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ملخص البحث :
للفكـر إن الهدف من هذا البحث تعریف القارئ بوعي نقدي كبیـر عانـاه النحـاة المتقـدمون 

النحوي العربي عامـة واالصـطالحي خاصـة ، وهـم یطمحـون إلـى تقـدیم درس نحـوي نستشـف منـه 

خیــوط نظریــة نقدیــة فــي المبحــث االصــطالحي علــى درجــة عالیــة مــن النمــو فــي أصــولها العامــة 

وفروعها الجزئیة ، مع حرصنا على التجدید في الغایـة والمضـمون وطریقـة البحـث وأسـلوب البنـاء 

رف القارئ والناقد من خالله على قیمة علم المصطلح وما یحتلـه مـن مكانـة بـارزة فـي ، كما سیتع

حیــاة اإلنســان الفكریــة وفــي مختلــف مظــاهر النشــاطات اإلنســانیة ، الن المصــطلح یحمــل شــحنة 

هائلــة مــن الــدالالت ال یمكــن فهــم معانیهــا إال مــن خــالل التعــرف علــى القاعــدة أو جملــة القواعــد 

یتي التولید والنقد االصطالحیتین .المراعاة في عمل

ولقــد تكفــل هــذا البحــث بــإیراد األصــول العلمیــة واألســس المنهجیــة التــي كــان ینطلــق منهــا 

النحاة وهـم یقـدمون درسـا اصـطالحیا وفكـرا نقـدیا لـه ،معترضـین ومعـالجین للمبحـث االصـطالحي 

لمهمـة ، بحیـث ال تتـداخل للوصول إلى االسـتیعاب الكامـل للنظـام الهیكلـي االصـطالحي وركـائزه ا

المفاهیم وال تبرز عناصر التضاد في تكوینه .

دأبنا على تحدید عناصر االعتـراض والمعالجـة وطرقهمـا شـكال ومضـمونا مركـزین علـى و 

القواعــد األساســیة ومبــرزین ســمات المنهجیــة والموضــوعیة لیعمــل النقــاد المعاصــرون علــى اإلفــادة 

ون بها في مستقبل أعمالهممن هذه السمات لتكون آالت یستعین

الماجســـتیر (مباحـــث المصـــطلح النحـــوي فـــي حواشـــي شـــرح القطـــر) هـــذا البحـــث مســـتل بتعـــدیالت مـــن رســـالة(*)

م.١٩٩٦للباحث بإشراف الدكتور محمد عبد الوهاب العدواني عام 
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Abstract:
This study is concerned with the most prominent threads

of critical theory in the grammatical lesson in general and the

terminological on in particular for muhashhina .

This chapter paves the way is called anti claims and

solutions in witch we present the scientific rules adopted in

presenting criticisms and argumentations .

The aim of this research is to study the problem of the

grammatical term through studying the rules of the term and

analyzing .

The bases of its critic a in addition to clarifying the bases

of its morphology , I tried showing the principles of objections

of terms under study , I noticed the important place of

terminology in the life of man and different men activities

المقدمة :
له األمین، وعلى آله وصحبه أجمعین.و الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على رس

األدوات والوسائل المعتمدة یجد الناقد النحوي في هذا البحث بغیته التي تنحصر في معرفة

فـــي عملیـــة الوضـــع االصـــطالحي النحـــوي لـــدى النحـــویین العـــرب األوائـــل مـــع تجدیـــد فـــي الغایـــة 

والمضــمون وطریقــة البحــث وأســلوب البنــاء، وســیطلع قــارئ هــذا البحــث علــى كشــف لــوعي نقــدي 

لــى تقــدیم خطیــر عانــاه النحــاة للفكــر النحــوي العربــي عامــة واالصــطالحي خاصــة معانــاة طّماحــة إ

نقدات نستشف منها خیوط نظریة نقدیة في المبحث االصطالحي علـى درجـة عالیـة مـن الفاعلیـة 

والنمو في أصولها العامة وفروعها الجزئیة.
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وأما جدوى هذا البحـث فنـابع ممـا یحتلـه علـم المصـطلح مـن مكانـة بـارزة فـي حیـاة اإلنسـان 

مكــن إتمــام أي تواصــل معرفــي بــین الطبقــات الفكریــة، وفــي مختلــف النشــاطات اإلنســانیة، إذ ال ی

المتخصصـــة مـــن دون توظیـــف اســـتعمالي دقیـــق لهـــا، ولألهمیـــة الكبیـــرة لعلـــم المصـــطلح ازدادت 

الدراسات المتقدمة فیه مع مطلع هذا القرن تنظیرا وتطبیقـا للوصـول إلـى درس اصـطالحي واضـح 

ویكفي ذكر بعض الكتب التـي كـان ودقیق، ولقد كان لعلمائنا المتقدمین اثر خطیر في هذا العلم، 

موضــوعها ضــبط المصــطلح دلــیال علــى ذلــك االهتمــام المبكــر بهــذا الحقــل المعرفــي المنتمــي إلــى 

تحلیل الرمز اللغـوي والـتفهم للهیكلیـة المنطقیـة التـي صـّمم فیهـا ووضـع لهـا، مثـل كتـاب التعریفـات 

للتهـــانوي.... وغیرهــــا للجرجـــاني واصـــطالحات الصـــوفیة للقشـــیري وكشــــاف اصـــطالحات الفنـــون 

الكثیر.

ولقـــد دأبنــــا فــــي هـــذا البحــــث علــــى تحدیـــد عناصــــر االعتــــراض والمعالجـــة وطرقهمــــا شكـــــال 

ومضمـــــــونا مركــــــزین علــــــى القواعــــــــد الهیكلیــــــة فــــــي إیــــــراد النقــــــدات، ومبــــــرزین سمـــــــات المنهجیــــــة 

ئلها آالت والموضوعیة فیما نوضح ونسلط علیه الضـوء، حتـى نقـدمها للنقـاد المحـدثین لتكـون وسـا

 اهــذا جهــدنیســتعینون بهــا فــي مســتقبل أعمــالهم النقدیــة، ولیعملــوا علــى تطویرهــا توســیعا وتعمیقــا.

وعلیك اللهم التكالن، فلك المنة أن هدیتني لذلك ووفقتني لجمعه وٕاتمامه.

والستكشاف األسس النظریة في العملیـة النقدیـة لعلـم المصـطلح عنـد المتقـدمین یجـب علینـا 

مادة المتصلة بالمباحث االصطالحیة إلى جانبین:أن نقسم ال

االعتراضات على المصطلحات ومدلوالتها.-١

للمصطلحات ومدلوالتها. تالمعالجا-٢

االعتراضات على المصطلحات ومدلوالتھا
ولغرض الحـدیث فـي الجانـب األول وحصـر مـوارد االعتـراض انطالقـا مـن الزاویـة التـي یـتم 

ت إلى زاویتین( الشكل والمادة):التركیز علیها نقسم االعتراضا

شكل االعتراض:.أ
والمقصود بالشكل هیئـة االعتـراض وصـورته؛ الن الشـكل عنـد المناطقـة: مـا یقابـل المـادة، 

لتقسیمهم القیاس باعتبار الهیئة والصـورة إلـى اسـتثنائي واقترانـي، وباعتبـار المـادة إلـى الصـناعات 

وعین: ضمني وصریح.،  وشكل االعتراض ینقسم إلى ن)١(الخمس
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االعتراض الضمني: .١
وهـــو االعتـــراض الخفــــي المســـتنبط مــــن قـــرائن الكــــالم وأدلتـــه القولیــــة والحالیـــة، وان مــــادة 

االعتــــراض الضــــمني كبیــــرة ولــــذا ســــنختار منهــــا صــــورا وأمثلــــة دالــــة، فمــــن القــــرائن اللفظیــــة علــــى 

تــــأتي فــــي الحواشــــي والشــــروح االعتــــراض الضــــمني عبــــارات( تأّمــــل وتــــدّبر وتبّصــــر...الخ) التــــي 

(النحویــة، مــن ذلــك مــا اعتــرض بــه نعمــان اآللوســي علــى تعریــف ابــن هشــام األنصــاري لمصــطلح

لعـدم شـموله المـرادف فـي نحـو: أنـت بـالخیر )٢(" إعـادة اللفـظ األول بعینـه"بأنـه:التوكید اللفظي)

اللفـظ والمعنـى، أو المعنـى حقیق قِمن، فقد قدم اآللوسي جوابا بتعمیم مـدلول (اإلعـادة) بمـا یشـمل

، لیكـون قرینــة علــى االعتـراض الضــمني، ألنـه یلــزم علـى هــذا التعمــیم )٣(فقـط، ثــم أمـر بلفظ(تــدبر)

المنافاة بین التعمیم المتقدم وقوله(اللفظ األول) فموصوف(األول) هو (اللفظ) وهو مانع من صحة 

التعمیم.

جواب بدون ذكر السؤال صراحة، ومن ومن القرائن العقلیة على االعتراض الضمني ذكر ال

دون التعمــق فـــي امــتالك الـــوعي العلمــي یصـــبح مــن المتعســـر توجیــه هـــذا النــوع مـــن االعتـــراض، 

فــــي قــــول ابــــن هشــــام (النفــــي)وللتمثیــــل لــــذلك نتوقــــف عنــــد اعتــــراض الســــجاعي علــــى مصــــطلح 

تـراض ضـمني علـى وهو جواب عن اع)٥(، إذ أّوله باالنتفاء)٤(األنصاري:" ولن: حرف یفید النفي"

هــذا المبحــث االصــطالحي، مفــاده: أن النفــي مصــدر ویــدل علــى أن النــافي هــو (لــن) وهــو غیــر 

الـدال علـى المطاوعـة كمــا  ءمـراد، إذ النـافي هـو المـتكلم بوســاطتها، ومـن ثـم أّول المصـدر باالنتفــا

هي داللة صیغة (االفتعال) والمطاوعة مستلزمة لوجود المؤثر الذي هو المتكلم.

االعتراض الصریح: .٢
وهـــو الـــذي صـــّرح بـــاالعتراض علـــى المبحـــث االصـــطالحي فیـــه، إمـــا بـــاللفظ، كـــأن یقـــال: 

واعتــــرض ومشــــتقاته، أو بمــــا یشــــعر بــــاالعتراض كــــأن یقــــال: وقــــال بعضــــهم، وفیــــه نظــــر، وفیــــه 

، والمقصــود بــاالعتراض اللغــوي: إمــا لغویــة وٕامــا عقلیــةمناقشـة...، وهــذه االعتراضــات الصـریحة 

لمبني فكرته على تصور لغوي نابع مما تقتضیه اللغة من أحكام قائمة على أساس المشـافهة هو ا

أو االعتماد على المادة المعجمیة الممثلة للمفردة العربیة األصیلة، ومن تلك االعتراضات اللغویـة 

، وذكر انه ال یـدخل فیـه )٦(( بدل الكل من الكل)الصریحة ما اعترض به ابن مالك على مصطلح

نحـــو قولـــه تعـــالى:( إلـــى صـــراط العزیـــز الحمیـــد اهللا الـــذي لـــه مـــا فـــي الســـموات ومـــا فـــي األرض)[ 

] اعتمــادا علــى الداللــة المعجمیــة للفظــة(الكل) التــي ال تقــال إال فیمــا ینقســم ٢-١اآلیــة: –إبــراهیم 

، واهللا تعــــالى ال یقبــــل التجــــزؤ، ومــــن ثــــم یــــرجح مصــــطلح(المطابق) بــــدال من(بــــدل )٧(إلــــى أجــــزاء

، فهــــــــو اعتــــــــراض لغــــــــوي ذو دافــــــــع كالمــــــــي، ومــــــــن ذات األصــــــــل مــــــــا اعتــــــــرض بــــــــه )٨(كــــــــل)ال

، باعتبــار أن(الجحــد) فــي )٩(هـــ) مــن تــرجیح تســمیة(الم النفــي) علــى(الم الجحــود)٣٣٨النحــاس(ت
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، ولم یذكر سـیبویه كـال )١١(، والنفي مطلق اإلنكار، وسار علیه األزهري)١٠(اللغة اإلنكار مع العلم

، وان التحلیــل )١٢((الم الجحــود)هـــ) كــان أول مــن أطلــق مصــطلح٣٤٠ي (تالمصــطلحین والزجــاج

األســـلوبي لقضـــیة هـــذه الـــالم سیرشـــدنا إلـــى التســـمیة الحقـــة والمصـــطلح االدل واألدق علـــى الفكـــرة 

والمفهـوم، فأصـل: مـا كـان زیـد لیفعـل كـذا: مـا كـان زیـد لفعـل كـذا، وكـأن الفعـل الـذي قّدمـه زیـد ال 

ه كل البعد، فالالم أفادت توكید النفي وتقویته، وكلمة الجحد أقوى داللة یالئمه وهو بعید عن طبع

مــن النفــي علــى اإلنكــار، والن المعاتبــة تشــیر إلــى علــم الفاعــل بســوء فعلتــه، ویؤیــدنا فــي ذلــك أبــو 

اآلیـــة: -الثنـــاء اآللوســـي عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالى: ( ومـــا كـــان اهللا لیعـــبهم وأنـــت فـــیهم )[ األنفـــال

١٣()٣٣(.

ا االعتــراض العقلــي الصـــریح فهــو المنســوب إلـــى ملكــة التفكیــر واإلدراك دون االعتمـــاد وأمــ

على ما تطرحه األوضاع اللغویة من مقدمات ونتائج، ولقد أبـدع الدارسـون األوائـل فـي هـذا القسـم 

الن إنكــار فعــل العقــل مطلقــا فــي أیــة دراســة وبضــمنها الدراســة اللغویــة أمــر غریــب، إذ بــه ینّظــر 

واعده، ویحدد مناهجه، ویبني أصوله وضوابطه، كما یمیز بـین أدلتـه الصـحیحة والفاسـدة اللغوي ق

وقواعده الثابتة والمتغیرة.

واالعتراض العقلي إما منطقي وٕاما جدلي، فاالعتراض المنطقي هو االعتـراض القـائم علـى 

والقـــول اســـتیعاب قواعـــد علـــم المنطـــق مـــن مباحـــث األلفـــاظ والـــدالالت ومباحـــث الكلیـــات الخمـــس

(النكــرة)الشــارح والقضــایا وأحكامهــا والقیــاس وأنواعــه، ومــن ذلــك مــا عــّرف بــه ابــن هشــام مصــطلح

، فـاعترض علیـه أبـو الثنـاء اآللوسـي )١٤(حیث قال:" النكرة مـا شـاع فـي جـنس موجـود أو مقـّدر...

ئ بان ظاهر عبارته تقتضي الشیوع في الجنس نفسه، وان قوله(موجود) صفته، مع أن الجـنس شـ

واحد ال یتأتى فیه الشیوع، وان وجود الجنس بـالمعنى المتبـادر إلینـا مـن كلمـة(الوجود) فیـه نقـاش، 

الن المتبادر منحصر في الوجود الخارجي، واالكثـرون علـى عـدم وجـود الجـنس فـي الخـارج، إنمـا 

موجــود الموجــود أفــراده، وبهــذه القواعدیــة المنطقیــة قــّدر التعریــف بــاآلتي: مــا شــاع فــي أفــراد جــنس

، كرجـل فانـه موضـوع لمـا كـان حیوانـا ناطقـا ذكـرا، )١٥(أفراده في الخارج أو مقدر أفراده في الخارج

، فظهـر أن شـیوع (رجـل) لـیس )١٦(فكّلما وجد من هذا الجـنس واحـد كزیـد فهـذا االسـم صـادق علیـه

فــراد، الن:" فـي الجــنس ألنـه مفهــوم واحــد ال یتـأتى فیــه ذلــك وٕانمـا فــي األفــراد وان الوجـود صــفة األ

.)١٧(الكلي إنما یوجد في الخارج في ضمن أفراده

وأمــا االعتــراض الجــدلي فهــو المنســوب لعلــم الجــدل الــذي:" یبحــث فیــه عــن أحــوال األبحــاث 

، والمقصـود باألبحـاث الكلیـة المنـع )١٨(الكلیة من حیث إنها موّجهة مقبولة أو غیر موجهة مقبولة"

المنـــاظر علـــى إظهـــار الحـــق، وقـــد أفـــاد منـــه العلمـــاء لتمییـــز والـــنقض والمعارضـــة، وغایتـــه إعانـــة 

صحیح البحث عن سقیمه، وقد كان هذا العلم من األصول المهمة التي یعرض أمامها المصطلح 

ومدلوله لبیان دقته الموضوعیة وقیمته العلمیة، ومما یشعرنا باالطمئنان إلـى صـحة هـذا االعتمـاد 
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النشـــار مـــن أن المـــنهج الجـــدلي فـــي كتـــب آداب البحـــث نظریـــا وتطبیقیـــا مـــا قالـــه الـــدكتور علـــي

والمنـــاظرة مـــنهج كامـــل یشـــبه المـــنهج الجـــدلي المطبـــق فـــي أعظـــم المجـــامع واألكادیمیـــات العلمیـــة 

.)١٩(الحدیثة الذي ال یزال مبثوثا في الكتب التي طال علیها الزمن

االصــطالحي فــي ومــن االعتراضــات العقلیــة الجدلیــة الصــریحة مــا یــذكره الناقــدون للمبحــث 

تعریف(الكلمة) بـ(القول المفـرد) حیـث یشمل(الضـمائر المسـتترة) بـدلیل تصـریح الشـّراح( أو تقـدیرا) 

مع أنها لیسـت ألفاظـا، وترجمـة ذلـك جـدلیا أن الضـمائر المسـتترة داخلـة فـي المحـدود مـع أن الحـد 

المعـّرف ومـن ثـّم فهـو المقتصر على األلفاظ ال یشملها، فالتعریف منقوض ألنه غیر جامع ألفراد 

باطــل، وجوابــه بتعمــیم داللــة (القــول) بــان المــراد: مــا یقــال حقیقــة نحو(زیــد) وحكمــا نحو(الضــمائر 

، فهــي داخلــة فــي التعریــف، وهــذا الجــواب عــن هــذا االعتــراض الجــدلي یســمى جــدلیا )٢٠(المســتترة)

بتحریر المراد لجزء من الحد.

مادة االعتراض:ب. 
العتـراض وحقیقتـه التـي یتكـون منهـا، والجـوهر األصـلي الـذي تنصـب والمقصود به ماهیة ا

وأنواع االعتراضات المتعلقة بالناحیة المادیة هي:علیه فكرة االعتراض.

قصور الداللة:.١
أي أن داللة المصطلح وحّده قاصران عن اإلیفاء بحقیقة المسـائل المطروحـة فیـه، ویعبـر 

معیـة، ولمـا كـان المصـطلح یـدل علـى المسـائل داللـة إجمالیـة المناطقة عن هـذا المفهـوم بعـدم الجا

، قّسمنا هذا العنوان الیهما:)٢١(والحد یدل علیها داللة تفصیلیة

المتعلق من االعتراضات بالداللة اإلجمالیة:أ. 

الــذي تــرجم النحــاة بــه البــاب، فقــد (اســم التفضــیل)ومــن ذلــك مــا اعتــرض بــه علــى مصــطلح

صــرة عــن اإلیفــاء بالمــدلول والمســائل الموجــودة فــي البــاب المــذكور؛ الن(اســم وجــدوا الداللــة فیــه قا

التفضـــیل) قـــد یبنـــى لمـــا ال تفضـــیل فیـــه نحو(أبخـــل وأجهـــل)، علـــى حـــین رّجـــح بعـــض النحـــویین 

مصطلح(اســم الزیــادة) وآخــرون مصــطلح(أفعل الزیــادة) تخلصــا مــن ظــاهرة قصــور الداللــة وعــدم 

ما یعالجه المصطلح في مبحثه الخاص.االحاطة بكل المسائل الثابتة له م

ویحــق لنــا أن نتســاءل عــن األســباب التــي تجعــل واضــع المصــطلح یضــع تســمیة قاصــرة 

الداللة، ولعلها تكمن فیما یبدو لنا في األمور اآلتیة:

عدم اشتراط الدارسین منذ القدم في وضع التسـمیة مالحظـة جمیـع األفـراد بحیـث ال یشـذ منهـا .١

.)٢٢(م تعبیر(وال مشاحة في االصطالح)شاذ، بل اشتهر بینه
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عدم تمكن الواضع األول من االستقراء التام لكل المسائل التي یمكن ضّمها للباب النحوي..٢

عدم االطالع التام على المادة المعجمیة النتقاء اللفظة المناسبة..٣

ة ولذلك كله تأتي التسمیة االصطالحیة مشوبة بالقصور وعـاجزة عـن الوصـول إلـى الحالـ

النموذجیة التي یطمح إلیها في إطالق المصطلحات ومدلوالتها.

المتعلق من االعتراضات بالداللة التفصیلیة:ب. 

فیكــون قصــور الداللــة فــي هــذا القســم منبعثــا مــن الحــد دون المصــطلح المحــدود، ومــن تلــك 

نحو: یا زید وهو:"المطلوب إقباله" إذ خرج عنه(المنادى) االعتراضات ما ذكره السجاعي في حد 

ال تقبــل، وهــو تنـــاقض صــریح، ومــن ثـــم ال یــدخل هــذا المثـــال فــي التحدیــد الســـابق، وأجــابوا عنـــه 

بأن(زیدا) مطلوب إقباله ولكن لسماع النهـي، فبینهمـا فـرق زمـاني والمشـترط فـي حصـول التنـاقض 

.)٢٣(وحدة الزمان

عموم الداللة:.٢
یهما عدم الشمول لما تحتهما من أمثلة وفـروع وكما انتقد الدارسون المصطلح وحّده، ورأوا ف

ناقشــوا قضــیة العمــوم التــي تصــیب الحــد والمصــطلح الن هــذا النــوع یجعــل غیــر الــداخل فــي البــاب 

داخال، فعموم الداللـة هـو: كـون مفهـوم المصـطلح وحـّده عـاّمین فیتنـاوالن مـا خـرج عـن البـاب مـن 

ى بـاب آخـر، ولـذا قّسـمنا هـذا النـوع إلـى هـذین أمثلة جزئیة أو كلیة منتمیـة فـي التنظیـر النحـوي إلـ

القسمین:

المتعلق من االعتراضات بالمباحث الكلیة:أ. 

بـالقول المفـرد، ورأى أن هـذا (الكلمـة)ومن ذلك ما توّقف عنده الفیشي في تعریف مصـطلح

الحـــــد منقـــــوض بحركـــــة اإلعـــــراب لشـــــموله إیاهـــــا، وٕاال یبطـــــل حصـــــر الكلمـــــة فـــــي االســـــم والفعـــــل 

ـــى )٢٤(والحـــرف ـــة لشـــمول مصـــطلح(الكلمة) عل ـــى المباحـــث الكلی ـــل هـــذا الكـــالم اعتـــراض عل ، ومث

(الحركة اإلعرابیة) مع انه غیر مألوف في عملیة اإلطالق للكلمة شمولها لها.

المتعلق من االعتراضات بالمبحث الجزئیة: ب.

ات، والمقصــود بهــا المباحــث النحویــة المنضــویة تحــت مفهومــات كلیــة هــي لهــا أصــول وأمــ

فقـد قـال بأسـلوب الشـرط:" إن بـدئ بـأب (اللقب والكنیة)ومن ذلك ما حّد به ابن هشام مصـطلحي

، )٢٥(أو أم كــــان كنیــــة، واال فــــان اشــــعر برفعــــة المســــّمى كــــزین العابــــدین أو ضــــعته كقفــــة فلقــــب"

یكــون لقبــا نحو(أبــو الخیــر وأبــو  افاعترضــه الســجاعي بعمــوم الداللــة الن تعریــف الكنیــة شــامل لمــ
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ب) وكــذلك اللقــب شــامل لمــا یكــون كنیــة فــي اآلن ذاتــه، فیكــون تعریفهمــا المــار غیــر مــانع مــن لهــ

.)٢٦(دخول االغیار

جریان علة المصطلح في غیر المراد:.٣
إن جریــــان وجــــه التســــمیة وعلتهــــا فــــي غیــــر المــــراد وشــــمولها لمــــا عــــدا مســــائل المصــــطلح 

ریـــف طریـــق للوصـــول إلـــى المجهـــول، الموضـــوع لـــیس كشـــمول الحـــد لمـــا عـــدا المحـــدود؛ الن التع

فتحصل صورة ذهنیة مغلوطة في الواقع نتیجة الشمول والعموم بخالف وجه التسـمیة؛ ألنـه عبـارة 

عـن تســویغ لمــا فــي ذهــن واضــع المصــطلح وهــو ینتقـي ویختــار، ومــن ذلــك مــا اعتــرض بــه النحــاة 

ه بعـض الحركـات فقـد ذكـر أن وجـه تسـمیته؛ إمـا ألنـه نقـص منـ(االسم المنقوص)على مصطلح 

وظهــر فیــه بعضــها، أو ألنــه قــد تحــذف منــه المــه والحــذف نقــص، ثــم اعتــرض لشــمولیة التعلیــل 

األول لنحو(یــدعو ویرمــي) إذ نقــص منــه بعــض الحركــات وال یســمى منقوصــا، ولشــمولیة التعلیــل 

ة الثــاني لنحــو( فتــى) ممــا حــذفت المــه ألجــل التنــوین ومــع ذلــك لــم یســّم منقوصــا، ثــم ذّكــر بالقاعــد

.)٢٧(الشهیرة في هذا الباب من أن وجه التسمیة ال یجب اطراده

قصور علة المصطلح:. ٤
لقــد أولــى علماؤنــا المتقــدمون فــي مختلــف الحقــول العلمیــة التــي أبــدعوا فیهــا علــة المصــطلح 

عنایة واضحة، ویحثوا مـدى انطباقهـا التـام أو الجزئـي علـى المسـائل الداخلـة تحتهـا، وهـذه العنایـة 

علمي متقدم على الصعید التنظیري لألصول والضوابط المعّول علیها في وضع المصطلح إنجاز

وٕانشائه، وقد كان للنحاة محاوالت واضحة فیما اقترحـوه ووضـعوه مـن تعلـیالت مناسـبة، ومـن ذلـك 

بالمتصلة، حیث أشار إلى أنها سّمیت بـذلك:" الن (أم المتصلة)ما عّلل به ابن هشام وجه تسمیة

، فــرأى النقــاد لهــذا قصــورا فــي علــة وجــه )٢٨(ا ومــا بعــدها ال یســتغنى بأحــدهما عــن اآلخــر"مــا قبلهــ

التسمیة؛ العتمادها على أمر خارج عن (أم ) ذاتها؛ الن االتصـال علـى هـذا متحقـق بـین السـابق 

والالحــق، فــأطلق علیهــا متصــلة باعتبــار متعاطفیهــا المتصــلین بوســاطتها، ومــن ثــّم اقترحــوا وجهــا 

عا إلى (أم) نفسها ال إلى متعاطفیها، فذكروا أنهـا سـّمیت (متصـلة) ألنهـا اتصـلت بـالهمزة آخر راج

.)٢٩(حتى صارتا في إفادة المقصود بمثابة كلمة واحدة النهما جمیعا بمعنى (أّي االستفهامیة)

المخالفة للقواعد المحّررة:. ٥
ة اعتـراض مقبـول حتـى والمقصود بالقواعد المحررة هي التي قّومـت وخلصـت مـن كـل شـائب

صارت الشتهارها أصال من األصول التي یتحاكم بها عند االختالف، وقـد تنبـه النحـاة المتقـدمون 

فــي مقــام المباحــث االصــطالحیة إلــى مخالفــة المبحــث مــن حیــث مدلولــه ووصــفه واســتخدامه لتلــك 
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یئ المخــالف القواعــد واألصــول، وأشــاروا إلــى ضــرورة تنقیــة مفهــوم المصــطلح مــن االســتخدام الســ

حیـث (القرینـة)للقواعد واللجوء إلى وصف بدیل، ومـن ذلـك مـا ذكـره الفیشـي عنـد تناولـه مصـطلح

رأى فـــي قـــول ابـــن هشـــام فـــي وصـــف(تاء التأنیـــث الســـاكنة):" فـــان وجـــدت قرینـــة لفظیـــة، كقولـــك: 

، )٣٠(ضربْت موسى سلمى... جاز تقدیم المفعول على الفاعل وتأخیره عنه النتفاء اللبس في ذلك"

فرأى الفیشي انه قـد أسـاء فـي اسـتخدام مصـطلح(القرینة) إذ وضـعه فـي غیـر موضـعه عنـد علمـاء 

، مــع أنهــا هنــاك دالــة علــى تأنیــث الفاعــل، )٣١("عالبیــان الــذین عّرفوهــا بأنهــا:" أمــر یــدل ال بالوضــ

.)٣٢(فكیف تكون قرینة؟

استخدام المجاز:. ٦
ة علـــى الحدود(اســـتخدام المجـــاز) وعللـــوا ذلـــك ومـــن العیـــوب التـــي أثارهـــا الفالســـفة والمناطقـــ

، فیضـــیع الغــرض المنشــود مـــن المصــطلح، وتضـــعف )٣٣(بــان:" الغالــب مبـــادرة المعــاني الحقیقیــة"

داللته التامـة الدقیقـة علـى مسـائله ومباحثـه، وهـذا الموقـف دلیـل واضـح علـى عمـق الـوعي العلمـي 

، ولقـد )٣٤(برى في تلك الحقبة المتقدمةبالمصطلح ومفهومه، وهو من منجزات الفكر اإلسالمي الك

انتبـه النحـاة إلـى عیـب اسـتعمال المجـاز فـي الحـدود فاعترضـوا وناقشـوا وعـالجوا وأصـلحوا، ومنشــأ 

االعتراض على الحّد والمحـدود مـا اشـترطه المناطقـة مـن الوضـوح فـي الحـدود، والداللـة المطابقیـة 

ونهـا منطبقـة علـى مفهومهـا تمـام االنطبـاق بـال هي أوضح من الداللتین: التضمنیة وااللتزامیـة؛ لك

زیادة أو نقصان، ولقـد وجـد بعـض النحـاة أن ابـن هشـام یعـّول علـى هـذه الداللـة فـي حـدوده، ومـن 

فـي حـّده (الكلمـة) (اللفـظ)علـى مصـطلح(القـول)ذلك ما ذكره ابن هشام في سبب إیثاره لمصطلح

ا بالموضـوع، بخـالف اللفـظ الشـامل للموضـوع بـ" القول المفرد، فقد ذكر أن القـول لمـا كـان مختصـ

، )٣٥(نحو(زیــد) والمهمــل نحــو(دیز)، أغنــاه عــن اشــتراط الوضــع بعــد القــول المــأخوذ فــي حــّد الكلمــة

، وبـذلك )٣٦(النحاة بأنه قد اكتفى في التعریف بداللة االلتـزام وهـي مهجـورة فـي التعـاریف هفاعترض

فـي الحـدود التـي ینبغـي أن تكـون داللتهـا علـى المـراد حقق النحویون وعیا دقیقـا باسـتخدام األلفـاظ 

صـریحة بحســب الظــاهر، بحیــث ال یحتــاج القــارئ إلـى الوقــوف علــى المصــطلحات الخاصــة للعلــم 

المبحــوث فیــه، علمـــا بــان تعـــاریف العلــوم لـــیس متفقــا علیهـــا بشــكل قـــاطع، ومــن اجـــل ذلــك تعـــّین 

ـــــــذا ف ّضـــــــل النحـــــــاة حـــــــّد ابـــــــن الحاجـــــــب اختیـــــــار ألفـــــــاظ ذات دالالت لغویـــــــة ال اصـــــــطالحیة، ول

لمصطلح(الكلمة) الذي عّرفها من دون االعتماد على المجاز بقوله:" لفظ وضع لمعنى مفرد".

ومن مظاهر استخدام المجاز في عبـارات النحـاة االصـطالحیة مـا أطلقـوه فـي مبحـث الممنـوع مـن 

(علـــة)مـــن الصـــرفالصـــرف حیـــث ســـّموا كـــل واحـــدة مـــن العلتـــین اللتـــین تجتمعـــان لتمنعـــا االســـم 

، فاعترضــه )٣٧(بقــولهم:" وهــو مــا فیــه عّلتــان فرعیتــان مــن علــل تســع أو واحــدة منهــا تقــوم مقامهمــا"
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الدارسون بان تسمیة كل واحدة من هاتین علة ومانعا مجاز، الن إحدى العلتین غیر علة مستقلة 

ن فـارتكبوا المجـاز، بل جزء علـة؛ الن المنـع متحقـق بمجموعهمـا، فالعلـة التامـة إذن مجمـوع العلتـی

وأوهم صنیعهم هذا أن (التعریف) مثال علة و(التأنیث) علة أخرى وهكذا.

لزوم الدور: .٦
، وهــو مــأخوذ مــن )٣٨(وهــو عنــد الحكمــاء والمتكلمــین:" توقــف كــل مــن الشــیئین علــى اآلخــر"

وتشــیع بــین ، )٣٩(قــولهم:" دار الشــئ یــدور دورا ودورانــا... إذا عــاد إلــى الموضــع الــذي ابتــدأ منــه"

النحاة العبارات الدالة على حدوثه في المبحث االصطالحي مثل:

تقّدم الشئ على نفسه.-

توقف الشئ على نفسه.-

تعریف الشئ بنفسه.-

وتعریـــف الشـــئ بنفســـه أعـــم مـــن التعریـــف بالمســـاوي كتعریـــف الملكـــات باعـــدامها كقـــولهم: 

كحـّد المرفوعـات: بمـا اشـتمل علـى ، ومن أخذ المحدود في أجـزاء الحـد)٤٠(الحركة ما لیس بسكون

، وكالهمـا ممنـوع عنـد أهـل النظـر لمـا قـّرروه مـن أن معرفـة الحـد أقـدم مـن معرفـة )٤١(علم الفاعلیة

الشـئ  فالمحدود؛ الن معرفة المعرِّف علة لمعرفة المعرَّف والعلة مقدمة على المعلول، وفـي تعریـ

أجـزاء الحـد یلـزم كـون المجهـول معروفـا، بالمساوي یحصل العلم بهما معا، وفي اخـذ المحـدود فـي

وهــو: تغییــر ( اإلعــراب المعنــوي)ومــن مظــاهر الوقــوع فــي الــدور مــا حــّد بــه ابــن هشــام مصــطلح

أواخــر الكلــم الخــتالف العوامــل الداخلــة علیــه، فقــد أخــذ (العامــل) فــي تعریفــه، ولمــا عــّرف النحــاة 

مـــــا بـــــه یحـــــدث المعنـــــى المحـــــوج العامـــــل أخـــــذوا (اإلعـــــراب) فـــــي تعریفـــــه أیضـــــا بقـــــولهم: العامـــــل

، وٕانما كان هذا ممنوعا؛ ألنه یؤول إلى تعریف الشئ بنفسه، فكأننا لمـا أخـذنا العامـل )٤٢(لإلعراب

في حّد اإلعراب المعنوي عّرفنا اإلعراب باإلعراب.

المعالجات للمصطلحات ومدلوالتھا
ة الـوهن والضـعف وسنتعّرف من خالل هذا المبحـث علـى أهـم األصـول المرعیـة فـي معالجـ

الـــــذي أحدثـــــه االعتـــــراض والنقـــــد، والطـــــرق المتبعـــــة فـــــي توجیـــــه العبـــــارات الممنوعـــــة والمنقوضـــــة 

والمعترضة نحو معنى علمي سلیم ال تشوبه أیة شائبة.

والستكشـــاف األســـس النظریـــة فـــي عملیـــة اإلجابـــة عـــن االعتراضـــات المقدمـــة نقّســـم هـــذا 

المبحث إلى جانبین:
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شكل المعالجات:أ. 
ـــار األســـلوب  ـــبهم باعتب ـــى مـــا اســـتقریناه فـــي كت ـــم النحـــاة شـــكل المعالجـــات عل ـــد قّس وق

المعالج إلى: مكثّفة ومیّسرة، وباعتبار قوة المنع جدلیا إلى: تسلیمي وتمنیعي.

االنقسام األسلوبي:.١
ویأتي التكثیف فیه من خالل شیوع النغمة المنطقیة والطـابع االصـطالحي، المكّثف:-

اء تفكیــك النصــوص واســتعمالها فــي غیــر معانیهــا األصــلیة، المصــطلحات فــي أثنــفنــرى تــداخل 

مما یشعر بعض القّراء بالغربة فیحملهم على العـزوف عـن المواصـلة، وعبثـا نحـاول رفـض هـذا 

النــوع مـــن المعالجـــات؛ الن المـــادة النقدیـــة محوجــة بالضـــرورة إلـــى اســـتعمال للمصـــطلح وبشـــكل 

قائال:" هو االسم المجّرد عن العوامل اللفظیـة (المبتدأ)مكّثف، ومن ذلك ما عّرف به ابن هشام

الموجــود فــي التعریــف بأنــه: إســناد غیــره إلیــه (اإلســناد)، وحّلــل الســجاعي مصــطلح)٤٣(لإلســناد"

وٕاسناد إلى غیره، ثم أورد على هذا التحلیل المفهوم من كالم ابـن هشـام اعتـراض الشـنواني بـان 

:)٤٤(التعریف منقوض بنحو قول الشاعر

وف على زمن                ینقضي بالهم والحزنغیر مأس

فقــال الشــنواني: إن (غیــر) مبتــدأ، ولــم یســند إلیهــا مــا بعــدها، وال أســندت لمــا بعــدها، وٕانمــا 

أســندت إلى(مأســوف)، ثــم أمــر بالتأمــل، وأجــاب الســجاعي عــن طلــب تأملــه هــذا بأنــه لمــا كــان( 

، وهــذا جــواب مكثــف تتــداخل فیــه )٤٥(مأســوف علیــه) مضــافا إلــى المبتــدأ كــان فــي معنــى المبتــدأ

المصطلحات ومدلوالتها فتثیر جوا غامضا على الفهم الحقیقي من التعلیقة النقدیة المعالجة.

وهنا یعطي النحاة للمبحث االصـطالحي كـل االهتمـام لروحـه الخارجیـة، معالجـا لهـا المیّسر :

وقــد وجــدنا هــذا النــوع مــن بلمســات نقدیــة مبّســطة تجعــل القــارئ ال ینفــر مــن التواصــل معهــا، 

المعالجات منحصرا في:

:الن كـل مفهـوم اصـطالحي مهمــا كـان جامعـا ال یـّدعي انـه قـد امتلـك الحصــر تتمـیم الفائـدة

التــام والواضــح للمـــادة المبحوثــة فیـــه، ومــن ذلـــك مــا عــالج بـــه الفیشــي اعتراضـــا ضــمنیا علـــى 

:( ولیس الذكر كـاألنثى)[ آل ىفي مبحث(أل المعّرفة) في قوله تعال( العهد الذكري)مصطلح

إذ لم یتقّدم عهد ذكـري حتـى یصـّرح بأنـه مـن قبیلـه، فـتمم الفیشـي قاعـدة ]٣٦اآلیة: -عمران

ابـــن هشـــام المقتصـــرة علـــى العهـــد الـــذكري الصـــریح؛ لیشـــمل صـــنیعه نحـــو هـــذه اآلیـــة، فقـــال:" 

حـــو قولـــه وضـــابطها أن یتقـــّدم لمصـــحوبها ذكـــر صـــریحا أو ضـــمنا، فـــاألول واضـــح، والثـــاني ن

( مـا فـي بطنـي تعالى:( ولیس الذكر كاألنثى) فالذكر قد تقدم له ذكر ضـمنا فـي قولـه تعـالى:

.)٤٦(فإنهم كانوا یحررون الذكر ال األنثى"]٣٥اآلیة: -محّررا)[ آل عمرا
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:وهنــا ینشــد النحــاة توضــیح فائــدة مطویــة فــي الكــالم، حیــث یجیــب الســجاعي توضــیح الفائــدة

الذي تكسر(إن) من اجله، بان ابن هشام مثـل ( االبتداء)مصطلحعن اعتراض ضمني على

]٦٢ -اآلیـة-:( أال إن أولیاء اهللا ال خوف علـیهم وال هـم یحزنـون)[ یـونسله بقوله تعـالى

مـــع تقـــدم ( أال االســـتفتاحیة) علیهـــا، فعالجـــه بتوضـــیح فائـــدة ذكـــر( االبتـــداء) مطلقـــا؛ لیشـــمل 

، والحكمـي ]١أآلیـة: -نـا أنزلنـاه فـي لیلـة القـدر)[ القـدر:( إاالبتداء الحقیقي في قوله تعالى

.)٤٧(كما مثل له ابن هشام

:حیث یعمد النحاة إلى تنویر ذهن القارئ من خالل إمداده بسیل من المعلومات إعطاء فائدة

ـــد عـــّرف ابـــن هشـــام  ـــة بالمصـــطلح المبحـــوث فیـــه، فق ـــة المتعلق ـــه: وصـــف (الحـــال)النحوی بأن

عتـــراض ضـــمني لعـــدم شـــمول حـــّده األحـــوال الجامـــدة، فعالجـــه نعمـــان فضـــلة... فتوجـــه إلیـــه ا

اآللوسي بأسلوب الشّراح بقوله:" اعلم انه یقع المصدر المنّكـر حـاال كجـاء زیـد ركضـا، وقتلتـه 

مـــذهب  وصـــبرا، وهـــو علـــى كثرتـــه مـــؤول بالوصـــف، أي راكضـــا ومصـــبورا أي محبوســـا، وهـــ

.)٤٨(سیبویه والجمهور..."

التمنیعي:–: التسلیمي االنقسام الجدلي.٢
وقــد جمعنــا كالمنــا علــى النــوعین معــا لظهورهمــا ســویة، فكلمــا وجــد الجــواب التســلیمي وجــد 

الجــواب التمنیعــي، وقبــل الخــوض فــي التمثیــل لهمــا أحــب أن اعــّرف القــارئ بماهیتهمــا، فقــد صــّرح 

وز أن یكــون كــذلك، أهـل المنــاظرة والجـدل:" إن المنــع فـي المشــهور ثالثــة أنحـاء، األول: لــَم ال یجـ

، وال یهّمنـــا إال )٤٩(والثــاني: إنمـــا یلــزم هـــذا لــو كـــان كــذا وهـــو ممنــوع، والثالـــث: كیــف واألمـــر كــذا"

األوالن، وهمــا الجــواب التمنیعــي والتســلیمي علــى الترتیــب، وٕانمــا خــّص األول باســم التمنیعــي ألنــه 

رة من صور المنع كما منحصر في منع إحدى مقدمتي المدعى، وأما التسلیمي فهو وان كان صو 

ـــى اشـــتباه أمـــر  ـــة عل ـــدعوى مبنی ـــان أن ال ـــین موضـــع الغلـــط، وبی ـــع:" تعی ـــه مـــع المن ـــّدم إال أن فی تق

فقـد بـّین وجـه تسـمیته بـأنهم (تنـوین المقابلـة)، ومـن ذلـك مـا عـالج بـه الرضـي مصـطلح)٥٠(بآخر"

 اعلـى تمـام االسـم كمـجعلوه في مقابلة النـون فـي جمـع المـذكر السـالم، أي قـائم مقامـه فـي الداللـة 

، ثــم رجــح النحــاة هــذا التعلیــل علــى مــن وّجــه تلــك )٥١(أن النــون قائمــة مقــام تنــوین الواحــد فــي ذلــك

التسمیة بان جمع المذكر السالم زید فیه حرفان وفي جمع المؤنث لم یزد فیه إال حرف واحد، الن 

مـذكر السـالم، كمـا أن الحركـة التاء موجـودة فـي مفـرده، فزیـد التنـوین فیـه لیـوازي النـون فـي جمـع ال

في( مسلمات) موازیة لحرف العلة في(مسلمین) متناولین ذلـك بمعالجـة تمنیعیـة، وهـي عـدم تسـلیم 

كون (التاء) التـي فـي المفـرد بأنهـا تـاء الجمـع بـل تـاء غیرهـا، ثـم اردفـوه بمعالجـة تسـلیمیة مفادهـا: 

بمـا فـي مفـرده التـاء وهـو ممنـوع؛ ألنـه أننا لو سّلمنا مـا تقـدم یلـزم اختصـاص جمـع المؤنـث السـالم 

.)٥٢(یكون فیما فیه التاء حقیقة وتقدیرا، بل وفیما یكون مذكرا كاصطبالت
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مادة المعالجاتب.

لقد اعتمد النحاة طرقا عدیدة في دفع االعتراضات الموجهة إلـى المباحـث االصـطالحیة، 

وقد حصرنا هذه الطریقة باآلتي:

التعمیم:.١
قة مقابلة لدعوى قصور الداللة، فیعمـد النحـوي إلـى دفعـه بـالتعمیم للمصـطلح وهذه الطری

أو مدلولــه، واألمــر الــذي یتبعــه النحــوي فــي هــذا الســیاق متوقــف علــى األمــر المعــالج، فــإن كــان 

خاصا عّممه بالقرائن، وهي إما قولیـة أو حالیـة أو بارتكـاب المجـاز، وقـد ارتكـب التعمـیم لـدوافع 

النحــوي بمصـطلحات یمنــع الشـرع إطالقهــا كلیـا إال بعــد تبـدیل للمفهــوم، ففــي عـّدة، فقــد یصـطدم 

، مــع أن )٥٣(أطلــق ابــن هشــام القــول فــي اســتعمال(الذي) مــع (المــذكر)االســم الموصــولمبحــث 

(الذي) یستخدم فـي سـیاق ورد فیـه لفـظ الجاللـة، وهـو ال یتصـف عقائـدیا بـذكورة أو أنوثـة، ولـذا 

بتعمـیم المصـطلح الخـاص بـالقول:" لـو قـال لمـا قابـل المؤنـث لكـان یعالج النحوي إشكالیة كهـذه

، فیدخل فیه المذكر وما ال یتصف بذكورة وأنوثة أصال.)٥٤(أولى"

وقد یعالج المصطلح بالتعمیم من خالل ارتكاب المجـاز كمـا عـالج السـجاعي وصـف(المتحرك) 

ــــالمت(الضــــمیر)مــــع مصــــطلح مالمســــتخد حرك بنفســــه نحــــو ؛ إذ المتحــــّرك بأیــــة حركــــة خــــاص ب

تاء(ضربُت)، ومن ثم ال یشمل الوصف نحو(نا ضربَنْا)، لسـكونه فدفعـه الناقـد النحـوي بارتكـاب 

.)٥٥(المجاز لعالقة المجاورة بأن المراد بالمتحّرك ما یشمل المتحّرك بنفسه أو ببعضه

التخصیص: .٢
ینحصـــر وهـــو مقابـــل لـــدعوى عمـــوم الداللـــة، فیخصـــص النحـــوي المصـــطلح أو مدلولـــه ل

صدقهما في المسائل المنطویة تحته دون ما عداها، والمتبع عندهم من طریقة التخصیص أمران: 

عــام یخصــص بــالقرائن أو بارتكــاب المجــاز، وخــاص یتبــادر عنــد إطالقــه العمــوم فیوجهونــه لــدفع 

)(التأكیـدالتبادر الخاطئ، وقد ارتكبوه لدوافع عّدة: كدفع التنـافر حیـث عـالج السـجاعي مصـطلح 

في قول ابن هشـام:" إن(لـن) ال تقتضـي تأبیـدا خالفـا للزمخشـري فـي أنموذجـه وال تأكیـدا خالفـا لـه 

، )٥٧(، بــان المــراد منــه(الكامل)، فــال تنــافي بــین الكالمــین، الن التأبیــد نهایــة التأكیــد)٥٦(فــي كشــافه"

فهذا التخصیص لمصطلح التأكید جعل التأبید والتأكید سواء.

إثبات المجاز:.٣
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ویظهــر هــذا النــوع فــي مقامــات عــدة، ومنهــا فــي وضــع المصــطلح؛ إذ نجــدهم كثیــرا مــا 

یتجّوزون في اإلطالق، كإطالق (اللفـظ) علـى (الملفـوظ) و(االسـتثناء) علـى (المسـتثنى) و(النفـي) 

على (االنتفاء)... وهذا من المجاز اللغوي، والكافة متفقـة علـى تقـدیم معالجـة واحـدة، مفادهـا: أنـه 

، والقاعدة في هذا النوع تتلّخص في انه إذا وجد النحوي وجها للحمـل علـى )٥٨(قیقة عرفیةصار ح

الحقیقة فّضله على الجواب التقلیدي الذي ینّص على صیرورة المصطلح حقیقـة عرفیـة، وان حـار 

جوابا الذ بما هو متعارف علیه.

نفي المجاز: .٤
اللــة الحــد غیــر محــددة تحدیــدا تامــا، ویلجــأ النحــوي إلــى هــذه الطریقــة عنــدما یحــس بــان د

فتــوهم القــارئ بمعنــى غیــر مــراد فینبــه إلیــه، ومــن ذلــك مــا وقــع فــي عبــارة ابــن هشــام عنــد تعریفــه 

، فـاعترض النحـاة اسـتعماله لـــ(كیف):" )٥٩(، فقد ذكر انه:" صالح للوقـوع فـي جـواب كیـف"(الحال)

رض"، فأجـاب نعمـان اآللوسـي عنـه بأنـه ألنها تقع في جواب ما ال اختیار للعبد فیه كالصحة والم

، فقــــد اثبــــت مجازیــــة )٦٠(ال مــــانع مــــن اســــتعمال (كیــــف) فــــي مطلــــق الســــؤال عــــن األحــــوال مجــــازا

االسـتعمال، وهــو یعلــم مــا علــى مرتكبــه فــي الحــد مــن اعتــراض، ولنــا فــي توجیــه االعتــراض طریقــة 

ــق باصــطالحات النحــویین، واإلطــالق تنفــي وقــوع المجــاز؛ الن كالمنــا فــي تعریــف (الحــال) متعّل

.)٦١(المتقدم واقع في كالم الفالسفة، وأهل النحو ال یخصون(كیف) بما تقدم

دفع االلتباس: .٥
، ویأتي بشكلین:)٦٢(والمراد بااللتباس:" تبادر فهم غیر المراد"

:إیراد اللفظة أو التركیب محتملین لمعنیین معا، أحدهما مراد ویتبادر إلى الذهن لوجـوداألول

(االسـم المنقـوص)قرینة الثاني اعني غیر المراد، ومن ذلك ما عّرف به ابن هشـام مصـطلح 

، فیتبادر إلى الذهن لوجود قرینة العموم غیـر )٦٣(بأنه:" االسم الذي آخره یاء مكسور ما قبلها"

المراد: وهو االسم الشامل للمعرب والمبني، ولذا استدرك الفیشي التعریف بالقول:" كان ینبغي

.)٦٤(أن یقّیده بالمعرب؛ لیخرج نحو: الذي والتي من المبنیات"

:إیراد اللفظة أو التركیب محتملین لمعنیین وال یتبادر منهما شئ، ولكن ساعة ما یحكم الثاني

ـ لــ الحــاكم بغیــر المــراد یكــون قــد التــبس علیــه األمــر، فنحــو(ُعَمیر) یحتمــل االســمیة والتصــغیر

بـــادر احـــدهما، ولكـــن ســـاعة مـــا نحكـــم بغیـــر المـــراد عنـــد مـــن لـــه (عمـــر)، وال قرینـــة مرجحـــة لت

اطـــــالع علـــــى المـــــراد یكـــــون قـــــد التـــــبس علینـــــا األمـــــر، ومـــــن ذلـــــك مـــــا عـــــالج بـــــه الســـــجاعي 

، في( باب االشتغال)، فقد ذكـر ابـن هشـام أن الجــملة الطلبــیة ال تقـــع خبـرا(الطلب)مصطلح



االسس النظریة في دراسة المصطلح النحوي

٢٥١

:" بـان الرفـع یسـتلزم اإلخبـار بالجملـة ولذا یترجح النصـب فـي نحـو( زیـدا اضـربه) معلّـال ذلـك

، فـالخبر مشـترك )٦٥(الطلبیة عن المبتدأ وهو خالف القیـاس، ألنـه ال تحتمـل الصـدق والكـذب"

بین أمرین: المقابل لإلنشاء والمقابل للمبتدأ، وساعة ما عّلل بما یقابل اإلنشاء لنفـي مـا یقابـل 

ذا الحكم:" ناشئ عن التبـاس الخبـر المقابـل االبتداء یكون قد وقع في االلتباس، فعالجه بان ه

لإلنشاء بخبر المبتدأ وهو ممنوع لتصریحهم بوقوع الظرف خبرا فـي نحو:أزیـد عنـدك؟ مـع انـه 

.)٦٦(ال یحتمل الصدق والكذب"

القرائن: .٦
وهي مما انتبه الدارسون الى أثرها في تحصیل المعنى منذ بدایة عصر التألیف، فال غرابة 

لیها النحاة لتوجیه المباحث االصطالحیة حتى تسلم من كل شائبة واعتراض، ولقد بدا أن یعتمد ع

لنا أن نقسم هذا النوع على ما وجدناه من صور، وهي إما لفظیة أو عقلیة:

المشـترك بـین االسـمي ( الموصول)ومن ذلك ما وّجه به السجاعي مصـطلحالقرینة اللفظیة:-

ـــة ، والحـــروف ال )٦٧(:" أن الكـــالم فـــي أقســـام المعـــارف"والحرفـــي؛ إذ خّصصـــه باالســـمي لقرین

تتصف بالمعرفة.

فـي(أو العاطفـة) فقـد بـّین انـه (اإلباحـة)وبها اسـتدل السـجاعي علـى مصـطلحالقرینة العقلیة:-

)٦٨(لیس المراد بها اإلباحة الشرعیة؛ الن الكالم في معنى(أو) بحسب اللغة قبل ظهور الشـرع

جــالس زیــدا أو عمــرا، موّجــه إلــى مســلم وغیــره، وال یحــرز القائــل فالعقــل مرشــد لهــا؛ ألن نحــو: 

من خاللها أجرا، بخالف اإلباحة الشرعیة التي یكون إحـراز األجـر فیهـا باعتبـار النیـة، ووجـه 

المناسبة بین االباحتین مطلق الجواز دون األوجه جمیعها، ألن الشـرعیة تجیـز العمـل وعدمـه 

فــي المثــال الســابق تجیــز مجالســة احــدهما أو مجالســتهما كاالصــطیاد بعــد اإلحــالل، واللغویــة

معا، وال تجیز عدم المجالسة أصال.
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دفع الدور:.٧
ســبق أن توّقفنــا عنــد لــزوم الــدور، وهــو توّقــف الحــد علــى المحــدود مــع أن المقــّرر فــي مقــام 

جهـة التعریف العكس، ولذا سـارع النحـاة إلـى معالجـة هـذا اإلعضـال مـن خـالل جعـل التوقـف مـن 

ـــوا إلـــى أن المحـــدود حـــین یؤخـــذ فـــي الحـــد ال یكـــون عـــین المحـــدود الن  غیـــر ممنوعـــة، وقـــد التفت

المصطلح وداللته غیر لغویة؛ إذ هو مزّود بمعان قـد أضـیفت إلـى مادتـه المعجمیـة حتـى أضـحى 

البعض غریبا عنها، فـال تلمـح الصـالت بینهمـا إال بعـد دراسـة لعملیـة التجریـد االصـطالحي، فعنـد 

ق المصــطلح ال تــرد علــى الــذهن داللتــه اللغویــة المجــّردة بــل هــو عنــوان لمســائل علمیــة یــدل إطــال

علیها داللة مواضعة واتفاق، ویتضـح هـذا فـي معالجـة أبـي الثنـاء اآللوسـي للـدور المتـوهم فـي حـّد 

.فأخــذ لفظ(اإلشــارة) فــي كــل مــن )٦٩(الــذي عّرفــه:" بمــا وضــع لمســّمى وٕاشــارة إلیــه"(اســم اإلشــارة)

عریف والمعّرف، فدفعه بالقول: ال دور؛ إذ اإلشارة األولى اصطالحیة والثانیة لغویة.الت

التقدیر:.٨
االصـطالحیة، لنحو،وخصوصا عنـد معالجـة المباحـث وهو من األسالیب المتبعة في كتب ا

فقـد علّـق علـى تعریفـه بـــ:" االسـم الـذي(المنقـوص)ومن ذلك ما عالج به أبو الثنـاء اآللوسـي حـّد 

بنـــاء علـــى أن الحـــدود للحالـــة )٧٠(آخـــره یـــاء مكســـور مـــا قبلهـــا" بقولـــه:" الزمـــة لیخـــرج نحـــو: أبیـــك"

األصلیة؛ ال الطارئة بسبب العامل.

بیان المراد:.٧
ویســـمیه أهـــل الجـــدل بتحریـــر المـــراد، وهـــو الكشـــف والتوضـــیح إلخـــراج الشـــئ مـــن حیـــز 

المحـدود ( المفعول المطلـق)شي لمصطلح، ویتضح من معالجة الفی)٧١(اإلشكال إلى حیز التجّلي

، فقد جعـل ابـن هشـام األنصـاري نحـو(كالم) مصـدرا، )٧٢(بالمصدر الفضلة المسلط علیه عامل...

فاستشكله الناقد النحوي قائال:" فیه نظر، فان مصدر كّلم هو التكلیم، وتكّلم هو الـتكّلم، وكـالم هـو 

منها" ولكنه عاد فحمله علـى بیـان المـراد، بقولـه:" الِكالم والمكالمة، فلیس الكالم إذن مصدرا لشئ

.)٧٣(اللهم إال أن یرید بكونه مصدرا انه دال على الحدوث، أو أراد انه مصدر محذوف الزوائد"

أصل الوضع:.٨
وهو من األصول النحویة المتبعة في معالجة الخارج عـن الكثـرة واالطـراد والقیاس،والحـّد، 

اء المعروفتان لدى النحویین التولیدیین التحویلیین في العصر الحدیث في وما نظریتا الكفاءة واألد

بعــض مــدلوالتها إال تعبیــر حــدیث عمــا دار فــي دراســات نحــاة العربیــة وقواعــدهم، الــذین كــانوا قــد 

قّرروا أن األصل في المسند إلیـه الرفـع وان التعریـف فـرع التنكیـر وان البنـاء اصـل فـي األفعـال... 

، وممــا تقــرر لــدیهم:" أن األلفــاظ تحمــل علــى أوضــاعها األول، إال إذا )٧٤(لحصــرممــا یضــیق بــه ا

، فتــابع النحــاة هــذا األصــل فــي إطــالق المصــطلحات وحــدودها حتــى ال )٧٥(ضــاّمها طــارئ علیهــا"
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(نـــون النســـوة)یعتـــرض علـــیهم بـــالعموم والقصـــور...الخ، فقـــد وّجـــه أبـــو الثنـــاء اآللوســـي مصـــطلح

ل نون الذكور في قول الشاعر:بالموضوعة لذلك، حتى تدخ

یمّرون بالدهنا خفافا عیابهم             ویرجعن من دارین بجَر الحقائب

ألنهــــا داللــــة عارضــــة علیــــه، وهــــي غیــــر معتبــــرة فــــي اصــــل الوضــــع، واألصــــل فــــي إطــــالق 

المصطلح ذلك.

نفي المشترك وإثباتھ:.٩
ن مــن خــالل ذلــك إلــى التیســیر لقــد أجمــع العلمــاء علــى ســوء اســتعمال اللفــظ المشــترك هــادفی

والوضوح، ومتخلصین مما یجّره مـن سـوء فهـم للمعنـى المـراد، فـال یتـاح للقـارئ والمـتعّلم أن یتثبـت 

دون تقییـد لـه (التأكیـد)من المدلول بیسر، ففي مبحث(تابع المنادى) استخدم ابـن هشـام مصـطلح 

بـــأل مــن نعــت المبنــي وتأكیـــده قولــه:" ویجـــري مــا افــرد أو أضــیف مقرونــا  يبــاللفظي والمعنــوي فــ

، فعــــالج الســــجاعي الموقــــف دافعــــا وقــــوع االشــــتراك بــــان المــــراد )٧٦(ونســــقه علــــى لفظــــه أو محّلــــه"

(المعنوي) فقط، وبذلك نفى وقوع االشتراك الملبس على القارئ.

المسامحة:.١١
كثیـــرا مــــا تــــرد فــــي بــــاب المعالجـــات االصــــطالحیة عبــــارات تشــــي باالعتــــذار والمســــامحة 

تقاتها، وهي تشیر إلـى وقـوع إشـكال فـي النصـوص النحویـة ولكـنهم یتسـامحون فیـه ویجّوزونـه ومش

لكثرتــه، وذیــوع وقوعــه وشــهرة اســتعماله، ولقــد تبــین أن المســامحة تــرد بمســتویین: صــریحة وغیــر 

صریحة.

( مـا وهنا یصّرح النحاة بلفظ المسامحة صریحا، كمعالجة یس الحمصي لمصـطلحالصریحة:-

التــي عّرفهــا الفــاكهي بأنهــا:" التــي تســبك مــع مــا بعــدها بمصــدر: فوّجــه الحمصــي المصــدریة)

الحّد بان فیه مسـامحة، أي فهـي التـي سـبك مـا بعـدها بمصـدر، ولـو سـبك منهـا مـع مـا بعـدها 

.)٧٧(مصدر لبقي من لفظها شئ في المصدر، ووجه التسامح االشتهار"

: بأنهـا:" مـا بـدئ (الكنیـة)ابـن هشـام لــولهـا مظـاهر، كمعالجـة السـجاعي حـّد غیر الصـریحة:-

، وعلل شمول الحد )٧٩(، فقد نقل السجاعي عن الرضي مضیفا: "ابن أو بنت")٧٨(بأب أو أم "

لها بالغلبة، فنتائج ارتكاب المسامحة أمر اغلبي في(أب أو أم).

ومن مظاهرها التعویل في المسامحة علـى التبـادر مـن الـنص، حیـث عـّرف النحـاة األسـماء 

، فعّبر السجاعي عن المسامحة بالقول:" أي )٨٠(لموصولة بالقول:" وهي المفتقرة إلى صلة وعائد"ا

المفتقـرة دائمـا كمـا هـو المتبــادر لتخـرج النكـرة الموصـوفة بجملـة واحــدة فإنهـا إنمـا تفتقـر إلیهـا حالــة 

.)٨١(وصفها بها فقط"
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الھوامش
، ١الــــرازي علــــى الرســــالة الشمســــیة، القــــاهرة، طهـــــ)، شــــرح ٧٦٦الــــرازي، قطــــب الــــدین محمــــود بــــن محمــــد(ت)١(

  .٢٣٢: ٣، ولینظر: المظفر، محمد رضا، المنطق، النجف، ط٢/٢٤١م:١٩٠٥

هـ)، شرح قطر النـدى وبـّل الصـدى، تحقیـق وشـرح محمـد محیـي الـدین ٧٦١ابن هشام، عبد اهللا بن یوسف(ت)٢(

.٢٨٩: ١٩٦٣، ١١عبد الحمید، القاهرة، ط

.١٥٥ -١٥٤هـ:١٣٢٠لطارف والتالد في إكمال حاشیة الوالد، القدس، اآللوسي، نعمان بن محمود، ا)٣(

٥٨ابن هشام، شرح القطر: )٤(

.٣١ -٣٠م: ١٩٣٩هـ)، حاشیة على شرح القطر:القاهرة، ١١٩٧السجاعي، احمد بن احمد(ت)٥(

وسّماه سیبویه: هو هو، وابن السراج: ما ابتدلته من األول هو هو.)٦(

.١٤/١١٠لسان العرب، تراثنا، القاهرة:هـ)، ٧١١ابن منظور محمد بن مكّرم(ت)٧(

.٣٩: دابن مالك، بغدا ةهـ)، ألفی٦٧١ابن مالك، محمد بن عبد اهللا(ت)٨(

.١/٣٧٩هـ)، إعراب القرآن، القاهرة:٣٣٨النحاس، أبو جعفر(ت)٩(

: ١٩٧٩، ٢هــ)، الصـحاح، تحقیـق احمـد عبـد الغفـور عطـار، بیـروت، ط٣٩٣الجوهري، إسماعیل بن حمـاد()١٠(

٢/٤٥١.

.٢/٢٣٦م: ١٩٥٤هـ)، التصریح، القاهرة، ٩٠٥خالد بن عبد اهللا(تاألزهري،)١١(

: ١٩٨٨، ٤هــ)، الجمـل، تحقیـق: علـي توفیـق الحمـد، األردن، ط٣٤٠الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق(ت)١٢(

١٨٢.

.٣/٢٢٩هـ: ١٣٢٠، ةهـ)، روح المعاني، القاهر ١٢٧٠أبو الثناء اآللوسي، محمود بن عبد اهللا(ت)١٣(

.٩٤ -٩٣طر: ابن هشام، شرح الق)١٤(

.١٥٩هـ: ١٣٢٠أبو الثناء اآللوسي، حاشیة على شرح القطر، القدس، )١٥(

.٩٤ -٩٣ابن هشام، شرح القطر:)١٦(

.٨٨ -٨٦قال التفتازاني في تهذیب المنطق: والحق أن وجود الكلي الطبیعي بمعنى وجود أشخاصه: )١٧(

.٣٥ -٣٤هـ:     ١٣٥٣، ١هـ)، القاهرة، ط١٢٠٥الكلنبوي، إسماعیل بن مصطفى(ت)١٨(

.٣٧٦م:١٩٦٥، ةالبحث عند مفكري اإلسالم، القاهر  جالنشار، علي سامي، مناه)١٩(

.٩٤ -٩٣ابن هشام، شرح القطر:)٢٠(

هــــ)، الحدود(ضـــمن المصـــطلح الفلســـفي عنـــد العـــرب) دراســـة وتحقیق:عبـــد ٥٠٥، محمـــد بـــن محمـــد(يالغزالـــ )٢١(

.٦٧: ١٩٨٤، داألمیر االعسم، بغدا

.١٩٦٣:٢٥كمال مصطفى، القاهرة، قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق )٢٢(

، وحاشـیة ٤٣: ل، شرح الفناري على الرسالة األثیریة، اسـتانبو )هـ٨٣٤ولینظر: الفناري، محمد بن حمزة، (ت)٢٣(

.٨١السجاعي على شرح القطر: 

.٢٩هـ)، حاشیة مخطوطة على شرح القطر:١٠٦١الفیشي، یوسف بن عبد اهللا(ت)٢٤(

.٩٤ -٩٣ابن هشام، شرح القطر: )٢٥(

.٤٧عي، حاشیة على شرح القطر: السجا)٢٦(

، ١/١٠٠هــ):١٣٢٣ تهــ)، حاشـیة علـى شـرح الفـاكهي، القـاهرة، (١٠٦١الحمصي، یـس أبـو بكـر محمـد(ت)٢٧(

.١١١ -١/١١٠: ١٩٤٧هـ)، حاشیة على شرح االشموني، ١٢٠٦: الصبان، محمد بن علي(ترولینظ
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.٣٠٦ابن هشام، شرح القطر: )٢٨(

، ولینظــر: العــدوي، ١/٤٢: ةعلــى مغنـي اللبیــب، القـاهر  ةیهــ)، حاشــ١٢٣٠الدسـوقي، مصــطفى بـن محمــد(ت)٢٩(

.٢/١٩٢هـ)، حاشیة على شرح الشذور، القاهرة: ١١٩٣محمد بن عبادة(ت

.١٨٦ -١٨٥ابن هشام، شرح القطر: )٣٠(

.٢/١١٢٨هـ: ١٨٦٢، دهـ)، كشاف اصطالحات الفنون، الهن١١٥٨التهانوي، محمد علي الفاروقي(ت)٣١(

.٤٠٩ الفیشي، حاشیة على شرح القطر:)٣٢(

.١/٣٤٣الرازي، شرحه للرسالة الشمسیة: )٣٣(

صــالح فضــل، بحث(إشــكالیة المصــطلح األدبــي بــین الوضــع والنقــل)، مجلــة كلیــة اآلداب والعلــوم اإلنســانیة )٣٤(

.٧٠ -٦٩: م١٩٨٨بفاس، 

.١١ابن هشام، شرح القطر: )٣٥(

.٣٩الفیشي، حاشیة على شرح القطر:)٣٦(

.٥٢ابن هشام، شرح القطر: )٣٧(

هــــ)، المبـــین فـــي شـــرح ألفـــاظ الحكمـــاء والمتكلمـــین، ضـــمن المصـــطلح ٦٣١علـــي(ت اآلمـــدي، علـــي بـــن أبـــي)٣٨(

.٣٢٢الفلسفي عند العرب: 

.٣٣٢-١١/٣٣١:ي، بنغاز اهـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، لیبی١٢٠٥بن محمد(ت  دالزبیدي، محم)٣٩(

.١/٣٤١هـ)، حاشیة على شرح الرسالة الشمسیة، القاهرة:٨١٦السید الشریف، علي بن محمد(ت )٤٠(

.٥٧هـ:١٣١٤الضیائیة، استانبول،  دهـ)، الفوائ٨٩٨الجامي، عبد الرحمن بن محمد(ت)٤١(

.٧٨ -٧٧أبو الثناء اآللوسي، حاشیة على شرح القطر:)٤٢(

.١١٦ابن هشام، شرح القطر: )٤٣(

، واالشــموني فــي ١/١٥٩البیــت ألبــي نــؤاس، ولــیس فــي دیوانــه، واستشــهد بــه ابــن هشــام فــي مغنــي اللبیــب: )٤٤(

.١/١٩١: شرح األلفیة

.٥٤السجاعي، حاشیة على شرح القطر: )٤٥(

.٢٨الفیشي، حاشیة على شرح القطر:)٤٦(

٦٧السجاعي، حاشیة على شرح القطر: )٤٧(

.١٨نعمان اآللوسي، حاشیة على شرح القطر:)٤٨(

.٦١ -٦٠الكلنبوي، آداب البحث والمناظرة:)٤٩(

.٦٠هـ: ١٣٥٥، ١هـ)، حاشیة على آداب البحث، ط١٣٥٥ابن القرداغي، عمر بن محمد أمین(ت)٥٠(

.١/١٣م: ١٩٨٥هـ)، شرح الكافیة، بیروت، ٦٨٦الرضي، محمد بن الحسن(ت)٥١(

.١٩ -١٨أبو الثناء اآللوسي، حاشیة على شرح القطر: )٥٢(

.١٠١ابن هشام، شرح القطر:)٥٣(

.٢٧٩الفیشي، حاشیة على شرح القطر:)٥٤(

.١٤السجاعي، حاشیة على شرح القطر: )٥٥(

.٥٨ابن هشام، شرح القطر: )٥٦(

.٣١ام، شرح القطر: ابن هش)٥٧(



محمد ذنون یونس

٢٥٦

هـ)، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقیق محمد أبي الفضـل ٩١١السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر(ت)٥٨(

.١/٣٨٦إبراهیم وآخرین، القاهرة: 

.٢٣٤ابن هشام، شرح القطر: )٥٩(

.١٩نعمان اآللوسي، حاشیة على شرح القطر: )٦٠(

، ٢١٨لســفیة، ضــمن المصــطلح الفلســفي عنــد العــرب:هـــ)، الحــدود الف٣٨٧الخــوارزمي، محمــد بــن احمــد(ت)٦١(

.٤/٢٣٣: ٣هـ)، الكتاب، تحقیق عبد السالم هارون، ط١٨٠ولینظر: سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان(ت

ـــي(ت)٦٢( ـــن عل هــــ)، حاشـــیة علـــى شـــرح االشـــموني، ترتیـــب مصـــطفى احمـــد حســـین، ١٢٠٦الصـــبان، محمـــد ب

.٥٣ -٢/٥٢القاهرة:

.٣٢٦ابن هشام، شرح القطر: )٦٣(

.٦٩الفیشي، حاشیة على شرح القطر: )٦٤(

.١٩٣ابن هشام، شرح القطر: )٦٥(

.٧٧السجاعي، حاشیة على شرح القطر: )٦٦(

.٥٠ -٤٩م . ن:  )٦٧(

.١١٨م . ن: )٦٨(

.١٨٠ابو الثناء اآللوسي، حاشیة على شرح القطر: )٦٩(

.١١٨م ن:  )٧٠(

.١/١٥٣التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون: )٧١(

.٣م١الرضي، شرح الكافیة: )٧٢(

.٥٩حاشیة على شرح القطر: الفیشي، )٧٣(

، ٣٣، ١٦٥، ٢٧: ١٩٨٥نعوم جومسكي، جوانب من نظریة النحو، ترجمة: مرتضى جواد باقر، البصـرة، )٧٤(

وما بعدها. ١١١م: ١٩٨١، ١ولینظر: الخولي محمد علي، قواعد تحویلیة للغة العربیة، الریاض، ط

.٢/٤٥٩:م١٩٩٠، دي النجار، بغداهـ)، الخصائص، تحقیق: محمد عل٣٩٢ابن جني، أبو الفتح عثمان(ت)٧٥(

.٢٠٩ابن هشام، شرح القطر: )٧٦(

.١/١٠٧الحمصي، حاشیة على شرح الفاكهي: )٧٧(

.٩٧ابن هشام، شرح القطر: )٧٨(

.٤٧السجاعي، حاشیة على شرح القطر: )٧٩(

.١٠١ابن هشام، شرح القطر: )٨٠(

  .٥٠السجاعي، حاشیة على شرح القطر: )٨١(


