقال

)5(یجتمع الناس فیھا وال یتفرقون خوف الّضالل : فالة ُمْجِمعة: یوم الجمعة، ویقال
نعت والقّلة ، 

))القلیل : صغیر الُجثَّة، والُقلُّ: ھو قلیل، ورجل قلیلقّل الشيء، ف ((: في اللغةللجمع، وھو 
)6(

.  

  ھو الذي ُیطلق على عشرة فما دونھا من غیر قرینة، وعلى ما  ((وجمع القّلة في التعریفات          

                                                             

 ].التنافر [ ـ مصطلح  92ـ التعریفات ـ 1 
 ].ثلث [ ـ مادة  205/ 1ـ ) ھـ  170ت ( یل ـ كتاب العین ـ الخل 2

  ].الثالثي [ ـ مصطلح  99ـ التعریفات ـ 3 
  .52/  4شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ  : ـ ینظر 4
  ].جمع [ ـ مادة  480،  479/ 1ـ ) ھـ  395ت ( معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس : ـ ینظر 5

 ].قلل [ ـ مادة  425/  3ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل 6 
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))فوقھا بقرینة 
 َأْسِلَحة ، َأْفُلْس ، ِفْتَیة ، وَأْفَراس ، فھذه جموع تدل على أقل من العشرة،: ، نحو)1(

وإذا ُأرید بھذه الجموع للداللة على أكثر من العشرة، فیجب ووجود قرینة تدل على العدد ما فوق 

العشرة، فالجمع ما دل على الثالثة فما فوقھا، والثالثة إلى العشرة قیاسًا بما فوق العشرة ُیعدُّ جمعًا 

  .قلیًال، فمعنى جمع القّلة في االصطالح یناسب المعنى اللغوي لھ

  :الَكْثَرةَجْمع 

القسم الثاني من أقسام الجمع الُمكّسر ھو جمع الكثرة، وھو یدل على ما فوق العشرة إلى غیر        

نھایة، ویستعمل كل من جمع القّلة وجمع الكثرة في موضع اآلخر مجازًا، وأوزان جمع الكثرة كل 

نماء : ، والكثرة مصدر للفعل كُثر، وھو)2(أوزان جمع التكسیر ما عدا أوزان جمع القلة األربعة 

كثیر المال، ورجل مكثور علیھ، أي كثر علیھ من یطلب إلیھ معروفھ، وأكثرت : العدد، ورجل ُمْكثر

)3(جعلتھ كثیرًا : الشيء، وكّثرتھ
.  

عكس جمع القلة، وُیستعار كل واحد : جمع الكثرة  ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح بقولھ       

))أقراء : في موضع  ) قُروء    ةـالثَـثَ  (: منھما لآلخر، كقولھ تعالى
: ، فالكثرة خالف القّلة، وكلمة)4(

ُقروء، في اآلیة القرآنیة على وزن من أوزان جمع الكثرة، ألن وزنھا لیس من أوزان جمع القّلة، 

أقراء، غیر أن في اآلیة القرآنیة قرینة تدل على عدد القلة، : یكون على وزن وألن جمع القلة منھ

ثالثة، فُیستعار كل من الجمعین لآلخر بوجود القرینة الدالة على إرادة : وھذه القرینة ھي كلمة

الجمع اآلخر، وجمع الكثرة الدال على ما فوق العشرة ُیعد بالنسبة لما أقل من ذلك كثیٌر، ولھذا 

  .الجمع بالكثرة، ففي ھذا المعنى االصطالحي لھذا المصطلح شبھ قریب من  المعنى اللغويُوصف 

  :الَحْرف األْصِلي

ویقصد بالحروف األصلیة ھي حروف  حروف مباني، وحروف معاني،: الحروف نوعان         

  یت أداًة ـــة ُبِنـمن حروف الھجاء، وكل كلم ((: والحروف في اللغة المباني، أي التي ُتبنى بھا الكلمة،

                                                             

  ].جمع القلة [ ـ  مصطلح  105ـ التعریفات ـ  1
 .52/  4شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ  : ـ ینظر 2
  ].كثر [ ـ مادة  12/ 4ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ـ ینظر 3
 . 226: البقرة ـ اآلیة: ، سورة]جمع الكثرة [ ـ مصطلح  105ـ التعریفات ـ  4
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حّتى، وھل، ( عاریًة في الكالم لتفرقة المعاني ُتسّمى حرفًا، وإن كان بناؤھا بحرفین أو أكثر، مثل 

))) وبل، ولعّل 
واستأصلْت ھذه الشجرة، : واألصل في اللغة من أصل ، واألصلّي نسبة لألصل،)1(

)2(إن النخل بأرضنا أصیل، أي ھو بھا ال یفنى وال یزول : أي ثبت أصلھا، ویقال
.  

ما ثبت في تصاریف الكلمة : الحرف األصلي ((: بقولھ الحرف األصليوعّرف المصنف           

)) لفظًا أو تقدیرًا
، قائل ،  ْلیقول ، ُق: الثالثة أصلیة، فتقول في تصریفھاقال، فإن حروفھا : ، نحو)3(

مقول، فإن حرف القاف، وحرف الالم حروف أصلیة ثبتت في التصاریف، وكذلك حرف الواو 

أصالة، فھو حرف أصليٌّ ثبت في جمیع التصاریف، غیر أن اإلعالل الذي تعرض إلیھ غّیر من 

أي الثابت الذي ال یزول وال الحرف األصلّي  صورتھ،  فھو ثابت في التصاریف تقدیرًا، فمعنى

  .  ُیحذف، وھو مناسب للمعنى اللغوي، وفیھ شبھ قریب منھ

  

  :الَحْرُف الّزاِئد

والحرف األصلي والحرف الزائد من حروف الّزائد خالف الحرف األصلي، الحرف          

في  زاد،  وھو: من الفعلوالزائد اسم فاعل ُوِصف بالزائد، المباني، والحرف في ھذا المصطلح 

))زاد الشيء یزید، فھو زائد، وھؤالء قوم َزْید على كذا، أي یزیدون  (( من  اللغة 
)4(

.  

ما سقط في بعض تصاریف       : الحرف الزائد ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح بقولھ        

))الكلمة 
حروف أصلیة، أما حرف  ف الكاف، وحرف التاء، وحرف الباءكاتب  فیھا حر :، فكلمة)5(

كتب، وكاتب، ومكتوب، فإن ھذه األلف تسقط في بعض : األلف فھو حرف زائد، فلو قلت

التصاریف، أما الحروف األصلیة فإنھا ال تسقط في التصاریف، فالحرف الزائد ھو الذي ال ُیعتمد 

زیادة في الحرف عند من الكلمة أحیانًا أخرى، فھذه ال ًاعلیھ، فیكون ُمثبتًا أحیانًا ویكون ساقط

  .وتشبھھ تناسب المعنى اللغوي الصرفیین

  

                                                             

  ].حرف [ ـ مادة 305/ 1ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل 1 
  ].أصل [ ـ مادة 73/ 1ـ  م ـ ن: ـ ینظر 2
  ].الحرف األصلي [ ـ مصطلح  114ـ التعریفات ـ  3
  ].زید [ ـ مادة  40/  3ـ ) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  4
  ].الزائد  الحرف[ ـ مصطلح  114ـ التعریفات ـ  5
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  : ُحُروف اللِّین

اللین لسابقتھا، وھي من حروف المباني، : اللین مصطلح صوتي، أضیفت فیھ كلمة حروف        

ھو في َلَیاٍن من عیش، أي َنْعمة، وفالن : ضّد الخشونة، ویقال: اللِّین ((الن، و: والّلین مصدر للفعل

))َمْلَیَنة، أي لیِّن الجانب 
)1(

.  

ھي الواو والیاء واأللف،  سمیت حروف اللین لما  : ((وحروف اللین في تعریفات الجرجاني         

))فیھا من َقبول المّد 
النطق أو إشباع حركة الضمة،  تحدث من إطالة زمنحروف المّد و ،)2(

حیلولة أو ویقصد بقبول المّد ھو انطالق الھواء مستطیال متصال دون أي إعاقة والكسرة والفتحة، 

 لھ، ودون ضیق في مجراه إلى الحد الذي ینتج عنھ احتكاك مسموع
عاقة خروج الخشونة في إف ،)3(

لیًِّنا، فالمعنى االصطالحي لّلین فیھ  مجراه، وفي عدم وجود ذلك یخرج الھواء سھًالضیق والھواء، 

  .شبھ من المعنى اللغوّي لھ

  

  :الُخَماسّي

خمیسيُّ والمخموس ال ((: وفي اللغة مصطلح صرفي، وھو نسبة إلى العدد خمسة، الخماسّي         

أخذك واحًدا من خمسٍة، : تأنیث الخمسة، والَخْمس: الذي طولھ خمس أذرع، والَخْمُس: من الثوب

سة، ھذا خامس خمسة، أي واحد من خمسة، والُخْمُس جزء من خْم: خمْسُت مال فالن، وتقول: تقول

))خمسة  وخمْسُت القوم، أي تمُّوا بي
)4(

.  

: ما كان ماضیھ على خمسة أحرف أصول، نحو (( في تعریفات الجرجاني والُخماسّي         

))ش، للعجوز الُمسنة ِرَمْحَج
)5(

، وھي صفٌة، والفعل المجرد ال یكون خماسیا أو سداسیا، فالخماسي 

فالمعنى الّصرفي للخماسي فیھ شبھ  ھو ما تكّون من خمسة أحرف أصول،وأسماٌء أو صفات، 

  .وقرب من المعنى اللغوي

                                                             

  ].لین [ ـ مادة  225/  5ـ ) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  1
  ].حروف اللین [ ـ مصطلح  116ـ التعریفات ـ  2
  أحمد طھ حسانین سلطان وآخرون ـ جامعة األزھر ـ كلیة اللغة   . دراسات في علم األصوات اللغویة ـ د: ـ ینظر 3

 .94م ـ ص 2009ھـ ـ  1430ـ  2العربیة ـ القاھرة ـ ط      
 ].خمس [ ـ مادة  443/ 1ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  4
  ]. الخماسي [ ـ مصطلح  136ـ التعریفات ـ  5
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  :الّرَباعي

نسبة إلى  الّرباعي من المصطلحات الصرفیة التي عّرفھا الجرجاني في تعریفاتھ، والّرباعي        

بل إلس اأن ُتْحب: الرِّْبُع من الِوْرِدربْعُت القوم فأنا رابعھم، و ((العدد أربعة، واألربعة في اللغة من 

)) د الیوم الخامسِرعن الماء أربعة أیام ثم َت
)1(

.  

   ما كان ماضیھ على أربعة أحرف : الرباعي ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح بقولھ       

))أصول 
)2(

دحرج، : وھو في األصل من تدحرج فعل رباعي مزید بحرف التاء في أولھ،: فالفعل، 

فعلل، فحروفھ األصلیة أربعة حروف، فالرباعي نسبة لعدد الحروف األصلیة للفعل، : على وزن

  .وھذا یناسب المعنى اللغوي لألربعة

  :الرَّْوم

الرَّْوم مصطلح صوتي، وھو كذلك مصطلح عند أھل القراءات والتجوید، والرَّْوم مصدر        

: یدل على طلب الشيء، ویقال ُرمت الشيء أرومھ رومًا، والمراد ((رام، وھو في اللغة : للفعل

))المطلب 
)3(

.  

 الخفیفة الحركة تأتي أن:  الّرْوم (( :وأورد المصنف في تعریفاتھ ھذا المصطلح وعّرفھ قائال        

)) األصم بھ یشعر ال بحیث
)4(

، فھو تضعیف الصوت بالحركة حتى یذھب معظم صوتھا، ویبقى 

ثلث الحركة، فیسمعھا القریب المصغي، ولو كان أعمى دون  ربعضھا، فتسمع لھا صویتًا خفیا بقد

)5(أو األصم البعید
ففي ھذا المعنى  التام،، فالرَّْوم طلب في تخفیف وتضعیف الصوت دون اإلخفاء 

  .االصطالحي للرَّْوم ما یشبھ المعنى اللغوي

  :الّساِكن

  الساكن ھو الحرف غیر المتحّرك، أي ما كانت علیة عالمة السكون، والسكون خالف الحركة،  

                                                             

  ].ربع [ ـ مادة  9/ 2ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  1
  ]. الرباعي[ ـ مصطلح  146ـ التعریفات ـ  2
  ].روم [ ـ مادة  462/  2ـ) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  3

 ].الّروم [ ـ مصطلح  151ـ التعریفات ـ 4 

  العلي المسئول ـ دار السالم للطباعة والنشر ـ القاھرة  عبد. معجم مصطلحات علم القراءات القرآنیة ـ د: ـ ینظر 5

  ].الّروم [ مصطلح ـ  226،  225م ـ ص 2011ھـ ـ  1432ـ  2ـ ط    
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الّسكون ذھاب الحركة، سكن أي سكت، سكنْت الریح، (( وسكن، : اسم فاعل من الفعل الّساكنو

))المنزل، وھو المْسَكُن، أیضًا : وسكن المطر، وسكن الغضب، والّسكُن
)1(

.  

)))عمرو( ما یحتمل ثالث حركات غیر صورتھ، كمیم ((: ومصطلح الّساكن في التعریفات ھو    
)2(

 

، فالحرف األول ال یحتمل السكون، ألن العرب ال تبدأ بساكن، والحرف األخیر حركتھ وسكونة 

ھا ساكنة، وھذا السكون فإن) عمرو ( على حسب الموقع اإلعرابي، أّما الحرف األوسط كمیم 

عارض، یكون تارة ساكنا، وأخرى متحرك، ففي سكون تذھب الحركة، فالساكن في االصطالح 

  .لساكن في اللغةیتناسب مع ا

  : الّسالم

اسم فاعل من  السالمووالسالم والصحیح بمعنى واحد، ، ونحوّي  صرفّيمصطلح الّسالم        

))برئ : َسِلم من البالء سالمة وسالمًا، وَسِلم من المرض ((، وھو في اللغة من سِلم: الفعل
)3(

 ،

  .والسالمة خالُف الِعّلة

وأورد المصنف في تعریفاتھ مصطلح السالم عند الصرفیین والنحاة، وكذلك أورد مصطلح        

 تجده یقولالصحیح عند الصرفیین والنحاة، فبالمقارنة بین تعریف السالم والصحیح عند الصرفیین، 

الالم، من ما سلمت حروفھ األصلیة التي ُتقابل بالفاء والعین و: عند الصرفیین: الّسالم (( :في ذلك

)) عّلة، والھمزة، والتضعیفحروف ال
ھو الذي لیس في مقابلة الفاء والعین والالم : الّصحیح (( و ،)4(

))حرف عّلة وھمزة وتضعیف 
وبالمقارنة بین تعریف السالم عند  فال خالف بین التعریفین، ،)5(

ما لیس في آخره حرف عّلة، سواء كان في غیره أو : وعند النحویین ((: یقولالصرفیین وعند النحاة 

غیر سالم ) رمى ( سالمًا عند الطائفتین، و)  نصر ( ال، وسواء كان أصلیًا أو زائدًا، فیكون 

سالمًا عند ) استلقى ( غیر سالم عند الصرفیین، وسالمًا عند النحویین، و) باع ( عندھما، و

))النحویین  الصرفیین، وغیر سالم عند
فتعریف السالم عند النحاة بّین مجال دراسة كل من  ،)6(

الصرفیین والنحاة، فالّصرفیون مجال دراستھم بنیة الكلمة، أولھا ووسطھا وآخرھا، أّما النحاة 

                                                             

  ].سكن [ ـ مادة 261/  2ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  1
  ].الساكن [ ـ مصطلح  154ـ التعریفات ـ 2 
  ].سلم [ ـ مادة  470/  1ـ ) ھـ   538ت ( ـ أساس البالغة ـ الزمخشري 3 
 ].لم السا[ ـ مصطلح  154ـ التعریفات ـ 4 
  ].الصحیح [ ـ مصطلح  173ـ  م ـ نـ  5

  ].السالم [ ـ مصطلح  154ـ  التعریفاتـ  6 
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وھذا واضح من خالل األمثلة التي ساقھا المصنف في  فمجال دراستھم أواخر الكلمات فقط ،

  .النحاةمعرض تعریفھ للسالم عند 

ھو مصطلح السالم عند الصرفیین،  سیاقفي ھذا ال واألمر الذي ھو في موضع االھتمام         

وبالمقارنة بین ھذا المصطلح ومصطلح الصحیح السابق بیانھ، أنھ ال وجود لفرق بینھما، فالسالم 

ھو الصحیح، والسالم ما سِلم من حروف العّلة، أولھ أو وسطھ أو آخره، وكذلك ما سِلم من الھمزة 

عنى االصطالحي عند الصرفیین یناسب فالم ألن فیھما ثقل وضغط عضلي في النطق، والتضعیف،

  .تمامًا معنى السالم في اللغة، لشدة الشبھ بین المعنیین

  

  :السَُّداسي

أصل في العدد،  (( السُّداسي مصطلح صرفي، وھو نسبة إلى العدد ستَّة، والسُّدس في اللغة        

جزء من ستَّة أجزاء، وإزاٌر َسِدیس، أي ُسداسّي، والسِّْدس من الِوْرد في أظماء : وھو قولھم السُُّدس

))أن تنقطع اإلبل عن الِوْرد خمسة أیام وَتِرَد السَّادس : اإلبل
)1(

.  

))ما كان ماضیھ على ستة أحرف أصول  ((: ومصطلح السُّداسي في التعریفات ھو       
)2(

 ،

والسُّداسي ال یكون في األفعال المجردة، بل یكون في األسماء والّصفات، فما تكّون من ستَّة أحرف 

أصول ُیسّمى بالسُّداسي، فالمعنى االصطالحي للسُّداسي یتناسب مع المعنى اللغوي، وفیھ شبھ 

  .وقریب

  :الصحیح

یدل على  (( :صّح، والصحیح في اللغة: للفعل الّصحیح مصطلح صرفي ونحوي، وھو مصدر       

ذھاب السُّْقم، والبراءة من كل عیب، : البراءة من المرض والعیب، وعلى االستواء، من ذلك الصِّحَّة

))الذي أھلھ وإبلھ ِصحاٌح وأِصحَّاء : والّصحیح والصَّحاح بمعنًى، والُمِصحُّ
)3(

، والّصحیح خالف 

  .العلیل

                                                             

  ].سدس [ ـ مادة  149/  3ـ ) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  1
 ].السداسي [ ـ مصطلح  156ـ التعریفات ـ 2 
  ].صح [ ـ مادة  281/  3ـ ) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  3
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وقد سبق بیان أن الصحیح بمعنى السالم، كما سبق بیان المقارنة بین تعریف المصطلحین وأنھ        

ھو : الّصحیح (( :ال خالف بینھما، وقول المصنف في تعریفھ لمصطلح الصحیح عند الصرفیین

)) الذي لیس في مقابلة الفاء والعین والالم حرف عّلة وھمزة وتضعیف
)1(

ف أي الخالي من حرو، 

العّلة والھمزة والتضعیف، ألن ھؤالء وجودھم في الفعل ُیعّد خالف الصحیح، فالمناسبة بین المعنى 

  .االصطالحي والمعنى اللغوي للصحیح قائمة، والشبھ بینھما جليٌّ

  :الّصْرف

والتصریف صرف، والّصرف في اللغة : وھو مصدر الفعل الّصرف علم من علوم العربیة،         

)2( تصرُُّفھا من وجھ إلى وجھ، وحال إلى حال: بعض من بعض، وتصریف الریاحھو اشتقاق 
.  

وأورد المصنف في تعریفاتھ ھذا المصطلح بصیغة أخرى ھو مصطلح التصریف الذي عّرفھ         

تحویل األصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاٍن مقصودة ال تحُصل إال بھا، وعْلُم : التصریف ((: بقولھ

))بُأصوٍل یعرف بھا أحواُل أبنیة الكلمة التي لیست بإعراب 
)3(

، وعّرف مصطلح الّصرف في ھذا 

)) علم ُیعرف بھ  أحوال الكلم من حیث اإلعالل: الّصرف ((: الموضع بقولھ
فمصطلح التصریف  ،)4(

  .ومصطلح الّصرف بمعنى واحد

والكالم وما یحدث فیھ من تغییر وتبدیل وحذف بعض الحروف ھو إعالل، وھذا اإلعالل         

مجال دراسة علم الصرف، فالّصرفیون یدرسون أبنیة الكلمات وما یحدث فیھا من تغّیٍر من حال 

الدراسة التي ُأطلق علیھا تسمیة الصرف  إلى حال آخر، ومن وجھ إلى وجٍھ آخر، فخصائص ھذه

  .ھي في ھذا المعنى الذي اصطلح علیھ أصحابھ یناسب معنى الصرف في اللغة

  :الّصوت

والّصوت في  صات،: الّصوت مصطلح صوتي، وجمعھ أصوات، والّصوت مصدر الفعل        

صّوت فالن بفالن تصویتًا، أي دعاه، وصات یصوت صوتا فھو صائت، بمعنى صائح،  (( :اللغة

  حسن الصوت شدیده، ورجل : وكل ضرب من األغنیات صوت من األصوات، ورجل صائت

                                                             

  ].الصحیح [ ـ مصطلح  173ـ التعریفات ـ  1
  ].صرف [ ـ مادة  391/ 2ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ینظرـ  2
  ].التصریف [ ـ مصطلح  82ـ التعریفات ـ  3

  ].الصرف [ ـ مصطلح  174 م ـ ن ــ 4 
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))حسن الصوت : َصّتٌت
)1(

.  

والمصنف أورد في یدرس األصوات من جمیع جوانبھا، وما یتعّلق بھا، علم اسم لواألصوات         

 ومصطلح الّصوت، فعّرف م من خالل تعریفھ لمصطلح األصواتتعریفاتھ بعض جوانب ھذا العل

غاق، حكایة صْوت الغراب،  :كل لفظ ُحكي بھ صوت، نحو: األصوات ((: األصوات بقولھ مصطلح

))ِنْخ، إلناخة البعیر، وقاع، لزجر الغنم : أو ُصوِّت بھ للبھائم، نحو
وعّرف مصطلح الّصوت في  ،)2(

)) اخـواء یحملھا إلى الّصمــقائمة بالھكیفیة : الّصوت ((: ھذا الموضع بقولھ
ة في ـة القائمــفالكیفی ،)3(

في أو الھّزات یصدرھا المتكّلم، تنتقل ھذه الذبذبات التي الصوتیة  أو الھّزات الھواء ھي الذبذبات

إلى أن تستقبلھا ُأذن السامع، تنتقل بعدھا من ُأذن السامع إلى الدماغ لكي  على شكل موجات الھواء

والتعریف الذي أورده المصنف لمصطلح الّصوت ھو العملیة الفیزیائیة التي  یترجمھا إلى معاني،

 یدرسھا علماء الفیزیاء، فالذبذبات أو الھّزات التي تنتقل في الھواء على شكل موجات ھي الّصوت،

  .ھذا المصطلح بالّصوت یناسب المعنى اللغوي للصوتفتسمیت 

  :الّلفیف المفروق

لّف، : الّلفیف المفروق مصطلح صرفي، ُنِعت فیھ الّلفیف بالمفروق، والّلفیف مصدر الفعل         

لففت الشيء بالشيء لفًا، ولففت ِعمامتي : یدل على تلوِّي شيء على شيء، ویقال ((والّلف في اللغة 

))على رأسي 
یدل على تمییز وتزییل بین شیئین الفرق فرق، و: ، والمفروق اسم مفعول من الفعل)4(

: اطل، والُفرقانكتاب اهللا تعالى فّرق بھ بین الحق والب: فْرُق الشَّْعر، والفرقان: من ذلك الَفْرق

)5(ألن الّظلمة تتفّرق عنھ : ذلك ألنھ بھ ُیْفرق بین اللیل والنھار، ویقالالّصبح، ُسمِّي ب
.  

)) ما اعتل فاؤه والمھ، كوقى ((: والّلفیف المفروق في تعریفات الجرجاني ھو        
فالّلف في  ،)6(

عّلة اآلخر حروف العّلة، أي أن حروف العّلة تأتي بأكثر من حرف، فكأن حرف العّلة یلفُّ حرف ال

وقى، بین حرف العلة الواو، وھو فاء الكلمة، وبین األلف التي : الّلف في الفعلفي الكلمة نفسھا، و

ھي الم الكلمة، وھذا الّلف ُفرِّق بینھ بحرف صحیح ھو حرف القاف الذي ھو عین الكلمة، فعین 

                                                             

  ].صوت[ ـ مادة  421/ 2ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ1 
  ].األصوات [ ـ مصطلح  45ـ التعریفات ـ 2 
 ].الصوت [ ـ مصطلح  177ـ م ـ ن ـ 3 
  ].لف [ ـ مادة 207/ 5ـ ) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس 4 
  ].فرق [ ـ مادة  394،  493/ 4ـ ) ھـ  395ت ( معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس : ـ ینظر 5
  ].اللفیف المفروق [ ـ مصطلح  247ـ التعریفات ـ  6
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ح الكلمة حرف صحیح فّرق بین حرفي العّلة، وھذا المعنى االصطالحي عند الصرفیین لمصطل

  .اللغوي ىاللفیف المفروق یناسب المعن

  :الّلفیف المْقرون

والّلفیف سبق بیانھ في المصطلح  مصطلح الّلفیف المقرون خالف مصطلح الّلفیف المفروق،         

ئان، والَقْرن في الحبل ُیقرن بھ شی: الِقرانقرن، والَقَرن و: السابق، والمقرون اسم مفعول من الفعل

)1(تقتا، وھو مقرون الحاجبین بّین الًقْرن لالحاجبین، إذا ا
.  

ما اعتّل عینھ : الّلفیف المقرون ((: وعّرف السید الشریف الجرجاني ھذا المصطلح بقولھ        

))والمھ، كقوي 
قوي فعل فیھ حرفان من حروف العّلة وھما حرف الواو وھو عین : ، فالفعل)2(

حرفین في الكلمة لّف، وھذا الّلف جاء مقرون، أي لم الكلمة، وحرف الیاء وھو الم الكلمة، ووجود 

یأتي حرف صحیح بینھما كما ھو الحال في مصطلح الّلفیف المفروق، أي كأن حرفي العلة ُقِرنا 

  .وفي ھذا مناسبة وشبھ قریب من المعنى اللغوي والتقا ولم یفترقا،

  :لالِمَثا

یدل  ((: ة الفاء في علم الّصرف، والِمَثال والِمْثل في اللغةمصطلح المثال من األفعال المعتّل          

على مناظرة الشيء للشيء، وھذا مثل ھذا، أي نظیره، والِمْثل والمثال في معنًى واحد، وربما قالوا 

))قتلھ َقَودًا، والمعنى أنھ فعل بھ مثل ما كان َفَعَلھ : أمثل السُّلطان فالنا: مثیل كشبیھ، تقول العرب
)3(

.  

  ما یذكر إلیضاح :  ما اعتل فاؤه، كوعد ویسر، وقیل ((: ومصطلح المثال عند الصرفیین ھو         

))القاعدة بتمام إشارتھا 
ى معتل سمَُّسمِّي بذلك ألنھ یماثل الصحیح في عدم إعالل ماضیھ، وُی ((، و)4(

))الفاء، ومعتل األول 
ونظیره في ذلك ومثلھ الفعل وعد ، ویسر ال یحدث فیھ إعالل : ، فالفعل)5(

الصحیح، أي أن الفعل المعتل األول، أو معتل الفاء ِمْثل الفعل الصحیح في عدم إعاللھ في 

  للغوي للمثال، وفیھ شبھ قریب منھالماضي، وھذا المعنى الصرفي یتناسب مع المعنى ا

                                                             

  ].قرن [ ـ مادة  76/ 5ـ ) ھـ  395ت ( معجم مقاییس اللغةـ ابن فارس : ـ ینظر 1
 ].اللفیف المقرون [ ـ مصطلح  247ـ التعریفات ـ  2
  ].مثل [ ـ مادة  296/ 5ـ ) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  3

 ].المثال [ ـ  مصطلح  257ـ التعریفات ـ 4 
  إمیل بدیع یعقوب ـ دار الكتب . د: راجي األسمر ـ مراجعة: ـ المعجم المفّصل في علم الّصرف ـ إعداد األستاذ 5

  .358م ـ ص 1993ھـ ـ  1413ـ  1العلمیة ـ بیروت ـ ط     



 يةوالصرف يةتاملصطلحات الصو                                                                                                              الثاني                                                                                                                       الفصل 

 

97 

 

  :الُمَصّغر

صّغر، والتصغیر باب من أبواب الصرف، ومصطلح : الُمصّغر اسم مفعول من الفعل       

صّغر، والُمصّغر اسم : التصغیر سبق للمصنف أن عّرفھ في تعریفاتھ، فالتصغیر مصدر للفعل

یدل على ِقّلٍة وحقارة، من ذلك  ((: مفعول، أي االسم الذي وقع علیھ التصغیر، والتصغیر في اللغة

))خالف الكبیر : ضّد الِكَبر، والّصغیر: غرالصِّ
)1(

  

تغییر صیغة االسم ألجل تغییر : التصغیر ((: أورد المصنف مصطلح التصغیر وعّرفھ بقولھو        

المعنى، تحقیرًا، أو تقلیًال، أو تقریبًا، أو تكریمًا، أو تلطیفًا، كُرجیل، وُدریھمات، وُقبیل، وُفویق، و 

خذوا ِنْصف دینكم عن ھذه : ـ في حق عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ  rُأخّي، وُیبنى علیھ ما في قولھ ـ 

)) الُحمیراء
)2(

ھو اللفظ الذي ِزید : الُمصّغر ((: وعّرف مصطلح الُمصّغر في ھذا الموضع بقولھ، 

))فیھ شيء لیدل على التقلیل 
، أضیفت الضمة في فاء تاللُفعی: على وزن ُدریھمات: ، فقولك)3(

 ، وكذلك أضیف حرف الیاء بین عین الكلمة والمھادرھم، التي جمعھا دراھم: الكلمة على قولك

تزاد األلف والتاء،  دراھم في تصغیرھا: لجمع المؤنث، ألن كلمة واأللف والتاء في آخره ،األولى

ُدریھمات ھي الضمة في فاء الكلمة، وحرف الیاء : ویعامل معاملة جمع المؤنث، فالزیادة في قولك

لتصغیر ضافة لدالئل أخرى لإبین عین الكلمة والمھا، وھذه الزیادة أفادت التقلیل، والتصغیر تقلیل، 

فمعنى الُمصّغر في االصطالح ھو التقلیل، وھو خالف التكبیر،  سبق بیانھا في مصطلح التصغیر،

وھذا ما یدل علیھ المعنى اللغوي للتصغیر، فالمناسبة واحدة والمعنى االصطالحي واللغوي  قریب 

  .الشبھ من بعضھما

  

  :الُمضاعف

ضاعف، وھو في اللغة          : المضاعف مصطلح صرفي، وھو اسم مفعول من الفعل         

 ھ تضعیفًا، وھو إذا زاد على أصلھأضعفت الشيء إضعافا، وضاعفتھ مضاعفة، وضّعفت ((: من

                                                             

  ].صغر [ ـ مادة  290/  3ـ ) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس 1 
  .، والحدیث سبق تخریجھ]التصغیر [ ـ مصطلح  82عریفات ـ ـ الت2 
  ].المصغر [ ـ مصطلح  277ـ  م ـ نـ 3 
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فجعلھ مثلین أو أكثر، وضعْفُت القوم أْضُعُفھم ضعفًا إذا كثْرُتھم فصار لك وألصحابك الضِّعف 

)) علیھم
)1(

.  

ما كانت عینھ  والمھ :  من الثالثي والمزید فیھ: المضاعف(( : وقال الجرجاني في تعریفاتھ          

من جنس واحد، كرّد، وأعّد،  ومن الرباعي ما كان  فاؤه والمھ األولى من جنس واحد، وكذلك  

))زلزل : عینھ والمھ الثانیة م جنس واحد، نحو
فعل، فعین : مجرد على زنةثالثي فعل ) رّد ( ، فـ)2(

: ، وھو على زنةفعل مزید بالھمزة في أّولھ) أعّد ( الفعل والمھ من جنس واحد وھو حرف الدال، و

رباعي مجرد على ) زلزل : ( أفعل، فعین الفعل والمھ من جنس واحد وھو حرف الدال، و الفعل

ینھ والمھ الثانیة من جنس فعلل، ففاؤه والمھ األولى من جنس واحد وھو حرف الّزاي، وع: زنة

من جنس واحد، فضعف واحد وھو حرف الالم، فالمضّعف عند الصرفیین ھو تكرار حرفین 

  .في ھذا المعنى شبھ ومناسبة للمعنى اللغويالحرف حرفان، و

  :الُمْعتّل

: وحروف العّلة ھي، من المصطلحات التي أوردھا الجرجاني في تعریفاتھ مصطلح الُمعتّل        

والُمْعتّل ھو ، والعّلة اسم، یعتّل فھو ُمعتلٌّ اعتّل: اسم مفعول من الفعل الُمعتّلواأللف والواو والیاء، 

یشغل صاحبھ عن وجھھ،  حدث: المرض، وصاحبھا مْعتلٌّ، والعّلة: العّلة ((وفي اللغة  الفعل،

))المریض  والعلیل
)3(

.  

ھو ما كان أحد أصولھ حرف عّلة، وھي الواو والیاء  (( الجرجاني المعتل في تعریفاتھ و        

  معتل العین، وإذا كان : معتل الفاء، وإذا كان في العین، یسمى: واأللف، فإذا كان في الفاء، یسمى

))معتل الالم : في الالم، یسمى
)4(

، فعل معتل الحرف األول الذي یقابلھ في المیزان وعد :فقولك، 

قال، فعل معتل الحرف الثاني الذي یقابلھ في المیزان : معتل الفاء، أو المثال، وقولك: سمىالفاء، فی

ھ في ــر الذي یقابلـــا، فعل معتل الحرف األخیـدع: أو األجوف، وقولك، معتل العین :سمىالعین، فی

ألنھا تتغیر وتتبّدل  ضعیفة علیلة ة، وحروف العّلأو الناقص، معتل الالم: المیزان الالم، فیسمى

                                                             

 ].ضعف [ ـ مادة  18/ 3ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل 1 
  ].المضاعف [ ـ مصطلح  278ـ التعریفات ـ 2 
 ].علل [ ـ مادة  221، 220/  3ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل 3 
 ] .المعتل [ ـ مصطلح  282ـ التعریفات ـ 4 
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وتحذف في بعض التصاریف، وھي خالف الحروف الصحیحة التي ال تتغیر وال تتبّدل وال تحذف 

    .في التصاریف، فالمعتل في االصطالح یناسب معناه اللغوي، ألن الشبھ بالمعنیین قریب

  :الَمْمُدود

یدل على جرِّ شيء في طول، واتصال  ((مّد، والمّد في اللغة :  الممدود اسم مفعول من الفعل        

))شيء بشيء في استطالة 
)1(

.  

ما كان بعد : الَمْمدود ((: وعّرف السید الشریف الجرجاني ھذا المصطلح حیث قال عنھ        

))األلف ھمزة، ككساء ورداء 
دودة، فحرف ، فاألسماء التي تنتھي بألف بعدھا ھمزة أسماء مم)2(

رداء، فیھما استطالة في مدِّ الصوت، ھذه : وحرف الدال في كلمةكساء، : السین في كلمة

فمّد الصوت الھمزة في آخر الكلمة، وبعدھا حرف األلف، تأتي بعدھما االستطالة ناتجة عن الفتحة 

دل على طول الفترة الزمنیة في النطق، واتصال ھذه الحروف ببعضھا، في المعنى االصطالحي ی

  .للغويوفي ھذا ما یناسب المعنى ا

  :الَمْنسوب

نسب، والّنسب اسم باب من أبواب الصرف، والّنسب في : المنسوب اسم مفعول من الفعل       

    َحَسٍب ذو: نسیٌب حسیٌب وفالن باألنساب،وا وتفاخر فالن، بني في نسٌب لھ: نسب (( مناللغة 

)) وَنَسٍب
)) الصناعة في ویكون البالد، إلى ویكون باآلباء یكون سبوالّن القرابة،: الّنسُب ((، و)3(

)4(
.  

االسم المنسوب، : وأورد المصنف ھذا المصطلح بصیغة أخرى في موضع سابق، وھي         

 ًةــعالم قبلھا، ما ورــمكس مشددة اءـی بآخره الُمْلحق االسم ھو االسم المنسوب ((: حیث عّرفھ بقولھ

)) وھاشِمّي َبصِرّي،: نحو للتأنیث، عالمًة التاء ُألحقت كما إلیھ، للنسبة
)5(

وعّرف مصطلح ، 

ھو االسم الملحق بآخره یاء مشددة مكسور ما قبلھا، : المنسوب ((: المنسوب في ھذا الموضع قائال

))َبْصِرّي، وھاشِمّي : نحو: عالمة للنسبة إلیھ، كما ُألحقت التاء عالمة للتأنیث
)6(

، فبالّتمّعن في 

                                                             

  ].مد [ ـ مادة 269/ 5ـ ) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  1
  ].الممدود [ ـ مصطلح  296ـ التعریفات ـ  2
  ].نسب [ ـ مادة  265/ 2ـ  ) ھـ  538ت ( ـ أساس البالغة ـ الزمخشري  3

  ].نسب [ ـ مادة  118/ 14ـ ) ھـ 711ت ( ـ لسان العرب ـ ابن منظور 4 
  ].االسم المنسوب [ ـ مصطلح  43، 42ـ التعریفات ـ  5
  ].المنسوب [ ـ مصطلح  299ـ  م ـ نـ  6
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وكذلك األمثلة التي أوردھا ھي  أن التعریف قد تكرر تمامًا في المصطلحین،التعریفین ترى جلّیا 

فبصِريٌّ اسم لحق آخره یاء مشّددة مكسور ما قبلھا، نفسھا، فالمنسوب ھو تمامًا االسم المنسوب، 

وھو یدل على النسبة إلى بلد البصرة، وھاشِميٌّ اسم كذلك، لحق آخره یاء مشّددة مكسور ما قبلھا،، 

صرِفيٌّ، أسماء لحق آخرھا  نحِوّي، أو لغِويٌّ، أو: دل على النسبة إلى بني ھاشم، وكذلك قولكوھو ی

یاء مشّددة مكسور ما قبلھا، وھي تدل على النسبة إلى صناعة من الصناعات، فالمعنى االصطالحي 

  .مناسب للمعنى اللغوي، لقرب الشبھ بینھما

  :الُمْنشعبة

عّرفھا المصنف في تعریفاتھ مصطلح الُمنشعبة، والُمنشبعة اسم فاعل من المصطلحات التي         

ما تشّعب من قبائل العرب : االفتراق، ومنھ الّشعب: بَعالشَّانشعب، واالنشعاب و: من الفعل

)1( نشعبت أغصان الشجرةاإذا تفّرقت، و: انشعبت بھم الطُّرق: والعجم، ویقال
.  

ة من أصل بإلحاق حرف  األبنیة المتفرع: الُمْنشعبة ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح قائال        

))كرم، وكّرم أو تكریر، كأ
ُألِحقْت الھمزة فعل، : أفعل من كرم على وزن: زنفأكرم على و ،)2(

  ف، فّعل، تكرر حرف الراء بالتضعی: على وزن و كّرم وتفّرعت من األصل، الحروف األصول،ب

وھذا التكرار إلحاٌق تفّرع من أصل الكلمة، فالحروف التي تلحق الكلمة وتتفّرع من الحروف 

األصلیة  ُتعّد حروفا ُمنشبعة، أي زائد عن األصل، فتشّعب الحروف الزائدة عن الحروف األصول 

  .المعنى اللغوي للتشّعب في الكلمة معنى اصطالحي یناسب

  

  :الَمْنقوص

 وانتقصھ، َنْقًصا حّقھ نَقصھ: نقص (( :لغًة والنقصنقص، : المنقوص اسم مفعول من الفعل         

 فیھ وما عابھ،: وتنّقصھ وانتقصھ استحّطھ،: الثمن واستنقص وانتقص ُنْقصاًنا، بنفسھ ونَقص

)) ومناقص نقائص ذو وفالن وَمْنَقصة، َنِقیصة
)3(

.  

                                                             

  ].شعب [ ـ مادة  191/  3ـ ) ھـ  395ت ( معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس : ـ ینظر1 
 ].المنشعبة [ ـ مصطلح  299ـ التعریفات ـ 2 

  ]. نقص[  مادة ـ 299/  2 ـ)  ھـ 538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساسـ 3 
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ـ وھذا االسم المنقوص : وسبق للمصنف أن ذكر ھذا المصطلح بصیغة ُأخرى، وھي          

         : المصطلح سبق ذكره والحدیث عنھ في موضعھ ـ فقال في تعریفھ لمصطلح االسم المنقوص

)) كالقاضي كسرة، قبلھا ساكنة یاء أواخرھا في أسماء ھي: المنقوصة األسماء ((
)1(

، ثم جاء في 

ھو االسم الذي في آخره : المنقوص (( :ھذا الموضع وذكر مصطلح المنقوص، حیث عّرفھ قائال

))القاضي : یاء قبلھا كسرة، نحو
)2(

، فال یوجد فرق بین التعریفین، والمثال الذي ساقھ فیھما ھو  

ف، المثال عینھ، كما ال ُیعدُّ فرق بین المصطلحین، فالمنقوص ھو اسم كما ھو بّین في التعری

، فضعفھا وعّلتھا ُیعّد اریفضعیفة، حیث تتغّیر وُتبدل وتحذف في بعض التص وحروف العّلة

  .نقصًا، فالشبھ بّیٌن بین المعنى االصطالحي واللغوي، ألن المناسبة واحدة

  :المْھموز

ھمز، والھمزة اسم لحرف من حروف الھجاء، وتكتب الھمزة : المھموز اسم مفعول من الفعل        

والھمزة  ،)ء (  ، ومفردة على السطر)ؤ (  ، وعلى الواو)ئ (  ، وعلى الیاء)أ (  األلفعلى 

حلقّي شدیدي، ال ھو بالمجھور وال بالمھموس، ینحبس الھواء عند المزمار انحبسًا تامًا ثم صوت 

  انفراج المزمار فجأة، وھذه عملیة تحتاج إلى جھد عضلي قد یزید على ما یحتاج إلیھ أي صوت 

)3(رآخ
دل على ضْغط وعْصر، وھمْزت الشيء في كفِّي، ومنھ الھمز في ی (( والھمز في اللغة  ، 

))الكالم، كأنھ یضغط الحرف 
)4(

.  

ھمزة، سواء ُأبقیت بحالھا،  ما كان في أحد أصولھ ((: والمھموز في تعریفات الجرجاني ھو       

))، كسال، أم ُحِذفت، كَسْل أم قلبت كسأل،
 فالمھموز ھو الفعل الذي في أحد حروفھ األصلیة ،)5(

فعل، فالھمزة عین الفعل وھي حرف من الحروف األصلیة في : على زنةسأل : ھمزة، فالفعل

ضغط وعْصر في حبس الھواء فترة من  تحتاج إلى جھد عضلّي، منالفعل، والھمزة عند النطق بھا 

في سم نسبة لطریقة النطق بھا، فبھذا االھا، ثم یحدث انفجار، فتسمیة الھمزة الزمن في مخرج

  . للمھموز ما یناسب معنى الھمز في اللغة، لقرب الشبھ بینھمااالصطالحي المعنى 

                                                             

  ]. المنقوصة األسماء[  مصطلح ـ 40 ـ التعریفاتـ  1

 ].المنقوص [ مصطلح  ـ 301ـ م ـ ن ـ 2 

  .87إبراھیم أنیس ـ ص . األصوات اللغویة ـ د: ـ ینظر 3

 ]. ھمز[  مادة ـ 65/  6ـ )  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم ـ 4

  ].المھموز [ ـ مصطلح  303ـ التعریفات ـ 5 
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  : الّناقص

 المثال، واألجوف، والناقص، والفعل الناقص: الناقص أحد أنواع الفعل المعتل الذي یشمل         

        والنقص ، نقص: اسم فاعل من الفعلالناقص و االسم المنقوص، آخره حرف علة، وكذلك

استحّطھ، : نَقصھ حّقھ َنْقًصا وانتقصھ، ونَقص بنفسھ ُنْقصاًنا، وانتقص واستنقص الثمن: نقص (( :لغًة

)) عابھ، وما فیھ َنِقیصة وَمْنَقصة، وفالن ذو نقائص ومناقص: وانتقصھ وتنّقصھ
)1(

.  

      ما اعتل المھ، كدعا، : الّناقص ((: ھذا المصطلح وقال السید الشریف الجرجاني عن       

))ورمى 
ضعیفة، فالم الفعل حرف عّلة، وحروف العّلة  فعل،: دعا، ورمى، على وزن: ، فالفعل)2(

فھي تتغیر وتتبّدل، وتحذف أحیانًا في بعض التصاریف، فھي ضعیفة ولیست بالصحیحة، 

 .لمعنى اللغوي للنقصاناقص، فنقصان ھذه األفعال یناسب ویشبھ ف یوالضع

                                                             

 ].نقص [ ـ مادة  299/  2ـ ) ھـ  538ت ( ـ أساس البالغة ـ الزمخشري  1

  ].الناقص [ ـ مصطلح  307التعریفات ـ ـ 2 
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  یةــــــــروضالعمصطلحات ال: ثانیا

  

  

علم العروض من علوم العربیة التي حازت اھتمام السلف من ھذه األمة، كما حازت الحقیھم،        

غیر أن علم العروض في نشأتھ اختلف عن غیره من علوم العربیة األخرى، فعلم النحو والصرف 

أو والبالعة واللغة وغیرھا، قد استحدثت ثم أخذت تنمو جیال بعد جیل، حتى بلغت ذروة الكمال، 

)ھـ  170ت (  قربت من ذلك، أما علم العروض فقد أخرجھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي
)1(

ما یكاد ْلِع 

وال غرابة في ھذا، فقد ابتكر أیضا فكرة المعاجم العربیة، حیث صّنف أول معجم  یكون متكامال،

خمسة  العروض وضع بعضا من أساسات علم النحو، فوضع لعلمعربي وھو معجم العین، كما 

)2(عشر بحرًا من بحور الّشعر، ُثمَّ زاد تلمیذه األخفش
وسّماه بحر الخبب أو  ،البحر السادس عشر 

  .المتدارك

فترة غیر یسیرة، فكان العربي یقول الشِّعر على سلیقة بوالشِّْعر عند العرب ُعرف قبل اإلسالم        

ُسمِّي البیت من الشِّْعر بیتًا ألن العرب ھ دون أن یعرف لھ ضوابط أو شروط تحكمھ، فوفقا لمتطّلبات

شّبھت البیت من الشِّْعر بالبیت من الشَّْعر ألن بیت الشَّعر یحتوي على من فیھ كاحتواء بیت الشِّْعر 

على معانیھ، فسّموا آخر جزء في الّشطر األول من البیت عروض تشبیھا بعارضة الخباء، وھي 

في سبب  ات األخرىفالخلامن و ،)3( ُسمِّي ھذا العلم عروضًا، ولذلك الخشبة المعترضة في وسطھ

   الشِّعر  ا أن السبب في تسمیتھ بالعروض أن الخلیل ُیْعرض علیھتسمیة ھذا العلم بالعروض، منھ

لم، ـــواحي العـیة من نـروض الناحیة، والّشعر ناحـالع من معانيلمعرفة الموزون منھ من الفاسد، و

                                                             

 .سبقت ترجمتھ وقد ، )ھـ  170ت ( الخلیل بن أحمد بن عمر الفراھیدي : الخلیلـ  1

  نحوي عالم : سعید بن مسعدة، مولى بن مجاشع بن دارم من تمیم، المعروف باألخفش األوسط: ھو األخفشـ  2

  معاني القرآن، والمقایس في النحو،  وزاد  في  : باللغة واألدب، وأخذ العربیة عن سیبویھ، وصّنف كتبًا منھا     
  العروض بحر الخبب بعد البحور الخمسة عشر التي وضعھا الخلیل، فأصبحت بحور الشعر ستة عشر، توفي     
  .ھـ  215سنة     
 .43ـ  36/  2ـ ) ھـ  646ت ( اة ـ القفطي على أنباء النحإنباه الرواة : ینظر    

  .8م ـ ص1999ھـ ـ  1419ـ  1الدلیل في العروض ـ سعید محمود عقیل ـ عالم الكتب ـ بیروت ـ ط : ـ ینظر 3
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ھذا العلم في مكة التي من أسمائھا العروض، فسّماه باسمھا، وألن الجزء األخیر وألن الخلیل وضع 

من معاني  كذلكمن صدر البیت ُیسمَّى عروضًا، والتسمیة من باب تسمیة الكل باسم الجزء، و

الطریق في الجبل،  أیضا نسبیًا، ومن معاني العروضالناقة الصعبة، وھذا العلم صعب  العروض

)1(إلى الّنظمسوى طرق  وما بحور الّشعر
.  

، فمنھم من قال أن الخلیل والدافع الذي دعا الخلیل إلى وضع ھذا العلم على خالف بین الباحثین     

دعا بمكة أن یرزقھ اهللا ِعْلمًا لم یسبقھ إلیھ أحد، وال یؤخذ إال عنھ، فرجع من حّجھ فُفتح علیھ بعلم 

ه بعض شعراء عصره إلى نظم الشِّعر على من اتجالوا أّن الدافع ھو إشفاقھ وآخرون قاالعروض، 

أوزان لم ُتسمع عن العرب، ومنھم من قال أّنھ بمكة وجد نفسھ یعیش في بیئة یشیع فیھا الغناء، 

)2(فدفعھ ذلك في التفكیر في الوزن الشعري
.  

الصناعة إال وال حاكم في ھذه ، أحوال األوزان المعتبرةعن بحث فیھ علم ُیوعلم العروض ھو       

)3(استقامة الطبع وسالمة الذوق
علم یبحث فیھ عن تناسب أعجاز األبیات ، وأّما علم القافیة ھو 

وعیوبھا، وغرضھ تحصیل ملكة إیراد األبیات على أعجاز متناسبة خالیة عن العیوب التي یتنفر 

)4(عنھا الطبع السلیم على الوجھ الذي اعتبره العرب
.  

دراسة تحلیل واألبیات الشعریة، وفیما یلي  يعلم العروض وعلم القافیة ھفي  دراسةالفحدود         

على كیفیة  في تعریفاتھ )ھـ  816ت (  التي أوردھا الجرجانيمصطلحات العروض والقافیة ل

  :تولیدھا وانتقالھا من المعنى اللغوي األول إلى المعنى االصطالحي الثاني، وھذه المصطلحات ھي 

  :االْبِتداء

االبتداء مصطلح في علم العروض والقوافي، وكذلك مصطلح في علم النحو، وھو مصدر        

 ھو الذي أنشأ األشیاء واخترعھا: الُمْبِدئ في أسماء اهللا عّز وجل  ((: في اللغةاالبتداء بدأ، و: للفعل

                                                             

   1420ـ  1إمیل یعقوب ـ دار الجیل ـ بیروت ـ ط . د: علم العروض والقافیة ـ راجي األسمر ـ إشراف: ـ ینظر 1

 .8م ـ ص1999ھـ ـ     

 .7ص  م ـ ن ـ: ینظر ـ 2

  .1133/  2ـ  )ھـ  1067ت ( ـ حاجي خلیفة  كشف الظنون:ینظرـ  3

  .1305/  2ـ  م ـ ن :ینظر ـ 4
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ه  َبْدًءا وَأْبدأه واْبَتَدَأه، وَبدْأُت فعل الشيء أّول، بدأ بھ وَبَدَأُه َیْبَدُؤ: ابتداء من غیر سابق مثال، والَبْدء

))فعلتھ اْبِتَداًء : الشيء
)1(

.  

ھو أّول : االْبِتداء (( :في تعریفاتھ بقولھعند العروضیین وعّرف المصنف مصطلح االبتداء        

))جزٍء من المصراع الثاني 
: ، فالبیت الشَّْعري یتأّلف من شطرین، یطلق على الشطر األول منھا)2(

أو المصراع الثاني، فاالبتداء ھو  العجز: ، ویطلق على الشطر الثانيأو المصراع األول الصدر

ما یناسب  بدایة العجز أو المصراع الثاني، وبدایة الشيء ھو االبتداء، وفي ھذا المعنى العروضي

  .المعنى اللغوي، لقرب الشبھ بینھما

  :الشِّْعر اُءْجَزَأ

الشَّْعر من المصطلحات التي عّرفھا الجرجاني في تعریفاتھ، وھو مصطلح مرّكب،  أجزاء        

ئة  الُجزء في تْجز ((أجزاء، وأجزاء جمع مفردھا جزء، و: الشِّْعر إلى كلمة: ُأضیفت فیھ كلمة

 ، وأجزأُت منھ ُجْزًءأ، أي أخذٌت منھ ُجْزًءابعض الشيء، جّزأتھ تْجزئًة، أي جعلتھ أجزًا: لسِّھاما

))وعزْلُتھ 
القریض المحّدد بعالمات ال یجاوزھا، وُسمِّي شعرًا، ألن الشاعر یفطن  (( الشِّْعُر ھوو ،)3(

))یفطن لھ غیره من معانیھ، ویقولون ِشْعٌر شاعٌر، أي جّید ال لھ بما 
)4(

.  

وفعولن، فاعلن، : ما یتركب ھو منھا، وھي ثمانیة ((: التعریفاتومصطلح أجزاء الشِّْعر في        

)) مفاعلتن، ومتفاعلنومستفعلن، وفاعالتن، ومفعوالت، و ومفاعیلن،
تتأّلف من  األجزاءوھذه  ،)5(

ھي التي  األجزاءواألسباب واألوتاد والفواصل، وھي مجموعة من المقاطع المتحّركة والّساكنة، 

قریب الشبھ من  الذي ال یخرج الشِّْعر العربي عنھا، فمصطلح أجزاء الّشعر تتأّلف منھا بحور الّشْعر

  .المعنى اللغوي، ألن المعنیین یناسب بعضھما اآلخر

  :ذالةإلا

 ذالة والتذییل مصطلح من المصطلحات العروضیة التي أوردھا المصنف في تعریفاتھ،إلا       

ل فأصاب األرض من ما ُأسب: الذَّْیُل ((ذال، و: مصدر للفعل واإلذالة وھو ِعّلة من الِعَلل بالزیادة،
                                                             

  ].بدأ [ ـ مادة  333/ 1ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظورـ  1
 ].االبتداء [ ـ مصطلح  20ـ التعریفات ـ 2 
  ].جزأ [ ـ مادة  237/ 1ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  3
 ].شعر [ ـ مادة  337/ 2ـ  م ـ ن ـ  4
 ].أجزاء الشّعر [ ـ مصطلح  24ـ التعریفات ـ  5
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ما : رض من خلفھا، وذیل الریحأللكل ثوب تلبُسھ إذا جرَّْتھ على ا: الرِّداء واإلزار، وَذْیُل المرأة

))ذْیل : ویقال لذنب الفرس إذا طال.....جرَّتھ على األرض من التراب،
)1(

.  

زید في ، نلمستفع:  وتد مجموع، مثل زیادة حرف ساكن في ((: یینالعروض عندواإلذالة         

))ذاًال ُم: ىسمَّ، وُیمستفعالْن: فصار: بعد ما أبدلت نونھ ألفًا آخره نون آخر
وكذلك متفاعلن  ،)2(

في  ْتَرصارت متفاعالْن وفاعالْن، فالزیادة في ھذه التفعیالت َجآخرھا وتد مجموع، فوفاعلن 

فالمعنى العروضي لإلذالة والتذییل یناسب المعنى اللغوي، لما بینھما  آخرھا، وآخر الشيء ھو ذیلھ،

  .من شبھ

      :اإلْضمار

: اإلضمار في العروض ھو زحاف من الزحافات المفردة، وھو مصدر للفعلمصطلح         

سكون التاء من ُمَتفاعلن :  عف، واإلضمارضمر، واإلضمار والضمور في اللغة ھو الھزل والّض

سّكن العین من فِعالُتن فیھ أیضًا، فیبقى في الكامل، حتى یصیر ُمْتَفاعلن وینقل إلى ُمْستفعِلن، وُت

ُمْضمٌر ألن حركتھ كالُمْضمر، إن شئت جئت : َفْعالتن، فینقل في التقطیع إلى مفعولن، وإّنما قیل لھ

)3( في العربیة إن شئت جئت بھ، وإن شئت لم تأت بھبھا، وإن شئت سّكنتھ، كما أن أكثر المضمر 
.  

: في العروض: اإلضمار ((: عّرفھ المصنف بقولھ اإلضمار في علم العروضومصطلح          

: ىسمَّ، وُینمستفعل :، فینقل إلىمْتفاعلن: متفاعلن، لیبقى إسكان الحرف الثاني، مثل إسكان تاء

))ُمْضمرًا 
)4( 

الحرف الثاني على رأي صاحب لسان العرب غیر الزم، إن شئت ، ویبدو أن إسكان 

جئت بالحركة، وإن شئت سّكنت، وھو بھذه الحالة یشبھ اإلضمار في جواز الذكر أو الحذف، وفي 

  .ھذا المعنى ما یناسب المعنى اللغوي لإلضمار

  :الَبْتر

بتر، والبتر في اللغة : عّلٌة من ِعَلل النقص التي تحدث في التفعیالت، وھو مصدر الفعل البْتر       

  بتْرُت رت، وأبَتْرُت الّذنب وبتْرُتھ، وقطع الّذنب ونحوه إذا استأصْلَتھ، وأْبترِت الّدابة فُبت ((: ھو

                                                             

  ].ذیل [ ـ مادة  80/ 2ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  1
  ].اإلذالة [ ـ مصطلح  30ـ التعریفات ـ 2 
  ].ضمر [ ـ مادة  86،  85/  8ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورلسان العرب : ـ  ینظر 3
  ].اإلضمار [ ـ مصطلح  46ـ التعریفات ـ  4
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))الذي ال َعِقب لھ : الشيء فأنبتر، واألبتر
)1(

.  

فاعالتن، حذف : مثل: ع ما بقيحذف سبٍب خفیف وقط ((: لتعریفات ھوومصطلح البْتر في ا       

، فْعلن: إلى ، فینقلفاعْل: الالم، فبقي نْتكِّ، ثم ُأسقط منھ األلف وُسفاعال :، فبقي) تن : ( منھ

))ر تمبتورًا أو أب: ىسمَّوُی
بالّذنب، وال ُیحذف الذنب إال  في فاعالتن) تن ( فُشبِّھ السبب الخفیف  ،)2(

یناسب المعنى اللغوي للبتر، عند العروضیین بالبتر، وھو القطع، وفي ھذا المعنى االصطالحي 

  .للشبھ الكبیر بینھما

  :الّتْرفیل

مصطلح عروضي، وھو ِعّلٌة من ِعَلِل الزیادة التي تحدث في التفعیالت، والّترفیل  الّترفیل       

َلة، أي تترّفل جرُّ الّذْیل، ورْكُضھ بالِرْجِل، امرأة رافلة وَرِف: في اللغة الّرفلرّفل، و: مصدر للفعل

مْشي في الثیاب، وماسْت في ذلك، وامرأة رفالء، أي ال ُتحسن ال في مشیھا، أي تُجرُّ ذیلھا إذا مشْت

إذا كان طویل الذنب، والُمرّفل من أجزاء العروض ما زید في آخر الجزء : وفرس ِرَفلٌّ، وثور ِرَفلٌّ

)3(سبب آخر فیصیر متفاعالن مكان متفاعلن 
.  

فیھ  یدْتِز، متفاعلن: زیادة سبٍب خفیف، مثل ((: ومصطلح الّترفیل في تعریفات الجرجاني ھو       

)) ُمرّفًال: ىمَّس، وُیاعالتنمتف :لت نونھ ألفًا، فصاربِدُأ ا، بعدم)تن ( 
)4(

، فالتفعیلة التي في آخرھا وتد 

تجعلھ زاد علیھا سبٌب خفیف، كما ھو حاصل في  متفاعلن، والزیادة في آخر الشيء مجموع ُت

السبب طویال، كالزیادة في طول الثوب الذي تجعل صاحبھ یترّفل، فالمعنى العروضي في زیادة 

الخفیف تجعل من التفعیلة أطول من ذي قبل، أي وكأنھا ُمترفِّلة، مما یجعل ھذا المعنى مناسب 

   .للمعنى اللغوي للترفیل، والشبھ فیھ بّیٌن

  :التَّْسبیغ

: في علم العروض، والّتسبیغ مصدر للفعل من أنواع الِعَلل بالزیادةنوع الّتْسبیغ مصطلح         

طال إلى األرض : شيء سابٌغ، أي كامل واٍف، وسبغ الشيء یسبغ ُسُبوغًا :للغةسبغ، والّسْبغ في ا

                                                             

  ].بتر [ ـ مادة 111/ 1ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  1
 ].البتر [ ـ مصطلح  61ـ التعریفات ـ  2
  ].رفل [ ـ مادة 139، 138/ 2ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ـ ینظر 3
  ].الترفیل [ ـ مصطلح  79ـ التعریفات ـ  4
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المبالغة فیھ و إتمامھ، وأسبغ اهللا علیھ : واّتسع، وقد أسبغ فالن ثوبھ، أي أوسعھ، وإسباغ الوضوء

ف ما زید على جزئھ حر: طویلة، والُمسّبغ من الّرمل: أكملھا وأتّمھا ووّسعھا، ودْلٌو سابغة: الّنعمة

)1(نحو فاعالتان 
.  

زیادة حرف ساكن في : ضفي العرو: الّتْسبیغ ((: وأورد المصنف ھذا المصطلح وعّرفھ بقولھ        

ینقل إلى  ، فتانفاعال :صار، زید في آخره نون آخر بعدما ُأبدلت نونھ ألفًا، ففاعالتن: سبب، مثل

)) غًاسّبُم: ، ویسمىفاعلیان
)2(

ھو مبالغة وإكمال وإتماٌم وتطویل في ، فزیادة حرف ساكن في سبب 

جعل التفعیلة كاملًة وافیًة، فالمناسبة بین ة الثوب، وإسباغ الوضوء وغیرھا، ما التفعیلة، كتوسع

  .المعنى االصطالحي عند العروضیین والمعنى في اللغة بّینة جلّیة، لقرب الشبھ بینھما

  :الّتْشعیث

شّعث، : تجري مجرى الزحاف، والّتشعیث مصدر للفعل مصطلح الّتشعیث من الِعَلل التي         

....... تفّرق أجزائھ،: تفّرق، وتشّعث رأس المسواك والَوِتِد: تشّعث الشيء ((والّتشعیث في اللغة من 

ذھاب عین فاعالتن، فیبقى فاالتن، فینقل في التقطیع إلى مفعولن، : والّتْشعیُث في عروض الخفیف

))لخرم، ألنھا أّول َوِتِد شّبھوا حذف العین ھھنا با
)3(

.  

 فاعالتن، ووتده : من وتدمتحرك حذف حرف  (( :والّتشعیث في تعریفات الجرجاني ھو         

عین كما ھو المفعولن، أو : فینقل إلى  ،اتنفاع: ل، فیبقىالالم، كما ھو مذھب الخلی، إما ) عال(

))ُمشّعثًا : ىسمَّ، وُیمفعولن: ، فینقل إلىفاالتن :مذھب األخفش، فیبقى
)4(

، فالوتد المجموع في 

أصبح الوتد ، حرفان متحركان فساكن، فإذا ُحذف الالم ـ وھو مذھب الخلیل ـ ) عال(فاعالتن ھو 

، وإذا وتفرقة ألجزائھ متفّرقا بدال من حركتین وسكون أصبح حركة وسكون، وفي ھذا تشعیث للوتد

األخفش ـ فقد تفرق أولھ وبدایتھ، أي تشّعث وأصبح ُحذفت العین من الوتد المجموع ـ وھو مذھب 

، فالمعنى االصطالحي في المذھبین یدل على ، وتفرقة ألجزائھمتفّرقًا تشبیھًا لھ برأس المسواك

، أي حركة )ال ( أو ) عا (  ، أصبح)عال ( تفرقة أجزاء الوتد المجموع، فبدال من حركتین وسكون 

                                                             

 ].سبغ [ ـ مادة  160،  159/  6ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورلسان العرب : ـ ینظر 1
 ].التسبیغ [ ـ مصطلح  80ـ التعریفات ـ 2 
  ].شعث [ ـ مادة  131/  7ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورـ لسان العرب  3
  ،]التشعیث [ ـ مصطلح  82عریفات ـ ـ الت 4

  .، وقد سبقت ترجمتھ)ھـ  170ت ( الخلیل بن أحمد بن عمر الفراھیدي : ھولخلیل ا    
 وقد سبقت ترجمتھ ،)ھـ  215ت ـ (  سعید بن مسعدة: ھو األخفش    
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سواء، وھذا المعنى االصطالحي للتشعیث یناسب المعنى  واحدة وسكون في المذھبین على حدٍّ

  .اللغوي

  :الّتْنوین

تنوین الترنیم، : مصطلح عروضي ونحوي، والتنوین العروضي نوعانالتنوین مصطلح         

))نّوْنتھ، أي أدخلتھ نونا : مصدر (( والتنوینوتنوین الغالي، 
)1(

، والمنّون ھو المنصرف، والتصریف 

))إجراؤھا  بالتنوین : صْرف الكلمة ((و
)2(

.  

ھو ما یلحق القافیة الُمطلقة بدال عن حرف  ((: في تعریفات الجرجاني ھو تنوین الترنیمو        

اإلطالق، وھي القافیة المتحّركة التي تولدت من حركتھا إحدى حروف المد واللین، وھو الذي 

)) ُیجعل مكانھ حرف المد في القوافي
)3(

غیر ساكنة ( زیادة نون ساكنة في آخر القافیة المطلقة  وھو، 

  :نحو قول جریر) الّروّي 

  َلَقْد أصاَبْن: أقلِّي الّلوم عاذل والعتاَبْن          وُقولي إْن أَصْبُت

)4(التمیز بین الشعر والنثرالترنیم ھو تنوین وغایة 
ھو ما  ((وتنوین الغالي في تعریفات الجرجاني ، 

))یَّدة، وھي القافیة الساكنة قالُم یلحق القافیة
)5(

) الساكنة الّروّي ( یلحق أواخر القوافي الُمقیدة  ((، فھو 

  : نحو قول رؤبة

  ُمْشَتَبِھ األعالم لّماع الَخَفقْن خاوي الُمْخَتَرِقْن           وقاِتم األْعماق 

                                                             

  المتولي رمضان أحمد : ـ تح) ھـ  972ت ( الفاكھي لألمام عبد اهللا بن أحمد  ـ شرح كتاب الحدود في النحو ـ  1
  .281ـ ص م  1993ھـ ـ  1414ـ  3الدمیري ـ مكتبة وھبة ـ القاھرة ـ ط     

  ].صرف [ ـ مادة  391/  2ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  2
  ].التنوین [ ـ مصطلح  94ـ التعریفات ـ  3

  ـ دار العلم للمالیین ـ  1میشال عاصي ـ م . د إمیل بدیع یعقوب،. المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د: ینظرـ  4

  ، 462،  461ـ ص  1م ـ م 1987ـ  1بیروت ـ ط      

  ، وھو من بني كلیب بن یربوع، وعّمر نیِّفا وثمانین سنة، )ھـ  110ت ( جریر بن عطیة بن حذیفة : ھو جریر    

  .ومات بالیمامة، وكان ُیكنى أبا حزرة، وكان لھ عشرة من الولد    

  قتیبیة  أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن) عدي بن زید العبادي ( الشعر والشعراء ـ ابن قتیبیة الدینوري : ینظر    

  .456/  1ھـ ـ  1423ـ دار الحدیث ـ القاھرة ـ ) ھـ  276( الدینوري    

  356ت ( األصبھاني أبو الفرج علي بن الحسین بن محمد األغاني ـ : ، وھو من شواھد]الوافر [ والبیت من    
  .35/  8ـ  2سمیر جابر ـ دار الفكر ـ بیروت ـ ط : ـ تح) ھـ    
  محمد نبیل طریفي : ـ تح) ھـ  1093ت ( البغدادي  عبد القادر بن عمر خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ـو   

 .85/  1م ـ  1998وآخرون ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ    

 ].التنوین [ ـ مصطلح  94التعریفات ـ ـ  5
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))لتجاوزه حّد الوزن، وفائدتھ التفریق بین الوقف والوصل ) غالیا ( وُسمِّي 
: ، فالتنوین بنوعیھ)1(

) أصاب ، الخفق ( فأصل القافیة في البیتین الترنیم والغالي ھو إدخال نون على آخر القافیة، 

فالتنوین في االصطالح وفي ھذا قرب وشبھ من المعنى اللغوي للتنوین، فُأدِخلت النون على القافیة، 

  .یتناسب مع التنوین في اللغة

  :الّثرم

        : الّثرم لغًة ھوو ،)2(مصطلح الّثرم ھو ِعلَّة من ِعَلل النقص، وھو أحد مسمیات الخرم         

: ھو انكسار ِسنٍّ من األسنان المقدَّمة مثل الّثنایا والرباعیات، وقیل: انكسار السِّنِّ من أصلھا، وقیل ((

ما اجتمع فیھ القْبض والخْرم، یكون ذلك في : واألثرم من أجزاء العروض..... انكسار الثَّنیَّة خاّصة،

))الّطویل والمتقارب ُشبِّھ باألثرم من الناس 
)3(

.  

عول، : من فعولن، لیبقى نھو حذف الفاء والنو ((: طلح الثَّرم في تعریفات الجرجانيومص        

))أثرم : ىسمَّ، وُیلْعَف فینقل إلى
)4(

، وحرف الفاء في ھذا الجزء ھو أولھ، وھي بمثابة األسنان 

ِسنٌّ  من الناس، وھو من ُكِسرْت الذي یدخلھ الّثرم ُیسمَّى أثرم تشبیھًا لھ باألثرم ((فالجزء  األمامیة،

))من أسنانھ األمامیة 
)5(

، وكذلك حرف النون الذي ھو آخر حرف في الجزء، فالّثرم في علم 

  .العروض یناسب معنى الّثرم في اللغة، ألن الشبھ بین المعنیین قریب

  :الّثلم

  والّثلم  أیضًا أحد مسمیات الخرم كمصطلح الّثرم،ھو ِعلَّة من ِعَلل النقص، وھو  الّثلم مصطلح       

  سّمى الَخَلل أیضًا ھو َتَشرُّم یقع في طرف الشيء، كالثُّْلمة تكون في طرف اإلناء، وقد ُی ((: في اللغة
                                                             

  ، 462،  461ـ ص  1م وآخرون ـ  إمیل بدیع یعقوب. المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ دـ  1

  ، الراجز، من )ھـ  145ت ( رؤبة بن عبد اهللا العجاج بن رؤبة التمیمي الّسعدي، أبو الجّحاف : ھو رؤبة    

  الدولتین األمویة والعباسیة، وأخذ عنھ أعیان أھل اللغة، وكانوا یحتجون  الفصحاء المشھورین، ومن مخضرمي   

  .بشعره ویقولون بإمامتھ    

  .34/  3ـ ) ھـ  1396ت ( األعالم ـ الزركلي : ینظر    

  .43/  1ـ ) ھـ  761ت ( ابن ھشام أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ـ : ، وھو من شواھد]الرجز [ والبیت من     

  .128/  1ـ  5ـ دار العلم للمالیین ـ بیروت ـ ط ) ھـ  1428ت ( وقضایا الشعر المعاصر ـ نازك صادق المالئكة     

  إمیل بدیع یعقوب ـ دار الكتب العلمیة . المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر ـ د :ینظر ـ 2
  .بعدھا، وما  265/  3م ـ 1991ـ ھـ 1411ـ  1بیروت ـ ط      

 ].ثرم [ ـ مادة  93/ 2ـ ) ھـ 711ت ( ـ لسان العرب  ـ ابن منظور 3
 ].الّثرم [ ـ مصطلح  99ـ التعریفات ـ 4 
  .]الثرم [ ـ مصطلح  210/  2إمیل بدیع یعقوب ـ . ـ المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة ـ د 5
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))ُثْلمة وإن لم یكن في الّطرف 
)1(

.  

ھو حذف الفاء من فعولن، : الّثلم ((: وأورد المصنف ھذا المصطلح في تعریفاتھ وعّرفھ بقولھ        

))أثلم : ىسمَُّی، وفْعلن: عولن، وینقل إلى: لیبقى
في أّولھ، أي في  ، والفاء في ھذا الجزء إّنما ھي)2(

في  لمشبھ الثُّطرفھ، وُسمِّي أثلم تشبیھًا لھ بالُثْلمة التي في طرف اإلناء، فاألثلم عند العروضیین ُی

  .عنىاللغة، وھما یتناسبان في الم

  

  :الُجزء

 من المصطلحات العروضیة التي عّرفھا المصنف في تعریفاتھ، مصطلح الجزء أو المجزوء        

جّزأتھ تْجزئًة، أي جعلتھ أجزًا، بعض الشيء، : السِّھام الُجزء في تْجزئة ((: والجزء في اللغة

))منھ ُجْزًءأ، أي أخذٌت منھ ُجْزًءا وعزْلُتھ   وأجزأُت
)3(

.  

عبارة عّما من شأنھ أن : وعند علماء العروض:...... ءْزالُج (( :عّرف المصنف الجزء بقولھو        

قد حذف جزأین من الّشطرین، كحذف الَعروض والضرب، ف: ون الّشعر مقّطعًا بھ، وبالفتحكی

)) مجزوءًا: ىسمَّوُی
)4(

مصطلح أجزاء الشِّْعر ُذِكرْت في ، فالتقطیع في أبیات الشِّْعر ھي تفعیالتھ التي 

من السبب الخفیف، والسبب الثقیل، والوتد المجموع، والوتد  ھذه التفعیالت تتألفالسالف الذِّكر، و

، والَجْزء بفتح الجیم ھو حْذف المفروق، والفاصلة الصغرى، والفاصلة الكبرى، وكل ھذه أجزاء

األول وھو صدر البیت، یتألف  جزء من الشطر األول، وجزء من الشطر الثاني من البیت، فالشطر

الحشو االبتداء والحشو وینتھي بالعروضة، والشطر الثاني وھو العجز، یتأّلف من و الّصدر من

أي ُحِذف من  وینتھي بالضرب، فإذا ُحِذف من البیت العروضة والضرب یكون البیت مجزوًءأ،

لشِّْعر العربي، فالُجْزء بضم شطریھ جزء من أجزائھما، والبیت المجزوء ھو نوع من أنواع أبیات ا

ھو حذف بفتح الجیم الجیم الوارد تعریفھ في أول ھذا المصطلح، ھو بعض الشيء، والَجزء الثاني 

  .بعض من الشيء، ففي ھذین المعنیین العروضیین ما یناسب المعنى اللغوي للجزء، والشبھ فیھ بّیٌن

                                                             

 ].ثلم [ ـ مادة  384/  1ـ ) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  1
  ].الثلم [ ـ مصطلح  99ـ التعریفات ـ 2 
  ].جزأ [ ـ مادة  237/ 1ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  3

  ].الجزء [ ـ مصطلح  102ـ التعریفات ـ 4 
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   :الَجمم

أو الجمُّ مصطلح من المصطلحات العروضیة التي عّرفھا الجرجاني في تعریفاتھ،  الججم        

وھو أحد مسمیات الخرم، كما ھو الحال في مصطلح الّثرم ومصطلح  وھو ِعّلٌة من ِعلل النقص،

: مُّشاة جمَّاء إذا لم تكن ذات قْرٍن بیِّنة الجمم، وكْبٌش أج ((الّثلم، والجمم مصدر للفعل جمم، وفي اللغة 

))ال قْرنْي لھ 
)1(

.  

فاعتن، فینقل : ھو حذف المیم والالم من مفاعلتن، لیبقى (( ومصطلح الجمم في علم العروض        

))أجّم : ىسمَّ، وُیفاعلن: إلى
)2(

، فحذف حرفین من ھذا الجزء تشبیھًا بالشاة التي ال قرني فیھا، أو 

الكْبش الذي ال قْرنْي لھ، ففي ھذا التشبیھ قرب من المعنى اللغوي لألجم، وھذا المعنى االصطالحي 

  .یتناسب مع المعنى اللغوي

  :الحذذ

: ، والحذذالقْطع الُمْستأصل ((مصطلح الحذذ ھو ِعّلٌة من الِعلل بالنقص، وھو في اللغة من           

مصدر األحّذ من غیر فعل، واألحّذ ُیسمى بھ الشيء الذي ال یتعّلق بھ شيء، والقلب یسمى أحّذ، 

ما ُحذف من آخره وِتد تامٌّ : ال یتعّلق بھا شيء، واألحذُّ من عروض الكامل: والدنیا َوّلْت حّذاء ُمْدبرة

أي ساِئرٌة ال عیب فیھا، : وقصیدة حّذاء.... َتفا فُجعل َفِعلن،وھو ُمتفاِعُلْن ُحِذف منھ ِعُلْن فصار ُم

))حّذاء لِقَصر ذنبھا مع ِخّفتھا : أحّذ، ویقال للقطاة: ویقال للحمار القصیر الذنب
)3(

.  

حذف : الحذذ ((:وأورد السید الشریف الجرجاني مصطلح الحذذ في تعریفاتھ، وعّرفھ بقولھ         

))أحذ : ىسمَّ، وُیِعُلْن من متفاعلن، لیبقى متفا،  فینقل إلى فعلن: حذف: ، مثلوتد مجموع
فتتألف  ،)4(

وھو آخر جزء في ) علن ( متفاعلن من فاصلة صغرى، ووتد مجموع، فإذا ُحذف الوتد المجموع 

أصبحت الفاصلة الصغرى ال یتعّلق بھا ، وھو القطع واالستئصال، والتفعیلة ُیسّمى ھذا الحذف حذٌذ

كما أصبحت ھذه التفعیلة قصیرة، ُشّبھْت بالحمار القصیر الذنب، أو القطاة القصیرة الذنب، شيء، 

ألن الحذف إّنما حدث في آخر التفعیلة، وفي ھذا المعنى االصطالحي شبھ قریب من معنى الحذذ 

  .في اللغة، وفیھما مناسبة قریبة

                                                             

 ].جمم [ ـ مادة  367/ 2ـ ) ھـ 711ت ( ـ لسان العرب  ـ ابن منظور 1
 ]. الجمم[ ـ مصطلح  106ـ التعریفات ـ 2 
  ].حذذ [ ـ مادة  296/ 1ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  3

 ].الحذذ [ ـ مصطلح  114ـ التعریفات ـ 4 
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  :الحذف

حذف، والحذف في اللغة : مصطلح الحذف ھو ِعّلة من ِعَلل النقص، والحذف مصدر للفعل          

))قْطُف الشيء من الّطرف كما ُیْحذف طرُف ذنب الشاة  ((: ھو
)1(

.  

 من) ن ـل( مثل  ف،ـبب خفیـاط ســإسق ((: ذف في تعریفات الجرجاني ھوــومصطلح الح          

، فینقل إلى )فعو ( لیبقى ، فعولن من) لن ( ویحذف  ،فعولن إلى، فینقل مفاعي :یلن، لیبقىمفاع

))محذوفًا : ىسمَّ، وُیفعل
)2(

فھذه  ،)3(فاعال، فینقل إلى فاعلن :من فاعالتن، لیبقى) تن ( ، وحذف 

التفعیالت ُحذف السبب الخفیف من آخرھا تشبیھًا بقطف الشيء من الطرف، أو حذف طرف ذنب 

  .الشاة، وھذا المعنى العروضي للحذف یناسب معنى الحذف في اللغة ویشبھھ

  :الحْشو

مصطلح الحشو جزء من األجزاء التي تتأّلف منھا األبیات الشِّْعریة، وھو مصدر للفعل          

ما حشْوت بھ فراشًا وغیره، والَحِشّیة الفراش المحُشّو، واحتشْیُت بمعنى  ((: الحشو في اللغةحشا، و

))الَفْضُل الذي ال ُیعتمد علیھ : والحشو من الكالم..... امتألت،
)4(

.  

و ھ: الحشو (( :ن معناه في اللغة حیث قالوأورد الجرجاني في تعریفاتھ مصطلح الحشو، وبّی         

))ما ُتمأل بھ الوسادة : في اللغة
)5(

، ثم عّرفھ في االصطالح العام، كما عّرفھ في اصطالح علم 

وفي  عبارة عن الزائد الذي ال طائل تحتھ،: وفي االصطالح ((: العروض بالشرح والتفصیل، فقال

: ، مثالرب من البیتدر والعروض، وبین االبتداء والّضھو األجزاء المذكورة بین الّص:  العروض

، والرابع ، والثاني والثالث حشٌوصدٌر ، فمفاعیلن األولمراٍت ثمان مفاعیلن إذا كان البیت مركبًا من

 مفاعیلن ، وإذا كان مركبًا من ٌبر، والثامن ض، والسادس والسابع حشٌو، والخامس ابتداٌءعروٌض

، فال یوجد فیھ الرابع ضرٌب، و، والثالث ابتداٌء، والثاني عروٌضصدٌر ع مرات، فمفاعیلن األولأرب

)) الحشٌو
وآخره ، ، فاألساس في الشطر األول أو المصراع األول من البیت ھو أولھ وھو الصدر)6(

                                                             

 ].حذف [ ـ مادة  297/ 1ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  1
  ].الحذف [ ـ مصطلح  114ـ التعریفات ـ 2
  ى الّصاوي ـ الناشر المكتبة األزھریة للتراث مصرـ الورد الصافي لطالب العروض والقوافي ـ مصطف: ـ ینظر 3

  .16م ـ ص 1999ھـ ـ 1419    
  ].حشا ـ حشو [ ـ مادة  321/ 1ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  4
  ].الحشو [ ـ مصطلح  118ـ التعریفات ـ  5
 ].الحشو [ ـ مصطلح  118ـ م ـ ن ـ  6
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تداء، ھو أولھ، وھو االبني، أو المصراع الثاني من البیت وھو العروض، واألساس في الشطر الثا

ھو ما بین الصدر والعروض في الشطر األول، وبین االبتداء وآخره وھو الّضرب، والحشو 

  والّضرب في الشطر الثاني، ویكون الحشو فیما إذا كان البیت یترّكب من أكثر من أربع 

حشو، ألن أساسیات البیت فیھ تفعیالت، وأّما إذا كان البیت یترّكب من أربع تفعیالت فال یوجد 

فالحشو  األول، واالبتداء والّضرب في الشطر الثاني،أربعة، وھي الصدر والعروض في الشطر 

وجوده وعدمھ على حدٍّ سواء، ألنھ زائد ال طائل منھ، فالحشو عند العروضیین یناسب معناه 

  .اللغوي، والشبھ بینھما كبیر

  :الًخْبن

: مصدر للفعل حافات المفردة، والخْبنالّز أحد أنواع في علم العروض ھومصطلح الخْبن        

خبْنُت الّثْوب إذا رفْعُت ُذْلُذَلھ َفِخْطُتھ أرَفَع من موضعھ كي یتقّلص كما  ((: خبن، وھو في اللغة من

ما ُقِبض من حروف مْشوه مما یجوز في : والمخبون من أجزاء الشِّعر..... ،ُیفعل بثوب الّصبيِّ

بض، وذلك افیة، أو في النصف، فیلزم ذلك القفاِعُلْن َفِعُلْن في الق: الّزحاف فیلزم قْبضھ كقولك في

))الشِّعر مخبون، والجزء مخبون 
)1(

.  

الحرف الثاني الساكن، مثل ألف  حذف: الَخْبن ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح بقولھ       

))مخبونًا : ىسمَّ، وُیفعلن: بقى، لیفاعلن
، ُمتْفعلن، وفاء مفعوالت: سین مستفعلن ، لیبقىحذف ، و)2(

)3(فعالتن: وألف فاعالتن، لیبقىمعوالت، : لیبقى
، فحذف الثاني الساكن في أول ھذه التفعیالت ھو 

)4(ورفعھ تقلیص لھا بعدما كانت طویلة، والخبن ھو الّتقلیص الذي یشبھ خبن الثوب
، ففي ھذا 

  .المعنى العروضي شبھ من الخبن في معناه اللغوي

  :لْبالَخ

جنون : الَخْبل ((خبل، و: المزدوجة في علم العروض، وھو مصدر للفعل الخبل من الزحافات        

ال فؤاد لھ، وقد خَبَلُھ الّدھر والُحْزن : بھ خْبل، وھو ُمخّبل، أي: أو ِشبُھھ في القلب، ورجل مخبول

                                                             

  ].خبن [ ـ مادة  386/ 1ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  1
 ].الخبن [ ـ مصطلح  131ـ التعریفات ـ 2 
  .13الورد الصافي ـ مصطفى الّصاوي ـ ص : ـ ینظر 3
 ].خبن [ ـ مادة  21/  4ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور: ـ ینظر 4
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))والشیطان، والُحبُّ والّداء خبال، وقد َخِبل َخَبال 
)1(

الخبول یقال في بني فالن دماء وُخُبوٌل، ف ((، و 

))قطع األیدي واألرجل 
)2(

.  

 ،كناّي، أي حذف الثاني السھو اجتماع الخبن والّط ((ل في تعریفات الجرجاني ومصطلح الخْب      

، نُتَلفِع :ن، فینقل إلىُلِعَتُم :كن، كحذف سین من مستفعلن، وحذف فائھ، لیبقىاوحذف الرابع الس

))مخبوًال : ىسمَّوُی
)4(التمع: مفعوالت والواو، لیبقىف فاء ، وكذلك حذ)3(

، فذھاب السین والفاء من 

صار  كأنھ ید السبب، فإذا حذف الساكنان مستفعلن مشتقٌّ من الخْبل الذي ھو قطع الید، ألن الساكن

)5( الجزء كأنھ ُقِطعْت یداه فبقي مضطربًا
، وھذا المعنى العروضي للخْبل قریب الشبھ من المعنى 

  .اللغوي

  :الخرب

رم كما ھو الحال في مصطلح الخرب ِعّلة من ِعَلل الّنقص، وھو أیضًا أحد مسمیات الخ        

: َسَعَة ُخْرت اُألْذن، والُخْربة: الُخْربُة: والجمم، والخرب والخراب في اللغة مصطلح الّثرم والّثلم

ْروة المزادة، وكل ُثقبة ُع: ُرّبما كانت في ثْغر الّداّبة، والُخْربة: شْرمٌة، أي شقٌّ في ناحیٍة، ویقال

)6(مستدیرة فھي ُخْربة، وكذلك من الّدْلو الذي فیھ ُعروُة الَعْرقَوِة 
.  

، فینقل فاعیل :ھو حذف المیم والنون من مفاعیلن، لیبقى ((ومصطلح الخرب في التعریفات        

))أخرب :  ىسمَّ، وُیمفعول: إلى 
)7(

     ُسمِّي(( وحذفھما  الجزء،المیم في أّول الجزء، والنون في آخر و، 

))بذلك لذھاب أّولھ وآخره، فكأّن الخراب لِحقھ 
)8(

، تشبیھًا بالخراب إذا لِحق الشيء، وھذا المعنى 

  .االصطالحي العروضي یتناسب مع المعنى اللغوي، وفیھ شبھ كبیر بینھما

  :الَخرم

  ُخِرم الرجُل : خرم، وفي اللغة: ، وھو مصدر للفعلمصطلح الخرم من أنواع الِعّلة بالنقص       

                                                             

  ].خبل [ ـ مادة  385/ 1ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  1
  ].خبل [ ـ مادة  19/  4ـ ) ھـ 711ت ( ـ لسان العرب  ـ ابن منظور 2

  ٍ].الخبل [ ـ مصطلح  132، 131ـ التعریفات ـ 3 
 .15الورد الصافي ـ مصطفى الّصاوي ـ ص : ـ ینظر 4
  ].خبل [ ـ مادة  19/  4ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور: ـ ینظر 5
  ].خرب [ ـ مادة  395/ 1ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ـ ینظر 6
  ].الخرب [ ـ مصطلح  132ـ التعریفات ـ  7
  ].الخرب [ مصطلح ـ  223/  2إمیل بدیع یعقوب ـ . ـ المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة ـ د 8
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و قْطٌع من الوَترة أو الّناشرتین، والنّاشرتان ھما مًا فھو أْخرُم، وھیْخَرم خَر فھو مخروم، وَخَرم أنُفھ

المنخران، أو طرف األرنبة ال یبلغ الجْدع، والفعل خرْمُتھ خْرمًا وشرْمُتھ شْرمًا، واألخرُم من 

)1(ن في صدره وتٌد مجموع الحركتین فُخِرم أحدھما وطرحما كا: الشِّعر
.  

: فاعیلن، فینقل إلى: لمیم من مفاعیلن، لیبقىھو حذف ا ((: ومصطلح الخرم في علم العروض       

))أخرم : ىسمَّ، وُیمفعولن
)2(

مأخوذ من الَخْرم الذي ھو  ((، فالمیم في أّول الجزء وُمقدِّمھ، وحذفھا 

))قطع ُمَقدَّم منخر الّرُجل وأرنبتھ 
)3(

، فالخرم في اصطالحات العروضیین یتناسب مع الخرم في 

  .اللغة

  :الَخَزل

الخَزل من  ((، وخزل :مصطلح الخزل من أنواع الزحافات المزدوجة، وھو مصدر للفعل          

والّسحاب یتخّزل، إذا رأیتھ ...... القْطع،: في المْشِي، كأن الشَّْوك شاك َقَدَمھ، والخْزُل نخزالإلا

الذي في وسط ظْھره كْسٌر، فھو مخزول الّظْھر، وفي ظھره ُخْزلة، : ُمتثاقًال كأنھ یتراجع، واألخزل

ھ، والمخزول من البعیر الذي قد ذھب سنامھ كلُّ: أي ھو مْثُل سْرٍج، وقد خِزل خَزًال، واألخزل

))ْن سقوط تاء ُمتفاِعُلْن وُمفاَعَلُت: رالشِّْعر، والُخْزلة في الشِّْع
)4(

.  

، یعني إسكان التاء ھو اإلضمار والطّي من متفاعلن ((:ومصطلح الخزل عند العروضیین           

))أخزل : ىسمَّ، ،وُیْفتعلنُم :ُمْتفعلن،  فینقل إلى: ذف ألفھ، لیبقىمنھ وح
)5(

، فاأللف في منتصف 

التفعیلة، وحذفھا تشبیھا لھا بذھاب سنام البعیر، ألن السنام في منصفھ،  أو تشبیھا بالكسر في وسط 

  . الظھر الذي ھو في المنتصف، وفي المعنى االصطالحي للخزل شبھ وتشبیھ للمعنى اللغوي للخزل

  :الّروّي

، إلیھا الجرجاني بالتعریف في التعریفاتمن المصطلحات التي تعّرض الّروّي مصطلح          

امرأة لھا ُرواء  :ُحْسُن المنظر في البھاء والجمال، یقال: الرُّواء ((رِوي، و : وھو مصدر للفعل

                                                             

 ].خرم [ ـ مادة  402/ 1ـ ) ھـ  170ت ( لیل كتاب العین ـ الخ: ـ ینظر 1
 ].الخرم [ ـ مصطلح  132ـ التعریفات ـ  2
  ].الخرم [ ـ مصطلح  223/  2إمیل بدیع یعقوب ـ . ـ المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة ـ د 3
  ].ل زخ[ ـ مادة  406،  405/ 1ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  4

 ].الخزل [ ـ مصطلح  132ـ التعریفات ـ 5 
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ھاتان قصیدتان على رويٍّ : حروف قوافي الشِّْعر الالزمات، تقول: والرَّويُّ...... ،وشارة حسنة

))واحد 
)1(

.  

ھو الحرف الذي ُتبنى علیھ القصیدة وُتنسب إلیھ،  ((ومصطلح الّروّي في تعریفات الجرجاني          

)) قصیدة دالیة، أو تائیة: فیقال
النبرة أو  ((  الّروّيو أي التي تنتھي بحرف الّدال أو حرف الّتاء، ،)2(

))النغمة التي ینتھي بھا البیت 
)3(

 والبھاء فیھا الُحْسن سمعبحرف واحد ت، فالقصیدة التي تنتھي أبیاتھا 

، لوجود النبرة والنغمة، فالّروّي عند العروضیین یتناسب مع المعنى اللغوي للّروّي، وفیھ والجمال

  .بیشبھ وقر

  : الزِّحاف

وھو  مصطلح الّزحاف من المصطلحات العروضّیة التي أوردھا الجرجاني في تعریفاتھ،          

زحاف مفرد أو بسیط، : ینحصر في تسكین المتحّرك أو حذفھ أو حذف الّساكن، وھو نوعان

 وزحاف مزدوج أو مركب
: الزُُّحوف من النوق ((زحف، وفي اللغة : ، والّزحاف مصدر للفعل)4(

)) التي تُجرُّ رجلیھا إذا مشْت
)5(

.   

، األجزاء الثمانیة من البیت، إذا كان في الصدرھو التغییر في  (( والزِّحاف عند العروضیین         

))أو في االبتداء، أو في الحشو 
والتغییر یكون بتسكین المتحّرك، أو حذفھ أو حذف الّساكن، وفي  ،)6(

)) ُتَخصُّ بھ األسباب دون األوتاد ،ُسمِّي بذلك لِثَقلھ (( والزِّحافھذا ِثقٌل، 
)7(

، والّثقل في الّزحاف 

ل، والمعنیان العروضي واللغوي یتناسبان لوجود الشبھ التي تُجرُّ رجلیھا من الِثقتشبیھًا بالنوق 

  .بینھما

  :الّسبب

  التفعیالت في البیت الّشعري تتألف من أسباب وأوتاد وفواصل، ومصطلح السبب مقطع         

                                                             

  ].روي [ ـ مادة  165، 164/ 2ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  1
 ].الروي [ ـ مصطلح  151ـ التعریفات ـ2 
  ].الروي [ ـ مصطلح  247/  2إمیل بدیع یعقوب ـ . ـ المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة ـ د 3
  ـ مصطلح  ، وما بعدھا 255/  2إمیل بدیع یعقوب ـ . المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة ـ د: ـ  ینظر 4

  ].الزحاف [      
 ].زحف [ ـ مادة  27/  6ـ ) ھـ  711ت ( ـ لسان العرب  ـ ابن منظور 5

  ].الزحاف [ ـ مصطلح  152ـ التعریفات ـ 6 
 ].زحف [ ـ مادة  27/  6ـ ) ھـ  711ت ( ـ لسان العرب  ـ ابن منظور 7
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من َرِحٍم أو َیٍد  كلُّ ما تسّبْبت بھ: الحْبل، والّسبُب ((: ، والّسبب في اللغةعروضي یتألف من حرفین

سبب األمر الذي : والّسبب..... ـ، rأو َدْیٍن، وكل سبب ونسب منقطع یوم القیامة إال سبب النبي ـ 

))الطریق ألنك تصل بھ إلى ما ترید : یوصل بھ، وكل فصٍل یوصل بشيء فھو َسَبُبھ، والّسبب
)1(

.  

في :  الّسبب ((: وأورد المصنف مصطلح الّسبب في تعریفاتھ وذكر معناه في اللغة، فقال        

)) اسم لما یتوصل بھ إلى المقصود: اللغة
ھا علم ، ثم عّرفھ كمصطلح في بعض العلوم، من)2(

: ف، والّسبب الخفی)ِلَم ( ، ) َكَل( : ھو حرفان متحركان نحو: والّسبب الّثقیل ((: العروض فقال فیھ

)) ) َمْن( ، و) ُقْم( : ھو متحرك بعده ساكن، نحو
)3(

ُسّمي بذلك ألنھ یضطرب  ((، ومصطلح الّسبب 

))كالحبل الذي یرتّج، فیثبت مّرًة ویسقط ُأخرى 
)4(

، وتشبیھ ھذا المعنى العروضي بالّسبب یتناسب 

  .للّسبب الذي ھو الحْبل مع المعنى اللغوي

  :الّسالمة

..... رُجٌل سلیٌم، أي سالم، وقد سِلم سالمًة، ((َسِلم، وفي اللغة الّسالمة : الّسالمة مصدر للفعل        

)) الّسالم علیكم، أي الّسالمة من اهللا علیكم: والّسالم یكون بمعنى الّسالمة، وقول الّناس
)5(

.  

لجرجاني ھذا والّسالم والّسالمة مصطلح لعدید العلوم، منھا علم العروض، وعّرف ا        

))بقاء الجزء على الحالة األصلیة : في العروض: الّسالمة ((: المصطلح فقال
)6(

، فالجزء أي التفعیلة 

اكن، والحذف والزیادة، وكل ھذه ال تطرأ علیھا أحیانا تغییرات، مثل تسكین المتحّرك، وتحریك الّس

فسالمة الجزء في عدم وجود ھذه التغییرات،  في علم العروض ُتسمَّى زحافات وِعَلٌل، التغییرات

  .فالسالمة في العروض تناسب السالمة في اللغة، لوجود الشبھ القریب بینھما

  :الّشطر

  شطر كلِّ  ((شطر، وفي اللغة : ة، والّشطر مصدر للفعلعریَّاألبیات الشِّ اسم من أسماءالّشْطر         

                                                             

  ].سبب [ ـ مادة  207/  2ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  1
 ].السبب [ ـ مصطلح  154ـ التعریفات ـ  2

  ].السبب [ ـ مصطلح  155ـ  م ـ نـ 3 
  ].السبب [ ـ مصطلح  271/   3إمیل بدیع یعقوب ـ . ـ المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة ـ د 4
  ].سلم [ ـ مادة  270/  2ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  5
 ].السالمة [ ـ مصطلح  159ـ التعریفات ـ  6
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))جعلُتھ ِنْصفین : شيٍء ِنْصُفھ، وشطرتھ
)1(

.  

، حذف نصف البیت: الّشطر ((: تعریفات بقولھالفي  ومصطلح الّشْطر عّرفھ الجرجاني       

))ى مشطورًا سمَّوُی
)2(

التي ھي تفعیالتھ، فإذا حذفت و، فالبیت في الشِّعر العربي یتألف من أجزاٍء 

، فِذالبیت ُح نصف ھذه األجزاء ُسمِّي ھذا البیت مشطورًا، أي أن نصف تفعیالتھ قد حذفت، فشطر

  .قي، فالّشْطر عند العروضیین یناسب المعنى اللغوي، ویشبھھ تمام المشابھةاوشطره الثاني ب

  :الشِّْعر

ھو  ((من المصطلحات العروضیة التي عرفھا المصنف في تعریفاتھ، و  مصطلح الّشْعر        

))التعبیر المادِّيِّ والفني للفكر اإلنساني بلغة عاطفیة ذات إیقاع 
القریض المحّدد  ((: ، وھو في اللغة)3(

یفطن لھ غیره من معانیھ، ویقولون ال بعالمات ال یجاوزھا، وُسمِّي شعرًا، ألن الشاعر یفطن لھ بما 

))ِشْعٌر شاعٌر، أي جّید 
)4(

.       

م ُمقفَّى موزون على سبیل كال: في االصطالح (( :وعّرف الجرجاني ھذا المصطلح قائال          

))القصد 
)5(

الّشْعر یتألف من أبیات، وكل بیت یتألف من أجزاٍء، ھذه األجزاء ھي تفعیالت ذات ف، 

وزن لھا ضوابط معینة، وھذه األبیات تنتھي بقافیة معینة، وكل ھذه الضوابط ھي على سبیل 

للھجاء، أو أليِّ غرض من األغراض القصد، إّما للمدح، أو للرثاء، أو للفخر، أو للغزل، أو 

والقائل بھ ُیسّمى  ،)6(وھو یختلف عن الّنظم، فالّشْعر یمتاز بالعاطفة والخیال والصورة األخرى،

وھو ال یجاوز العالمات التي تضبطھ، فالمعنى العروضي یناسب المعنى اللغوي لما بینھما  شاعرًا،

  .من شبھ قریب

: فقالمخرجات قیوده،  بتوضیحوزاد الجرجاني على تعریفھ للشِّْعر    
))

  والقید األخیر یخرج نحو  

   فإنھ كالم ُمقّفى موزون، لكن لیس ،)كَ   ذكْر لَك   اـورفَعن  هركَـقَض ظَأ َنْـ  الّذي  (: قولھ تعالى

                                                             

  ].شطر [ ـ مادة  331/  2ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  1
 ].الشطر [ ـ مصطلح  167ـ التعریفات ـ  2
  ].الشعر [ ـ مصطلح  276/  3إمیل بدیع یعقوب ـ . ـ د ـ المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة 3
 ].شعر [ ـ مادة  337 / 2ـ ) ھـ  170ت ( العین ـ الخلیل ـ كتاب  4
  ].الشعر [ ـ مصطلح  167ـ التعریفات ـ  5
  ـ مصطلح 277،  276/  3إمیل بدیع یعقوب ـ . المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة ـ د: ـ ینظر 6

  ].الشعر [     
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))اإلتیان بھ موزونًا لیس على سبیل القصد  بشعر، ألّن
)1(

.  

  :ْكلالشَّ

ھذا على شْكل : الِمْثل، یقال: مصطلح الّشكل من أنواع الزحافات المزدوجة، والّشكل في اللغة        

ھذا، أي على مثل ھذا، وفالن شْكل فالن، أي ِمْثلھ في حاالتھ، وأشكل األمر، إذا اختلف، والشِّكال 

ِشكال، إذا كان إحدى یدیھ وإحدى ة بھا داّب، و)2(تحجیل ثالِث قوائم وإطالق واحدة : في الفرس

)3(رجلیھ ُمحّجال، ألن البیاض أخذ واحدة وشْكلھا 
.  

ھو : في العروض: الّشكل ((: وعّرف المصنف مصطلح الّشكل في علم العروض، فقال         

))أشكل : ىسمَّ، وُیفعالت: ، لیبقىتنفاعال ف الحرف الثاني والسابع منحذ
اء ـ، فوقوع الحذف ج)4(

سمِّیت بذلك  ((ح على تسمیة ھذا النوع من الزحاف بالّشكل، و ِلأول التفعیلة وآخرھا ، فاصُطفي 

نوع من ( یدُه ورجلھ بالشِّكل  ألنھ حذف من أّولھا ومن آخرھا، فصارت بمنزلة البعیر الذي ُقیِّدت

))) حزمة األ
   .، فمصطلح الّشكل یناسب المعنى اللغوي للّشكل، لقرب الشبھ بینھما)5(

  :الّصدر

صدر، وفي : الّصدر من المصطلحات العروضیة وغیر العروضیة، والّصدر مصدر للفعل        

ما : أعلى مقّدم كل شيء، وصدر القناة أعالھا، وصدر األمر أولھ، وُصْدرة اإلنسان: الّصْدر ((اللغة 

))أشرف من أعلى صْدره 
)6(

.  

ھو أول : الّصدر ((: ومصطلح الّصدر عند العروضیین عّرفھ الجرجاني في تعریفاتھ بقولھ       

))جزء من المصراع األول في البیت 
)7(

، فالبیت الّشْعري یتألف من المصراع األول، والمصراع 

الثاني، والمصراع األول یتألف من الّصدر والحشو والعروضة، والّصدر أول المصراع األول، 

  .وھذا المعنى مناسب مع المعنى اللغوي

                                                             

 .3،  2: الّشرح ـ اآلیة: ، سورة]الشعر [ لح ـ مصط 167ـ التعریفات ـ  1
  ].شكل [ ـ مادة  350،  349/  2ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ـ ینظر 2
  ].شكل [ ـ مادة  204/  3ـ ) ھـ  395ت ( معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس : ـ ینظر 3
 ].الشكل [ صطلح ـ م 169ـ التعریفات ـ  4
  ].الشكل [ ـ مصطلح  298/  3إمیل بدیع یعقوب ـ . ـ المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة ـ د 5
  ].صدر [ ـ مادة  383/  2ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  6
 ].الصدر [ ـ مصطلح  174ـ التعریفات ـ  7
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  :الّصلم

مصطلح الّصلم من المصطلحات العروضیة التي أوردھا المصنف في تعریفاتھ، والّصلم ِعّلة         

قطعھ من : صلم الشيء َصْلمًا ((: من ِعَلل النقص، وھو مصدر للفعل صلم، والّصلم في اللغة من

ورجل أْصلم إذا كان ُمْستأصل ...... قطع األذن واألنف من أصلھما، الّصْلم: أصلھ، وقیل

))واألصلم والُمصّلم من الشِّْعر ھو ضرب من السریع یجوز في قافیتھ َفْعُلن َفْعُلن ..... األذنین،
)1(

.  

، مفعوالتمن ) الت ( حذف : ، مثلحذف الوتد المفروق (( :والّصلم في تعریفات الجرجاني ھو      

))أصلم : ىسمَّ، وُین ُلْع، فینقل إلى َف) مفعو: ( لیبقى
)2(

  ، والوتد المفروق ھو متحرٌِّك 

والساكن في الوسط ، وحذفھ تشبیھًا باألصلم  أي أن المتحرِّكین في األطراففساكن فمتحّرك، 

  . الُمستأصل األذنین، وتشبیھ المعنى العروضي باألصلم یناسب المعنى اللغوي للصلم

  :الّضْرب

ھذه : یقال (( :البیت الّشعري یتألف من عدة أجزاء، من ھذه األجزاء الّضْرب، والّضْرب في اللغة 

: آخره، كقولھ: ْعرالضَّْرُب من بیت الشِّو......ثال،األشیاء على ھذا الّضْرب، أي على ھذا الِم

  :َفَحْوَمِل، من قولھ

))بسْقِط اللَِّوى بین الدخول فَحْوَمِل ......................................                  
)3(

.  

آخر : في العروض: الّضرب ((:وعّرف المصنف مصطلح الّضْرب في علم العروض، فقال        

))جزء من المصراع الثاني من البیت 
)4(

والمصراع ، فالبیت الشِّْعري یتأّلف من المصراع األول 

طر الثاني یتألف من االبتداء، وھو أولھ، ثم الحشو، وینتھي الثاني، والمصراع الثاني أو الّش

بالّضْرب، ورّبما ُسمِّي بالّضْرب أي الِمْثل، ألن آخر جزء في المصراع الثاني ھو ِمْثل العروضة 

                                                             

  ، ]صلم [ ـ مادة  395/  7ـ ) ھـ 711ت ( ـ لسان العرب  ـ ابن منظور 1
 ].الصلم [ ـ مصطلح  176ـ التعریفات ـ 2 
  ، ]ضرب [ ـ مادة  39/  8ـ ) ھـ 711ت ( ـ لسان العرب  ـ ابن منظور 3

  ، وھو في دیوان امُرُؤ القیس ـ امرؤ القیس بن حجر بن الحارث ]الطویل [ وھو من مرؤ القیس، البیت ال    
  ـ  2نعیم زرزور ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط : ـ اعتنى بھ وشرحھ) ھـ  626ت ( الكندي من آكل المرار     
  : كامال والبیت . 550/ 1م ـ 1987ھـ ـ  1407    

  .قفا نْبِك من ذكرى حبیب ومنزل         بسْقِط اللَِّوى بین الدخول فحْومِل

  ].الضرب [ ـ مصطلح  179ـ التعریفات ـ  4
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ْثل الجزء األخیر من فالجزء األخیر من المصراع الثاني ِمالمصراع األول،  في ھي آخر جزءالتي 

  .المصراع األول، فمعنى الّضرب أي الِمثال عند العروضیین یتناسب مع معنى الّضرب في اللغة

         :الّطّي

 :     طوي، والّطّي في اللغة من: مصطلح الّطيُّ من الزحافات المفردة، وھو مصدر للفعل          

حْذُف : والّطيُّ في الَعروض.........الثوب والصحیفة، الھیئة التي یطوى علیھا، وأطواُء: الّطّیة(( 

الرابع من ُمْستفِعُلْن ومْفعوالت، فیبقى ُمْستِعُلْن ومْفُعالت فُینقل ُمستِعلْن إلى  مْفتِعُلن ومْفعالت إلى 

فاِعالُت، یكون ذلك في البسیط والّرجز والمنسرح، ورّبما ُسمِّي ھذا الجزء إذا كان ذلك مْطویا ألن 

))على االستواء، فُشبِّھ بالثوب الذي ُیْعطف من وسطھ  ابعھ وَسَطھر
)1(

.  

حذف الرابع الساكن، كحذف فاء مستفعلن، لیبقى مستعلن فینقل  ((: والّطّي في التعریفات ھو         

))ى مطوّیًا سمَّ، وُیإلى مفتعلن
ھو الحرف الذي یقع في  ، فالرابع الساكن في مستفعلن ومفعوالت)2(

منتصف التفعیلة، قبلھ ثالثة أحرف وبعده ثالثة أحرف، وھو بمثابة المكان الذي یعطف من وسطھ 

  .كطيِّ الثوب أو الصحیفة، وفي ھذا المعنى العروضي تشبیھ وشبھ الّطّي في اللغة ویطوى

  :الَعْصب

: الزحافات المفردة في علم العروض، والعْصب مصدر للفعل أنواعالَعْصُب من مصطلح         

والعْصُب في ......الَقْبُض،: قبض علیھ، والِعَصاب: عصب الشيء (( :َعَصَب، وھو في اللغة من

إسكان الم مفاعلتن، وَردُّ الُجْزء بذلك إلى مفاعیلن، وإّنما ُسمِّي عْصبًا ألنھ ُعِصب : عروض الوافر

)) أن یتحّرك أي ُقِبَض
)3(

.   

حرف الخامس إسكان ال: الَعْصب((  :وعّرف الجرجاني ھذا المصطلح في تعریفاتھ بقولھ         

))معصوبًا : ىسمَّ، وُیفینقل إلى مفاعیلن ْنُتْلاَعَفُم لیبقى ْنُتَلاَعَفُم المتحرك، كإسكان الم
)4(

، فالسكون  

عدم الحركة، وأن تجعل الشيء ساكنا بعد حركة فكأنك عصبتھ كي ال یتحّرك، َفُشّبھ تسكین 

  .المتحّرك بالعْصب، وھذا المعنى یناسب معنى العْصب في اللغة

                                                             

  ].طوي [ ـ مادة  231/  8ـ ) ھـ 711ت ( ـ لسان العرب  ـ ابن منظور 1
 ].الّطي [ ـ مصطلح  184ـ التعریفات ـ 2 
 ].عصب [ ـ مادة  235/  9ـ ) ھـ 711ت ( ـ لسان العرب  ـ ابن منظور 3

  ].العصب [ ـ مصطلح  194ـ التعریفات ـ 4 
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  :الَعْضب

: مصطلح العْضب من المصطلحات التي عّرفھا الجرجاني في تعریفاتھ، وھو مصدر للفعل         

ھي : والعضباء الشاة المكسورة القرن، وھو الُمشاش، ویقالالقطع، : الَعْضُب ((: وفي اللغة عضب،

الجزء الذي : أن یكون البیت من الوافر، أْخَرم، واألْعضُب: والعْضب....... ،التي انكسر أحد قرنیھا

))َلِحقھ العضب، فینقل مفاعلتن إلى مفتعلن 
)1(

.  

فاعلتن، فینقل إلى  :مفاعلتن، لیبقىھو حذف المیم من  ((ریفات ومصطلح العْضب في التع         

))معضوبًا : ىسمَّ، وُیمفتعلن
لجزء الذي یدخلھ العْضب ُیسمَّى وا (( ، والمیم في أول الجزء وُمقدِّمھ،)2(

))أْعضب، تشبیھًا لھ باألْعضب من المعز، وھو المكسور القرن 
)3(

، ألن القرن في الُمقدِّمة، وھذا 

  .التشبیھ یناسب المعنى العروضي والمعنى اللغوي

  :الَعْقل

مصطلح العْقل نوع من أنواع الزحافات المفردة، وھو مصدر للفعل َعَقل، والعْقل في اللغة         

َفھ مع ذراعھ وشّدھما جمیعًا في وسط الذراع، وذلك ثنى َوِظی: سھ، وعقل البعیر یعقلھاعتقلھ حبمن 

إسقاط الیاء من مفاعیلن بعد إسكانھا في مفاعلتن فیصیر : ، والعْقُل في العروضالَحْبل ھو العقال

)4(مفاعلن 
.  

مفاعلتن، وھي حذف الحرف الخامس المتحرك من  :ھو ((ومصطلح العْقل في التعریفات         

))معقوًال : ىسمَّ، وُینمفاعل فینقل إلى مفاعتن لیبقى الالم،
)5(

وحبسھ عن ، فإسكان المتحّرك عقلھ 

ف المتحرك ومصطلح العْقل قریب الشبھ من مصطلح العْصب، فالعْقل تشبیھ بحبس الحر الحركة،

  .عقل البعیر، فالعْقل عند العروضیین یشبھ معنى العْقل في اللغةوجعلھ ساكنا ال یتحرك ك

  :العّلة

  ِعّلة بالزیادة، : مصطلح الِعّلة یختلف عن مصطلح الزحاف في علم العروض، والِعّلة قسمان        

                                                             

  ].عضب [ مادة  252/  9ـ ) ھـ 711ت ( ـ لسان العرب  ـ ابن منظور 1
 ].العضب [ ـ مصطلح  195ـ التعریفات ـ 2 
 ].العضب [ ـ مصطلح  335/  3إمیل بدیع یعقوب ـ . في علم العروض والقافیة ـ د ـ المعجم المفّصل 3
  والمشھور في : ...، وفي الھامش]عقل [ مادة  327/  9ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور: ـ ینظر 4

  .العروض أن العقل اسقاط الخامس المحرك، وھو الالم من مفاعلتن     
 ].العقل [ ـ مصطلح  196ـ التعریفات ـ 5 
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)1(وِعّلة بالنقص
حدث یشغل صاحبھ عن : المرض، وصاحبھا مْعتلٌّ، والعّلة: العّلة ((وفي اللغة ، 

))وجھھ، والعلیل المریض 
)2(

.  

:  التعریفات، حیث بّین الِعّلة في اللغة فقالوذكر السید الشریف الجرجاني مصطلح الِعّلة في         

 :ى المرضسمَّعبارة عن معنى یحل بالمحل فیتغیر بھ حال المحل بال اختیار، ومنھ ُی: لغة: الِعّلة ((

)) عفة إلى الّضألنھ بحلولھ یتغیر حال الشخص من القّوِعّلة، 
)3(

، ثم أعقب ذلك بتعریفھا في علم 

التغییر في األجزاء الثمانیة، إذا كان في الَعروض : والِعّلة في العروض ((: العروض، فقال

))والضرب 
تغییر یطرأ على األسباب واألوتاد من العروض والضرب من البیت الّشعري،  ((، والـ)4(

))وھي الزمة غالبًا، بمعنى أنھا إذا وردت في أول بیت القصیدة الُتِزَمْت في جمیع أبیاتھا 
)5(

 ،

من حال إلى حال آخر، ، وبالزیادة والحذف تتغیر ھذه األجزاء أو الحذف في األجزاء تغییٌرفالزیادة 

والحالة الجدیدة تكون فیھا األجزاء ضعیفة، ألنھا تكون مقطوفة أو مقطوعة أو مبتورة أو مقصورة 

وھذا المعنى  ،)6(أومكسوفة أو مرّفلة أو مذّیلة أو ُمسّبغة أو غیر ذلك من أنواع الِعلل العروضیة

  .العروضي للِعلَّة یتناسب مع معنى الِعّلة في اللغة

  :الفاصلة الصُّغرى

، تفعیالت، والتفعیالت تتأّلف من أسباب وأوتاد وفواصل البیت في الّشْعر العربي یتألف من           

الفْصل َبْوُن ما بین الشیئین، والفْصل من  (( فاصلة صغرى وكبرى، والفاصلة فاعلة، وفي اللغةوال

أن یجمع ثالثة : والفاصلة في العروض. ...........،وضع المْفصل، وبین كل فصلین وصلم: الجسد

فإذا اجتمعت أربعة أحرف متحركة فھي الفاضلة : َفِعُلْن، وقال: أحرف متحركة والرابع ساكن، ِمثل

))َفَعَلُھْن : بالضاد المعجمة، مثل
یدل على ِقّلٍة  (( والصُّْغرى نعٌت للفاصلة، وھي من الصغیر الذي ،)7(

))خالف الكبیر : ضّد الِكَبر، والّصغیر: وحقارة، من ذلك الصِّغر
)8(

.  

                                                             

 ].العلة [ ـ مصطلح  260/  3إمیل بدیع یعقوب ـ . المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة ـ د: ینظر ـ 1

 ].علل [ ادة ـ م 221، 220/  3ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل 2 

  ].العلة [ ـ مصطلح  201التعریفات ـ ـ  3

 ].العلة [ ـ مصطلح  201ـ  م ـ نـ 4 

  ].العلة [ ـ مصطلح  260/  3إمیل بدیع یعقوب ـ . المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة ـ د ـ 5

  مصطلح ـ ، وما بعدھا260 / 3إمیل بدیع یعقوب ـ . ـ دفي علم العروض والقافیة فّصل المعجم الم :ـ ینظر 6

  ).أقسام العلة، وأنواع كل قسم  ( ،]العلة [      
  ].فصل [ ـ مادة  325،  324/  3ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  7

  ].صغر [ ـ مادة  290/  3ـ ) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس 8 
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الفاصلة  (( :عّرفھا الجرجاني في تعریفاتھ بقولھ ومصطلح الفاصلة الصُّْغرى في علم العروض      

)) ) ْمُكَدَی( ، و) اَغَلَب( : ھي ثالث متحركات بعدھا ساكن، نحو: الّصغرى
)1(

، والفاصلة مقارنة 

بالّسبب والوتد طویلة، فالسبب حرفان، والوتد ثالثة أحرف، أّما الفاصلة فأربعة أحرف في 

غرى، وخمسة أحرف في الكبرى، فالفاصلة الصغرى أصغر في عدد الحروف من الكبرى، الصُّ

مأخوذة من الفاصلة التي ھي عند البدو َحْبل طویل مْشدود إلى َوِتد بعید لتمكین  ((وتسمیة الفاصلة 

)) الخیمة من الثَّبات، بَمْلحظ أّن الفاصلة في العروض طویلة كالحبل المشار إلیھ
 ، فالمعنى)2(

  .العروضي للفاصلة الصغرى یتناسب مع المعنى اللغوي

  :الفاصلة الُكبرى

النوع الثاني من الفاصلة ھي الفاصلة الكبرى، والفاصلة سبق بیانھا في مصطلح الفاصلة        

اإلثم الكبیر من : الِكْبُرغرى، والكبرى نْعٌت للفاصلة، والكبرى خالف الّصغرى، وفي اللغة الصُّ

اسم للتكّبر والعظمة، : رفعة في الّشرف، والكبریاء: أكبر ولد الرجل، والُكْبُر: ُكْبُرالكبیرة، وال

كُبر علینا كبارة، : مصدر الكبیر في السِّنِّ من الناس والّدواب، فإذا أردت األمر العظیم قلت: والِكْبُر

)3(ورثوا المجد كابرًا عن كابر، أي كبیرًا عن كبیر في الشرف والعّزة : وتقول
.  

: ھي أربع متحركات بعدھا ساكن، نحو ((ومصطلح الفاصلة الكبرى في تعریفات الجرجاني          

)) ) ْمُكُدِعَی( ، و) ْمُكَغَلَب( 
)4(

 يـوالمعنى العروضفالفاصلة الكبرى ھي أكبر من الفاصلة الصغرى، ، 

لتمكین الخیمة من الّثبات ـ للفاصلة الصغرى والكبرى ُشّبھ بالحبل الطویل المشدود إلى وِتد بعید 

كما مّر في المصطلح السابق ـ فالفاصلة الصغرى والكبرى یتناسب معناھا العروضي للمعنى 

  .اللغوي، لقرب الشبھ بین المعنیین

  :الَقاِفیة

التي تعّرض إلیھا الجرجاني في التعریفات، وھي اسم فاعل من القافیة من المصطلحات        

قفاه بھا،  مؤخر العنق، وتقّفْیُتھ بعصًا، أي ضربُت: القفاوالقفا في اللغة من  والقفوُّ قفى: الفعل

                                                             

 ]. الفاصلة الصغرى[ ـ مصطلح  211ـ التعریفات ـ 1
 ].الفاصلة [ ـ مصطلح  344/  3إمیل بدیع یعقوب ـ . ـ المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة ـ د 2
  ].كبر [ ـ مادة  6،  5/  4ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ـ ینظر 3
  ].الفاصلة الكبرى [ ـ مصطلح  211ـ التعریفات ـ  4
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واستقفیتھ بعصًا، إذا جئتھ من خلف وضربتھ بھا، وسمِّیت قافیة الشِّْعر قافیًة، ألنھا تقفو البیت، وھي 

)1(القفا : خلف البیت كّلھ، والقافیة والقفنُّ
.  

ھي الكلمة األخیرة : ھي الحروف األخیرة من البیت، وقیل (( :في التعریفاتومصطلح القافیة         

))منھ 
ألنھا تقفو الكالم، أي : قیل في تعلیل الّتسمیة أقوال كثیرة، أھمھا أنھا ُسمِّیت بذلك (( ، و)2(

))تجيء في آخره 
أي في آخر البیت الّشعري، وھذا المعنى العروضي یتناسب مع المعنى  ،)3(

  .اللغوي ویشبھھ

  :الَقْصر

القْصر ِعّلٌة من ِعَلل النقص في الشِّْعر العربي، وھو مصدر للفعل قصر أو قّصر، والتقصیر         

خالف : خالف الطویل، والقْصر: جعلھ قصیرًا، والقصیر من الشََّعر: قّصر الشيء ((: في اللغة من

))المدِّ 
)4(

.  

: القْصر (( :والقْصر في اللغة لھ عدة معاني، ذكر منھا المصنف أن القصر بمعنى الحبس، فقال       

))رس، إذا جعلت لبنھا لھ ال لغیره حة على الفقصرت اللِّْق: الحبس، یقال: في اللغة
)5(

، ثم عّرف 

م إسكان حذف ساكن السبب الخفیف، ث: والقْصر في العروض ((: القْصر في علم العروض، فقال

))مقصورًا : ىسمَّ، وُیفاعالْت :وإسكان تائھ، لیبقى   إسقاط  نون  فاعالتن: متحركھ، مثل
فحذف  ،)6(

والطویل یحذف منھ ویقّصر من آخره، وھذا المعنى  النون في آخر الجزء تقصیر من طولھا،

  .للقصرالعروضي تشبیھ لھ بتقصیر ما كان طویال، ألنھ یناسب ویشبھ المعنى اللغوي 

  :مالقْص

أیضًا أحد مسمیات الخرم كمصطلح الّثرم ھو ِعلَّة من ِعَلل النقص، وھو  القْصم مصطلح        

القْصُم كْسر الشيء الشدید حتى یبین،  :قصم، وفي اللغة: والّثلم والجمم، والقْصم مصدر للفعل

التي انكسر قرناھا من : من المعز انشّقْت َعَرضًا، والقْصماء: وَقِصمْت ِسنَّھ َقَصمًا وھي قْصماء

                                                             

 ].قفا ـ قفو [ ـ مادة  420/  3ـ ) ـ ھ 170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ـ ینظر 1
  ].القافیة [ ـ مصطلح  219ـ التعریفات ـ 2 
 ].القافیة [ ـ مصطلح  247/  3إمیل بدیع یعقوب ـ . ـ المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة ـ د 3
  ].قصر [ ـ مادة  183/  11ـ ) ھـ 711ت ( ـ لسان العرب  ـ ابن منظور 4
  ].القصر [ ـ مصطلح  225ـ التعریفات ـ  5
  ].القصر [ ـ مصطلح  225ـ  م ـ نـ  6
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حذف األول وإسكان الخامس، فیبقى الجزء فاعیٌل، فینقل في : طرفیھما، والقْصُم في عروض الوافر

)1(التقطیع إلى مفعولن، وذلك على التشبیھ بقْصم السِّنِّ أو القْرن 
.  

، نمفاعلتلمیم من ب، یعني حذف اب والعْضھو العْص ((ومصطلح القْصم في علم العروض          

))أقصم : ىسمَّوُی ،مفعولن، وینقل إلى نتفاعْل: وإسكان المھ، لیبقى
والمیم في ھذا الجزء ھي  ،)2(

أولھ وُمقدِّمھ، وھي على الّتشبیھ بالّسنِّ أو بالقرن في الُمقدَّم، وحذف المیم تشبیھ بقصم أو كسر الّسنِّ 

  .أو القرن، وھذا المعنى عند العروضیین یتناسب مع المعنى اللغوي للقْصم

  :الَقطع

 في اللغةقطع، و: مصدر للفعل مصطلح القْطع ھو نوع من أنواع الِعَلل بالنقص، وھو        

  : ذھب وقتھ، ومنھ قولھم: المقطوع الید، وانقطع الشيء: طائفة من كل شيء، واألقطع: الِقْطعة

أو انقطع البرد والحرُّ، وأقطع فالن من مال فالن طائفة ونحوھا من كل شيء، أي أخذ منھ شیئًا 

)3(ذھب ببعضھ 
.  

حذف ساكن الوتد المجموع، ثم إسكان متحرك قبلھ،  ((: ومصطلح القْطع في التعریفات ھو        

فعلن، وكحذف نون  مستفعلن، : فاعْل، فینقل إلى: ، لیبقىفاعلن مثل إسقاط النون وإسكان الالم من

)) مقطوعًا: سّمى، وُیمفعولن: ْل، فینقل إلىمستفع: ثم إسكان المھ لیبقى
)4(

، وكحذف نون متفاعلن ثم 

)5(متفاعْل، فینقل إلى فعالتن: إسكان المھ لیبقى
تشبیھًا بمقطوع ، فحذف آخر الجزء وطرفھ قطٌع، 

من المحذوف، وكل ھذه المعاني قْطٌع، فمعنى القطع في العروض  قطعةالید، والحذف أیضًا أخذك 

  .یناسب معناه في اللغة ویشبھھ

  :القطف

)6(ھو اجتماع الحذف والعصب في جزء واحدوالقْطف نوع من أنواع الِعّلة بالنقص،        
 ،  

                                                             

 ].قصم [ ـ مادة  197/  11ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور: ـ ینظر 1
  ].القصم [ ـ مصطلح  225ـ التعریفات ـ 2 
  ].قطع [ وما بعدھا ـ مادة  403/  3ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ـ ینظر 3

  ].القطع [ ـ مصطلح  228التعریفات ـ ـ 4 
  .17الورد الصافي ـ مصطفى الّصاوي ـ ص : ـ ینظر 5
  . 16 ـ ص م ـ ن: ـ ینظر 6
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: اسم الثِّمار المقطوفة، والجمیع: الِقطُف(( : ، وھو في اللغة منقطف: مصدر للفعل والقطف

ا  (: الُقطوُف، وقول اهللا عّز وجّل قُـطُـوفُـهـ  ـةٌ دـيأي ثمارھا قریبة یتناولھا القاعد والقائم، والقْطُف)  ان ، :

))قْطُفك العنب وغیره، وكل شيء تقِطفھ عن شيء فقد قطفتھ، حتى الجراد تقطف رءوسھا 
)1(

.  

    ب خفیف بعد إسكان ما قبلھ، كحذف حذف سب ((: ھو علم العروضومصطلح القطف في          

))مقطوفًا : ىسمَّ، وُیمفاعْل، فینقل إلى فعولن: فیبقى، وإسكان المھ، مفاعلتن من) تن ( 
ال  (( ، و)2(

ن ومعھما حركة قبلھا، یكون إال في عروض الوافر وضربھ، وإّنما سمِّي مقطوفًا ألنك قطفت الحرفی

))فصار نحو الثمرة التي تقطعھا فیعلق بھا شيء من الشجرة 
)3(

، فحذف السبب الخفیف وإسكان ما 

الجزء شّبھھ صاحب اللسان بالثمار التي تقطف من الشجرة، وھذا المعنى االصطالحي قبلھ في آخر 

  .یناسب ویشبھ المعنى اللغوي للقطف

  : فالَكْس

كسف، وفي : مصطلح عروضي من مصطلحات الِعلَّة بالنقص، وھو مصدر للفعل الكْسُف         

   تْكِسُفھ، وكسف القَمُر یْكِسف ُكُسوفًا، والشمس تْكِسفقْطُع الُعْرُقوب بالسیف، كَسَفُھ : الَكْسُف ((: اللغة

))كذلك 
)4(

.  

حذف الحرف السابع المتحرك، كحذف : الكسف ((: وعّرف المصنف مصطلح الكْسف قائال        

))مكسوفًا : ىسمَّ، وُیمفعولن : مفعوال، فینقل إلى: مفعوالت، لیبقىتاء 
التي ھي حذف التاء ، و)5(

آخر الجزء قْطٌع، كقْطع العرقوب وھو في مؤخر القدم، فُشبِّھْت التاء  المتحّرك ھوالسابع الحرف 

وھذا وكْسف القمر ذھاب نورھا كذھاب التاء من الجزء، في آخر الجزء بالعرقوب، وحذفھا كْسٌف، 

  .المعنى االصطالحي یناسب ویشبھ المعنى اللغوي

  :الكّف

  رجل  :كفف، وفي اللغة: فردة، وھو مصدر للفعلمصطلح الكّف من أنواع الزحافات الم       

                                                             

  .22: الحاقة ـ اآلیة: ، سورة]قطف [ ـ مادة  406/  3ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  1
  ].القطف [ ـ مصطلح  228ـ التعریفات ـ 2 
 ].قطف [ ـ مادة  228/  11ـ ) ھـ 711ت ( منظورـ ابن ـ لسان العرب  3
  ].كسف [ ـ مادة  30/  4ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  4

 ].الكسف [ ـ مصطلح  236ـ التعریفات ـ 5 



 املصطلحات العروضية                                                                                                                              الثاني                                                                                                                       الفصل 

 

129 

 

كفُّك الشيء، أي ردُّك الشيء عن الشيء، وكْفكفُت دمع العین، : مكفوف أي أعمى، والَكْفكفة

حذف السابع من الجزء، نحو حذفك النون من مفاعیلن حتى یصیر مفاعیل، : والكفُّ في العروض

كفوف، وكذلك كل ما ُحذف سابعھ على ھو م: ومن فاعالتن حتى یصیر فاعالت، قال الخلیل

)1(التشبیھ بُكّفة القمیص التي تكون في طرف ذیلھ 
.  

الساكن، مثل حذف نون   حذف السابع: الكّف ((: وأورد المصنف مصطلح الكّف وعّرفھ قائال       

))مكفوفًا : ىسمَّ، وُیمفاعیلن، لیبقى مفاعیل
)2(

ذیلھا، ، فالحرف السابع ھو آخر التفعیلة، وھو 

وحذف النون وھي الحرف السابع واألخیر وھو ذیل التفعیلة كفٌّ، وھو تشبیھ بُكّفة القمیص في 

  .طرف ذیلھ كما قال صاحب لسان العرب، والكفُّ عند العروضیین فیھ شبھ بالكفِّ في اللغة

  :الّنھم

معظم الّنقَّاد  (( بینھما، ولكن، والبعض ال یفّرق في المعنىالّنْظم والشِّْعر مصطلحان قریبان         

یجعل الّنظم دون مرتبة الشِّعر في الجودة من حیث المضمون والخیال والعاطفة وغیرھا من 

))عناصر الّشعر 
الّنْظُم َنْظُمك خرًزا بْعضُھ إلى بعض  ((نظم، وفي اللغة : ، والّنظم مصدر للفعل)3(

))ُلْؤلٌؤ أو غیره فھو نظام  كل خیط ُیْنَظم بھ: والنِّظام....في نظاٍم واحٍد،
)4(

.  

في : الّنظم ((: في تعریفاتھ وذكر معناه في اللغة، حیث قال وأورد الجرجاني ھذا المصطلح          

))جمع اللؤلؤ في السِّلك : اللغة
وفي  ((: ، ثم أعقب المعنى اللغوي بالمعنى االصطالحي، فقال)5(

المعاني متناسبة الدالالت على حسب ما یقتضیھ العقل، تألیف الكلمات والجمل مترتبة : االصطالح

)) رة دالالتھا على ما یقتضیھ العقلاأللفاظ المترتبة المسوقة المعتب: وقیل
فنظم الفقھاء، والنحاة  ،)6(

فتألیف  ،)7(وغیرھم، للّشعر الذي تغلب علیھ الصنعة، والّشْعر التعلیميِّ، كل ذلك نظم ال شعر

فالّنْظم في الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدالالت تشبیٌھ بجمع اللؤلؤ في الّسلك ونظمھ، 

  .علم العروض یتناسب مع المعنى اللغوي للّنظم، وفیھ شبھ قریب

                                                             

  ].كفف [ ـ مادة  126،  125/  12ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور: ـ ینظر 1
 ].ف الك[ ـ مصطلح  237ـ التعریفات ـ 2 

  ].النظم [ ـ مصطلح  447/  4إمیل بدیع یعقوب ـ . ـ دفي علم العروض والقافیة المعجم المفّصل  ـ 3

  ].نظم [ ـ مادة  238/  4ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  4

  ].النظم [ ـ مصطلح  310التعریفات ـ  ـ 5

 ].النظم [ ـ مصطلح  310ـ  م ـ نـ 6 

  ].النظم [ ـ مصطلح  447/  4إمیل بدیع یعقوب ـ . ـ دفي علم العروض والقافیة المعجم المفّصل : ینظر ـ 7
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  :الّنْقص

)1(العصب والكفِّ حافات المزدوجة، وھو اجتماع زحافيمصطلح الّنْقص من الز        
، والّنْقص 

نَقصھ حّقھ َنْقًصا وانتقصھ، ونَقص بنفسھ ُنْقصاًنا، وانتقص  (( :لغًةفي الونقص، : مصدر للفعل

عابھ، وما فیھ َنِقیصة وَمْنَقصة، وفالن ذو نقائص : استحّطھ، وانتقصھ وتنّقصھ: واستنقص الثمن

)) ومناقص
)2(

.  

ھو حذف الحرف : في العروض: الّنْقص ((: وأورد المصنف ھذا المصطلح وعّرفھ بقولھ       

ت، فینقل مفاعْل :، كحذف نونھ وإسكان المھ، لیبقىوتسكین الخامس السابع الساكن من مفاعلتن،

))ًا منقوص: ىسمَّ، وُیمفاعیل: إلى
ألنھا ُحِذف آخرھا، وھذا الحذف جعل  ناقصة) مفاعْلت ( فـ ،)3(

تكون كاملة غیر ناقصة،  من ھذا الجزء فیھ عیب، وفي وجود ھذا المحذوف وبقائھ في الجزء

الحال والحذف قائم فالجزء اعتراه نقص، وھذا المعنى االصطالحي فیھ شبھ من معنى  ولكن

  .النقص في اللغة

  : الّنھك

وھذه ب بألقاب نتیجة لصفات تخالفھ عن غیره من األبیات، البیت في الشعر العربي ُیلّق        

من ھذه األلقاب مصطلح الّنھك األلقاب ھي مصطلحات عروضیة اصطلح علیھا أھل العروض، 

إذا ُرِئي أثر : الُحمَّى الّتنقُُّص، َنِھَكْتھ: الّنھك (( وفي اللغة نھك،: أو المنھوك، والّنھك مصدر للفعل

، أي أثر الُھزال، وانتھْكت ُحْرمة الُھزال فیھ من المرض، فھو منھوك، وبدت فیھ َنْھَكُة المرض

))فالن، إذا تناولتھا بما ال یِحلُّ 
)4(

.  

ى سمَّحذف ثلثي البیت، فالجزء األخیر أو ما بقي بعده ُی ((: والّنھك في علم العروض ھو        

))منھوكًا 
ِعف ْضُسمِّي بذلك ألنھ ُأ ((الثلث الباقي من البیت أصابھ الّنھك أي الضعف، وو ،)5(

))بإسقاط ثلثیھ 
)6(

  ، فالبقیة الباقیة من البیت اصطلح أھل العروض على تسمیتھا بالمنھوك، وھذا 

                                                             

  ]. صالنق[ ـ مصطلح  257/  2ـ  م ـ ن: ینظرـ  1
 ].نقص [ ـ مادة  299/  2ـ ) ھـ  538ت ( ـ أساس البالغة ـ الزمخشري  2

  ]. صالنق[ ـ مصطلح  315التعریفات ـ  ـ 3
  ].نھك [ ـ مادة  273/  4ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  4

  ].النھك [ ـ مصطلح  316ـ التعریفات ـ 5 
 ].النھك [ ـ مصطلح  180/  2إمیل بدیع یعقوب ـ . ـ دفي علم العروض والقافیة ـ المعجم المفّصل  6
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  .المعنى یتناسب مع المعنى اللغوي للّنھك

  : الوتد المجموع

  البیت في الّشعر العربي یتألف من تفعیالت، ھذه التفعیالت ھي أسباب وأوتاد وفواصل،        

: األوتاد في الشِّعر على ضربینو......ما ُرزَّ في الحائط أو األرض من الخشب،: الَوْتُد والَودُّ ((و

سّمیھ العروضیون وھذا الذي ُی ،)علن ( و ) فعو(  :نحو ،أحدھما حرفان متحركان والثالث ساكن

ثم ساكن ثم متحرك،  ، متحركالحرفین، واآلخر ثالثة أحرف رنْتألن الحركة قد َق ،المقرون

ق بین قد فّر الّساكنن ألسّمیھ العروضیون المفروق الذي ُی، وھو مفعوالت من) الت ( وذلك 

یقع في األسباب،  المتحركین، وال یقع في األوتاد زحاف، ألن اعتماد الجزء إّنما ھو علیھا، إّنما

الجبال، ألنھا تثبتھا، وأوتاد البالد ُرؤساؤھا، وأوتاد : ألن الجزء غیر معتمد علیھا، وأوتاد األرض

))أسنانھ على التشبیھ : الفم
)1(

.  

والجمع،  في اللغة یدل على  جمع،: والمجموع نعت للوتد، وھو اسم مفعول من الفعل         

مِّي الجتماع الناس بھ وكذلك یوم مّكة، ُس: الشيء جمعًا، وَجْمعجمعت : تضامِّ الشيء، ویقال

)2(یجتمع الناس فیھا وال یتفرقون خوف الّضالل : فالة ُمْجِمعة: الجمعة، ویقال
.  

ھو الحرفان المتحركان بعدھما ساكن،  ((: ومصطلح الوتد المجموع في تعریفات الجرجاني        

)) ) اَھِب( ، و) ْمُكَل( : نحو
فالوتد ال یقع فیھ زحاف، والجزء یعتمد على الوتد ـ كما أشار ذلك  ،)3(

وُسمِّي الوتد بھذا االسم ألنھ .....،معْتي بذلك ألن الحركة ُجمُِّس ((والمجموع  صاحب اللسان ـ

))كالخشبة التي ُتَدقُّ في األرض فتثبت ، فھو یثبت فال یزول
فالوتد المجموع عند العروضیین  ،)4(

 .یناسب المعنى اللغوي وُیشبھھ

  :الوتد المفروق

النوع الثاني من األوتاد ھو الوتد المفروق، وھو ال یختلف عن سابقھ إال في ترتیب الحركات        

موِضُع الَمفِرِق من : الَفْرُق ((فرق، و: والسكنات، والمفروق نعت للوتد، وھو اسم مفعول من الفعل

                                                             

 ،]وتد [ ـ مادة  204/  15ـ ) ھـ 711ت ( ـ لسان العرب  ـ ابن منظور 1
  ].جمع [ ـ مادة  480،  479/ 1ـ ) ھـ  395ت ( معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس : ـ ینظر 2
  ].الوتد المجموع [ ـ مصطلح  223ـ التعریفات ـ  3
  ].الوتد [ ـ مصطلح  457/  4إمیل بدیع یعقوب ـ . ـ دفي علم العروض والقافیة  ـ المعجم المفّصل 4
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أي : تفریٌق بین شیئین فْرقًا حتى یفتِرقا ویتفّرقا، وتفارق القوم وافترقوا: الرأس في الشَّْعر، والَفْرُق

))ویوم الفرقان یوم بْدٍر وُأُحٍد، فرق اهللا بین الحقِّ والباطل ....... فارق بعضھم بعضًا،
)1(

.  

ھو حرفان : الوتد المفروق ((: ّرفھ المصنف في تعریفاتھ بقولھومصطلح الوتد المفروق ع         

)) ) َفْیَك(  ، و) اَلَق( : متحركان بینھما ساكن، نحو
فالوتد ھو الذي یعتمد علیھ الجزء، وال یقع  ،)2(

ن الحرف الساكن ألفیھ زحاف ـ كما سبق بیانھ في مصطلح الوتد المجموع ـ ، وُسمِّي بالمفروق 

  . فّرق بین المتحرِّكین، فالوتد المفروق في علم العروض یتناسب مع االمعنى اللغوي

  :الوقص

:  وقص والَوْقُص في اللغة: مصطلح الوْقص من الزحافات المفردة، والوقص مصدر للفعل         

: َوْقصاُء، ووقصُت رأَسھ وْقصًاكأنھ ُردَّ في َجْوف الصَّْدر، فھو أوقُص واألنثى : ِقَصٌر في العنق ((

غمْزُتھ غْمزًا شدیدًا ورّبما اندّقْت منھ الُعُنُق، والّدابة َتِقُص عنھا الّذباب وْقصًا بَذَنِبھا، أي تضربھ 

))كاِم، أي تكسر رءوسھا بقوائمھا ألفَتْقُتلھ، والّدوابُّ َتِقُص ُرءوس ا
)3(

.  

: ن، فینقل إلىتفاعلمھو حذف التاء من : الوقص ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح قائال         

))أوقص : ىسمَّ، وُیمفاعلن
)4(

ُسمِّي بذلك ألنھ  ((الُعنق، والوْقُص ب ُشبِّھْت، والتاء في ھذا الجزء 

))بمنزلة الذي اندقَّت ُعنُقھ 
  .، فالوْقص في علم العروض یتناسب مع المعنى اللغوي للوْقص)5(

  :فالوْق

 ((وقف، و: الوْقف مصطلح عروضي وھو نوع من أنواع الِعّلة بالنقص، والوْقف مصدر للفعل                    

والموقوف من عروض ......خالف الجلوس، وقف بالمكان وقفًة ووقوفًا، فھو واقف،: الُوُقوف

  : قولھالجزء الذي ھو مفعوالن، ك: ْنسِرحَمْشُطور الّسریع والُم

  ِیْنَضْحَن في حافاتھا باألْبوال....................               ............

  باألبوال مفعوالن أصلھ مفعوالُت التاء فصار مفعوالْت، فنقل في التقطیع إلى : فقولھ       

                                                             

  ].فرق  [ ـ مادة  317/  3ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  1
  ].الوتد المفروق [ ـ مصطلح  223ـ التعریفات ـ 2 
  ].وقص [ ـ مادة  391/  4ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  3
 ].الوقص [ ـ مصطلح  328ـ التعریفات ـ 4
  ].الوقص [ ـ مصطلح  461/  4إمیل بدیع یعقوب ـ . دـ في علم العروض والقافیة  ـ المعجم المفّصل 5
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وھذه  ) َقْط( و) ِمْن (  یْتمِّمِّي موقوفًا، كما ُسمِّي بذلك ألن حركة آخره ُوِقَفت فُسمفعوالن، ُس

))األشیاء المبنیة على سكون األواِخر موقوفًا 
)1(

.  

إسكان : في العروضالوقف  ((: وأورد المصنف مصطلح الوقف في تعریفاتھ وعّرفھ بقولھ       

)) موقوفًا: ىسمَّ، وُیمفعوالْت لیبقىمفعوالت،  الحرف السابع المتحرك، كإسكان تاء
ففي  ،)2(

العربیة الحرف الموقوف علیھ یكون ساكنا، وإسكان الحرف األخیر في مفعوالْت ھو وقف، وھو 

خالف الوصل في النطق، وھذا المعنى عند العروضیین یناسب معنى الوقف في اللغة، ألن الشبھ 

  . بینھما بّیٌن

  

والقافیة أن مصطلحات األصوات والّصرف، ومصطلحات العروض ما تقّدم  خالصةو      

ِصیغت عن طریق المجاز، ألن المعنى والمفھوم االصطالحي في معناه العام فیھ شبھ قریب من 

المعنى اللغوي، فالمفھوم العلمي لھذه المصطلحات یتناسب مع المعنى اللغوي والعالقة بینھما 

  .قریبة

  

 

                                                             

  ،]وقف [ ـ مادة  375،  374/  15ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظور لسان العرب  ـ 1

  ا باألْبوالیاصاح ما ھاجك من ربع خال           ِیْنَضْحَن في حافاتھ:         وتمام البیت                                                            

  العقد الفرید ـ أبو عمر شھاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربھ ابن حبیب ابن :، وھو من شواھدلعجاجل وھو     

  ـ 1مفید محمد قمیحة ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط : تح) ھـ  328ت ( حدیر سالم المعروف بابن عبد ربھ      

  . 338/  6ھـ ـ 1404     

    نعیم زرزور : ـ تح) ھـ 626ت ( ومفتاح العلوم ـ یوسف بن أبي بكب بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي    

  .         550/  1م ـ 1987ھـ ـ  1407ـ  1دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط  ـ    

  ].الوقف [ ـ مصطلح  328ـ التعریفات ـ 2
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لحـــــــات النحـــــــــــويــــــةصطامل      
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  ّیةـــوحـــــالّنالمصطلحات 

  

ة یعتقد أن اللغة العربیة ارتبط النحو باللغة العربیة ارتباطا وثیقا، حتى أصبح الكثیر من العاّم        

كلھا نحو، ھذا االعتقاد الذي أوصلھم إلیھ تخیلھم بأن النحو أساسھ قواعد وضعھا العلماء، ھذه 

المرء لھ درایة باللغة العربیة، وھم ال یدركون أن اللغة ھي القواعد یجب السیر علیھا حتى یصبح 

وأن الفصاحة  ،التي ُوجدت قبل القواعد، وأن العلماء وضعوا ھذه القواعد على ما نطق بھ العرب

  .من سلیقة اإلنسان العربي تبیة كانفي النطق بالعر

علم باحث عن أحوال المركبات الموضوعة وضعًا نوعیًا لنوع من المعاني  ((وعلم النَّْحو ھو        

))التركیبة النسبیة من حیث داللتھا
االحتراز عن الخطأ في تطبیق التراكیب العربیة  ((وغایتھ ھو ،)1(

))على المعاني الوضعیة األصلیة 
)2(

.  

، یكون ظرفًا ویكون اسمًا، نحاه والجھة القْصُد والّطریق: ھُوو إعراب الكالم العربي، ھوو        

ونحا اعتماد اإلبل في سیرھا على أْیسرھا، وجمعھ ُنُحّو، : واالنتحاءینحوه وینحاه نْحوًا وانتحاه، 

وَنْحُو العربیة منھ، ي النحوّي، ألنھ یحّرف الكالم إلى وجوه اإلعراب، الشيء إذا حّرفھ، ومنھ سّم

رب في تصرُّفھ من إعراب وغیره، كالتثنیة والجمع والتحقیر والتكبیر إّنما ھو انتحاء َسْمِت كالم الع

واإلضافة والنسب وغیر ذلك، لیْلحق من لیس من أھل اللغة العربیة بأھلھا في الفصاحة، فینطق بھا 

)3(وإن لم یكن منھم
.  

بالمقاییس المستنبطة العلم المستخرج (( : وفي االصطالح قیل عنھ الكثیر، من ھذه األقوال أنھ        

))لف منھا ـزائھ التي ائتــام أجـرب الموصلة إلى معرفة أحكـراء كالم العـمن استق
 د ــع السیـ، وجم)4(

ھو العلم بقوانین یعرف بھا أحوال التراكیب : النحو ((: أن لھ عدة تعریفات ھيالجرجاني الشریف 

                                                             

 .547ـ ص ) ھـ  1307ت ( ـ أبجد العلوم ـ القنوجي  1

  .547ن ـ ص . م   ـ 2
    الدین و القاموس المحیط ـ مجد ،وما بعدھا  76/  14ـ  ) ھـ 711ت ( لسان العرب ـ ابن منظور: ـ ینظر 3

  مكتبة تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة ـ : ـ تح) ھـ  817ت( طاھر محمد بن یعقوب الفیروز أبادي  أبو    

  ـ 1337/ 1م ـ 2005ھـ ـ  1426ـ  8محمد نعیم العرقسوسي ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت لبنان ـ ط  :شرافإ    

  .]نحا [ مادة     

  ي الشافعي ـ شرح األشموني على ألفیة ابن مالك ـ علي بن محمد بن عیسى، أبو الحسن، نور الدین األشمون 4

 .19/ 1م ـ 1998ھـ ـ  1419ـ  1ة ـ بیروت لبنان ـ ط یـ دار الكتب العلم) ھـ  900ت (     
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علم یعرف بھ أحوال الكلم من حیث اإلعالل، : النحو: العربیة من اإلعراب والبناء وغیرھا، وقیل

))علم بأصول ُیعرف بھا صحة الكالم وفساده : وقیل
)1(

.  

لوا علیھا، فال یوجد ما یحملھم على النظر في ِبعلى سلیقة ُج تكّلمونكان العرب قبل اإلسالم یو      

وبعد انتشار اإلسالم أصبحت الحاجة تقتضیھ، والحوادث  علیھ، عن التعرفعلم النحو، فھم غنّیون 

سمع رجًال یلحن في ـ  rأن النبي ـ  ((وي بدأ اللحن مع بدایة انتشار اإلسالم، فقد ُرحیث تتطلبھ، 

)). أرشدوا أخاكم فإّنھ قد َضّل:  كالمھ، فقال
)2(

.  

إلى القرآن الكریم، فشغل  حتى وصلعلى انتشار اللحن، وذكرت الّروایات أن الحوادث توالت       

ھذا األمر بال المھتمین بشأن اإلسالم، الذي كان اللبنة األولى لوضع النحو، فاختلفت الروایات في 

والصحیح أن أّول من وضع النحو علّي بن  ((، كان لھ الفضل في وضع أول لبنة في علم النحو ْنَم

األسود یسنده إلى علّي، فإنھ روي ـ ألن الروایات كلھا تسند إلى أبي األسود، وأبو  tأبي طالب ـ 

   لفقت حدوده من علّي بن أبي : من أین لك ھذا النحو ؟ قال: عن أبي األسود أنھ ُسِئل، فقیل لھ

))طالب 
)3(

.  

  ـ في  tیرجع إلى علّي بن أبي طالب ـ  الدؤلي روایة أخرى تأكد أن الفضل روى أبو األسودو     

                                                             

 ].النحو[ ـ مصطلح  308ـ التعریفات ـ  1

  التوفیقیة عبد الحكیم بن محمد ـ المكتبة: تح) ھـ  392ت ( أبو الفتح عثمان بن جني ـ الخصائص ـ  2

  .439/ 2الحاكم في المستدرك ـ ـ نقال عن  2/5ـ ـ مصر    
  محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویھ بن نعیم المستدرك على الصحیحین ـ أبو عبد اهللا الحاكم : ینظر: الحدیث    

  مصطفى عبد القادر عطا ـ دار الكتب : ـ تح) ھـ  405ت ( الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع      

 .477/  2م ـ 1990ھـ ـ  1411ـ  1وت ـ ط العلمیة ـ بیر     

  ـ ) ھـ  577 ت( الرحمن بن محمد بن األنباري  ـ نزھة األلباء في طبقات األدباء ـ ألبي البركات كمال الدین عبد 3

  ،22، 21م ـ الزرقاء ـ األردن ـ ص 1965ھـ ـ  1405ـ  3إبراھیم السامرائي ـ مكتبة المنار ـ ط . د: تح     

  علّي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصّي بن كالب : ـ ھو tـ  أبي طالب علّي بن    

rابن عّم رسول اهللا ـ. بن مّرة بن كعب بن لؤّي القرشي الھاشمي        : ـ وأّمھ فاطمة بنت أسد بن ھاشم، وكنیتھ  

  ء العالمین، ھاجر إلى المدینة وشھد بدرًا ـ على ابنتھ فاطمة سّیدة نسا rرسول اهللا ـ  وصھر أبو الحسن،     

  . وأحدًا والخندق وبیعة الرضوان     

  )ھـ  630ت ( أسد الغابة في معرفة الصحابة ـ عز الدین بن األثیر أبي الحسن علّي  بن محمد الجزري : ینظر   

   .بعدھاوما   87/  4علّي محمد معّوض وآخرون ـ دار الكتب العلمیة بیروت ـ : ـ تح   

  بن نفاثة بن عدّي بنابن سفیان ـ بن عمر بن حْلس  : لظالم بن عمرو بن ظالم ـ وقی: ھو وأبو األسود الدؤلي   

  الدائل بن بكر بن كنانة ، أبو األسود الدؤلي البصري ، كان من سادات التابعین وأكمل الرجال رأیًا وأسداھم    

   .و أول من نقط المصحف ـ ، وھ tعقًال، صحب علّي بن أبي طالب ـ   

 .22/ 2ـ ) ھـ  911ت ( بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ـ السیوطي : ینظر   
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ـ فوجدت في یده  tدخلت على أمیر المؤمنین علّي بن أبي طالب ـ  ((: فیھا قالوضع علم النحو 

بمخالطة ھذه  تأّملت كالم الناس فوجدتھ قد فسد أني: ما ھذا یا أمیر المؤمنین ؟ فقال: رقعة، فقلت

ثّم ألقى إلّي . علیھ فأردت أن أضع لھم شیئًا یرجعون إلیھ، ویعتمدون) یعني األعاجم ( الحمراء 

ى، والفعل ُأْنبئ بھ، سمَّالكالم كلھ اسم وفعل وحرف، فاالسم ما أنبأ عن الُم( الرقعة وفیھا مكتوب 

))..... ما وقع إلیك  ُأْنُح ھذا النحو، وأضف إلیھ: ، وقال لي)والحرف ما جاء لمعنى 
)1(

.  

على  ھ، وظروف ساعدتتقتضاوعلم النحو كسائر العلوم األخرى، بدأ بحوادث تطّلبتھ وأمور        

ظھوره، غیر أنھ بدأ شیئا فشیئا حتى برز واضحا جلّیا بھذا الكم الذي نراه اآلن، وھذا العلم یحمل 

ومسمیات  المعاني تحتاج إلى ألفاظ تدل علیھاكثیرة طرحھا العلماء للدراسة، ھذه جدیدة ومعاني 

  .تعّرف ھذه المعاني، فتولدت مصطلحات من رحم ھذا العلم الجدید

مصطلحات والسید الشریف الجرجاني كغیره من العلماء أورد مصطلحات النحو وغیرھا من         

ھذه دراسة ووصف لوفي ما یلي تحلیل وّحاث، ین والُبـال للدارسـوعّرفھا تسھی ،األخرى العلوم

من المعنى اللغوي ھا انتقالو على كیفیة صیاغتھا،اتـھ التعریفـرھا في كتابـالمصطلحات التي ذك

  :، وھذه المصطلحات ھيإلى المعنى االصطالحي

  

  لنحویة ومصطلحات األفعال والحروفالمصطلحات ا: أوال

)2(ةــــــــــویـات النحــــــ المصطلح 1
:  

  :ستدراكالا

ھو ُلحوق الشيء  ((: في اللغة الدرك، وھو طلب للّدرك، واستدرك: االستدراك مصدر للفعل       

فرس َدَرُك الّطریدِة، إذا كانت ال : أدركت الشيء ُأدِرُكھ إدراكًا، ویقال: بالشيء ووصولھ إلیھ، یقال

))تفوتھ طریدة، ویقال أدرك الغالُم والجاریُة، إذا بَلَغا، وتدارك القوم، َلِحق آخرھم أّولھم 
)3(

.  

                                                             

 .18ـ ص ) ھـ  577ت ( ـ ابن األنباري في طبقات األدباء ـ نزھة األلباء  1

 .التي تأتي لألسماء واألفعال والحروفالنحویة المصطلحات بـ یقصد  2

  ].درك [  مادة ـ 269/ 2 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس بنا ـ اللغة مقاییس معجمـ  3
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: في اللغة: راكاالستد ((: معناه اللغوي فقال واالستدراك مصطلح نحوّي عّرفھ المصّنف وبّین      

))دارك السامع ـطلب ت
د من ـم توّلــرفع توّھ: وفي االصطالح ((: ، ثم بّین معناه االصطالحي فقال)1(

)) كالم سابق
: الـ، ثم أورد المصّنف الفرق بین االستدراك واإلضراب ومّثل على ذلك وشرح فق)2(

أن االستدراك ھو رفع توّھم یتوّلد من الكالم المقّدم رفعًا : واإلضرابوالفرق بین االستدراك  ((

 اطب أن عمرًا جاء كزید، بناًء علىجاءني زید لكن عمرو، لدفع وھم المخ: شبیھًا باالستثناء، نحو

جاءني زید بل عمرو، یحتمل : مالبسة بینھما ومالءمة، یحتمل أن یالبسھ الحكم وأال یالبسھ، فنحو

)) وفي كالم ابن الحاجب أنھ یقضي عدم المجيء قطعًا ،عدم مجیئھمجيء زید و
)3(

.  

والذي أردفھ بالشرح للتوضیح وبیان الفرق بینھ وبین اإلضراب، المثال الذي ساقھ المصّنف و       

لكي یرفع الّتوھم والّشك في أن اآلتي زید، ففي ) لكن ( اآلتي ھو عمرو بعدما استدرك بـیبّین أن 

دراك الشيء قبل فوات ھو إالمعنى اللغوي، ومفاده  وبین ھَشبٌھ كبیر ومناسبة وتقارب بین ذا المعنىھ

  .أوانھ

  :اإلْسناد

تساند إلى الحائط، وُسوند المریض، : سند ((من  وھو في اللغة ،أسند: مصدر للفعل اإلسناد        

))ساندوني، ونزلنا في سند الجبل والوادي، وھو مرتفع من األرض في ُقُبلھ : وقال
)4(

.  

إلى سناده حتى ُیسند إكل شيء أسندت إلیھ شیئًا، فھو ُمْسند، والُمسند من الحدیث ما اتصل والسند  

 ھذا باب الُمسند والمسند إلیھ، المسند ھو الجزء األول من الجملة،: وقول سیبویھ ـ rالنبي ـ 

  عبد اهللا رجل : َسنٌد وُمْسند، فالسند كقولك :الكالم: والمسند إلیھ الجزء الثاني منھا، وقال الخلیل

)5(اهللا سند، ورجل صالح ُمسند إلیھ  صالح، فعبد
.  

                                                             

  ]. االستدراك[  مصطلح ـ 34 ـ التعریفات ـ1 

  ]. االستدراك[  مصطلح ـ 34 ـم ـ ن  ـ 2

  ].االستدراك [ ـ مصطلح  34ـ م ـ ن ـ  3

  ھو أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، جمال الدین بن الحاجب، من كبار علماء : ابن الحاجب    

  .ھـ  646الكافیة، والشافیة، واإلیضاح، توفي سنة : العربیة، كان أبوه حاجبًا، فُعِرف بھ، من تصانیفھ    

  .211/ 4ـ ) ھـ  1396ت ( األعالم ـ للزركلي : ینظر    

 ]. سند[  مادة ـ 477/  1 ـ)  ھـ 538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساسـ  4

  ].سند [ ـ مادة  389/ 6ـ )  ھـ711 ت( لسان العرب ـ ابن منظور : ـ ینظر 5

 .سبق التعریف بھما:  سیبویھ و الخلیل    
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: وفي اللغة ((: سناد في اللغة بعدما عّرفھ في االصطالح، حیث قالإلوذكر المصّنف تعریف ا       

))إضافة الشيء إلى الشيء 
عبارة عن ضّم : رف النُّحاةوفي ُع (( :، وأّما في االصطالح قال عنھ)1(

))إحدى الكلمتین إلى األخرى على وجھ اإلفادة التامة، أي على وجٍھ َیْحُسُن السكوت علیھ 
)2(

.  

سناد قد اإللى األخرى، ھذا إحدى الكلمتین إُأسِندت المثال الذي ذكره الخلیل، یبّین كیف و       

 اإلسناد الذي یُضمُّ الُمسند والمسند إلیھ في ُعرف النحاة معنىوُتْغِني عن السؤال،  إفادة تامة،أعطى 

لمعنى، ألن المناسبة ، بل تكاد ال تجد فرقا بینھما في امن معنى اإلسناد في اللغةبھ تجده قریب الّش

  .بینھما واحدة

  

  :اإلضراب

من  في اللغةوھو  أضرب، :مصطلح من المصطلحات النحویة، وھو مصدر الفعل اإلضراب      

سبیل اهللا، ضرٌب في التجارة، وفي األرض، وفي  یقع على جمیع األعمال،: الّضرب (( ضرب، و

حبس علیھ أمرًا أخذ فیھ : یصف ذھابھم وأخذھم فیھ، وضرب یده إلى كذا، وضرب فالن على ید فال

))حجر علیھ : وأراده، ومعناه
ضرب فالن عن األمر، إذا كفَّ، وھو من الكفِّ، كأنھ أراد أ ((، و)3(

))التبسُّط فیھ ثم أضرب، أي أوقع بنفسھ ضربًا فكفَّھا عّما أرادت 
)4(

.  

ھو اإلعراض : اإلضراب ((: في تعریفاتھ، حیث قال عنھوأورد المصنف مصطلح اإلضراب        

))ضربت زیدًا بل عمرًا : عن الشيء بعد اإلقبال علیھ، نحو
حرف إضراب، ولھ ) : بل ( ، فـ)5(

وقع في المثال الذي ذكره المصنف أن یقع بعده مفرد، و: ، والثانيأن یقع بعده جملة: األول: حاالن

)6(ـلھ لما بعدھاكوت عنھ، وجعـنھ مسأا، حتى كـم عما قبلھـة الحكـمفرد، فھو إلزال بعده
، فقد زال 

حكم الضرب عن زیٍد، وأسند الحكم لما بعدھا، فاإلضراب في معناه االصطالحي ھو قریب وشبیھ 

  .من المعنى اللغوي

                                                             

  ]. سنادإلا[  مصطلح ـ 43 ـ التعریفاتـ  1

  ]. سنادإلا[  مصطلح ـ 43 ـن  م ـ ـ  4

  ].ضرب [ ـ مادة  11/ 3ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  3

  ]. ضرب[  مادة ـ 399/ 3 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ  4

 ].اإلضراب [ ـ مصطلح  46، 45ـ التعریفات ـ  5

  فخر الدین قباوة، : ـ تح) ھـ  749ت ـ ( الجنى الداني في حروف المعاني ـ الحسن بن قاسم المرادي : ـ ینظر 6

 .وما بعدھا 235م ـ ص 1992ھـ ـ  1413ـ  1وآخرون ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط     
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  :االعتراض

الذي : الَعْرضف ،لھا معاني كثیرةفي اللغة مادة عرض ، واعترض: مصدر للفعلاالعتراض         

أدخل اعترض في األمر فالن، إذا : یخالف الطول، وعّرض الشيء تعریًضا جعلھ عریًضا، ویقال

مشتّق من الَعُروض : الشَّعر فقال قوم نفسھ فیھ، واعترض الفرُس، إذا لم یستقم لقائده، فأّما َعُروض

   وھي الناحیة، كأنھ ناحیة من الِعْلم، وُعْرض الحائط وُعْرض المال وُعْرض النھر، یراد بھ 

 وسطھ
)1(

.  

ھو أن  یأتي في أثناء الكالم أو : االعتراض  (( :وعّرف المصنف ھذا المصطلح فقال عنھ         

ى رفع اإلبھام ، َوتة ِسْكلُن ،أو أكثر ال محل لھا من اإلعرابملة ى بُجن معًنْیبین كالمین متصَل

(:ىـنزیھ في قولھ تعالویسمى الحشو أیضًا كالتَّ    لُونعجوي   ِ  اتنالب انَهحبس  ملَهو   ونتَهشا يم( فإّن  ، 

ولھم ما : ( الكالم، ألّن قولھعل وقعت في أثناء لكونھا بتقدیر الِف معترضٌة جملٌة) سبحانھ : (ـــھقول

))والنُّكتةُ  فیھ تنزیھ اهللا عما َینسبون إلیھ ) هللا البنات : ( َعطف على قولھ )یشتھون 
)2(

.  

واآلیة القرآنیة الكریمة وُتعّد الجملة المعترضة من الجمل التي لیس لھا مّحل من اإلعراب،         

، جملة جاءت في )سبحانھ : ( العتراض، ذكر فیھا أن قولھ تعالىفي تعریفھ لالمصنف  التي أوردھا

وھذه الجملة المعترضة في اصطالح النحاة فیھا شبھ وقرب من المعنى وسط كالمین متصلین، 

  .اللغوي لالعتراض

  :اإلْعَراب

اإلعراب اإلبانة واإلفصاح، وقولھم أعرب الرجل عن ، وأعرب: مصدر للفعل اإلعراب       

عراب الكالم ُیفّرق بین المعاني في وإوأعرب الرجل، إذا أفصح القول، نفسھ، إذا بّین وأوضح، 

الفاعل والمفعول والنفي والتعجب واالستفھام وسائر أبواب ھذا النحو من العلم، فأّما األمة التي 

سّمیت عربًا من ھذا القیاس، ألن لسانھا أْعرب األلسنة، وبیانھا یكون تسّمى العرب فلیس ببعید أن 

)3(أجود البیان
.  

                                                             

  ].عرض [  مادة ـوما بعدھا  270/ 4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ینظرـ 1 
  .57: النحل ـ اآلیة: ، سورة ]االعتراض [ ـ مصطلح  47ـ التعریفات ـ  2

  ]. بعر[  مادة ـ300، 299/ 4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ینظرـ 3 
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ھو اختالف آخر الكلمة باختالف : اإلعراب (( :وأورد المصنف ھذا المصطلح وعّرفھ بقولھ      

))العوامل لْفظًا أو تقدیرًا 
، كلمة )ھذا زیٌد، ورأیُت زیدًا، ومررُت بزیٍد : ( في نحو) زید ( ، فـ)1(

اختلف آخرھا باختالف العوامل قبلھا، ھذا االختالف جعل المتكّلم بھ ُیعدُّ فصیحا ألنھ نطق كما 

في ) زید ( فـكالمھ ھذا فیھ إبانة وفصاحة عن المعنى المراد بالحدیث عنھ، تنطق العرُب، وأن 

وھذا ما یعنیھ المعنى خبر، وفي الثاني مفعوًال بھ، وفي الثالث مجرور بحرف الجر،  المثال األول

  .اللغوي لإلعراب، فالمعنى اللغوي والمعنى االصطالحي فیھ شبھ قریب ومناسبة تشمل المعنیین

  

  :الُجْمَلة

علیة، ، وھي مصطلح من المصطلحات النحویة، وھي اسمیة وفَجَمَل: الُجْملة مصدر للفعل        

جماعُة كل شيء بكمالھ من الحساب وغیره، وأجملت لھ الحساب والكالم من : الجملة (( :وفي اللغة

))الجملة 
)2(

.  

عبارة عن ُمرّكب من كلمتین ُأسندت إحداھما إلى األخرى،  (( والجملة في تعریفات الجرجاني      

إن یكرمني، فإنھ جملة ال تفید إال بعد مجيء جوابھ، : زید قائم، أو لم ُیِفد، كقولك: سواء أفاد، كقولك

))فتكون الجملة أعّم من الكالم مطلقٌا 
زید قائم، جملة مركبة من كلمتین وھما ُمسند : ، فقولك)3(

قد أفادت معنى یحسن السكوت علیھ، ویجوز أن تكون الجملة غیر مفیدة المعنى ولھذا وُمسند إلیھ، و

تحتاج إلى جواب لھا حتى یحسن السكوت علیھا، وھي أیضا مركب أسند أحدھما إلى اآلخر، 

  .والجملة أعّم من الكالم، ألن شرط الكالم أن یكون مفیدّا یحسن السكوت علیھ

لتعریف الجرجاني للجملة أن معنى الجملة ھو جمع الكالم وتركیبھ  یتّبن من خالل ھذا العرض      

جملًة واحدة دون تفرقة، سواء كان ھذا الكالم المجموع مع بعضھ أعطى فائدة  أو لم یعط ، فھو 

مجموع جملة واحدة، وھذا المعنى االصطالحي للجملة فیھ شبھ وقرب من المعنى اللغوي، ولھذا 

  .النحوي واصطلحوا علیھ باسم الجملةأعطى النحاة  ھذا المعنى 

  

                                                             

  ].اإلعراب [ ـ مصطلح  47ـ التعریفات ـ  1

  ]. جمل[  مادة ـ 261/ 1ـ )  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ 2 
 ].الجملة [ ـ مصطلح  106ـ التعریفات ـ  3
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  :الُجْمَلة الُمْعَتِرضة

مصطلح سبق  االعتراض، و)المعترضة ( الجملة المعترضة مصطلح نحوّي، ُنِعتت فیھ الجملة بـ

 جعلھ تعریًضا الشيء وعّرض الطول، یخالف الذي: الَعْرض، وعرضمن  اللغةذكره، وھو في 

 لقائده، یستقم لم إذا الفرُس، واعترض فیھ، نفسھ أدخل إذا فالن، األمر في اعترض: ویقال عریًضا،

   الِعْلم، من ناحیة كأنھ الناحیة، وھي الَعُروض من مشتّق: قوم فقال الشَّعر َعُروض فأّما

)1(وسطھ بھ یراد النھر، وُعْرض المال وُعْرض الحائط وُعْرض
.  

أورد المصنف مصطلحین بمعنى واحد وھما مصطلح االعتراض، ومصطلح الجملة         

ھو أن  یأتي في : االعتراض  (( :المعترضة، ومصطلح االعتراض سبق ذكره، حیث عّرفھ قائال

أثناء الكالم أو بین كالمین متصَلْین معًنى بُجملة أو أكثر ال محل لھا من اإلعراب، لُنْكتة ِسَوى رفع 

(:بھام ، ویسمى الحشو أیضًا كالتَّنزیھ في قولھ تعالـىاإل    ـويلُـجـعالب  ِ  ـونبات  سـنا يم  ملَهو  انَهـحـتَـشـه ون(  

ولھم : ( جملٌة معترضٌة لكونھا بتقدیر الِفعل وقعت في أثناء الكالم، ألّن قولھ) سبحانھ : (، فإّن قولھ

))والنُّكتةُ  فیھ تنزیھ اهللا عما َینسبون إلیھ ) هللا البنات : ( ولھَعطف على ق) ما یشتھون 
)2(

، وعّرف 

ھي التي تتوسط بین أجزاء الجملة المستقلة : الجملة المعترضة ((: مصطلح الجملة المعترضة قائال

))زید ـ طال عمره ـ قائٌم : لتقریر معنًى یتعّلق بھا، أو بأحد أجزائھا، مثل
)3(

، وال یوجد فرق بین 

زید قائم، وھذا التوسط ھو اعتراض في وسط : طال عمره، توسطت جملة: التعریفین، فجملة

)4(الكالم، فالمعنى االصطالحي فیھ شبھ قریب بالمعنى اللغوي، والمناسبة بینھما قریبة 
.  

  :ِضْعُف التَّألیف

  ، وضعف التألیف من ضعف التألیف من المصطلحات التي أوردھا المصنف في تعریفاتھ        

الصفات التي تدل على أن صاحبھا لیس لھ الدرایة الكاملة بالنحو، أو باألسلوب العربي في النطق 

الصحیح والسلیم الذي ُیجاري ما نطقت بھ العرب زمن االحتجاج، وألن النحو ھو دراسة لغة 

                                                             

 ]. عرض[  مادة ـ 270/ 4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ینظرـ 1 

  .57: النحل ـ اآلیة: ، سورة] االعتراض[ ـ مصطلح  47 التعریفات ـ ـ 2

  ].الجملة المعترضة [ ـ مصطلح  106ـ  م ـ ن ـ  3

 .السابق الذكرمصطلح االعتراض : ـ ینظر 4
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َضُعف : الضَّْعف والضُّعف، وھو خالف القّوة، یقال ((َضُعَف، و: لضِّْعف مصدر للفعلالعرب، وا

))یضُعف، ورجل ضعیف وقوم ضعفاء وِضعاف 
)1(

أّلف، الذي یدل في : والّتألیف مصدر للفعل. 

اللغة على انضمام الشيء إلى الشيء، واألشیاء الكثیرة، وكل شيء ضممت بعضھ إلى بعض فقد 

)2(ًا أّلفتھ تألیف
.  

أن یكون تألیف : ضعف الّتألیف (( :وعّرف السید الشریف الجرجاني ھذا المصطلح بقولھ        

ضرب غالمھ : أجزاء الكالم على خالف قانون النحو، كاإلضمار قبل الذكر لفظًا أو معنى، نحو

))زیدًا 
على ) زید ضرب ـ غالم ـ ه ـ : ( ، فضمُّ الكلمات إلى بعضھا في المثال السابق وھي)3(

خالف قانون النحو، ألن قانون النحو الذي ُحدَّ نتیجة لتتبع لغة العرب یمنع وجود الضمیر قبل ذكر 

العائد علیھ، وھذا التألیف الذي ھو انضمام الكلمات إلى بعضھا على خالف قانون النحو فیھ ضعف 

  .لمعنى اللغويال تتآلفھ األسماع، ففي معنى الضعف والتألیف االصطالحي شبھ قریب من ا

  : العاِمل

مصطلح العامل من المصطلحات النحویة التي تعّرض إلیھا المصنف بالتعریف، وھو اسم        

ھو كل ِفْعل ُیْفعل، عِمل یْعمل عمًال، فھو عامل، عِمل، والعمل في اللغة : فاعل من الفعل الثالثي 

)4(واعتمل الّرجل، إذا َعِمل بنفسھ 
.  

))ما أوجب كون آخر الكلمة على وجھ مخصوص من اإلعراب  ((: صطالحوالعامل في اال      
)5(

 ،

) زید ( في المثال األول عامل، وقد عملت في ) كان ( كان زیٌد قائمًا، وإّن زیًدا قائٌم، فـ: فقولك

النصب، فالعامل ھو الجالب ) زید ( في المثال الثاني عامل أیضا، وعملت في ) إّن ( الرفع، و

عامالن، ) كان، وإّن ( ، فـ)6(لإلعراب، والمؤثِّر في آخر الكلمة رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا 

َعِمال عمًال ، وأّثرا أثرًا في غیرھما، فالمعنى اللغوي واالصطالحي تجمعھما مناسبة واحدة، لوجود 

  .الشبھ القریب بینھما

                                                             

 ]. ضعف[  مادةـ  362/ 3 ـ )  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ 1 

  ]. فأل[  مادةـ  131/ 1 م ـ ن ـ: ینظر ـ2 

  ].ضعف التألیف [ ـ مصطلح  180ـ التعریفات ـ 3 

  ]. عمل[  مادةـ  145/  4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ینظرـ 4 

  ].العامل [ ـ مصطلح  189التعریفات ـ  ـ 5

 . 173ـ ص ) ھـ  972ت ( ـ شرح كتاب الحدود في النحو ـ الفاكھي  6
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والعامل  ((: وأضاف الجرجاني في تعریفھ لمصطلح العامل بیان أنواع العامل، حیث قال       

إن : عمل كذا وھذا یعمل كذا، ولیس لك أن تتجاوز، كقولناھذا ی: ھو ما صح أن  یقال فیھ: السماعي

كل ما كان كذا فإنھ یعمل : ھو ما صح أن یقال فیھ: الباء تجّر ولم تجزم، وغیرھا، والعامل القیاسي

َضْرُب زید، وثوب : غالم زید، لّما رأیت أثر األول في الثاني وعرفت عّلتھ ِقْست علیھ: كذا، كقولنا

))ھو الذي ال یكون للِّسان فیھ حّظ ، إنما ھو معنى یعرف بالقلب : معنويَبْكر، والعامل ال
)1(

.  

  : الَعْطف

النعت والعطف والتوكید والبدل، : العطف مصطلح نحويٌّ، وھو من باب التوابع، الذي یشمل        

نعاج، اأَمْلُتھ، وانعطف الشيء، : عطْفُت الشيء(( : عطف، والعْطف في اللغة: والعطف مصدر للفعل

، ُعُنِقھ وىي ال،أ)  عطْفه ثَــاني ( : الخشبة، أي َلویُت، وقولھ انصرفت، وعطْفُت رأس: وعطْفُت علیھ

إذا أعرض عنك وجفاك، وَتْعِطُف على : أي ثواني األعناق، وثنى فالن على ِعْطِفِھ: وھنَّ عواطف

))ذي رحٍم، في الّصلة والبرِّ 
)2(

  .       

تابع یدل على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعھ، یتوسط بینھ  ((: والعطف في االصطالح ھو       

قام زید وعمرو، فعمرو تابع مقصود بنسبة القیام إلیھ مع     : وبین متبوعھ أحد الحروف العشرة، مثل

))زید 
)3(

          ، والعطف عطف نسٍق وبیان، وعطف النسق ھو المقصود بھ في ھذا التعریف،  

قام بالفعل ) عمرو ( ـ حرف العطف الواو، فـ) زید ( تابع توّسط بینھ وبین متبوعھ ـ ) عمرو ( فـ

القیام، والذي أفاد بقیام عمرو بھذا الفعل ھو حرف العطف الواو، : ، وھو فعل)زید ( الذي قام بھ 

كما ُنِسب إلى زید من  فانعطف فعل عمرو على فعل زید، فالعطف ھو إمالة نسبة القیام إلى عمرو

  .قبل، وھذا العطف االصطالحي فیھ شبھ من بعض العطف اللغوي

  :الَقِریَنة

قرن، : القرینة من المصطلحات التي عّرفھا المصنف في تعریفاتھ، والقرینة مصدر للفعل       

ُجَعیَبٌة : َقَرنالحبل ُیْقرن بھ شیئان، وال: قارنت بین الّشیئین، والقران ((: والمقارنة في اللغة ھي

                                                             

  ].العامل [ ـ مصطلح  189ـ التعریفات ـ  1

  . 9: الحج ـ اآلیة: سورة ].عطف [  مادة ـ182 / 3 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب ـ 2

  ].العطف [ ـ مصطلح  195التعریفات ـ ـ 3 
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: مثُلك في السِّنِّ، والِقران: صغیرة ُتَضمُّ إلى الجعبة الكبیرة، والَقَرن في الحاجبین، إذا الَتَقیا، والَقْرُن

الُمقرَّنة القادَمین : أن  َتْقِرن َحجًَّة بعمرٍة، والَقرون من النُّوق: أن تقرن بین تمرتین تأكلھما، والِقراُن

)) التي إذا َجَرْت وضعت یدیھا ورجلیھا معًا: ا، والقرونواآلِخَرین من أخالفھ
)1(

.  

وفي . بمعنى الفقرة: القرینة ((: وأورد الجرجاني في تعریفاتھ مصطلح القرینة، حیث قال عنھا       

))فعیلة، بمعنى الفاعلة، مأخوذ من المقارنة : اللغة
)2(

أمر یشیر : وفي االصطالح ((: ، ثم أعقب بقول 

ضرب موسى عیسى، وضرب من في : إلى المطلوب، وھي إما حالیة، أو معنویة، أو لفظیة، نحو

  الدار من على السطح، فإن اإلعراب والقرینة ُمْنَتٍف فیھ، بخالف ضربْت موسى حبلى، وأكل 

))موسى الكمثرى، فإن في األول قرینة لفظیة، وفي الثاني قرینة حالیة 
)3(

.  

، ھي تاء التأنیث الساكنة في الفعل )ضربْت موسى حبلى : ( والقرینة اللفظیة في المثال       

ضرب، وھي تدل على أن الفاعل مؤنث ولیس مذكر، وحبلى ھي المؤنث لوجود ألف التأنیث 

المقصورة، فاقترنت تاء التأنیث المتصلة بالفعل، وحبلى في الداللة على أن الذي قام بالفعل ھو 

، القرینة فیھ )أكل موسى الكمثرى : ( مؤنث، وتاء التأنیث ُأْثِبتت في اللفظ ، فھي لفظیة، وفي المثال

بأن موسى ھو الفاعل لفعل األكل، ألن الكمثرى ال یمكن أن تكون ھي : حالیة، أي أن الحال یقول

  .الفاعلة لفعل األكل، بل الذي یؤكل ھي الكمثرى ولیس موسى

الحي للقرینة عند النحاة ال یختلف كثیرا عن المعنى اللغوي، ألن المناسبة بین والمعنى االصط     

  .المعنیین واحدة، والشبھ بینھما قریب

  :الَكالم

سمعتھ یتكّلم بكذا،  ((كّلم ، والكالم في اللغة من : الكالم جمٌع مفرده كلمة، وھو مصدر للفعل      

تكالمان، وموسى كلیم اهللا، ونطق بكلمة فصیحة، وكّلمُتھ وكالْمُتھ، وكانا متصارمین فصارا ی

))منطیق : وبكلمات فصاٍح وبكلٍم، وجاء بمراھم الِكالم من أطیب الكالم، ورجل ِكلِّیم
)4(

.  

                                                             

 ]. قرن[  مادةـ  76/ 5 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم :ـ ینظر 1

  ].القرینة [ ـ مصطلح  223التعریفات ـ  ـ 2

  ].القرینة [ ـ مصطلح   224،  223ـ م ـ ن ـ 3 

 ]. لمك[  مادة ـ145/ 2 ـ)  ھـ 538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساسـ 4 
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، وفي اصطالح .... ((:والكالم مصطلح في علم النحو وغیره، وقال المصنف في تعریفھ لھ      

))ھو المعنى المركب الذي فیھ اإلسناد التام : النحویین
زیٌد قائٌم، : ، فالتركیب إما من اسمین، نحو)1(

قاَم زیٌد، وھو كذلك مسند ومسند إلیھ، ففي : مسند، أو فعل واسم، نحو) قائم ( ُمسند إلیھ، و) زید ( فـ

سند إلیة، وھذا الكالم أفاد معنى یحسن السكوت المثالین معنى مرّكب فیھ إسناد تام من مسند وم

  .علیھ، وفي ھذا المعنى االصطالحي ما یناسبھ في اللغة، وقریب منھ، وفیھ شبھ كبیر

  :الَكِلمة

الكلمة مفرد الكالم، وھي اسم وفعلھا كّلم ُیكلِّم، والكالم بّیٌن في المصطلح السابق، والكلمة         

بینھما أن الكالم ـ كما مّر ـ معنى مرّكب من كلمتین فأكثر،           والكالم بمعنى واحد، والفرق 

))ھو اللفظ الموضوع لمعنى مفرد : الكلمة ((أما 
كتاب ، لفٌظ مفرد لمعنى مفرد، وھذا ما : ، فقولك)2(

  .یتناسب مع المعنى اللغوي

  :ما ُأْضِمر عاِمُلھ على َشریَطة التَّْفسیر

مصطلح نحوي في باب اشتغال العامل عن المعمول،    ما أضمر عاملھ على شریطة الّتفسیر       

: فعل ماضي لم یسّمى فاعلھ، واإلضمار والضِّمار) ُأضِمر ( الذي، و: اسم موصول بمعنى) ما ( و

ھو المال الغائب الذي ال ُیرجى، وكل شيء غاب عنك فال تكون منھ على ثقة فھو ِضماٌر، 

عِمل، : ، والعامل اسم فاعل من الفعل)3(ْضمْرُت في ضمیري شیئًا، ألنھ ُیغیِّبھ في قلبھ وصدرهوأ

ھو كل ِفْعل ُیْفعل، عِمل یْعمل عمًال، فھو عامل، واعتمل الّرجل، إذا َعِمل والعمل في اللغة 

)4(بنفسھ
: الّشْرط ((، أي الذي أضمر، والشریطة من )ما أضمر ( تعود على ) عاملھ ( ، والھاء في 

))شارطھ فشرط لھ على كذا وكذا، یْشِرط لھ : وھو معروف في البیع، والِفْعل
)5(

، والتفسیر مصدر 

))التفسیر وھو بیان وتفصیل للكتاب، وَفسره یفسره فْسرًا، وفّسره تفسیرًا : الَفْسر ((فّسر، و: للفعل
)6(

.  

                                                             

  ٍ].الكالم [ ـ مصطلح  237ـ التعریفات ـ 1 

 ].الكلمة [ ـ مصطلح  238ـ التعریفات ـ  2

 ].مرض[  مادة ـ3/371 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ـ ینظر 3

  ]. عمل[  مادةـ  145/  4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ینظرـ 4 

  ]. شرط[  مادة ـ 322 / 2 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب ـ 5

  ]. فسر[  مادة ـ 321 / 3 ـ م ـ ن ـ 6
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ھو كل اسم بعده فعل أو شبھھ،  ((: في االصطالح وما ُأْضِمر عاِمُلھ على َشریَطة التَّْفسیر      

))زیدًا ضربتھ : مشتغل عنھ بضمیر أو كتعلقھ، لو ُسّلط علیھ ھو أو ما ناسبھ لنصبھ، مثل
: ، فالفعل)1(

ضرب عامل في الضمیر المتصل بھ، وھو مشتغل بھ، ولو لم یكن ھذا الضمیر موجودًا لتسّلط ھذا 

في المثال الذي ساقھ ) زید ( زیدًا ضربت، والعامل في : قولالنصب، فت) زید ( الفعل وعمل في 

: المصنف مضمر ومفسَّر، وھو فعل مضمر وجوبًا، موافقًا في المعنى للفعل الُمظھر، والتقدیر

)2(ضربت زیدًا ضربتھ
، وھذا المعنى االصطالحي لتفسیر العامل المضمر یناسب المعنى اللغوي 

  .لھذا  المصطلح

  

  :الَمْبني

المبني خالف المعرب، وھو من المصطلحات النحویة، وھو ما أشبھ الحروف، وفعلھ بنى        

))بناء الشيء بضم بعضھ إلى بعض، تقول بنیُت البناء أبنیھ  ((یبني، وھو في اللغة من 
)3(

، والبناء   

))على شيء یراد بھ الثبوت  وضع شيء ((
)4(

 .  

ما كان حركتھ وسكونھ ال بعامل، : المبني (( :فھ قائالوأورد المصنف ھذا المصطلح وعّر       

أین، ومتى، وكیف، وما أشبھھ، كالذي، والتي،  : ما تضمن معنى الحرف،: والمبني الالزم

))ونحوھما 
)5(

، فاألسماء واألفعال التي ال تتغیر حركة آخرھا بتغّیر العوامل قبلھا ھي ثابتة في 

جدید، وقرأت ھذا الكتاب، وفي ھذا الكتاب معلومات قیِّمة، ھذا كتاب : حركتھا وسكونھا، فقولك

في الُمُثل السابقة آخره سكون، وھذا السكون لم یتغّیر، على الرغم من أن ) ھذا ( فاسم اإلشارة 

العوامل قبلھ تغّیرت، فھو في المثال األول في موضع رفع، وفي الثاني في موضع نصب، والثالث 

م یتغّیر، وھذا ما یدل علیھ معنى البناء في اللغة، فالمناسبة بین المعنى في موضع جٍر، فآخره ثابت ل

اللغوي واالصطالحي ھي الثبوت، ففیھ شبھ كبیر بین المعنیین، ولھذا نقل النحاة المعنى اللغوي 

  .وأطلقوا على المعنى االصطالحي ما ُسّمي بھ المعنى اللغوي وھو البناء

                                                             

 ].ما أضمر عاملھ على شریطة التفسیر [ ـ مصطلح  250ـ التعریفات ـ 1 

  .58/  2شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ : ـ ینظر 2

 ]. بني[  مادةـ  302/  1 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ  3

  .161ـ ص ) ھـ  972ت ( ـ شرح كتاب الحدود في النحو ـ الفاكھي  4

 ].المبني [ ـ مصطلح  253، 252ـ التعریفات ـ  5
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  :الُمَركَّب

  

اسم  من المصطلحات النحویة التي أوردھا المصنف في تعریفاتھ مصطلح المرّكب، وھو                                                          

الُمَثّبت في : ، والتركیب في اللغة كل شيء عال شیًئا فقد رِكَبھ، والُمَركَُّبرّكب: مفعول من الفعل

)1(الشيء، كتركیب الفصوص
.  

: ھو ما ُأرید بجزء لفظھ الداللة على جزء معناه، وھي خمسة ((والمرّكب في التعریفات           

مركب إسنادي، كقام زید، ومركب إضافي، كغالم زید، ومركب تعدادي، كخمسة عشر، ومركب 

))مزجي، كبعلبك، ومركب صوتي، كسیبویھ 
غالم زید ، فإن كًال من جزئیھ مقصود بھ  ((: ، فنحو)2(

یضرب     : ألفاظ مسموعة مترتبة، فال یرد نحو: الداللة على جزء معناه، والمراد باألجزاء

))وضارب 
جزء من اللفظ المركب، وھو أیضا جزء من المعنى المركب، والتركیب ) غالم ( ، فـ)3(

))ضمُّ كلمة إلى مثلھا فأكثر، بحیث یطلق على المجموع اسم الواحد  ((
خمسة عشر، : ، فنحو)4(

ُضّمت الخمسة إلى العشرة، والخمسة جزء من اللفظ المركب، وھي أیضا جزء من المعنى 

  . المركب، والخمسة عشر اسم واحد

وأضاف المصنف في تعریفھ للمرّكب باإلضافة إلى بیان أنواعھ، أضاف بیان المركب التام       

ما یصح السكوت علیھ، أي ال یحتاج في اإلفادة : م والمركب التا (( :والمركب غیر الّتام، حیث قال

إلى لفظ آخر ینتظره السامع، مثل احتیاج المحكوم علیھ إلى المحكوم بھ، وبالعكس سواء أفاد إفادة 

))..... السماء فوقنا، والمركب غیر الّتام ما ال یصح السكوت علیھ، : جدیدة كقولنا
)5(

.  

و ضّم كلمتین بحیث تصبح الكلمتان كالشيء الواحد، وفي ھذا والمركب ـ من خالل ما تقدم ـ ھ      

إشارة إلى المعنى اللغوي للمركب الذي یفید بأنھ الُمثّبت في الشيء، كتركیب الفصوص، فالمناسبة 

  .بین المعنیین اللغوي واالصطالحي واحدة، للشبھ القریب بینھما

                                                             

  ]. كبر [ مادة ـ144/ 2 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب :ـ ینظر 1

 ].المركب [ ـ مصطلح  269التعریفات ـ  ـ 2

  .85ـ ص ) ھـ  972ت ( النحو ـ الفاكھي شرح كتاب الحدود في  ـ 3

  ـ ) ھـ  920ت بعد ( ـ شرح كتاب الحدود لُألبَّدي ـ عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن قاسم المالكي النحوي  4

   34م ـ ص 1993ھـ ـ 1413المتولي بن رمضان أحمد الّدمیري ـ وكالة الشروق للطباعة والنشرـ مصرـ : تح     

 ].المركب [ ـ مصطلح  269ـ التعریفات ـ 5 
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  : الُمْعرب

أعرب ُیعِرب فھو ُمعرب، واإلعراب مصطلح سبق ذكره : الُمْعَرب اسم مفعول من الفعل        

 عن الرجل أعرب وقولھم واإلفصاح، اإلبانة واإلعرابأعرب، : في موضعھ، وھو مصدر الفعل

 في المعاني بین ُیفّرق الكالم وإعراب القول، أفصح إذا الرجل، وأعرب وأوضح، بّین إذا نفسھ،

 التي األمة فأّما العلم، من النحو ھذا أبواب وسائر واالستفھام والتعجب والنفي والمفعول علالفا

 وبیانھا األلسنة، أْعرب لسانھا ألن القیاس، ھذا من عربًات سّمی یكون أن ببعید فلیس العرب تسّمى

)1(البیان أجود
.  

ھو ما في آخره إحدى الحركات، أو : المعرب ((: وفي االصطالح عّرفھ المصنف بقولھ        

ھو ما اختلف آخره : إحدى الحروف، لفظًا أو تقدیرًا بواسطة العامل، صورة أو معنى، وقیل

))باختالف العوامل 
)2(

، وھذا التعریف لیس ببعید عن تعریف مصطلح اإلعراب، الذي جاء فیھ 

)) تقدیرًا أو لْفظًا املالعو باختالف الكلمة آخر اختالف ھو: اإلعراب ((: قولھ
)3(

، فالتعریفان 

أعرب، : یعطیان المدلول عینھ، والخالف بین المصطلحین أن مصطلح اإلعراب مصدر للفعل

  .ومصطلح الُمعَرب اسم مفعول من الفعل أعرب

)4(المعنیین تشمل ومناسبة قریب شبھوفي المصطلحین بین معناھما اللغوي واالصطالحي  
 .  

  :الّنْحو

اسم ِعْلم من علوم العربیة، وسبب تسمیتھ بھذا االسم قد سبق ذكره في بدایة ھذا  النَّْحُو       

 والّطریق القْصُد: والنَّْحُو. العربي الكالم إعراب: اللغة فينحا، وھو : المبحث، وھو مصدر الفعل

 في اإلبل عتمادا: واالنتحاء وانتحاه، نْحوًا وینحاه ینحوه نحاه اسمًا، ویكون ظرفًا یكون والجھة،

 الكالم یحّرف ألنھ النحوّي، يمُِّس ومنھ حّرفھ، إذا الشيء ونحا ُنُحّو، وجمعھ أْیسرھا، على سیرھا

 إعراب من فیتصرُّفھ العرب كالم َسْمِت انتحاء ھو إّنما منھ، العربیة وَنْحُو اإلعراب، وجوه إلى

                                                             

  ]. عرب[  مادة ـ 300 ،299/ 4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ینظرـ  1

 ].المعرب [ ـ مصطلح ـ  283ـ التعریفات ـ  2

 ]. اإلعراب[  مصطلح ـ 47 ـم ـ ن  ـ3 

  .في موضعھ من ھذا البحث] اإلعراب [ ـ راجع مصطلح  4
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 أھل من لیس من لیْلحق ذلك، وغیر والنسب واإلضافة والتكبیر والتحقیر والجمع كالتثنیة وغیره،

)1( منھم یكن لم وإن بھا فینطق الفصاحة، في بأھلھا العربیة اللغة
.  

ھو علم بقوانین یعرف بھا أحوال التراكیب العربیة من  ((والنحو في تعریفات الجرجاني          

علم : علم یعرف بھ  أحوال الكلم من حیث اإلعالل، وقیل: اإلعراب والبناء وغیرھا، وقیل النحو

)) بأصول یعرف بھا صّحة الكالم وفاسده
)2(

، وھذا التعریف یكاد ینطبق تماما على المعنى اللغوي 

  .قریبة جدًا من بعضھما للنحو، فالمناسبة بین المعنیین

  :الـــــــــــعـات األفــــــــ مصطلح 2

  :أْفَعاُل التََّعجُّب

لغًة واصطالحًا في مصطلح أسماء األفعال جمع، مفردھا فعل، والفعل سبق التعرف علیھ         

وُمتعجِّب مما شّدة التعّجب، یقال ھو ُمستعِجب : وھو االستعجاب: من الّتعّجب في اللغة، واألفعال

)3( یرى، وأعجبني ھذا الشيء، وقد ُأْعِجْبت بھ، وشيء ُمْعِجٌب، إذا كان حسًنا جًدا
.  

  وَأْفِعْل  ما أْفَعلھ،: ب، ولھ صیغتانعّجما ُوضع إلنشاء الّت ((وأفعال التعّجب في االصطالح         

))بھ 
شيٌء : األولى فعل ماضي، والتقدیر)  َنَسأْح( فـ ما أْحَسَن زیدًا، وأْحِسْن بالّزْیَدْیِن،: نحو ،)4(

)5(الثانیة فعل أمر، ومعناه الّتعّجب ال األمر) أْحِسْن ( أْحَسَن زیدًا، و
ُأرید بھما  الّصیغتان أفعالو، 

من المعنى یقتربان المعنى االصطالحي  بھذاوھما أي شّدة التعجب، أو ُمتعجِّب منھ، الّتعّجب، 

  . اللغوي، ألن المناسبة واحدة

  :َأْفَعاُل الَمْدح، والّذم

التي تعّرض إلیھا المصنف في  مصطلح أفعال المدح والّذم من المصطلحات النحویة        

مدح، : مصدر للفعل :جمٌع سبق الحدیث عنھا في اللغة واالصطالح، والمدح :، واألفعالتعریفاتھ

                                                             

  الفیروزأبادي ـ المحیط والقاموس، بعدھا وما 76/  14 ـ) ھـ  711ت (  منظور ابن ـ العرب لسان: ینظر ـ 1

  .] نحا[  مادة ـ 1337/ 1 ـ)  ھـ 817ت  (    

  ].النحو [ ـ مصطلح  308ـ التعریفات ـ  2

 ]. بجع[  مادة ـ244/ 4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ینظرـ  3

  ].أفعال التعجب [ ـ مصطلح  49التعریفات ـ  ـ4 
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نقیض الھجاء، وھو  :المْدح ((: في اللغةف في المعنى، ذّم، وھما على خالف: مصدر للفعل: والّذم

))ُحْسُن الّثناء
قد قضیت مذّمة صاحبي، : الّلْوم في اإلساءة، ومنھ التذّمم، فیقال من التذّمم: الّذم ((، و)1(

))كذا وكذا وَخالك ذّم، أي خالك لْوٌم  عْلاْف: ْحَسْنُت أن ال ُأَذمَّ، ویقالأأي 
)2(

.  

ما ُوضع : أفعال المدح والّذمِّ (( :وفي االصطالح عّرف المصنف أفعال المدح والّذم، حیث قال       

))ِنْعم، وِبْئس  :ّم، نحونشاء مدح أو ذإل
ومن أفعال  نعم الرجل زید، وِبْئس الرجل عمرو،: تقول ،)3(

نعم الرجل زید، فقد : والّذم، فقولك، وكل فعل لقصد المدح ال حّبذا، وساء: لّذمحّبذا، وا: المدح أیضا

 بئس الرجل عمرو، فقد ذمْمتھ وألقیت علیھ الّلوم واإلساءة،: مدحتھ وأحسنت الّثناء علیھ، وقولك

ففي المثالین تجد شمول المعنى اللغوي واالصطالحي، ألن المناسبة واحدة لوجود الّشبھ والقرب في 

  .المعنى

  :أْفَعاُل الُمَقارَبة

قد مّر  فعالاألو المقاربة إلى كلمة أفعال،كلمة  فیھ أفعال المقاربة مصطلح مرّكب، أضیفت         

         قارب،: اللغوي واالصطالحي، أّما المقاربة فھي اسم مفعول من الفعل الحدیث عن معنییھا

ما : والتواصل بحقٍّ أو قرابة، والُقربان التدنِّي: ب الدُّنّو، والتقرُُّبالُقْرُب ِضدُّ الُبعد، واالقترا ((و

))تقّرْبت بھ إلى اهللا تبتغي بھ ُقْربًا وسیلًة 
)4(

.  

 ُحصوًال، أو والَخَبر، رجاًء، أ ما ُوضع لدُنوِّ: أفعال المقاربة ((: وقال المصنف في تعریفاتھ        

))أخذًا فیھ 
)5(

         :زیٌد یقوم، وقولھ تعالىكاد : كاد، وكرب، وأْوشك، نحو: المقاربة أفعالومن ، 

)فَذَبحوها وما كَادوا  يفْعلُون   (  
ا من ُرب ودنـم، ولكن قـم یقـزید لـ، وھي أفعال ناسخة لالبتداء، ف)6(

وبنو إسرائیل ذبحوا البقرة، ولكنھم ما كادوا یقتربون من فعل الذبح، وھذا المعنى  القیام،

   .وفیھ شبھ من المعنى اللغوي، ألن المناسبة واحدة ،االصطالحي قریب

                                                             

 ].مدح [  مادة ـ126/ 4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب ـ 1

  ].ذمم [ ـ مادة  75/  2ـ م ـ ن ـ  2
 ].أفعال المدح والّذم [ ـ مصطلح  49ـ التعریفات ـ  3

 ].قرب [  مادة ـ 370/  3 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ 4 

  ].أفعال المقاربة [ ـ مصطلح  49ـ التعریفات ـ  5

 .70: ـ سورة البقرة ـ اآلیة 6
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  :األْفعاُل الّناِقَصة

مصطلح األفعال الّناقصة ُنِعتت فیھ األفعال بالنقصان، واألفعال مّرت من قبل، والناقصة اسم       

 ُنْقصاًنا، بنفسھ ونَقص وانتقصھ، َنْقًصا حّقھ نَقصھ: نقص ((: لغةفاعل من الفعل نقص، والنقص في ال

 ذو وفالن وَمْنَقصة، َنِقیصة فیھ وما عابھ،: وتنّقصھ انتقصھو استحّطھ،: الثمن واستنقص وانتقص

)) ومناقص نقائص
)1(

.  

ل على ـما ُوضع لتقریر الفاع: ةـال الّناقصـاألفع ((: فقالوعّرف المصنف ھذا المصطلح         

))ِصفة 
، والصفة ال تحدِّد ھو الّشجاع، وھو صفة الفاعلضرب الشُّجاع العدّو، : ، فقولك)2(

 عل، فالفعل الذي فاعلھ غیر محّدد ف......الموصوف، فالشُّجاع یحتمل أن یكون زید،  أو عمرو، أو

  .ناقص: فعل، وكلمة: األفعال الناقصة عند النحاة قریبة الشبھ من المعنى اللغوي لكلمةفناقص، 

  :أْفَعُل الّتْفضیل

ما أي  :من المصطلحات النحویة الوارد تعریفھا في كتاب التعریفات، وأفعلضیل أفعل التف       

 في التفضیلوأضیفت إلیھ التفضیل للتعریف،   :أكرم، وأْفعلوأحسن، : نحو) أفعل ( ان على زنة ك

 وأفضل تتفاضل، فاألشیاء الشیئین، بین وفاضل علیھم، الفْضل یّدعي: قومھ على تفّضل فالن: اللغة

 الشرف حاز إذا الحسب، في
)3(

.  

  إذا أضیف إلى المعرفة یكون الُمراُد : أفعل الّتفضیل (( :فقال ھذا المصطلح عّرف المصنفو        

منھ التفضیَل على َنفس المضاف إلیھ، وإذا ُأضیف إلى النكرة كان الُمراُد منھ التفضیل على أفراد 

))المضاف إلیھ 
إلى معرفة وھو ) أحسن : ( زید أحسن القوم، ُأضیف أفعل التفضیل وھو: ، فقولك)4(

زید أحسن : ، وقولك)القوم ( ، فالتفضیل في ھذه الحالة على نفس المضاف إلیھ، وھو )القوم ( 

، فالتفضل في ھذه الحالة على أفراد المضاف )رجل( رجل، فأفعل التفضیل ُأضیف إلى نكرة، وھو 

  . إلیھ

                                                             

 ]. نقص[  مادة ـ 299/  2 ـ)  ھـ 538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساس ـ 1

  ].األفعال الناقصة [ ـ مصطلح  49ـ التعریفات ـ  2

 ].فضل [ ـ مادة  26،27/ 2ـ) ھـ  538ت ( أساس البالغة ـ الزمخشري : ـ ینظر 3

  ].أفعل التفضیل [ ـ مصطلح  49ـ التعریفات ـ  4
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، )زید ( تدل على أن ) أحسن ( ، و)أفعل ( ، على زنة )أحسن ( ھو في المثالینأفعل التفضیل و     

في المثال الثاني متساویان في الحسن، ولكن زید ) رجل ( ، و)زید ( في المثال األول، و) القوم ( و

المعنى في ھذا المعنى االصطالحي مناسبة قریبة وشبھ كبیر بین ون علیھما، ْسفاضل في الُح

  .اللغوي واالصطالحي

  :التََّرجِّي

الّترجِّي من المصطلحات النحویة التي عّرفھا الجرجاني، وأفعالھا من أفعال المقاربة، وھي         

:    من األفعال الناسخة لالبتداء، ترفع المبتدأ اسمًا لھا، وتنصب الخبر خبرًا لھا، وھذه األفعال  ھي

أرجو من اهللا المغفرة، ورجوت في ولدي الرشد، : ، والرجاء في اللغة)عسى ، وحرى ، واْخَلْوَلق ( 

لقیت ھوًال ما : وأتیتھ رجاء أن یحسن إلّي، ویستعمل الرجاء في معنى الخوف واالكتراث، یقال

)1(رجوتھ وما  ارتجیتھ 
.  

: الّترّجي ((: وأورد السید الشریف الجرجاني ھذا المصطلح في تعریفاتھ، حیث عّرفھ قائال         

))إظھار إرادة الشيء الُمْمكن أو َكَراھِتھ 
) عسى( ، فـ)3() فَعسى اللَّه  أَن  يأْتي  بِالْفَتْـحِ    (: ، قال اهللا تعـالى)2(

فعل رجاء، والرجاء في ھذه اآلیة أن یأتي اهللا بالفتح، وھو ممكن ألنھ بید اهللا تعالى القادر على كل 

في االصطالح ینطبق على المعنى اللغوي للرجاء، ألن المناسبة واحدة بین شيء، فمعنى الترجِّي 

  .المعنیین

  :الّتْعِدیة

عّدى، وھو وصول عمل الفعل إلى مفعولھ بغیر : التعدیة مصطلح نحوّي، وھو مصدر للفعل        

 واسطة، وأما الالزم فھو وصول عمل الفعل إلى مفعولھ بواسطة حرف جرٍّ أو لیس لھ مفعول،

تجاوز ما : والتعدیة في اللغة تدل على تجاوز في الشيء وتقّدم لما ینبغي أن یقتصر علیھ، والتعّدي

)4(ما رأیت أحدًا ما عدا زیدًا، أي ما جاوز زیدًا : ینبغي أن یقتصر علیھ، وتقول
.  

                                                             

  ]. رجو[  مادة ـ 342/  1 ـ)  ھـ538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساس: ینظرـ  1
 .]الترجي [ ـ مصطلح  78لتعریفات ـ ـ ا 2

  .54: المائدة ـ اآلیة: ـ سورة 3

  ]. عدو[  مادة ـ249/ 4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ینظرـ 4 
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ھي أن تجعل الفعل لفاعل ُیصیِّر من كان فاعال لھ قبل  ((: ومصطلح التعدیة في التعریفات         

ھو الذي صّیرتھ ) أخرجت ( خرج زید، وأخرجتھ، فمفعول : التعدیة منسوبا إلى الفعل، كقولك

))خارجًا 
: خرج، وعند إضافة ھمزة التعدیة للفعل: فاعل للفعل) خرج زید ( في جملة ) زید ( ، فـ)1(

، وھو الضمیر  )أخرجتھ ( ة األولى مفعوال بھ في الجملة الثانیة ، أصبح الفاعل في الجمل)خرج ( 

،  ففعل التعدیة تقّدم وتجاوز الفاعل، وعِمل في )التاء ( ، والفاعل ھو ضمیر المتكّلم )الھاء ( 

المفعول بھ، فالتعدیة بھذا المعنى االصطالحي وافقت المعنى اللغوي، لما للمناسبة من قرب وشبھ 

  .في المعنى

  :ْحدالَج

عام َجِحٌد قلیل المطر، : یدل على قّلة الخیر، یقال ((: َجَحد،  والجحد: الَجْحد مصدر للفعل        

فقیر، وقد َجِحد وأْجحد، وأْجحد الرجل وجحد إذا أنفض وذھب مالھ، والجحود ضّد : ورجل جْحد

  هاـتـها واستَيقَنـبِ وجحدوا  (: اإلقرار، وال یكون إال مع علم الجاحد بھ أنھ صحیح، قال اهللا تعالـــــى

))، وما جاء جاحد بخیر قط )  همـفُسـأنْ
)2(

.  

ما انجزم بلم لنفي الماضي، وھو عبارة عن اإلخبار عن  (( :والحجد في االصطالح ھو           

عبارة عن الفعل المضارع المجزوم : ترك الفعل في الماضي، فیكون النفي أعم منھ، وقیل الجحد

))بلم، التي ُوضعت لنفي الماضي في المعنى وضد الماضي 
یقم، فعل : لم َیُقْم زیٌد، فالفعل: ، نحو)3(

تدخل على الفعل المضارع فتعمل فیھ الجزم، وھي ) لم ( ة الجزم ، وأدا)لم ( مضارع مجزوم بـ

)4(للنفي، وتقلب معنى المضارع إلى الُمضّي
، وھو إخبار عن ترك الفعل في الماضي، فزید لم یقم 

في الزمن الماضي، فھو نفي للفعل الماضي، ولكن ُیحتمل قیامھ في المستقبل، فنفي حدوث الفعل في 

ر قیام ھذا الفعل، وإقرار بعدم حدوثھ، فھو جحود، فالمعنى الذي أفاده ھذا الزمن الماضي ھو إنكا

  .التركیب النحوي ھو الجحود، وھو یتناسب مع المعنى اللغوي للجحد

                                                             

  ].التعدیة [ ـ مصطلح  85ـ التعریفات ـ  1

  .14: النمل ـ اآلیة : ، سورة] جحد[  مادة ـ 426، 425/ 1ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ 2 
  ].الجحد [ ـ مصطلح  101ـ التعریفات ـ  3

 .14/  4شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ : ـ ینظر 4
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  :الّسالم

َسِلم  ((، وھو في اللغة من )سِلم ( مصطلح نحوّي وصرفّي، وھو اسم فاعل من الفعل الّسالم        

))برئ : من البالء سالمة وسالمًا، وَسِلم من المرض
  . ، والسالمة خالُف الِعّلة)1(

: السالم ((: وذكر المصنف مصطلح الّسالم، وعّرفھ بتعریفین، أولھما تعریف الصرفیین لھ فقال      

العلة، ما سلمت حروفھ األصلیة،  التي تقابل بالفاء والعین والالم، من حروف : عند الصرفیین

))والھمزة والتضعیف 
ما لیس في آخره حرف : وعند النحویین ((: ، ثم ذكر تعریفھ عند النحاة وقال)2(

سالمًا عند الطائفتین، )  نصر ( عّلة، سواء كان في غیره أو ال، وسواء كان أصلیًا أو زائدًا، فیكون 

) استلقى (مًا عند النحویین، وغیر سالم عند الصرفیین، وسال) باع ( غیر سالم عندھما، و) رمى ( و

))سالمًا عند الصرفیین، وغیر سالم عند النحویین 
)3(

، وحروف الِعّلة ھي األلف والواو والیاء، 

وُسّمیت بذلك ألنھا ال تثبت في التصاریف، فھي ضعیفة، ومعنى الّسالم عند النحاة والصرفیین 

إلى بناء الكلمة، سواء كان في أولھا أو  واحدة، وھي الخلوِّ من حروف العّلة، والصرفّیون ینظرون

وسطھا أو آخرھا، وأما النحاة تختص دراستھم بأواخر الكلمات، وال ینظرون إلى بناء ھذه الكلمات 

: ( أولھا أو وسطھا، واألمثلة التي ساقھا المصنف تدل على اختصاص كل فریق في الدراسة، فقولھ

عین، وسالمًا عند النحاة، ألن آخر ھذا الفعل حرف غیر سالم عند الصرفیین، ألنھ معتل ال) باع 

صحیح، أي لیس بحرف عّلة، فمعنى السالم في اصطالح الصرفیین والنحاة كل حسب دراستھ، فیھ 

مناسبة للمعنى اللغوي، لشبھھ وقربھ منھ، فأعطى الصرفیون والنحاة لھذا المعنى اسما لغویًا یحمل 

  .المعنى نفسھ

  :الصَِّحیح

یح والّسالم بمعنى واحد في اللغة واالصطالح، فھما ال یختلفان في المعنى، فالصحیح الصح       

 یدل على ((ھو السالم، وھما خالف الُمعتل، والصِّّحة ھي السالمة من المرض والعیوب، فالصحیح 

                                                             

  ]. سلم[  مادة ـ 470/  1 ـ)  ھـ  538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساسـ 1 

  ]. السالم[  مصطلح ـ 154 ـ التعریفاتـ  2

  ].السالم [ ـ مصطلح  154ـ  التعریفات ـ 3 
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ب، ذھاب السُّْقم، والبراءة من كل عی: البراءة من المرض والعیب، وعلى االستواء، من ذلك الصِّحَّة

))الذي أھلھ وإبلھ ِصحاٌح وأِصحَّاء : والّصحیح والصَّحاح بمعنًى، والُمِصحُّ
)1(

.  

 (( :وأورد المصنف لھذا المصطلح تعریفین، التعریف األول عند الصرفیین حیث قال        

))ھو الذي لیس في مقابلة الفاء والعین والالم حرف عّلة وھمزة وتضعیف : الّصحیح
)2(

، ثم ذكر 

))ھو اسم لم یكن في آخره حرف عّلة : وعند النحویین ...((: التعریف الثاني وھو عند النحاة فقال
)3(

 ،

وبالرجوع إلى مصطلح السالم تراه یذكر التعریف نفسھ عند الصرفیین وعند النحویین، حیث    

)) ....عّلة،ما لیس في آخره حرف : ، وعند النحویین....عند الصرفیین: السالم ((: قال
)4(

، فالصحیح 

، )باع ( والسالم من باب الترادف في اللغة، فمن األمثلة التي ذكرھا المصنف في مصطلح السالم 

وقد سبق بیان سبب تسمیتھا بالسالم عند النحاة، فینطبق علیھا السبب نفسھ، ألن السالم ھو الصحیح، 

حروف العّلة، وفي ھذا المعنى مناسبة ومعنى السالم والصحیح في االصطالح أي خلّو آخره من 

  .واحدة، وشبھ للمعنى اللغوي

  :الِفْعل

 في والفعلفعل، : الِفْعل مصطلح نحوي، وھو ماضي ومضارع، وأمر، وھو مصدر للفعل      

 َفْعًال، أفعُلھ كذا فعْلُت: ذلك ومن وغیره، عمل من شيء إحداث على یدل (( ھو الذي: ـ كما مّر ـ اللغة

)) قبیحًة أو حسنًة َفْعلة فالن من وكانت
)5(

.  

: ، وفي اصطالح النحاة: ...الفعل ((: وذكر المصنف تعریف ھذا المصطلح في تعریفاتھ، فقال        

الفعل كون الشيء مؤثرًا في غیره، : ما دّل على معنى في نفسھ مقترن بأحد األزمنة الثالثة، وقیل

)) كالقاطع ما دام قاطعًا
:  الماضي والمضارع والمستقبل، فالفعل: الثالثة ُیقصد بھا ، واألزمنة)6(

ضرب، یدل على معنى الضرب في نفسھ، مقترنا بزمن قبل ھذا الزمن، وھو الماضي، فھو إحداث 

عمل، وفعل ِفْعلة، وھذا المعنى تجده بّینًا في اللغة كما ھو بّیٌن في االصطالح، ألن المناسبة واحدة 

  .والشبھ قریب

                                                             

  ]. صحح[  مادةـ  281/  3 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ  1

  ].الصحیح [ ـ مصطلح  173التعریفات ـ  ـ 2

  ].الصحیح [ ـ مصطلح  173ن ـ . ـ م 3 

  ]. السالم[  مصطلح ـ 154 ـ ن . ـ م  4

  ]. فعل[  مادةـ  511/ 4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ  5

  ]. الفعل[  مصطلح ـ  215 ـ التعریفاتـ 6 
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اف المصنف في آخر التعریف بیان الفعل االصطالحي، والفعل الحقیقي، والفعل وأض      

القائم بالتلفظ، والفعل ) ضرب ( ھو لفظ : والفعل االصطالحي (( :العالجي، وغیر العالجي، فقال

ما یحتاج حدوثھ إلى تحریك عضو، : ھو المصدر، كالّضرب مثًال، والفعل العالجي: الحقیقي

))ما ال یحتاج إلیھ، كالعلم، والّظن : والفعل الغیر العالجيكالّضرب والّشتم، 
)1(

.  

  :الالزم

الالزم خاصیة تختص باألفعال، والفعل الالزم خالف الفعل المتعّدي، والالزم اسم فاعل من         

َلِزمھ الشيء یْلزُمھ، : یدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائمًا، یقال (( لِزم، والّلزوم في اللغة: الفعل

))العذاب المالزم للكفار : واللِّزام
)2(

.  

وأورد المصنف تعریف مصطلح الالزم لعدة علوم، منھا ما ھو في علم النحو، حیث قال         

))ما یختص بالفاعل : والالزم من الفعل   ((:عنھ
قام فعل الزم، حیث لزم : الفعلقام زیٌد، : ، فقولك)3(

الفاعل ولم یتعّداه في العمل إلى ما بعده، وھذه المصاحبة وعدم التعدي للغیر مالزمة، وھذا ما یعنیھ 

  .المعنى اللغوي للمالزمة، فالمناسبة بین المعنیین واحدة، لقرب الشبھ بینھما

  :الَماِضي

الماضي والمضارع واألمر،  :لثالثة، وھيالماضي مصطلح نحوّي، وھو أحد أقسام الفعل ا        

یدل على نفاٍذ وُمرور، وَمَضى یمضي  ((: مضى، والُمضّي في اللغة: وھو اسم فاعل من الفعل

))الّنفاذ في األمر : ُمِضّیًا، والَمَضاء
)4(

.  

ھو الّدال على اقتران الحدث بزمان : الماضي ((:والماضي في تعریفات الجرجاني قال عنھ       

))قبل زمانك 
َضَرَب، فالحدث فیھ : ، فاقتران الحدث والزمان من خصائص األفعال، نحو الفعل)5(

الَضْرب، والزمان حدوث ھذا الفعل في زمن قبل زمانك ھذا، أي قبل نھایة حدیثك عن الفعل، : ھو

                                                             

  ].الفعل [ ـ مصطلح  216ـ  التعریفاتـ  1

 ]. لزم[  مادةـ  245/ 5 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ  2

 ].الالزم [ ـ مصطلح  245التعریفات ـ  ـ 3

  ]. مضى[  مادةـ  331/ 5 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ  4

  ].الماضي [ ـ مصطلح  250ـ التعریفات ـ  5
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المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي قرب وشبھ،  َضرب، قد نفذ القیام بھ ومضى، ففي: فالفعل

  .ومناسبة واحدة في المعنیین

  :الُمَتَعّدي

من المصطلحات النحویة التي عّرفھا الجرجاني في تعریفاتھ، والمتعّدي ھو  المتعدِّيمصطلح         

ل تعّدى، فعل لھ خاصیة التعدیة فأطلق علیھ ھذا االسم، وھو خالف الالزم، وھو اسم مفعول من الفع

والّتعدِّي في اللغة ـ كما مّر في مصطلح التعدیة ـ یدل على تجاوز في الشيء وتقّدم لما ینبغي أن 

ما رأیت أحدًا ما عدا زیدًا، أي ما : تجاوز ما ینبغي أن یقتصر علیھ، وتقول: یقتصر علیھ، والتعّدي

)1(جاوز زیدًا
.  

ھو ما نصب المفعول    : ما ال یتّم فھمھ بغیر ما وقع علیھ، وقیل ((: والمتعّدي في االصطالح       

))بھ 
ضرب زیٌد ، ال یتم فھم معنى فعل الضرب إال بعد معرفة من وقع علیھ ھذا الفعل، : ، فقولك)2(

ضرب تجاوز : ضرب زیٌد غالَمھ ، ُفِھم أن فعل الضرب وقع على  غالم زیٍد، والفعل: وإذا قلت

العمل، فلم یقتصر عن رفع الفاعل، بل تجاوز في العمل حتى نصب المفعول بھ في ) زید ( الفاعل 

ھو ما نصب المفعول بھ ، : ، وھذا معنى القول اآلخر في تعریف المتعّدي وھو قولھ)غالم ( 

  .فالمناسبة واحدة بین المتعدي في االصطالح، ومعنى التعّدي في اللغة، لقرب الشبھ بینھما

  :الُمضارع

طلح  المضارع من المصطلحات التي تعّرض إلیھا الجرجاني في تعریفاتھ، وھو أحد مص        

َضاَرع، : الماضي والمضارع واألمر، وھو اسم مفعول من الفعل: أقسام الفعل الثالثة، وھي

))الذي یضارع الشيء كأنھ مثُلُھ وِشْبُھھ : المضارع ((والمضارعة لغًة من 
)3(

.  

ما تعاقب في صدره الھمزة : المضارع(( :  وذكر المصّنف ھذا المصطلح في تعریفاتھ قائًال         

))والنون والیاء والتاء 
، والمضارع یكون )أضرُب، و نضِرُب، ویضرُب، وتضِرُب : ( ، نحو)4(

ء، وإعرابھ معربًا ومبنیًا، وھو بھذا یخالف الماضي واألمر اللذین یلتزمان حالة واحدة وھي البنا

                                                             

 ]. عدو[  مادة ـ 249/ 4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ـ ینظر 1

 ].المتعدي [ ـ مصطلح  254ـ التعریفات ـ 2 

  ]. ضرع[  مادة ـ15/  3 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ 3 

  ].المضارع [ ـ مصطلح  278ـ التعریفات ـ 4 
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وبناؤه یضارع ویشابھ االسم، فمضارعة المضارع لالسم كأنھ ِمثُلھ وِشبُھھ، وھذا المعنى تجده في 

  .اللغة واالصطالح على حّد سواء

  :الُمَطاَوعة

طاوع  یطاوع فھو مطاوع، : المطاوعة من المصطلحات النحویة وھي اسم مفعول من الفعل         

))د أطاعك، وإذا وافقك فقد طاوعك قإذا مضى في أمرك فطاع لھ إذا انقاد لھ،   ((و
)1(

 .  

ھي حصول األثر : الُمطاوعة ((: ومصطلح المطاوعة في التعریفات عّرفھ الجرجاني قائًال        

مطاوعًا، أي موافقًا ) تكّسر ( كسرت اإلناء فتكّسر، فیكون : عن تعّلق الفعل المتعدي بمفعولھ، نحو

ُمطاَوع، بفتح الواو، تسمیة للشيء : ، لكنھ یقال ِلِفْعل یدل علیھ)كسرت ( ، وھو لفاعل الفعل المتعدي

))باسم متعّلقھ 
)2(

، فإذا كسرت اإلناء ولم یتكّسر، فھو غیر مطاوع، وأما إذا تكّسر فقد طاوع اإلناء 

بینھ  أي انقاد ھذا اإلناء للفعل، وأطاعك ووافقك، وھذا الشبھ قریب) تكّسر ( فعل الكسر، فمعنى 

  .وبین المعنى اللغوّي، ألن المناسبة واحدة وقریبة

  :الّنْفي

نّحیُتھ عنھ، فانتفى، وُنِفي : نفیُتھ من المكان ((: نفى، وھو في اللغة من : النفي مصدر للفعل      

))ُأْخِرج وُسیِّر : فالن من البلد
)3(

.  

، )ال ( ھو ما ال ینجزم  بـ: الّنفي  ((: وأورد المصنف ھذا المصطلح في تعریفاتھ وقال عنھ        

))وھو عبارة عن اإلخبار عن ترك الفعل 
الجازمة تدل على النھي، أما الجازمة والدالة ) ال ( ، فـ)4(

)لم، ولمَّا : ( على النفي ھي
لم یُقْم : ، أي ینجزم بغیرھا، ویفید النفي نحو)ال( ، فالذي ال ینجزم بـ)5(

فانتفى قیام زید، كما انتفى قیام عمرو، وھذا إخبار عن ترك فعل القیام، وفي زیٌد، ولّما یُقْم عمرو، 

  .معنى النفي االصطالحي شبھ قریب من المعنى اللغوي

  

                                                             

 ]. طوع[  مادة ـ 65/  3 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ 1 

  ].المطاوعة [ ـ مصطلح  280ـ التعریفات ـ  2

  ].نفي [ ـ مادة  296/  2ـ ) ھـ  538ت ( أساس البالغة ـ الزمخشري ـ  3

  ].النفي [ ـ مصطلح  314ـ التعریفات ـ 4 

  .14/  4 شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ: ـ ینظر 5
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  :روفــــــــات الحــــــــ مصطلح 3

  :َبَلى

َأَلْم : جواب استفھام فیھ حرف نفي، كقولك ((وھي  ،)بلى ( في أسلوب االستفھام تعمل ْسمما ُی        

))بلى : تفعل كذا ؟ فتقول
)1(

مختصة بالنفي فال تقع إال بعد نفي في اللفظ ، أو في المعنى،  ((وھي ، 

)) وتكون ردا لھ
)2 (

   .  

ھو إثبات لما بعد الّنفي، : َبَلى (( :في تعریفاتھ حیث قال) بلى (  مصطلح وأورد الجرجاني         

)بِربكُم  أَلَست  ( : نعم، تقریٌر لما سبق من الّنفي، فإذا قیل في جواب قولھ تعالى: كما أن نعم،   

))ُكْفرًا : یكون
)3(

ستفھام اال ، وھذا )َأ ( ، ففي اآلیة الكریمة استفھام منفيٌّ، فأداة االستفھام ھي الھمزة 

والجواب للنفّي،  لإلثبات، فاالستفھام منفّي) بلى ( ، فتكون اإلجابة بـ)ست ل( النفّي منفيٌّ بأداة 

السابق في االستفھام، لكان ھذا تقریر للنفي ) نعم ( بـ فیكون نفي النفي إثبات، وإذا كانت اإلجابة

ا أجرت علیھ م) بلى ( ، فأجرى النحاة كفرًالالستفھام الوارد في اآلیة القرآنیة فیكون ھذا الجواب 

 . ، للقرب بینھمايالعرب في االستعمال اللغو
 

  

  :َتاُء التَّْأِنیث

 االسم السابق لھا،تاء التأنیث مصطلح من المصطلحات النحویة، وھي حرف تدل على تأنیث        

عند عدم  متحركة إذا لحقت االسم وھيوعلى داللة تأنیث الفاعل للفعل السابق لھا،  لفظًا أو حقیقًة،

، )ت ـ ة : ( اسم لحرف وھي ،والتاء ُأضیفت لھا كلمة التأنیث وساكنة إذا لحقت الفعل، ،الوقف

 النساء، من للكاملة ُأنثى امرأة وھذه آنثت، وقد مئنات، امرأة: المؤنثو، والتأنیث في اللغة من أنث

تاء التأنیث التي  ((، و)4(تشّدد ولم لنت: تأنیثًا أمرك في أنثت: ویقال للكامل، ذكٌر رجل: یقال كما

                                                             

 ]. بلى[  مادة ـ164/ 1ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب ـ 1

  .420ـ ص ) ھـ  749ت ( الجنى الداني ـ المرادي ـ  ـ 2
  . 172األعراف ـ اآلیة : سورة،  ]بلى [ مصطلح ـ  67ـ التعریفات ـ  3

 ]. أنث[  مادة ـ35/ 1 ـ)  ھـ 538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساس: ینظرـ  4
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تلحق االسم فال ُتعدُّ من حروف المعاني، ومذھب البصریین فیھا أنھا تاء في األصل، والھاء في 

))الوقف بدل التاء، ومذھب الكوفیین عكس ذلك 
)1(

.  

))الموقوف علیھا ھاٌء  ھي (( تاء التأنیث في تعریفات الجرجانيمصطلح و        
)2(

: في، نحو التاء 

فھذه األسماء وغیرھا أسماء لحقتھا تاء التأنیث، فعند الوقوف  ،..... )فاطمة، وحمزة، وشجرة، ( 

، وھذه األسماء ..... )فاطمھ ، حمزه ، شجره ، : ( ، فتقول عند الوقف)ھاء ( على ھذه التاء تنطق 

  .على تأنیث صاحبھا حقیقة أو لفظًاتدل 

  :الَحْرف

حروف : والحروف نوعانة التي أوردھا المصنف مصطلح الحرف، من المصطلحات النحوی      

الحروف من حروف الھجاء، وكل كلمة ُبِنیت أداًة  ((: مباني، وحروف معاني، والحروف في اللغة

حّتى، وھل، ( عاریًة في الكالم لتفرقة المعاني ُتسّمى حرفًا، وإن كان بناؤھا بحرفین أو أكثر، مثل 

))) وبل، ولعّل 
)3(

.  

ما : الحرف ((: حروف المعاني، فقالل عریف الذي أورده المصنف للحروف ھو تعریفوالت       

))دل على معنى في غیره 
وال یحصل في الذھن إال بذكر المتعّلق، والحرف ُوضع باعتبار معنى  ،)4(

عام، ھو نوع النسبة، والنسبة ال تتعین إال  بالمنسوب إلیھ، ومتعّلق الحرف إنما ھو لقصور في 

دّل ) في ( زید في الدار، فإن حرف الجر : ، فقولك)5(معناه المتناع حصولھ في الذھن بدون متعّلقھ

  .لیس باسم وال فعل ه فالّدال على معنى في غیر ،)الدار ( یة في االسم الواقع بعده على معنى الظرف

  

  :َحْرُف الجّر

حروف الجر من حروف المعاني، وھي عشرة حروف، وھي مختّصة باألسماء وتعمل فیھا         

   مدُّھو : الجرالجّر، وُأضیفت كلمة الجّر للحرف إلفادة التعریف، والحرف سبق الحدیث عنھ، و

                                                             

  .58ـ ص ) ھـ  749ت ( ـ الجنى الداني ـ المرادي ـ  1
 ].تاء التأنیث [ ـ مصطلح  71ـ التعریفات ـ  2

  ]. حرف[  مادة ـ305/ 1 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ 3 
 ].الحرف [ ـ مصطلح  114ـ التعریفات ـ  4

  .394ـ ص ) ھـ  1094ت ( الكلیات ـ أبو البقاء  :ـ ینظر 5



 املصطلحات  النحوية                                                                                                                                                                                                                                            الثالث             الفصل 

 

162 

 

    أسفل الجبل، كأنھ شيء قد سحب : جررت الحبل وغیَره أُجرُّه جرًا، والجرُّ: الشيء وسحبھ، یقال

)1(سحبًا 
.  

ضاء الفعل أو معناه ما ُوضع القت: حرف الجّر (( :وفي االصطالح عّرفھ المصنف، حیث قال       

))مررت بزید، وأنا مار بزید : إلى ما یلیھ، نحو
)2(

اقتضى أن الفعل وقع على ، فحرف الجر الباء 

زید، وعمل فیھ الجر، فالباء حرف یُجرُّ ما بعده، فالمفھوم والمعنى االصطالحي یشبھ المعنى 

  .اللغوي

  :الم األمر

الم األمر مصطلح من المصطلحات النحویة، وھي حرف من حروف المعاني، وھي الم        

إنھ  ((یقال : مضاف إلى الالم، واألمر في اللغة األمرو، الجزمتسبق الفعل المضارع فتعمل فیھ 

))أمْرُتھ بما ینبغي لھ من الخیر : ألمور بالمعروف َنُھٌو عن المنكر، وأمرُت فالنًا أمَره، أي
)3(

.  

))ھو الٌم ُیطلب بھ الِفعل : الم األمر (( :وأورد المصنف تعریف الم األمر، فقال      
)4(

األولى  ((، و 

( :األمر، نحو: الم الطلب، لیشمل: أن یقال   ـيلذُو  س  ـقـفة ـنع  نت معسـا  ( :، والدعاء، نحو)  هـنـلَـيقْضِ عـيل

ب ر من غیر استعالء ِلَتْفَعْل: س، كقولك لمن یساویكااللتما: وقیل ،)ك ،((
لینفق ـ ( :، فاألفعال)5(

مسبوقة بالم األمر، وھي في الفعل األول إلفادة الطلب، والثاني إلفادة الدعاء، وفي ) لیقض ـ لیفعل 

ألن الطلب إذا ورد من األعلى فھو أمر، وإذا ورد من األدنى فھو دعاء،  ((الثالث إلفادة االلتماس، 

))وإذا ورد من المساوي فھو التماس 
أفعال في زمن ) ینفق، یقضي، یفعل ( فھذه األفعال الثالثة  ،)6(

األمر ھو الم األمر ُیطلب بھا معنى ، والذي أفاد بعد دخول الم األمر المضارع تحّولت إلى األمر

 فعُل ِفْعٍل، فھذه الالم في ھذا المعنى االصطالحي أضافت معنى جدیدًا یتناسب مع المعنى اللغوي

  ).الم ـ األمر: ( المركب، وھو

                                                             

  ]. جر[  مادةـ  410/ 1ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ینظرـ 1 
 ].حرف الجر [ ـ مصطلح  114ـ التعریفات ـ  2

  ]. أمر[  مادة ـ 33/  1ـ )  ھـ 538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساسـ 3 

 ].الم األمر [ ـ مصطلح  245ـ التعریفات ـ  4

 .77: اآلیة: الزخرف: ، وسورة6: الطالق ـ اآلیة: سورة. 110ـ ص ) ھـ  749ت ـ ( ـ الجنى الداني ـ المرادي 5

 .110ـ ص  ن. م ـ   6
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  :ال النَّاِھیة

الناھیة، وھي مصطلح نحوي، ) ال ( من حروف المعاني التي أوردھا المصنف في تعریفاتھ          

: خالف األمر، تقول: النھي ((نھى، و: وھي تجزم الفعل المضارع، والناھیة اسم فاعل من الفعل

))الغایة، حیث ینتھي إلیھ الشيء : نھْوُتھ عنھ، والنھایة: َنھْیُتھ عنھ، وفي لغٍة
)1(

.  

وإسناد ھي التي یطلب بھا ترك الفعل : ال الّناھیة (( :وعّرف الجرجاني ھذا المصطلح بقولھ       

))الفعل إلیھا مجازًا، ألن الناھي ھو المتكلم بواسطتھا 
(، فقولھ تعالى)2(  ،)3() ي نزتَـح ال وخَافي تَال   : 

) ال ( فعالن مضارعان مجزومان بـ وھما، )تخافي، وتحزني (  الناھیة على الفعلین) ال ( دخلت 

، ُطِلب بھا ترك فعل الخوف والحزن وھي في ھذه اآلیة الكریمةصتھما لالستقبال، الناھیة، وقد خّل

وفي معنى طلب ترك الفعل نھٌي، وھو خالف األمر، وھذا المعنى االصطالحي یناسب المعنى 

  .اللغوي لھا، ألن الشبھ قریب

   

  :نعم

 ،جواب الواجب ((من المصطلحات المستعملة في أسلوب االستفھام، وھي  ) نعم( مصطلح         

))ضّد ال 
)4(

، بكسرھا، َنَعم، بفتح العین، وَنِعم: حرف من حروف الجواب، وفیھا ثالث لغات، وھي 

زید، أو إعالم  قام: ، لمن قال)نعم : ( وَنَحم، بإبدال عینھا حاًء، وھي لتصدیق ُمْخبٍر، كقولك

: لمن قال) نعم : ( كقولكأو وعد طالب، ھل جاء زید؟، : ، لمن قال)نعم ( : ُمستخبٍر، كقولك

)5(اضرب زیدًا، أي نعم أضربھ
.  

) نعم ( واعلم أن . تقریر ما سبق من النفيھو ل ((في تعریفات الجرجاني ) نعم ( ومصطلح        

و خبرًا، من غیر رفع وإبطال، ولھذا كان أو منفیًا طلبًا كان أوجبًا لتقریر الكالم السابق وتصدیقھ، م

                                                             

  ].نھي [  مادة ـ 275، 274 / 4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ 1 

  ].ال الناھیة [ ـ مصطلح  245ـ التعریفات ـ 2 

 .6: القصص  ـ اآلیة: ـ سورة 3

  ]. نعم[  مادة ـ 447/  5 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ  4

 .506، 505ـ ص ) ھـ  749ت ( الجنى الداني ـ المرادي : ینظر ـ 5
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فلنقض ) بلى ( ، یكون كفرًا، وأما نعم )م أَلَست بِربكُ (: تعالى إذا قیل في جواب قولھ: قالوا

))ال م م المنفي لفظًا كان أو معنى، مع حرف االستفھام أالمتقد
: ، فإذا كان االستفھام مثبتًا، كقولك)1(

 للتقریر والتصدیق في الحالتین، تكون) نعم ( ألم یقم زید؟، فإن : قام زید؟، أو منفیًا، كقولكھل 

  .ي ھذا المعنى االصطالحي ما یوافق اللغةللنفي، وف) ال ( ، ألن )ال ( وھي ضّد 

  

                                                             

  في موضعھ من ) بلى ( مصطلح : ، وینظر172: األعراف ـ اآلیة: ، سورة] نعم[  مصطلح ـ 311 ـ التعریفاتـ  1

  .ھذا البحث    



 مصطلحات األمساء                                                                                                                                  الثالث                                                                                                                       الفصل 

 

165 

 

    

  األسمـــــــــاءمصطلحات : ثانیــــا

  

  

  :االْبِتَداء

: االبتداء مصطلح في علم العروض والقوافي ومصطلح في علم النحو، وھو مصدر للفعل        

ھو الذي أنشأ األشیاء واخترعھا ابتداء من غیر : في أسماء اهللا عّز وجل  الُمْبِدئ ((: بدأ، وفي اللغة

فعلتھ : فعل الشيء أّول، بدأ بھ وَبَدَأُه َیْبَدُؤه  َبْدًءا وَأْبدأه واْبَتَدَأه، وَبدْأُت الشيء: سابق مثال، والَبْدء

))اْبِتَداًء 
)1(

.  

وھو عند  ((: وأورد المصنف ھذا المصطلح وعّرفھ، وأشار إلیھ بأنھ عند النحاة، فقال          

زیٌد منطلٌق، وھذا المعنى عامل فیھما، : تعریة االسم عن العوامل الّلفظیة لإلسناد، نحو: النحوّیین

))ویسمى األول مبتدأ ومسنًدا إلیھ ومحّدثا عنھ، والثاني خبرًا ومسنًدا 
)2(

.  

بالنظر إلى االبتداء في اللغة واالصطالح تجد أن الشبھ بّین، والمعنى متقارب، لوجود عالقة و

ومناسبة ومشابھھ بینھما، ففي اللغة ما یدل معناه على بدایة الشيء، وفي االصطالح یدل كذلك على 

  . بدایة الجملة االسمیة عند تعریة االسم من العوامل الّلفظیة، والجملة  تبدأ باسم

  

  :االسم

  َرْسٌم وِسَمة توضع : االسم مصطلح من المصطلحات النحویة وغیر النحویة، وھو في اللغة       

اللفظ الموضوع على الجوھر أو الَعَرض لتفصل بھ بعضھ من : على الشيء ُتعرف بھ، واالسم

الُسُمّو، وألف االسم زائدة ونقصاُنھ                   : أصل تأسیسھ: االسم ((، و)3(اسم ھذا كذا: بعض، كقولك مبتدًئا

                                                             

  ].بدأ [ ـ مادة  333/ 1ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظور لسان العرب  ـ  1

 ].االبتداء [ ـ مصطلح  20ـ التعریفات ـ  2

  ].سما [ مادة  ـ 381/  6 ـ)  ھـ711 ت( ـ ابن منظور  لسان العرب : ـ ینظر 3
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))ُسمّي، وسّمیت، وأْسمْیت، وتسّمْیُت بكذا : الواو، فإذا صّغرَت ُقْلَت
وعلَّم ءادم  (:، قال اهللا تعالى)1(

)2()األَسماء كُلَّها  
.  

ما دّل على معنى في نفسھ غیر : االسم (( :واالسم في االصطـالح عّرفـھ المصّنف بقولـھ         

))مقترن بأحد األزمنة الثالثة 
)3(

، فالّدال على معنى في نفسھ ھو االسم، وأخرج من ذلك الفعل الذي 

الدال على معنى یقوم  اسم عین، وھو: وھو ینقسم إلى ((: یقترن بھ أحد األزمنة، ثم بّین أقسامھ فقال

بذاتھ، كزید وعمرو، وإلى اسم معنى، وھو ما ال یقوم بذاتھ، سواء كان معناه وجودیا كالِعلم، أو 

))عدمیا كالجھل 
)4(

.  

وأقسام االسم واألمثلة التي ذكرھا المصنف بّینت المعنى االصطالحي ومدى مشابھتھ         

أسماء عّرفت أصحابھا، ووضعت ) زید، وعمرو، والعلم، والجھل ( وتقاربھ من المعنى اللغوي، فـ

لتي ال تقوم ، كما فَصلْت المعاني ا)زید، وعمرو ( كـ: ھذه األلفاظ ففَصلْت المعاني التي تقوم بذاتھا، 

  .، وھذه األسماء كّلھا دّلت على معاني في نفسھا)العلم، والجھل ( بذاتھا، كـ

  :أْسَماُء األْفَعاِل

في اللغة بیِّن ـ كما مّر في مصطلح االسم ـ واألفعال جمع : األسماء جمٌع، مفردھا اسم، واالسم       

))غیر متعدٍّ  أو ُمتعدٍّ كنایة عن ُكّل عمٍل (( :فعل، والفعل في اللغة
)5(

 شيء إحداث على یدل ((، وھو 

)) قبیحًة أو حسنًة َفْعلة فالن من وكانت َفْعًال، أفعُلھ كذا فعْلُت: ذلك ومن وغیره، عمل من
)6(

قال اهللا ، 

)7()لْت  ـعـك  اليت  فَـتـلَـعـلْت  فَـعـوفَ  (: تعالى
.  

                                                             

 ].سما ـ سمو [ ـ مادة  281/ 2 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ 1 

  .30 :البقرة ـ اآلیة :ـ سورة 2

  ]. االسم[  مصطلح ـ 40 ـ التعریفات ـ3 
  ].االسم [ ـ مصطلح  40ـ م ـ ن  ـ  4

 ].فعل [ ـ مادة  292/  10ـ )  ھـ711 ت( ابن منظور ـ لسان العرب ـ  5

 ]. فعل[  مادة ـ511/ 4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس بنا ـ اللغة مقاییس معجمـ  6

  .18: ـ سورة الشعراء ـ اآلیة 7
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ما دّل على معنى في نفسھ مقترن بأحد األزمنة الثالثة، : في اصطالح النحاة ((والفعل           

ھو لـفظ : والفعـل االصطالحي. الفعل كـون الشيء مؤثـرًا في غیره، كالقـاطع ما دام قـاطعًا: وقیـل

)).......ھو المصدر، كالضَّْرب مثًال، : القائم بالتلفظ، والفعل الحقیقي) َضَرب ( 
)1(

.  

أسماء، إلفادة : األفعال إلى كلمة: ومصطلح أسماء األفعال مصطلح مركب، ُأِضفْت كلمة        

أسماء  ((   :التعریف، ألنھ ال یجوز أن یكون مصطلح مبھٌم، فاألسماء كثیرة، وعّرفھ المصّنف بقولھ

))ُرویدًا زیدًا، أي َأْمِھْلھ، وَھیھات األمُر، أي َبُعد : ما كان بمعنى األمر أو الماضي، مثل: األفعال
)2(

 ،

اسم فعل أفاد معنى األمر، أي بمعنى أْمِھْلھ، ) ُرویدًا ( واألمثلة الواردة في التعریف وّضحتھ، فكلمة 

ت فعل، ولكنھا أفادت معنى فعل األمر، أي مزجت اسم ولیس) روْیدًا ( فعل أمر، وكلمة : فأْمھْلُھ

اسم فعـل كذلك، أفـادت معنى الماضـي، أي ) َھـیھـات ( معنى االسم والفعـل في وقت واحد، وكلمة 

اسم فعل یدل ) آه ( شملت معنى االسم والفعل، وكذلك ) ھیھات ( َبُعد، وَبُعد فعل ماضي، و: بمعنى

، فمصطلح أسماء )اْحَذْر : ( اسم فعل أفاد األمر، أي) َحَذاِر ( ، و )أتوّجع : ( على المضارع، أي

  . األفعال فیھ شبھ وتقارب كبیرین من المعنى اللغوي

  : َأْسماُء الَعَدِد

اللغة من ـ ، والعدد في  االسم مصطلح في مّر كما ـبّین  اللغة فيھو و اسم، مفردھا جمٌع، األسماء 

مقدار ما ُیَعدُّ، واإلعداد الذي ھو تھیئة الشيء، وفالن في ِعداد : العّد الذي ھو اإلحصاء، والعدد

)3(أي ُیَعدُّ معھم: الصالحین
.  

) أسماء ( إلى ) العـدد ( ومصطلح أسماء العـدد مصطلح مرّكب تركیبًا إضافیـًا، حیث ُأضیف        

ما ُوِضعت لكمّیة  :أسماء العدد ((: لیعّرف نوع ھذه األسماء، وعّرف المصنف ھذا المصطلح بقولھ

))آحاد األشیاء، أي المعدودات 
وغیرھا، .... ) ثالثة، وأربعة، وخمسة، و: ( ، فاألسماء نحو)4(

ُوِضعت لتبّین كمیة المعدودات، فھي أسماء العدد، فالمعنى الذي شمل علیھ ھذا المصطلح وھو 

المعنى اللغوي  معنى أسماء، والعدد یدل معناه االصطالحي ما یناسب معناه اللغوي، ففي

  .واالصطالحي شبُھ مطابق ومقارب وفیھ مناسبة بین المعنیین

                                                             

  ].الفعل [ ، مصطلح  216، 215ـ التعریفات ـ  1

  ].أسماء األفعال [ ـ مصطلح  40ـ م ـ ن ـ  2

 ].عدد [ ـ مادة  29/ 4ـ ) ھـ  395ت (  بن فارسامعجم مقاییس اللغة ـ : ـ ینظر 3

 ].أسماء العدد [ ـ مصطلح  40: ـ التعریفات 4
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  :اْسُم ال التي لَنْفي الِجْنس

التي لنفي الجنس، وھي التي ُقصد بھا التنصیص على ) ال ( من الحروف الناسخة لالبتداء        

ھا، وترفع الخبر خبرًا فتنصب المبتدأ اسما ل) إّن ( استغراق الّنفي للجنس كّلھ، وھي تعمل عمل 

)1(لھا
المقصود ) ال ( التي لنفي الجنس یختلف عن غیرھا، ولھذا ُیعیُِّن النحاة أيُّ ) ال( ، وعمل 

التي لنفي الجنس، وذلك تحرُّزًا من أن ُیفھم ) ال ( الحدیث عنھا، وھم في ھذا المصطلح یقصدون بـ

في اللغة : ، أو الناھیة، أو غیرھا، واالسم) لیس( العاملة عمل ) ال( أخرى، كـ) ال ( بأن المقصود 

: نّحیُتھ عنھ، فانتفى، وُنِفي فالن من البلد: نفیُتھ من المكان:  نفي ((من : مّر الحدیث عنھ، والّنفي

))ُأْخِرج وُسیِّر
(:، قال اهللا تعالى)2( الناس أجناس وأكثرھم أْنَجاس، : الجنس ((، و)3()األرضِ  من فُواـنـي أو  

))وھو ُمجانٌس لھذا، وھما متجانسان، ومع الّتجاُنس التآُنُس، وكیف ُیؤاِنُسك َمْن ال ُیجاِنُسك 
)4(

.  

ھو الُمسند : التي لنفي الجنس) ال ( اسم  ((: وعّرف الجرجاني ھذا المصطلح في تعریفاتھ قائًال       

ال غالم : ، وھو الُمسند إلیھ بعد دخولھا، َتلیھا نكرة، مضاًفا أو ُمشبھًا بھ، مثلإلیھ من معموَلْیھا

))رجل، وال عشرین درھمًا لك 
)5(

ووضحھ، ) ال ( ، وھو بھذا التعریف والمثال الذي ذكره بّین اسم 

: ، فالغالم)اسم ـ نفي ـ جنس ( فمن خالل ھذا التعریف تتضح معاني كلمات ھذا المصطلح وھي 

االسم، والنفي، والجنس في اللغة، فالشبھ : ، وھذا ما دلت علیھ معاني)ال ( منفٌي من جنسھ بـ اسم

  .بین المعنى االصطالحي واللغوي كبیر والُقْرب بیٌِّن

  :اْسُم اإلشاَرة

في اللغة : اإلشارة لالسم، واالسم: اسم اإلشارة مصطلح نحوّي مركٌب ُأضیفت فیھ كلمة       

في اللغة من شور،     أشار، وھو : مصدٌر للفعل: في مصطلح االسم، واإلشارة واالصطالح بّیٌن

                                                             

  .3/  2شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ : ـ ینظر 1
  ].نفي [ ـ مادة  296/  2ـ ) ھـ  538ت ( ـ أساس البالغة ـ الزمخشري  2

  .35 :المائدة ـ اآلیة :ـ سورة 3

  ].جنس [ ـ مادة  152/  1ـ ) ھـ  538ت ( ي أساس البالغة ـ الزمخشرـ  4

 ].اسم ال التي لنفي الجنس [ ـ مصطلح  40ـ التعریفات ـ  5
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اإلصبع التي : َمُشورة، والُمِشیر: المشورة، َمْفَعلھ، ُاْشُتّق من اإلشارة، أشرت علیھم بكذا، ویقال ((و

))یقال لھا الّسّبابة 
)1(

.  

یشیر في الصالة، أي یومئ بالید والرأس، أي یأمر : إلیھ بیده، أي أشار، وفي الحدیث وشّور       

كان إذا : أحِّد أحِّْد، ومنھ الحدیث: وینھى باإلشارة، ومنھ قولھ لّلذي كان یشیر بُأصبعھ في الّدعاء

حید والّتشّھد فإنھ أشار بكّفھ أشار بھا كّلھا، أراد أن إشاراتھ كّلھا مختلفة، فما كان منھا في ذكر التو

)2( كان یشیر بالُمسبِّحة وْحدھا، وما كان غیر ذلك كان یشیر بكّفھ كّلھا لیكون بین اإلشارتین فْرق
.  

ما ُوضع لُمشار إلیھ، ولم یلزم : اسم اإلشارة (( :والمصنف عّرف مصطلح اسم اإلشارة بقولھ       

ھ، ألنھ عرَّف اسم اإلشارة االصطالحیة التعریف دوریا، أو بما ھو أخفى منھ، أو بما ھو مثل

)) بالمشار إلیھ اللغوّي المعلوم
)3(

ھذا، وھذه، وھذان، وھاتان، وھؤالء، ( ، ومن أسماء اإلشارة 

، فھذه أسماء ُأشیر بھا على اسم لغوي معلوم، وھذا المصطلح یدل على معنى قریب ومشابھ ...)و

  .للمعنى اللغوي 

   

  : اْسُم إنَّ وأَخواتھا

إّن، وأّن، : إّن وأخواتھا حروف ناسخة لالبتداء، تدخل على الجملة االسمیة، وأخوات إّن ھي        

وكأّن، ولكن، ولیت، ولعّل وھي منھا ما یفید التأكید، ومنھا ما یفید التشبیھ، ومنھا ما یفید 

وف تعمل عكس عمل االستدراك، ومنھا ما یفید التمّني، ومنھا ما یفید الترّجي واإلشفاق، وھذه الحر

)4(، فتنصب االسم ویسمى اسمھا، وترفع الخبر ویسمى خبرھا )كان ( 
، وُیقصد بأخواتھا أي 

  .الحروف التي تعمل عملھا

) إّن ( ھو الُمسند إلیھ بعد دخول : اسم إّن وأخواتھا ((  : وعّرف المصّنف ھذا المصطلح بقولھ        

))أو إحدى أخواتھا 
أفادت معنى ) إّن ( ، وھو ُمْسند إلیھ، فـ)إّن ( قائم، فزید اسم  إّن زیدًا: ، نحو)5(

أفادت معنى ) لیت ( ، وھو ُمْسند إلیھ، و)لیت ( لیت زیدًا قائم، فزید اسم : توكید قیام زید، ونحو
                                                             

  ].شور [ ـ مادة  365/ 2ـ ) ھـ  170ت ( ـ  كتاب العین ـ الخلیل  1

  ].شور [ ـ مادة  235/ 7ـ )  ھـ711 ت( لسان العرب ـ ابن منظور: ـ ینظر 2
  ].شارة إلاسم ا[ ـ مصطلح  40ـ التعریفات ـ  3

 .160، 159/  1شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ : ـ ینظر 4

  ].إّن وأخواتھا [ ـ مصطلح  41ـ التعریفات ـ  5
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في المثال الثاني، ) لیت ( في المثال األول، و ) إّن : ( التمنِّي، فالعامل في زیٍد في المثالین ھما

ھما نصبا زید، وزید في المثالین ُمْسند إلیھ بعد دخول ھذه األحرف، فتساوى العمل للحرفین، وكال

  .وھذا من باب المساواة في العمل، فالمتساوون ھم اإلخوة

  :االْسُم التَّام

: تمم، وفي اللغة: والّتام اسم فاعل من الفعل ُنِعت فیھ االسم بالّتام،: االسم التام مصطلح نحوّي      

ّم َتمامًا واَتّمُھ وَتّمَمُھ واْسَتَتّمھ واسَتَتّم نعمَة اهللا بالشكر، وھذه الدراھم تمام المائة وَتِتّمُتھا، وقد َتّمْمُت ت

تاّم الَخْلِق وثیقاه، وأحَیا لیَل التِّمام، والتَّمام وھو أطول لیلة : المائة َتِتّمًة، ورجل تمیم وامرأة تمیمة

)1(في السنة
.  

االسم الذي ُنصب ِلتمامھ، أي الستغنائھ عن اإلضافة، وتمامُھ  (( :واالسم التام في االصطالح      

))بالتنوین، أو باإلضافة، أو بنون التثنیة، أو الجمع : بأربعة أشیاء
اسم تام، فبالتنوین ) زید ( ، فـ)2(

زیدان، وزیدون، : ع، تقولغالم زیٍد، وبنون التثنیة والجم: زیٌد شجاٌع، وباإلضافة تقول: تقول

فاالسم التام ھو الذي  تدخل علیھ ھذه األربعة، فالمعنى االصطالحي قریب الشبھ من المعنى اللغوي 

  .لالسم، وللتام

  :اْسُم التفضیل

التفضیل، : اسم التفضیل مصطلح من المصطلحات النحوّیة، وھو مركٌب ُأضیفت فیھ كلمة        

:  ف، واالسـم سبــق التعرف علیھ في اللغـة واالصطالح، والتفضیلاسم، لغرض التعریــ: لكلمـة

یّدعي الفْضل علیھم، وفاضل بین : فالن تفّضل على قومھ: التفضیل لغًةفّضل ، و: مصدر للفعل

)3(الشیئین، فاألشیاء تتفاضل، وأفضل في الحسب، إذا حاز الشرف
.  

) فعل ( ما اشتق من : اْسم التفضیل(( : واسم التفضیل في االصطالح قال عنھ المصّنف      

))لموصوف بزیادٍة على غیره 
أفعل، وھي : على زنة....) أكبر، وأسرع، وأوسع، وأقدم، و( ، فـ)4(

مثًال، تدل على اشتراك ) أسرع ( أسماء تدل على اشتراك في الصفة ولكن  بزیادٍة على غیره، فـ

                                                             

 ].تمم [ مادة ـ  97/ 1 ـ ) ھـ  538ت ( أساس البالغة ـ الزمخشري : ینظرـ  1

  ].االسم الّتام [ ـ مصطلح  41ـ التعریفات ـ  2

 ]. فضل[  مادةـ  27، 26/ 2 ـ)  ھـ 538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساس: ینظر ـ 3

  ].اسم التفضیل [ ـ مصطلح  41ـ التعریفات ـ  4
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ن غیره في ھذه الصفة، بزیادة السرعة عن بین اثنین في صفة السرعة، ولكن أحدھما یتفاضل ع

غیره، وھذا ما یدل علیھ المعنى اللغوي للتفضیل، فالقرب بین المعنیین اللغوي واالصطالحي بّین، 

  .والمناسبة بینھما واضحة وجلّیة

  :اْسُم الِجْنس

بیانھ والجنس في اللغة سبق مصطلح اسم الجنس ُأضیفت فیھ كلمة الجنس إلى كلمة اسم،           

الناس أجناس وأكثرھم أْنجاس، وھو ُمجانس  ((: التي لنفي الجنس، وھو أن) ال ( في مصطلح اسم 

))لھذا، وھما متجانسان، ومع الّتجاُنس الّتآُنُس، وكیف ُیؤاِنُسك من ال ُیجاِنُسك 
)1(

.  

ما ُوضع  ألْن یقع على شيء، وعلى ما َأشبھھ، كالرجل، فإّنھ  (( واسم الجنس في التعریفات         

))موضوع لكل فرد خارجي على سبیل البدل من غیر اعتبار َتعیُّنھ 
)2 (

تطلق على ) رجل ( ، فكلمة 

كل إنسان ذكر بالغ من غیر تعیین، وھو یشملھ جنس الرِّجال، فالمعنى االصطالحي قریب من 

  .واحدة المعنى اللغوي، ألن المناسبة

أن : والفرق بین الجنس واسم الجنس ((: وبین الجنس واسم الجنس فرق، بّینھ المصنف بقولھ         

الجنس ُیطلق على القلیل والكثیر، كالماء، فإنھ ُیطلق على القطرة والبحر، واسم الجنس ال ُیطلق 

على الكثیر، بل ُیطلق على واحد على سبیل البدل، كالرجل، فعلى ھذا كان ُكلُّ ِجْنس اسَم ِجنس، 

))بخالف الَعكس 
)3(

.  

  :االْسُم الُمَتمّكن

االسم الُمتمكِّن مصطلح من المصطلحات النحویة الواردة في التعریفات، ُنعت فیھ االسم         

تمّكن، : بالمتمّكن، واالسم قد سبق بیان معناه اللغوّي واالصطالحي، والمتمكن اسم مفعول من الفعل

وزیٍد، ومعنى قول زیٌد، وزیدًا، : ما َقِبَل الرفع والنصب والجر لفظًا، كقولك: والمتمكن من األسماء

                                                             

  ]. جنس[  مادة ـ152/ 1ـ)  ھـ 538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساس ـ1 

  ].اسم الجنس [ ـ مصطلح  41التعریفات ـ  ـ 2
 ].اسم الجنس [ ـ مصطلح  41ـ م ـ ن ـ  3



 مصطلحات األمساء                                                                                                                                  الثالث                                                                                                                       الفصل 

 

172 

 

كیف، (النحاة في االسم أنھ متمكن، أي أنھ معرب كعمر وإبراھیم، وغیر متمكن ھو المبني، كـ

)1(، وقولھم في الظرف أنھ متمكن أنھ یستعمل مرة ظرفًا ومرة اسما )وأین
.  

ما تغّیر آخره بتغیر : االسم المتمكِّن ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح في تعریفاتھ قائال        

االسم : ھذا زیٌد، ورأیت زیدًا، ومررت بزیٍد، وقیل: العوامل في أولھ، ولم ُیشابھ الحرَف، نحو قولك

ما َیجري علیھ اإلعراب، : االسم المتمّكن: المتمّكن، ھو االسم الذي لم ُیشابھ الحرف والفعل، وقیل

))اإلعراب ما ال یجري علیھ : وغیر المتمّكن
)2 (

، فزید في الُمُثل التي أوردھا المصنف في تعریفھ 

وھو مبتدأ، فرفع       ) ھذا ( لالسم المتمكن تغیر العامل فیھ، ففي المثال األول العامل في زید ھو 

على المفعولیة، ) زید ( على الخبریة، وفي المثال الثاني العامل فیھ ھو الفعل،  فانتصب ) زید ( 

تغیر آخره ) زید ( بحرف الجر، فـ) زید ( ل الثالث العامل فیھ حرف الجر الباء، فُجّر وفي المثا

بتغیر العوامل السابقة لھ، ولم یشابھ الحرف في البناء، ألن الحروف ال تتغیر أواخرھا ولو تغیرت 

صنف عواملھا، وھذا ینطبق تمامًا على بقیة األقوال التي قیلت على االسم المتمكن في تعریف الم

  .لھ

واالسم المتمكن في اللغة ینطبق علیھ التعریفات التي أوردھا المصنف لھ، ألن المناسبة         

  .واحدة، والمعنى في اللغة ینتقل بتمامھ إلى المعنى االصطالحي 

  :اإلضافة

الرجل الواقع بین الخیل واألبطال وال قوة بھ، : أضاف، والُمضاف: اإلضافة مصدر للفعل       

أنا : أنزلتھ، وتقول: ُمْلَزق بالقوم ھو المضاف، وضِنْفُت فالنًا، أي نزلت بھ للّضیافة، وأضْفتھوال

الّدعيُّ مضاف : ھو مضاف إلى كذا، أي ُممال إلیھ، ومنھ یقال: ُأضیفھ، إذا َأَمْلتھ إلیك، ومنھ یقال

)3(ألنھ ُمسند إلى قوم لیس منھم 
تدل على َمْیل الشيء إلى الشيء، یقال أضفت : ضیف ((، ومادة 

))مالت، وكذلك تضّیفت، إذا مالت للغروب : أملتھ، وضافت الشمس تضیف: الشيء إلى الشيء
)4(

.  

                                                             

 ].مكن [ ـ مادة  163/ 13ـ )  ھـ711 ت( لسان العرب ـ ابن منظور: ـ ینظر1 

 ].االسم المتمّكن [ ـ مصطلح  42ـ التعریفات ـ  2

  ].ضیف [ ـ مادة   32/ 3ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ـ ینظر3 

  ]. ضیف[  مادة ـ381، 380/ 3 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس بنا ـ اللغة مقاییس معجمـ  4
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، وھي امتزاج اسمین على وجھ : ....اإلضافة ((: واإلضافة في االصطالح قال عنھا المصنف       

)) ُیفید تعریفًا أو تخصیصًا
،  )الثوب ( اسم ُأضیف إلى  ) الخزُّ ( ، فـ)ھــذا ثـوُب خزٍّ : ( ، نحـو)1(

مضاف إلیھ، وھذه اإلضافة أفادت تعریف الثوب بأنھ ثوب خّز ) الخّز ( مضاف، و) الثوب ( فـ

ولیس ثوب آخر، فإضافة الخّز إلى الثوب معنًى اصطالحیًا قریب الشبھ من المعنى اللغوي، ألن 

  . ین المعنیینالمناسبة واحدة ب

  

  :اإلْضمار

أضمر، وھو في اللغة من ضمر، : اإلضمار مصطلح نحوي وعروضي، وھومصدر للفعل       

ھو المال الغائب الذي ال ُیرجى، وكل شيء غاب عنك فال تكون منھ على ثقة فھو : والضِّمار

)2(ِضماٌر، وأْضمْرُت في ضمیري شیئًا، ألنھ ُیغیِّبھ في قلبھ وصدره
.  

، وإسقاط الشيء لفظًا ال معنى، : ....اإلضمار (( :واإلضمار عند النحاة عّرفھ المصنف بقولھ       

))وترك الشيء مع بقاء أثره 
(:، وھو اإلسقاط واإلخفاء، فقولھ تعالى)3(     بـ الر م رحا و(  

)4(
، أي َأْخُذ 

، وإخفاؤھا إضمار، فھي غائبة اللفظ ، وھذا المعنى االصطالحي )أْخذ ( الرِّبا، فإسقاط كلمة 

( موضع ) فعیل ( ومن اإلضمار وضع العرب , لإلضمار فیھ مناسبة وشبھ من المعنى اللغوي

)5(أمٌر حكیٌم، بمعنى محكم: ، نحو)مفعل 
     .  

واإلضمار قبل  ((: ي یجوز فیھا اإلضمار قبل الذكر، حیث قالثم ذكر المصنف المواضع الت       

في ضمیر : ھو زیٌد قائٌم، والثاني: في ضمیر الّشأن، مثل: األول: الذكر جائز في خمسة مواضع

: في تنازع الفعلین: ِنْعَم رُجًال زیٌد، والرابع: في ضمیر ِنْعَم، نحو: ُربَُّھ رُجًال، والثالث: ُربَّ، نحو

))ضربتھ زیدًا : في بدل المظھر عن المضمر، نحو: ي وأكرمني زیٌد، والخامسضربن: نحو
)6(

.  

                                                             

 ].اإلضافة [ ـ مصطلح  45ـ التعریفات ـ  1

 ].مرض[  مادة ـ3/371 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ـ ینظر 2

  ].اإلضمار [ ـ مصطلح  46التعریفات ـ  ـ 3

  .274 :ـ اآلیة البقرة :سورةـ  4

 .135ـ ص ) ھـ  1094ت ـ ( الكلیات ـ أبو البقاء : ـ ینظر 5

  ].اإلضمار [ ـ مصطلح  46ـ التعریفات ـ 6 
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  : اآلن

، وھو ظرف زمان، )اآلن ( من المصطلحات التي أوردھا الجرجاني في تعریفاتھ مصطلح         

: ، وجمع األوان.....الحین والّزمان، تقول جاء أوان البرد،: األوان ((أون، و: وھو في اللغة من

بمنزلة الّساعة إّال أن الّساعة جزء مؤقت من أجزاء اللیل والنھار، وأما اآلَن فإنھ یلزم : آونة، واألُن

))الّساعة التي یكون فیھا الكالم واألمور ریثما یبتدئ ویسكت 
)1(

عند ) اآلن ( ، وتنصب العرب 

الجّر والّنصب والّرفع، ألنھ ال یتمّكن في التصریف، فال ُیثّنى وال ُیثّلث وال  ((ا في حالة نطقھ

))ُیصّغر، وال یصّرف وال یضاف إلیھ شيء 
)2(

.  

ھو اسٌم للوقت الذي أنت فیھ، وھو ظرٌف غیر : اآلن ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح قائال        

))متمّكن، وھو معرفة، ولم تدخل علیھ األلف والالم للتعریف، ألنھ لیس لھ ما َیشركھ 
)3(

، قال اهللا 

(:تعالى      ـكُـمـنع  الْلَّـه  فَّـفخ   لْـناَء (  
ظرف زمان وھو اسٌم للوقت الحالي، أي في ) اآلن ( ، فـ)4(

الساعة : ( ھذا الوقت خفف اهللا عنكم، فالمعنى االصطالحي مطابق للمعنى اللغوي الذي جاء فیھ

، وتطابق المعنى االصطالحي للمعنى اللغوي لما بینھما من مناسبة قریبة، )التي یكون فیھا الكالم 

صنف ھذا فتحّولت داللة الكلمة من المعنى اللغوي لتعطي معنًى اصطالحیًا جدیدًا، ثم بّین الم

المصطلح وقال أنھ ظرف غیر متمكن، أي أنھ مبني وال یتغیر آخره بتغیر العوامل الداخلة علیھ، 

  وبّین أن األلف والالم لیست للتعریف ألنھ معرفة وال یحتاج إلى تعریف

  

  :الَبَدُل

ت، البدل مصطلح نحوّي، وھو من باب التوابع الذي یشمل البدل، والعطف، والتأكید، والنع      

قیام الشيء مقام الشيء الذاھب، یقال ھذا بدل الشيء وبدیلھ، ویقولون بّدلت  ((: والبدل لغًة ھو

                                                             

  ].أون [  مادة ـ102/  1 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب ـ 1

  ].أون [  مادة ـ102/  1 ـ ن. م  ـ  2
 ].اآلن [ ـ مصطلح  55ـ التعریفات ـ  3

 .67: اآلیة األنفال ـ :سورةـ  4
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، )   نَفْسي  تلْقاء  من  أُبدله   أَن  لي   ما يكُون  قُلْ ( : الشيء إذا غّیرتھ وإن لم تأت ببدل، قال اهللا تعالى

))وأبدلتھ إذا  أتیت لھ ببدل 
)1(

.  

تابع مقصود بما ُنسب إلى : البدل (( :وفي االصطالح عّرف المصنف ھذا المصطلح قائًال        

)) الَمْتبوع دونھ
بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل : ، والبدل على أربعة أقسام)2(

)مررت بأخیك زیٍد : ( االشتمال، وبدل المباین للمبدل منھ، من ذلك نحو
تابع مقصود  )زید ( ، فـ)3(

، وھو بدل یقوم مقامھ، فالبدل مناسب بین المعنیین اللغوي واالصطالحي، )أخیك ( بما ُنسب إلى 

  .ألن فیھ تشابھ قریب

 قولھ ((: وقد احترز المصنف في تعریفھ للبدل وأخرج عنھ بعض المخرجات، حیث قال       

  بمقصودة لیست ألنھا البیان، وعطف والتأكید، النعت،: عنھ ُیخرج المتبوع، إلى ُنسب بما مقصود

 بما مقصودًا تابعًا كان وإن ألنھ بالحروف، الَعطف عنھ ُیخرج دونھ،: وبقولھ المتبوع، إلى ُنسب بما

))ة بالنسب مقصود كذلك المتبوع، إلى ُنسب
)4(

.  

  :الِبْضع

  : الِبْضُع مصطلح نحوّي من المصطلحات العددیة، وھو العدد ما بین الثالثة إلى العشرة، ویقال       

)5(ِبْضعة عشر وِبْضع وعشرون وثالثون ونحوه : ھو السبعة وما زاد على عقد فھو ِبضع، تقول
 ،

)(6)ن ـيـنـس  عِ ـضْـبِ   في   (: قال اهللا تعالى  .  

  : اسٌم لمفرد ُمبھم، من الثالثة إلى التسعة، وقیل: الِبضع ((: وعّرف المصّنف البضع بقولھ       

  الّسبعة، ألنھ یجيء في            : ما فوق الثالثة، وما دون التسعة، وقد یكون الِبضع بمعنى: الِبضع

                                                             

  15 : یونس ـ اآلیة:  سورة]. بدل [ ـ مادة 210/ 1ـ) ھـ  395ت ( معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس ـ 1 

  ]. البدل[  مصطلح ـ 62 ـ التعریفاتـ  2

  . 112/ 3شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ : ـ ینظر3 

  ]. البدل[  مصطلح ـ 62 ـ التعریفاتـ 4 

 ]. بضع[  مادة ـ144/ 1ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب:ـ ینظر5 

  .3: الروم ـ اآلیة : سورةـ  6
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))اإلیمان ِبضع وسبعون ُشْعبة، أي َسْبع ): المصابیح ( 
)1(

.  

والِبْضع تستعمل في اللغة استعمالھا في االصطالح، غیر أن استعمالھا في علم النحو ُیعدُّ       

  .استعمال اصطلح علیھ النحاة، فالِبْضع یتناسب معناه في اللغة واالصطالح

  :التَّاِبع

تبع، وجمعھ توابع، وھو اسم باب من :  التابع مصطلح نحوّي، وھو اسم فاعل من الفعل        

: التأكید، والعطف، والبدل، والنعت أو الصفة، ومادة تبع في اللغة: أبواب النحو، ویشمل ھذا الباب

ھو التُُّلوُّ والَقْفو، یقال تِبْعُت فالنًا إذا َتَلْوَتھ واّتبْعَتھ، وأْتبْعتھ إذا َلِحْقَتھ، والتبع قوائم الدابة، وُسّمیت 

)2(ألنھ یتبع بعضھا بعضًا 
.  

ھو كل ثاٍن بإعراب سابقھ من : الّتابع  ((: وفي االصطالح أورد المصنف تعریف الّتابع بقولھ        

))جھة واحدة 
) الكریم ( مررُت بزیٍد الكریِم، ورأیُت زیًدا الكریَم، وجاء زیٌد الكریُم، فـ: ، فقولك)3(

عراب وھو زید في الجرِّ، والنصب، ، فأتبع ما قبلھ في اإل)زید ( في الُمُثل السابقة تابع وھو صفة لـ

  تابع أتبع ولحق سابقھ، وھذا المعنى االصطالحي للتابع یوافق المعنى اللغوي، ) الكریم ( والرفع، فـ

  .ألن المناسبة واحدة، والشبھ قریب في المعنى

وخرج  (( :ثم أورد المصنف في تعریفھ للتابع مخرجات ھذا التعریف، وبّین أنواع التابع، فقال        

علمُت و أعلمُت، فإن العامل في : بھذا القید خبُر المبتدأ، والمفعول الثاني، والمفعول الثالث، من باب

تأكید، وصفة، وبدل، وَعطف بیان، : ھذه األشیاء ال یعمل من جھٍة واحده، وھو خمسة أضرب

)) وَعطف بحرٍف
)4(

.  

  :التَّأِكید

التأكید مصطلح من المصطلحات النحویة، وھو ضْرٌب من أضرب التوابع، وھو مصدر       

أْوكْدتھ، : أوثقھ، والھمزة فیھ لغة، یقال: َوّكد الَعْقد والعھد: أّكد،  والتأكید في اللغة من وكد: الفعل

                                                             

  ].البضع [ ـ مصطلح  66ـ التعریفات ـ  1

 ]. تبع[  مادة ـ363/ 1 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ـ ینظر2 

  ].التابع [ ـ مصطلح  71التعریفات ـ ـ  3

 ].التابع [ ـ مصطلح  71 التعریفات ـ ـ  4
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وّكدت الیمین، : ، ویقالوأّكْدتھ وآكْدتھ إیكادًا، بالواو أفصح، أي شدْدتھ، وتوّكد األمر وتأّكد بمعنًى

إذا عقْدت فأّكد، وإذا حلْفت فوّكد، والتوكید دخل في الكالم إلخراج : والھمز في العقد أجود، وتقول

)1(الّشك وفي األعداد إلحاطة األجزاء
.  

عبارة عن : تابع یقرِّر أمر المتبوع في الّنسبة أو الّشمول، وقیل ((: والتأكید في االصطالح ھو        

)) ة المعنى الحاصل قبلھإعاد
تأكید لما قبلھ في النسبة والشمول، ) كّلھ ( جاء الّركب ُكلُّھ، فـ: ، نحو)2(

وكذلك إعادة المعنى السابق لھ، فقد أخرج الّشك في عدم مجيء أي فرد من أفراد الّركب، وھذا 

  .واحدةالمعنى االصطالحي یشبھ إلى حٍد كبیر المعنى اللغوي، ألن مناسبة التأكید 

  :التَّْأكید الّلْفِظي

تأكید معنوي، وتأكید لفظي، والتأكید لغة واصطالحا سبق بیانھ في مصطلح : التأكید نوعان          

الكالم ما ُیْلفظ بشيء إال ُحِفظ  ((التأكید، والتأكید في ھذا المصطلح ُنِعت باللفظي، واللفظ في اللغة 

))ي فیك، والفعل لفظ یلِفظ لفظًا أن ترمَي بشيء كان ف: علیھ، والّلْفُظ
)3(

.  

  ھو أن ُیَكرِّر اللفُظ : الّتأكید اللفظي ((: وعّرف الجرجاني ھذا المصطلح في تعریفاتھ قائال        

))األول 
)4(

) كَال   إِذَا  دكَّت األَرض  دكا  دكا   (: نحو قول اهللا تعالى   
)5(

الثانیة )  دكا ( ، فـلفظ 

تكرار لّلفظ السابق، وتكرار اللفظ نوع من أنواع  التأكید، فمصطلح التأكید اللفظي معناه عند النحاة 

تأكید ولفظ ، فیتناسب المعنى االصطالحي مع المعنى اللغوي، للقرب : یشمل المعنى اللغوي لكلمة

  .بینھما

  :التَّْحِذیر

لمصطلحات النحویة التي أوردھا الجرجاني في حّذر، وھو من ا: التحذیر مصدر للفعل       

  ھو الّتحرُّز والّتیقُّظ، یقال َحِذر یْحُذر حذرًا، ورجل  ((تعریفاتھ، والتحذیر على زنة تفعیل، والحذر 

                                                             

 ]. وكد[  مادة ـ382/ 15 ـ ) ھـ711 ت( منظور ابن ـ العرب لسان: ینظرـ 1 

  ].الّتأكید [ ـ مصطلح  71ـ التعریفات ـ  2

 ]. لفظ[  مادة ـ 93/ 4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ 3 

 ].التأكید اللفظي [ ـ مصطلح  71ـ التعریفات ـ  4

  .23: الفجر ـ اآلیة: ـ سورة 5
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))اْحذْر : متیقٌِّظ ُمتحرٌِّز، وَحذاِر، بمعنى: حِذر وحُذور وِحْذِریاٌن
)1(

.  

إّیاَك : اتَّق، تحذیرًا لما بعده، نحو: ھو معموٌل بتقدیر (( والتحذیر في تعریفات الجرجاني       

))الّطریَق الّطریَق : واألسَد، أو ِذْكر الُمحذَّر منھ مكررًا، نحو
منصوب بفعل مضمر، ) إّیاَك ( ، فـ)2(

) ریق الط( ، و )اْحَذْر الطریق : ( ، وأما المثال الثاني وھو المكرر فالتقدیر)ِإّیاَك ُأَحذُِّر : ( والتقدیر

، واالتِّقاء ھو الحذر، وفي )اّتِق ، أو احذر ( الثانیة تأكید لسابقتھا، فكال المثالین معمول بتقدیر الفعل 

  .ھذا المعنى االصطالحي شبھ بالمعنى اللغوي للحذر، ألن المناسبة واحدة

  :التَّْخِصیص

خّصص، وھو في : من المصطلحات النحویة وغیر النحویة، وھو مصدر الفعل التخصیص        

))َخَصْصُت الشيء خصوصًا، واختصصُتُھ، والخاصة الذي اختصصُتُھ لنفسك  ((اللغة من 
)3(

.  

عبارة عن تقلیل : ، وعند النَُّحاة.... :الّتخصیص (( :وعّرف المصنف ھذا المصطلح بقولھ       

))رجل عالم : النكرات، نحواالشتراك الحاصل في 
)4(

تقلیل االشتراك الحاصل في  ((فالتخصیص ، 

، فإضافة         )زارني َرُجُل َفْلَسفٍة ( النكرات والمعارف، ویكون بإضافة النكرة إلى النكرة، نحو 

خّففْت تنكیره، وإضافة العلم الذي یشترك فیھ عّدة أشخاص إلى النكرة، نحو ) فلسفة ( إلى ) رجل( 

)))جاء محمود رجل ( 
)5(

وفیھم العالم، والعالم یمكن أن یكون عالما في الفقھ، ، فالرجال فیھم جاھل 

رجـل فلسفــة، قّللــْت وحصرت حدود النكرة، وھذا ما : ، فقولك.....أو في اللغة، أو في الفلسفة، أو

یسّمیھ النحاة بالتخصیص، فالتخصیص عند النحاة یتناسب مع التخصیص في اللغة، وھو قریب 

  .الشبھ

  :التَّْرِخیم

یدّل على رّقِة : رّخم، وھو مصطلح نحوّي في باب النداء، والترخیم: ّترخیم مصدر الفعلال        

  وإشفاق، یقال ألقى فالن على فالٍن رْخمتھ، وذلك إذا أظھر إشفاقًا علیھ ورّقة لھ، ومن ذلك الكالم 

                                                             

  ]. حذر[  مادة ـ 37/ 2ـ )  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ  1
  ].التحذیر [ ـ مصطلح  75ـ التعریفات ـ  2

 ]. خصص[  مادة ـ 413/ 1 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ  3

  ].التخصیص [ ـ مصطلح  76ـ التعریفات ـ  4

 .367ـ  1ـ م وآخرون إمیل بدیع یعقوب، . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ دـ  5



 مصطلحات األمساء                                                                                                                                  الثالث                                                                                                                       الفصل 

 

179 

 

  داء، الترخیم، وذلك إسقاط شيٍء من آخر االسم في الن: الّرخم، ھو الرقیق، وقول أھل العربیة

)1( یا مالك، یا مال، ویا حارث، یا حار، كأن االسم لّما ألقى منھ ذلك رّق: كقولھم
.  

))َحْذُف آخر االسم تخفیفًا : الّترخیم ((: ومصطلح الترخیم قال عنھ المصنف       
) یا مال ( ، فـ)2(

الحذف في ھذه اسم ُحِذف منھ حرف الّثاء، وھذا ) یا حار ( اسم ُحِذف من آخره حرف الكاف، و

، وھذا األسلوب یستعمل عند إرادة الرّقة والّشفقة )یا ( األسماء إنما جاء بعد دخول حرف الّنداء 

، فالقرب والشبھ والمناسبة بین المعنیین )الترخیم ( بالمنادى، وھذا ما یعنیھ المعنى اللغوي لكلمة 

  .كبیرة

  :الّتْفكیك

فّك، : لھا الجرجاني في تعریفاتھ، وھو مصدر للفعل التفكیك من المصطلحات التي تعّرض        

   الحنكینفككت الشيء فانفّك بمنزلة الكتاب المختوم تُفكُّ خاتمھ كما تفّك  ((والتفكیك في اللغة من 

))خّلصتھ، وكل مشتبكین فصلتھما فقد فككتھما : تفصل بینھما، وفككت الشيء
)3(

.  

))انتشار الضمیر بین المعطوف والمعطوف علیھ  ((: والتفكیك في االصطالح ھو         
)4(

، فإذا       

عطفت على ضمیر الرفع المّتصل، وجب أن تفصل بینھ وبین ما عطفت علیھ بشيء، ویقع الفصل ((

  : ،  فقولھ)   ضَاللٍ مبِني يلَقَد كُـنتُم أَنْتُم وءاباؤ كُم ف  الَقَ( :كثیرًا بالضمیر المنفصل، نحو قولھ تعالى

))) أنتم ( ، وقد فصل بـ)كنتم ( معطوف على الضمیر في ) وآباؤكم ( 
)5(

فصل ) أنتم ( ، فالضمیر 

: ، وحرف العطف ھو)كنتم ( علیھ وھو الضمیر في  ، والمعطوف)آباؤكم ( وفكَّ بین المعطوف 

  .، وھذا المعنى االصطالحي فیھ مناسبة للمعنى اللغوي، لقرب الشبھ بینھما)آباؤكم ( الواو قبل 

  

                                                             

  ]. رخم[  مادة ـ501، 500/ 2 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ـ ینظر 1
  ].الترخیم [ ـ مصطلح  78ـ التعریفات ـ  2

  ]. فكك[  مادة ـ 307/ 10 ـ ) ھـ711 ت( منظور ابن ـ العرب لسانـ 3 
  ].التفكیك [ ـ مصطلح  88ـ التعریفات ـ  4

  .54: األنبیاء ـ اآلیة: ، سورة 107/  3ـ شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ  5
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  :التَّْمییز

ِمْزُت : التمییز بین األشیاء، تقول: الَمْیز ((مّیز، و: مصطلح نحوي، وھو مصدر للفعل التمییز       

تنّحى بعضھم عن       : َمْیزًا، وقد انماز بعضھ من بعض، ومّیزتھ، وامتاز القوم الشيء أِمیُزه

))بعض 
)1(

.  

َمَنوان َسْمنًا، : ما یرفع اإلبھام الُمستقر عن ذات مذكورة، نحو ((: والتمییز في االصطالح ھو        

، وھو ال یرجع إلى )دّره ( تمییز عن الضمیر في ) فارسا ( فارسا، فإّن  ِهللا َدرُّه: أو ُمقّدرٍة، نحو

))سابق ُمعّین 
اشتریت منوان، ثم سكت، فإن المعنى غامض مبھم، فالسامع : ، فإذا قال قائل)2(

یتساءل عن نوع المنوان من المشتریات، ھل منوان سمٍن أو عسٍل أو تْمٍر؟ وكذلك في المثال الثاني 

هللا درُّه ، ثم سكت، فإنھ یحتمل أن یكون فارسًا أو عالمًا أو غیر ذلك كثیر، ولكن عند : لإذا قال قائ

في المثال الثاني رفعت كل منھما اإلبھام ) فارسًا ( في المثال األول، وكلمة ) سْمنًا ( ورود كلمة 

ة، لوجود الشبھ والغموض وزال الّشُك، فالتمییز في ُعْرف النحاة یحمل نفس المعنى للتمییز في اللغ

  .والقرب في المعنیین

  : الّتنوین

: مصدر (( التنوین من المصطلحات النحویة التي عّرفھا المصنف في تعریفاتھ، والتنوین        

))نّوْنتھ، أي أدخلتھ نونا 
إجراؤھا  : صْرف الكلمة ((، والمنّون ھو المنصرف، والتصریف و)3(

))بالتنوین 
)4(

.  

))نون ساكنة تتبع حركة اآلخر، ال لتأكید الفعل  ((: والتنوین في تعریفات الجرجاني ھو         
)5(

 ،

))زائدة تثبت لفظًا بعد حركة اآلخر ال خطًا  ((والنون الساكنة 
أو فتحتین، أو  ، وُیضبط بضّمتین)6(

، مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الّضمة، ثم ِزید علیھا ضّمة )زید ( زیٌد قائم، فـ: كسرتین، فقولك

                                                             

  ]. میز[  مادة ـ175/ 4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ 1 
  ].التمییز [ ـ مصطلح  92ـ التعریفات ـ  2

  .281ـ ص ) ھـ  972ت ( الفاكھي شرح كتاب الحدود في النحو ـ  ـ 3

  ]. صرف[  مادة ـ 391/  2 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ  4

 ].التنوین [ ـ مصطلح  94التعریفات ـ  ـ 5

  .281ـ ص ) ھـ  972ت ( شرح كتاب الحدود في النحو ـ الفاكھي  ـ 6
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أخرى، تكتب ضمة وتنطق نون، فالتنوین إدخال نون لفظا في آخر االسم، وھذا ما یتناسب مع 

  .معنى التنوین عند أصحاب اللغة

ھو الذي یدل على تمّكن : وتنوین الّتمّكن (( :قائالوأضاف الجرجاني بیان أقسام التنوین،       

: یومئذ، أصلھ: ھو ِعوٌض عن المضاف إلیھ، نحو: مدخولھ في اإلسمیة، كزید، وتنوین الِعوض

ھو الذي یقابل نون جمع المذكر السالم، كمسلمات، وتنوین : یوم، إذ، كان كذا، وتنوین المقابلة

)) والنكرة، كصْھ، وصٍھھو الذي ُیفّرق بین المعرفة : التنكیر
)1(

.  

  :الّتوابع

 یقال والَقْفو، التُُّلوُّ ھو: التابعالّتابع، ومصطلح  الّتابع قد سبق ذكره، و: التوابع جمع مفرده        

 بعضھا یتبع ألنھ وُسّمیت الدابة، قوائم والتبع َلِحْقَتھ، إذا وأْتبْعتھ واّتبْعَتھ، َتَلْوَتھ إذا فالنًا تِبْعُت

)2(بعضًا
.  

وال یختلف تعریف مصطلح الّتابع عن تعریف مصطلح الّتوابع، حیث عّرف المصنف       

ھو كل ثاٍن بإعراب سابقھ من جھة واحدة، وخرج بھذا القید خبُر : الّتابع  (( :مصطلح التابع بقولھ

ذه األشیاء ال علمُت و أعلمُت، فإن العامل في ھ: المبتدأ، والمفعول الثاني، والمفعول الثالث، من باب

تأكید، وصفة، وبدل، وَعطف بیان، وَعطف       : یعمل من جھٍة واحده، وھو خمسة أضرب

))بحرٍف 
ھي األسماء التي یكون إعرابھا على سبیل : الّتوابع ((: ، ومصطلح التوابع عّرفھ بقولھ)3(

تأكید، وصفة، وبدل، وعطف بیان، وعطف بالحروف، وكل : لغیرھا، وھي خمسة أضرب الّتبع

))ثاٍن ُأعرب بإعراب سابقھ من جھة واحدة 
)4(

، وال فرق بین التعریفین، فالمناسبة بین المعنى 

)5(اللغوي والمعنى االصطالحي واحدة، والشبھ بینھما قریب 
.  

  : الَجْمع الصحیح

  الجمع الصحیح خالف الجمع الُمكّسر، والجمع الصحیح ھو جمع المذكر وجمع المؤنث،          

                                                             

 ].التنوین [ ـ مصطلح  94ـ التعریفات ـ 1 

 ]. تبع[  مادة ـ 363/ 1 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ینظرـ 2 

  ].التابع [ ـ مصطلح  71ـ التعریفات ـ  3
  ].التوابع [ ـ مصطلح  94ـ  م ـ نـ  4

 .مصطلح التابع في موضعھ من ھذا البحث: ـ ینظر 5
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وُنِعت الجمع بالصحیح، والجْمع مصدر للفعل َجَمع، والجمع في اللغة یدل على تضامِّ الشيء، 

فالة : مّكة، سمِّي الجتماع الناس بھ وكذلك یوم الجمعة، ویقال: جمعت الشيء جمعًا، وَجْمع: ویقال

مصدر للفعل صّح أو صحح، : ، والصحیح)1(یجتمع الناس فیھا وال یتفرقون خوف الّضالل : ُمْجِمعة

خالف السُّْقم، وذھاب المرض، وقد صّح فالن من عّلتھ      : الّصّح والّصّحة والّصحاح ((و

))واستصّح 
)2(

.  

ما َسِلم : الجمع الصحیح ((: ئالوأورد السید الشریف الجرجاني ھذا المصطلح في تعریفاتھ قا       

))فیھ نظم الواحد وبناؤه 
مسلم، ومسلمة، فبناء المفرد لم : مسلمون، ومسلمات ومفردھا:  ، نحو)3(

، فلم ُیحذف منھ حرف ولم )م ، س ، ل ، م : ( یتغیر ویتكّسر، فنظم المفرد وبناؤه على ھذا النحو

ولھذا قیل عنھ أنھ صّح وسِلم نظمھ وبناؤه، ُیزد علیھ حرف، ولم یتغیر نظم وترتیب الحروف، 

وبقي على صورتھ أي على نظمھ وبنائھ األول، وفي ھذا المعنى االصطالحي شبھ كبیر وقرب من 

  .المعنى اللغوي

  :َجْمُع الُمذّكر

مصطلح جمع المذّكر من المصطلحات التي تّعرض إلیھا المصنف بالتعریف، وھو أحد         

المذّكر للتعریف وبیان نوع الجمع، والجمع سبق بیانھ، والمذّكر : فت فیھ كلمةأنواع الجموع، وُأضی

الذُّكورة والّذكور والذُّْكران، جمع الذََّكر، وھو  ((ضّد المؤنث وھو اسم مفعول من الفعل ذّكر، و

))خالف األنثى 
)4(

.  

لھا، أو یاٌء مكسور ما ما لحق آخَره واٌو مضموم ما قب ((: وجمع الُمذّكر في تعریفات الجرجاني ھو

))قبلھا، ونوٌن مفتوحٌة 
مسلم  لِحق آخر ھذا : مفردھا) ُمْسِلُموَن ( مسلمون، ومسلمین، فـ: ، نحو)5(

لِحق مفردھا یاٌء مكسور ما قبلھا ونوٌن ) ُمْسِلِمیَن ( المفرد واٌو مضموم ما قبلھا، ونوٌن مفتوحة، و 

أو مسلمین ھو جماعة یزید عددھم على اثنین، ھؤالء مسلمون : مفتوحة، والمعنى الذي تحملھ كلمة

                                                             

  ]. جمع[  مادة ـ 480،  479/ 1 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ـ ینظر 1

  ]. صحح[  مادة ـ 287/  7 ـ ) ھـ711 ت( منظور ابن ـ العرب لسان ـ  2
 ].الجمع الصحیح [ ـ مصطلح  105ـ التعریفات ـ  3

  ]. ذكر[  مادة ـ73/  2 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ  4
 ].جمع المذكر[ ـ مصطلح  106ـ التعریفات ـ  5
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جمع وكلمة مذكر، فیتناسب المعنى : الجمع ھم ذكور، وھذا المعنى ینطبق على المعنى اللغوي لكلمة

  .االصطالحي مع المعنى اللغوي، لوجود الشبھ القریب

  :َجْمع الُمَكّسر

لجمع المكسر ینقسم إلى قسمین، مصطلح جمع الُمكّسر ضّد مصطلح الجمع الصحیح، وا          

جمع القّلة، وجمع الكثرة، والُمكّسر اسم مفعول من الفعل كّسر، والتكسیر في اللغة من كسر الشيء 

وكّسره، وانكسر وتكّسر، واكتسرت منھ طرفًا، وھذه ِكْسرة منھ وِكَسٌر، وھذا ُكساُر الزجاج  

)1(والكوز 
.  

   ھو ما تغیر فیھ بناء واحده، : جمع الُمكّسر ((: الوعّرف المصنف ھذا المصطلح قائ         

))كرجال 
)2(

: جمعًا ُمكّسرًا لمفرٍد ھو) رجال ( ، فالمثال الذي ذكره المصنف في التعریف وھو 

ِفعـــال، فِزید : فعل ، ورجال على زنــة: على زنة) رجل ( رجل، فصورة المفرد وبناؤه تغّیرت، فـ

عین الكلمة، وھذا التغیر بالزیادة ُیعّد تكسُّرًا لصورة المفرد وتغّیر، على بناء المفرد ألف بعد 

رجال تدل على جماعة، وقد تغیر بناء الكلمة وتكّسر، وھذا المعنى االصطالحي یناسب : فـكلمة

  .المعنى اللغوي

  :َجْمُع الُمَؤنَّث

: الفعل أّنث، والمؤنثجمع الُمؤنث أحد أنواع الجموع، والمؤنث ضّد المذّكر، وھو اسم مفعول من 

: رجل ذكٌر للكامل، ویقال: امرأة مئنات، وقد آنثت، وھذه امرأة ُأنثى للكاملة من النساء، كما یقال

)3(لنت ولم تشّدد : أنثت في أمرك تأنیثًا
.  

ھو ما لحق آخره ألٌف وتاٌء، سواء كان لمؤنث  ((: وجمع المؤنث في تعریفات الجرجاني        

))كمسلمات، أو مذكر كدریھمات 
مسلمة  ُحِذفت تاء التأنیث في آخره، ثم : مفردھا) مسلمات ( ، فـ)4(

لِحق آخره ألٌف وتاٌء مبسوطة، وھو في دالالتھ عند إضافة األلف والتاء على جماعة النساء 

ى المعنى اللغوي نفسھ، غیر أن استعمالھ عند النحاة المسلمات، وفي ھذا المعنى االصطالحي تر

                                                             

 ]. كسر[  مادة ـ134/  2ـ)  ھـ 538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساس: ـ ینظر1 

 ].جمع المكسر [ ـ مصطلح  106ـ التعریفات ـ  2

  ]. أنث[  مادة ـ35/  1 ـ)  ھـ 538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساس: ینظر ـ 3
 ].جمع المؤنث [ ـ مصطلح  106ـ التعریفات ـ  4
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ُیعّد مصطلح نحوي، وكذلك من جواز جمع بعض األسماء المذكرة جمع المؤنث، االسم الُمصّغر 

  .، فلحق آخره ألف وتاء مبسوطة)ُدرْیِھم ( ، فإن مفردھا ھو )ُدرْیِھمات ( لغیر العاقل كـ

  :الَحال

حول،  : مصطلح الحال أورده السید الشریف في كتابھ التعریفات، وھو في اللغة من مادة         

كل شيء یتحّرك من مكانھ، أو یتحّول من موضع إلى موضع، ومن حال إلى حال، : والحائل

)1(الوقت الذي أنت فیھ : والحال
 .  

نھایة : الحال في اللغة ((: وذكر المصنف مصطلح الحال وبّین معناه في اللغة حیث قال       

))الماضي وبدایة المستقبل 
وفي  ((: ، أي الوقت الذي أنت فیھ، ثم ذكر تعریفھ االصطالحي، فقال)2(

زید : نحو ضربُت زیدًا قائمًا، أو معنى،: ما ُیبّین ھیئة الفاعل أو المفعول بھ لفظًا، نحو: االصطالح

))..... في الدار قائمًا، 
)3(

في المثال األول حال، بّینت حالة المتكلم وھو الفاعل، أو  ) قائما ( ، فكلمة 

وھو المفعول بھ، فحالة وھیئة الفاعل أو المفعول بھ في الوقت الذي حدث فیھ فعل الضرب ) زید ( 

لنحاة حاًال، وھذه التسمیة التي كان قائما، فالموضع والحالة في وقت وقوع الفعل یسمى عند ا

اصطلح علیھا النحاة نقال مجازیًا من المعنى اللغوي، ألن المعنى االصطالحي فیھ شبھ وقرب من 

  .المعنى اللغوي

  :الَحال الُمَؤكدة

الحال الُمؤكِّدة، وقد ُوصف الحال بأنھ ُمؤكِّد، والحال سبق الحدیث عنھ في  من أقسام الحال،       

أّكد، والتأكید سبق الحدیث عنھ في مصطلح      : المصطلح السابق، والمؤكِّدة اسم مفعول من الفعل 

وأّكْدتھ أْوكْدتھ، : أوثقھ، والھمزة فیھ لغة، یقال: َوّكد الَعْقد والعھد: التأكید، وھو في اللغة من وكد

وّكدت الیمین، والھمز : وآكْدتھ إیكادًا، بالواو أفصح، أي شدْدتھ، وتوّكد األمر وتأّكد بمعنًى، ویقال

إذا عقْدت فأّكد، وإذا حلْفت فوّكد، والتوكید دخل في الكالم إلخراج الّشك : في العقد أجود، وتقول

)4(وفي األعداد إلحاطة األجزاء
.  

                                                             

 ]. حول[  مادة ـ 375/ 1 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب: ـ ینظر 1

 ]. الحال[  مصطلح ـ 110 ـ التعریفاتـ 2 

 ].الحال [ ـ مصطلح  110ـ  م ـ نـ  3

  ]. وكد[  مادة ـ382/ 15  ـ ) ھـ711 ت( منظور ابن ـ العرب لسان: ینظر ـ 4
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: ھي التي ال ینفك ذو الحال عنھا ما دام موجودًا غالبًا، نحو ((: االصطالحوالحال المؤكدة في         

))زید أبوك عطوفًا 
َأُحقُّھ     : ( حال منصوب بفعل محذوف وجوبًا، والتقدیر) عطوفا ( ، فـ)1(

)عطوفًا 
فحالة العطف عنده دائمة الوجود غالبًا،   ، فالحال ال ینفك عن صاحبھ ما دام موجودًا،)2(

تأكید عن حالة وھیئة صاحب الحال، فالمعنى االصطالحي للحال المؤّكدة فیھ قرب وشبھ من  وھذا

  .المعنى اللغوي لكلمة الحال، وكلمة  التأكید

 :الَحال المنتقلة

الحال المنتقلة قسم من أقسام الحال، وھو مصطلح ُوِصف فیھ الحال بالمنتقلة، والمنتقلة اسم           

انتقال القوم من موضع إلى : تحویل شيء إلى موضٍع، والنُّْقَلُة: النَّْقل ((تقل، وان: مفعول من الفعل

))موضع 
)3 (

.  

واعتمد المصنف في تعریفھ لھذا المصطلح على تعریفھ لمصطلح الحال المؤكدة السابق،           

)) بخالف ذلك: الحال المنتقلة  (( :فقال
)4(

ھي التي تبّین  ((، أي بخالف الحال المؤّكدة، فالحال المنتقلة 

))ھیئة شيء مّدة مؤقتة، ثم تفارقھ بعدھا، فلیست دائمة المالزمة لھ 
أقبل الّرابح ضاحكًا، : ، نحو)5(

حال یدل على معنى ینقطع، فالضحك ال یالزم صاحبھ إال مدة محدودة یزول ) ضاحكا ( فكلمة 

)6(بعدھا 
وینتقل إلى حال آخر، فمناسبة المعنى االصطالحي لھذا المصطلح والمعنى اللغوي قریبة  

  .جدًا، والّشبھ فیھ بّین

  :الَخَبر

أخبر أو خّبر، وھو مصطلح نحوّي، وھو الجزء الثاني من الجملة : الخبر مصدر للفعل       

مخبرة اإلنسان إذا : على أخبار، والُخْبُرالنبأ، وُیجمع : االسمیة، ویأتي قبلھ المبتدأ، والخبر في اللغة

)7(لیس لي بھ ُخْبٌر : ِعلمك بالشيء، تقول: ُخِبر، أي ُجرِّب فبدت أخباره، أي أخالقھ، والُخْبُر
 .  

                                                             

 ].الحال المؤكدة [ ـ مصطلح  111ـ التعریفات ـ  1

 . 124/  2شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ : ـ ینظر 2

  ]. نقل[  مادة ـ260/ 4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب ـ 3

 ].قلة تالحال المن[ ـ مصطلح   111التعریفات ـ  ـ 4

  .366/  2ـ  12:ـ النحو الوافي ـ عباس حسن ـ دار المعارف ـ القاھرة ـ ط  5

  .366/  2ن ـ . م : ـ ینظر 6

  ]. خبر[  مادة ـ383/ 1 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب: ـ ینظر7 



 مصطلحات األمساء                                                                                                                                  الثالث                                                                                                                       الفصل 

 

186 

 

لفظ مجرد عن : الخبر ((: وعّرف السید الشریف الجرجاني ھذا المصطلح في تعریفاتھ قائًال       

أقائم زید، وقیل الخبر ما : زید قائٌم، أو تقدیرًا نحو: مھ، لفظًا نحوالعوامل اللفظیة ُمسند إلى ما تقد

))یصح السكوت علیھ 
في المثال األول خبر، فقد أخبر وأنبأ بأن زیدًا قائم، فھو إخبار ) قائم ( ، فـ)1(

یصح السكوت علیھ ألنك ) قائم ( عن حالتھ، وھذا الخبر ھو ُمسند إلى زیٍد، وعند سماعك للخبر 

ما حال زیٍد فال تحتاج إلى السؤال عنھ، فالعالقة بین المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي عرفت 

  .كبیرة والشبھ فیھ بّین

  :وأخواتھاإّن  َخَبُر

ذكر المصنف في التعریفات مصطلح اسم إّن وأخواتھا، وإنَّ وأخواتھا حروف ناسخة لالبتداء،       

المبتدأ ویسمى اسما لھا، وترفع الخبر ویسمى  ، فھي تنصب)كان وأخواتھا ( وھي تعمل عكس 

  .خبرا لھا، وقد سبق الحدیث عن الخبر، وعن إّن وأخواتھا

  إّن  دخول بعد الُمسند ھو: خبر إّن وأخواتھا ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح، حیث قال       

)) وأخواتھا
، فعملت في المبتدأ النصب )زید قائم ( على جملة ) إنَّ ( إنَّ زیًدا قائٌم، دخلت : ، نحو)2(

ھو ) قائٌم ( وُسمَّي اسما لھا، وھو المسند إلیھ، ورفعت الخبر وُسمِّي خبًرا لھا، وھو الُمسند، فـ

  .نى اللغويعلیھ، وھو معمول بھا، وھذه مناسبة قریبة الشبھ من المع) إنَّ ( المسند بعد دخول 

  

  :َخَبُر كاَن وأخواتھا

كان وأخواتھا أفعال ناسخة لالبتداء، ترفع المبتدأ ویسمى اسما لھا، وتنصب الخبر ویسمى          

)3(خبرًا لھا
، فالُمسند إلیھ ھو اسمھا، والُمْسند ھو خبرھا، ولم یتعّرض المصنف في تعریفاتھ 

لتعریف اسم كان وأخواتھا، والخبر سبق الحدیث عنھ في مصطلح الخبر السابق، ویقصد 

  . باألخوات، أي التي تنطبق علیھا أحكام واحدة

                                                             

  ].الخبر [ ـ مصطلح  129ـ التعریفات ـ  1

 ].خبر إن وأخواتھا [ ـ مصطلح  129ـ  التعریفات ـ  2

 .122/  1شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ : ـ ینظر 3
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ھو الُمسند بعد دخول كان  :خبر كان وأخواتھا ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح قائال        

))وأخواتھا 
اسمًا لكان، وھو ) زید ( كان زیٌد قائمًا،  دخلت كان على ھذه الجملة، فأصبح : ، فقولك)1(

ھو كان، وخبر كان ) قائما ( و) زید ( خبرًا لكان، وھو مسنٌد، فالعامل في ) قائما ( مسند إلیھ، و

، وألنھ أفاد )كان ( ھو ) قائما ( وألن العامل في وأخواتھا یصحُّ السكوت علیھ ألنھ أفاد معنى، 

  .معنى ُسمِّي خبر كان، ففي المعنى االصطالحي ما یناسب  المعنى في اللغة

  :التي لنفي الجنس) ال ( َخَبُر 

التي لنفي الجنس، وذكر ھنا مصطلح خبر ) ال ( في موضع سابق مصطلح اسم ذكر المصنف        

، تنصب المبتدأ اسمًا لھا، )إنَّ ( التي لنفي الجنس تعمل عمل ) ال ( والتي لنفي الجنس، ) ال ( 

) ال ( وترفع الخبر خبرًا لھا، وقد سبق الحدیث عن معاني كلمات ھذا المصطلح في مصطلح اسم 

  .التي لنفي الجنس، ومصطلح الخبر

ھو : ي لنفي الجنسالت) ال ( خبر  ((: وقال السید الشریف الجرجاني في تعریف ھذا المصطلح       

))ھذه ) ال ( الُمسند بعد دخول 
، وھو المسند إلیھ )ال ( اسم ) غالم ( ال غالَم رجٍل قائٌم ، فـ: ، نحو)2(

، )ال ( معمول بـ) قائم ( ، و)ال ( ، وھو المسند بعد دخول )ال ( خبر ) قائم ( ، و)ال ( بعد دخول 

عنى االصطالحي عند النحاة فیھ شبھ وقرب وھو خبر أفاد معنى یصحُّ السكوت علیھ، وھذا الم

  . لكلمات ھذا المصطلح اللغویة

  :الُمشَبَھَتْیِن ِبَلْیس) ما ـ ال ( َخَبُر 

حرفان ناسخان لالبتداء، تعمالن عمل كان وأخواتھا، فترفعان المبتدأ اسما لھما، ) ما ـ ال (        

ھتان بلیس لَشبھھما بھا في أنھا لنفي الحال وتنصبان الخبر خبرًا لھما عند من یقول بعملھما، وُمشّب

)3(عند اإلطالق
  .المشبھتین بلیس) ما ـ ال ( ، ولم یتعّرض المصنف إلى اسم 

ھو الُمسند بعد  :ِبَلْیس الُمشَبَھَتْیِن)  ال ـ ما(  َخَبُر ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح قائال       

))دخولھما 
خبران، فاألول ) قائمًا ، وأفضَل ( ما زیٌد قائمًا، وال رجٌل أفضَل منك ، فـ: ، كقولك)4(

                                                             

  ].خبر كان وأخواتھا [ ـ مصطلح  130ـ التعریفات ـ  1

 ].الجنس التي لنفي ) ال ( خبر [ ـ مصطلح  130ـ م ـ ن ـ  2

 .140/  1شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ : ینظر ـ 3

 ].المشبھتین بلیس ) ما ـ ال ( خبر [ ـ مصطلح  130ـ التعریفات ـ  4
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وھو ُمسند بعد ) ال ( علیھ وھو معمول بھا، والثاني خبر لـ) ما ( وھو ُمْسند بعد دخول ) ما ( خبر لـ

ى، وھو علیھ وھو معمول بھا، وكال الخبرین صحَّ السكوت عنھما، ألنھما أفاد معن) ال ( دخول 

القول علیھ بأنھما خبر، وھو بھذا المعنى االصطالحي ـ كما ھو الحال في خبر المصطلحات الثالثة 

  .السابقة لھذا المصطلح ـ فیھ الشبھ والقرب من المعنى اللغوي لكلمات ھذا المصطلح

  :الصَِّفة

الّصفة مصطلح من المصطلحات النحویة، وھي من باب التوابع، والصفة ھي النعت، وھما        

: ھو تحلیة الشيء، ووَصْفُتھ أِصُفھ وصفًا والّصفة ((كلمتان مترادفتان في اللغة،  والّصفة والوصف 

))األمارة الالزمة للشيء 
)1(

.  

طویل : لّدال على بعض أحوال الّذات، وذلك نحوھي االسم ا ((والصِّفة في تعریفات الجرجاني        

))..... وقصیر وعاقل وأحمق، وغیرھا، وھي األمارة الالزمة بذات الموصوف الذي یعرف بھا،
)2(

 ،

الكریم ـ : مررت بزیٍد الكریم، أو مررت بزیٍد الطویل، أو مررت بزیٍد القصیر، فالكلمات: فقولك

الطویل ـ القصیر، كلھا صفات لزید، وھي بعض أحوال ذات زید، وھي أمارات الزمة بذات 

الموصوف زید، والذي ُیْعرف بھا، ففي معنى الصفة االصطالحي شبھ وقرب من معنى الصفة في 

  .، ألن المناسبة واحدةاللغة

ما : والّصفة الُمشبھة ((: وزاد الجرجاني في تعریفھ للّصفة تعریف الّصفة المشّبھة، حیث قال       

))كریم وحسن : اشتق من فعل الزم لمن قام بھ الفعل على معنى الثبوت، نحو
)3(

، فالّصفة المشبھة ال 

, كُرم : بھتان، وھما مشتقتان من الفعلكریم وحسن، صفتان مش: تصاغ من فعل متعدِّي، فـكلمة

یدل على تشابھ  ((وحُسن، وھما فعالن الزمان غیر متعّدیین، والُمشبھة في اللغة من الّشبھ الذي 

))ِشْبھ وَشَبھ وَشبیھ : الشيء وتشاُكِلھ لونًا ووصفًا، یقال
صفتان تدالن على ) كریم وحسن ( ، فـ)4(

بعض أحوال الذات الموصوفة، وفیھما شبھ وتشاكل للذات الموصوفة، وھذا ما یعنیھ النحاة عند 

  .تسمیتھم لھذا المعنى، ألن المناسبة بینھ وبین المعنى اللغوي قریبة

                                                             

  ]. وصف[  مادةـ  115/ 6 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ 1 

  ].الّصفة [ ـ مصطلح  175التعریفات ـ  ـ 2

  ].الّصفة [ ـ مصطلح  175ن ـ . ـ م  3

 ]. شبھ[  مادةـ  243/ 3 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ  4
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  :الظَّْرف اللَُّغوّي

وعاء كل  ((مصطلحان مترادفان، والظرف وھما  ،)المفعول فیھ ( رف بـیسمِّي النحاة الظ       

خلفك زید، : أمام، وُقّدام، تسّمى ظروفًا، وتقول: شيء حتى اإلبریق ظرف لما فیھ، والصفات نحو

))وانتصب ألنھ ظْرف لما فیھ، وھو موضع لغیره 
)1(

، والعامل في الظرف إما مذكورًا، أو محذوفًا، 

اختالف الكالم في معنى واحد، ولغا یلغو لغوًا، : واللغونوُوِصف الظرف باللغوي، واللغة والّلغات 

)2(یعني اختالط الكالم في الباطل، وألغیت ھذه الكلمة، أي رأیتھا باطًال، وفضًال في الكالم وحشوًا 
.  

ومن العوامل التي تعمل في الظرف، العامل المذكور، وھو الظرف اللغوي، حیث عّرفھ        

زید حصل في      : ھو ما كان العامل فیھ مذكورًا، نحو: لّظرف اللغوّيا ((: الجرجاني فقال فیھ

))الدار 
)3(

ـ بمعنى الظرفیھ ـ في المثال المذكور في تعریف ھذا ) في ( ، فالعامل في الظرف 

حصل ُذكر لفظًا ولغًة، وھذا معنى اللغوي المقصود بھ في : حصل، والفعل: المصطلح ھو الفعل

لظرف الذي ُلِغي بلفظ عاملھ في الجملة، والمعنى االصطالحي ھذا فیھ االصطالح، أي بمعنى ا

  .قرب وشبھ من معناه اللغوي

  :الُمْسَتِقر الظَّْرف

العامل في الظرف الُمستِقرُّ محذوٌف، وھو خالف المصطلح السابق، والُمْستِقرُّ اسم مفعول         

الُمْستِقرُّ من األرض، وَأْقَرْرُتھ في َمقرِّه ِلیَقرَّ، : القرار ((استقر، واالستقرار في اللغة من : من الفعل

))تِقرُّ یتقارُّ في مكانھ ویقرُّ أي ما یْسوفالن قارٌّ أي ساكٌن، وما 
)4(

.  

زید في     : ھو ما كان العامل فیھ مقّدرًا، نحو ((والظرف الُمْستقرُّ في تعریفات الجرجاني        

))الدار 
)5(

زید مستقر في الدار، قارٌّ : استقر أو مستقر، أي: في الظرف محذوف، والتقدیر، فالعامل 

: في ھذا المصطلح للداللة على أن الفاعل محذوف وتقدیره) مستقر ( ساكن في الدار، فأطلقت كلمة 

مستقر، وفي معنى ھذا المصطلح للظرفیة واالستقرار، ما یناسبھ في اللغة لمعنى الظرف 

  .المعنى قریب وفیھ شبھ كبیر بین المعنیینواالستقرار، ألن 

                                                             

 ]. ظرف[  مادة ـ75/ 3 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ  1

  ]. لغا ـ لغو[  مادة ـ 92 / 4ـ  م ـ ن: ینظرـ  2

  ]. الظرف اللغوّي[ ـ مصطلح  185ـ التعریفات ـ 3 

  ].قرر [  مادة ـ 373/ 3 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب ـ 4

  ].الظرف المستقر [ ـ مصطلح  186ـ التعریفات ـ  5
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  : الَعْدل

أن تْعِدل الشيء عن وجھھ فتمیلھ، عدْلُتھ عن  ((عدل، والعدل في اللغة : العدل مصدر الفعل        

))كذا، وعدْلُت أنا عن الطریق 
))َعَدل، وانعدل، أي انعرج : یقال في االعوجاج ((، و)1(

)2(
.  

خروج : ، وفي اصطالح النحویین: .....الَعْدل ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح بقولھ         

))االسم عن صیغتھ األصلیة إلى صیغة أخرى 
)3(

من     ) عمر ( أن ترید لفظًا فتعدل عنھ، كـ ((وھو, 

))عامر 
وُعرج وُأخِرج ُفَعل، فُعِدل وِمیل : على زنة) عمر ( فاعل، و : على زنة) عامر ( ،  فـ)4(

، وفي ھذا المعنى االصطالحي شبھ قریب من )عمر : ( إلى صیغة أخرى ھي) عامر ( بصیغة 

  .المعنى اللغوي

  :انَعْطُف الَبی

بان  ((بان، وھو في اللغة من : القسم الثاني من العطف ھو عطف البیان، والبیان مصدر للفعل        

))وأَباَن إذا اّتضح وانكشف، وفالن أْبیُن من فالن، أي أوضح كالمًا منھ  الشيء
)5(

.  

))تابع غیر صفة یوضح متبوعھ : عطف البیان ((: وعّرفھ المصنف بقولھ         
)6(

، وزاد في 

ھو التابع الذي یجيء إلیضاح نفس سابقھ باعتبار الداللة على معنى : عطف البیان ((: تعریفھ بقولھ

))اسم غیر صفة یجري مجرى التفسیر : عطف البیان: فیھ، كما في الصفة، وقیل
)7(

، كما بّین ما 

 شامل لجمیع التوابع،) تابع ( فقولھ  ((: ُیْخرج من التعریف، ومثَّل بمثال لتوضیح ھذا التعریف، فقال

أقسم باهللا أبو : خرج عنھ التوابع الباقیة، لكونھا غیر موضحة لمتبوعھا، نحو) غیر صفة : ( وقولھ

))حفص عمر، فعمر، تابع غیر صفة یوضح متبوعھ 
)8(

.  

، )أبو حفص ( تابع یوضِّح متبوعھ ) ُعَمر ( والمثال الذي ذكره في التعریف توضیح لھ، فـ       

جاء إلیضـــاح نفس سابقھ للــداللة على معنى فیـھ، وھو مفسِّــٌر لھ، وھذا التابع لیس بصفة، بــل 
                                                             

 ].عدل[  مادة ـ110 / 3 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ  1

 ]. عدل[  مادةـ  247/ 4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ  2

 ].العدل [ ـ مصطلح  191ـ التعریفات ـ  3

 .640ـ ص ) ھـ  1094ت ( ـ الكلیات ـ أبو البقاء  4

  ]. بین[  مادةـ  328/ 1 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ  5

  ].عطف البیان [ ـ مصطلح  195ـ التعریفات ـ  6

 ].عطف البیان [ ـ مصطلح  195ن ـ . ـ م 7 

 ].عطف البیان [ ـ مصطلح  195ن ـ . م  ـ 8
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واإلیضاح والتفسیر كلھ بیان، فبعطف البیان بان وانكشف ما قد یكون غیر بیٍِّن وواضٍح، وفي ھذا 

  ).عطف ، وبیان (المعنى االصطالحي شبھ قریب جدًا من المعنى اللغوي لكلمة 

  :َغْیُر الُمْنَصِرف

مصطلح غیر المنصرف خالف مصطلح المنصرف، وغیر المنصرف استثني من التصریف       

: ، والمنصرف اسم فاعل من الفعل)غیر ( المنصرف لـ: ، وُأضیفت كلمة)غیر ( بأداة االستثناء 

تصرُُّفھا من : انصرف، واالنصراف والتصریف ھو اشتقاق بعض من بعض، وتصریف الریاح

)1(إجراؤھا بالتنوین: لى حال، وصْرف الكلمةوجھ إلى وجھ، وحال إ
.  

ما فیھ عّلتان من تسع، أو واحدة منھا تقوم مقامھما، وال  ((: وغیر المنصرف في االصطالح      

))یدخلھ الجر مع التنوین 
ھو نون ساكنة زائدة تثبت لفظًا  ((: ، والمنصرف ھو المنون، والتنوین)2(

))بعد حركة اآلخر ال خطًا 
)3(

، ویضبط بضّمتین أو فتحتین، أو كسرتین، والعلل التسع یجمعھا ھذان 

  :البیتان

  ُبــَعْدٌل ، وَوْصٌف ، وَتْأِنیٌث ، وَمْعِرَفٌة            وُعْجَمٌة ، ثم َجْمٌع ، ثم َتْرِكی ((              

)) ، وھذا القول تقریبـوُن زائـــدة من قـبـلـھـا ألـــف            ووزن ِفْعٍل والنُّـ         
)4(

  

وھذه العلل إذا اجتمعت علتان منھا في اسم فإن ھذا االسم ال یدخلھ التنوین، أي غیر منصرف،       

: أمثلة الممنوع من الّصرف، أو غیر المنصرف، نحو فمنأو عّلة واحدة تقوم مقام العّلتین، 

، فالعّلتان اللتان جعلتھ غیر منصرف، األولى أنھ صفة، والثانیة أنھ ِزید في آخره ألف )عطشان (

  .غیر منصرف، لعّلة العلمیة والتركیب) بعلبك : ( ونون، ونحو

  غیر المنصرف في ُعرف  واالسم غیر المنصرف تمنعھ علل من الصرف، أي التنوین، ومعنى      

النحاة فیھ قرب وشبھ من المعنى اللغوي عند أصحاب اللغة، فتسمیة ھذا المعنى االصطالحي عند 

  .النحاة أخذًا من المعنى اللغوي

                                                             

  ].صرف [  مادة ـ 391/ 2 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب: ینظرـ  1

 ].غیر المنصرف [ ـ مصطلح  210ـ التعریفات ـ 2 

  .281ـ ص ) ھـ  972ت ( شرح كتاب الحدود في النحو ـ الفاكھي  ـ 3

 .145/  3على ألفیة ابن مالك ـ  شرح ابن عقیل: ـ البیتان البن مالك ، وھما من شواھد 4
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  :الَفاِعل

یدل  ((: فعل، والفعل في اللغـة: مصطلح الفاعل مصطلح نحوّي، وھو اسم فاعل، من الفعل         

فعْلُت كذا أفعُلھ َفْعًال، وكانت من فالن َفْعلة حسنًة أو  : مل وغیره، ومن ذلكعلى إحداث شيء من ع

))قبیحًة 
)1(

.  

ما أسند إلیھ الفعل أو شبھھ على جھة قیامھ بھ، أي  ((: والفاعل في تعریفات الجرجاني ھو        

))على جھة قیام الفعل 
قام زیٌد، والمراد بشبھھ، وھو اسم : ، والمراد بما ُأسند إلیھ الفعل، نحو)2(

أقائٌم االزیدان، والصفة المشبھة، والمصدر، واسم الفعل، والظرف والجار : الفاعل، نحو

  .والمجرور، وأفعل التفضیل

م الذي ُاسند إلیھ قام زید، أي أن الذي قام بفعل القیام ھو االس: وإسناد القیام إلى زید في جملة      

زید، فھو فاعل الفعل، وھو الذي أحدث عمل القیام، فقد فعل َفْعلًة، فكل فعل یلزمھ : الفعل، وھو

: الفاعل بھ، ألنھ ال یمكن للفعل أن یقوم بذاتھ، واإلسناد المقصود في بدایة تعریف الفاعل، وھو قولھ

  . و الفاعل المشتق من الفعلما أسند إلیھ؛ ھو أن الفعل البد لھ من قائم یقوم بھ، وھ

((  :ثم بّین المصنف في تعریفھ لمصطلح الفاعل مخرجاتھ، كما بّین نوع الفاعل المختار، فقال      

 قصد مع الفعل عنھ یصدر أن یصح الذي ھو: المختار والفاعل فاعلھ، ُیَسّم لم ما مفعول عنھ لیخرج

)) وإرادة
)3(

.  

  :الُمْبَتدأ

وھو الجزء األول من  من المصطلحات النحویة التي أوردھا المصنف مصطلح المبتدأ،        

 عّز اهللا أسماء في الُمْبِدئ (( :اللغة وفيابتدأ، : أجزاء الجملة االسمیة، وھو اسم مفعول من الفعل

 بھ بدأ. أّول الشيء فعل: والَبْدء. مثال سابق غیر من ابتداء واخترعھا األشیاء أنشأ الذي ھو:  وجل

)) اْبِتَداًء فعلتھ: الشيء وَبدْأُت. واْبَتَدَأه وَأْبدأه َبْدًءا َیْبَدُؤه وَبَدَأُه
)4(

 .  

                                                             

  ]. فعل[  مادةـ  511/ 4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم ـ1

 ]. الفاعل[  مصطلح ـ 211 ـ التعریفاتـ 2 

  ]. الفاعل[  مصطلح ـ 211 ـم ـ ن ـ  3

 ]. بدأ[  مادة ـ 333/ 1 ـ)  ھـ711 ت( منظور ابن ـ العرب لسانـ 4 
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االسم المجرد عن العوامل اللفظیة ُمْسندًا  ((: ومصطلح المبتدأ في تعریفات الجرجاني ھو        

زید قائم، وأقائم : الصفة الواقعة بعد ألف االستفھام، أو حرف النفي رافعة لظاھر، نحو إلیھ، أو

))الزیدان؟، وما قائم الزیدان 
في المثال األول الذي ساقھ المصنف في تعریفھ للمبتدأ، ) زید ( ، فـ)1(

لمعنى ھو الذي یعنیھ في المثالین الثاني والثالث، مبتدأ ألنھ بدایة الجملة أو الكالم، وھذا ا) قائم ( و

  .، وھو قریب وفیھ شبھ ومناسبة بین المعنیین اللغوي واالصطالحي)بدأ ( اللغویون في الجذر 

  :الُمَثنَّى

مفرد، ومثنى، وجمع، وھو اسم : مصطلح نحوّي، وھو أحد أقسام االسم الثالثة، وھي الُمثّنى        

))جعلتھ اثنین : ثنیت الشيء تثنیة ((ثّنى، والتثنیة في اللغة من : مفعول من الفعل
)2(

.  

ما لحق آخره ألف أو یاء مفتوح ما قبلھا، ونون  ((: والمثنى في اصطالحات النحاة ھو        

))مكسورة 
قام : ، فاالسم إذا لحقھ ألف أو یاء مفتوح ما قبلھا، ونون مكسورة فھو مثنى، نحو)3(

مثنى، ُفتح حرف الدال فیھما، وُكِسرْت النون، ) والزیَدیِن الزیَداِن، ( الزیَداِن، ومررت بالزیَدیِن، فـ

، وھذا المعنى العددي للمثنى فیھ شبھ ومناسبة بین اثنان وھماوھما یدالن على زیٍد وزیٍد آخر، 

  . المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي

  :المْجرورات

المجرورات جمع، مفردھا مجرور، والمجرور إّما بحروف الجر، وإّما باإلضافة،          

جررت الحبل : ھو مدُّ الشيء وسحبھ، یقال: جّر،والجر في اللغة: والمجرور اسم مفعول من الفعل

)4(أسفل الجبل، كأنھ شيء قد سحب سحبًا : وغیَره أُجرُّه جرًا، والجرُّ
.  

))ھو ما اشتمل على ِعلم المضاف إلیھ  ((تعریفات الجرجاني ومصطلح المجرورات في          
)5(

 ،

، فالجّر )غالم ( مضاف إلیھ مجرور، ، والعامل فیھ ھو المضاف ) زید ( رأیت غالم زید، فـ: نحو

  .یشمل المضاف إلیھ، والجّر في االصطالح یتناسب مع الجّر في اللغة، وفیھ شبھ قریب

                                                             

  ].المبتدأ [ ـ مصطلح  252ـ التعریفات ـ 1 

 ]. ثني[  مادة ـ 208 / 1 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ  2

  ].المثنى [ ـ مصطلح  257ـ التعریفات ـ3 

  ]. جر[  مادةـ  410/ 1ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ینظرـ 4 

 ].المجرورات [ ـ مصطلح  260ـ التعریفات ـ 5 
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  :الَمْجُموع

المجموع اسم مفعول من الفعل جمع، والجمع في اللغة ـ كما سبق الحدیث عنھ ـ یدل على        

مّكة، سمِّي الجتماع الناس بھ، وكذلك یوم : جمعت الشيء جمعًا، وَجْمع: تضامِّ الشيء، ویقال

)1(یجتمع الناس فیھا وال یتفرقون خوف الّضالل: فالة ُمْجِمعة: الجمعة، ویقال
.  

))ما دّل على آحاد مقصودة بحروف مفردة  (( :والمجموع في االصطالح ھو        
: ، فكلمة )2(

مسلم، ومسلمون تدل على جماعة المسلمین، فالمسلمون : مسلمون جمع مذكر سالم، مفردھا

  .مجموع، وفي ھذا المعنى االصطالحي ما یتناسب مع المعنى اللغوي، وفیھ شبھ قریب

َنفٍر ورْھٍط، ألنھ ال : خرج بھذا القید مثل ((: وأورد المصنف مخرجات ھذا التعریف، فقال      

ال یكون جمیعھا : جاءني رجال، أو ال، أي : مفرد لھما بحروفھما بأن یكون جمیعھا ملفوظة، نحو

  تْمٍر  جواٍر في جمع جاریة، وأْدل في جمع َدْلٍو، لیس على زنة َفعل احتراز عن: ملفوظة نحو

))لیس من أبنیة الجموع ) َفْعل (ورْكٍب، فإن بناء 
)3(

.  

  

  :الُمذّكر

الُمذكَّر اسم مفعول من الفعل ذّكر، وھو من المصطلحات النحویة التي أوردھا المصنف في          

 خالف الذََّكر،وھو جمع ْكران،ذُّوال والّذكور الذُّكورة ((تعریفاتھ، والمذكر اسم، وھو في اللغة من 

)) األنثى
)4(

 .  

التاء، : خالف المؤنث، وھو ما خال من العالمات الثالث: الُمذّكر ((وفي تعریفات الجرجاني         

))واأللف، والیاء 
)5(

، فالعالمات الثالث ھذه للتأنیث، فاالسم الخالي من ھذه العالمات وما كان 

المؤنث على الرغم من وجود عالمة اسم مذكر، وھو خالف ) حمزة ( خالف المؤنث فھو مذكر، فـ

                                                             

  ]. جمع[  مادة ـ 480، 479/ 1 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم :ـ ینظر 1

 ].المجموع [ ـ مصطلح  261التعریفات ـ  ـ 2

 ].المجموع [ ـ مصطلح  261ـ التعریفات ـ 3 

  ]. ذكر[  مادة ـ73/ 2 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ  4

  ].المذكر [ ـ مصطلح  265ـ التعریفات ـ 5 
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اسم مذكر، وھو خالف المؤنث، وھو خالي من عالمات التأنیث، ) زید ( التأنیث وھي التاء، و

  .فالمعنى االصطالحي للمذكر ینطبق على المعنى اللغوي

  :الَمْرفوعات

ان وأخواتھا، المرفوعات في النحو ھي ركنا الجملة االسمیة، والفاعل وما ینوب عنھ، واسم ك        

یدل على خالف  ((رفع، والرفع : وخبر إّن وأخواتھا، وھو جمع مؤّنث، وھو اسم مفعول من الفعل

))رفعُت الشيء رفعًا، وھو خالف الخْفض : الوضع، تقول
)1(

.  

ھو ما اشتمل : المرفوعات ((: وأورد الجرجاني ھذا المصطلح في التعریفات وعّرفھ بقولھ         

))على علم الفاعلیة 
جاء زیٌد، فزید فاعل مرفوع، والرفع : ، فالرفع ھو عالمة إعراب، كقولك)2(

  .خالف الخفض أو الجرِّ، وفي ھذا المعنى االصطالحي ما یتناسب مع المعنى اللغوي للرفع

  :الُمْسَتْثنى الُمتَِّصل

وھو المصطلحات التي عّرفھا الجرجاني في تعریفاتھ،  المستثنى المتصل مصطلح نحوّي من        

والمستثنى اسم مفعول المستثنى بالمتصل، : في باب االستثناء، وھو مصطلح مرّكب، ُنعتْت كلمة

ھو : الثنيوواأللف والسین والتاء في السداسي تفید الطلب، أي طلب الثني، استثنى، : من الفعل

الرأس أو غیره إذا : تكریر الشيء مرتین، أو جعُلھ شیئین متوالیین أو متباینین، والّثْنیا من الجزور

استثناه صاحبھ، ومعنى االستثناء من قیاس الباب، وذلك أن  ذكره یثنِّي مّرًة في الجملة ومّرًة في 

إال زیدًا، فقد ذكرت بھ زیدًا : ذا قلتخرج الناس، ففي الناس زیٌد وعمرو، فإ: التفصیل، ألنك إذا قلت

إنھ خرج مما دخل فیھ، فعمل فیھ ما عمل : مّرًة أخرى ذكرًا ظاھرًا، ولذلك قال بعض النحویین

)3(عشرون في الدِّرھم 
.  

یدل على ضمِّ شيٍء إلى شيٍء حتى یْعلقھ،  (( اّتصل، والوصل: والمّتِصل اسم فاعل من الفعل       

)) ضّد الِھجران: وْصًال، والوصل ووصْلُتھ بھ
)4(

.  

                                                             

 ]. رفع[  مادة ـ 423/ 2 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ 1

  ].المرفوعات [ ـ مصطلح  268ـ التعریفات ـ 2 

  ]. ثني[  مادة ـ392، 391/ 1 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ـ ینظر3 

  ]. وصل[  مادة ـ115/ 6 ـ م ـ نـ 4 
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: وأخواتھا، نحو) إال ( المخرج من متعدد لفظًا بـ ((: والُمستثنى المّتصل في االصطالح ھو       

جاءني القوم إال زیدًا، فزید : جاءني الرجال إال زیدًا، فزید ُمخرج عن متعدد لفظًا، أو تقدیرًا، نحو

)) مخرج عن القوم، وھو متعدد تقدیرًا
أن یكون المستثنى بعضًا مما       : المراد بالمّتصل ((، و)1(

))قبلھ 
)2(

، فزید ُذِكر مّرتین، مّرة في الجملة مع الرجال أو القوم، ومّرة أخرى مفّصال ظاھرًا، وھو 

بعضًا مما قبلھ، فزید بعٌض من الرجال وبعض من القوم، وھذا المعنى متطابق في اللغة 

  .المناسبة واحدة والشبھ كبیر بین المعنیینواالصطالح، ألن 

  :الُمَفّرغ الُمْسَتْثنى

وھو مصطلح مرّكب، من مصطلحات باب االستثناء،  المستثنى الُمفّرغ ُیعدُّ مصطلح          

 ّرغ اسم مفعولفـ السابق الذِّكرـ والُمالمستثنى المّتصل مصطلح لمستثنى في اللغة بّین معناه في وا

  َمْفرغ الدَّْلِو الذي : خالف الشُّغل، والفْرغ: في اللغة یدل على ُخُلوٍّ، والفراغ فّرغ، والفراغ: من الفعل

)3(صبْبُتھ : ینصبُّ منھ الماء، وأفرْغُت الماء
.  

الذي ترك منھ المستثنى منھ ففرغ الفعل : ھو ((والمستثنى المفّرغ في تعریفات الجرجاني          

))ما جاءني إال زید : ، نحو)إال ( لمستثنى المذكور بعد وشغل عنھ با) إال ( قبل 
)4(

لم یشتغل : أي ((، 

)) قبل دخولھا) إال ( ُمعربًا بإعراب ما یقتضیھ ما قبل ) إال ( بما یْطُلْبھ، كان االسم الواقع بعد 
)5(

 ،

  ).إال ( ، فھو خاٍل مما قبل )إال ( جاء، وھو ُمستثنى قد فرغ الفعل قبل : فزید فاعل للفعل

المفّرغ مجتمعتین أو متفّرقتین في اللغة واالصطالح، تجد : المستثنى، وكلمة: وبالنظر إلى كلمة    

  .أن المعنى قریب والشبھ بّین بین المعنیین

  :ْنَقِطعالُم الُمْسَتْثنى

المستثنى المنقطع مصطلح من مصطلحات النحوّیة في باب االستثناء، والمستثنى سبق بیانھ         

یدل على َصْرٍم وإبانة  ((: انقطع، والقطع: في المصطلحین السابقین، والُمنقطع، اسم فاعل من الفعل

                                                             

  ].المستثنى المتصل [ ـ مصطلح  271ـ التعریفات ـ  1

  .95/ 2ـ شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ 2 

 ]. فرغ[  مادة ـ 493/ 4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ـ ینظر3 

  ].المستثنى المفرغ [ ـ مصطلح  271ـ التعریفات ـ  4

  .97/ 2على ألفیة ابن مالك ـ  ـ شرح ابن عقیل5 
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اطع الّرجالن، إذا تق: الِھجران، یقال: قطعُت الشيء أقّطعھ قْطعًا، والقطیعة: شيء من شيٍء، یقال

))تصارما 
)1(

.  

وأخواتھا ولم ) إال ( ھو الذي ذكر بـ ((: وعّرف المصنف المستثنى الُمْنقطع في تعریفاتھ، قائال        

))جاءني القوم إال حمارًا : یكن ُمخرجا، نحو
)2(

، فحماٌر ُمخرج من القوم، ألن كل منھما من جنس 

المراد   ((ُبْعد، والمعنى في ھذه الجملة انقطع، ألن مختلف عن اآلخر، فھناك تقاطع بینھما و

))أال یكون بعضًا مما قبلھ : بالمنقطع
)3(

، فالمعنى االصطالحي للمستثنى المنقطع فیھ مناسبة واحدة 

  .مع المعنى اللغوي، والشبھ كبیر بینھما

  :ُمَشابھ الُمضاف

  : مشابھ المضاف مصطلح نحوي، وھو قسم من أقسام المنادى، والُمشاِبھ اسم مفعول من الفعل       

شبَّھت ھذا بھذا، : في فالن شبٌھ من فالن، وھو شبُھُھ وِشْبُھُھ، أي شبیُھُھ، وتقول (( :لغًة الّشبھأشبھ، و

ابِـهات   آ يـات  (: وأشبھ فالن  فالنًا، وقال اهللا عّز وجّل ـتَـشـم رأُُختَابِ والك أُم  نه  ـاتـكَمـحأي ُیشبھ )م،

))بعضھا بعضًا 
: ، والمشابھ ُأضیفت إلیھا كلمة الُمضاف، والُمضاف اسم مفعول من الفعل)4(

أملتھ، : تدل على َمْیل الشيء إلى الشيء، یقال أضفت الشيء إلى الشيء ((واإلضافة  َأضاف،

))مالت، وكذلك تضّیفت، إذا مالت للغروب : مس تضیفوضافت الش
)5(

 .  

ھو كل اسم تعّلق بھ شيء، وھو من تمام معناه،  ((: ومشابھ المضاف في تعریفات الجرجاني       

))یا خیرًا من زید : ، في قولھم)خیرًا ( بـ) من زید ( كتعّلق 
)6(

كل  یراد بھ ((، والشبیھ بالمضاف 

منادى جاء بعده معمول یتمم معناه، سواء أكان ھذا المعمول مرفوعًا بالمنادى، أم منصوبًا بھ، أم 

))مجرورًا بالحرف ـ ال باإلضافة ـ والجار والمجرور متعلقان بالنداء
مصدر، وھو ) خیرا ( ، فـ)7(

معناه،         ، وھو من تمام)من زید ( شبیھ بالمضاف، ألن معمولھ حرف الجر واالسم المجرور

                                                             

  ]. قطع[  مادة ـ101/ 5 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ 1 

 ].المستثنى المنقطع [ ـ مصطلح  272ـ التعریفات ـ  2

  .95/ 2 ـ مالك ابن ألفیة على عقیل ابن شرحـ 3 

 .7: آل عمران ـ اآلیة: سورة، ] شبھ [ مادة ـ304/ 2 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب ـ 4

  ]. ضیف[  مادة ـ381، 380/ 3 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس بنا ـ اللغة مقاییس معجمـ  5

 ].مشابھ المضاف [ ـ مصطلح 273ـ التعریفات ـ 6 

 .32/  4ـ النحو الوافي ـ عباس حسن ـ  7
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لیس بمضاف، وإنما ھو شبیھ بھ، وفي ھذا المعنى االصطالحي مناسبة قریبة من المعنى ) خیرًا ( فـ

  .اللغوي للشبھ ولإلضافة

  

  :الًمْصدر

أورد المصنف مصطلح المصدر في تعریفاتھ، والمصدر بدایة الكلمة، والفعل ُمشتق من         

: المصدر، ـ على خالف بین النحاة في األسبق بین الفعل والمصدر ـ والمصدر في اللغة من مادة

در أصل الكلمة الذي تص: أوَُّلھ، والمصدر: أعلى ُمقدَِّم كل شيء، وصْدر األمر: صدر، والّصْدر

الّذھاب والّسْمع والِحْفظ، وإنما : إّن المصادر كانت أّول الكالم، كقولك: عنھ األفعال، وتفسیره

)1(ذھب ذھابًا، وسِمع سْمعًا وسماعًا، وحِفظ ِحْفظًا : صدرت األفعال عنھا، فیقال
.  

  وصدر  ھو االسم الذي اشتق منھ الفعل: المصدر ((: والمصدر في تعریفات الجرجاني قال عنھ      

))عنھ 
، فالفعل ُمْشتق من )َضَرب ( ـ مثًال ـ مصدر، والفعل الذي ُأشُتق منھ ) الضْرب ( ، فـ)2(

  .المصدر وصادر منھ، وھذا المعنى االصطالحي قریب جدًا من المعنى اللغوي

  :الُمضاف

المضاف مصطلح نحوّي، وھو في باب اإلضافة، وھو الجزء األول فیھا، والمضاف اسم        

أضاف یضیف فھو ُمضاف، واإلضافة في اللغة سبق التعرف علیھا في مصطلح : مفعول من الفعل

الرجل الواقع بین الخیل واألبطال وال قوة بھ، والُمْلَزق بالقوم ھو المضاف، : اإلضافة، فالُمضاف

: أنا ُأضیفھ، إذا َأَمْلتھ إلیك، ومنھ یقال: أنزلتھ، وتقول: ِنْفُت فالنًا، أي نزلت بھ للّضیافة، وأضْفتھوض

 )3(الّدعيُّ مضاف ألنھ ُمسند إلى قوم لیس منھم: ھو مضاف إلى كذا، أي ُممال إلیھ، ومنھ یقال
 ،

أملتھ، وضافت : الشيء تدل على َمْیل الشيء إلى الشيء، یقال أضفت الشيء إلى: ضیف ((ومادة 

))مالت، وكذلك تضّیفت، إذا مالت للغروب : الشمس تضیف
)4(

.  

                                                             

  ]. صدر[  مادة ـ 383 / 2 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب: ینظرـ 1 

  ].المصدر [ ـ مصطلح  277ـ التعریفات ـ 2 

  ].ضیف [ ـ مادة  32/ 3ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ـ ینظر3 

  ]. ضیف[  مادة ـ381، 380/ 3 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس بنا ـ اللغة مقاییس معجم ـ 4
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كل اسم ُأضیف إلى اسم آخر، فإن األول یجر الثاني،  ((  :والمضاف في تعریفات الجرجاني       

))مضافًا إلیھ : مضافًا، والمجرور: ویسمى الجار
)1(

، وقد سبق للجرجاني أن أورد في تعریفاتھ 

 وأ تعریفًا ُیفید وجھ على اسمین امتزاج ھي: اإلضافة  ((: مصطلح اإلضافة، حیث عّرفھا قائال

)) تخصیصًا
ھذا ثوُب خزٍّ، : ، والمثال السابق الذكر في مصطلح اإلضافة في ھذا البحث ھو)2(

خّز وھو : ، و االسم الثاني) مضاف : ( ویسّمىثوب وھو الجارُّ لالسم الثاني، : فـاالسم األول

، وفي تعریف المصنف للمضاف ھو تعریف لإلضافة عمومًا، )مضاف إلیھ : ( المجرور، ویسّمى

، یناسب معنى اإلضافة في اللغة، ألن )الثوب ( إلى ) الخّز ( فالمعنى االصطالحي إلضافة 

  .المعنیین قریبان ، وفیھما شبھ كبیر

  :الُمضاف إلیھ

في النحو مصطلح سبق اإلشارة إلیھ، واإلضافة تتكون من المضاف، والمضاف  اإلضافة         

إلیھ، والمضاف ھو الجزء األول في اإلضافة، وسبقت اإلشارة إلیھ قبل ھذا المصطلح، والمضاف 

إلیھ ھو الجزء الثاني في اإلضافة، واإلضافة في اللغة بینة في مصطلح اإلضافة، ومصطلح 

  .المضاف

كل اسم نسب إلى شيء بواسطة حرف الجر  (( :والمضاف إلیھ في تعریفات الجرجاني ھو        

غالم زید، وخـاتم فّضــة مرادًا، احترز بھ عـن الظرف، : مررت بزید، أو تقدیرًا، نحو: لفظًا، نحو

و بواسطة حرف الجر وھ) صمت ( صمت یوم الجمعة، فإن یوم الجمعة نسب إلیھ شيء وھو : نحو

))، ولیس ذلك الحرف مرادًا وإال لكان یوم الجمعة مجرورًا ) في ( 
في المثال األول ) زید ( ، فـ)3(

في المثال ) زید ( مضاف إلیھ، وكذلك ) زید ( بواسطة حرف الجر الباء، فـ) مررت ( منسوب إلى 

) زید ( فـ ،)غالم لزید : ( بواسطة حرف الجر المقدر، والتقدیر) غالم ( الثاني منسوب إلى 

:( بواسطة حرف الجر، والتقدیر) خاتم ( في المثال الثالث منسوبة إلى ) فّضة ( مضاف إلیھ،  و

مضاف إلیھ، وھذا المعنى االصطالحي إلضافة االسم إلى االسم فیھ ) فّضة ( ،  فـ)خاتم من فّضة 

  .شبھ وقرب من المعنى اللغوي لإلضافة

                                                             

  ].المضاف [ ـ مصطلح  278ـ التعریفات ـ  1

 ]. اإلضافة[  مصطلح ـ 45 ـم ـ ن  ـ 2

  ].المضاف إلیھ [ ـ مصطلح  278ـ م ـ ن ـ  3
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  :الُمْضمر

الُمْضمر ، وھو اسم  مصطلحالتي أوردھا المصنف في تعریفاتھ  ویةمن المصطلحات النح        

ھو المال : أضمر، یضمر فھو ُمْضمر، واإلضمار في اللغة من ضمر، والضِّمار: مفعول من الفعل

الغائب الذي ال ُیرجى، وكل شيء غاب عنك فال تكون منھ على ثقة فھو ِضماٌر، وأْضمْرُت في 

)1( في قلبھ وصدرهضمیري شیئًا، ألنھ ُیغیِّبھ 
.  

: ما ُوضع لمتكّلم، أو مخاطب، أو غائب، تقدم ذكره لفظًا، نحو: الُمْضمر ((: وفي االصطالح         

، أي أقرب )   وىـقْـتـلل  أَقْرب و ـه  واـلُدـاع ( : زید ضربت غالمھ، أو معنى بأن ذكر مشتقھ، كقولھ تعالى

))ھو زید القائم  : علیھ، أو حكمًا، أي ثابتًا في الذھن، كما في ضمیر الّشأن، نحو) اعدلوا ( لداللة 
)2(

 

، وھو ضمیر للغائب، )ھاء ( اسم اتصل بھ الضمیر ) غالمھ ( زید ضربت غالمھ، فإن : ، فجملة

العقل والقلب والضمیر ، وُفھم ذلك من خالل )زید ( وھذا الضمیر یعود على اسم سبقھ، وھو 

  .الداخلي

وعبارة عن اسم یتضمن اإلشارة إلى المتكلم   ((:وأضاف المصنف في تعریف المضمر بقولھ       

ما ال یستقل : أو المخاطب أو غیرھما، بعدما سبق ذكره، إما تخفیفا، أو تقدیرًا، والمضمر المتصل

))ما یستقل بنفسھ : بنفسھ في التلفظ ، والمضمر المنفصل
)3(

، )غالمھ ( ، فالمتصل مثل الھاء في 

، وكل ھذه الضمائر ُیْفھم منھا على االسم العائد علیھ ..... )أنا ، وأنت ، وھو، : ( والمنفصل مثل

من خالل العقل والقلب والضمیر الداخلي، ومعنى ھذا المصطلح فیھ شبھ قریب للمعنى اللغوي، ألن 

  .مناسبة تغییب الشيء في القلب واحدة

  :لَمْعِرفةا

: المعرفة مصطلح من المصطلحات النحویة، وھو خالف النكرة، والمعرفة والعرفان، تقول       

)4(عرف فالٌن فالنًا ِعرفانًا ومعرفة، وھذا أمر معروف 
.  

                                                             

 ].مرض[  مادة ـ3/371 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ـ ینظر 1

 .9: المائدة ـ اآلیة: ، سورة]المضمر [ ـ مصطلح  279ـ التعریفات ـ 2 

  ].المضمر [ ـ مصطلح  279ن ـ . ـ م  3

 ]. عرف[  مادة ـ 281/ 4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم: ـ  ینظر4 
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ما ُوضع لیدل على شيء بعینھ، وھي المضمرات، واألعالم، : المعرفة ((وفي التعریفات        

))والمبھمات، وما عّرف بالالم، والمضاف إلى أحدھما 
: ھم، واألعالم نحو: ، فالمضمرات نحو)1(

غالمي، : الغالم، والمضاف نحو: ھذا، والذي، وما ُعرِّف بالالم نحو: زید، والمبھمات نحو

بعینھ وھو معروف ال ینكره أحد،  ألنھ علٌم، والعلم معرفة خالف  زید ، یدل على شيء: فقولك

  .النكرة، وھو في ھذا المعنى مناسبة قریبة من المعنى اللغوي

  :المفعول بھ

 ، والمفعولالتي ذكرھا المصنف في تعریفاتھ مصطلح من المصطلحات النحویة المفعول بھ       

الفاعل  والفعل في اللغة ـ كما مر في مصطلحفعل، یفعل فھو مفعول، : من الفعل اسم مفعول

 من َفْعًال،وكانت أفعُلھ كذا فعْلُت: ذلك ومن وغیره، عمل من شيء إحداث على یدل ((: والفعل

)) قبیحًة أو حسنًة َفْعلة فالن
)2(

.  

ھو ما وقع علیھ فعل : المفعول بھ ((: وعّرف السید الشریف الجرجاني ھذا المصطلح قائال       

))الفاعل بغیر واسطة حرف الجر أو بھا، أي بواسطة حرف الجر 
ضرْبُت زیدًا، : ، كقولك)3(

ومررُت بزیٍد، فزید وقع علیھ فعل الفاعل بغیر واسطة حرف الجر، كما في المثال األول، 

ث شيء من وبواسطة حرف جر، كما في المثال الثاني، فھو مفعول بھ، والفعل في اللغة إحدا

عمل، واإلحداث في المثالین ھما الضرب والمرور، وحدث الضرب وقع على زید، كما وقع علیھ 

  .حدث المرور، فقد ُفِعل بھ الضرب والمرور، أي وقع علیھ الضرب والمرور

والمفعول مشتقٌّ من فعل، وھو اسم مفعول، واستعمالھ في علم النحو مجازّیا، ألن المناسبة        

  .عنى اللغوي والمعنى االصطالحي بّینة، والشبھ في المعنى قریب جدًابین الم

 كان إذا ،لغوًا ظرفًا: أیضًا ویسمى ((: وأضاف المصنف بیان تسمیة أخرى للمفعول بھ، فقال 

)) مقدرًا الحصول أو االستقرار مع كان إذا مستقرًا، أو مذكورًا، عاملھ
)4(

.  

  

                                                             

  ].المعرفة [ ـ مصطلح  283ـ التعریفات ـ  1

 ]. فعل[  مادة ـ 511/ 4 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم ـ2 

  ]. بھ المفعول[  مصطلح ـ 288 ،287 ـ التعریفاتـ 3 

  ]. بھ المفعول[  مصطلح ـ 288 ،287 ـالتعریفات ـ  4
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  :ھفی المفعول

) فیھ ( و ،فعل، وھو بّین في اللغة في مصطلح المفعول بھ: اسم مفعول من الفعل: المفعول         

  ).الظرف : ( جار ومجرور، یفید معنى الظرفیة، ویسمِّي النحاة ھذا المصطلح باسم آخر، ھو

أو ما فعل فیھ فعل مذكور لفظًا : المفعول فیھ ((: ومصطلح المفعول فیھ عّرفھ المصنف بقولھ         

))تقدیرًا 
)1(

اْمُكْث : ، باطِّراد، نحو)في ( زمان أو مكان ُضمِّن معنى  (( ظرف، والظرف) فیھ ( ، و 

ألن ) في ( ظرف زمان، وكل منھما تضمن معنى ) أزمنا ( ظرف مكان، و) ھنا ( ُھنا أْزُمنًا، فـ

))امكث في ھذا الموضع وفي أزُمٍن : المعنى
)2(

معین، أو مكان معین، فإن ، فالفعل إذا ُفِعل في زمن 

ھذا الزمان أو المكان مفعول فیھ ھذا الفعل، والمعنى الذي یدل علیھ مصطلح المفعول فیھ، تكاد 

  .تكون داللة واحدة مع المعنى اللغوي لھ، للقرب بین المعنیین

  :ھل المفعول

أي ) لھ ( و المفعول،، وقد سبق القول على المفاعیل التي عرفھا المصنفالمفعول لھ من        

ضربتھ تأدیبًا    : ھو عّلة اإلقدام على الفعل، نحو: المفعول لھ ((: ألجلھ، وفي اصطالحات النحاة

))لھ 
)3(

))ھو المصدر الُمفِھم علًة  ((، و 
)4(

، ففي المثال السابق عّلة اإلقدام على الضرب ھي 

  .ّھَم عّلة القیام بالفعلالتأدیب، فالضرب ألجل التأدیب، والتأدیب مصدر َبّیَن وَف

  والمثال الذي ساقھ المصنف یوّضح أن المعنى االصطالحي الذي أطلقھ النحاة على ھذا         

المعنى ھو من باب المجاز، ألن الداللة االصطالحیة والداللة اللغویة تكاد تكون على حدٍّ سواء، 

  . ألن المناسبة واحدة

  :مفعول ما لم ُیسّم فاعلھ

المتعدِّیة الفعل، الجملة الفعلیة من المعلوم أن ُیعّد ھذا المصطلح من المصطلحات النحوّیة، و        

  أي ُحذف الفاعل ألي غرض من : فإذا لم ُیسمَّ الفاعل كون من فعل، وفاعل، ومفعول بھ،تت

                                                             

  ].المفعول فیھ [ ـ مصطلح  288ن ـ  ـ م ـ1 

  .86، 85/ 2ـ شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ 2 

  ].المفعول لھ [ ـ مصطلح  288ـ التعریفات ـ  3

  .83/ 2 ـ مالك ابن ألفیة على عقیل ابن شرحـ 4 
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  .األغراض، فإن المفعول بھ یحلُّ محّل الفاعل، وینوب منابھ في اإلعراب

ھو كل مفعول  :فاعلھ ُیسّم لم ما مفعول ((: ف ھذا المصطلح في تعریفاتھ قائالوعّرف المصن       

))حذف فاعلھ وُأقیم ُمقامھ 
: ُمقامھ، فُیعَطى ما كان للفاعل، نحو ، فُیحذف الفاعل وُیقام المفعول بھ)1(

نال زیٌد خیَر نائل، فحذف الفاعل، : مفعول قائم مقام الفاعل، واألصل: ِنیَل خیُر نائل، فخیُر نائل

)2(وھو زید، وأقیم المفعول بھ ُمقامھ، وھو خیر نائل
، وإذا ُحِذف الفاعل لم ُیذكر، ولم ُیسّمى، 

  .اللغوي فالمعنى االصطالحي یتناسب مع المعنى

  : المْفعول الُمْطلق

المفعول المطلق من المفاعیل التي عّرفھا الجرجاني في تعریفاتھ، وھو مصطلح نحوي،        

أطلق، : والمفعول سبق الحدیث عنھ، والُمْطلق صفة للمفعول، والمطلق اسم مفعول من الفعل

ناقة ُتْرسُل ترعى حیث شاءت، ورجل ال: واإلطالق في اللغة من أطَلْقُت الناقة من ِعقالھا، والّطالق

)3(طلقھا زوجھا : طْلق الوجھ وطلیقھ، كأنھ منطلق، ورجل َطْلق اللسان وطلیُقھ، وامرأة طالق
.  

ھو اسم ما صدر عن فاعل فعل مذكور بمعناه، أي   ((: والمفعول المطلق في االصطالح      

))بمعنى الفعل 
: المصدر المنتصب، توكیدا لعاملھ، أو بیانًا لنوعھ، أو عدده، نحو ((، وھو)4(

))ضربت ضربًا، وِسْرت سیر زیٍد، وضربت ضربتین 
في المثال األول، اسم      ) ضربًا ( ، فـ)5(

  ، وھو ما صدر )ضرب ( ، وفعلھ مذكور في الجملة، وھذا االسم بمعنى الفعل المذكور)مصدر ( 

مفعول مطلق، وھو مؤكد لعاملھ مطلقًا، باعتبار ما تضمنھ من الحدث دون ) ضربًا ( عن فاعل، فـ

)6(اإلخبار والزمن
مفعول، وھو مؤكد لعاملھ مطلقا، ) ضربا ( ، فالمعنى االصطالحي ھو أن 

  . وھذان المعنیان نظیرھما في اللغة یحمالن المعنى القریب منھ، للشبھ بینھما

ما صدر : احترز بقولھ ((: د المصنف محترزاتھ، فقالوفي آخر تعریف ھذا المصطلح أور      

أعجبني : مذكور، عن نحو: عن فاعل فعل، عما ال یصدر عنھ، كزید، وعمرو، وغیرھما، وبقولھ

                                                             

  ].مفعول ما لم یسّم فاعلھ [ ـ مصطلح  288ـ التعریفات ـ 1 

 .50/ 2 ـ مالك ابن ألفیة على عقیل ابن شرح: ینظرـ 2 

 ]. طلق[  مادة ـ 421 /3 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم :ـ ینظر 3

  ].المفعول المطلق [ ـ مصطلح  288ـ التعریفات ـ 4 

  . 76/  2ـ شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ  5

  .214ص ـ ) ھـ  972ت ( شرح كتاب الحدود في النحو ـ الفاكھي : ـ ینظر 6
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كرھت قیامي، فإن   : بمعناه، عن: لیس مما فعلھ فاعُل ِفعل مذكور، وبقولھ) قیامك ( قیامك، فإن 

))ل مذكور إال أنھ لیس بمعناه ، وإن كان صادرًا عن فاعل فع)قیامي ( 
)1(

       .  

  :المفعول معھ

معھ، والمفعول بّین في  المفعول من المفاعیل التي تعّرض إلیھا  الجرجاني في تعریفاتھ       

جلس زید مع عمرو، وجاء : اسم لمكان االصطحاب أو وقتھ، نحو ((): مع ( المفاعیل السابقة، و

))زید مع بكر 
)2(

.       

: ھو المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل، لفظًا، نحو ((: والمفعول معھ في  االصطالح       

))ما شأنك وزیدًا : استوى الماء والخشبة، أو معنى، نحو
)3(

) واو ( االسم المنتصب بعد  ((، وھو 

))، والناصب لھ ما تقدمھ من الفعل، أو شبھھ )مع ( بمعنى 
)4(

في المثال ) او الو( ، فالمذكور بعد 

،    )الماء ( ھو مصاحب لمعمول الفعل وھو ) الواو ( ، وھذا المذكور بعد )الخشبة ( األول، ھي 

، وھي تفید االصطحاب، الذي أفاد أن الماء مساٍو مع الخشبة، فالواو )مع : ( بمعنى) الواو ( و

عولیة، فمعنى المفعولیة، منصوب بالمف) الواو ( أفادت معنى معّیة ما بعده لما قبلھ، وما بعد 

  .ومعنى المعّیة مناسبة ومشابھھ للمعنى اللغوي

  

  :الُمناَدى

  :  المنادى من المصطلحات النحوّیة، وھو باب من أبواب النحو، وھو اسم مفعول من الفعل      

ُبْعد ھّمتھ : ُینادي فھو مناَدى، أي وقع علیھ فعل النداء، وھو في اللغة من َنَدى الّصوت نادى

ومذھبھ وصّحة ِجْرمھ، وناداه أي دعاُه بأرفع الّصوت، وفالن أندى صوتًا من فالن، أي أبعُد 

)5(مذھبًا وأرفع صوتًا 
.  

  : و المطلوب إقبالھ بحرف ناب منابھ: الُمنادى ((: والمنادى في تعریفات الجرجاني قال عنھ        
                                                             

  ].المفعول المطلق [ ـ مصطلح  288ـ التعریفات ـ  1

  . 33/ 3شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ  ـ 2

  ].المفعول معھ [ ـ مصطلح  288ـ التعریفات ـ  3

 . 90/ 2ـ شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ـ  4

  ]. ندي[  مادة ـ209/ 4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب: ینظر ـ  5
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))أدعو، لفظًا أو تقدیرًا 
: وھذه الحروف تحل محل الفعل. یا، أیا، ھیا، أي، أ : ، ومن حروف النداء)1(

)2() هذَا  عن   أَعرِض  يوسف  (: قولھ تعالى: یا زیُد أْقِبل، وتقدیرًا نحو: أدعو لفظًا نحو
، أي یا یوسف، 

، ـ uـ یوسف : زید، والمنادى في اآلیة القرآنیة الكریمة ھو: فالمنادى في المثال األول ھو

فالمعنى الذي ُیفیده المنادى في االصطالح ھو المعنى الذي أفاده في اللغة، فكال المعنیین واحد، ألن 

للمنادى استعماال اصطالحیًا ُنِقل المناسبة بینھما واحدة لقربھما في الداللة، ولكن استعمال النحاة 

  .معناه من اللغة عن طریق المجاز

  :الَمْندوب

، والندُب لغًة )ندب ( مصطلح نحوّي في باب النداء، وھو اسم مفعول من الفعل  المندوب        

إنسانًا  تنَدبأن وا فالناه، وا ھناه، والّندبة االسُم، والّندب : الّنادبة تندب بالمّیت بحسن الثناء ((من 

))أو قومًا إلى أمر في حرٍب تدعوھم إلیھ وإلى غیره، فینتدبون أي یتسارعون 
)3(

.  

))) وا ( أو ) یا ( ھو الُمتفّجع علیھ بـ: المندوب ((: والمندوب في اصطالحات النحاة        
)4(

 ،

النداء ولكن  حرف من حروف النداء، ولم یقصد بھ) زید ( یا زیداه أو وا زیداه، سبق : فقولك

قصد بھ الندب علیھ أو التفّجع علیھ، وھذا المعنى االصطالحي تجده على حّد سواء مع المعنى 

  .اللغوي، على الرغم من الشبھ والقرب الكبیرین في المعنى، والمناسبة الواحدة بینھما

  :الُمْنَصِرف

  انصرف، واالنصراف في اللغة من التصریف الذي ھو  : المنصرف اسم فاعل من الفعل        

تصرُُّفھا من وجھ إلى وجھ، وحال إلى حال، وصْرف : اشتقاق بعض من بعض، وتصریف الریاح

)5(إجراؤھا بالتنوین : الكلمة
.  

                                                             

  ].المنادى [ ـ مصطلح  297ـ التعریفات ـ  1

  .29: یوسف ـ اآلیة: ـ سورة2 

  ]. بند[  مادة ـ205/ 4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ 3 

 ].المندوب [ ـ مصطلح  299ـ التعریفات ـ 4 

  ]. صرف [ مادة ـ 391/  2 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب: ینظرـ 5 
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یدخلھ الجر مع       ھو ما : المنصرف ((: ومصطلح المنصرف عّرفھ المصنف وقال أن         

))التنوین 
اسم مجرور مع التنوین، فھو منصرف، ُتكتب ) غالٍم ( مررت بغالٍم ، فـ: ، فقولك)1(

كسرتان وتنطق كسرة ونون، أي ُأدخلت نون في النطق، وھو المقصود بھ في اللغة، فالمناسبة بین 

  .في اللغة واالصطالح واحدة) التنوین ( المنصرف 

  :التي لنفي الجنس) ال ( المْنصوب بـ

التي لنفي الجنس، ) ال ( عّرف المصنف ھذا المصطلح في موضع سابق، وھو مصطلح اسم        

التي لنفي ) ال ( التي لنفي الجنس، ھو اسمھا، وسبق أیضا التعّرف على ) ال ( فالمنصوب بـ

: الّنصب (( الجنس في المصطلح السابق الذكر، والمنصوب ھو اسم مفعول من الفعل نصب، و

رْفُعك شیئًا تنِصُبھ قائمًا ُمْنتِصبًان والكلمة المنصوبة : ، والّنصب..... ضدُّ الرفع في اإلعراب، 

))ُیْرفع صوتھا إلى الغار األعلى 
)2 (

.  

ھو الُمْسند  :الجنس لنفي التي)  ال( ـالمْنصوب ب  ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح بقولھ        

))إلیھ بعد دخولھا 
)3(

التي لنفي الجنس، ) ال ( مصطلح اسم ، وفي ھذا التعریف إیجاز لتعریف 

ھو الُمسند إلیھ من معموَلْیھا، وھو الُمسند : التي لنفي الجنس) ال ( اسم  ((: حیث قال في تعریفھ لھ

))ال غالم رجل، وال عشرین درھمًا لك : إلیھ بعد دخولھا، َتلیھا نكرة، مضاًفا أو ُمشبھًا بھ، مثل
)4(

 ،

، وقد عملت فیھ )ال ( التي لنفي الجنس، وھو الُمسند إلیھ بعد دخول ) ال ( ھو اسم ) غالم ( فـ

التي لنفي الجنس، وھذا المعنى االصطالحي یناسب المعاني ) ال ( النصب، فھو منصوب بـ

)5(اللغویة لكلمات ھذا المصطلح، لقربھا وشبھھا لبعضھا
.  

  :الَمْنصوبات

ھي باب من أبواب النحو، وھي تضم المفعول المطلق، والمفعول لھ، والمفعول  المنصوبات        

: فیھ، والمفعول معھ، والمنصوبات جمع مؤنث، مفردھا منصوب، وھو اسم مفعول من الفعل

                                                             

  ].المنصرف [ ـ مصطلح  299التعریفات ـ ـ 1 

  ]. نصب[  مادة ـ226/ 4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب ـ 2

  ].التي لنفي الجنس ) ال ( المنصوب بـ[ ـ مصطلح  300ـ التعریفات ـ  3

 ].التي لنفي الجنس ) ال ( اسم [ ـ مصطلح  40ـ م ـ ن ـ  4

 .في موضعھ من ھذا البحث] لنفي الجنس التي ) ال ( اسم [ مصطلح : ـ ینظر 5
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نصب، وفي اللغة الّنْصُب ضّد الرفع في اإلعراب، والكلمة المنصوبة ُیرفع صوتھا إلى الغار 

)1(األعلى 
.  

))ھو ما اشتمل على علم المفعولیة : المنصوبات ((: وقال المصنف في ھذا المصطلح        
)2(

 ،

فالمفعول المطلق، والمفعول لھ، والمفعول فیھ، والمفعول معھ، ُكلھا علم المفعولیة، وھي دائما 

الذي منصوبة، والنصب ضّد الرفع، فوجود الشبھ بین ما یعنیھ اللغویون وما یعنیھ النحاة ھو 

أعطى لمصطلح المنصوبات تطورًا داللیًا جدیدًا یضیف داللة جدیدة على داللتھ الوضعیة في 

  .اللغة

  :الُمؤّنث الحقیقي

المؤنث الحقیقي مصطلح من المصطلحات التي عّرفھا السید الشریف الجرجاني، والمؤنث          

: المؤنثنھ في مصطلح تاء التأنیث ـ أّنث، والتأنیث في اللغة ـ كما سبق بیا: اسم مفعول من الفعل

: ویقال للكامل، ذكٌر رجل: یقال كما النساء، من للكاملة ُأنثى امرأة وھذه آنثت، وقد مئنات، امرأة

: الحق(( ، والحقیقي وصٌف للمؤنث، وھو نسبة للحق، و)3(تشّدد ولم لنت: تأنیثًا أمرك في أنثت

یُحقُّ علیك أن تفعل كذا، وأنت : وجوبًا، وتقول نقیض الباطل، حّق الشيء یحقُّ حقا، أي وجب

)) حقیق على أن تفعلھ
)4(

.  

احترز بھ عن النخلة    ( ھو ما بإزائھ َذَكر من الحیوان،  ((والمؤنث الحقیقي في االصطالح        

ما لم یكن كذلك بل یتعّلق : ، كامرأة وناقة، وغیر الحقیقي)وإن لھا ذكر، لكن تأنیثھا غیر حقیقي 

))كالظلمة، واألرض، وغیرھا : الوضع واالصطالحب
مؤنث حقیقي، ألنھا خالف ) امرأة ( ، فـ)5(

الرجل، والرجل ذكر، وتأنیث المرأة حقیقة واجبة، فھي مؤنثة في المعنى واللفظ ، وھو ما یتناسب 

ظلمة مع المعنى اللغوي، أما المؤنث غیر الحقیقي الوارد في ھذا التعریف ھو المؤنث اللفظي، فال

  .واألرض مؤنث لفظي، سواء كانت عالمة التأنیث لفظّیة أو مقّدرة

                                                             

 ]. نصب[  مادة ـ 226/ 4 ـ)  ھـ 170 ت(  لخلیلا ـ العین كتاب: ـ ینظر 1

  ].المنصوبات [ ـ مصطلح  301ـ التعریفات ـ 2 

 ]. أنث[  مادة ـ35/ 1 ـ)  ھـ 538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساس: ینظرـ  3

  ]. حقق[  مادة ـ 339/  1 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب ـ 4

  إبراھیم . ، وما بین القوسین سقط من نسخة التي حّققھا د]المؤنث الحقیقي [ ـ مصطلح  303ـ التعریفات ـ 5 

 .األبیاري    
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   :الُمَؤّنث اللْفظي

أّنث، والتأنیث بّین : المؤنث اللفظي نوع من أنواع التأنیث، والمؤنث اسم مفعول من الفعل        

 ُیْلفظ ما الكالم: الّلفظ  ((واللفظي نسبة لّلفظ، و ومصطلح المؤنث الحقیقي، في مصطلح تاء التأنیث،

)) لفظًا یلِفظ لفظ والفعل فیك، في كان بشيء ترمَي أن: والّلْفُظ علیھ، ُحِفظ إال بشيء
)1(

 .  

: ما فیھ عالمة التأنیث لفظًا، نحو: المؤنث اللفظي ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح بقولھ      

:    أرض، تُرّدھا في التصغیر، نحو: ضاربة، وُحبلى، وحمراء، أو تقدیرًا، وھو التاء، نحو

))أریضة 
أسماء مؤنثة لحقتھا عالمات التأنیث وھي تاء ) ضاربة، وحبلى، وحمراء ( ، فـ)2(

والممدودة، فھذه العالمات ُأثِبَتْت خطًا في الكتابة، ولفظًا في التأنیث، وألف التأنیث المقصورة، 

النطق، فھذه األسماء مؤنثة ُلِفظت فیھا عالمات التأنیث، أو ُقدِّرت، فالمعنى االصطالحي للمؤنث 

  .اللفظي یناسب المعنى اللغوي لكلمة مؤنث، وكلمة لفظي، لقرب الشبھ بینھما

  :الَمْوصول

 شيٍء إلى شيٍء ضمِّ على یدل (( :لغًة وصلوصل،  وال: الموصول اسم مفعول من الفعل         

)) الِھجران ضّد: والوصل وْصًال، بھ ووصْلُتھ یْعلقھ، حتى
)3(

.  

ما ال یكون جزًءا تامًا إال : الموصول ((: والموصول في التعریفات عّرفھ الجرجاني قائًال       

))بصلة وعائد 
الموصوالت ُكلُّھا ـ حرفیة كانت أو اسمیة ـ یلزم أن یقع  بعدھا صلٌة تبّین  ((، و)4(

))معناھا 
)5(

، والّصلة التي تبّین المعنى جملة كانت أو شبھ جملة یشترط أن یكون فیھا عائد، وھو 

اسم ) الذین ( جاءني الذین أكرموا زیدًا، فـ: ضمیر یعود على الموصوالت ویطابقھا، فقولك

، المشتملة على عائد وھو واو الجماعة، فالّصلة )أكرموا زیدًا : ( وجملة الّصلة ھيموصول، 

والعائد اتصال بالموصول حتى یتّم المعنى، وھذا االتصال تجد معناه قریبا والشبھ فیھ كبیر بینھ 

  . وبین المعنى األصلي في اللغة

                                                             

  ]. لفظ[  مادة ـ 93/  4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ  1

 ].المؤنث اللفظي [ ـ مصطلح  303ـ التعریفات ـ 2 

  ]. وصل[  مادة ـ115/ 6 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ  3

  ].الموصول [ ـ مصطلح  305ـ التعریفات ـ 4 

  .73/ 1ـ شرح ابن عقیل عل ألفیة ابن مالك ـ 5 
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  :الّنْعت

الّنعت : وصفك الشيء بما فیھ، ویقال: ُت لغًةالنعت مصطلح نحوّي في باب التوابع، والّنْع        

ھذا نعت سوء، فأما العرب : وصف الشيء بما فیھ إلى الُحسن مذھُبھ، إال أن یتكّلف متكّلف فیقول

ھو نعت كما ترى، ُیرید الّتتمة، وأھل : العاربة فإنما تقول لشيء إذا كان على استكمال النعت

)1(یقوم مقامھ، نعتُّھ أنعتھ نعتًا، فھو منعوتالّنعت َخَلٌف من االسم : النحو یقولون
.  

  تابع یدل على معنى في متبوعھ : الّنعت ((: ومصطلح الّنعت في تعریفات المصنف قال عنھ       

))مطلًقا 
ھي االسم  ((: فقال ، ویسمى الّصفة، وقد سبق للمصنف أن ذكر مصطلح الصِّفة وعّرفھ،)2(

طویل وقصیر وعاقل وأحمق، وغیرھا، وھي األمارة : الّدال على بعض أحوال الّذات، وذلك نحو

))الالزمة بذات الموصوف الذي یعرف بھا 
وصٌف ) الكریم ( مررت بزیٍد الكریِم، فـ: ،  فقولك)3(

،  فیصدق على زید في ھذا المثال نعتھ أو وصفھ بالكرم، وھذا )زید ( ونعٌت لموصوف قبلھ، وھو

النعت من باب التوابع، أي أنھ یتبع المنعوت في حاالتھ اإلعرابیة، ومعنى النعت االصطالحي 

  . بھ من المعنى اللغويالذي یقصده النحاة فیھ مناسبة قریبة وش

وبھذا القید  ((: وأضاف المصنف في  تعریفھ للنعت توضیح القید الذي یخرج عنھ، فقال       

ضربت زیدًا، وإن توّھم أنھ تابع یدل على معنى، لكن ال یدل علیھ مطلقًا، بل حال : یخرج مثل

))صدور الفعل عنھ 
)4(

.  

  :الّنِكرة

النكرة مصطلح من المصطلحات النحویة التي أوردھا السید الشریف الجرجاني في تعریفاتھ، وھي  

)5(استفھامك أمرًا ُتنكره : في اللغة نقیض المعرفة، واالستنكار
.  

))ما ُوضع لشيء ال بعینھ، كرجل، وفرس  (( :أّما في تعریفات المصنف ھي        
رجل، ( ، فـ)1(

تطلق على كل رجٍل وال ) رجل ( على شيء غیر معّین وال محدد، فكلمة یدل كل منھما ) وفرس 

                                                             

  ]. نعت[  مادة ـ 239/ 4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیلالعین  كتاب: ـ ینظر 1

  ].النعت [ ـ مصطلح  311ـ التعریفات ـ  2

  ].الّصفة [ ـ مصطلح  175ـ ن ـ  م ـ 3

  ]. النعت[  مصطلح ـ 311 ـم ـ ن ـ 4 

  ]. نكر[  مادة ـ264/ 4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیللعین ـ ا كتاب: ینظر ـ 5
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تطلق على كل فرس وال تدل على فرس معّین، ) فرس ( تدل على رجل معّین، وكذلك كلمة 

ومعرفتك بھما أمر تنكره، فمعنى النكرة االصطالحي فیھ شبھ وقرب ومناسبة بینھ وبین المعنى 

  .اللغوّي األول للنكرة

ما تقّدم أن المصطلحات النحویة ِصیغت عن طریق المجاز، ألن المعنى والمفھوم  خالصةو        

النحوي فیھ شبھ قریب من المعنى اللغوي، فالمفھوم العلمي لھذه المصطلحات یتناسب مع المعنى 

  .اللغوي والعالقة بینھما قریبة، فانتقال المعنى اللغوي إلى المعنى االصطالحي عند طریق المجاز

  

                                                                                                                                                                                   

 ].النكرة [ ـ مصطلح  316ـ التعریفات ـ  1
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ل الرابــــــــــعـــــــــــــــالفص  

 

ـــةويـــــــــــات اللغـــــلحصطامل      

     الغيـــــــــــةــالب و    
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  ــــــةــــــویلغـال صطلحاتلما: أوال

  

  

أن  من خاللھا یستطیع اإلنسانھي ظاھرة اجتماعیة واللغة ھي وسیلة التخاطب البشري،        

نعمة من اهللا منَّ بھا على عباده، كسائر  ، وھي، وعّما یدور في خلجاتھیعبر على احتیاجاتھ وطلباتھ

  .النعم األخرى

األخرى بھا أمة العرب على سائر األمم  لغات البشریة، شّرف اهللالواللغة العربیة أفضل       

كون أفضل          تبنزول القرآن الكریم بھا، كما أن لھا من المزایا األخرى التي تؤھلھا بأن 

        .، والحمد هللاللغات

 ، وعلى القرآن الكریمفي عمومھ على دینھم اإلسالميوكان حرص المسلمین ومحافظتھم         

یعتبر اللحن الباعث األول على  ((دراسة عدید العلوم، ول  العامل األساسي، ھو في خصوصیتھ

تدوین اللغة وجمعھا، وعلى استنباط قواعد النحو وتصنیفھا، فقد كانت حوادثھ المتتابعة نذیر 

)) الخطر الذي ھّب على صوتھ أولو الغیرة على العربیة واإلسالم
كانت من أولویاتھم دراسة ، ف)1(

اللغة العربیة، حیث كانت أول خطوة في ذلك ھو جمع اللغة مشافھة من األعراب الفصحاء في 

  .لغتھم بغیرھا ، والذین لم تفسدالقرى والبراري

اختالف الكالم في معنى واحد، ولغا یلغو لغوًا، یعني : الّلغات واللغونمن  جمافي المعواللغة         

واللغة  ،)2(اختالط الكالم في الباطل، وألغیت ھذه الكلمة، أي رأیتھا باطًال، وفضًال في الكالم وحشوًا

)3(قال ابن جنيأصوات أو إشارات أو عالمات، ومعظمھا ینحصر في األصوات، 
في  )ھـ 392ت ( 

                                                             

  .8ـ من تاریخ النحو ـ سعید األفغاني ـ دار الفكر بیروت ـ  ص  1

  ]. ـ لغولغا [  مادة ـ 92/ 4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب: ینظر ـ 2

  ھو عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح، من أئمة األدب والنحو، لھ شعر، ولد بالموصل وتوفي : ابن جنيـ  3

  شرح : عاما، كان أبوه مملوكا رومیا لسلیمان بن فھد األزدي الموصلي، من تصانیفھ 65ببغداد عن نحو      

  ، والمبھج في اشتقاق أسماء رجال الحماسة، والمحتسب في شواھد القرآن ، وسر الصناعة ،  دیوان االمتنبي     

  .ھـ392والخصائص، توفي سنة      

  . 204/  4ـ ) ھـ  1396ت ( األعالم ـ  الزركلي : ینظر    
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))كل قوم عن أغراضھم  فإنھا أصوات یعّبر بھا: أما حّدھا ((: باب القول على اللغة وما ھي
ھي و ،)1(

))نظام من الرموز الصوتیة المتفق علیھ في البیئة اللغویة الواحدة  ((
)2(

.  

عن مدلوالت جواھر المفردات وھیئاتھا الجزئیة التي  ((وعلم اللغة ھو العلم الباحث         

          وضعت تلك الجواھر معھا لتلك المدلوالت بالوضع الشخصي، وعما حصل من تركیب

))زئیة ــلى المعاني الجـة عـداللـا من حیث الوضع والـیئاتھـوھ ر، ـكل جوھ
وفائـدة ھـذا العـلم  ،)3(

اإلحاطة بھذه المعلومات، وطالقة العبارة وجزالتھا، والتمكن من التفنن في الكالم وإیضاح  ((ھي 

))المعاني بالبیانات الفصیحة واألقوال البلیغة 
)4(

.  

واللغویون كغیرھم من العلماء، أطلقوا أسماء للمفاھیم العلمیة في دراستھم للغة، ھي        

 ذكر) ھـ  816ت (  السید الشریف الجرجانيواصطالحات وجدوا فیھا وسیلة التفاھم فیما بینھم، 

كیفیة صیاغة ھذه المصطلحات، وفي ما یلي دراسة ل، وعّرفھا في تعریفاتھ بعض ھذه المصطلحات

  ـ:، وھذه المصطلحات ھيوانتقالھا من اللغة إلى االصطالح طریقة تولیدھاوتحلیل لوصف و

  :االْشِتقاق

وسیلة من وسائل نمو  االشتقاقمما امتازت بھ اللغة العربیة عن غیرھا بأنھا لغة اشتقاق، و         

قاق الكبیر، االشتقاق الصغیر، واالشت: ھي اتھا، وھو ینقسم إلى ثالثة أنواعاللغة وتكثیر مفرد

)5(واالشتقاق األكبر
ھذا أخي : الشَّقیق من قولك: للفعل شّق أو شقق، وفي اللغة وھو مصدر، 

: َشِظیٌَّة ُتشقُّ من لوح أو خشبة، والشِّقاق: وشقیقي، وِشقُّ نفسي، وأخت الرجل شقیقتھ، والشِّقَُّة

)6(األخذ في الكالم: الخالف، واالشتقاق
.  

نْزع لفٍظ من آخر، بشرط مناسبتھما معنًى وتركیبًا،  ((:واالشتقاق في تعریفات الجرجاني ھو       

))وُمغایرتھما في الصیغة 
انُتزعت واشتقت من الّضرب، وبین الضرب، ضارب، : كلمة نحو ،)7(

فْعل، وضارب : وضارب مناسبة في المعنى والتركیب، وتغایر في الصیغة، فالضرب على وزن
                                                             

 .   44/  1) ھـ  392ت ( ـ الخصائص ـ ابن جني  1

 .26م ـ ص 2003حجازي ـ دار الثقافة للنشر ـ القاھرة ـ  محمود فھمي. ـ أسس علم اللغة العربیة ـ د 2

 .496ـ ص ) ھـ  1307ت ( أبجد العلوم ـ القنوجي  ـ 3

  .496ن  ـ ص . م   ـ 4

  .، وما بعدھا 91حاتم صالح الضامن ـ ص. فقھ اللغة ـ د: ـ ینظر 5

  ].شقق [ ـ مادة  346/ 2ـ )  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب: ـ ینظر 6

  ].االشتقاق [ ـ مصطلح  43ـ التعریفات ـ  7
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فاعل، فالصیغتان تختلفان، كأن الكلمتین شقیقتان، أو أن كلمة الضرب ُشّقت بین نصفین : على وزن

اویین، وھذا من التكثیر في الكالم واألخذ فیھ، فاالشتقاق نوع من أنواع تولید األلفاظ ، وھذا سمت

فإعطاء ، المعنى االصطالحي یجتمع  مع المعنى اللغوي في مناسبة واحدة، لقرب الشبھ بینھما

    .تسمیة االشتقاق لھذا المعنى االصطالحي من باب المجاز

  :االْشِتقاق األْكبر

االشتقاق األكبر مصطلح من المصطلحات اللغویة التي أوردھا المصنف في تعریفاتھ، وھو           

اشتقاق  ثّمةأفعل تفضیل، ف أحد أنواع االشتقاق، واالشتقاق سبق بیانھ لغة واصطالحا، واألكبر

أكبر ولد : اإلثم الكبیر من الكبیرة، والُكْبُر: الِكْبُركُبر، و: كبیر، وھذا اشتقاق أكبر، واألكبر من الفعل

مصدر الكبیر في السِّنِّ : اسم للتكّبر والعظمة، والِكْبُر: رفعة في الّشرف، والكبریاء: الرجل، والُكْبُر

ورثوا المجد كابرًا عن : كُبر علینا كبارة، وتقول: لتمن الناس والّدواب، فإذا أردت األمر العظیم ق

)1(كابر، أي كبیرًا عن كبیر في الشرف والعّزة 
.  

ھو أن یكون بین :  االْشِتقاق األْكبر ((: وعّرف السید الشریف الجرجاني ھذا المصطلح قائال        

))نعق، من الّنھق : الّلفظین تناسب في المخرج، نحو
)2(

مخارج الحروف ، وھو عبارة عن تناوب 

ھدیل الحمام وھدیره، وتناوب : عن بعضھا، لقرب المخرج الصوتي، كتناوب الّالم، والراء في

فالكلمات السالفة الذكر اشتّقت من بعضھا، مع تناسب في  ،)3(سراط وصراط : السین والصاد في

وھذا  ود اشتقاق صغیر وآخر كبیر،، وسمي ھذا االشتقاق باألكبر لوجوالتركیب المعنى والمخرج

  .تناسب مع المعنى اللغوي لكلمة اشتقاق، وكلمة أكبر

  :االْشِتقاق الّصغیر

، كما سبق بیان االشتقاق، وھذا االشتقاق الّصغیر نوع من أنواع االشتقاق، وقد سبق بیانھ        

 ، وعلیھ تجري كلمةوأكثرھا أھمیةالنوع من االشتقاق ھو أكثر أنواع االشتقاق ورودًا في العربیة، 

)4(، ویسمى األصغر أو العام، أو الصرفي)اشتقاق ( 
  في اللغة  والصغیر صفة مشبھة، والصغیر، 

                                                             

  ].كبر [ ـ مادة  6،  5/  4ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ـ ینظر 1
  ].االشتقاق األكبر [ ـ مصطلح  44ـ التعریفات ـ  2

  .97حاتم صالح الضامن ـ ص . فقھ اللغة ـ د: ینظر ـ 3

  .92م ـ ن  ـ ص  :ـ ینظر 4
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)1(خالف الكبیر: ضّد الِكبر، والّصغیر: یدل على ِقلٍَّة وحقارة، من ذلك الصَِّغر
.  

كون بین الّلفظین تناسب في الحروف ھو أن ی ((واالشتقاق الصغیر في تعریفات الجرجاني         

))ضرب من الّضرب : والتركیب، نحو
)2(

الضرب، وبینھما : ضرب مشتق من المصدر: فالفعل .

وھذا االشتقاق صغیر ألنھ  تناسب في الحروف والتركیب، لیدل في الكلمة الجدیدة على معنى مفید،

دراسات أخرى لالشتقاق، وھي االشتقاق الكبیر دراسة، ثم جاءت بعده  أول أنواع االشتقاق

، فأكبر، سابقتھا كبیرة عنھي صغیرة، والتالیة لھا ھي األولیة واالشتقاق األكبر، فالدراسة 

والدراسة األولیة تكون بسیطة وصغیرة، ثم تتطور الدراسة وتكبر، وفي معنى االصطالحي لھذا 

  .المصطلح ما یشابھ المعنى اللغوي

  :لكبیراالْشِتقاق ا

أن تأخذ أصال من األصول الثالثیة، فتعقد علیھ،   ((وھواالشتقاق الكبیر أحد أنواع االشتقاق،         

))وعلى تقالیبھ الستة معنى واحدًا 
من الفعل كُبر، وھو في اللغة كما سبق ة، ھوالكبیر صفة مشب)3(

رفعة في الّشرف، : أكبر ولد الرجل، والُكْبُر: اإلثم الكبیر من الكبیرة، والُكْبُر: بیانھ، من الِكْبُر

مصدر الكبیر في السِّنِّ من الناس والّدواب، فإذا أردت : اسم للتكّبر والعظمة، والِكْبُر: والكبریاء

ورثوا المجد كابرًا عن كابر، أي كبیرًا عن كبیر في : ینا كبارة، وتقولكُبر عل: األمر العظیم قلت

)4(الشرف والعّزة 
 .  

ھو أن یكون بین الّلفظین :  االْشِتقاق الكبیر ((: وأورد المصنف ھذا المصطلح، وعّرفة بقولھ          

))الجذب : َجَبذ، من:  تناسب في اللفظ والمعنى دون التركیب، نحو
)5(

فالتقالیب الستة لھا         ، 

، فھذه )ب ذ ج ( ، و)ب ج ذ ( ، )ذ ج ب ( ، و )ذ ب ج ( ، و )ج ب ذ ( ، و )ج ذ ب : ( ھي

فھي أین ) ج ب ر ( من ذلك تقلیب  ((و التقلیبات بینھا تناسب في اللفظ  والمعنى، دون التركیب،

))وقعت للقوة والّشّدة 
أخذ كلمة من أخرى، وكذلك التقلیبات  فالتقلیبات عملیة اشتقاقیة، وھي ،)6(

                                                             

 ].صغر [ ـ مادة  290/  3ـ )  ھـ 395 ت(  فارس بنا ـ اللغة مقاییس معجم: ـ ینظر 1

 ].االشتقاق الّصغیر [ ـ مصطلح  44ـ التعریفات ـ 2 

  .95حاتم صالح الضامن ـ ص . ـ فقھ اللغة ـ د 3

  ].كبر [ ـ مادة  6،  5/  4ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ـ ینظر 4
 ].االشتقاق الكبیر [ ـ مصطلح  44ـ التعریفات ـ  5

  .95حاتم صالح الضامن ـ ص . فقھ اللغة ـ د ـ 6
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الستة ھي عدد كبیر من التقلیبات في الجذر الثالثي، وھذا المعنى االصطالحي لالشتقاق الكبیر فیھ 

  .مناسبة قریبة من المعنى اللغوي

  :االصطالح

ھو ما تواضع علیھ علماء النحو والّصرف من مفردات اللغة، للداللة  ((االصطالح مصطلح          

...) المبتدأ والخبر والفاعل والناقص ( على أبواب النحو والّصرف وأقسامھا وأحكامھا، فلكل من 

))قد یختلف عن معناه اللغوّي، وقد یتَِّفق مفھوم خاص 
 نقیض اإلفساد،: في اللغة إلصالحاو ،)1(

)2(تصالح القوم بینھم : حْلأقامھ، والصُّ: فسادهوأصلح الشيء بعد 
.  

عبارٌة عن : االصطالح (( :في التعریفات أورد لھ المصّنف عدة تعریفات، فقال االصطالح       

اتِّفاق قوم على تْسمیة الشيء باسم ما ُیْنقل عن موضعھ األول، وإخراج اللفظ من معنى ُلغوّي إلى 

: وقیل. اتِّفاق طائفة على َوْضع الّلفظ بإزاء المعنى: صطالحاال: وقیل. آخر لمناسبة بینھما

 لفٌظ: االصطالح: وقیل. إخراج الشيء عن معنى ُلغوّي إلى معنى آخر، لبیان المراد: االصطالح

))ُمعیَّن بین قوم ُمعیَّنین 
فساد، واللفظ ، فاتِّفاق القوم یكون على اإلصالح وال یكون على اإل)3(

والُمعّین بین قوم ُمعّینین یكون باالّتفاق، فاالصطالح في اللغة یشبھ االصطالح في مصطلحات 

  .المعنیین قرب والمناسبة بینھما واحدةالعلوم والفنون، وبین 

   :التَّراُدف

الترادف مصطلح من المصطلحات اللغویة، وھو من خصائص اللغة العربیة التي اختصت         

: عن غیرھا، وھو ضّد المشترك، والترادف في اللغة من رِدف َرِدفھ وأردفھ وارتدفھ وترّدفھبھ 

ب ـین ركـادفمتر: ـىاؤوا ُردافـا وجـذناه وأركبناه وراءنـأي أخ: ناهـدفـًا فارتـا فالنـھ، وأتینـركب خلف

)4(تبعتھ : وترّدفتھ وأردفتھبعضھم خلف بعض إذا لم یجدوا إبًال یتفّرقون علیھا، وَرِدْفُتھ ورِدفت لھ 
.  

  ھو تواِلي األلفاظ المفردة : عبارة عن االتحاد في المفھوم، وقیل (( :والّترادف في االصطالح        

                                                             

  میشال عاصي ـ دار العلم للمالیین ـ بیروت . إمیل بدیع یعقوب، د. المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 1

  ].االصطالح [ ـ مصطلح  148ـ ص  1م ـ م 1987ـ  1ـ ط     

  ]. صلح[ ـ مادة  384/  7ـ )  ھـ711 ت( ابن منظور لسان العرب ـ : ینظر ـ 2

  ]. الصطالحا[ مصطلح ـ  45، 44ـ التعریفات ـ  3

  ]. ردف[  مادة ـ 348/  1 ـ)  ھـ 538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساس: ـ ینظر4 
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))الّداّلة على شيء واحد باعتبار واحد 
جلس وقعد، وجاء وأتى، وظّن وحِسب، وذراع : ( ، فقولك)1(

كلمتین من الكلمات السابقة تدل على معنى واحد على الرغم ، فُكلُّ ....... )للیث واألسد، وساعد، وا

من أن اللفظین یختلفان، فاللیث ھو األسد، كأّن إحداھما تبع األخرى في المعنى وركبت وراء 

األخرى في ذلك، وھذا االتفاق في المعنى االصطالحي للمعنى اللغوي من باب المجاز ، ألن 

  .الحي واحدةالمناسبة بین المعنیین اللغوي واالصط

  :الَعاّم

: مصطلح العام من المصطلحات اللغویة التي أوردھا المصنف، والعاّم اسم فاعل من الفعل        

))العاّمة خالف الخاصة  (( العام في اللغة منعمم، و
)2(

.  

ظ موضوعًا بالوضع الواحد لكثیر غیر ـون اللفـك ((: ات الجرجانيـام في تعریفــومصطلح الع        

))محصور مستغرق لجمیع ما یصلح لھ
)3(

وكل لفظ وضع لمتعدد مع أنھ ال واحد لھ من لفظھ، فھو , 

عام معنى ال صیغة، كاإلنس والجّن والقوم والرھط وكل وجمیع، والعام صیغة ومعنى كرجال 

ونساء، وإن لم یكن من لفظھ مفرد، والعام معنى ال صیغة كقوم، فإنھ عام بمعناه وصیغتھ مفرد، 

)4(ل، فإنھا عام بمعناه، ومن ألفظ العموم كّلما وسیما و أینما، وھناك أیضا صیغ عدیدة للعمودوك
 ,

 من الناس كلمة تدل على عدد كثیر) إنس ( فكل ھذه األلفاظ تدل على العموم وغیر مختصة، فكلمة 

ة بین ـفالمناسبل ما یصلح لھ، ـل لكـوم شامـرق لجمیع ما یصلح لھ، فالعمـغیر محصور، وھو مستغ

  .في االصطالح، ومعناه في اللغة واحدة والشبھ قریب) العام ( معنى  

: فقولھ ((: وذكر المصنف في ذیل تعریفھ لمصطلح العام مخرجاتھ، وأردفھ بأمثلة، فقال        

لم موضوعًا بالوضع الواحد، ُیخرج المشترك، لكونھ بأوضاع الجمع المنكر، ولكثیر، ُیخرج ما 

غیر محصور، ُیخرج أسماء العدد، فإن المائة ُوضعت وضعًا : لكثیر، كزید وعمرو، وقولھ ُیوضع

مستغرق جمیع ما : واحدًا لكثیر، وھو مستغرق جمیع ما یصلح لھ لكن الكثیر محصور، وقولھ

  رأیت رجاًال، ألن جمیع الرجال غیر مرئي لھ، وھو إّما عام بصیغتھ، : یصلح لھ الجمع المنكر، نحو

                                                             

  ].الترادف [ ـ مصطلح  78، 77ـ التعریفات ـ  1

 ]. عمم[  مادة ـ 232/ 3 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ 2 

  ].العام [ ـ مصطلح  188التعریفات ـ  ـ 3

  .601,  600ـ ص ) ھـ  1094ت ( الكلیات ـ أبو البقاء  :ینظر ـ 4



 املصطلحات اللغوية                                                                                                                                      الرابع                                                                                                                       الفصل 

 

218 

 

))اه كالرجال، وإّما عام بمعناه فقط، كالرھط والقوم ومعن
)1(

.  

  :الُعْجَمة

ھي في صفة مشّبھة، و مصطلح لغوّي من المصطلحات التي عّرفھا المصنف، وھي الُعْجمة         

الذي ال : لیس بعربّي، وقوم عجم وعرب، واألعجم: ضّد العرب، ورجل أعجمّي: الَعَجماللغة من 

)2(كل كالم لیس بلغة العرب : بّینة العجمة، واألعجم یفصح، وامرأة عجماء
.  

))كون الكلمة من غیر أوزان العرب : ھي ((: والُعْجمة في تعریفات الجرجاني       
)3(

، فاألوزان 

نوعًا العربّي على لسانھ  یجدغیر العربیة ھي أوزان ال تكون من الفصاحة بحیث ُیدرك معانیھا، أو 

))فإن مثل ھذا الوزن مفقود في  أبنیة األسماء في اللسان العربي ) إْبِریَسم : ( ونح  (( من الثقل ،
)4(

 ،

ألن  ،فمعنى العجمة في الموضع األول والموضع الثاني قریب فھذه كلمة أعجمیة، أي لیست عربیة،

   .المناسبة الواحد ربطت بین المعنیین

  

  :اللَُّغة

اختالف الكالم : لغا، واللغة والّلغات واللغون للفعلھي مصدر اللغة مصطلح لغوي وغیره، و        

في معنى واحد، ولغا یلغو لغوًا، یعني اختالط الكالم في الباطل، وألغیت ھذه الكلمة، أي رأیتھا 

)5(باطًال، وفضًال في الكالم وحشوًا
.  

ل قوم عن ھي ما یعّبر بھا ك: اللغة ((: وعّرف الجرجاني ھذا المصطلح في تعریفاتھ قائال       

))أغراضھم 
)6(

، ویبدوا أن الجرجاني أخذ ھذا التعریف من الخصائص، والذي یؤّكده أمران، األول 

))..... فھذه تعریفات جمعتھا، واصطالحات أخذتھا من كتب القوم،  ((: قولھ في مقدمة التعریفات
)7(

 ،

فإنھا : أما حّدھا ((: والثاني ما قالھ صاحب الخصائص في باب القول على اللغة وما ھي، حیث قال

                                                             

  ].العام [ ـ مصطلح  189ـ التعریفات ـ 1 

  ]. عجم[  مادة ـ105 / 3 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب: ینظرـ 2 

  ].العجمة [ ـ مصطلح  190ـ التعریفات ـ 3 

  .22ـ ص) ھـ 911ت ( ـ االقتراح في علم أصول النحو ـ السیوطي  4

  ]. لغا ـ لغو[  مادة ـ 92/ 4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب: ینظر ـ 5

  ].اللغة [ ـ مصطلح  247ـ التعریفات ـ 6 

  .19ن ـ ص. م   ـ 7
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))أصوات یعّبر بھا كل قوم عن أغراضھم 
)1(

، وظاھر التعریفین أنھما واحد، فالذي تعّبر بھ األقوام 

ن كل عن أغراضھم معظمھ ینحصر في األصوات، وھذه األصوات التي تكون على نمط معین بی

قوم، ھي اللغة التي یتفاھم بھا بعضھم ببعض،  فاللغة في االصطالح وفي اللغة تجمعھما مناسبة 

  .واحدة، للقرب الشدید بین المعنیین

  :اللَّْفظ

: الّلفظ  (( لفظ ، و: ، وھو مصدر للفعلالواردة في التعریفات الّلفظ من المصطلحات اللغویة        

       یلِفظ لفظ والفعل فیك، في كان بشيء ترمَي أن: والّلْفُظ علیھ، ُحِفظ إال بشيء ُیْلفظ ما الكالم

)) لفظًا
)2(

.  

ما یتلفظ بھ اإلنسان أو ما في حكمھ، مھمًال كان : اللفظ ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح قائال      

))أو مستعمًال 
اإلنسان ھو القول والكالم وما في حكمة، واللفظ یكون مھمًال أو  ، فالذي یتلّفظ بھ)3(

إلى المھمل والمستعمل في  نظام التقلیبات، وتعّرضوا بعض المعجمیون اتبعمستعمًال، وقد 

) ق ، و ، ل ( مھمل، و): ق ، ل ، و: ( قول، قولھم: قال، الذي أصلھ: معاجمھم، فمن تقلیبات  الفعل

، وكالھما لفظ ، فالمناسبة بین المعنیین االصطالحي للمستعمل اللغوي ىعنمالمستعمل، ثم یذكرون 

  .واللغوي لّلفظ واحدة

  :الُمَتباِین

الُمتباِین مصطلح من المصطلحات التي عّرفھا المصنف في تعریفاتھ، وھو اسم فاعل من        

))ھو ُبْعد الشيء وانكشافھ  ((: تباین، والتباین في اللغة: الفعل
)4 (

.  

ما كان لفظھ ومعناه مخالفا آلخر، : الُمتباین (( :وعّرف المصنف ھذا المصطلح بقولھ        

))كاإلنسان والفرس 
)5(

ُبْعد المعنى في المخالفة ومخالف لآلخر، ، فلفظ اإلنسان والفرس كالھما 

                                                             

 .         1/44ـ ) ھـ  392ت ( ـ الخصائص ـ ابن جني  1

  ]. لفظ[  مادة ـ 93/ 4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ 2 

 ].اللفظ [ ـ مصطلح  247ـ التعریفات ـ 3 

  ]. بین[  مادة ـ 327/ 1 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم ـ 4

  ].المتباین [ ـ مصطلح  253ـ التعریفات ـ  5
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فیھ مناسبة قریبة من المعنى للمتباین، أي المتباعد، والنوع لكل منھما، فالمعنى االصطالحي 

  . اللغوي

  :الُمَتراِدف

الترادف والمترادف والمرادف مصطلحات أوردھا المصنف في تعریفاتھ، وھي مصطلحات        

ـ كما سبق  والترادف في اللغةترادف، : لغویة وكلھا بمعنى واحد، فالُمترادف اسم مفعول من الفعل

ركب خلفھ، وأتینا فالنًا : فھ وأردفھ وارتدفھ وترّدفھمن رِدف َرِد بیانھ في مصطلح الترادف ـ

مترادفین ركب بعضھم خلف بعض إذا لم : أي أخذناه وأركبناه وراءنا وجاؤوا ُردافى: فارتدفناه

)1(تبعتھ: یجدوا إبًال یتفّرقون علیھا، وَرِدْفُتھ ورِدفت لھ وترّدفتھ وأردفتھ
.  

ما كان معناه واحد وأسماؤه كثیرة، وھو ضد المشترك، أخذًا  (( والمترادف في االصطالح ھو       

من الترادف الذي ھو ركوب أحد خلف اآلخر، كأن المعنى مركوب واللفظ راكبان علیھ، كاللیث 

))واألسد 
)2(

عبارة عن اإلتحاد في المفھوم، وقیل  ((في االصطالح ھو ـ السالف الذكر ـ ، والترادف 

))الدالة على شيء واحد باعتبار واحد ھو توالي األلفاظ المفردة 
)3(

للترادف، ، فالمعنى العام 

  رِدف، والمترادف اسم مفعول من : واحد، واالختالف في أن الترادف مصدر للفعل والمترادف

ترادف، فاللیث واألسد كلمتان تدالن على معنى واحد على الرغم من أن اللفظین یختلفان، : الفعل

ذلك المعنى، فالمناسبة بین  على األخرى في المعنى وركبت وراء األخرىفكأّن إحداھما تبع 

  .المعنیین اللغوي واالصطالحي واحدة

  :الُمخالفة

رجٌل خالٌف وخالفٌة، أي ُیخالف، : خالف، والخالف في اللغة: ن الفعلالُمخالفة اسم مفعول م        

عدي، أْخلْفُت و: والُخْلُف مصدر قولك مخالفتھ في القرآن،: ـ  rذو خالٍف، وخالف رسول اهللا ـ 

)4(من اْسُتْخِلف مكان َمْن قبلھ ویقوم مقامھ : وأخلف ظنِّي، والخلیفة
.  

                                                             

  ]. ردف[  مادة ـ348/ 1ـ)  ھـ 538 ت(  الزمخشري ـ البالغة أساس ـ 1

  ].المترادف [ ـ مصطلح  253ـ التعریفات ـ 2 

  ].الترادف [ ـ مصطلح  77ن ـ . ـ م  3

  ]. خلف [ مادة ـوما بعدھا  436 / 1 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب:ـ ینظر 4
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أن تكون الكلمة على خالف القانون الُمْستنبط من  ((: والمخالفة في تعریفات الجرجاني ھي         

))مّد : قام، واإلدغام في نحو: تتبع لغة العرب، كوجوب اإلعالل في نحو
)1(

أصلھا    ) قام ( فكلمة . 

، فتحركت الواو وانفتح ما قبلھا، فقلبت الواو ألفا، فالقانون الُمْستنبط من تتبع لغة العرب ھو )قوم ( 

ل ـا فعـوالتي ُقِصد بھ) َوم ـَق( دُّ كلمة ـذا ُتعـواو المتحّرك بعد الفتح، ولھـحرف الأن العرب ال تنطق 

، فُنطق الكالم العربي على )قوم ( القیام ھي مخالفة للغة العرب، ألن العرب لم تنطق بفعل القیام بـ

ب المعنى خالف ما نطقت بھ  العرب ُیعّد مخالفة لھم، وفي المعنى االصطالحي للمخالفة ما یناس

  .اللغوي

  :الُمَراِدف

دف، وقد سبق ار: لغویة، وھو اسم مفعول من الفعلمن المصطلحات ال المرادف مصطلح        

الحدیث على أن المصنف أورد في تعریفاتھ مصطلحات ھي بمعنى واحد، وھي مصطلح الترادف، 

  .ردف : وسبق بیان المعنى اللغوي للفعلوالمترادف، والمرادف، 

عبارة عن اإلتحاد في المفھوم، : الترادف ((: وعّرف المصنف ھذه المصطلحات بقولھ            

))وقیل ھو توالي األلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد
ما كان معناه : المترادف ((و ،)2(

واحد وأسماؤه كثیرة، وھو ضد المشترك، أخذًا من الترادف الذي ھو ركوب أحد خلف اآلخر، كأن 

))واألسد المعنى مركوب واللفظ راكبان علیھ، كاللیث 
)3(

في ھذا  مصطلح المرادف وعّرف، 

))ف المشترك ما كان مسماه واحد وأسماؤه كثیرة، وھو خال: الُمرادف ((: الموضع بقولھ
)4(

.  

ومن خالل ھذه التعریفات ترى أنھ ال فرق في المعنى االصطالحي العام لھذه المصطلحات،        

ھو مصدر للفعل ترادف، والمترادف  وإنما الفرق في ُمسّمیات معنى ھذا المفھوم العلمي، فالترادف

وكلھا في اللغة من مادة       ، َفاسم مفعول من الفعل ترادف، والمرادف اسم مفعول من الفعل راَد

  ألن  وي،ــة الشبھ بالمعنى اللغــات قریبـــذه المصطلحـــھث أیضا على أن ـــ، وسبق الحدی)ردف ( 

  

                                                             

 ]. المخالفة [  ـ مصطلح  264ـ التعریفات ـ 1 

 ].الترادف [ ـ مصطلح  77م ـ ن ـ  ـ 2

  ].المترادف [ ـ مصطلح  253ـ  م ـ ن  ـ 3

  ].المرادف [ ـ مصطلح  266ن ـ . ـ  م  4
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)1( ةبینھما جلیٌّ العالقةالمناسبة واحدة، والقرب و
.  

  :الُمْرَتَجل

مصطلح الُمْرَتَجل من المصطلحات التي عّرفھا المصنف في تعریفاتھ، وھو خالف المنقول،         

ابتداؤه : ارتجل الُخطبة والشِّْعر ((ارتجل، واالرتجال في اللغة من : والُمْرتَجل اسم مفعول من الفعل

غیر أن یھیئھ قبل ذلك، من غیر تھیئة، وارتجل الكالم ارتجاال، إذا اقتضبھ اقتضابًا وتكّلم بھ من 

أْمُرك ما ارتجلت، معناه ما استبددت : انفرد بھ  ولم یشاور أحدًا فیھ، والعرب تقول: وارتجل برأیھ

))برأیك فیھ 
)2(

.  

ھو االسم الذي ال یكون موضوعًا قبل : المرتجل ((: وعّرف المصنف ھذا المصطلح قائال       

))الَعَلِمّیة 
ما استعمل من أول األمر علمًا، بأن  لم یكن موضوعًا في األصل لشيء، بل  (( ، وھو)3(

ارتجل الُخْطبة، إذا اخترعھا من غیر : اْخُترع ابتداًء للعلمیة، فھو َعلٌم من أول أحوالھ، من قولھم

))روّیة 
)4(

، وفي ھذا المعنى االصطالحي ما یشیر فیھ إلى المعنى اللغوي، ألن المناسبة بین معنى 

لمرتجل في االصطالح، وھو كون االسم لم ُیسّم بھ أحد قبل تسمیة صاحب ھذا االسم، وبین المعنى ا

  .اللغوّي واحدة، مما فیھ من القرب والشبھ في المعنى

  : الُمْشترك

والمشترك اسم مفعول من المترادف،  خالفوھو مصطلح في تعریفات الجرجاني،  الُمْشتِرك        

ھو أن یكون الشيء بین اثنین ال ینفرد بھ  ((اشترك یشترك، والمشاركة والشِّركة في اللغة : الفعل

))أحدھما، ویقال شاركُت فالنًا في الشيء، إذا  ِصْرت شریكھ 
)5(

.  

ین ما ُوضع لمعنى كثیر بوضع كثیر، كالعین، الشتراكھ ب: المشترك ((: وفي االصطالح       

)) .....المعاني،
كلمة واحدة تدل على معاني كثیرة، وصل في عّدھا البعض إلى ثالثة ) العین ( ، فـ)6(

عین اإلنسان التي ینظر بھا، : عین البئر، والعین: النقد والدنانیر، والعین: عشر وجھا، منھا العین

                                                             

  .ـ راجع مصطلح الترادف، ومصطلح المترادف في موضعیھما من ھذا البحث 1

  ]. رجل[ ـ مادة  159/  5ـ )  ھـ711 ت( ابن منظور لسان العرب ـ  ـ 2

  ].المرتجل [ ـ مصطلح   268ـ التعریفات ـ 3 

  .148ص  ـ) ھـ  972ت ( ـ شرح كتاب الحدود في النحو ـ الفاكھي  4

  ]. شرك[  مادة ـ265/ 3 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجمـ 5 

 ].المشترك [ ـ مصطلح  274ـ التعریفات ـ 6 
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عین الجیش،   : والعینالمیزان، : عین النفس، إذا أصاب الرجُل الرجَل بعین، والعین: والعین

، )الخال ( ، وكذلك كلمة )العین ( ، فكل ھذه المعاني شریكة في ُمسّمى واحد ھو كلمة : .... والعین

مصدر خلت ذلك : الذي في الوجھ، والخال: أخ األم، والخال: الخال: فإن لھا معاني كثیرة، منھا

: ....األمر أخالھ، والخال
رد بمعنى واحد، بل تشترك معاني كثیرة في ، فكلمة العین والخال ال تنف)1(

ھذه التسمیة، فالمناسبة بین المعنى االصطالحي للمشترك والمعنى اللغوي واحدة، لقرب الشبھ 

  . بینھما

ومعنى الكثرة ما یقابل القّلة، فیدخل   (( :وأعقب المصنف في آخر تعریفھ لھذا المصطلح قولھ         

، ومجمال فیھ المشترك بین المعنیین فقط، كالُقرء، والشفق، فیكون مشتركًا بالنسبة إلى الجمیع

))..... بالنسبة إلى كل واحد، 
)2(

.  

  :الُمْھَمالت

: جمع مفرده مھملة، وھو اسم مفعول من الفعل الُمھمالتالمھمالت مصطلح لغوّي، و         

: ھمال، أي ُسدًى بال ثواب وبال عقاب، وإبل ھوامل ى، وما ترك اهللا الناسالسَُّد: الَھَمُل ((أھمل، و

))ال ُترعى، وأمر ُمْھمل، أي متروك  مسیَّبة
)3(

.  

ھي األلفاظ غیر الدالة على معنى : الُمْھمالت ((: بقولھوعّرف المصنف ھذا المصطلح         

))بالوضع 
)4(

، وكثیرًا ما ُیستعمل ھذا المصطلح عند أصحاب المعاجم، عند تتبعھم لجذر الكلمات 

وتقلیباتھا، فإنھم یجدون في بعض التقلیبات ما ھو مستعمل في لغة العرب، فیذكرون معانیھ، 

ھذا لفظ مھمل، أي :  وبعض التقلیبات األخرى ال یجدون لھا استعماال في لغة العرب، فیقولون

في اللغة، وھذا ما أشار إلیھ المصنف، فالمھمالت ھي األلفاظ التي ُتِركْت ولم  لیس لھ معنى

تستعمل، وھذا المعنى قریب جدًا من المعنى اللغوي، وبینھما مناسبة قریبة وشبھ في المعنى، وھذا 

  .من باب المجاز الذي أتاح لأللفاظ أن تعطي معاني جدیدة غیر المعنى األصلي لھا

  

                                                             

 .79حاتم صالح الضامن ـ ص . فقھ اللغة ـ د: ـ ینظر 1

  ].المشترك [ ـ مصطلح  274التعریفات ـ  ـ 2

 ]. ھمل[  مادة ـ324/ 4 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتابـ  3

  ].المھمالت [ ـ مصطلح  303ـ التعریفات ـ  4
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  ــةالمصطلحات البــــالغـیـــــ: ثانیا

  

  

في الشِّْعر والخطابة، ووصل العرب في  غتھ، ویتفّنُن في النطق بھابل كان العربّي یعتّز        

الجاھلیة إلى مرتبة رفیعة من البالغة والبیان، فكان الشُّعراء والخطباء یتبارون في األسواق، التي 

، یرید أن یحوز السبق في إرضاء سامعیھ دون غیره ممنھ كان من أشھرھا سوق عكاظ بمكة، وكلٌّ

ل األساسي في نشأة الذوق الرفیع من البالغة والبیان، ومما الشّك فیھ أن ھذه األسواق كانت العام

بالّسبق في ھذه  مفكانوا ُینقِّحون وُیجوِّدون في اختیار األلفاظ والمعاني والصور حتى ُیحكم لھ

  .األسواق

وقد ذكر اهللا تعالى في عدید اآلیات على المرتبة العالیة التي وصل إلیھا العرب في البالغة         

)1()  في احلَياة  الدنْيا  قَولُه يعجِبك  الناسِ من  من   (: والبیان، من ذلك قولھ تعالى
، كما صّور قّوتھم في الجدل 

أن  ـ rالرسول ـ  معجزةوكانت  ،)2()إِذَا  ذَهب  اخلّوف  سلَقُوكُم بَِالْسنة  حداد فَ( :والحجج، فقال تعالى

دلیل على أنھم أصحاب اللِّسِن في الفصاحة،  ، وھذادعاھم إلى معارضة القرآن الكریم في بالغتھ

واهللا لقد سمعُت  ((: ـ على القرآن الكریم rقال أحد خصوم الرسول ـ قد والقدرة على حْوك الكالم، ف

إل، وال من كالم الجنِّ، وإّن لھ لحالوة، وإّن علیھ لُطالوة، آنفا من محمد  كالمًا ما ھو من كالم اإلن

)) ه لُمْثِمر، وإّن أسفلھ لُمْغدق، وأّنھ یعلو وما ُیعلىوإّن أعال
)3(

.  

أسھمت ولم ینشأ علم البالغة كغیره من العلوم نشأة ُمْستقّلة، بل نشأ في بیئات علمیة متعدِّدة         

في وجوه إعجاز القرآن الكریم  حثالبعلوم و في نموِّه وتطوُّره، كعلم النحو واللغة واألصول

بعض یذكرون  أصحاب ھذه العلوم وعلم الكالم وغیرھا من العلوم ذات العالقة، فكانومعانیھ، 

                                                             

  .201: البقرة ـ اآلیة: ـ سورة 1

 .19: األحزاب ـ اآلیة: ـ سورة 2

  أبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر : الكّشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل ـ تألیف ـ 3

  .183/  4ـ دار الفكر ـ ) ھـ  538ـ  467( الخوارزمي  الّزمخشري    
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الصور البالغیة دون قصد الدراسة، النشغالھم في مجاالتھم العلمیة، ثم توجھت العنایة لدراسة 

د معالمھا إال بعد مجئ ، ولكنھا لم تتحّد)1(البالغة دراسة ُمستقّلة، فُصنِّفت الكتب وتعدَّدت المناھج

)ھـ  471ت(  الجرجانيعبدالقاھر 
)2(

، )زدالئل اإلعجا( كتابھ ، الذي وضع نظریة علم المعاني في 

، فوصل علم البالغة إلى مراتب متقّدمة وازدھر )أسرار البالغة ( ونظریة علم البیان في كتابھ 

  .البحث البالغي وتطّور، ُثّم ُقسِّمت علوم البالغة إلى معاني وبیان وبدیع

: رین، أحدھاعلوم البالغة سواء كانت من الكالم أو المتكّلم ترجع إلى أممن والغرض        

: ، فعلم المعاني ھو)3(تمییز الفصیح من غیره : االحتراز عن الخطأ في تأدیة المعنى المراد، والثاني

 ن من االحتراز عن الخطأ،تتبع خواص تراكیب الكالم، ومعرفة تفاوت المقامات حتى یمكِّ

من حیث تطبیق خواصھا على مقتضى الحال،  التراكیب الخبریة والطلبیة: وموضوعھ ھو

)4(والغرض منھ ھو تطبیق الكالم على مقتضى الحال
.  

وعلم البیان ھو العلم الذي یعرف بھ إیراد المعنى الواحد بتراكیب مختلفة في وضوح الداللة        

ضھ على المقصود، وموضوعھ ھو اللفظ العربي من حیث وضوح الداللة على المعنى المراد، وغر

)5(تحصیل ملكة اإلفادة بالداللة العقلیة وفھم مدلوالتھا
، أّما علم البدیع فھو العلم الذي یعرف بھ وجوه 

  .)6(تفید الحسن في الكالم بعد رعایة المطابقة لمقتضى المقام، ومنفعتھ إظھار رونق الكالم

في ) ھـ  816 ت (وفي ما یلي دراسة وتحلیل للمصطلحات البالغیة التي أوردھا الجرجاني       

  ، إلى المعنى الثانـــي )اللغــوي ( التعریفات، على كیفیــة صیاغتــھا وانتقــالھا من المعنى األول 

  :، وھي مصنفة في علومھا على النحو التالي)االصطالحي ( 

  

                                                             

  عبد العاطي غریب . البالغة العربیة بین الناقدین الخالدین عبد القاھر الجرجاني وابن سنان الخفاجي ـ د: ـ ینظر 1

 . 15م ـ ص 1993ھـ ـ  1413ـ  1على عالم ـ دار الجیل ـ بیروت ـ ط     

  عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، واضع أصول البالغة، كان من  :ھو عبد القاھر الجرجانيـ  2
  أسرار البالغة، ودالئل اإلعجاز، والُجمل، والعمدة في: أئمة اللغة من أھل جرجان، لھ شعر رقیق، من كتبھ     
  .تصریف األفعال، وإعجاز القرآن      

 .49،  48/  4ـ  ) ھـ 1396ت ( الزركلي األعالم ـ : ینظر      

  .309ـ ص )  1307ت ( ـ القنوجي  أبجد العلوم: ـ ینظر 3

  .505م ـ ن  ـ ص : ینظر ـ 4

 .259/  1ـ ) ھـ  1067ت ( ـ حاجي خلیفة  كشف الظنون: ـ ینظر 5

  .232/  1م ـ ن ـ : ینظر ـ 6
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  :ـيعلم المعانــــ ـ  1

  :  االحتراس

مصطلح االحتراس نوع من أنواع اإلطناب في علم المعاني، وُیسمَّى التتمیم أو التكمیل،            

))ھو ذكر معنى فیھ غموض ثم اإلتیان بما یزیل ھذا الغموض  ((و
ذلك إذا أتى المتكّلم   ((، و)1(

بمعنى، فخاف أن ُیفھم خالف للمقصود، فأورد في السِّیاق ما یدفع ذلك الفھم، احتراسًا منھ وتكمیال 

))للمعنى، ولھذا ُسمِّي احتراسًا 
َحَرَس یحُرُس  ((احترس، وفي اللغة : ، واالحتراس مصدر للفعل)2(

))یحترز : ویحترس، أي
)3(

.  

ھو أن یؤتى في كالم ُیوھم خالف المقصود  (( لح االحتراس في تعریفات الجرجانيومصط                    

                همـبـحـي  ومٍـقًـبٍ اُ   أْتيـي  وفـسـفَ  (: ُیؤتى بشيء یدفع ذلك اإلیھام، نحو قولھ تعالى: بما یدفعھ، أي

أذلة على ( ، فإنھ تعالى لو اقتصر على وصفھم بـ)ن ـي كَافرِـلى الـع  ة أَعز  نـيـنـؤمـاملُ  لىـع  ةـأَذلَّ  هـونَـبـحـو ي

أعزة : ( لُتوھِّم أن ذلك لضعفھم، وھذا خالف المقصود، فأتى على سبیل التكمیل بقولھ) المؤمنین 

))) على الكافرین 
   ففي اآلیة الكریمة الواردة في التعریف وما بعدھا بیان لمصطلح االحتراس،  ،)4(

فاالحتراس تكمیل وتتمیم تحّرًزا من الوقوع في الوْھم والّشكِّ، وھذا المعنى عند أھل المعاني 

  .یتناسب مع المعنى اللغوي لالحتراس

  :اإلطناب

علم المعاني والتي تعّرض إلیھا الجرجاني البالغیة في مصطلحات المصطلح اإلطناب من          

زیادة اللفظ على المعنى لفائدة، ولھ  ((وھو خالف اإلیجاز، فاإلطناب ھو بالتعریف في تعریفاتھ، 

دواع كثیرة منھا تثبیت المعنى، وتوضیحھ، وتوكیده، ودفع اإلبھام وقوة التأثیر، وتحریك النفس 

                                                             

  ].اإلطناب [ مصطلح ـ  166/ 1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 1

   131م ـ ص 1997ـ  1دیزیره سقال ـ دار الفكر العربي بیروت ـ ط . علم البیان ـ بین النظریات واألصول ـ د ـ 2

 ].اإلطناب [ ـ مصطلح    

  ]. حرس[ ـ مادة  304 / 1ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 3

 .56: المائدة ـ اآلیة: ، سورة]االحتراس [ ـ مصطلح  26، 25ـ التعریفات ـ  4
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))واالنفعاالت  والعواطف
حْبٌل طویل ُیشدُّ بھ : الطُّْنُب ((أطنب، وفي اللغة : فعل، وھو مصدر لل)1(

البالغة في المْنِطق والَوْصف، مدحًا كان أو : واإلطناب.....رادق بین األرض والطرائق،البیت والسُّ

المّداح : المبالغة في مدٍح أو ذمٍّ واإلكثار فیھ، والُمْطِنُب: ذّمًا، وأطنب في الكالم بالغ فیھ، واإلطناب

))أحد  لكل
)2(

.  

أداء المقصود بأكثر من العبارة الُمتعارفة، وأن  ((: ومصطلح اإلطناب في التعریفات ھو         

كثرة  مطلوب مقصود، فإّنعنى المعشوق بكالم طویل، ألن كثرة الكالم عند الی ،ُیخبر المطلوب

))أن یكون الّلفظ زائدًا على أصل الُمراد : اإلطناب: الكالم توجب كثرة النظر، وقیل
)3(

، وكل ذلك 

مبالغة في إكثار الكالم، فُشّبھ اإلطناب بالحبل الطویل الذي ُیشدُّ بھ، وفي المعنیین اللغوي 

  .واالصطالحي شبھ قریب في المعنى، وھما متناسبان في ذلك

  :االلتفات

))ھو في علم المعاني االنتقال من ضمیر إلى ضمیر أثناء الكالم  ((مصطلح االلتفات         
)4(

 ،

َليُّ الشيء عن جھتھ، كما تقبض على ُعُنق : الّلْفُت ((: لفت، والّلفُت في اللغة: وااللتفات مصدر للفعل

))والّلْفُت والفْتل واحد، ولَفتُّ فالنًا عن رأیھ أي صرفتھ عنھ، ومنھ االلتفات ..... فتْلِفُتھ، إنسان
)5(

.  

الُعدول عن الغیبة : االلتفات ((:وأورد المصنف مصطلح االلتفات في التعریفات وعّرفھ بقولھ       

))إلى الخطاب أو التكّلم، أو على العكس 
حتَّى  ( :صیغة، كقولھ تعالى ، أي االلتفات من صیغة إلى)6(

)7() ة طَـيـب  م بِـرِيـحٍفي  الـفُـلْـك   وجر  يـن  بِـهِ  مإِذَا  كُنـتُ
، ثّم )كنتم ( ، حیث كان الكالم بصیغة الخطاب 

، فاالنتقال والعدول تصریف والتفات، فالمعنى البالغي لاللتفات )جرین بھم ( تحّول إلى اإلخبار 
  .لمعنى االلتفات في اللغة مناسب

   

                                                             

  ].اإلطناب [ ـ مصطلح  165إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ ص . ـ المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د 1

  ]. طنب[ ـ مادة  206،  205/  8ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورلسان العرب  ـ 2

  ].اإلطناب [ مصطلح ـ  46ـ التعریفات ـ 3 

  ].االلتفات [ ـ مصطلح  208ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 4

  ]. لفت [ـ مادة  93 / 4ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 5

 ].االلتفات [ ـ مصطلح  51ـ التعریفات ـ 6 

  .22: یونس ـ اآلیة: ـ سورة 7
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  : االلتماس

ھو طلب من شخص إلى نظیره، وھو من معاني (( مصطلح االلتماس في علم المعاني ھو         

))األمر والنھي 
: الطََّلب، والتَّلمُّس: االلتماس ((التمس، والّلْمُس و: ، وااللتماس مصدر للفعل)1(

))من سلك طریقًا یلتمس فیھ ِعْلمًا، أي یْطُلبھ : وفي الحدیث..... التَّطلُّب مّرة بعد أخرى،
)2(

.  

لب مع التساوي بین اآلمر والمأمور الطَّ ((: ومصطلح االلتماس في تعریفات الجرجاني ھو         

))تبة في الرُّ
)3(

ھو طلب فعل شيء صادر مّمن ھو أعلى : األمر ((وبین اآلمر والمأمور مراتب، فـ، 

درجة إلى من ھو أقل منھ، وإن كان من أدنى ألعلى، ُسمِّي دعاًء، وإن كان من مساٍو إلى نظیره، 

))ُسمِّي التماس 
  .فااللتماس عند أھل المعاني یتناسب مع االلتماس في اللغة، وبینھما شبھ قریب ،)4(

  :األمر

طلب حدوث الفعل من  األمر، ویشتمل اإلنشاء الطلبي في علم المعاني على مصطلح األمر          

  األمر المخاطب مع استعالء المتكّلم، ویكون إّما بفعل األمر، وإّما بالفعل المضارع الذي دخلتھ الم 

: عن فعل األمر، نحو ا بالمصدر النائبوإّم اْحَذْر،: ، أياِرَذَح :فجزمتھ، وإّما باسم األمر، نحو

نقیض النھي، واألمر واحد من   ((أمر، وھو في اللغة : ، واألمر مصدر للفعل)5(اْصِبْر: صبرًا، أي

))اْؤُمْر یا ھذا : أمور الناس، وإذا أَمْرَت من األمر قلت
)6(

.  

))افعل : قول القائل لمن دونھ ((: ھو ومصطلح األمر في تعریفات الجرجاني          
: ، نحو)7(

ألن الطلب إذا ورد من األعلى فھو  ((بفعل الضرب ، إلى األدنى طلب من األعلى اْضرب، أي 

))أمر، وإذا ورد من األدنى فھو دعاء، وإذا ورد من الُمساوي فھو التماس 
)8(

، واْضرب على زنة 

  .افعل، وھو خالف الّنھي، فاألمر في علم المعاني مناسب مع األمر في اللغة

                                                             

  ].االلتماس [ ـ مصطلح  209ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 1

  ]. لمس[ ـ مادة  327،  326/  12ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 2

  ].االلتماس [ ـ مصطلح  51ـ التعریفات ـ  3

 ].األمر [ ـ مصطلح  225ـ ص  1بدیع یعقوب، وآخرون ـ م إمیل . ـ المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د 4

  .51دیزیره سقال ـ ص . علم البیان ـ د: ینظر ـ 5

  ]. أمر[ ـ مادة  85 / 1ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 6

  ].األمر [ ـ مصطلح  53ـ التعریفات ـ 7 

 110ـ ص ) ھـ  749ت ـ ( الجنى الداني ـ المرادي  ـ 8
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  :اإلنشاء

ھو  ((واإلنشاء خالف الخبر، و، يخبروكالم  الكالم عند البالغیین ینقسم إلى كالم إنشائي         

))الكالم الذي ال یحتمل الصدق والكذب 
أنشأ اهللا الَخْلق،  (( أنشأ، وفي اللغة: ، وھو مصدر للفعل)1(

ن ینشئ ابتدأ وأقبل، وفال: ویقول كذا جعل، وأنشأ یْفعل كذا: كي حدیثًاأْنشأ یح....ابتدأ خلقھم،: أي

))أنشأ إذا أنشد ِشْعرًا أو خطب ُخْطبة فأحسن فیھما .. ..یضعھا،: األحادیث، أي
)2(

.  

تھ خارُج ُتطابقھ أو ال قد یقال على الكالم الذي لیس لنسب ((ومصطلح اإلنشاء في التعریفات         

)) إلقاء الكالم اإلنشائي :عنيُتطابقھ، وقد یقال على ِفعل المتكّلم، أ
واإلنشاء طلبي، وغیر طلبي،  ،)3(

ابتِعْد عن الرذائل، إنشاء طلبي، نوعھ أمر، فھذا الكالم ال یحتمل الصدق والكذب، ألنھ : فقولك

لیست لھ نسبة خارجیھ تطابقھ أو ال تطابقھ، فھو كالم ُأْنِشئ إنشاًء، وحدیثًا لم یكن لھ سابق بحیث 

  .لكذب، فاإلنشاء في اصطالح البالغیین یتناسب مع اإلنشاء في اللغةیحتمل الّصدق أو ا

  

  :اإلیجاز

جمع المعاني : اإلیجاز ((مصطلح اإلیجاز في علم المعاني خالف مصطلح اإلطناب، و         

))إیجاز الحذف، وإیجاز الِقَصر : الكثیرة تحت األلفاظ القلیلة مع اإلبانة واإلفصاح، وھو نوعان
)4(

 ،

َقلَّ في بالغة، : َوُجَز الكالم وجازًة وَوْجزًأ وأْوجَز ((: ، واإلیجاز لغًةأوجز: واإلیجاز مصدر للفعل

))اختصره : وأْوَجَزه
)5(

.  

أداء المقصود بأقلِّ من العبارة : اإلیجاز ((: وأورد المصنف ھذا المصطلح وعّرفھ بقولھ         

))الُمتعارفة 
الكالم المقصود، فتقلیل الكالم المتعارف واختصاره  ، وأداء المقصود، أي أداء)6(

  .بالحذف أو الِقَصر إیجاز، وھذا المعنى البالغي یتناسب مع المعنى اللغوي

                                                             

  ].اإلنشاء [ ـ مصطلح  240ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ دـ  1

  ]. نشأ[ ـ مادة  135، 134 / 14ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 2

 ].اإلنشاء [ ـ مصطلح  56ـ التعریفات ـ 3 

  ].اإلیجاز [ ـ مصطلح  273ـ ص  1یعقوب، وآخرون ـ م إمیل بدیع . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 4

  ]. وجز[ ـ مادة  221/  15ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 5

  ].اإلیجاز [ ـ مصطلح  59ـ التعریفات ـ 6 
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  :البالغة

مطابقة الكالم لمقتضى الحال مع فصاحة مفرداتھ ومركباتھ،  مصطلح البالغة في العربیة ھو        

وكل بلیغ فصیح، ولیس كل فصیح بلیغًا، وھي علم یشمل علوم المعاني والبیان والبدیع، وھي َمَلَكة 

)1(ُیْقتدر بھا على تألیف الكالم البلیغ
ھو الوصول إلى  (( والبلوغ بُلغ،: والبالغة مصدر للفعل، 

والبالغة التي ُیْمدح بھا الفصیح اللِّسان، ألنھ یبُلُغ ....المكان، إذا وصْلَت إلیھ، بلْغُت: الشيء، تقول

)) بھا ما یریده
)2(

.  

عّرف البالغة في الُمتكلِّم ف، في التعریفات وأورد السید الشریف الجرجاني مصطلح البالغة        

بلیغ، فُعلم أن كّل بلیغ كالمًا إلى تألیف كالم  ر بھاتَدْقملكة ُی: البالغة في المتكلِّم ((:وفي الكالم، فقال

كان أو متكلِّما فصیح، ألن الفصاحة مأخوذة في تعریف البالغة، ولیس كلُّ فصیح بلیغًا، والبالغة 

  مطابقتھ لمقتضى الحال، المراد بالحال األمر الداعي إلى التكّلم على وجھ مخصوص مع : في الكالم

البالغة ُتْنبُئ عن الوصول واالنتھاء، یوصف بھا الكالم : لفصاحتھ، أي فصاحة الكالم، وقی

))والمتكّلم فقط دون المفرد 
)3(

، فالملكة التي یقدر بھا المرء الوصول في كالمھ إلى مبتغاه ھي بلوغھ 

بھ قریب ووصولھ إلى ھذا الُمبتغى، فالبالغة في االصطالح تتناسب مع معنى البلوغ في اللغة، والّش

  .بین المعنیین

  

  :الّتطویل

فائدة، ھو في علم المعاني نوع من اإلطناب یكون في زیادة اللفظ على المعنى لغیر (( الّتطویل         

   :نحو قول عدّي بن األبرش

               ھا َكِذبًا وَمْیناَلى قْوَفوأْل........................                   

                                                             

  ـ مصطلح  329، 328ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م .المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د: ینظر ـ 1

  ].البالغة [     

  ]. بلغ[ ـ مادة  302،  301/ 1ـ ) ھـ  395ت ( معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  ـ 2

  ].البالغة [ ـ مصطلح  67،  66التعریفات ـ  ـ 3
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))الكذب : المین
طال الشيء یطول َطْوال فھو طویل،  ((: ، والّتطویل مصدر للفعل طال، وفي اللغة)1(

))نقیُض األقصر : واألطَوُل
)2(

.  

ھو الزائد : ھو أن ُیزاد اللفظ على أصل الُمراد، وقیل (( ومصطلح الّتْطویل في التعریفات         

))على أصل المراد بال فائدة 
َمْینًا، في قول ابن األبرش زائدة وال فائدة منھا، فھي إطالة : ، فكلمة)3(

واحد، فالّتطویل عند أھل المعاني  الكذب والمین ما قبلھا، ألّنفي الكالم، وال حاجة إلى توضیح 

  .وبینھما شبھ قریب ،والّتطویل في اللغة متناسبان في المعنى

  الّتعقید

كون الكالم غیر ظاھر الداللة على  ((من مصطلحات علم المعاني، وھو  الّتعقید مصطلح        

))المعنى المراد 
، والّتعقید من األسالیب غیر المستحسنة، والّتعقید لفظي، ومعنوي: وھو نوعان ،)4(

 جعل لھ ُعُقودًا، وعقْدُت الحْبل عْقدا ونحوه، : َعّقَدُه تْعقیدًا، أي ((عّقد، وفي اللغة : مصدر للفعل

))فاْنعقد 
)5(

  .والتعقید نقیض الحّل 

ھو أال یكون اللفظ ظاھر الداللة على المعنى  ((ومصطلح الّتعقید في تعریفات الجرجاني        

یكون ترتیب األلفاظ على وفق ترتیب المعاني، بسبب تقدیم أو  بأالإما في النظم  المراد لخلل واقع،

وإما في االنتقال، أي ال ، المراد فھمأو غیر ذلك مما یوجب صعوبة  ،تأخیر أو حذف أو إضمار

یكون ظاھر الداللة على المراد لخلل في انتقال الذھن من المعنى األول المفھوم بحسب اللغة إلى 

القرائن الدالة  الثاني المقصود بسبب إیراد اللوازم البعیدة المفتقرة إلى الوسائط الكثیرة، مع خفاء

                                                             

  ، ]الّتطویل [ ـ مصطلح  428ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . ـ المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د 1

  ، شاعر من دھاة )ق ھـ  35ت نحو ( عدي بن زید بن حماد بن زید العبادي التمیمي : ھو األبرشعدّي بن     
  الجاھلیة، كان قرویا من أھل الحیرة، فصیحا یحسن العربیة والفارسیة والرمي بالنشاب، ویلعب لعب العجم      
  .بالصولجان على الخیل، وھو أول من كتب بالعربیة في دیوان كسرى     

  .220/  4ـ ) ھـ  1396ت ( األعالم ـ الزركلي : ینظر     
  َفَقدََّدِت اَألدیَم لراِھشیِھ           وأْلَفى قْوَلھا َكِذبًا وَمْینا:    والبیت كامال     
  أبو محمد ) عدي بن زید العبادي ( الشعر والشعراء ـ ابن قتیبیة الدینوري : ، وھو في]الوافر [ وھو من      
  .221/  1ھـ ـ  1423ـ دار الحدیث ـ القاھرة ـ ) ھـ  276ت ( اهللا بم مسلم بن قتیبیة الدینوري  عبد    
    ) ھـ  761ت ( أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ـ عبد اهللا بن یوسف بن أحمد ، ابن ھشام : وھو من شواھد     
          .         90/  3یوسف الشیخ محمد البقاعي ـ دار الفكر ـ : تح    

 ].طول [ ـ مادة  67/  3ـ ) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل  2
  ].التطویل [ ـ مصطلح  85ـ التعریفات ـ  3

 ].الّتعقید [ ـ مصطلح  439ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 4

  ]. عقد[ ـ مادة  196 / 3ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 5
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))لة والكالم مغّلقا ال یظھر معناه بسھ وكون ،ودعلى المقص
على سبیل المثال،  فظيلل، فالّتعقید ا)1(

  :ینتج بسبب التقدیم والتأخیر في الكلمات نحو قول الفرزدق (( ھو الذي

  إلى مِلٍك ما ُأمُّھ ِمْن محارب              أُبوه وال كانت ُكلْیٌب ُتصاِھُرُه

))وه ما أمھ من محارب إلى مِلٍك أب: یرید
فاأللفاظ في بیت الفرزدق غیر ظاھرة الداللة على  ،)2(

المعنى، ألن بھ خلل وتعقید، بسبب التقدیم والتأخیر، فالّتعقید في علم المعاني یتناسب مع التعقید في 

  .اللغة

  :الّتلمیح

    شعر أو مثٍل دون أنفي علم المعاني أن یشیر المتكلِّم إلى قصة أو  ((مصطلح الّتْلمیح         

))یذكره 
لمح البْرُق ولمع، ولمح الَبَصُر،  ((لّمح، والّلْمح في اللغة من : ، والّتلمیح مصدر للفعل)3(

))الّنْظرة : ولمحُھ ببصِره، والّلْمحُة
)4(

.  

ى َوھو أن ُیشار في فْحالّتْلمیح  ((: وأورد المصنف تعریف مصطلح الّتلمیح في تعریفاتھ، فقال        

))من غیر أن ُتذكر صریحًا  أو شعٍر الكالم إلى قصٍة
)5(

ء في سورة یشیر إلى ما جا ((، كالّتلمیح الذي 

  ]الخفیف : [ ـ من صواع صاحب مصر أّیام یوسف، قول ابن الُمْعتّز uیوسف ـ 

  زَّواِلـِعْند سیِر الحبیب وْقت ال   ـــَرة الذین َتداعــوا          َأترى الِجی

  اِلـاَم الِجَمــــــھم أمـٌل فیـــراِح ــــي           ٌم وقْلبــوا أّنني ُمقیــــَعِلم

                                                             

  ].التعقید [ ـ مصطلح  86التعریفات ـ  ـ 1

  ،]الّتعقید [ ـ مصطلح  439ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 2

  ، )ھـ  110ت ـ ( ، الشھیر بالفرزدق ھّمام بن غالب بن صعصعة التمیمي الدارمي، أبوفراس: ھو الفرزدق    

  لوال شعر الفرزدق لذھب ثلث لغة : شاعر من النبالء، من أھل البصرة، عظیم األثر في اللغة، كان یقال     
  العرب، ولوال شعره لذھب نصف أخبار الناس، وھو من شعراء الطبقة األولى، ولقب بالفرزدق لجھامة وجھھ     
  .رةوغلظھ، توفي في البص    

  .93/  8ـ  ) ھـ 1396ت ( الزركلي األعالم ـ : ینظر    
  إیلیا الحاوي ـ دار الكتاب اللبناني ـ : الفرزدق ـ ضبط معانیھ وشرحھفي شرح دیوان ] الطویل [ من والبیت    

  . 417/ 1م ـ 1983ـ  1بیروت ـ ط     

  ].الّتلمیح [ ـ مصطلح  454ـ ص  1وآخرون ـ م إمیل بدیع یعقوب، . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 3

 ]. لمح[ ـ مادة  100 / 4ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 4

  ].التلمیح [ ـ مصطلح  91التعریفات ـ  ـ 5
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)) الـون ما في الرِّحـــم وال یْعلم الَعزیِز في أْرحل القْو          ِمْثل صاِع      
)1(

  

دون أن  ـ الواردة في القرآن الكریم، uإلى قصة نبيُّ اهللا یوسف ـ  في األبیات أشار الّشاعر

  .ُیصرِّح بھا أو یذكرھا، فھي لْمحٌة بسیطة لقصٍة، فالّتلمیح في االصطالح مناسب للتلمیح في اللغة

  

  :يالّتمنِّ

أمر محبوب ال ُیرجى حصولھ،  طلب ((مصطلح الّتمنِّي من مصطلحات علم المعاني، وھو         

لكونھ مستحیال ـ واإلنسان كثیرًا ما یحب المستحیل ویطلبھ ـ وإّما لكونھ ممكنًا غیر مطموع في إّما 

))نیلھ 
تمنَّى، وفي اللغة : لیت، وھل، ولو، ولعل، وھال، وأال، والّتمنِّي مصدر للفعل: ، وأدواتھ ھي)2(

ّتمنِّي َتَشھِّي حصول األمر المرغوب ال..... جمع الُمْنَیة، وھو ما یتمنَّى الّرجل،: الُمَنى بضمِّ المیم ((

))وحدیث النفس بما یكون وما ال یكون  ،فیھ
)3(

.  

طلب ُحصول الشيء سواء  ((ومصطلح الّتمنِّي عند أھل المعاني في تعریفات الجرجاني ھو         

))كان ممكنًا أو ممتنعًا 
:، كقولھ تعالى)4(

 
ففي اآلیة الكریمة تمنَّى  ،)5()ارون  قَ  ا  أُوتـيمثْلَ  م  ات  لَنييـا لَـ( 

قوم قارون أن یتحّصلوا على ما تحّصل علیھ قارون من الثراء، وھو أمر مرغوب فیھ، وھذا 

  .المعنى عند أھل المعاني یتناسب مع المعنى اللغوي، وفیھ شبھ قریب وكبیر من معناه في اللغة

                                                             

  ھـ ـ  1417ـ  2إنعام فّوال عّكاوي ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط . المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د ـ 1

  ،]الّتلمیح [ ـ مصطلح  422م ـ ص 1996     

  ـ  247( عبد اهللا بن محمد المعتز باهللا بن المتوكل بن المعتصم بن الرشید العباسي، أبو العباس : ھو ابن المعتز    

   الزھر والریاض،: ، الشاعر المبدع، خلیفة یوم ولیلة، ولد في بغداد، وأولع باألدب، وصّنف كتبا منھا)ھـ  296    

  .والبدیع، والجامع في الغناء، والجوارح والصید، وطبقات الشعراء، وأشعار الملوك    

  .118/  4ـ  )ھـ  1396ت ( الزركلي األعالم ـ : ینظر    

  بھیج غزاوي ـ دار: ـ تح) ھـ  739ت ( اإلیضاح في علوم البالغة ـ الخطیب القزویني : واألبیات من شواھد    

  .388/  1م ـ 1998ھـ ـ  1419إحیاء العلوم ـ بیروت ـ     

  : تح) ھـ  837ت ( وخزانة األدب وغایة األرب ـ تقي الدین أبوبكر بن علي بن عبد اهللا الحموي األزراري     

  . 406/  1م ـ 2004عصام شقیو ـ دار ومكتبة الھالل ـ بیروت ـ    

 ].الّتمنِّي [ ـ مصطلح  455ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 2

 ]. منى[ ـ مادة  203/  13ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 3

 ].التمني [ ـ مصطلح  92ـ التعریفات ـ 4 

 .79: القصص ـ اآلیة: ـ سورة 5
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  :الّتوشیع

))عند علماء البالغة ھو اإلطناب بالتوشیع  ((مصطلح الّتوشیع           
: ، والّتوشیع مصدر للفعل)1(

دخول : والّتوشیع..... لفُّ الُقْطن بعد الّنْدف، وكل لفیفة منھ وشیعٌة،: الّتوشیع ((وّشع، وفي اللغة 

))تفّرق : الشيء في الشيء، وتوّشع الشيء
)2(

.  

ؤتى في َعجز الكالم بُمثنَّى مفّسر باسمین، ثانیھما ھو أن ی ((ومصطلح الّتوشیع في التعریفات         
)) ) الحرص، وطول األمل: فیھ خصلتان وال تشیبیشیب ابن آدم،  (:معطوف على األول، نحو

)3(
 ،

خصلتان تفّرقْت إلى : الحرص، وطول األمل، فكلمة: خصلتان، واالسمان الُمفسِّران ھما: فالُمثّنى
كلمتین، والحرص، وطول األمل تدخالن في الخصلتین، وھذا المعنى البالغي فیھ شبھ بالتوشیع في 

  .اللغة

     :الَخبر

الكالم الذي یِصحُّ أن یقال لقائلھ إنھ  ((، وھما من أقسام الكالم، والخبر الخبر خالف اإلنشاء        
صادق فیھ أو كاذب، فإن كان الكالم مطابقًا للواقع كان قائلھ صادقًا، وإن كان غیر مطابق لھ كان 

))قائلھ كاذبًا 
النبأ، وُیجمع على أخبار، : أخبر أو خّبر، والخبر في اللغة: الخبر مصدر للفعلو ،)4(

ِعلمك بالشيء، : ِبر، أي ُجرِّب فبدت أخباره، أي أخالقھ، والُخْبُرمخبرة اإلنسان إذا ُخ: والُخْبُر
)5(لیس لي بھ ُخْبٌر : تقول

 .  

ما یِصحُّ السُّكون : الخبر ((: وأورد الجرجاني مصطلح الخبر في التعریفات وعّرفھ بقولھ         
))ھو الكالم الُمحتمل للصدق والكذب : علیھ، وقیل

)6(
والخبر جملة اسمّیة أو فعلیة، تتكّون من مسنٍد ، 

زیٌد قائم، فھذه جملیة خبریة، أخبرت بقیام زید، وھذه الجملة تحتمل الصدق : ومسنٍد إلیھ، كقولك
  والكذب، فالخبر عند البالغیین یتناسب مع الخبر في اللغة، فالعالقة بین المعنى اللغوي والمعنى 

  

  

                                                             

  ].التوشیع [ ـ مصطلح  454ـ ص  إنعام فّوال عّكاوي. ـ المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د 1

 ]. وشع[ ـ مادة  307/  15ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 2

  ، ]التوشیع [ ـ مصطلح  97ـ التعریفات ـ 3 

  ، 90/  8ـ  6421ـ رقم الحدیث  البخاريصحیح البخاري ـ : ینظر: الحدیث    

   ).حب المال وطول العمر : یكبر ابن آدم ویكبر معھ اثنان( : بروایة أخرى    

 ].الخبر [ ـ مصطلح  597ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 4

  ]. خبر[  مادة ـ383/ 1 ـ)  ھـ 170 ت(  الخلیل ـ العین كتاب: ـ ینظر5 

  ].الخبر [ ـ مصطلح  129التعریفات ـ  ـ 6
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  .ّیناالصطالحي كبیرة والشبھ فیھ ب

  :علم المعاني

أحد علوم البالغة، كعلم البیان وعلم البدیع، وغایتھ بیان أحوال المعاني  ((علم المعاني ھو            

  وألفاظھا، وكیفیة انتظامھا في أصول وقواعد، ترشد من یعتمدھا إلى مجاراة أھل البالغة إلى إبداع 

))القول، شعرًا أو نثرًا 
)1(

َعِلَم َیْعَلُم ِعْلمًا، نقیض  (( َعِلم، وھو في اللغة من: للفعل، والِعْلم مصدر 

))ّلامة وعّلام وعلیم الجھل، ورجل ع
)2(

المعنى ھو الَقْصد الذي  ((، والمعاني جمع معنى، وفي اللغة 

ْعر، أي الذي یبرز من ومعنى الشِّ ھذا معنى الكالم: الیبرز ویظھر في الشيء، إذا ُبِحث عنھ، یق

))مكنون ما تضّمنھ اللفظ 
)3(

لم َتْعِن ھذه األرض شیئا ولم َتْعُن أیضًا، وذلك إذا لم : قول العرب ((، و 

))تنبت فكأنھا إذا كانت كذا فإنھا لم ُتِفْد شیئًا، ولم ُتْبِرز خیرًا 
)4(

.  

أحوال اللفظ العربي الذي یطابق  عرف بھعلم ُی وھ ((: ومصطلح علم المعاني في التعریفات          

))مقتضى الحال 
، ....أحوال اللفظ العربي : وقولھُیعلم ِعْلمًا بھ، : ھو علم ُیْعرف بھ، أي: ، فقولھ)5(

ِعْلم : الذي یبرز من مكنون ما تضّمنھ اللفظ ، فعلم المعاني عند البالغیین یتناسب معناه مع كلمة: أي

  .المعاني في اللغة: وكلمة

  :ةالفصاح

: م، فیقالعلوم اللغة صفة توصف بھا اللفظة المفردة والكالم والمتكلِّ ((مصطلح الفصاحة في          

))ة وكالم فصیح ورجل فصیح، أّما البالغة یوصف بھا الكالم والمتكّلم فقط لفظة فصیح
)6(

 ،

 من یدل على خلوٍص في شيء ونقاٍء  ((أفصح، واإلفصاح في اللغة : والفصاحة مصدر للفعل

  تكّلم : وأفصح الرجل..... العربي،: الّطلیق، والكالم الفصیح: اللِّسان الفصیح: الّشوب، من ذلك

                                                             

  ]علم المعاني [ ـ مصطلح  885ـ ص  2إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . واألدب ـ دالمعجم المفّصل في اللغة  ـ 1

 ]. علم[ ـ مادة  221 / 3ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل ـ  2

 ]. عني[ ـ مادة  149،  148/ 4ـ ) ھـ  395ت ( معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  ـ 3

  ]. عني[ ـ مادة  149 /4ـ  م ـ ن ـ 4

  ].علم المعاني [ ـ مصطلح  201التعریفات ـ ـ 5 

 ].الفصاحة [ ـ مصطلح  924ـ ص  2إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 6
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))جادت لغُتھ حتى ال یلحن : بالعربیة، وَفُصح
)1(

.  

وذكر الجرجاني مصطلح الفصاحة في التعریفات، حیث بّین الفصاحة في اللغة، ثم عّرف          

عبارة عن اإلبانة والظھور، وھي : في اللغةالفصاحة  (( :الفصاحة في المفرد والكالم والمتكلِّم، فقال

  ھ من ضعف وُصخُل: وفي الكالم من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القیاس ُھوُصخُل: في المفرد

زر، وأنفھ ْشَتْسل، وشعره ُمَلزید أْج: بھ عن نحو التألیف وتنافر الكلمات مع فصاحتھا، احترز

))ملكة یقتدر بھا على التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح : وفي المتكلِّم، جمسرَّ
لفظة   ، ففي المفرد)2(

        تنافرت فیھا الحروف، ) ُمْسَتْشزر( األجلُّ باإلدغام، و: خالفت القیاس، ألن قیاسھا) أْجَلل ( 

)3(غریبة اللفظ اخُتِلف في تخریجھا) سرَّج ُم( و
، فكل ھذه الكلمات المفردة غیر فصیحة، فالفصاحة 

  .عند البالغیین تتناسب مع الفصاحة في اللغة، والّشبھ بینھما قریب

  :لْصالَف

مباحث علم المعاني، وعند البعض اآلخر من مصطلح الفصل عند بعض البالغیین من  ُیَعدُّ        

)4(مباحث علم البیان
إسقاط واو العطف بین الجملتین، وھو واجب خالف الوْصل، وھو ، والفْصل 

إذا كان بین الجملتین كمال االتصال، أو اّتحاد في المعنى، وإذا كان بین الجملتین كمال االنقطاع، 

في فصل، و: ، والفْصل مصدر للفعل)5(كمال االتصال وإذا كان بین الجملتین شبھ أي تباین تام،

 موضع الَمْفَصل، وبین كل فْصَلْین وْصٌل،: َبْوُن ما بین الّشْیئین، والفْصل من الجسد: الَفْصُل (( اللغة

فْیصل، وقضاٌء فْیصليٌّ وفاصل، وُحْكم : القضاء بین الحقِّ والباطل، واسم ذلك القضاء: والفْصل

))فاصٌل 
)6(

.  

                                                             

  ]. فصح[ ـ مادة  507،  506/ 4ـ ) ھـ  395ت ( معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  ـ 1

  ].الفصاحة [ ـ مصطلح  214التعریفات ـ  ـ 2

  ـ مصطلح  925ـ ص  2إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د :ـ ینظر 3

 ].الفصاحة [      

  إمیل بدیع . ، والمعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د]الفصل [ ـ مصطلح  215،  214التعریفات ـ  :ـ ینظر 4

  إنعام فّوال . ، والمعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د]لفصل ا[ ـ مصطلح  926ـ ص  2یعقوب، وآخرون ـ م     

  عبد العزیز عتیق ـ دار النھضة ـ بیروت ـ ص. ، وعلم المعاني ـ د]الفصل [ ـ مصطلح  618عّكاوي ـ ـ ص    

    160. 

  ـ مصطلح  927،  926ـ ص  2إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د: ـ ینظر 5

  ]. الّتمنِّي[ ـ مصطلح  618إنعام فّوال عّكاوي ـ ص . ، والمعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د] الّتمنِّي[     

  ]. فصل[ ـ مادة  324 / 3ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 6
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الفصل في اصطالح أھل  ((: وأورد الجرجاني ھذا المصطلح في التعریفات، وقال عنھ        

)) ترك عطف بعض الجمل على بعض بحروف: المعاني
:، كقول اهللا تعالى)1(

 ) كُأَمدم لَما تَـعبِم   ون  

ـونأَمـيعو  ـاتـنجـيـن  وـنبامٍ  و بِأَنْـعـ  كُـمعن أمّدكم بما تعلمون، ُفِصلت : ففي اآلیة الكریمة جملة ،)2()  د

ولم یكن بین الجملتین وْصل  الجملة الثانیة،، أي أن الجملة األولى ُفِصلْت عن أمّدكم بأنعام: جملة

))عطف بعض الجمل على البعض : الوصل ((بحرف العطف الواو، ألن 
فمصطلح الفْصل عند  ،)3(

  .البالغیین قریب الشبھ بالفْصل في اللغة، وبینھما تناسب في المعنى

  :النھي

بعض البالغیین من  هدَُّیُعو یشتمل اإلنشاء الطلبي في علم المعاني على مصطلح النَّْھي،          

نھى، : مصدر للفعل والّنھي ،)4(البعض اآلخر من مباحث علم البیان هدَُّیُعمباحث علم المعاني، و

))َنَھْوُتُھ عنھ : َنَھْیُتُھ عنھ، وفي لغٍة: خالف األمر، تقول ((وھو في اللغة 
)5(

.  

 دَِّض: النھي ((: وتعّرض السید الشریف الجرجاني بتعریف ھذا المصطلح في تعریفاتھ فقال        

))ال تفعل : األمر، وھو قول القائل لمن دونھ
)6(

طلب الَكفِّ عن الفعل أو االمتناع عنھ على  ((، وھو 

الناھیة ) ال ( وجھ االستعالء واإللزام، ولھ صیغة واحدة ھي صیغة الفعل المضارع المقرون بـ

))ال تتكاَسْل : الجازمة، نحو
نْھٌي بطلب الكفِّ عن التكاسل، وھو فعل مضارع ) ال تتكاسْل ( ، فـ)7(

اصطالح البالغیین یتناسب مع المعنى اللغوي للنھي، لوجود  الناھیة، فالّنْھي في) ال ( مجزوم بـ

  .الّشبھ بین المعنیین

                                                             

 ].الفصل [ ـ مصطلح  215، 214ـ التعریفات ـ1 

 .134ـ  132: الّشعراء ـ اآلیة: ـ سورة 2

 ].الوصل [ ـ مصطلح  326ـ التعریفات ـ 3 

  ـ مصطلح  1268ـ ص  2إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م .المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د: ـ ینظر 4

  ،]النھي [ ـ مصطلح  668إنعام فّوال عّكاوي ـ ص . ، والمعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د]النھي[     

 .83عبد العزیز عتیق ــ ص . وعلم المعاني ـ د    

  ]. نھي[ ـ مادة  274 / 4ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 5

 ].النھي [ ـ مصطلح  316ـ التعریفات ـ 6 

  ،]النھي[ ـ مصطلح  1268ـ ص  2إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م .المفّصل في اللغة واألدب ـ د المعجم ـ 7

  ].النھي [ ـ مصطلح  668إنعام فّوال عّكاوي ـ ص . المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د :وینظر    
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  :الوصل

عطف جملة على أخرى بالواو دون سواھا لداللتھا ((  مصطلح الوْصل في علم المعاني ھو          

توصل الجملتان إذا اّتفقتا في الخبریة واإلنشائیة ودون إضافة معنى خاص،  على مطلق العطف

))وكان بینھما مناسبة 
خالف الفْصل، َوَصل  ((وصل، وھو في اللغة : والوصل مصدر للفعل ،)1(

))الشيء بالشيء یِصُلھ َوْصًال َوِصلًة وُصَلًة 
)2(

.  

عطف بعض الجمل على  ((: في تعریفات الجرجاني ھو عند أھل المعاني مصطلح الوْصلو        

))البعض 
:، كقولھ تعالى)3(

 
  يـمحج يوإِن  الُفجار  لَف مإِن  األَبرار  لَفي  نَعي( 

فُوِصلْت جملة إّن  ،)(4)

الُفّجار لفي جحیم بجملة إّن األبرار لفي نعیم بحرف العطف الواو، ویكون الوْصل واجبًا إذا ُقِصد 

وإذا اّتفقتا خبرًا أو إنشاًء وكانت بینھما جھة جامعة، وإذا الحكم اإلعرابي،  إشراك الجملتین في

)5(اختلفتا خبرًا وإنشاًء وأْوَھَم الفصل خالف المقصود
، فالوْصل في اصطالح أھل المعاني یتناسب 

  .ل في اللغة لوجود الّشبھ بینھمامع الوْص

  :علم البیــــــــان ـ 2

  : حتباكالا   

  ھو في(( حتباك من المصطلحات البالغیة التي أوردھا الجرجاني في تعریفاتھ، والمصطلح ا         

اجتماع متقابلین في الكالم ثم حذف من األول ما أثبت نظیره في الثاني، أو من الثاني : علم البیان 

))ما أثبت نظیره في األول 
  الّشدُّ، واحتبك : الَحْبُك ((حتبك، وفي اللغة ا: حتباك مصدر للفعلال، وا)6(

  حتباك شدُّ الوا.....شّدتھ في وسطھا، : وتحبَّكِت المرأة بنطاقھا..... اْحَتَبى بھ وشدَّه إلى یدیھ،: بإزاره

                                                             

  ّناوي ـ دار الكتب العلمیة ـ محمد أمین ض: ـ المعجم الُمیّسر في القواعد والبالغة واإلنشاء والعروض ـ إعداد 1

  ].الوصل [ ـ مصطلح  236م ـ ص 1999ھـ ـ 1420ـ  1بیروت ـ ط     

  ]. وصل[ ـ مادة  316/  15ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 2

 ].الوصل [ ـ مصطلح  326ـ التعریفات ـ 3 

  .14،  13: االنفطار ـ اآلیة: ـ سورة 4

  ـ مصطلح  1308ـ ص  2إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د: ینظر ـ 5

  ].الفصل [     

 ].اإلحتباك [ ـ مصطلح  47ـ ص  1م ـ ن ـ م  ـ 6
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))الحبل یشدُّ بھ على الوسط : والُحْبكة.......,اإلزار واحكامھ
)1(

.  

ھو أن یجمع في الكالم متقابالن، ویحذف من  (( حتباط في تعریفات الجرجانيالومصطلح ا         

  : واحد منھما مقابلھ، لداللة اآلخر علیھ، كقولھ

  ................................        باردًا       َعلفتھا ِتْبنًا وماًء 

))أي علفُتھا تبنًا وسقیتھا ماًء باردًا           
سقیتھا، لداللة مقابلتھا، وھي : ، فُحِذفت كلمة)2(

علفتھا، وھذه الكلمة المحذوفة ال یحتمل أن یكون غیرھا، ألن الكالم محكم مشدود ال یدخلھ :كلمة

  .حتباك في اللغةالمع معنى افیھ شبھ حتباك الشكٌّ في غیر ھذه الكلمة، وھذا المعنى البالغي ل

  :ستعارةالا

مصطلح االستعارة أحد مباحث علم البیان، واالستعارة ھي طلب اإلعارة، وفي اللغة                   

ھم یتعاورون من : ما استعرت من شيء سّمیت بھ، ألنھا عاٌر على من طلبھا، یقال: العارّیة ((

     یأخذون : العارّیة من المعاوَرة والمناَولة، یتعاورون: جیرانھم الماعون واألمتعة، ویقال

))ویعطون 
 استعاره إّیاُه، واالستعارة: طلب أن ُیعطَیُھ إّیاُه عاِریًَّة، ویقال: استعار الشيء منھ ((، و)3(

ة الّدالة على ھذا االستعمال قرینالاستعمال كلمة بدل أخرى لعالقة المشابھة مع : في علم البیان

))كاستعمال األسد في الشجاع 
)4(

.  

اّدعاء معنى الحقیقة في الشيء  ((: ھي عند البیانیین في التعریفاتومصطلح االستعارة         

دًا، وأنت تعني بھ الّرجل لقیت أس: ، كقولكنللمبالغة في التشبیھ، مع طرح ذكر الُمشبَّھ من البیِّ

                                                             

 ]. حبك[ ـ مادة  26/  3ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 1

  ،]اإلحتباك [ ـ مصطلح  25ـ التعریفات ـ  2

  حّتى شتت ھّمالة عیناھا          َعلفتھا ِتْبنًا وماًء باردًا:     وتمام الّرجز    

  .433/  2ـ ) ھـ  392ت ( الخصائص ـ ابن جني : وھو بال نسبة وھو من شواھد    

  .216/  2ـ ) ھـ  761ت ( وأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ـ ابن ھشام     

  مازن مبارك ـ وآخرون ـ دار الفكر ـ دمشق ـ : ـ تح) ھـ  761( األعاریب ـ ابن ھشام ومغني اللبیب عن كتب     

  .828/  1م ـ  1985ـ  6ط     

  : ـ تح) ھـ  911ت ( وھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ـ جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي     

 .189/  3عبد الحمید ھنداوي ـ المكتبة التوقیفیة ـ مصر ـ     

  ]. عور[ ـ مادة  253 / 3ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 3

  ھـ ـ  1425ـ  4ـ المعجم الوسیط ـ مجمع اللغة العربیة ـ جمھوریة مصر العربیة ـ مكتبة الشروق الدولیة ـ ط  4

 ]. عور[ مادة  ـ 636م ـ ص  2004     
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))الشجاع 
رجل، للمبالغة في : أسد بدل كلمة: فالمثال الوارد في التعریف فیھ استعارة كلمة ،)1(

التشبیھ، فاالستعارة ھي إعارة كلمة مكان كلمة أخرى، وھذا المعنى عند البیانیین یتناسب  مع  

  .المعنى اللغوي لطلب اإلعارة

ثم إذا ذكر الُمشبَّھ بھ   ((: فقالثم ذكر الجرجاني في ذیل تعریفھ لالستعارة بعضًا من أنواعھا،       

المنّیة، : إذا قلناولقیت أسدًا في الحمام، : استعارة تصریحیة وتحقیقیة، نحو: ىسمَّمع ذكر القرینة ُی

: بع في اغتیال النفوس، أيأظفارھا بفالن، فقد شّبھنا المنیة بالّس ْتَقِلَع :الموت، أنشبت، أي :أي

فیھ بدونھا، غتیال الالتي ال یكمل ذلك ا وضّرار، فأثبتنا لھا األظفاراع تفرقة بین نّف غیر من إھالكھا

بع استعارة بالكنایة، وإثبات األظفار لھا استعارة تحقیقا للمبالغة في التشبیھ، فتشبیھ المنیة بالّس

))كون إال تبعّیة، كنطقت الحال یلیة، واالستعارة في الفعل ال تتخی
)2(

.  

  :االستعارة بالكنایة

االستعارة المكنیة، واع منھا االستعارة بالكنایة، أو لالستعارة في علم البیان عدة أن         

كنى، والُكْنیة في اللغة : واالستعارة سبق التعرف علیھا في المصطلح السابق، والكنایة مصدر للفعل

ذكره، والثاني أن ُیْكَنى الرجل باسم  أحدھا أن ُیْكَنى عن الشيء الذي ُیستفحش: على ثالثة أوجھ ((

یعرف باسمھ كأبي  مقام االسم فیعرف صاحبھا بھا كماأن تقوم الُكْنیة : وقیرًا وتعظیمًا، والثالثت

))أن تتكّلم بشيء وترید غیره : والكنایة..... لھب اسمھ عبد الُعزَّى عرف بُكنیتھ، فسّماه اهللا بھا،
)3(

.  

ھي : االستعارة بالكنایة ((: الجرجاني ھذا المصطلح وعّرفھ بقولھلشریف اوأورد السید         

))إطالق لفظ الُمشبَّھ وإرادة معناه المجازي، وھو الزم الُمشبَّھ بھ 
)4(

التي ال یصّرح فیھا  ((، وھي 

سند ھذا الالزم إلى الُمشّبھ، ولھذا سمِّیت بلفظ الُمشّبھ بھ، بل ُیطوى ویرمز لھ بالزم من لوازمھ، وُی

))استعارة مكنیة أو استعارة بالكنایة، ألن المشّبھ بھ یحذف وُیكنَّى عنھ بالزم من لوازمھ 
)5(

        ،

))عدم التصریح بالُمشّبھ بھ والداللة علیھ بالزمھ سمّیة ھذه االستعارة بالمكنیة ھوالسبب في ت((و
)6(

 ،

                                                             

  ].االستعارة [ ـ مصطلح  35التعریفات ـ  ـ 1

  ].االستعارة [ ـ مصطلح  35م ـ ن ـ  ـ2 

  ]. كني[ ـ مادة  174/  12ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 3

  ].االستعارة بالكنایة [ ـ مصطلح  35ـ التعریفات ـ 4 

  عبد الفتاح فّیود ـ مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ـ  بسیوني. ـ علم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان ـ د 5

  .187م ـ ص 1998ھـ ـ 1418ـ  2القاھرة ـ ط     

  .188ـ م ـ ن ـ ص  6
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وھذا المعنى البیاني یتناسب مع المعنى اللغوي لالستعارة وللكنایة، وفیھ  التصریح،فالكنایة خالف 

  .شبھ قریب

  :االستعارة الّتبعّیة

االستعارة باعتبار اللفظ الُمستعار تنقسم إلى استعارة أصلیة، واستعارة تبعّیة، والّتبعّیة نعت          

ما كان اللفظ المستعار فیھا فعًآل أو اسمًا مشتقًا أو  ((لالستعارة، واالستعارة سبق بیانھا، أّما الّتبعّیة 

))حرفًا 
)1(

یتلوه، تِبَعھ َیْتبُعُھ : التالي، ومنھ الّتتبع والمتابعة واإلتِّباع، یتبعھ: الّتابع ((، وفي اللغة من 

ِجنِّّیة تكون مع : اّتبْعت آثاره، والّتابعة: تتّبْعُت علمھ، أي: فعلك شیئًا بعد شيء، تقول: َتَبعًا، والّتتّبع

))اإلنسان تْتبعھ حیثما ذھب 
)2(

.  

أن ُیستعمل مصدر الفعل في معنى غیر  ((: ومصطلح االستعارة الّتبعّیة في التعریفات ھي         

ھو َكشف، فإن مصدره : إلى غیره، نحو ّنسبةھ لھ في الفعُل تبُعك المصدر على سبیل التشبیھ، ثم یذل

 مشتق من أن كشفتعیر الَكْشف لإلزالة، ثم استعار َكشف ألزال تبعًا لمصدره، یعني ف، فاسالَكْش

ألنھ  ھما، وإنما سمیتھا استعارة تبعیةأصلیة، فأرادوا لفظ الفعل من أزال مشتق من اإلزالة، والكشف

))تابع ألصلھ 
ألن جریانھا في المشتقات والحروف تابع لجریانھا أوال في  ةسّمیت تبعّی ((، و)3(

أنھا سّمیت تبعیة لتبعیتھا الستعارة أخرى، ألنھا في : یعني الجوامد وفي كلیات معاني الحروف،

المشتقات تابعة للمصادر، وألنھا في معاني الحروف تابعة لمتعلق معانیھا، إذ معاني الحروف 

))جزئیة ال تتصور االستعارة إال بھا 
)4(

فمصطلح االستعارة الّتبعّیة في علم البیان تتناسب مع  

   .قریبفي المعنى نھما المعنى اللغوي، والشبھ بی

  :ةیلّیخیاالستعارة الّت

خییلّیة نعت مصطلح االستعارة الّتخییلّیة نوع من أنواع االستعارة باعتبار طبیعة الُمستعار لھ، والّت   

)5( َظنَّھ، وھو من باب ظننت وأخواتھا:خال الشيءخییل والّتخیُّل في اللغة من لالستعارة، والّت
.  

                                                             

 .196بسیوني عبد الفتاح فّیود ـ ص . علم البیان ـ د ـ 1

  ]. تبع[ ـ مادة  179 / 1ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 2

 ].االستعارة التبعیة [ مصطلح ـ  36ـ التعریفات ـ 3 

  .164دیزیره سقال ـ ص . ـ علم البیان ـ د 4

  ]. خیل[ ـ مادة  264/  4ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظوررب لسان الع: ینظر ـ 5
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ھي إضافة الزم : ةیلّیخیاالستعارة الّت (( :وعّرف المصنف ھذا المصطلح في تعریفاتھ بقولھ         

))الُمشبَّھ بھ إلى الُمشبَّھ 
للمشبھ، ولیس  ھي إثبات الزم المشبھ بھ (( ومفھوم االستعارة الّتخییلّیة ،)1(

للمشبھ شيء محقق حسًا أو عقًال استعیر لھ ھذا الالزم، ولذا كانت ھذه االستعارة تخیلیة، وھي 

))قرینة االستعارة المكنیة فھما متالزمان 
فالشيء غیر الُمحّقق حّسیا وعقلیا ھو تخیُّل، ولھذا فإن  ،)2(

  .لمعنى اللغويمعنى االستعارة التخییلّیة عند البیانیین تتناسب مع ا

  :ةرشیحّیاالستعارة الّت

تنقسم االستعارة باعتبار ذكر المالئم ألحد الطرفین وعدم ذكره إلى ثالثة أقسام مطلقة          

رّشح، وفي اللغة : والّترشیح مصدر للفعل ، والّترشیحّیة نعت لالستعارة،)3(حة دة ومرّشومجّر

)4(َقِوَي على المشي مع أمھإذا : حرَشَحِت الناقة َوَلَدھا، وترّش
.  

: ةرشیحّیستعارة الّتاال ((: وأورد الجرجاني مصطلح االستعارة الّترشیحّیة في تعریفاتھ، فقال         

))م المشّبھ بھ للمشّبھ ھي إثبات مالئ
)5(

یقّوي االستعارة ویحقق المبالغة في التصویر  ((، فالّترشیح 

ي جنس المستعار منھ، وكأن الكالم على الحقیقة، ولھذا فخییل ودعوى دخول المستعار لھ والّت

))سمِّیت باالستعارة المرشحة، إذ الترشیح معناه في اللغة التقویة 
)6(

، فالمعنى البیاني لمصطلح 

االستعارة الّترشیحّیة قریب الشبھ من المعنى اللغوي، ولھذا یتناسب المعنى االصطالحي مع المعنى 

  .اللغوي

  :المكنیةاالستعارة 

واالستعارة والكنایة سبق بیانھما في  االستعارة المكنّیة ھي االستعارة بالكنایة سالفة الذِّكر،        

))أن تتكّلم بشيء وترید غیره : الكنایة ((مصطلح االستعارة بالكنایة، فـ
)7(

.  

  ھي : االستعارة بالكنایة ((: وأورد الجرجاني مصطلح االستعارة بالكنایة في التعریفات، فقال        

                                                             

 ].االستعارة التخییلیة [ ـ مصطلح  36ـ التعریفات ـ  1

  .188بسیوني عبد الفتاح فّیود ـ ص . ـ علم البیان ـ د 2

 .206ـ ن ـ ص  م: ینظر ـ 3

  ]. رشح[ ـ مادة  218/  5ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورلسان العرب : ینظر ـ 4

 ].االستعارة الترشیحیة [ ـ مصطلح  36ـ التعریفات ـ 5 

 .209بسیوني عبد الفتاح فّیود ـ ص . علم البیان ـ د ـ 6

  ]. كني[ ـ مادة  174/  12ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورلسان العرب  ـ 7
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))إطالق لفظ الُمشبَّھ وإرادة معناه المجازي، وھو الزم الُمشبَّھ بھ 
:        ، ثم قال في ھذا الموضع)1(

))ھي تشبیھ الشيء على الشيء في القلب : االستعارة المكنّیة ((
)2(

، فإرادة المعنى المجازي أي 

التعریفین ال یختلفان، والكائن في القلب فھو مخفّي ومكنّي، ألنھ المعنى المكنّي في القلب، ولھذا فإن 

   .ُمصّرح بھ، وھذا المعنى االصطالحي فیھ شبھ بالمعنى اللغوي رغی

  :البیان

أوردھا الجرجاني في تعریفاتھ، والبیان مصدر للفعل  مصطلح البیان من المصطلحات التي         

بھذا، والبیِّن  بان الشيء وأبان وتبّین وبّین واستبان، والمجاوز یستوي ((، وھو في اللغة أو بان بّین

))رجل بیِّن وجھیر، إذا كان بیِّن المنطق وجھیر المنطق : الفصیح، وقال بعضھم: من الرجال
)3(

.  

ھو الّنطق الفصیح الُمْعِرب، أي الُمْظھر عّما في الضمیر،  ((ومصطلح البیان في التعریفات         

)) ھو اإلخراج عن حدِّ اإلشكال: وإظھار المعنى وإیضاح ما كان مستورًا قبلھ، وقیل
)4(

، فالّنطق 

الفصیح الُمْعِرب ھو بیان عّما في القلب والضمیر، وھذا المعنى االصطالحي مناسب للمعنى 

  .اللغوي للشبھ القریب بینھما

والفرق بین  ((: وأعقب الجرجاني بعد تعریفھ لمصطلح البیان الفرق بین التأویل والبیان، فقال       

التأویل والبیان، أن التأویل ما ُیذكر في كالم ال ُیفھم منھ معنى ُمَحصَّل في أول وھلة، والبیان ما 

))ُیذكر فیما ُیْفِھم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض 
)5(

.  

  :الّتشبیھ

الّتشبیھ باب من أبواب علم البیان، وأركانھ ھي الُمشّبھ، والُمشّبھ بھ، وأداة التشبیھ، ووجھ        

ضرب من النُّحاس ُیْلقى علیھ دواء فیْصفرُّ، وُسمِّي  ((شّبھ، والشََّبُھ : ، والّتشبیھ مصدر للفعل)6(الّشبھ

  شّبھت ھذا : شبُھُھ وِشْبُھُھ، أي شبیُھُھ، وتقول ُشبِّھ بالذھب، وفي فالن َشَبٌھ من فالن، وھوَشَبھًا ألنھ 

                                                             

  ].االستعارة بالكنایة [ ـ مصطلح  35ـ التعریفان ـ 1 

 ].االستعارة المكنیة [ ـ مصطلح  36ـ م ـ ن ـ  2

  ]. بین[ ـ مادة  176 / 1ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 3

 ].البیان [ ـ مصطلح  68ـ التعریفات ـ  4

  ].البیان [ ـ مصطلح  68م ـ ن ـ  ـ 5

  .148دیزیره سقال ـ ص . علم البیان ـ د: ینظر ـ 6
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))بھذا، وأشبھ فالٌن فالنا 
)1(

.  

في : الّتشبیھ ((: الّتشبیھ في التعریفات، وذكر معناه في اللغة، فقال مصطلح وأورد الجرجاني         

الداللة على مشاركة أمر بآخر في معنى، فاألمر األول ھو الُمشّبھ، والثاني ھو الُمشّبھ بھ، : اللغة

))ھ وذلك المعنى ھو وجھ الّتشبیھ، وال بد من آلة التشبیھ، وغرضھ، والُمشبَّ
)2(

، ثم ذكر معناه في 

ھو الّداللة على اشتراك شیئیین في وصف من : وفي اصطالح علماء البیان ((: االصطالح، فقال

))الشمس أوصاف الشيء في نفسھ، كالشجاعة في األسد، والّنور في 
فمشاركة أمر بآخر في  ،)3(

  .فالّتشبیھ عند البیانیین یتناسب مع الّتشبیھ في اللغة معنى ھو اشتراك في وصف من األوصاف،

ھ إلى مفرد ومرّكب، وذكر الجرجاني عقب تعریفھ للّتشبیھ في اللغة واالصطالح وینقسم الّتشبی      

ِإّن َمَثَل ما بعثني اُهللا بھ من :( ـ rـ  ، كقولھوھو إما تشبیھ مفرد ((: ھذین القسمین من الّتشبیھ، فقال

باألرض الّطیبة،  ، حیث شّبھ الِعْلم بالغیث، ومن ینتفع بھ) الُھَدى والِعْلم كمثل غیٍث أصاب أرضًا

))ة ومن ال ینتفع بھ بالقیعان، فھي تشبیھات مجتمع
)4(

.  

: ـ rـ  ، كقولھأو تشبیھ مرّكب  ((: ثم ذكر القسم الثاني من الّتشبیھ وھو الّتشبیھ المركب فقال        

فھذا ھو )  لبنةجَمَلُھ إال موضع مثل رجل بَنى بنیانًا فأحسَنُھ وأإنَّ مثلي وَمَثَل األنبیاء من قبلي ك( 

الّتشبیھ المجموع بالمجموع، ألن وجھ الشبھ عقليٌّ منتزع من عدَّة أمور، فیكون أمر النبوة في مقابلة 

)) البنیان
)5(

.  

  :الّتعریض

عن معناه الوضعي إمالة الكالم  ((وھو خالف التصریح في علم البیان التعریضمصطلح             

إّن اهللا یحبُّ المحسنین، : ما أقبح البْخل، وكقول الّشّحاد: ي إلى معنى آخر مراد، كقولك للبخیلالحقیق

))أعطوني : أي
    إذا قلت:  عرضَت لفالن بفالن (( عّرض، وفي اللغة :، والّتعریض مصدر للفعل)6(

                                                             

  ]. شبھ[ ـ مادة  304 / 2ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 1

  ].التشبیھ [ ـ مصطلح  81التعریفات ـ  ـ 2

 ].التشبیھ [ ـ مصطلح  81م ـ ن ـ  ـ 3

  .سبق تخریجھ في الفصل األول: الحدیث، ]التشبیھ [ ـ مصطلح  81م ـ ن ـ  ـ 4

  .سبق تخریجھ في الفصل األول: الحدیث ،]التشبیھ [ ـ مصطلح  81ریفات ـ ـ التع5 

  ].التعریض [ ـ مصطلح  437ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 6
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فالنا فیكره أن ھل رأیت : قوال وأنت تعیبھ بذلك، ومنھ المعاریض بالكالم، كما أن الّرُجل یقول

))إّن فالنًا َلُیَرى : یكذب، فیقول
)1(

.  

ما ُیفھم بھ  في الكالم: الّتعریض ((: وذكر المصنف مصطلح الّتعریض في التعریفات، قائال       

))السامع مراده من غیر تصریح 
لْ  فَع  ( :قولھ تعالى ((كـ ،)2( بـ كَبِ لَـهريه م َألُُـوه ـذَا  فَـاسـكَـانُـوا  ه  إِن  م

)يـنـطـقُـون  على سبیل االستھزاء وإقامة الحّجة علیھم بما عّرض ) فاسألوھم : ( ، ألّن غرضھ بقولھ 

))لھم بھ من عجز كبیر األصنام عن الفعل، ُمْستدال على ذلك بعدم إجابتھم إذا ُسِئلوا 
فالّتعریض  ،)3(

  .وفیھ شبھ، عند البیانیین مناسب للّتعریض في اللغة

  :علم البیان

أحد علوم البالغة، كعلم المعاني وعلم البدیع،، وغایتھ تمكین  (( مصطلح علم البیان ھو        

الُمتأدِّب من مجاراة البلغاء في كیفیة إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة وأسالیب متعددة، واختیار 

))منھا واألوضح داللة على المعنى بحسب مقتضى الحال والظروف الداعیة إلى القول  األبلغ
)4(

 ،

مصدر : علم، وِعْلُم: البیان إلى كلمة: وعلم البیان مصطلح مرّكب تركیبًا إضافیًا، ُأضیفت فیھ كلمة

))وعّلام وعلیم َعِلَم َیْعَلُم ِعْلمًا، نقیض الجھل، ورجل عّلامة  (( للفعل َعِلم، وھو في اللغة من
)5(، 

بان الشيء وأبان وتبّین وبّین واستبان، والمجاوز  ((والبیان مصدر للفعل بّین أو بان، وھو في اللغة 

رجل بیِّن وجھیر، إذا كان بیِّن المنطق : الفصیح، وقال بعضھم: یستوي بھذا، والبیِّن من الرجال

))وجھیر المنطق 
)6(

.  

  علم یعرف بھ إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة  (( التعریفات ھوطلح علم البیان في ومص          

                                                             

 ]. عرض[ ـ مادة  133 / 3ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 1

 ].التعریض [ ـ مصطلح  85ـ التعریفات ـ  2

  ـاألنبیاء:، سورة]التعریض[ ـ مصطلح 384 إنعام فّوال عّكاوي ـ ص. المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د ـ 3

 . 63: اآلیة    

  ].علم البیان[ـ مصطلح 881ـ ص  2وآخرون ـ م  إمیل بدیع یعقوب،. المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 4

 ]. علم[ ـ مادة  221 / 3ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل ـ  5

  ]. بین[ ـ مادة  176 / 1ـ  م ـ ن ـ 6
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))في وضوح الداللة علیھ 
الُمْعِرب ھو بیان على داللة المعنى، فعلم  فمعرفة الّنطق الفصیح ،)1(

  .البیان عند أصحابھ مناسب مع العلم، والبیان في اللغة، والشبھ بینھما قریب

  

  : الكنایة

لفظ ُأْطِلق وُأرید بھ معناه، مع جواز  (( وھو ،مصطلح الكنایة مبحث من مباحث علم البیان         

كالم ُأرید بھ معنى غیر معناه الحقیقي الذي ُوِضع لھ، مع جواز إرادة ذلك  إرادة المعنى األصلي، أو

))المعنى األصلي، إذ ال قرینة تمنع ھذه اإلرادة 
الّصفة، وكنایة الموصوف،  كنایة: ھي وأقسامھا ،)2(

أحدھا أن ُیْكَنى : على ثالثة أوجھ ((والُكْنیة في اللغة كّنى، : للفعل: والكنایة مصدر وكنایة النسبة،

أن تقوم : عن الشيء الذي ُیستفحش ذكره، والثاني أن ُیْكَنى الرجل باسم توقیرًا وتعظیمًا، والثالث

     أن تتكّلم بشيء وترید : والكنایة...... كما یعرف باسمھ، صاحبھا بھا الُكْنیة مقام االسم فیعرف

))غیره 
)3(

.   

ھي أن : علماء البیانالكنایة عند  (( :وأورد المصّنف مصطلح الكنایة في التعریفات، فقال         

الداللة علیھ، لغرض من األغراض،  فيبلفظ غیر صریح  یعبر عن شيء لفظا كان أو معنى

ن كثیر الرماد، أي كثیر      فال: جاء فالن، أو لنوع فصاحة، نحو: كاإلیھام على السامع، نحو

))الِقَرى 
)4(

، فالتعبیر عن كثرة الِقَرى ـ ما ُیقّدم إلى الضیف ـ، بألفاظ غیر صریحة على معناه، 

ید كثرة الِقَرى، فالكنایة عند أھل البیان تتناسب مع رفقال بكثرة الرماد، وُأكثیر الّرماد، : كقولھ

  .الكنایة في اللغة، والشبھ بین المعنیین قریب

وما استتر معناه ال یعرف إال بقرینة زائدة،  (( :وأضاف المصّنف في عقب ھذا التعریف قولھ        

  ، )ھو : ( كنایة، وكذا قولھم ، حرف)إّنھ : ( ، والھاء في قولھم)أنت : ( ولھذا سّموا الّتاء في قولھم

))سترتھ : كنوت الشيء وَكَنْیتھ، أي: من قولھم مأخوذ وھو
)5(

.  

                                                             

  ].علم البیان [ ـ مصطلح  200ـ التعریفات ـ 1 

  ].الكنایة [ ـ مصطلح  1028ـ ص  2إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 2

  ]. كني[ ـ مادة  174/  12ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 3

 ].الكنایة [ ـ مصطلح  240التعریفات ـ  ـ 4

  ].الكنایة [ ـ مصطلح  240ـ م ـ ن ـ 5 
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  :المجاز

ھو استعمال الكالم في وجھ غیر الوجھ الذي  ((، ومصطلح المجاز مبحث في علم البیان        

))عقلّي، ولفظّي : ُوِضع لھ في األصل، وھو نوعان
)1(

ُجْزُت الطریق وجاز  ((، والمجاز في اللغة من 

: ع جوزًا، وجؤوزًا وجوازًا ومجازًا وجاز بھ وجاوزه ِجوازًا، وأجازه وأجاز غیره، وجازهالموِض

جعل فالن ذلك األمر مجازًا إلى : تكّلم بالمجاز، وقولھم: تجّوز في كالمھ، أيو..... سار فیھ وسلكھ،

)) طریقًا ومسلكًا: حاجتھ، أي
)2(

.  

اسم لما أرید بھ غیر ما : المجاز ((: وأورد الجرجاني مصطلح المجاز في تعریفاتھ، فقال        

جاز، إذا تعدى، : أسدًا، وھو مفعل بمعنى فاعل، من: وضع لھ لمناسبة بینھما، كتسمیة الشجاع

)) ي بھ ألنھ متعّد من محل الحقیقة إلى محل المجازمِّالوالي، ُس: كالمولى، بمعنى
: وأضاف قائال ،)3(

ما جاوز وتعّدى عن محلھ الموضوع لھ إلى غیره لمناسبة بینھما، إما من حیث : والمجاز ((

الصورة، أو من حیث المعنى الالزم المشھور، أو من حیث القرب والمجاورة، كاسم األسد للرجل 

))الشجاع، وكألفاظ یكنى بھا الحدیث 
)4(

كلمة أسد تجاوزت فتسمیة الرجل الشُّجاع باألسد مجاز، ف، 

عن محلھا الموضوع لھا، وھي اسم لذلك الحیوان المفترس الموصوف بالشجاعة، إلى اسم رجل 

شجاع، والمناسبة بین األسد والّرُجل ھي الشجاعة، فكلمة أسد تجاوزت عن محلِّھا الحقیقي إلى محل 

  .المجاز، فالمجاز عند البیانیین مناسب للمعنى اللغوي للمجاز

اف الجرجاني بعد تعریفھ للمجاز بیان وتعریف المجاز العقلّي، والمجاز اللغوّي، وأض       

 )5(والمجاز الُمرّكب
.  

  :علم البدیـــــــــع ـ  3

  :اإلدماج

  تضمین معنى الكالم  ((مصطلح اإلدماج من المصطلحات البالغیة، وھو في علم البدیع            

                                                             

  ].المجاز [ ـ مصطلح 1119ـ ص  2إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 1

  ]. جوز[ ـ مادة  418،  416/  2ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 2

  ].المجاز [ ـ مصطلح  258،  257التعریفات ـ  ـ 3

  ].المجاز [ ـ مصطلح  259،  258ـ م ـ ن ـ 4 

 ].المجاز [ ـ مصطلح  259م ـ ن ـ :ینظر ـ 5
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))معنى آخر 
))معنى مصّرح بھ، ومعنى كالُمشار إلیھ : ھو أن یتضّمن الكالم معنیین ((، و)1(

)2(
 ،

ودمجْت الماشطة .....أجاد َفْتَلھ،: أدمج الحبل ((أدمج، وھو في اللغة من : واإلدماج مصدر للفعل

))ضفرتھ : الشَّْعر دْمجًا، وأدمجْتھ
)3(

.  

في : اإلدماج (( :وأورد المصنف مصطلح اإلدماج في تعریفاتھ وبّین معناه اللغوي، فقال         

))في الثوب، إذا لّفھ فیھ أدمج الشيء : الّلف، وإدخال الشيء بالشيء، یقال: اللغة
)4(

، ثّم أعقبھ 

، مدحًا كان أو غیره، أن یتضّمن كالُم سیق لمعنى: وفي االصطالح ((: بتعریفھ في االصطالح، فقال

))وھو أعّم من االستتباع، لُشمولھ المدح وغیره، واختصاص االستتباع بالمدح معنى آخر، 
)5(،    

 تعالى  قولھ ((ـك
 )م هـ ـنـمو ـعـمتُـس  أَفَـأَنْـت   ـكإِلَـي   ـونـعـتَـمـسي  ـنكَ  م  لَـوو  مانُـواالص   ونلْمـعال يـهنمـُظر ، وـني ـنم  م

  ـيـمي الـعـدتَـه   أَفَـأَنْـت  ـكإِلَـيونر صــبكَانُـوا  ال ي لَـوفالمعنى الُمصّرح بھ في الكالم أنھ ال یقدر أن یھدي )  و ،

اعھا من عِمَي عن اآلیات وُصمَّ عن الَكِلم البیِّنات، بمعنى أّنھ صرف قلبھ عنھا فلم ینتفع بسم

ورؤیتھا، والمعنى الُمشار إلیھ أّنھ فّضل السْمع على البصر ألنھ جعل مع الّصمم فقدان العْقل، ومع 

))العمى فقدان النظر فقط 
 عنیان في اآلیتین، معنى مصّرح بھ، ومعنى ُمشار إلیھ،مج ، فُأْدِم)6(

  .وإدماج المعنیین فیھ تشبیھ بفْتل الحْبل، وفي ھذا تناسب مع المعنى اللغوي لإلدماج

  :االستتباع

أن یذكر القائل معنى ثّم ُیْتبعھ بمعنى آخر یفید زیادة  ((مصطلح االستتباع في علم البدیع           

))المعنى األّول، وأكثر ما یكون في المدح 
تمدح أو تذّم بشيء، یستتبع المدح أو الذم بشيء  ((، فـ)7(

))آخر 
الّتالي، ومنھ : الّتابع ((استتبع، وھو طلب الّتتبُّع، وفي اللغة : ، واالستتباع مصدر للفعل)8(

  تتّبعت : فعلك شیئًا بعد شيء، تقول: یتلوه، تِبعھ تْتَبَعھ تبعًا، والّتتبُّع: الّتتّبع والمتابعة واإلتِّباع، یتبعھ

                                                             

 ].اإلدماج [ ـ مصطلح  67ـ ص  1وآخرون ـ م إمیل بدیع یعقوب، . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 1

 ].اإلدماج [ ـ مصطلح  52إنعام فّوال عّكاوي ـ ص . المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د ـ 2

  ]. دمج[ ـ مادة  400/  4ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 3

 ]. اإلدماج [ ـ مصطلح  30التعریفات ـ  ـ 4

 ].اإلدماج [  ـ مصطلح 30ـ م ـ ن ـ 5 

  .42:،سورة یونس ـ اآلیة]اإلدماج[ـ مصطلح 52ـ المعجم المفّصل في علوم البالغةـ د إنعام عّكاوي ـ ص6

  ].االستتباع [ ـ مصطلح  81ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 7

  ].االستتباع [ ـ مصطلح  219ص  محمد أمین ضّناوي ـ: المعجم الُمیّسر ـ إعداد ـ 8
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))اّتبعت آثاره : لمھ، أيع
)1(

.  

ھو المدح بشيء على وجھ َیستتبع المدح بشيء  ((ومصطلح االستتباع في تعریفات الجرجاني         

))آخر 
  :قول الُمتنبِّي ((نحو ،)2(

  َنَھْبَت مَن األعماِر ما َلْو َحَوْیَتُھ              َلُھنَِّئِت الدُّْنیا بأنََّك خالُد

))فقد مدح الّشاعر ممدوحھ بالّشجاعة، واستتبع ذلك بأنھ لو ُخلِّد لكانت الدنیا سعیدة 
)3(

، فاالستتباع 

  .عند البدیعیین مناسب في معناه مع الّتتّبع في اللغة

  :االستخدام

وإعادة الضمیر علیھ بمعنى  استعمال اللفظ بمعنى، إّما عند أھل البدیع مصطلح االستخدام         

، أي استخدم: واالستخدام مصدر للفعل ،)4(ذكر لفظ بمعنیین ثّم إعادة ضمیرین علیھ بمعنییھآخر، أو 

سیر : والخَدَمة....فرٌس مخدٌَّم، إذا كان تحجیلھ مستدیرًا فوق أشاِعِره، : طلُب الِخْدمة، وفي اللغة

َمًة بذلك، عیر ُثّم تُشدُّ إلیھ سریحة الّنْعل، وُسمِّي الخلخال َخَدُمْحكم مثل الَحْلقة، ُتشدُّ في ُرْسغ الَب

الواسع األظالف الذي أحاط البیاض بأوِظفتھ، ومنھ اشتقاق الخادم، ألن : والَوِعل األَرحُّ الُمخدَّم

)5(الخادم ُیطیف بمخدومھ 
.  

  لھ معنیان، فیراد بھ أحُدھما، ثم یراد  ھو أ ن ُیذكر لفظ ((ومصطلح االستخدام في التعریفات        

  

                                                             

  ]. تبع[ ـ مادة  179 / 1ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 1

  ].االستتباع [ ـ مصطلح  32ـ التعریفات ـ  2

  ، ]االستتباع [ ـ مصطلح  81ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 3

  ـ 303( أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي، أبو الطیب المتنبِّي : ھو المتنبي    

  ، الشاعر الحكیم، وأحد مفاخر األدب العربي، لھ األمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة، )ھـ   354    

  ، وإلیھا نسبتھ، ونشأ في الشام، ثم انتقل إلى البادیة یطلب األدب وعلم )كندة ( ولد بالكوفة في محلة تسّمى     
  .العربیة وأیام الناس، وقال الشعر صبیا    

  .  115/  1ـ )  ھـ 1396ت ( الزركلي األعالم ـ : ینظر    

  سر الفصاحة ـ األمیر أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن سعید الخفاجي : ، وھو من شواھد]الطویل [ والبیت من     

  .147/  1م ـ 1982ھـ ـ  1402ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ) ھـ  466ت ( الحلبي     

  .348/  1ـ ) ھـ  739ت ( اإلیضاح في علوم البالغة ـ القزویني     

 .394/  2ـ ) ھـ  837(موي وخزانة األدب وغایة األرب ـ للح   

 ].االستخدام [ ـ مصطلح 86ـ ص 1إمیل یعقوب،وآخرون ـ م .المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د: ینظر ـ 4

  ]. خدم[ ـ مادة   163،  162/  2ـ ) ھـ  395ت ( معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس : ینظر ـ 5
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  ھ، ثم باآلخر معناه أو ُیراد بأحد ضمیریھ أحُد معنیی بالضمیر الراجع إلى ذلك اللفظ معناه اآلخر،

  :   اآلخر، فاألول كقولھ

  إذا نزل السماُء بأرِض قوٍم          رعیناه وإن كانوا ِغضابا

النبت، والسماء یطلق علیھما، والثاني ): رعیناه ( یھ من الغیث، وبالضمیر الراجع إل: أراد بالسماء

  :كقولھ

  فسقى الغضى والّساكنیھ وإن ُھُم           َشبُّوه بین جواِنِحي وُضلوعي

المكان، وباآلخر ): الساكنیھ ( في  وھو المجرور) الغضى ( أراد بأحد الضمیرین الراجعین إلى 

أوقدوا بین جوانحي نار الغضى، یعني نار الھوى التي : النار، أي ):  شبوه( منصوب في الوھو 

))تشبھ نار الغضى 
فُتْستعمل الكلمة ذات المدلولین في موضع ُتْستخدم فیھ للمعنیین، فاالستخدام  ،)1(

طلب المعنیین من كلمة واحدة، أي تستخدمھا لھذا المعنى وللمعنى اآلخر، فاالستخدام في اصطالح 

  .طلب الخدمة یع یتناسب مع االستخدام في اللغة، أيأھل البد

  :ستطرادالا

ھو الخروج شفویًا أو كتابًة من سیاق الموضوع  (( مصطلح االستطراد في علم البدیع          

))للتحّدث عن شيء آخر ینّبھ إلیھ الموضوع 
ھو االنتقال من موضوع إلى آخر لكي ال یملُّ  ((، و)2(

                                                             

  ،]االستخدام [ ـ مصطلح  33ـ التعریفات ـ 1 

  أدب الكاتب ـ أبو محمد عبد اهللا : ، وھو من شواھدلجریرـ  1: ، وُذِكر في نسبتھ إلى]الوافر [ من  البیت األول    

  ـ 4محمد محي الدین عبد الحمید ـ المكتبة التجاریة ـ مصر ـ ط : ـ تح) ھـ  276ت ( بن مسلم، ابن قتیبیة     

  .77/  1م ـ  1963    

  لشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن ـ عبد العظیم بن الواحد بن ظافر بن أبي األصبعوتحري التحبیر في صناعة ا    

  حنفي محمد شرف ـ الناشر الجمھوریة العربیة المتحدة ـ لجنة إحیاء : ـ تح) ھـ  654ت ) العدواني البغدادي     

  .458/  1التراث اإلسالمي ـ     

  البالغة في المعاني والبیان والبدیع ـ أحمد بن إبراھیم بن جواھر : ، وھو من شواھدلمعاویة بن مالكـ  2    

  .301/  1یوسف الصمیلي ـ المكتبة العصریة ـ بیروت ـ : ـ ضبط وتوثیق) ھـ  1362ت ( مصطفى الھاشمي      

  نھایة األرب في فنون األدب ـ أحمد بن عبد الوھاب : من شواھد ، وھوللبحتري ]الكامل [ من  البیت الثانيو    

  مفید قمیحة وآخرون ـ دار الكتب العلمیة ـ : ـ تح) ھـ  733ت ( ابن محمد بن عبد الدائم، شھاب الدین النویري     

  .120/  7م ـ 2004ھـ ـ  1424ـ  1بیروت ـ ط     

  .120/  1ـ ) ھـ  837ت ( وخزانة األدب وغایة األرب ـ للحموي     

 ].االستطراد [ ـ مصطلح  88ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 2
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))القارئ أو السامع 
: اّطَرَد الشيء ((واالستطراد في اللغة استطرد، : ، واالستطراد مصدر للفعل)1(

استقام، واّطَرَدِت األشیاء إذا تبع بعضھا بعضًا، واّطَرَد : تبع بعضھ بعضًا وجرى، واّطَرَد األمر

))الكالم إذا تتابع، واّطرد الماء إذا تتابع سیالنھ 
)2(

.  

سوق الكالم على وجھ : االستطراد(( : وقال الجرجاني على مصطلح االستطراد في تعریفاتھ         

))یلزم منھ كالم آخر، وھو غیر مقصود بالذات بل بالعرض
)3(

  :قول السَّمْوأل ((كـ، 

  

  وإّنا لقوٌم ال نرى القتل ُسبًَّة               إذا ما رأتُھ عامر وسُلول

  ولــــھ آجالھم فتطـالموت آجالنا لنا              وتكرھُیقرِّب حبَّ 

  

، فزاد فخره قّوًة من خالل )وسلول  رعام( فقد استطرد الشاعر من الفخر بقومھ إلى ھجاء أعدائھ 

))جمعھ التناقض الحاد بین قومھ وأعدائھ 
)4(

فاالستطراد في ، فالفخر بقومھ اتبعھ بھجاء أعدائھ، 

  .اللغوي للّطردالبالغة مناسب للمعنى 

  :االستعانة

))، أو أكثر لسواه أن ُیضمِّن الشاعر قصیدتھ شطرًا أو بیتًا (( مصطلح االستعانة         
)5(

 ،

أعان بعضنا : تعاونَّا ((استعان، أي طلب المعونة، واالستعانة في اللغة إذا : واالستعانة مصدر للفعل

ما أخالني فالن من معاِونھ، وھو : حسن المُعونة، وتقول: اإلعانة، ورجل ِمْعواٌن: بعضًا، والمعونة

  : عانني وعاونني، وفي الدعاءكثیر المعونة للناس، واْستعْنُت بفالن فأ: جمع َمُعونة، ورجل ِمْعوان

                                                             

 ].االستطراد [ ـ مصطلح  87إنعام فّوال عّكاوي ـ ص . المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د ـ 1

  ]. طرد[ ـ مادة  139/  8ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 2

  ].االستطراد [ ـ مصطلح  35ـ التعریفات ـ  3

  ، ]االستطراد [ ـ مصطلح  88ـ ص  1إمیل یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 4
  ، شاعر جاھلي حكیم من سكان )ق ھـ  65ت نحو ( بن عادیاء األزدي  السموأل بن غریض :ھوالسموأل و   

  :، وأشھر شعره المیتھ التي مطلعھا)ق األبل( خیبر في شمال المدینة، كان یتنقل بینھا وبین حصن لھ سّماه     
  إذا المرء لم یدّنس من اللؤم عرضھ                فكّل رداء یرتدیھ جمیل

  .140/  3ـ ) ھـ  1396ت ( األعالم ـ الزركلي : ینظر     

  العقد الفرید ـ أبو عمر شھاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربھ، ابن: ، وھما من شواھد] الطویل[ من  انالبیتو   

  .208/  1ھـ ـ  1404ـ  1ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط ) ھـ  328ت ( حبیب ، المعروف بابن عبد ربھ     

  .152/  3ـ ) ھـ  392ت ( والخصائص ـ ابن جني     

 .103/  1ـ ) ھـ  837ت ( رب ـ للحموي وخزانة األدب وغایة األ     

 ].االستعانة [ ـ مصطلح  92ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 5
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))ربِّ أعنِّي وال ُتِعْن عليَّ 
)1(

.  

ھي أن : في البدیع: االستعانة ((: ومصطلح االستعانة في تعریفات الجرجاني عّرفھا بقولھ        

))یأتي القائل ببیِت َغْیِره لیستعین بھ على إتمام مراده 
)2(

، فالّشاعر یحتاج أحیانًا إلتمام المعنى الذي 

فإتیان الّشاعر من كالم غیره  أرادة، بأن یستعین بِشْعر غیره، حتى یستقیم المعنى، أو تّتضح الفكرة،

  .عانة مناسب لمعنى االستعانة في اللغةاستعانة، فالمعنى البدیعي لالست

  :أسلوب الحكیم

ھو تلقِّي المخاطب بغیر ما یترقب، وتلقِّي السائل  ((مصطلح أسلوب الحكیم في علم البدیع         

))بغیر ما یتطّلب 
 كم ِسنُّك؟ : تتجاھل المقصود من السؤال فُتجیب محوِّلین معناه، كأن تسأل نأ، ب)3(

أن تحمل كالم من یسألك سؤاال ُمعیِّنًا على  أو، )عد األسنان ( اثنتان وثالثون : ، فتجیب)ُعْمُرك ( 

)4(غیر ما یقصد، إشارة إلى أنھ كان ینبغي أن یسأل ھذا السؤال أو یقصد ھذا المعنى
، ومصطلح 

األسلوب الطریق، والوجُھ، (( أسلوب الحكیم مصطلح مرّكب، ُأضیفت فیھ كلمة الحكیم لألسلوب، و

الطریق تأُخذ فیھ، واُألسلوُب، : أنتم في ُأسلوب سوٍء، وُیجمع أسالیب، واألسلوب: والمْذھب، یقال

))أخذ فالن في أسالیب من القول، أي أفانین منھ : الفنُّ، یقال: بالّضمِّ
 ، والحكیم صیغة مبالغة على)5(

م ذو الحكمة، والحكمة عبارة عن معرفة أفضل األشیاء الحكی ((: حكم، وفي اللغة: وزن فعیل، وفعلھ

))حكیم : بأفضل العلوم، ویقال لمن ُیْحِسن دقائق الصِّناعات وُیتِقُنھا
)6(

.  

ھو عبارة عن ذكر األھم تعریضًا للمتكلم على ((ومصطلح أسلوب الحكیم في التعریفات          

م لم یكن إنكارًا لسالمھ، ألن السالـ u  تركھ األھم، كما قال الَخِضر حین سّلم علیھ موسى ـ

، كأنھ قال أنا موسى: ـ في جوابھ uوقال موسى ـ  ،بأني بأرضك السالم: معھودًا في تلك األرض

))تستفھم عني ال عن سالمي بأرضي  أن أجبت عن الالئق بك، وھو: موسى
)7(

، فكان الّردُّ بأفضل 

                                                             

  .] عون[ ـ مادة  485/  9ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 1

 ].االستعانة [ ـ مصطلح  36ـ التعریفات ـ 2 

 ].األسلوب الحكیم [ ـ مصطلح  143إنعام فّوال عّكاوي ـ ص . المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د ـ 3

  ـ مصطلح  101،  100ـ ص  1إمیل یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د: ینظر ـ 4

  ].األسلوب الحكیم [      

  ]. سلب[ ـ مادة  319/  6ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظورـ  5

  ]. حكم[ ـ مادة  270/  3ـ  م ـ نـ  6

  ==،]أسلوب الحكیم [ ـ مصطلح  39ـ التعریفات ـ 7 
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في الّرد ھي األسلوب، فاألسلوب الحكیم عند أھل  الّردود، وھذا من الحكمة، والطریقة التي سلكھا

  .الحكیم، ألّن الشبھ بینھما قریب: أسلوب، وكلمة: البدیع یتناسب مع المعنى اللغوي لكلمة

  

  :راداالطِّ

مصطلح االطِّراد من مصطلحات علم البدیع، وھو قریب الشبھ من مصطلح االستطراد         

تبع بعضھ بعضًا : اّطَرَد الشيء ((في اللغة  ھوو، اّطرد: السالف الذكر، واالّطراد مصدر للفعل

بع، استقام، واّطَرَدِت األشیاء إذا تبع بعضھا بعضًا، واّطَرَد الكالم إذا تتا: وجرى، واّطَرَد األمر

))واّطرد الماء إذا تتابع سیالنھ 
)1(

.  

ن تأتي بأسماء الممدوح أ: االطراد ((: وأورد الجرجاني مصطلح االّطراد في التعریفات، فقال        

  :قولھكغیر تكّلف،  ترتیب الوالدة، منآبائھ على  وأسماء أو غیره،

  بُعتیبة بن الحارث بن شھاب ثلْلت ُعروشھم                إْن یْقتلوك فقد

))تّل اهللا عروشھم، أي ھدم ُملكھم : یقال
)2(

ة غیر ّتسلسلمآبائھ  اءسمفأتى الّشاعر باسم الممدوح وأ، 

، فاالّطراد تتابع وتتابعھ وسیالنھ وجریانھ، بحیث یكون تحدرھا كاّطراد الماء لسھولتھ منقطعة

  .لالّطراد في اللغة وھذا المعنى البدیعي مناسب، األسماء بعضھا ببعض

                                                                                                                                                                                   

  :ـ وقصتھما واردة في سورة الكھف، وفي اسمھ روایات كثیرة منھا أنھ uصاحب موسى ـ  :ھو الخضرو==

  ـ قیل ُسمِّي الخضر خضرًا، ألنھ  uبن سام بن نوح ـ  بلیا بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن عامر بن أرفخشد   
  .جلس على فروة بیضاء، فإذا ھي تھتز تحتھ خضراء، وكان أبوه ملكا عظیما   

  عمرو:ـ تح) ھـ  571ت (تاریخ دمشق ـ أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة اهللا المعروف بابن عساكر : ینظر   

  .399/  16م ـ 1995ھـ ـ  1415شق ـ بن غرامة العمروي ـ دار الفكر ـ دم   

   660ت ( وبغیة الطالب في تاریخ حلب ـ عمر بن أحمد بن ھبة اهللا بن أبي جرادة العقیلي كمال الدین ابن العدیم    

  . 328/  7سھیل زكار ـ دار الفكر ـ دمشق ـت : تح) ھـ    

  )   ھـ  852ت ( و اإلصابة في تمییز الصحابة ـ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني    

 .246/  2ھـ ـ  1415ـ  1عادل أحمد عبدالموجود وآخرون ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط : ـ تح   

  ]. طرد[ ـ مادة  139/  8ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 1

  ،]االطراد [ ـ مصطلح  46ـ التعریفات ـ  2

  دالئل اإلعجاز ـ أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن : ، وھو من شواھدلربیعة األسدّي] الكامل [ البیت من     

  .169/  1م ـ 1995ـ  1محمد التنجي ـ دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ ط : ـ تح) ھـ  471ت ( الجرجاني ـ     

  محمد نور : ـ تح) ھـ  686ت ( شافیة ابن الحاجب ـ محمد بن الحسن الرضي اإلسترابادي، نجم الدین وشرح     

  .414/  4م ـ 1975ھـ ـ  1395الحسن وآخرون ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ     
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  :اإلعنات

الّتضییق، والّتشدید، ولزوم  :مصطلح اإلعنات في علم البدیع سّماه البالغّیون عدة أسماء، منھا       

مصطلح أطلق في األصل على نھج أبي العالء المعرِّي الذي عمد  ((ما ال یلزم، واإللزام، واإلعنات 

لنظم والتألیف التزامھ، مقیِّدًا في دیوان شعرّي مشھور بھذا االسم، إلى التزام ما تفرض قواعد ا

))طالق إلأحد على ا نفسھ ھكذا بقیود ال ُیقیِّده بھا
)1(

              إلزام الشّاعر نفسھ بما  ((، فاإلعنات 

))ال ینبغي 
إدخال المشّقة على إنساٍن، َعِنت  (( :عنت، والعنت في اللغة: ، واإلعنات مصدر للفعل)2(

))َلِقي مشّقة، وتعّنتُّھ تعنُّتًا، أي سألتھ عن شيء أردت بھ الّلْبس علیھ والمشّقة : فالن، أي
)3(

.  

: ویقال لھ: اإلعنات ((: وأورد السید الشریف الجرجاني تعریف مصطلح اإلعنات، فقال       

الّتضییق والّتشدید، ولزوم ما ال یلزم أیضًا، وھو أن  ُیعنِّت نفَسھ في التزام َردیف أو دخیل أو حرف 

 فَال  لَ ـسائـال وأَما قْهر ـتَ فَال   يتيمـال  فأما   ( : ، كقولھ تعالىقبل الّروّي، أو حركة مخصوصة مخصوص

إذا استشاط السُّلطان تسّلط :  ، وقولھوبك ُأصاول الّلھم بك ُأحاول، : ـ  r، وقولھ ـ )  هرـنـتَ

)) الّشیطان
لیس من باب لزوم ما في القرآن الكریم، والحدیث النبوّي الشریف، حرف الّردف و ،)4(

أو  ، أّما في غیر ذلك فھو إعنات،  فإلزام اإلتیان بردیف أو دخیل،ال یلزم بل ھو الزم بكل حال

حرف مخصوص قبل الّروّي، أو حركة مخصوصة فیھا مشّقة، فاإلعنات عند أھل البدیع مناسب 

  .لإلعنات في اللغة، والشبھ بینھما قریب

                                                             

  ـ مصطلح 1064ـ ص  2إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 1

  ، ]لزوم ما ال یلزم [     

  ، شاعر فیلسوف، ولد )ھـ  449ـ  363( أحمد بن عبداهللا بن سلیمان التنوخي المعرِّي  :ھو أبو العالء المعّري   

  ومات في معّرة النعمان، كان نحیف الجسم، أصیب بالجدري صغیرًا، فعمي في السنة الرابعة من عمره، قال     
  الشعر وھو ابن إحدى عشرة سنة، وھو من بیت علم في بلده، ولّما مات وقف على قبره أربعة وثنانون شاعرًا     
  سقط ( ویعرف باللزومیات، و ) لزوم ما ال یلزم : ( یرثونھ، وأما شعره وھو دیوان حكمتھ وفلسفتھ فثالثة أقسام    
  .عره إلى غیر العربیة، ولھ تصانیف كثیرة، وقد ترجم كثیر من ش)ضوء السقط ( ، و)الزند     

  .157/  1ـ  ) ھـ 1396ت ( الزركلي األعالم ـ : ینظر    

  ].اإلعنات [ ـ مصطلح  182إنعام فّوال عّكاوي ـ ص . المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د ـ 2

  ]. عنت [ـ مادة  233 / 3ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 3

  ، 10،  9، سورة الضحى ـ اآلیة ]اإلعنات [ ـ مصطلح  48ـ  ـ التعریفات4 

  ـ ) ھـ   303ت ( السنن الكبرى ـ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب الخراساني النسائي : ینظر :الحدیث األول   

   8/30ـ  8579م ـ رقم الحدیث 2001ھـ ـ 1421ـ  1حسن عبدالمنعم شلبي ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ ط: تح    

  مسند أحمد بن حنبل ـ أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني : ینظر :الحدیث الثاني    

 .226/ 4م ـ 1998ھـ ـ  1419ـ  1السید أبو المعاطي النوري ـ عالم الكتب ـ بیروت ـ ط : ـ تح) ھـ 241ت (    
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  :قتباسالا

  ضمِّن الُمتكلِّم كالمھ شیئًا من الكالم أن ُی ((من مصطلحات علم البدیع، وھواالقتباس مصطلح          

))المقدس، كالقرآن والحدیث واألسفار 
َقَبْسُت من  (( :اقتبس، وفي اللغة: ، واالقتباس مصدر للفعل)1(

))فالٍن نارًا، واْقَتبْسُت منھ ِعْلمًا 
ا ( :أخذت، قال اهللا تعالى: ، أي)2( نَار  تانَسء ـي ا علِّي ءاتكُم منهلَإِنِّ

  .)(3)بِـقَـبـسٍ   

أن ُیضمَّن الكالم نثرًا كان أو نْظمًا شیئًا من الُقْرآن أو  ((ومصطلح االقتباس في التعریفات ھو         

الُمفترضات،  علىوم اصبروا على المحرمات، وصابروایا ق :ابن شْمُعون في وعظھالحدیث، كقول 

  :وراقبوا بالُمراقبات، واّتقوا اهللا في الخلوات، ُتْرفع لكم الدرجات، وكقولھ

)) وإن تبدَّلْت بنا غْیرنا            فحْسبنا اهللا ونعم الوكیل
)4(

  

م  الّـذ   ( :قول اهللا تعالىالبیت السابق على سبیل المثال من  عجز الشاعر في اقتبس قَالَ  لَـهـ  ـينالـن  إِن  اس

 اس فَ الـنـ  مهو شـ فَاخـ  ـوا لَكُـمعمج قَـدزنـبسقَالُـوا حانـاً  وـمإِي مهادي  ا اللّــهكالـو  م ـعـنفأخُذ جزٍء من  ،)(5)  لُو

لمعنى ، فاالقتباس عند أھل البدیع مناسب القرآن الكریم أو الحدیث النبوّي الشریف ھو اقتباس

  .االقتباس في اللغة، وفیھ شبھ قریب

                                                             

 ].االقتباس [ ـ مصطلح  193ـ ص  1یعقوب، وآخرون ـ م إمیل بدیع . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 1

  ]. قبس[  مادة ـ 48/  5 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم ـ 2

  .9: طھ ـ اآلیة: ـ سورة 3

  ، ]اإلقتباس [ ـ مصطلح  50،  49التعریفات ـ  ـ 4
  وھو محمد بن أحمد بن إسماعیل بن عنبس بن سمعون، أبو الحسین  ھو ابن سمعون بالسین،:شمعونابن    

  أوعظ : ، زاھد وواعظ، یلقب بالناطق بالحكمة، مولده ووفاتھ ببغداد، عَلْت شھرتھ حتى قیل)ھـ  387ـ  300(     

  ستحالة رأیت المعاصي نذالة فتركتھا مروءة فا: من ابن سمعون، جمع الناس كالمھ ودّونوا حكمتھ، من كالمھ    
  . دیانة    

  .312/  5ـ  ) ھـ 1396ت ( الزركلي األعالم ـ : ینظر    

  العقد الفرید ـ ابن عبد ربھ : ألبي القاسم بن الحسن الكاتبي، وھو من شواھد ]المنسرح [ البیت من     

  .49/  7ـ ) ھـ  328ت (     

  ـ مكتبة اآلداب ـ ) ھـ  1391ت ( وبغیة اإلیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البالغة ـ عبد المتعال الصعیدي ـ     

 .691/  4م ـ 2005ھـ ـ  1426ـ  17مصر ـ ط     

  .173: آل عمران ـ اآلیة: ـ سورة 5
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  :اإلیغال

  ھو خْتم البیت بكلمة أو عبارة یتمُّ المعنى بدونھا،  ((، ولح اإلیغال نوع من أنواع اإلطنابمصط  

))ولكنھا تعطیھ قافیتھ وُتضیف إلى معناه التام معنًى زائدًا 
غال یغول، : ، واإلیغال مصدر للفعل)1(

ھّون اهللا علیك غْول ھذا الطریق، والَغْول أیضًا من الشيء : الَغْوُل بالفتح ھو الُبْعد، یقال ((وفي اللغة 

))یذھب بك : یغولك
)2(

 .  

ھو ختم البیت بما : اإلیغال ((: وأورد المصّنف مصطلح اإلیغال في التعریفات، وعّرفھ بقولھ       

  :ُیفید ُنكتة یِتمُّ المعنى بدونھا، لزیادة المبالغة، كما في قول الخنساء في مرثّیة أخیھا صْخر

  ارــھ نـأّنھ َعَلٌم في رأســـك الُھداُة بھ          تموإّن صْخرًا لتْأ

في رأسھ نار، : ھا أتت بقولھا، واٍف بالمقصود، وھو اقتداء الُھداة بھ، لكّن)كأنھ علم : ( فإن قولھا

))إیغاًال وزیادة في المبالغة 
)3(

فكأن الُمتكّلم أو الّشاعر قد تجاوز حدَّ المعنى الذي ھو آخذ فیھ،  ((، 

))وبلغ مراده فیھ إلى زیادة عن الحدِّ 
)4(

مناسب لمادة غول في  البالغیین، أي َبُعد فیھ، فاإلیغال عند 

  . اللغة

  :اإلیھام

أحدھما : اإلتیان بلفظ لھ معنیان (( وھو وُیسّمى التوریة، ،علم البدیع اإلیھام من مصطلحات        

))أقرب تبادرًا 
یذكر الكاتب، أو الّشاعر في نثره أو نظمھ ألفاظًا یكون لھا معنیان، أحدھما  ((فـ ،)5(

، فإذا سمعھا الّسامع انصرف خاطره إلى المعنى القریب، بینما یكون المراد قریب واآلخر غریب

                                                             

 ].اإلطناب [ ـ مصطلح  166ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 1

 ]. غول[ ـ مادة  148/  10ـ ) ھـ 711ت ( لسان العرب  ـ ابن منظور ـ 2

  ،]اإلیغال [ ـ مصطلح  59ـ التعریفات ـ  3

 .سبق أن ورد ھذا البیت في الفصل األول، كما سبقت ترجمة الخنساء وصخر    

 ].اإلیغال [ ـ مصطلح  249عّكاوي ـ ص إنعام فّوال . المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د ـ 4

  ].اإلیھام [ ـ مصطلح  278ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 5
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))منھا المعنى الغریب 
َوَھم، : واإلیھام مصدر للفعل ،إیھام التضاد، وإیھام التناسب: ،وھو نوعان)1(

))أغفلتھ : أوھام، وتوّھمت في كذا، وأْوھْمُتھ، أي: وْھم القلب، والجمیع ((: والَوْھم في اللغة
)2(

.  

و یضا، وھأ التخییل: ویقال لھ: اإلیھام ((: وأورد المصنف مصطلح اإلیھام في التعریفات، فقال       

وغریب، فإذا سمعھ اإلنسان سبق إلى فھمھ القریب، وُمراد المتكّلم  قریب: أن ُیذكر لفٌظ لھ معنیان

)ينه ـيمـبِ اتـوِيـطْـم اوات ـمـوالس  (: الغریب، وأكثر المتشابھات من ھذا الجنس، ومنھ قولھ تعالى  ((
)3(، 

یمینھ، في اآلیة الكریمة إذا سمعھا اإلنسان یتبادر إلى فھمھ المعنى القریب وھو الید الُیمنى، : فلفظة

والمراد ھو المعنى البعید أو الغریب، وھو القدرة والقوة، وھو المقصود، فاإلیھام عند أھل البدیع 

  .یتناسب مع الوھم أو اإلیھام في اللغة

  :براعة االستھالل

أن یكون مطلع الّنصِّ األدبي ُموفَّقًأ من حیث المعنى واللفظ  (( ھو براعة االستھالللح مصط         

))والوضوح 
)4(

وھو ُحْسُن االفتتاح واالبتداء، ومصطلح براعة االستھالل مصطلح مرّكٌب تركیبًا ، 

برع، وھو في : براعة، والبراعة مصدر للفعل: االستھالل إلى كلمة: إضافیا، حیث ُأضیفت كلمة

في َتمَّ في كلِّ فضیلة وجمال وفاق أصحابھ : برع یْبُرُع بُروعًا وبراعًة وبُرع، فھو بارٌع ((اللغة من 

))المرأة الفائقة بالجمال والعقل : البریعُةو..... العلم وغیره، وقد توصف بھ المرأة،
)5(

، واالستھالل 

لبیة، وأھّلوا الھالل رفع صوتھ بالّت: أَھلَّ الُمْحِرم بالحجِّ والعمرةھلَّل، وفي اللغة : مصدر للفعل

واستھّل إذا رفع صوتھ بالبكاء، وما أحسن رفعوا أصواتھم عند رؤیتھ، وأَھلَّ الّصبيُّ : واستھّلوه

)6(مْطَلعھا: ُمْستَھّل قصیدتھ
.  

أن یشیر المصنف في ابتداء تألیفھ قبل  ((في تعریفات الجرجاني  براعة االستھاللمصطلح و         

وھي كون ابتداء الكالم مناسبًا للمقصود،  ،الشروع في المسائل بعبارة تدلُّ على الُمرّتب علیھ إجماال

                                                             

  ].اإلیھام [ ـ مصطلح  251إنعام فّوال عّكاوي ـ ص . المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د ـ 1

  ]. وھم [ـ مادة  404 / 4ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 2

  .64: سورة الزمر ـ اآلیة]. اإلیھام [ ـ مصطلح  60ـ التعریفات ـ3 

 ].براعة االستھالل[ ـ مصطلح317ـ ص1إمیل یعقوب،وآخرون ـ م .المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 4

  ]. برع[ ـ مادة  380/  1ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورلسان العرب  ـ 5

 ]. ھلل[ مادة ـ  379/  2، )ھـ  538ت ـ ( أساس البالغة ـ الزمخشري : ـ ینظر 6
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))وھي تقع في دیباجات الُكتب كثیرًا 
ابتداء ت العبارة تدل على الُمرّتب علیھ إجماال، و، فإذا كان)1(

ت فھذه براعة استھالل في مطلع الّنص، وفي بدایتھ وافتتاحھ، ورّبما كانالكالم مناسبًا للمقصود، 

في النصوص المسموعة بحیث كان فیھا ارتفاع  طالح علیھافي بدایة االص االستھالل براعة

الصوت، ُثمَّ ُنِقل إلى النصوص المكتوبة، فبراعة االستھالل ھي الُحْسن في افتتاح وبدایة الّنص 

  .األدبي، فھذا المصطلح یتناسب مع معنى البراعة واالستھالل في اللغة

  :الّتتمیم

اإلتیان في الّنظم والّنثر بكلمة إذا ُطِرحْت من الكالم  ((ھو في علم البدیع مصطلح الّتْتمیم         

))َنُقص حسنھ ومعناه 
)2(

وُیْؤتى بھ إلكمال  ، ومعنويوُیْؤتى بھ إلقامة الوزن لفظي :وھو نوعان 

تّم الشيء یِتمُّ تمامًا، وتّممھ اهللا تْتمیمًا (( تّم، والّتمام في اللغة من : المعنى، والّتْتمیم مصدر للفعل

))ھذه الّدراھم تمام ھذه المائة : وتِتمًَّة، وتِتمَُّة كل شيء ما یكون تماما لغایتھ، كقولك
)3(

.  

كالم ال ُیوھم خالف المقصود ھو أن یأتي في  ((ومصطلح الّتْتمیم في تعریفات الجرجاني         

ھ على حبِّ ھویطعمون: ، أي)به  ـعلى ح  امـعـالطَّ  ونـعمـطْـوي  (: قولھ تعالى: بفضلة لُنْكتة، كالمبالغة، نحو

))واالحتیاج إلیھ 
ولتتمیم  تتمیم معنوّي جاء لالحتراس والمبالغة،) على حبِّھ : ( ، فقولھ تعالى)4(

  .الّنقص والُحْسن في المعنى، وھذا المعنى البالغي مناسب لمعنى الّتتمیم في اللغة

  :تجاھل العارف

))أن یكون القائل عارفًا بشيء فیتجاھلھ  (( العارفمصطلح تجاھل            
وذلك ألغراض  ،)5(

، ومصطلح تجاھل العارف مرّكب تركیبًا المبالغة، والتوبیخ، والتعریض، والّتعّجب، والتقریر: منھا

الجھل  ((َتَجاَھَل، و: تجاھل، وَتَجاُھل مصدر للفعل: العارف لكلمة: إضافیًا، حیث ُأضیفْت كلمة

أن تفعل فعال بغیر : جِھل فالن حّقھ، وجِھل علّي، وجِھل بھذا األمر، والجھالة: نقیض العلم، تقول

                                                             

  ].براعة االستھالل [ ـ مصطلح  63التعریفات ـ  ـ 1

 ].التتمیم [  ـ مصطلح 353ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 2

  ]. تمم [ـ مادة  190 / 1ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 3

 . 8: سورة اإلنسان ـ اآلیة]. التتمیم [ ـ مصطلح  73،  72ـ التعریفات ـ 4 

 ].تجاھل العارف[ ـ مصطلح354ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م .ـ المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د 5
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))زمان الفترة قبل اإلسالم : علم، والجاھلّیة الجھالء
عرف، وفي : ، والعارف اسم فاعل من الفعل)1(

))عْرُف المعروف عرفت الشيء معرفًة وِعْرفانًا، وأمر عارف معروف عریٌف، وال ((اللغة 
)2(

.  

: تجاھل العارف ((: وأورد المصّنف مصطلح تجاھل العارف في التعریفات، وعّرفھ بقولھ          

  علَىـلَ موِإِياكُ وإِنَّا (: ـ rھو َسْوق المعلوم مساق غیره ِلُنكتة، كقولھ تعالى حكایة عن قول نبّینا ـ 

ىـهد أَو يـف نـيـبِـضَاللٍ م (((
افرین تجاھل العارف في اآلیة الكریمة ھو تعریض بأن الكالغرض من ، ف)3(

فمعنى تجاھل العارف عند أھل البدیع شبیھ من معنى كلمة  ،ھدىفي ضالل، والرسول على 

  .تجاھل، وكلمة العارف في اللغة، والمعنیان متناسبان

  :الّتجرید

البدیع، والمعاني،  كأھلالعلوم والفنون،  صحابتصالح علیھ العدید من أ مصطلح الّتجرید         

أن تنتزع  (( ، ومصطلح التجرید في علم البدیع ھواللغة، والعروض، وغیرھا أھلوالبیان، والنحو، و

))من شيء موصوف شیئًا آخر موصوفًا بقصد المبالغة في وصفھ 
ما كان : ، وھو أنواع منھا)4(

من  في اللغةالّتجرید جّرد، و: والّتجرید مصدر للفعل ،)في ( ، وما كان بـ)من ( بالباء، وما كان بـ

)5(قّشره، وجّردتھ من ثیابھ إذا انتزعتھا: جّرد الشيء ُیجرِّده
.  

أن : وفي البالغة, : .....الّتجرید ((: وأورد الجرجاني مصطلح الّتجرید في التعریفات فقال        

للمبالغة في كمال تلك الصفة في ذلك  فةي  تلك الصن أمٍر موصوف بصفة أمر آخر مثلھ فُینتزع م

نھ انتزع فیھ من أمر موصوف لي من فالن صدیق حمیم، فإ: قولھم :األمر الُمنتزع عنھ، نحو

وھو الصدیق الذي ھو مثل فالن في تلك الصفة، ، وھو فالن الموصوف بالّصداقة، أمر آخر، بصفة

من : في قولھم ) من( القریب المشفق، وللمبالغة في كمال الصداقة في فالن، والصدیق الحمیم ھو 

                                                             

  ]. جھل [ـ مادة  270 / 1ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل ـ  1

  ]. عرف [ـ مادة  135 / 3ـ  م ـ ن ـ 2

  .24، سورة سبأ ـ اآلیة ]تجاھل العارف [ ـ مصطلح  73ـ التعریفات ـ 3 

  ]. التجرید[ ـ مصطلح  355ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . ـ المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د 4

 ]. جرد[ ـ مادة  234/  2ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورلسان العرب : ینظر ـ 5
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))تجریدیة : فالن، ُتسمى
وھذا المعنى آخر تجرید،  شیئًاموصوف  شيءفانتزاع من  ،)1(

  .االصطالحي للّتجرید مناسب مع الّتجرید في اللغة، والشبھ بینھما قریب

   :رصیعالّت

أن تكون لكل لفظة من صدر البیت الشِّعري أو الجملة  ((مصطلح الترصیع في البالغة          

أو الجملة الُمسّجعة التي  ،)الشطر الثاني منھ ( الُمسّجعة لفظة تناسبھا وزنًا ورویًا في عجز البیت 

))تلي األولى 
َعَقده : رصع الشيء ((في اللغة من ع یرصترّصع، وال: ، والّترصیع مصدر للفعل)2(

عْقدًا ُمثلَّثًا ُمتداخال َكعْقد الّتمیمة ونحوھا، وإذا أخذت سیرًا فعقدت فیھ ُعقدًا ُمثّلثة، فذلك الترصیع، 

تاٌج ُمرصَّع بالجوھر، وسیف : التركیب، یقال: والترصیع.... وھو عقد التمیمة وما أشبھ ذلك،

))ى بھا ُمحلَّى بالرصائع، وھي َحَلق ُیحلِّ: ُمرّصع، أي
)3(

.  

ھو الّسجع الذي في إحدى القرینتین، أو أكثر، مثل ما  ((ومصطلح الترصیع في التعریفات           

الُمراد من القرینتین ھما المتوافقتان في  ،یقابلھ من اُألخرى في الوزن، والتوافق على الحرف اآلخر

، فجمیع ) ْقرع األسماع بزواجر َوْعظھفھو یطبع األسجاع بظواھر لفظھ، وَی( : الوزن والّتقفیة، نحو

فال یقابلھ ، )فھو ( ما في القرینة الثانیة یوافق ما یقابلھ في األولى في الوزن والتقفیة، وأما لفظھ 

  اـنـيـإِلَ   إِن  ( :شيء من القرینة الثانیة، وأن تكون األلفاظ ُمستویة األوزان، متفقة األعجاز، كقولھ تعالى

ـإِيـاب مه  ُثم  إِن ـلَـعـنـيـا حابهـسـ (:، وكقولھ تعالى)م إِن   ارريـلَ   األَبعـنَ فـإِنـفُـال  يم ولَـج يـارف ـجيمـح (((
)4(

 ،

األلفاظ التي تجعل من المنظوم أو المنثور ُمحّلى، تشبیھًا لھ بالتاج  تركیبفي البالغة فالّترصیع 

الُمرّصع بالجواھر ونحوه، وھذا المعنى االصطالحي للّترصیع یتناسب مع الّترصیع في اللغة، وفیھ 

  .شبھ قریب

  :الّتسمیط

  في علم البدیع أن یجعل الشاعر البیت أجزاء عروضیة مقفاة على غیر  (( مصطلح الّتْسمیط          

                                                             

  ].التجرید [ ـ مصطلح  73ـ التعریفات ـ  1

  ].الترصیع [ ـ مصطلح  382ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 2

  ].رصع [ ـ مادة  226/  5ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورلسان العرب  ـ 3

   14، 13: االنفطارـ اآلیة:،سورة25،26: الغاشیة ـ اآلیة:، سورة]الترصیع [ ـ مصطلح 78،79ـ ـ التعریفات  4
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))روّي القافیة 
)1(

ھ الخرز، وإال یالخْیط ما دام ف: الّسْمط ((سّمط، وفي اللغة : مصدر للفعل والّتْسمیط، 

))ھي قالدة أطول من الِمْخنقة : خیط الّنظم ألنھ ُیعّلق، وقیل: فھو ِسْلك، والّسْمط
)2(

.  

ثالثتھا على ھو تصییر كل بیت أربعة أقسام،  ((ومصطلح الّتْسمیط في تعریفات الجرجاني         

  :سجع واحد مع مراعاة القافیة في الرابع، إلى أن تنقضي القصیدة، كقولھ

  االــوَحْرٍب وردُت وثْغٍر سددُت               وِعْلٍج شددُت علیھ الِحب

))وضیٍف قریُت یخاف الوكاال    حویُت وخیٍل حمیــت           وماٍل     
)3(،  

اعتماد الّشاعر تصییر مقاطع األجزاء في البیت على سجع أو شبیھ بھ، أو من جنس  ((الّتْسمیط و

))واحد في الّتصریف والتمثیل، وُسمِّي تسمیطًا تشبیھا بالُمسمَّط في نظمھ 
بالخیط  تشبیھًا: ، أي)4(

  .الذي فیھ الخرز، وھذا المعنى البدیعي فیھ شبھ بالمعنى اللغوي للتسمیط

  :والّتطبیق الّتضاد

الّتضاد والّتطبیق مصطلحین من مصطلحات علم البدیع، وال خالف بین المصطلحین،         

 موضعبین تعریف المصطلحین، والبعض اآلخر دمجھما في بعض محّققي التعریفات فصل و

یقال لھ الّتضاد، والتكافؤ، والّطباق، وھو أن ُیْؤتى بالشيء وبضدِّه في الكالم، وھذا النوع  ((وواحد، 

))والتطبیق  ُمّتفق في تسمیتھ بالّطباق والمطابقة
)5(

 الضِّدُّ((:َضدَّ، وفي اللغة: والّتضاد مصدر للفعل، 

ھذا ِضدُّه وضدیُده، : كل شيء ضادَّ شیئًا لیغلبھ، والّسواد ِضدُّ البیاض، والموت ِضدُّ الحیاة، تقول

))واللیل ِضدُّ النھار، إذا جاء ھذا ذھب ذاك، ویجمع على األضداد 
: والّتطبیق مصدر للفعل ،)6(

ھ، ومن  ذلك الّطبق، یدل على وضع شيء مبسوط على مثلھ حتى ُیغطِّی ((باق في اللغة طّبق، والطِّ

أطبق الناس على كذا، كأّن : أْطبْقت الشيء على الشيء، فاألول طبق الثاني، ومن ھذا قولھم: تقول

                                                             

 ].التسمیط [ ـ مصطلح  387ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 1

  ].سمط [ ـ مادة  361/  6ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورلسان العرب  ـ 2

  ، ]التسمیط [ ـ مصطلح  81، 60ـ التعریفات ـ  3

  الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ـ    : ، وھما من شواھدلجنوب الھذلیة] المتقارب [ من  تانبیلا     

  . 54/  3ـ ) ھـ  745ت ( المؤید باهللا      

  ].التسمیط [ ـ مصطلح  316إنعام فّوال عّكاوي ـ ص . المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د ـ 4

  ].الّتضاد [ ـ مصطلح  371م ـ ن ـ ص  ـ 5

 ]. ضدد [ـ مادة  11 / 3ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 6
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فأّما المطابقة فمْشي الُمقیَّد، وذلك أن .... أقوالھم تساَوْت حتى لو ُصیِّر أحُدھما طْبقًا لآلخر لصلح،

))رجلیھ تقعان متقاربتین كأنھما متطابقتین 
)1(

.  

ھو أن ُیجمع بین المتضادین  ((ومصطلح الّتضاد في التعریفات فیمن فّرق بین المصطلحین           

ْضحكُوا قَليالـلـفَ (: ، فال َیجيء باسم مع فعل، وال بفعل مع اسم، كقولھ تعالىالتقابل مع مراعاة ي   

لْ ـوبكُواي رياكَث (((
 :، واالسم باالسم، ویقال لھ أیضًاالِفعل بالفعلمقابلة  ((: ، ومصطلح الّتطبیق ھو)2(

))الُمطابقة، والطِّباق، والّتكافؤ 
فـالّضحك والبكاء ضدِّین، وكل منھما طْبق لآلخر، فالّتضاد  ،)3(

  .والّتطبیق عند البالغیین یتناسب مع معناھما في اللغة

  :الّتضمین

 تضمین مزدوج،الّتضمین، ومصطلح مصطلح الّتضمین في علم البدیع تضمینان، مصطلح ال       

))أن ُیبنى بیت على كالم یكون معناه في بیت یتلوه من بعده مقتضیا لھ  ((ومصطلح التضمین ھو 
)4(

 ،

َضمَّْنُت : جْعُل الشيء في شيٍء یحویھ، من ذلك قولھم (( ضّمن، وفي اللغة: والّتضمین مصدر للفعل

الشيء، إذا جعلتھ في وعائھ، والكفالة ُتسمِّى ضمانًا من ھذا، ألنھ كأنھ إذا ضمنھ فقد استوعب ذّمتھ، 

))ما في بطون الحوامل : والمضامین
)5(

.  

ھو أن یتعّلق معنى البیت بالذي قبلھ : الّتضمین في الّشعر (( :تعریفاتالفي الجرجاني  وقال       

))تعلُّقًا ال یِصحُّ إال بھ 
)7(، كقول الشاعر)6(

:  

  بلْیَلى العامرّیة أو ُیـراُح     كأن القْلب لیلة قیل ُیْغَدى       

  ْت             ُتجاذبھ وقد َعِلَق الجناُحـقطاٌة غّرھا شرٌك فبات 

                                                             

  ]. طبق[  مادة ـ 440،  439/  3 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم ـ 1

  . 83سورة التوبة ـ اآلیة ]. التضاد [ ـ مصطلح  84ـ التعریفات ـ 2 

 ].التطبیق [ ـ مصطلح  84ـ التعریفات ـ  3

 ].التضمین [ ـ مصطلح  374إنعام فّوال عّكاوي ـ ص . المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د ـ 4

  ]. ضمن[ ـ مادة  372/  3ـ ) ھـ  395ت ( معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  ـ 5

 ].التضمین [ ـ مصطلح  84ـ التعریفات ـ  6

  الرحمن المصطاوي ـ عبد:ـ اعتنى بھ وشرحھ )قیس لبنى ( ـ البیتان لقیس بن ذریح ـ في دیوان قیس بن ذریح  7

  .66م ـ ص 2004ھـ ـ  1425ـ  2دار المعرفة ـ بیروت ـ ط     
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فھو یحوي  البیتین، استوعبیتّم المعنى في البیت األول حتى أتمھ في البیت الثاني، فالمعنى  لم

ناسبان في تفالشبھ بین التضمین في االصطالح، والتضمین في اللغة قریب، وھما م البیتین، 

  .المعنى

  :ُمْزدَوج ضمینتال

ع یجمع في أثناء القرائن بین لفظتین أن یكون الُمتكلِّم بعد رعایة األسجا ((مزدوج التضمین ال        

))متشابھتي الوزن والرَّوّي 
)1(

ـ كما سبق بیانھ في  ضّمن، وھو في اللغة: والّتْضمین مصدر للفعل، 

ْنُت الشيء، إذا جعلتھ في َضمَّ: جْعُل الشيء في شيٍء یحویھ، من ذلك قولھم (( المصطلح السابق ـ

ما في : والكفالة ُتسمِّى ضمانًا من ھذا، ألنھ كأنھ إذا ضمنھ فقد استوعب ذّمتھ، والمضامینوعائھ، 

))بطون الحوامل 
یدلُّ على  ((في اللغة  ازدوج، واالزدواج: ، والمزدوج اسم مفعول من الفعل)2(

لفالٍن زوجان من الحمام، یعني ذكرًا : ویقال..... ،، من ذلك الّزوج زوج المرأةلشيٍء مقاربة شيٍء

))وُأنثى 
)3(

.  

مزدوج ھو أن یقع التضمین ال ((: وأورد المصّنف ھذا المصطلح في التعریفات وعّرفھ بقولھ        

في أثناء قرائن النثر والنظم لفظان ُمسّجعان بعد مراعاة حدود األسجاع والقوافي األصلیة، كقولھ 

أ  يـقـني   ( :تعالى ـبـبِـن  أـبس  ـنم  جِـئْـتُـكو (  وكقولھ ،u : )ومن الّنظم،  ) المؤمنون ھیِّنون لیِّنون:  

)) ف دأُبُھالّلطف والُعْنوھذان وقُت    والنَّْھب في الُعال        تعّود رْسم الَوْھب 
)4(،  

الوْھب، والّنْھب، في كل ذلك : ن، وفي الّنظمولیِّنوھیِّنون، : سبأ ونبأ، وفي الحدیث: الكریمةفي اآلیة 

لفظان متشابھان، في الوزن والّروي، فكل وزن من أوزان لفظتین منھا یحوي الوزن نفسھ والقافیة، 

                                                             

 ].تضمین مزدوج [ ـ مصطلح  376إنعام فّوال عّكاوي ـ ص . المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د ـ 1

  ]. ضمن[ ـ مادة  372/  3ـ ) ھـ  395ت ( معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  ـ 2

 ]. زوج[ ـ مادة  35/  3ـ  م ـ ن ـ 3

  ، 22: اآلیةالنمل ـ : ، سورة]التضمین مزدوج [ ـ مصطلح  84التعریفات ـ  ـ 4

  ) مثل الجمل، إن قدتھ انقاد، وإن انختھ استناخ المؤمنون ھیِّنون لیِّنون( : u قال: كامال الحدیث     

  :ھـ ـ تح 1410ـ  1شعب اإلیمان ـ أبوبكر أحمد بن الحسین البیھقي ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط : ینظر     

  .273/  6محمد السعید بسیوني زغلول ـ      

  )ھـ 454ت (مسند الشھاب ـ أبو عبد اهللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري و     

  . 114/  1م ـ 1986ھـ ـ  1407ـ  2حمدي بن عبد الحمید السلفي ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ ط : ـ تح    

     .سبق أن ورد في الفصل األول :البیتو    
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فھذا تضمین، وأّما مقاربة اللفظین في كل ذلك فھو ازدواج، فمصطلح تضمین المزدوج في علم 

  .اللغةالبدیع مناسب للتضمین واالزدواج في 

  :التنسیق

))في علم البدیع سرد الصِّفات متوالیة مدحًا أو ذّمًا  ((مصطلح الّتنسیق         
)1(

، والّتنسیق مصدر 

األشیاء، ما كان على نظام واحد عامٍّ في : النَّسق من كل شيء ((: نّسق، والّنسق في اللغة: الفعل

))تنسیقًا  سْقُتھ نسقًا ونّسْقُتھنو
)2(

.  

: تنسیق في صنعة البدیع: التنسیق ((: وعّرف السید الشریف الجرجاني ھذا المصطلح بقولھ        

شِـال ذُو  ودود ــال  ورـفُـغَـوهو ال  (: ھو ذكر الشيء بصفات متتالیة، مدحًا كان، كقولھ تعالى رـجِـاملَ  ع ـفَ يدالٌـع  

مرِي اـلزید الفاسق الفاجر الّلعین السارق : ، أو ذمًا، كقولھم )دـي((
)3(

، فسرد الصفات على نظام واحد  

، فالتنسیق في علم البدیع یتناسب مع التنسیق في اللغة، والشبھ متتالیة مدحًا كانت أو ذمًا ھو تنسیق

  .بینھما قریب

  

  :الّتوجیھ

البدیعیین بالتوریة، وباإلیھام، والتخییر،  سمِّیھ بعضمصطلح الّتوجیھ في علم البدیع ُی         

))ھو إیراد الكالم محتمال لوجھین مختلفین  (( والبعض اآلخر یفرِّق بین ھذه الُمسمِّیات، والّتوجیھ
)4(، 

))ذھب : توَجھ إلیھ ((، ووّجھ: والّتوجیھ مصدر للفعل
)5(

.  

محتمال لوجھین كقول من قال ألعور ھو إیراد الكالم  ((ومصطلح الّتوجیھ في التعریفات          

  :ى عمرًاسمَُّی

                                                             

 ].التنسیق [ ـ مصطلح  460ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . اللغة واألدب ـ د المعجم المفّصل في ـ 1

  ]. نسق [ـ مادة  218 / 4ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 2

  .16ـ  14: البروج ـ اآلیة: ، سورة]التنسیق [ ـ مصطلح  93ـ التعریفات ـ 3

 ].التوجیھ [ ـ مصطلح  444إنعام فّوال عّكاوي ـ ص . المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د ـ 4

  ].وجھ [ ـ مادة   226/  15ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورلسان العرب  ـ 5
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  باًء             لیت عْینْیھ سواءخاط لي عمٌرو ِق

     إیراد الكالم على وجھ یندفع بھ كالم الخصم، وقیل عبارة على وجھ ینافي كالم : والتوجیھ

))الخصم 
)1(

فاالحتمال  تین، أو غیر مبصرتین،أن تكون عیني عمرو مبصریحتمل ، فقول الشاعر 

  .أن یذھب الكالم إلى أحد الِوْجھتین، فالّتوجیھ في علم البدیع مناسب للّتوجیھ في اللغة

  : الّتوریة 

قریب ظاھر غیر : أن یذكر المتكلم لفظا مفردًا لھ معنیان: في علم البدیع ((مصطلح الّتوریة          

))مراد، وبعید خفي ھو المراد 
م، والتوجیھ، والتخییل، والمغالطة، وللتوریة ، وُتسمَّى أیضَا اإلیھا)2(

وري، وفي اللغة      : ، والّتوریة مصدر للفعلمھّیأةوالمرّشحة، وال المبّینة، والمجّردة، :أنواع منھا

))وّریتھ تْوریًة : إخفاء الخبر وعدم إظھار السِّّر، تقول: الّتوریة ((
)3(

.  

ھي أن یرید المتكّلم بكالمھ خالف ظاھره، مثل  ((ومصطلح الّتوریة في تعریفات الجرجاني         

))، وھو ینوي بھ أحدًا من المتقّدمین ) مات إمامكم( : أن یقول في الحرب
فاللفظ القریب الظاھر  ،)4(

إمامكم، وھذا اللفظ غیر مراد، واللفظ المراد في المعنى ھو البعید الخفي، وھو أحد القادة : ھو كلمة

فالّتوریة في علم البدیع مناسبة للّتوریة في اللغة، ألن الشبھ بین وھو مخفيٌّ وغیر ظاھر،  المتقّدمین،

  .المعنیین قریب

  

  :الّسجع

في  الّسجع من المصطلحات البدیعیة التي أوردھا السید الشریف الجرجانيمصطلح         

الّسجع طریقة في اإلنشاء سارت منذ القدیم في النثر العربي، وراجت كثیرًا في  ((التعریفات، و

عصور التنمیق مع ما راج من محسنات بدیعیة، وھي تقوم على اتفاق فاِصلتْي الكالم في حرف 

                                                             

  ،]التوجیھ [ ـ مصطلح  96ـ التعریفات ـ  1

  . 232/  6ـ ) ھـ  328ت ( العقد الفرید ـ ابن عبد ربھ : ، وھو من شواھد لبشار بن بردالبیت     

  .179/ 1ـ ) ھـ 837ت ( وخزانة األدب وغایة األرب ـ للحموي     

  . 628/  4ـ ) ھـ  1391ت ( وبغیة اإلیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البالغة ـ الصعیدي     

  ].التوریة [ ـ مصطلح  466ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 2

 ].وري  [ـ مادة  366 / 4ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 3

  ].التوریة [ ـ مصطلح  97ـ التعریفات ـ4 
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))واحد من التقفیة 
السجع المطّرف، والسجع المتوازي، والسجع المرّصع، : ، وأقسامھ ھي)1(

یدل على صوت متوازن، من ذلك  (( َسَجَع، وھو في اللغة: والّسجع مصدر للفعل ،والسجع المتوازن

سجعت الحمامُة، إذا : ویقال..... َتى بھ، ولھ فواصل كقوافي الّشعر،الّسجع في الكالم، وھو أن ُیْؤ

))ھدَرْت 
)2(

.  

  من النثر على حرف واحد في  ھو تواطؤ الفاصلتین ((ومصطلح الّسجع في التعریفات        

))اآلخر
، وسجع عْذُب صوت متوازن واصل في الوزن أو في الّروّي تسمعالف ْتقإذا اّتف، ف)3(

  .قریبا الّشبھالَمْسمع، تشبیھًا بھدیر الحمام، فالّسجع في علم البدیع یتناسب مع الّسجع في اللغة، وھما 

ثم أورد المصّنف في ذیل ھذا التعریف، بعضًا من أقسام الّسجع، وھما الّسجع المتوازي،         

والّسجع الُمطّرف، على الرغم من أنھ أورد في موضع الحق مصطلح المتوازي، ومصطلح 

:     ، ومصطلح المتوازن، ولم یأتي بمصطلح الُمرّصع في ھذا الموضع أو في غیره، فقالالُمطّرف

ى، والقلم َرا والمْجَیْحھو أن یراعي في الكلمتین الوزن، وحرف السجع، كالَم: والسجع المتوازي ((

        ھو أن تتفق الكلمتان في حرف السجع ال في الوزن، كالرمیم : والسجع الُمطّرف .مَسوالَق

))واألمم 
)4(

.  

  :الّسْلخ

أن یأخذ الّشاعر معنى  ((ھوو، أحد أنواع السرقات الّشعریةمصطلح الّسْلخ أو اإللمام ھو          

)) غیره ِممَّن تقدَّموه
كْشُط اإلیھاب عن ِذیِھ، : الّسْلخ(( : سلخ، وفي اللغة: ، والّسْلخ مصدر للفعل)5(

قد سلخ : قشرھا الذي ینسلخ منھا، واإلنسان إذا َمَحشھ الحرُّ، قیل: الحّیة اإلیھاب نفسھ، وِمْسالخ

))نزعتھ : الحرُّ جْلده، فانسلخ، وقد تسّلخ ِجْلُده من داء، وسلخِت المرأة ِدْرعھا
)6(

.  

ھو أن تعمد إلى بیت فتضع مكان كل لفٍظ لفظًا آخر في  ((ومصطلح الّسْلخ في التعریفات          

  :معناه، مثل أن تقول في قول الشاعر

                                                             

  ].الّسجع [ ـ مصطلح  578إنعام فّوال عّكاوي ـ ص . المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د ـ 1

 ]. سجع[ ـ مادة  135/  3ـ ) ھـ  395ت ( معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس  ـ 2

 ].السجع [ ـ مصطلح  156التعریفات ـ  ـ 3

  ].السجع [ ـ مصطلح  156ـ م ـ ن ـ 4 

 ].السرقات الشعریة [ـ مصطلح714ـ ص 2إمیل یعقوب،وآخرون ـ م.المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 5

 ].سلخ  [ـ مادة  263 / 2ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 6
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  :يـواْقعد فإّنك أنت الّطاعم الكاس  َدع المكارم ال َتْرحل لُبْغیتھا             

)) واْجلس فإنك أنت اآلكل الّلابسبھا              لَمْطل ْنـعــر ال َتْظَذِر المآِث     
)1(،  

كل لفظة من البیت األول تقابلھا لفظة قریبة منھا في اللفظ والوزن، وتحمل المعنى نفسھ، و       

اقعد، ( و بمعنى الصفات الحسنة، ،)المكارم، والمآثر ( وترك، ا:بمعنى، )دع، وذر: ( نحو

مع الّسْلخ في  ، فالّسلخ في علم البدیع یتناسب، وكأّن الكلمة الثانیة انسلخة من الكلمة األولى)واجلس

  .اللغة، وبین المعنیین شبھ قریب

  :صنعة الّتسمیط

أن یجعل الشاعر  (( مصطلح صنعة التسمیط قریب الشبھ من مصطلح الّتْسمیط، فالتسمیط           

))البیت أجزاء عروضیة مقفاة على غیر روّي القافیة 
)2(

تعریف للصنعة بإضافتھا إلى  والّتْسمیط، 

في اللغة صنع یصنع ُصْنعا، وما أحسن ُصْنع اهللا عنده وصنع،  :مصدر للفعلصنعة الوالصنعة، 

)3(ما اصطنعت من خیر إلى غیرك : وصنیعھ، والصُّنَّاع الذین یعملون بأیدیھم، والصنیعة
 ،

الخْیط ما دام فیھ الخرز، وإال فھو ِسْلك، : الّسْمط ((سّمط، وفي اللغة : والّتسمیط مصدر للفعل

))ھي قالدة أطول من الِمْخنقة : خیط الّنظم ألنھ ُیعّلق، وقیل: والّسْمط
)4(

.  

ھي أن ُیؤتى بعد الكلمات المنثورة أو األبیات  ((ومصطلح صنعة الّتسمیط في التعریفات           

  : بقافیة أخرى مرعّیة إلى آخرھا، كقول ابن درید ،المشطورة

  من عصر الّشباب َبوُنھ لّما بدا من المشیب َصْوُنھ             وبان

  قلُت لھا والّدمع ھام َجْوَنھ              أَما َترى َرْأِسَي حاكى لْوُنھ

                                                             

  ]. الّسْلخ [ ـ مصطلح  160التعریفات ـ  ـ 1

  .232/  6ـ ) ھـ  328( العقد الفرید ـ ابن عبد ربھ : ، وھو من شواھدللحطیئة ]البسیط [ من  األول البیت    

  .88/  2ـ ) ھـ  686ت ( وشرح شافیة ابن الحاجب ـ اإلسترابادي     

  محمد نبیل: ـ تح) ھـ  1093ت ( عمر البغدادي وخزانة األدب ولب لباب لسان العرب ـ عبد القادر بن     

  .275/  3م ـ 1998طریفي وآخرون ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ     

 .341/  1ـ ) ھـ  471ت ( دالئل اإلعجاز ـ عبد القاھر الجرجاني : والبیت الثاني بال نسبة، وھو من شواھد   

 ].التسمیط [ ـ مصطلح  387ـ ص  1إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 2

  ]. صنع[ ـ مادة  417 / 2ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل : ینظر ـ 3

  ].سمط [ ـ مادة  361/  6ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورلسان العرب  ـ 4
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)) ُطرََّة ُصْبح تحت َأْذیال الدَُّجى   
)1(

  

، أو من جنس اعتماد الّشاعر تصییر مقاطع األجزاء في البیت على سجع أو شبیھ بھ ((الّتْسمیط و

))واحد في الّتصریف والتمثیل، وُسمِّي تسمیطًا تشبیھا بالُمسمَّط في نظمھ 
تشبیھًا بالخیط : ، أي)2(

جونھ ، ( في البیت األول، و ) صونھ ، بونھ ( فمقاطع األجزاء في البیتین ھما الذي فیھ الخرز، 

خرز، وأضاف إلیھ الشاعر بقافیة أخرى تختلف عن  في البیت الثاني، كالخیط الذي بھ) لونھ 

  .سابقاتھا، فھذا المفھوم البالغي فیھ شبھ بالمعنى اللغوي

  

  :علم البدیع

ھو أحد علم البالغة، كعلم المعاني، وعلم البیان، وغایتھ عرض  ((مصطلح علم البدیع           

ّیزت بھا آثار المبدعین من أھل الشِّعر مختلف وجوه التحسین المعنوّي، والتزیین الّلْفظّي التي تم

))والّنثر في اللغة العربیة 
والِعْلم مصدر ومصطلح علم البدیع مصطلح مرّكب تركیبًا إضافیًا،  ،)3(

))َعِلَم َیْعَلُم ِعْلمًا، نقیض الجھل، ورجل عّلامة وعّلام وعلیم  (( َعِلم، وھو في اللغة من: للفعل
)4(، 

من أسماء اهللا تعالى إلبداعھ األشیاء وإحداثھ إیَّاھا، وھو : البدیع ((بدع، و: والبدیع مصدر للفعل

: البدیع األول قبل كل شيء، ویجوز أن یكون بمعنى ُمْبِدع، أو یكون من َبَدع الخْلَق، أي

)) ورُجٌل ِبْدٌع وامرأٌة بْدعة، إذا كان غایة في كل شيء، كان عالمًا أو شریفًا أو شجاعًا....َبَدَأه،
)5(

.  

ھو علم یعرف بھ وجوه تحسین الكالم بعد رعایة  ((ومصطلح علم البدیع في التعریفات          

))مطابقة الكالم لمقتضى الحال، ورعایة وضوح الداللة، أي الخلو عن التعقید المعنوي 
فمعرفة  ،)6(

تحسین الكالم، ورعایة مطابقة الكالم لُمقتضى الحال، ورعایة وضوح الداللة، كل ذلك غایة في 

  .الكالم، وأحسنھ وأجوده، فعلم البدیع عند أصحابھ مناسب لمعنى كلمة العلم، وكلمة بدیع في اللغة

                                                             

  ،]صنعة الّتسمیط [ ـ مصطلح  176التعریفات ـ  ـ 1

  .سبق أن وردت األبیات في الفصل األول، كما سبقت ترجمة ابن درید    

  ].التسمیط [ ـ مصطلح  316إنعام فّوال عّكاوي ـ ص . المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د ـ 2

 ].علم البدیع[ـ مصطلح 879،880ـ ص 2 إمیل یعقوب،وآخرون ـ م.المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 3

 ]. علم[ ـ مادة  221 / 3ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل ـ  4

  ].بدع [ ـ مادة  343،  342/  1ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورلسان العرب  ـ 5

  ].علم البدیع [ ـ مصطلح  200ـ التعریفات ـ  6
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  :الّلف والّنشر

ِذْكر متعدِّد تفصیال أو  ((لم البدیع ھو في ع الّلف خالف الّنْشر، ومصطلح الّلف والّنشر           

ع یردُّ كل واحد ر ما لكل جزء من المتعدِّد دون تعیینھ ثقة بأن الّسامْكثم ِذ إجماال، ـ وھذا ھو اللف ـ،

))ـ شروھذا ھو الّن إلى ما یلیق بھ ـ
)1(

، وضرب یأتي ضرب یأتي فیھ الُمتعدِّد ُمفّصال :وھو ضربان 

ما اجتمع من الناس من قبائل : اللفیف ((لّف، وفي اللغة : فیھ الُمتعدِّد ُمجمال، والّلفُّ مصدر للفعل

))تجّمع وتكاثف : والتفَّ الشيء....شتَّى،
: الّنشیر ((نشر، وھو في اللغة من : ، والّنْشر مصدر للفعل)2(

اْمتّد، وانتشر : انبسط، وانتشر النھار وغیره: اإلزار من نْشر الثوب وبْسطھ، وتنّشر الشيء وانتشر

...... أن تنتشر الغنم باللیل فترعى،: أي أذعتھ، والّنَشر: انذاع ونشرت الخبر اْنِشْره، وأْنُشُره: الخبر

))تفّرقت عن ِغّرٍة من راعیھا : وانتشرت اإلبل والغنم
)3(

.  

 تلفَّ ھو أ ن: الّلف والنشر ((: وأورد الجرجاني ھذا المصطلح في التعریفات وعّرفھ قائال         

  ومن  (: ھ، كقولھ تعالىبأن السامع یرد إلى كل واحد منھما ما َل بتفسیرھما جملة، ثقًة َيیئین ثم تأِتش

حـرتـمـ ه ـجل لَ ـعـ لّـال كُملَـال  يـونــه ار ـتَـلـكُـسف  واـنـ ل يهوتـتَـواـغُـب  نم  ضْل    :، ومن النظم قول الشاعر ) ه ـفَ

  أجني واغترف ْشمتھِنْعمتھ               وِوْرِد ِحألسَت أنت الذي من ِوْرد 

)) وقد ُیسمَّى الترتیب
)4(

فھو لفیف، أو ، فاللیل والنھار في اآلیة الكریمة السابقة ُمتعدِّد ُذِكر إجماال، 

في النھار، وھذا ِذْكر ما لكل جزء من ) لتبتغوا ( في اللیل، و) لتسكنوا ( لفٌّ، ثم أتى بتفسیرھما، فـ

الُمتعدِّد بتفرقة كل جزء عن اآلخر، وھذا ھو الّنْشر، فمصطلح الّلف والّنْشر عند أھل البدیع مناسب 

  .في المعنى اللغوي لكلمة الّلف، ولكلمة الّنْشر

                                                             

 ].اللف والنشر[ ـ مصطلح 1078ـ ص 2یعقوب، وآخرون ـ م إمیل .ـ المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د 1

  ].لفف [ ـ مادة  305/  12ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورلسان العرب  ـ 2

  ].نشر [ ـ مادة  141/  14ـ م ـ ن  ـ 3

  ، 73سورة القصص ـ اآلیة ]. اللف والنشر [ ـ مصطلح  247ـ التعریفات ـ 4 

  نھایة األرب في فنون األدب ـ شھاب الدین النویري : بال نسبة، وھو من شواھد] البسیط [ والبیت من     

  .107/  7ـ ) ھـ  733ت (     

  .214/  2ـ ) ھـ  745ت ( والطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ـ المؤید باهللا     

  . 149 1ـ ) ھـ  837ت ( وخزانة األدب وغایة األرب ـ للحموي     
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  :وازيالُمت

))ھو ما اتفقت فیھ الفاصلتان وزنًا ورویًا  ((، ومصطلح المتوازي ِقْسم من أقسام الّسجع          
)1(

 ،

..... فالن، إذا كان ِقْرنًا لھ، فالن بإزاء ((وفي اللغة  توازى،: والُمتوازي اسم مفعول من الفعل

))ھو بإزاء فالن بِحذائھ : المحاذاة، تقول: واإلزاء
)2(

.  

ذي ال یكون في إحدى القرینتین، أو أكثر، لھو السجع ا ((ومصطلح الُمتوازي في التعریفات        

ر  (: فیة، نحوالترصیع، مختلفین في الوزن والتق مثل ما یقابلھ من األخرى، وھو ضد رفُ  سرةٌـموع  

 ابأَكْوو ـمضُوع(: ، أو في الوزن فقط، نحو)  ةٌـو   ساملُرـو ف الترعـالـفَ اً ـعفَـاتـاص  فـعأو في التقفیة )  اًـص ،

، أو ال یكون لكل كلمة من إحدى ) حصل الناطق والصامت، وھلك الحاسد والشامت( : فقط، كقولنا

ثَرـكَـال اكَ ـنـيـطـأَع  اـإِنَّ  (: ، نحوىالقرینتین مقابل من األخر لِّـفَ  وص  برـلانْ  كـورح   (((
)3(

، فالفواصل في 

وزي، وھو في علم : ، أي متوازیة، فالمتوازي مناآلیات الكریمة السابقة بإزاء ومحاذاة بعضھا

  .البدیع یشبھ مادة وزي في اللغة

   :المذھب الكالمي

ھو أن یورد المتكّلم على صّحة دعواه حّجة  ((مصطلح المذھب الكالمي في علم البدیع          

))قاطعة ُمسلََّمة عند المخاطب، وذلك بأن تكون الُمقدِّمات بعد تسلیمھا مستلِزمة للمطلب 
)4(

 ،

المذھب، : الكالمي إلى كلمة: ومصطلح المذھب الكالمي مصطلح مرّكب، ُأضیفت فیھ كلمة

فالن  ذھبوالُمْعَتَقُد الذي ُیْذھب إلیھ، : مْذَھُبال ((ذھب، وفي اللغة : والمذھب اسم مكان من الفعل

))ذھب فالن مذھبا حسنًا : ویقال.... ِلَمْذَھِبِھ الذي یْذَھُب فیھ،: ِلَذَھبھ، أي
: ، والكالم مصدر للفعل)5(

كالمي، والكالم مفرده كلمة، وفي اللغة      : كّلم، والمذھب منسوب إلى الكالم بیاء الّنسب في كلمة
                                                             

 ].السجع [ ـ مصطلح  709ـ ص  2إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 1

  ].وزي  [ـ مادة  369، 368 / 4ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 2

   1ـ  المرسالت: و سورة 14،  13: الغاشیة ـ اآلیة: ، سورة]المتوازي [ ـ مصطلح  257، 256ـ التعریفات ـ 3 

   .2،  1الكوثر ـ : و سورة 2،     
  المذھب [ ـ مصطلح  1138ـ ص  2إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 4

 ].الكالمي     

 ].ذھب [ ـ مادة  66/  5ـ ) ھـ 711ت ( ـ ابن منظورلسان العرب  ـ 5
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ون اللفظة الواحدة مك أو كّلمَتھ، ثم یّتسعون فیسّمكّلمتھ أكّلمھ تكلیمًا، وھو َكِلیِمي، إذا كّل: تقول ((

))كلمات وكلمًا : الُمفِھَمة كلمة، والقّصة كلمة، والقصیدة بطولھا كلمة، ویجمعون الكلمة
)1(

.  

طلوب على طریق أھل ة للمھو أن یورد حّج ((والمذھب الكالمي في تعریفات الجرجاني          

الكالم، بأن یورد مالزمة ویستثني عین الملزوم، أو نقیض الالزم، أو یورد قرینة من القرائن 

، أي الفساد ) ا ـدتَـفَسـلَ   ا  إِالَّ   ةٌـهـآل ا ـهِمـيـف   و كَانـلَ  (: اإلقترانیات الستثناء المطلوب، مثالھ قولھ تعالى

، أي الكوكب آفل )   نـيـلـفاآل  ال أُحب  الَـقَ لَ ـأّف  اـمـلَـفَ ( : منتٍف، فكذلك اإللھیة منتفیة، وقولھ تعالى أیضًا

))ورّبي لیس بآفل، ینتج من الثاني الكوكب لیس رّبي 
فالُحجة في اآلیة األولى أن الفساد غیر  ،)2(

موجود، فیستلزم من عدم وجود الفساد عدم وجود آلھة أخرى غیر اهللا، وھذا مذھب وطریقة 

عن طریق الكالم، فالمذھب الكالمي عند  دعواھملقامة الحّجة القاطعة بإومسلك یتبعھ أھل الكالم 

  .یھ شبھ قریبأھل البدیع یتناسب مع المذھب والكالم في اللغة، وف

  

  :المطابقة

: الجمع في الكالم بین متضاّدین إّما اسمین، نحو (( في علم البدیع ھو مصطلح الُمطابقة        

))یوم لنا  ویوم علینا : یبكي، ویضحك، أو حرفین، نحو: النھار، واللیل، أو فعلین، نحو
ى سمَّوُی ،)3(

طابق، : ، والُمطابقة اسم مفعول من الفعلطباق الّسْلبو ،وھو نوعان طباق اإلیجابالّطباق، 

: یدل على وضع شيء مبسوط على مثلھ حتى ُیغطِّیھ، ومن  ذلك الّطبق، تقول ((والطِّباق في اللغة 

أطبق الناس على كذا، كأّن أقوالھم : أْطبْقت الشيء على الشيء، فاألول طبق الثاني، ومن ھذا قولھم

المطابقة فمْشي الُمقیَّد، وذلك أن رجلیھ  فأّما.... طْبقًا لآلخر لصلح،ھما حتى لو ُصیِّر أحُد تساَوْت

))تقعان متقاربتین كأنھما متطابقتین 
)4(

.  

                                                             

 ]. كلم[  مادة ـ 131/  5 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم ـ 1

  77: األنعام ـ اآلیة:، سورة22: ةاألنبیاء ـ اآلی:، سورة]المذھب الكالمي[ـ مصطلح 265،266ـ التعریفات ـ 2 

 ].الطباق [ ـ مصطلح  787ـ ص  2إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 3

  ]. طبق[  مادة ـ 440،  439/  3 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم ـ 4
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یئین ھي أن یجمع بین ش: المطابقة ((: وأورد المصّنف مصطلح المطابقة في تعریفاتھ، فقال       

رط، كقولھ ذلك الّش یھما بضّدضّدھما بشرط َوجب أن تشترط تیھما، ثم إذا َشرطمتوافقین وبین ضّد

قَ   قَىـواتَّ أَعطَى   من أَما ـفَ (: تعالى دصى فَـبِاحلُ ونـسنـسيرل ه سلىـرسي ا وأَم نـلَ  مـخا  بـى وـتَـغْـنس وـبِاحلُ  كَـذَّبى ـسن 

نـفَسه ي رل سلعىـ رفاإلعطاء، واالتقاء، والتصدیق، ضّد المنع، واالستغناء، والتكذیب، والمجموع ) س ،

)) ى، والثاني شرط للُعسرىاألول شرط للُیسر
بین كل ضّدین في اآلیات فطابق اهللا تعالى  ،)1(

اإلعطاء ِضّد الُبْخل ـ وھو المْنع ـ فھما مطابقان، فالمطابقة أو الّطباق في الكریمة السابقة، ك

  .اصطالح البالغیین یتناسب ویشبھ معنى الطباق في اللغة

  :فالمطّر

))ھو ما اختلفت فیھ الفاصلتان وزنًا، واتفقتا في حرف الّسجع  (( مصطلح الُمطّرف         
وھو  ،)2(

 :الشيء الّطریف ((طّرف، وفي اللغة : ، والُمطّرف اسم مفعول من الفعلقسٌم من أقسام الّسجع

الّطْرفة، : الُمستْحدث الُمْستطرف، وھو الّطریف وما كان طریفًا، ولقد طُرف یْطُرُف، واالسم

))وأطرفتھ شیئًا لم یملك مثلھ فأعجبھ 
)3(

.  

ھو السجع الذي اختلفت : فالمطّر ((: وأورد الجرجاني ھذا المصطلح في التعریفات، فقال         

ا، ، فوقاًر)أَطْواراً  ارا وقَد خلَقَكُموقَ  هـلل  تَرجونال لَكُمما  (: فیھ الفاصلتان في الوزن، نحو

))ا ان وزًنا، مختلفوأطواًر
واالتفاق في اآلخر  ، وكأن االختالف في أمر، ومّتفقتان في الّرويِّ)4(

بالمعنى البدیعي شبھ وفي ھذا المعنى فھو ُمطّرف، أي ُجِعل طریفًا، ستحدث فیھ ُطْرفة، ُمشيء 

  .اللغوي للطریف

  :الموازنة

  ، والبعض ال یُعد ھذا ِقْسم من أقسام الّسجعالموازنة خالف مصطلح المطّرف وھو مصطلح         

                                                             

 .10ـ  5: اللیل ـ اآلیة: ، سورة]المطابقة [ ـ مصطلح  279ـ التعریفات ـ 1 

 ].السجع [ ـ مصطلح  709ـ ص  2إمیل بدیع یعقوب، وآخرون ـ م . المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د ـ 2

 ].طرف  [ـ مادة  44،  43 / 3ـ ) ھـ  170ت ( كتاب العین ـ الخلیل  ـ 3

 .14،  13: نوح ـ اآلیة: ، سورة]المطّرف [ ـ مصطلح  280ـ التعریفات ـ 4 
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وزْنُت الشيء وزنًا،  ((: ، والوزن في اللغةوازن: اسم مفعول من الفعل الموازنة، والقسم من الّسجع

قام میزان النھار، أي انتصف النھار، وھذا یوازن : ة، ویقالَقدُر وْزن الشيء، واألصل َوْزَن :والزَِّنة

))ذلك، أي ھو ُمحاذیھ 
)1(

.  

: ھو أن تتساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفیة، نحو ((ومصطلح الموازنة في التعریفات         

زَرابِ  ةـوفَـمصفُ   ارِقـمـون (: قولھ تعالى ي ـو ـمةـوثَـثُـب( ، فإّن المصفوفة والمبثوثة متساویان في الوزن  

))دون التقفیة، وال عبرة بالتاء ألنھا زائدة 
)2(

، فتسویة وتعدیل الوزن موازنة، فإذا كانت الفاصلتان 

  .متساویتان في الوزن فھا متوازنتان، فالموازنة في علم البدیع تتناسب مع الموازنة في اللغة

        

ما تقّدم، أّن الوسیلة والطریقة التي سلكھا اللغویون والبالغیون في تسمیة المفاھیم  وخالصة         

العلمیة الخاصة بعلم اللغة وعلوم البالغة ھي المجاز، ألن ھذه المفاھیم والمعاني العلمیة لھا شبھ 

اسبة بین المعنى وقرب كبیر من معاني لمسمیات ُوضعت بالوضع األولي األصلي اللغوي، والمن

اللغوي األول والمعنى العلمي الجدید قریبة جدًا، وتحّول داللة األلفاظ من معانیھا األولى المألوفة 

 .في اللغة إلى داللة جدیدة ُیعدُّ من باب المجاز

                                                             

  ]. وزن[  مادة ـ 107 /  6 ـ)  ھـ 395 ت(  فارس ابن ـ اللغة مقاییس معجم ـ 1

 . 16، 15: الغاشیة ـ اآلیة: سورة]. الموازنة [ ـ مصطلح  304ـ التعریفات ـ 2 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـــــــــــــةـاتـاخل

  

 

 

 

 



 ــــــــةامتاخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

275 

 

  

  

  ــة  ــــــــامتاخل  

  

  

  

         

ھ، والذي بفضلھ تِتمُّ الصالحات، أحمده عونالحمد هللا ربِّ العالمین على فضلھ وجوده وكرمھ و       

أفصح  ، والصالة والّسالم على المبعوث رحمة للعالمین،الُمقرِّین بفضلھ وآالئھحمد الّشاكرین 

rسیدنا وحبیبنا محمد ـ الّناطقین بلغة القرآن، ـ خاتم النبیین، وإمام المرسلین، وُقدوتنا إلى یوم   

  .الدین

وشكره، مّرت بین صنوف   بحمده تِإّن المسیرة التي بدأت بالتوكُّل على اهللا، والتي انقض       

نتیجة  المصطلحات في طّیات التعریفات، وكلُّھا أمل في الّتطلُّع إلى معرفة الجدید والمفید، فكانت

  :على النحو التالي ھذه المسیرة

 ِصیغت مصطلحات علوم اللغة العربیة وُنِقلت من موضعھا األول ـ أي المعنى اللغوي ـ إلىـ  1

ألن ھذه المفاھیم والمعاني كان بینھا وبین المعنى  ؛علوم العربیة عن طریق المجازمفاھیم ومعاني 

 المعنى اللغوي والمعنى والمفھوم العلمّيف واحدة ، ھمابینمناسبة الاللغوي شبٌھ قریب في المعنى، و

نقلھم لّلفظ من عند العربیة أن علماء اللغة  في المعنى العام لھما، فیبدووعالقة بینھما قرب ومجاورة 

من  لطالبیھا العربیةتعّلم اللغة  واّتفاقھم في وضع المصطلحات كان ھدفھم تسھیل موضعھ األول،

وتسھیال الستذكار ھذه  أصحابھا، بین وتفشِّي اللحن كنة والُعجمةالعجم، والحفاظ علیھا من الّل

أھلھا ف من أسھل اللغات، االعربیة أنھ اللغة أّن من مزایاأضف إلى ذلك ، ةالمفاھیم والمعاني العلمّی

   ة بوضع مصطلحات قریبة الّشبھ من المعنى العام لّلفظ سھِّلون ھذه المفاھیم والمعاني العلمّیُی
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،   22،  17: القمرـ اآلیة: سورة ـ )رٍ   كمد   فَهلْ من  القُرآن  للذِّكْرِ  ولَقَد يسرنَا  (قال اهللا تعالى  الموضوع،

  .العربیة لة یسیرة یسھل تعلُّمھا، ھي اللغةھسبلغة  ـرآن كان ر القـ، فتیسیـ 40 ، 32

       وضع األولمال من االسمنقل ـ الّسلف من علماء ھذه األمة تنّبھوا إلى المصطلح وإلى كیفیة  2

یظھر و السید الشریف الجرجاني، على رأسھم، و) االصطالحي( إلى الموضع الثاني  ) اللغوي( 

: ومصطلح، الفعل: ، ومصطلحالمنقول: ، ومصطلحاالصطالح: ھذا من خالل تعریفھ لمصطلح

   .المجاز

    لماذا اصطلح العلماء على ھذه المسمیات : سائل ویقول ھقد یسألـ ھذا البحث إجابة عن سؤال  3

 لماذا اصطلح: للمعاني والمفاھیم العلمیة دون غیرھا؟ أي كمن یسأل فیقول) المصطلحات ( 

 اسم أجوف؟، ولماذا) قال ( ، والفعل )مثال ( وأطلقوا علیھ اسم ) وعد ( على الفعل  ونالصرفّی

  .مفعول بھ؟ )ضرب زید غالمھ ( في جملة )  غالم( أطلق النحاة على كلمة 

  :كمصطلحصطلح علیھا بعدة مصطلحات یكون الفرق بینھا یسیر، ة ُیبعض المفاھیم العلمّیـ  4

لنفي  التي  ) ال( اسم ال التي لنفي الجنس، والمنصوب بـ :ومصطلح، المترادف والمرادف والترادف

 تصغیراالسم المنسوب والمنسوب، وال، ووالناقص واألسماء المنقوصة والمنقوص الجنس،

  .الخ ......والُمصّغر،

  .وغیرھا البالغة مصطلحاتبعض ك غیر متداولة في الكتب المتخّصصة،ـ بعض المصطلحات  5

  .التي یشوبھا الغموض بعض المصطلحاتتعریف ـ صعوبة فھم  6

 وكثیر منھا تستعمل في عدة علوم، الكثیر من المصطلحات ال یذكر المصنف في أي علم ھي،ـ  7

 اني والبیان والبدیع، وعلم اللغة، مصطلح في علم النحو، وفي علم المعفمصطلح التجرید مثال

لبعض المصطلحات یصعب تحدیده ألي علم د التعریف الوارفإن  من ثّمووغیرھا، والعروض، 

  .ینتمي
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ختلف، ھا اآلخر یبعضفي المعنى، و تتفق ھابعضالمصطلحات لھا عدة تعریفات، ف ـ بعض 8

ھم عّرف التضمین بتعریف یختلف عن كمصطلح التضمین في علم البدیع، فعلماء البدیع كل من

  .غیره

االقتراحات والتوصیات التي رأیت أنھا ذات أھمیة، بعض أقّدم ا البحث ومن خالل ھذ      

  :، وھيوضرورة یجب اإلشارة والتنبیھ علیھا

  ).ھـ  816ت ( ـ شرح كتاب التعریفات للجرجاني  1 

    ات، ــــتكاثف أصحاب العلوم الواردة مصطلحاتھا في التعریفات على دراسة ھذه المصطلحـ  2 

  .الذي تنتمي إلیھ حسب التعریف الوارد وتنسیقھا ووضع كل منھا في العلم     

  

 ني إلى ما وصلت إلیھ، والذي أرجو أن ینال االستحسانمد هللا ربِّ العالمین على أن وفقالحو       

ـ وعلى آلھ وصحبھ  rآخر دعوانا أن الحمد هللا والصالة والسالم على نبیِّنا محمد ـ والرضا، و

  .ومن وااله

  

  

 هـ 1436 األوىل يمجاد
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  المصادر والمراجع

    

  

  

  ).بروایة اإلمام قالون عن اإلمام نافع ( ـ القرآن الكریم   

  ـ:الكتب: ـ أوال  

      ـ 2زم ـ ط ــ دار ابن ح) ھـ  1307ت ( صّدیق بن حسن القنوجي : ـ أبجد العلوم ـ للشیخ 1

   .م ـ بیروت لبنان2002ھـ ـ  1423    

  علي أبو ملحم ـ دار : ، قّدم لھ شرحھ د)ھـ 339ت  ( ـ إحصاء العلوم ـ ألبي نصر الفارابي  2

  .م  1996ـ  1بیروت ـ ط  ـومكتبة الھالل     

  محمد محي الدین : ـ تح) ھـ  276ت ( ـ  أدب الكاتب ـ أبو محمد عبد اهللا بن مسلم، ابن قتیبیة  3

  .م  1963ـ  4مصر ـ ط عبد الحمید ـ المكتبة التجاریة ـ     

  ـ  إرشاد الّساري لشرح صحیح البخاري ـ أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطالني  4

  ـ  7ة الكبرى األمیریة ـ مصر ـ ط ـ المطبع) ھـ  923ت ( القتیبي، أبو العباس شھاب الدین      

  ھـ  1423ـ        

  : ـ تح) ھـ  538ت ( ـ أساس البالغة ـ أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري  5

  .م 1998ھـ ـ  1419ـ  1السود ـ دار الكتب العلمیة بیروت ـ ط  محمد باسل عیون     

  .ھـ  1424صدار الثاني ـ إلـ أساسیات علم الفلك ـ أنور آل محمد ـ ا 6

  لصحابة ـ عز الدین بن األثیر أبي الحسن علّي  بن محمد الجزريـ أسد الغابة في معرفة ا 7

  . علّي محمد معّوض وآخرون ـ دار الكتب العلمیة بیروت : ـ تح) ھـ  630ت (     

  .م 2003محمود فھمي حجازي ـ دار الثقافة للنشر ـ القاھرة ـ . ـ أسس علم اللغة العربیة ـ د 8
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  یوسف وغلیسي ـ الدار العربیة  . ـ إشكالیات المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ـ د 9

  .1م ـ ط  2008ھـ ـ  1429للعلوم ناشرون ـ بیروت ـ      

  د بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر   ـ اإلصابة في تمییز الصحابة ـ أبو الفضل أحم 10

  عادل أحمد عبدالموجود وآخرون ـ دار الكتب العلمیة ـ : ـ تح) ھـ  852ت ( العسقالني       

  .ھـ  1415ـ  1بیروت ـ ط       

  .م 2007نجلو المصریة ـ ألإبراھیم أنیس ـ مكتبة ا. ـ األصوات اللغویة ـ د 11

  دار ـ )  ھـ1396ت ( ن فارس الزركلي ـ األعالم ـ خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي ب 12

  .م 2002ـ  15للمالیین ـ ط العلم        

  سمیر جابر ـ : ـ تح) ھـ 356ت ( أبو الفرج علي بن الحسین بن محمد األصبھاني ـ  األغاني ـ 13

  . 2دار الفكر ـ بیروت ـ ط       

   )ھـ 911ت ( السیوطي  ـ االقتراح في علم أصول النحو ـ جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر 14

  .م 2011ـ  3محمد حسن إسماعیل ـ دار الكتب العلمیة بیروت ـ ط محمد حسن : تح       

  )  ھـ  646ت ( على بن یوسف القفطي ـ إنباه الرواة على أنباء النحاة ـ جمال الدین أبو الحسن  15

  .ھـ 1424ـ  1الفضل إبراھیم ـ المكتبة العصریة  بیروت ـ ط  محمد أبو: ـ تح     

     ) ھـ  761ت ( ـ أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ـ عبد اهللا بن یوسف بن أحمد ، ابن ھشام  16

  .      یوسف الشیخ محمد البقاعي ـ دار الفكر : تح       

  بھیج غزاوي ـ دار إحیاء العلوم ـ بیروت : ـ اإلیضاح في علوم البالغة ـ الخطیب القزویني ـ تح 17

  .م  1998ھـ ـ  1419ـ        

   ـ ) ھـ  1250ت ( ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ـ محمد بن علي الشوكاني  18

  ھـ ـ 1418ـ   1خلیل المنصورـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت لبنان ـ ط : وضع حواشیھ       

  .م 1998      

  ـ بغیة الطالب في تاریخ حلب ـ عمر بن أحمد بن ھبة اهللا بن أبي جرادة العقیلي كمال الدین 19

  . سھیل زكار ـ دار الفكر ـ دمشق: حت) ھـ  660ت ( ابن العدیم        

  ـ بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ـ عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي  20

  .محمد أبو الفضل إبراھیم ـ المكتبة العصریة ـ صیدا لبنان : ـ تح) ھـ  911ت (       

  

  



 راجعاملصادر وامل                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

281 

 

  

   عبد . ـ البالغة العربیة بین الناقدین الخالدین عبد القاھر الجرجاني وابن سنان الخفاجي ـ د 21

  .م 1993ھـ ـ  1413ـ  1غریب على عالم ـ دار الجیل ـ بیروت ـ ط  العاطي       

  ـ) ھـ  571ت ( دمشق ـ أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة اهللا المعروف بابن عساكر ـ تاریخ  22

  .م 1995ھـ ـ  1415الفكر ـ دمشق ـ عمروبن غرامة العمروي ـ دار : تح      

  ) ھـ 911ت ( ـ تبییض الصحیفة بمناقب أبي حنیفة ـ االمام جالل الدین بن أبي بكر السیوطي  23

   .م 1990ھـ ـ 1410ـ  1محمد نصار ـ دار الكتب العلمیة بیروت ـ ط محمود : ـ تح      

  التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن ـ عبد العظیم بن الواحد بن ظافر  ـ تحرِّ 24

  حنفي محمد شرف ـ الناشر الجمھوریة  : ـ تح) ھـ  654ت  (أبي األصبع العدواني البغدادي  بن      

  . العربیة المتحدة ـ لجنة إحیاء التراث اإلسالمي      

  ھـ ـ   1426ـ  1عربیة ـ بیروت ـ ط عبده الراجحي ـ دار النھضة ال. ـ الـتطبیق الصرفي ـ د 25

  .م  2004       

  : ـ تح) ھـ  816ت ( السید الشریف على بن محمد بن على الجرجاني الحنفي ـ التعریفات ـ  26

  .األبیاري ـ دار الریان للتراث إبراھیم       

  :   ـ تح) ھـ  816ت ( ـ التعریفات ـ السید الشریف على بن محمد بن على الجرجاني الحنفي  27

  . 1م ـ ط  1996ھـ ـ  1416عبد الرحمن عمیرة  ـ عالم الكتب ـ بیروت ـ . د      

  :ـ تح) ھـ  816ت ( ـ التعریفات ـ السید الشریف على بن محمد بن على الجرجاني الحنفي  28

  .م  2009محمد باسل عیون الّسود ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ        

   :  ـ تح) ھـ  816ت ( ـ التعریفات ـ السید الشریف على بن محمد بن على الجرجاني الحنفي  29

   .م  2009العباس ـ دار الطالئع ـ القاھرة ـ  محمد علي أبو       

  ـ التعریفات ـ على بن محمد الشریف الجرجاني ـ مكتبة لبنان ـ ساحة ریاض الصلح ـ بیروت ـ  30

  .م 1985      

  ـ التوقیف على مھمات التعاریف ـ زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن  31

  محمد رضوان الدایة ـ دار الفكر ـ : ـ تح) ھـ  1031ت ( دین الحدادي علي بن زین العاب      

  .م 1990 ھـ ـ 1410ـ  1دمشق ـ ط      

  الدینفخر: ـ تح) ھـ  749ت ـ ( ـ الجنى الداني في حروف المعاني ـ الحسن بن قاسم المرادي  32

  .م 1992ھـ ـ  1413ـ  1قباوة، وآخرون ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط        
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  ـ جواھر األدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب ـ أحمد بن إبراھیم بن مصطفى الھاشمي 33

  .لجنة من الجامعیین ـ مؤسسة المعارف ـ بیروت : تح) ھـ  1362(       

  ـ جواھر البالغة في المعاني والبیان والبدیع ـ أحمد بن إبراھیم بن مصطفى  الھاشمي  34

  .301/  1یوسف الصمیلي ـ المكتبة العصریة ـ بیروت ـ : ـ ضبط وتوثیق) ھـ  1362ت (       

  .ر العربي كزھرة ـ دار الفأبو حنیفة حیاتھ وعصره ـ محمد أبو ـ  35

  ـ خزانة األدب وغایة األرب ـ تقي الدین أبوبكر بن علي بن عبد اهللا الحموي األزراري 36

  .م 2004ومكتبة الھالل ـ بیروت ـ  عصام شقیو ـ دار: تح) ھـ  837ت (      

  :ـ تح) ھـ  1093ت ( ـ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ـ عبد القادر بن عمر البغدادي  37

  .م 1998محمد نبیل طریفي وآخرون ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ        

  محمد ـ المكتبةعبد الحكیم بن : تح) ھـ  392ت ( ـ الخصائص ـ أبو الفتح عثمان بن جني  38

  .التوفیقیة ـ مصر       

   دار المعرفة ـ أحمد الشنتناوي وآخرون: ـ دائرة المعارف اإلسالمیة ـ یصدرھا باللغة العربیة 39

  .بیروت لبنان       

  أحمد طھ حسانین سلطان وآخرون ـ جامعة األزھر ـ . ـ دراسات في علم األصوات اللغویة ـ د 40

   .م 2009ھـ ـ  1430ـ  2القاھرة ـ ط  ـ العربیةكلیة اللغة        

  

  )ھـ  911( الدرر المنتشرة ـ للحافظ جالل الدین السیوطي  ـ 41

  ـ دستور العلماء جامع العلوم في اصطالحات الفنون ـ القاضي عبد النبي بن عبد الرسول 42

  حسن ھاني فحص ـ دار الكتب العلمیة ـ: ـ عّرب عباراتھ الفارسیة) ت  ( األحمد نكري       

  .م 2000ھـ ـ 1412ـ  1بیروت ـ ط       

  محمد : ـ تح) ھـ  471ت ( ـ دالئل اإلعجاز ـ أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجاني ـ  43 

  .م 1995ـ  1ب العربي ـ بیروت ـ ط التنجي ـ دار الكتا        

  .م 1999ھـ ـ  1419ـ  1ـ الدلیل في العروض ـ سعید محمود عقیل ـ عالم الكتب ـ بیروت ـ ط  44

  ـ  ) ھـ  626ت ( بن الحارث الكندي من آكل المرار ـ امرؤ القیس بن حجر القیس ئـ دیوان امُر 45

  .م 1987ھـ ـ  1407ـ  2بیروت ـ ط  ـ دار الكتب العلمیة ـ نعیم زرزور: اعتنى بھ وشرحھ      

  ھـ ـ 1425ـ  2حمُدو طّماس ـ دار المعرفة ـ بیروت ـ ط : ـ دیوان الخنساء ـ اغتنى بھ وشرحھ 46

  . م 2004       
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  عبد الرحمن المصطاوي ـ دار : ـ اعتنى بھ وشرحھ )قیس لبنى ( ـ دیوان قیس بن ذریح  47

  .م 2004ھـ ـ  1425ـ  2المعرفة ـ  بیروت ـ ط        

  ـ رسالة المالئكة ـ أحمد بن عبد اهللا بن سلیمان بن محمد بن سلیمان أبو العالء المعري  48

  ـ 1عبد العزیز المیمني ـ دار الكتب العلمیة بیروت ـ ط : ـ تح) ھـ  449ت ( التنوخي        

  .م 2003ھـ ـ 1424      

  :ـ تح) ھـ  328ت ( اني كلمات الناس ـ أبو بكر محمد بن القاسم األنباري ـ الزاھر في مع 49

  .11/ 1م ـ 1992ھـ ـ1412حاتم صالح الضامن ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ       

  ـ) ھـ  466ت ( ـ سر الفصاحة ـ األمیر أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن سعید الخفاجي الحلبي  50

  .م 1982ھـ ـ  1402بیروت ـ  دار الكتب العلمیة ـ       

  محمد فؤاد : تح) ھـ  273ت ( ـ  سنن ابن ماجة ـ ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني  51

  .عبد الباقي ـ دار إحیاء الكتب العربیة       

  ـ ) ھـ   303ت ( ـ   السنن الكبرى ـ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب الخراساني النسائي  52

  .م  2001ھـ ـ 1421ـ  1حسن عبدالمنعم شلبي ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ ط: تح        

  ـ سیر أعالم النبالء ـ شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عسمان بن قایماز السھبي  53

  ھـ ـ  1305ـ  3شعیب األرناؤوط وآخرون ـ مؤسسة الرسالة ـ ط : ـ تح) ھـ  748ت (       

  .م 1985      

    محمد محي الدین عبد الحمید ـ دار الطالئع ـ : ـ تح ـ شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك 54

  . م 2004القاھرة ـ       

  حسن، نور الدین    ـ شرح األشموني على ألفیة ابن مالك ـ علي بن محمد بن عیسى، أبو ال 55

  ھـ ـ 1419ـ  1ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت لبنان ـ ط ) ھـ  900ت ( الشافعي  األشموني      

  .م  1998      

  ـ ) ھـ  686ت ( ـ شرح شافیة ابن الحاجب ـ محمد بن الحسن الرضي اإلسترابادي، نجم الدین  56

  .414/  4م ـ 1975ھـ ـ  1395محمد نور الحسن وآخرون ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ : تح      

  ـ شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري ـ عبد اهللا بن محمد الغنیمان ـ مكتبة الدار ـ المدینة  57

  .ھـ  1405ـ  1المنورة ـ ط       
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  ت   ( شرح كتاب الحدود لُألبَّدي ـ عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن قاسم المالكي النحوي  ـ 58

  المتولي بن رمضان أحمد الّدمیري ـ وكالة الشروق للطباعة والنشرـ :  ـ تح) ھـ  920بعد       

  .م 1993ھـ ـ  1413مصرـ       

  : ـ تح) ھـ  972ت ( شرح كتاب الحدود في النحو ـ عبد اهللا بن أحمد الفاكھي النحوي المّكّي ـ  59

  .م 1988ھـ ـ  1408المتولي رمضان أحمد الدمیري ـ مكتبة وھبة القاھرة ـ       

   1410ـ  1ـ   شعب اإلیمان ـ أبوبكر أحمد بن الحسین البیھقي ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط  60

  .محمد السعید بسیوني زغلول  :ھـ ـ تح         

  أبو محمد عبد اهللا بم مسلم بن ) عدي بن زید العبادي ( ـ الشعر والشعراء ـ ابن قتیبیة الدینوري  61

  .ھـ  1423ـ دار الحدیث ـ القاھرة ـ ) ھـ  276ت ( الدینوري قتیبیة        

  محمد زھیر بن : ـ  صحیح البخاري ـ محمد بن اسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي ــ تح 62

  . ھـ 1422ـ  1الناصر ـ دارطوق النجاة ـ ط  ناصر        

   محمد : ـ تح) ھـ  261ت ( النیسابوري ـ  صحیح مسلم ـ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري  63

  . فؤاد عبد الباقي ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت        

    902ت ( دین محمد بن عبد الرحمن السخاوي ـ الضوء الالمع ألھل القرن التاسع ـ شمس ال 64

  .ـ دار الكتاب اإلسالمي ـ القاھرة ) ھـ         

  أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران األصبھاني  الطب النبوي ـ أبونعیم  ـ 65

  231/ 1م ـ 2006ـ  1دونمر التركي ـ دار ابن حزم ـ طمصطفى خضر : ـ تح) ھـ  430ت (        

  ـ الطراز ألسرار البالغة وعلم حقائق اإلعجاز ـ یحي بن حمزة بن علي، الملقب بالمؤید باهللا  66

  .54/  3ھـ ـ  1423ـ  1ـ المكتبة العصریة ـ بیروت ـ ط ) ھـ  745ت (        

  ـ العقد الفرید ـ أبو عمر شھاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربھ، ابن حبیب ، المعروف بابن  67

  .ھـ  1404ـ  1لعلمیة ـ بیروت ـ ط ـ دار الكتب ا) ھـ  328ت ( عبد ربھ        

    ـ  1دیزیره سقال ـ دار الفكر العربي بیروت ـ ط . ـ علم البیان ـ بین النظریات واألصول ـ د 68

  .م  1997       

  بسیوني عبد الفتاح فّیود ـ مؤسسة المختار للنشر . ـ علم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان ـ د 69

  .م 1998ھـ ـ 1418ـ  2القاھرة ـ ط  والتوزیع ـ       
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  ـ  1إمیل یعقوب ـ دار الجیل ـ بیروت ـ ط . د: ـ علم العروض والقافیة ـ راجي األسمر ـ إشراف 70

  .م 1999ھـ ـ 1420       

  .عبد العزیز عتیق ـ دار النھضة ـ بیروت. ـ علم المعاني ـ د 71

  ـ  390(  ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ـ أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني األزدي 72

   .م 1981ھـ ـ  1401ـ  5محمد محي الدین عبدالحمید ـ دار الجیل ـ ط : ـ تح)  ھـ 456      

  .م 2007ھـ ـ  1428ـ  1حاتم صالح الضامن ـ دار اآلفاق العربیة ـ القاھرة ـ ط . ـ فقھ اللغة ـ د 73

   الطباطبائي التبریزي  يمحمد تق محمد رضا المظّفر ـ إعداد السید: ـ الفلسفة اإلسالمیة ـ الشیخ 74

  .م 1993ھـ ـ 1414ـ  1دار الصفوة ـ بیروت ـ ط  ـ      

  عبد الرحمن بدوي ـ المؤسسة العربیة للدراسات : ـ الفلسفة والفالسفة في الحضارة العربیة ـ د 75

  .م 1987ـ  1والنشر ـ بیروت ـ ط        

    1304ت ( ـ الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة ـ أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي الھندي  76

  .محمد بدر الدین أبوفراس النعاني ـ دار الكتاب اإلسالمي : ـ عنى بتصحیحھ) ھـ        

   ـھـ 1414ـ في أصول النحو ـ سعید األفغاني ـ مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ـ  77

  .م 1994       

   : ـ تح) ھـ  817ت( ـ القاموس المحیط ـ مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز أبادي  78

    محمد نعیم العرقسوسي ـ مؤسسة الرسالة ـ : مكتبة تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة ـ إشراف       

  .م 2005ھـ ـ  1426ـ  8بیروت لبنان ـ ط        

  ـ دار العلم للمالیین ـ بیروت ) ھـ  1428ت  (ر المعاصر ـ نازك صادق المالئكة الشعـ  قضایا  79

  . 5ـ ط        

  ـ  قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید ـ محمد بن علي  80

  ـ دار  عاصم إبراھیم الكیالي: ـ تح) ھـ  386ت ( بن عطیة الحارثي، أبو طالب المكي        

  . م2005ھـ ـ  1426ـ  2الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط        

  عبد الحمید ھنداوي ـ دار الكتب : ـ تح) ھـ  170ت ( ـ كتاب العین ـ الخلیل بن أحمد الفراھیدي  81

  .العلمیة بیروت        

  رفیق العجم . د: ـ تقدیم وتح)ھـ  1158ت ( حات الفنون والعلوم ـ التھانوي اف اصطالـ كّش 82

  .م 1996ـ  1وآخرون ـ مكتبة لبنان ناشرون ـ ط        
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  بي القاسم جار اهللا أ: ـ الكّشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل ـ تألیف 83

  .ـ دار الفكر) ھـ  538ـ  467( الّزمخشري الخوارزمي  محمود بن عمر       

  ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ مصطفى القسطنطیني، المشھور بحاجي خلیفة  84

  .م 1990ھـ ـ 1410ـ دار الفكر بیروت ـ ) ھـ1067ت (       

  معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ـ أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكوفي. ـ الكّلیات 86

  ش و محمد المصري ـ مؤسسة الرسالةعدنان دروی: ـ تح) ھـ 1094ت ( الحنفي  أبوالبقاء      

.                                                                                                                            بیروت       

  دار إحیاء التراث العربي ـ . أمین محمد عبدالوھاب وآخرون: ـ لسان العرب ـ ابن منظورـ تح 87

  .م 1999ھـ ـ 1419ـ  3بیروت ـ ط       

  .م1982سالمیة ـ إلفتح اهللا خلیف ـ دار الجامعات ا: ـ المدخل إلى علم الفلسفة ـ د 88

  ـ ) ھـ  911ت ( ـ المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ـ للعالمة عبد الرحمن جالل الدین السیوطي  89

  .3محمد أحمد جاد المولى بك، وآخرون ـ مكتبة دار التراث ـ القاھرة ـ ط : ضبط وتعلیق        

  حمدویھ بن ـ  المستدرك على الصحیحین ـ أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بم  90

  مصطفى عبد : ـ تح) ھـ  405ت ( نعیم  الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع       

  .م 1990ھـ ـ  1411ـ  1بیروت ـ ط  القادر عطا ـ دار الكتب العلمیة ـ      

  ت (  مسند أحمد بن حنبل ـ أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني  ـ 91

  م 1998ھـ ـ  1419ـ  1السید أبو المعاطي النوري ـ عالم الكتب ـ بیروت ـ ط : ـ تح) ھـ  241       

  مسند الشھاب ـ أبو عبد اهللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري ـ 92

  ھـ  1407ـ  2ـ ط  حمدي بن عبد الحمید السلفي ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت: ـ تح )ھـ 454ت (      

  .م 1986ـ       

   )ھـ168ت (ھمان بن شعبة الخراساني الھروي مشیخة ابن طھمان ـ أبو سعید إبراھیم بن ط   ـ 93

  .ھـ 1403محمد الطاھر مالك ـ مجمع اللغة العربیة ـ دمشق ـ : ـ تح         

  اهللا  عبد اهللا یاقوت بن عبد ـ معجم األدباء إرشاد األریب إلى معرفة األدیب ـ شھاب الدین أبو 94

  ـ 1إحسان عباس ـ دار الغرب اإلسالمیـ بیروت ـ ط : ـ تح) ھـ  626ت ( الرومي الحموي       

  . م1993ھـ ـ 1414      
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    ـ ) ھـ 626ت ( اهللا الرومي الحموي  اهللا یاقوت بن عبد شھاب الدین أبو عبد: ـ معجم البلدان 95

  .م 1996ـ  2لبنان ـ طصادرـ  بیروت دار       

  .د الرزاق الرضواني ـ دار اإلیمان ـ المعجم الصوفي ـ محمود عب 96

  
    ـ معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب ـ مجدي وھبة و كامل المھندس ـ مكتبة لبنان  97

  .م  1983ـ  2 ساحة ریاض الّصلح ـ بیروت ـ ط       

  العلي المسئول ـ دار السالم للطباعة والنشر عبد. القرآنیة ـ دـ معجم مصطلحات علم القراءات  98

  .م 2011ھـ ـ  1432ـ   2القاھرة ـ ط ـ         

  إمیل بدیع . د: راجي األسمر ـ مراجعة: ـ المعجم المفّصل في علم الّصرف ـ إعداد األستاذ 99

  .م 1993ھـ ـ  1413ـ  1دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط  یعقوب ـ        

     إمیل بدیع یعقوب ـ دار الكتب . ـ المعجم المفّصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر ـ د 100

  .م 1991ھـ ـ 1411ـ  1بیروت ـ ط  العلمیة         

   2إنعام فّوال عّكاوي ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط . ـ المعجم المفّصل في علوم البالغة ـ د 101

  .م 1996 ھـ ـ 1417ـ        

  ـ دار العلم  1میشال عاصي ـ م . إمیل بدیع یعقوب، د. ـ المعجم المفّصل في اللغة واألدب ـ د 102

  . 1م ـ م 1987ـ  1للمالیین ـ بیروت ـ ط        

   عبد السالم : ـ تح) ھـ  395ت ( ـ معجم مقاییس اللغة ـ أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا  103

  .الفكر محمد ھارون ـ دار        

   محمد أمین ضّناوي ـ دار : ـ المعجم الُمیّسر في القواعد والبالغة واإلنشاء والعروض ـ إعداد 104

  .م 1999ھـ ـ 1420ـ  1الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط         

  الدولیة ـ طـ المعجم الوسیط ـ مجمع اللغة العربیة ـ جمھوریة مصر العربیة ـ مكتبة الشروق  105

  .م  2004 ھـ ـ 1425ـ  4        

  مازن مبارك ـ وآخرون ـ دار : ـ تح) ھـ  761( ـ مغني اللبیب عن كتب األعاریب ـ ابن ھشام  106

  .828/  1م ـ  1985ـ  6ـ دمشق ـ ط  الفكر        

     ـ) ھـ 626ت ( الخوارزمي  ـ  مفتاح العلوم ـ یوسف بن أبي بكب بن محمد بن علي السكاكي 107

  . م1987ھـ ـ  1407ـ  1نعیم زرزور ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط : تح          
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  حسن ھنداوي ـ دار. ـ مناھج الصرفیین ومذاھبھم في القرنین الثالث والرابع من الھجرة ـ د 108

  .م 1989ھـ ـ  1409ـ  1القلم ـ دمشق ـ ط         

  سالمي ـ بیروت إلالعظیم الزرقاني ـ دار المدار ا العرفان في علوم القرآن ـ محمد عبدـ مناھل  109

  ـ  1لبنان ـ ط          

  .ـ من تاریخ النحو ـ سعید األفغاني ـ دار الفكر ـ بیروت  110

      845ت ( ـ المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ـ أحمد بن علي بن عبد القادر المقریزي  111

  .ھـ 1418ـ  1ـ دار الكتب العلمیة بیروت ـ ط ) ھـ         

   756ت (اهللا والدین القاضي عبد الرحمن بن أحمد اإلیجي  ـ المواقف في علم الكالم ـ عضد 112

  .عالم الكتب بیروت ـ  )ھـ        

  . 12 سن ـ دار المعارف ـ القاھرة ـ ط ـ النحو الوافي ـ عباس ح 113

  األلباء في طبقات األدباء ـ ألبي البركات كمال الدین عبد الرحمن بن محمد بن نزھة   ـ114

  ھـ ـ  1405ـ  3إبراھیم السامرائي ـ مكتبة المنار ـ ط . د: ـ تح) ھـ  577ت ( األنباري          

  .م ـ الزرقاء ـ األردن 1965         

  ـ نھایة األرب في فنون األدب ـ أحمد بن عبد الوھاب ابن محمد بن عبد الدائم، شھاب الدین  115

  ـ 1بیروت ـ ط  مفید قمیحة وآخرون ـ دار الكتب العلمیة ـ: ـ تح) ھـ  733ت ( النویري          

  . م2004 ھـ ـ  1424         

  طاھر أحمد الزاوي : ـ النھایة في غریب الحدیث واألثر ـ المبارك بن محمد ابن األثیر ـ تح 116

  .438/  1ـ  1ومحمود الطناجي ـ مؤسسة إسماعیلیان ـ إیران ـ ط          

  بن قاسم األنصاري، إلمام ابن عرفة الوافیة ـ محمدـ الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق ا 117

  . 1المكتبة العلمیة ـ ط ) ھـ  894ت ( بد اهللا الرصاع  التونسي عأبو        

    ـ ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وأثار المصنفین ـ إسماعیل بن محمد أمین بن میر سلیم  118

  ـ  طبع بعنایة وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتھا البھیة ـ ) ھـ  1399ت ( الباباني البغدادي         

  .دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت لبنان : م ـ أعادت طبعھ باألوفست 1951استانبول سنة         

  عبد الحمید ھنداوي ـ: ـ تح) ھـ  911ت ( ـ ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ـ السیوطي 119

  .المكتبة التوقیفیة ـ مصر        
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  ـ الورد الصافي لطالب العروض والقوافي ـ مصطفى الّصاوي ـ الناشر المكتبة األزھریة 120

  .م 1999ھـ ـ 1419للتراث مصرـ          

  ـ وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ـ أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراھیم ابن   121

  .إحسان عباس ـ دار صادر بیروت : تح ـ) ھـ  618ت ( خلكان البرمكي األربیلي         

  

  

  ـ:المجالت الدوریة: ثانیا

  

  ـ المنظمة العربیة للتراث والثقافة والعلوم ـ مكتب تنسیق التعریب ـ العدد  يلسان العربالـ مجلة  1

  محمد . م ـ المصطلح الصوتي بین التعریب والترجمة ـ د 1983ـ  82ـ الدورة المالیة  21    

  . ھلّیل حلمي     
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