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  :أهدي هذا العمل إلى كّل من ساعدني وشّجعني، وأخّص بالذكر

  والدي العزیز

  أساتذتي األفاضل، أستاذي المشرف عبد الّالوي متمّنیا له شفاء ابنته

  )على رأسهم محمد موالید و الّناصر(زمالئي في الجامعة 

  زمالئي في العمل، زوجتي وولدي یاسین، وٕالى كل أفراد عائلتي

متمّنیا وراجیا من الّله أن تكون هذه المذّكرة سندا ودعما لمن یأتي بعدنا من طّالب  

العلم واألدب، كما أرجو منه سبحانه أن یحتسب أجرها وجزاءها لوالدتي، وأن یزیدها 

 ...رحمة ومغفرة

 

 

 



 
 

 

 

  ..الّشرفابسم اهللا وكفى، وصّل اللهّم على نبینا المصطفى، وعلى آله المستكملین     

ال ینفّك یمضي یوم واحد، بل أحیانا دقائق معدودة، حتى تلوح في األفق أفكار       

وتصورات جدیدة سرعان ما تتبلور وتنتظم في شكل نظریات وقواعد وقوانین ، ممّهدة 

الذي "  علم المصطلح"ولعّل من العلوم التي قامت حدیثا . الطریق لقیام ومیالد علم جدید

ورة التكنولوجیة نهایة القرن الثامن عشر، بغرض جمع ما أفرزته هذه الثورة جاء عقب الث

من مفاهیم علمیة وأدبیة، وضبطها وتوحیدها ومن ثّم بناء أو وضع مصطلح لكّل مفهوم 

  .ضمن حقله العلمي أو األدبي الذي ینتمي إلیه

تقابل هذه  إیجاد المصطلحات التي"  علم المصطلح"لقد كان من أولى أولوّیات       

المفاهیم  والتقنیات الحدیثة، سواء بالبحث عنها في الرصید اللغوي المتوارث إن وجدت، 

، وهي أمور یشتغل بها أهل ..أو ببنائها عن طریق االشتقاق أو النحت أو الّتعریب

الّصرف قبل غیرهم، وهو ما كان محور اهتمامنا ودراستنا في مذّكرتنا هذه والتي عنوناها 

بعد أن وّجهني )". المصدر الّصناعي أنموذجا(ر علم الّصرف في علم المصطلح أث: "بـ

عبد الّالوي إلى البحث في هذا الموضوع، شرعت في طرح جملة من . أستاذي د

ما هو علم المصطلح؟ وما هو علم الّصرف؟ وكیف یستفید : الّتساؤالت ، كان من ضمنها

ة علم الّصرف  في صناعة علم المصطلح من علم الّصرف؟ وما نسبة مساهم

المصطلح؟ وما مدى اعتماد مجامع الّلغة العربیة على علم الّصرف في تولید 

وبغرض إیجاد إجابات لهذه الّتساؤالت، عمدنا إلى تقسیم البحث إلى .. . المصطلحات؟



 

ثالثة فصول، حیث كان الفصل األول للتفصیل في علم المصطلح من حیث مفهومه 

  رق وضع المصطلح وصناعته، بینما الفصل الثّاني خّصصناه ونشأته، ومدارسه وط

  

أّما الفصل الثّالث . للّتعریف بعلم الّصرف ونشأته، وشرح المیزان الّصرفي والّتفصیل فیه

فكان حول المصادر عموما والمصدر الّصناعي خصوصا، وذلك بتوضیح قواعد 

لّصرفّیة بالمصطلحات انطالقا من صیاغتها مع الّتمثیل والّتطبیق، وتبیان عالقة األوزان ا

وبغیة تجسید هذه الخّطة مزجنا بین المنهج . معاجم المجامع العربیة ال سیما القاهري منها

  .الوصفي والمنهج الّتحلیلي، كون الّدراسة تحمل شّقین، نظري وتطبیقي

استلزمت طبیعة الموضوع االستعانة بمصادر ومراجع متنّوعة، على قدر ما أتیح     

مامنا، فكان منها بعد القرآن الكریم ما تعّلق بعلم المصطلح كعلم المصطلح وطرائق أ

وضع المصطلحات لممدوح خسارة، ومقدمة في علم المصطلح لعلي القاسمي، وكان منها 

ما تعّلق بعلم الّصرف كالممتع في الّتصریف البن عصفور، ورسالة االشتقاق البن 

ب والمعاجم كلسان العرب البن منظور، والّتعریفات الّسّراج، زیادة على أّمهات الكت

تجدر اإلشارة إلى صعوبة . للجرجاني، دون أن ننسى معاجم المجامع اللغوّیة ومجّالتها

الوصول إلى بعض المراجع المهمة ذات الّصلة الوثیقة بالموضوع، لحداثتها وعدم توفرها 

في الختام أوّجه فائق . لّشابكةسواء على مستوى مكتبات الجامعة أو على مستوى مواقع ا

عبارات الّشكر والتّقدیر واالحترام ألستاذي الجلیل عبد الّالوي، واستسمحه إن لم تكن هذه 

المذّكرة في مستوى سمعته وٕاشرافه إقرارا مّني بعدم تطبیق بعض نصائحه وتوجیهاته، 

سباب أخرى ال أرید النشغالي بأداء مهامي المهنّیة وارتباطاتي العائلّیة واألسرّیة، وأ

التحّجج بها، راجیا من المولى عّز وجّل أن یتقّبل مّنا هذا العمل المتواضع، وأن یغفر لي 

 . نقص أو زلل  ما كان به من

 



 
 

 

   



 

  

  :نشأتهمفهومه و  :علم المصطلح: المبحث األول

 :مفهوم علم المصطلح. 1

والبــــاحثین علــــى اخــــتالف قبــــل الولــــوج إلــــى جملــــة التعریفــــات المقدمــــة مــــن العلمــــاء        

في الفرنسیة وضـع بمقابلـه فـي العربیـة ) la terminologie(مشاربهم ولغاتهم، نؤكد أن لفظ 

المصطلح،المصــطلحیة،علم المصــطلح، علــم المصــطلحیة، : عــدة مصــطلحات نــذكر منهــا

، فالــدكتور علــي القاســمي اســتعمل المصــطلحیة وعلــم المصــطلحات وعلــم ...االصــطالحیة

أنهــــا تصــــب فــــي ســــیاق واحــــد، بینمــــا اســــتخدم محمــــد حلمــــي هلیــــل علــــم  المصــــطلح علــــى

وقابلـه بــ  "اصـطالحیة"المصـطلحیة، فـي حـین أطلـق توفیـق الزیـدي علـى هـذا العلـم الجدیـد 

)la terminologie ( وجعـل المصــطلحیة جـزءا منــه یعنـى بالجانــب التطبیقـي وقابلــه بــ)la 

terminographie( .المصــطلحیة بـــ قابــل أمـا عبــد الســالم المســدي فقــد)la terminologie (

وبعیـدا عـن المـد والجـزر الـذي أصـاب ترجمـة هـذا العلـم ). la neologie(وعلـم المصـطلح بــ

فــي اللغـــة هـــو مصــطلح علیــه  كمقابــل لمــا" علـــم المصــطلح"الحــدیث، فقــد ارتأینــا اســتخدام 

  ).la terminologie(بـالفرنسیة 

غیــاب تمثــل "لــى مقابــل عربـي واحــد إنمــا مــرده إن هـذا التضــارب وعــدم التوافــق ع        

 )1("نظــري للقضــیة المصــطلحیة، وٕالــى عفویــة المنهجیــات المقترحــة لضــبط االصــطالح

علــى الالســتقرار فــي ترجمــة الــدخیل مــن المصــطلحات علــى العربیــة، وهــي مســألة زیــادة 

  .أّرقت الباحثین العرب ونخرت جسد المنظومة اللغویة والمعجمیة

  

، 1986، منشـــورات عویـــدات، بیـــروت، لبنـــان،1اللســـانیات واللغـــة العربیـــة، ط: الفاســـي الفهـــريعبـــد القـــادر  .1

  .395.ص



 
 

  

  :لغة .أ.2

، "ص ل ح"المشــتق مــن الجــذر "اصــطلح"مصــدر میمــي للفعــل " المصــطلح"لفــظ      

  . صلح الشيء یصُلح صلوحا، مثل دخل یدخل دخوال:ضد الفساد، تقول: الصالح"و

وهذا الشـيء یصـلح لـك ، أي هـو مـن . أصحابنا صُلح أیضا بالضموحكى : قال الفراء

وقـــــد . المصــــالحة، واالســــم الصـــــلح، یــــذكر ویؤنــــث: والصــــالح بكســــر الصـــــاد. بابتــــك

الحا أیضا مشـددة الصـاد اسـم مكـة، وقـد : وصـالح مثـل قطـام. اصطلحا وتصالحا واصَّ

  :قال الشاعر. یصرف

  فتكفیك الندامى من قریش  *** أبا مطر هُلمَّ إلى صالح                 

نقـــــیض : واالستصـــــالح. واحـــــدة المصـــــالح: والمصـــــلحة. نقـــــیض اإلفســـــاد: واإلصـــــالح

هذا ولم یرد أیضا لفظ المصطلح في معجم لسان العرب غیر أنه حمـل . )1("االستفساد

الّصــالح ضــد الفســاد، :"حیــث یقــول ابــن منظــور) ص ل ح(بعــض التفصــیل فــي مــادة

  :وصلوحا، وأنشد أبو زیدصَلح یصَلح ویصُلح صالحا 

  وما بعد شتم الوالدین ُصلوحُ ***      فكیف بإطراقي إذا ما شتمتني؟

وهـــو صـــالح وصـــلیح، األخیـــرة عـــن ابـــن األعرابـــي، والجمـــع ُصـــلحاء وُصـــلوح، وصـــُلح 

: وكقــول بعــض النحــویین، كأنــه ابــن جنــي...ولــیس صــُلح بثبــت: قــال ابــن دریــد.كَصــَلح

: واإلصـالح.إبداال صالحا، وهذا الشيء یصـلُح لـك أي هـو بابتُـكُأبدلت الیاء من الواو 

  )2(."نقیض اإلفساد

ــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، تحقیــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ج: اســماعیل بــن حمــاد الجــوهري .1 ، 6الصِّ

 .384،383.ص.، ص1990، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، 4ط

ــدین ابــن منظــور .2 م 1993، دار صــادر، بیــروت، لبنــان،3، ط)ص ل ح(، مــادة2مــج لســان العــرب،: جمــال ال

  .516،517.ص.ص



 

  

  

للداللة على لفظ المصطلح في  )term(أما في اللغة الفرنسیة فقد تم استخدام لفظ   

  ، وهو نفس المصطلح المستخدم في)الحدُّ والطَّرف(الدراسات الحدیثة، ومعناه القدیم 

) terminus(أو) term(ویقابلهــا . والنرویجیــة والســویدیةاالنجلیزیـة والهولندیــة والدنمركیــة 

فــــي ) termo(فــــي االســــبانیة و) termino(فــــي اإلیطالیــــة، و) termine(فــــي األلمانیــــة، 

 ) 1(".في الروسیة) termin(البرتغالیة، و

  :اصطالًحا. ب.2

لقد قدم العـرب األوائـل عـدة تعریفـات للفظـة اصـطالح أو مصـطلح، فالجرجـاني        

عبـارة عـن اتفـاق قـام علـى تسـمیة الشـيء باسـم مـا ینقـل   "عرَّف االصطالح علـى أنـه 

: وقیــل...إخــراج اللفــظ مــن معنــى لغــوي إلــى آخــر لمناســبة بینهمــا...عــن موضــعه األول

االصــطالح إخــراج : بــإزاء المعنــى ، وقیــلاالصــطالح اتفــاق طائفــة علــى وضــع اللفــظ 

االصــطالح لفــظ معــین : الشــيء عــن معنــى لغــوي إلــى معنــى آخــر لبیــان المــراد، وقیــل

فــه  )2("بــین قــوم معیَّنــین ونحــا هــذا النحــو مرتضــى الزبیــدي فــي تــاج العــروس حیــث عرَّ

فــه.  )3(" اتفــاق طائفــة مخصوصــة علــى أمــر مخصــوص: "بأنــه الكفــوي بأنــه  بینمــا عرَّ

، أما التهانوي فقد ربـط )4("معناه اللغوي إلى معنى آخر لبیان المراد راج الشيء عنإخ"

العـــرف الخـــاّص، وهـــو : "المصـــطلح بـــالعرف الخـــاص حیـــث یقـــول أن االصـــطالح هـــو

  عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة شيء باسم بعد نقله عن موضوعه األول لمناسبة

، )ط.د(علـــم المصـــطلح، مكتـــب تنســـیق الّتعریـــب، علـــم المصـــطلح،  :أعضـــاء شـــبكة تعریـــف العلـــوم الصـــحیة .1

 .41.ص.2005الرباط، 

دار الفضــیلة، القــاهرة، مصــر    ) د ط(معجــم التعریفــات، تحقیــق محمــد صــّدیق المنشــاوي، :الشــریف الجرجــاني .2

 .27.، ص)د ت(

، )ص ل ح(مـادة  ،6تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، تحقیـق عبـد السـتار أحمـد فـراج، ج :مرتضى الزبیدي .3

 .551.، ص1965، مطبعة الكویت،2ط

ـــــوي .4 ـــــاء الكف ـــــو البق ـــــات، تـــــح عـــــدنان درویـــــش ومحمـــــد المصـــــري، دط، مؤسســـــة الرســـــالة، القـــــاهرة، : أب الكلی

  93،ص1993مصر،

  



 
 

  

بینهمـــا، كـــالعموم والخصـــوص، أو لمشـــاركتهما فـــي أمـــر أو مشـــابهتهما فـــي وصـــف أو 

  )1(."غیرها

تشــــــیر تعریفــــــات القــــــدامى للمصــــــطلح أو االصــــــطالح إلــــــى بیــــــان عملیــــــة وضــــــع      

ل المفردة من اللغة العامة التي تدل فیها على معان مختلفـة إلـى  المصطلح، بحیث ُتحوَّ

من اللغـة العامـة التـي ) تاج(  لغة خاصة تكتفي فیها بمعنى معین ومحدد، كإخراج لفظ

الخاصــة التــي یأخــذ فیهــا حلــة ومعنــى جدیــدا أال  إلــى اللغــة) اإلكلیــل(یأخــذ فیهــا معنــى 

أمــا العــرب . وهـو الغشــاء المعــدني، الــذي یســتعمل لتغطیــة الســن بهــدف دعمهــا وتقویتهــا

المحـــدثون فقـــد اســـتعملوا االصـــطالح كلفـــظ دال علـــى المصـــطلح فـــي حـــد ذاتـــه، وآثـــروا 

م اســتعمال لفــظ المصــطلح أكثــر مــن لفــظ اصــطالح الــذي اختفــى نوعــا مــا مــن المعــاج

یعـود اللفـظ إلـى االختفـاء مــن :"...الحدیثـة، وهـو مـا یؤكـده الباحـث خالـد الیعبـودي بقولـه

الـذي أراد واضـعوه ) المعجـم الوسـیط(أشهر المعاجم العربیة الحدیثة، إذ ال تجد له أثرا بِــ

، وهــاهو  )2("بـالمجمع اللغــوي القــاهري أن یكــون صــورة محاكیــة لواقــع العربیــة المعاصــرة

لفــظ یوضــع للداللــة علــى مفهــوم مــن المفــاهیم " ي یصــف المصــطلح بأنــهمحمــد المــدالو 

وتنبني على مضمون حدِّه وحدود بقیة ما یـنظم معـه مـن ... التي أنتجها علم من العلوم

  . )3("مصطلحات

  

، 1996، مكتبـة لبنــان،1كشـاف اصــطالحات الفنـون والعلــوم، تـح علـي دحــروج، ط: محمـد بــن علـي التهــانوي .1

 .212.ص
، دار مــا بعــد 1آلیــات تولیــد المصــطلحات وبنــاء المعـاجم اللســانیة الثنائیــة والمتعــددة اللغــات،ط: الیعبــوديخالــد  .2

 .12.، ص2006الحداثة، فاس، 
 .11.ص: المرجع نفسه .3

 



 

  

  

اتفاقها على أن   التعریفات العربیة للمصطلح قدیمها وحدیثها، یلحظإن المتأمل في   

المصطلح یعبر عن مفهوم واحد محدد یولد ضمن دائرة لغة معینة مخصوصة، وقد 

ویلحظ من جهة أخرى ظهور ثالث اتجاهات في . یؤخذ من الرصید اللغوي العام

، فواحد اعتبر اللفظین شیئا واحدا، وثان )االصطالح(و) المصطلح(تحدید الفرق بین 

على معنى اللفظ الذي یوضع مقابل معنى مستجد، للداللة ) اصطالح(اكتفى بلفظ

فنحن نتذوق في استعمالنا :" وثالث فرَّق بینهما ومنهم عبد الصبور شاهین الذي قال

معناها المصدري، الذي یعني االتفاق والمواضعة والتعارف، ونقصد ) اصطالح(كلمة 

االنجلیزیة، ) term(معناها االسمي الذي یترجم كلمة ) مصطلح(في استعمالنا لكلمة 

) إن اصطالحنا على مصطلح ما ضرورة في البحث:(ولذلك ال نجد بأسا في أن نقول

بهذا التكرار الركیك، ) إن اصطالحنا على اصطالح: (وهو أولى وأفضل من أن نقول

وهناك من أعاب . )1("ویبدو أن هذه التفرقة في االستعمال لم تكن واضحة قدیما

أما علم المصطلح  .یرد في المعاجم العربیة القدیمة استخدام لفظ مصطلح لكونه لم

كعلم قائم بذاته فال شك أن الغرب هم أول من عرَّفوه، وضبطوا مفهومه كونهم أول 

فه أالن راي دراسة :" بأنه" Alain Ray "من أسَّس ونظَّر لهذا العلم الحدیث، ویعرِّ

ي العناصر األساسیة منظمة للمصطلحات التي تشیر إلى المفاهیم أو التصّورات وه

 الرمز "فیرى بأنه "  Helmot Felber"أما هلموت فلبیر.  )2("التي تمیز هذه الدراسة

  عبارة عن بناء عقلي وفكري مشتق من شيء:"ویعتبره أیضا )3("اللغوي لمفهوم واحد
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معــّین موجــود فــي العــالم الخــارجي أو الــداخلي، معــین، فهــو بإیجــاز الصــورة الذهنیــة لشــيء 

، أّمـا )1("یتم تعیین رمـز لـه لیـدلَّ علیـه -المفهوم في اتصاالتنا-ولكي نبلِّغ هذا البناء العقلي

فیـــرى بأنـــه العلـــم الـــذي یحكـــم نظـــام المعجـــم المخـــتص بعلـــم مـــن " Eugen Waster"فوســـتر

وجــــود ركیــــزتین أساســــیتین همــــا  كــــل هــــذه التعریفــــات إنمــــا ُبنیــــت انطالقــــا مــــن. )2("العلــــوم

المصـطلح أو الّرمـز أو النظـام، والمفهـوم أو التصـور الـذهني أو المعنـى الـذي یلخصـه هـذا 

المصــطلح ضــمن نطــاق معرفــي معــّین، وهــو مــا یلخصــه محمــود حجــازي فــي عصــارة لهــذه 

 الكلمــة االصــطالحیة أو العبـارة االصــطالحیة مفهـوم مفــردة أو عبــارة:"الّتعـاریف حیــث یقـول

مركَّبة، استقرَّ معناها، أو باألحرى اسـتخدامها وحـدِّد فـي وضـوح، وهـو تعبیـر خـاصٌّ ضـیق 

فــــي داللتــــه المتخصِّصــــة، وواضــــح إلــــى أقصــــى درجــــة ممكنــــة ولــــه مــــا یقابلــــه فــــي الّلغــــات 

األخـــرى، ویــــرد دائمـــا فــــي ســـیاق النظــــام الخـــاص بمصــــطلحات فـــرع محــــدَّد فیتحقـــق بــــذلك 

الباحثین واللغوّیین العرب من مّیز علـم المصـطلح العـاّم  وهناك من .)3("وضوحه الّضروري

من الخاّص، ومنهم الدكتور ممدوح محمد خسارة اّلذي ِیؤكـد علـى أن علـم المصـطلح العـام 

، )التعریفـــــات والشـــــروح(طبیعـــــة المفـــــاهیم  وخصـــــائص المفـــــاهیم، ونظـــــم المفـــــاهیم" یتنـــــاول 

لمصــطلحات، والعالقــات والّرمــوز، وطبیعــة المصــطلحات وعالقاتهــا الممكنــة، واختصــارات ا

  وتوحید المفاهیم 

  

 .45.المرجع السابق، ص :هدى بولیفة .1
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والمصــــطلحات، ومفـــــاتیح المصــــطلحات الدولیـــــة، ومعجمــــات المصـــــطلحات والمـــــداخل 

وهــذه القضــایا المنهجیــة ال تــرتبط بلغــة مفــردة أو بموضــوع ...الفكریــة ومــداخل الكلمــات

تلــك القواعــد بعینـه، ولهــذا فهـي علــم المصــطلح العـام، أمــا علـم المصــطلح الخــاص فهـو 

الخاصــــة بالمصــــطلحات فــــي لغــــة مفــــردة مثــــل اللغــــة العربیــــة أو اللغــــة الفرنســــیة، وهــــذا 

التمییز بین علم المصطلح العام وعلم المصطلح الخاص یـوازي التمییـز بـین علـم اللغـة 

ومــن جملــة مــا تقــدم نلحــظ أن علــم المصــطلح هــو العلــم  )1(."العــام وعلــم اللغــة الخــاص

لحات إزاء مفــــاهیم جدیــــدة تولَّــــدت عــــن الحركّیــــة والتطــــور الــــذي یعنــــى بوضــــع المصــــط

العلمــي والتكنولــوجي الحاصــل ضــمن حقــل علمــّي معــّین، مــن خــالل خطــوات وشــروط 

  .ووسائل وطرائق علمّیة وٕاجرائیة مضبوطة

  

  

  

  

  

  

  

، 2013، دار الفكـر، دمشــق، 2علـم المصـطلح وطرائـق وضـع المصــطلحات فـي العربیـة، ط :ممـدوح محمـد خســارة. 1
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إن علم المصطلح قدیم في غایته وموضوعه، جدید في تأسیسه وتنظیره  :النشأة. 2

فالمصطلحات عاشت في رحم المعاجم قدیما واهتم بها العرب قبل غیرهم، فما كتاب 

" الخوارزمي"، وكتاب مفاتیح العلوم لـ)ه816.ت"(الشریف الجرجاني"التعریفات لـ

، وغیرها من أمهات )ه1158.ت" (التهانوي"، وكشاف اصطالحات الفنون لـ)ه387.ت(

الكتب إال دلیل قاطع على هذا االهتمام الذي بقي بعیدا عن مستوى التنظیر والتقعید الذي 

ة التي شهدها الغرب مع بدأت مالمحه تتعالى في األفق عقب النقلة النوعیة والتكنولوجی

  ).علم المصطلح(نهایة القرن الثامن عشر میالدي، والتي أفرزت مصطلح علم جدید هو 

بدایة من استعماله األول "لقد تتبع توفیق الزیدي تداول هذا العلم الجدید عند الغربیین     

فظهوره بفرنسا سنة  ) Ghristian Gottfried Shuly(في القرن الثامن عشر میالدي لدى 

م لدى 1937ثم استعماله العلمي بانجلترا سنة ) Mercier Sebastian( م لدى1801

)William Whewell(كما یعد أوجن فوستر ،)Eugen Wuster)(1898-1977 ( معلما

مهما في التطور النظري والعلمي لعلم المصطلح، إذ وضع الركیزة األساسیةالتي انبنت 

دي (وینسب كل الفضل ألبي اللسانیات. )1("مة في المصطلحیةعلیها النظریة العا

أوالهما بحدیثه عن الثنائیة التي تمثل في : الذي خدم علم المصطلح على مرتین) سوسیر

حد ذاتها لبنة اصطالحیة، وثانیهما أن مهد لظهور اللسانیات التطبیقیة، التي احتل فیها 

استفاد منها في تأسیسه فكان اللسانیون علم المصطلح الصدارة بوصفه علما تطبیقیا، و 

  .سباقین إلرساء معالم هذا العلم الجدید وضبط نظریاته وتحدید مناهجه

  

 29العدد ، قسنطینة،، جامعة منتوريمجلة العلوم االنسانیة، )التأسیس النظري لعلم المصطلح(، زهیرة قروي .1

  .280.، ص2008جوان 



 

  

  

أو ما یدل ) مصطلح(تجدر اإلشارة إلى أن العرب اكتفوا باستعمال وتداول لفظة   

وُیِبیُن عنها إلى غایة مجيء اإلسالم وانتشار الكتابة والتدوین، أین ارتبط علم 

بعلم الحدیث، فعني علماء الحدیث بمصطلحات األحادیث ) كـمصطلح(المصطلح 

ولعل من أهم ما . ت القرآن الكریمالمحمدیة الشریفة وألفت مصنفات في مصطلحا

  :)1(كتب في مصطلح الحدیث نذكر

  ه204.ت(لإلمام محمد بن إدریس الشافعي ) األم(و) الرسالة(كتابا.( 

 )ه261.ت(لإلمام مسلم بن الحجاج النیسابوري ) صحیح مسلم.( 

 ه 275.ت(رسالة إلى أهل مكة لإلمام أبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني( 

 ) ه290.ت(لإلمام محمد بن عیسى بن سورة الترمذي) الصغیرالعلل.( 

 )للقاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن ) المحدث الفاصل بین الراوي والواعي

 ).ه360.ت(بن خالد الرامهرمزي 

  لإلمام أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم ) معرفة علوم الحدیث(كتاب

 ).ه405.ت(النیسابوري 

) كتاب الزینة(  أما المصنفات في مصطلحات القرآن الكریم وألفاظه فنذكر منها     

والذي ضمنه األسماء العربیة التي ) ه322.ت(ألبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي

نطق بها القرآن، واألسماء التي اصطلح علیها المسلمون، ومن المصطلحات التي 

األمر،الخلق،القدر،القضاء،الّلوح،العرش، : "احملها بالشرح والتذلیل وأفرد لها أبواب

  )2(."المارد،الّسعیر،الثواب،اإلثم،الوزر الرجیم، الجّن،إبلیس، القلم،الكرسي،المالئكة،

  

  نشأة وتطور علم مصطلح الحدیث، شبكة األلوكة: خالد بن محمود بن عبد العزیز الجهني .1

http://www.alukah.net/sharia/0/77065/  ، 04/06/2017 ،09:12.  

كتاب الزینة في الكلمات اإلسالمیة العربیة،علق علیه حسین بن فیض اهللا : أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي .2
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توالت بعدها حركة التألیف والتدوین العربیة لتشمل مصطلحات علوم أخرى غیر 

  :الحدیث والقرآن الكریم نذكر منها

 )رسالة في المصطلحات الكیمائیة والطبیة وهي) ه200.ت(لجابر بن حیان) الحدود. 

 )هـ339.ت(لفارابي ل )األلفاظ المستعملة في المنطق(.  

 )ه387.ت(للخوارزمي ) العلوم مفاتیح.( 

 )أفرد فیه بابا للمصطلحات اإلسالمیةـ حیث )ه395.ت(بن فارسال )الصاحبي. 

 )ه816.ت(للجرجاني  )التعریفات.( 

هذه المصّنفات وغیرها دلیل قاطع على أسبقیة العرب على غیرهم في تناول       

ها، وهو أمر تواصل وتعاقب إلى المصطلحات وبیان مفاهیمها وتتبع أصل األلفاظ ومردِّ 

غایة قیام وتأسیس علم المصطلح بكل أركانه ومناهجه على ید الغربیین، ما حتم على 

الدول العربیة تكثیف وتوحید جهودها لضبط ووضع مقابالت آلالف المصطلحات العلمیة 

، مما واألدبیة التي باتت تهدد لغتنا العربیة في ظل التطور التكنولوجي الغربي الهائل

ومراكز موحدة  )2(ومجامع للغة العربیة )1(تمخض عنه تأسیس بنوك للمصطلحات

  .  )3(للترجمة

  

، بنك )lexar(ي، منها بنك معربيلكترونانظام یخزن مفردات متخصصة في شكل كل : بنوك المصطلحات - 1

للمواصفات والملكیة تابع للمعهد القومي (م1986، بنك قمم )البنك اآللي السعودي للمصطلحات(م 1983باسم

 ...).الصناعیة في تونس

سسات علمیة بحثیة تعنى بالمصطلح، وشؤون التعریب واللغة في جمیع مجاالت المعرفة ؤ م: مجامع اللغة العربیة - 2

م، مجمع اللغة 1919مجمع اللغة العربیة في دمشق(، كما تتولى صناعة وٕاصدار المعاجم المختصة، منهااإلنسانیة

م، المكتب الدائم لتنسیق التعریب 1976، مجمع اللغة العربیة األردني 1932رة مالعربیة في القاه

 ...).م1961بالرباط

مؤسسات وجمعیات عربیة موحدة تسهر على ضبط معاییر الترجمة وتوحید الجهود  :المراكز الموحدة للترجمة - 3

 الكتب والدوریات والمنشورات العلمیةترجمة كل ما هو هام ومفید للوطن العربي، من العربیة في هذا المجال،  و 

 ).م1999المنظمة العربیة للترجمة ( منها

 



 

 :المدارس المصطلحیة: المبحث الثاني

تطّور االهتمام بعلم المصطلح من اهتمام فردي إلى جماعي ضمن مدارس لغوّیة     

م، صّنفها تأسَّست في أوروبا وفي االّتحاد الّسوفیاتي، سرعان ما انتشرت عبر أرجاء العال

العلماء والباحثون إما وفق منطقة النشأة وٕاما وفق االتجاه والوظیفة، فحصروها في سبع 

  :مدارس

 :المدرسة األلمانّية .1

مؤّسس المبادئ العامة للنظریة المصطلحّیة  )Eugen Wuster(رائدها أوجین فوستر       

اعتبر النظام المفهومّي أمرا أساسّیا في الّدراسة المصطلحّیة الموّجهة نحو "الحدیثة حیث 

ة لضبط المصطلحات التقنیة الجدیدة التي انتشرت في  الّتقییس الذي أصبح حاجة ملحَّ

وضع نظریة حاولت االستفادة فكان أول من ... القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین

. من معطیات علم المنطق ونظریة المعرفة لحل مشاكل التواصل بین أهل االختصاص

وكان الهدف الرئیسي لعمل فوستر في هذا الحقل وضع تصنیف لترتیب الّتصّورات على 

إن المدرسة األلمانیة حاولت الجمع بین الّلسانیات وعلم المصطلح بحیث .)1("شكل سارد

تنظیرًا وتطبیقًا، كما جعلت لكل مفهوم علمي واحد مصطلحا  ل كل منهما اآلخریكمِّ 

  .واحدا

 : المدرسة الروسّية .2

وكانت تابعة ألكادیمیة ، )(Wusterوفوستر )lotte(انبثقت مباشرة من أعمال لوط    

. لفوستر على اللغة الروسیة یات االصطالحیةر انشغلت أّوال بتطبیق النظ"العلوم بموسكو، 

الوصف النظري أو وكانت المدرسة مصدرا لنشاط اصطالحي مكثف سواء على مستوى 

  اإلنتاج 
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الّروسیة وفقا لمبادئ واعتنت باإلضافة إلى ذلك بالتوحید االصطالحي للغة . االصطالحي

لقد أكدت هذه المدرسة على لغوّیة الطابع في موضوع علم  )1(".تّم وصفها بكثیر من الدّقة

المصطلح، وعلى ضرورة معالجته داخل حّیز لساني، كما دعت إلى تحدید المفاهیم 

  .وتحدید في المقابل ما یناسبها من مصطلحات

 :مدرسة براغ .3

، المست )drozd(تنحدر من مدرسة براغ للسانیات الوظیفیة، من أبرز أعالمها دروز     

أعمالها النظریة الوصف الوظیفي للغات االختصاص، وللمعیارین اللغوي واالصطالحي، 

- التي عبَّرت عنها مدرسة براغ-ووجدت المبادئ االصطالحیة . وصرافة المصطلحات

ولعّل المتمّحص في ، )2("ي الغزیر لمعهد اللغات التشیكيتطبیقاتها في اإلنتاج االصطالح

یلمس التقاءها في مقارباتها اللغویة لالصطالح، ومدى تأثیرها على  هذه المدارس الّثالث

  .الكتابات النظریة االصطالحیة التي تلتها

 :المدرسة الكندية .4

هذه المدرسة ، حاولت )boulanger(وبولنجي )rondeau(من أشهر رّوادها روندو       

وكان توجهها العام "التفریق بین الكلمة العاّمة والمصطلح الذي ربطته بالّسیاق االجتماعي،

 نحو الترجمة، وخاصة ترجمة المصطلحات بین االنجلیزیة والفرنسیة، وهما لغتا البلد قصد

 

، 2011، 1األردن، طالبنیة والتمثیل، عالم الكتب الحدیث، دار إربد، : المصطلح العربي: خالد األشهب .1
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فكان منهجها یعتمد على . تسهیل التواصل العلمي بین األكادمیِّین والباحثین باللغتین

  )1(."الدِّراسة المصطلحّیة، فنظرت إلى المصطلح في أبعاده الّلسانیة والّتواصلیة

 :المدرسة الفرنسية .5

ودیبوا ) kulber(وكیلبیر )Alain Ray(رايظهرت أولى مالمحها مع أالن           

)Dibwa(وأهم ما تدعو إلیه ،:  

 " إنشاء نظریة لالشتقاق المعجمي)Derivation Lexical ( خاصة بتولید

 .المصطلح

  البحث في داللة الحقول للكشف عن اآللیات المساعدة على وضع تصور قد

 .یساهم في تصنیف المصطلحات داخل أنساقها

 2("التعریف المصطلحي في ضوء تعدد أنماطه االشتغال بخصائص(. 

باالشتقاق المصطلحي، "مما سبق ذكره، یتجّلى لنا مدى اهتمام المدرسة الفرنسیة       

  .)3("وكیفیة تولیده وتعریفه وقیاسه، معتمدین في ذلك على مفهوم الحقل الداللي

 :المدرسة البريطانية .6

، تمیزت عن غیرها بالّدعوة إلى إنشاء بنوك المصطلحات، )Sager(رائدها ساكر      

نهجت في بحوثها نهج الجمع بین " زیادة على التفریق بین المصطلح والكلمة حیث

  المصطلح 
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والكلمة، والتمییز بین اللغة الخاصة واللغة العامة، واتجهت نحو تكوین البنوك 

  المصطلحیة

  .)1("ووضع قواعد تعلیمیة المصطلحیة، والبحث في كیفیة تشكل بنیة المصطلح

 :المدرسة البلجيكية .7

لقد أولت هذه المدرسة اهتماما بالغا للترجمة، وحاولت الجمع بینها وبین      

فعالجت قضایا المصطلح من زوایا بحثیة متعددة، وخاصة قضایا "المصطلحیة، 

الترجمة ثنائیة اللغة أو متعددة اللغات، معتمدة في ذلك على علوم اإلعالمیة، وستفیدة 

صطلحیة ودورها في تطویر اللغات وتسهیل منها في المعالجة اآللیة لقضایا الم

، توّلى )ISTI(التواصل بینها، فأنشأت معهدا عالیا للمترجمین والمترجمین الفوریین

االهتمام بالبحوث المّتصلة بقضایا المصطلحیة وعالقتها بالتعدد اللساني الموجود 

، بعیدا عن فاهتمام البلجیكیین بالمصطلح كان منحصرا في زاویة الترجمة)2(."بالبلد

  .اآللیات األخرى لتولید المصطلح وبنائه، وبعیدا عن إشكالیة توحید المصطلحات
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 :طرائق وضع المصطلحات: لثالمبحث الثا

الحركّیة الّدائمة لمَّا كانت المصطلحات مفاتیح العلوم، كان لزاما علیها أن تسایر       

اجمة عن الّتطّور الهائل في العلوم واآلداب والتكنولوجیات على اختالف أشكالها والنّ 

ولما كانت هذه العلوم غیر مجتمعة عند قوم بعینهم أو بلغة بعینها، وجب نقلها وأوطانها، 

 ونقل مصطلحاتها من لغة إلى أخرى، ومن أّمة إلى أخرى، وهو األمر الذي یبقى هدفه

األسمى صناعة المصطلح وبناؤه، إّما بترجمته إن وجد له مقابل في اللغة المستهدفة، أو 

بتولیده عن طریق االشتقاق والتركیب والنحت إن لم یكن له ما یقابله في اللغة العربیة، 

ولنا في ذلك خمس وجهات  ":ویرّتب هذه األدوات أو الطرائق الّدكتور أحمد عیسى بقوله

نوّلي وجوهنا شطرها، واحدة بعد أخرى، أو نحوها جمیعا بحسب الضرورة، فال نلجأ إلى 

أشّدها خطرا إّال بعد أن نكون قد بذلنا الجهود واستوعبنا الفكر في استكناه كّل وسیلة 

یة قبلها، فإذا عجزنا فالضرورات تبیح المحظورات، وهذه الوجهات أو الوسائل المؤدّ 

.. فاالشتقاق.. الترجمة: للغرض هي بحسب الّترتیب المبني على درجة التسامح أو الخطر

بینما هناك من  )1(".فإذا حصل العجز یعّرب اللفظ.. فالمجاز فإذا حصل العجز ُینحت

  :یرى أّن تولید المصطلح ال یعدو أن یكون خارج القوالب أو االّتجاهات األربع الّتالیة

 وهو ما یعرف بمحاكاة األصوات، كإطالقنا مصطلح التّأتأة على : ياالتجاه الّصوت

 .ما یصدر عن المصاب بالّتلعثم
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 أو باألحرى الّصرفي، ویقوم على األوزان الّصرفیة بحیث ینتج : االتجاه الّنحوي

تكون غالبا بضّم كلمتین موجودتین من قبل، كجمعنا بین عنها كلمة جدیدة، قد 

 .وهو مصطلح شائع الیوم) بعد الظهر(لتصبح ) الظهر(و)بعد(كلمتي

 ویقصد به المجاز، أي استخدام ألفاظ بمعنى وتعبیر مجازي غیر : االتجاه الّداللي

ب مثال، یقصد بها مجازا الموقف الصع) عنق الزجاجة(الذي یقدمه اللفظ، فعبارة 

 .أو المخرج

 هو كما دّل علیه اسمه، یقوم على اقتراض اللفظة من : اتجاه التولید باالقتراض

 .لغة  أخرى للداللة على مفهوم جدید

إن تولید المصطلحات ووضعها ال یتحّقق إال باشتقاق كلمة من أخرى       

لغة ، أو باقتراضها من )الّنحت(، أو من كلمتین أو أكثر)االشتقاق(موضوعة سلفا

، أو بطالء الكلمة بمعنى جدید على سبیل المجاز، أو بترجمتها )الّتعریب(أخرى 

  . عن طریق إیجاد لفظ عربّي یؤّدي مفهوم المصطلح الجدید

  : الّترجمة: أوالً 

إلى لغة مستهدفة، مع ) اللغة األم(ونعني بها نقل المصطلح من لغة مصدر       

. معاجم العربیة بمعنى التفسیر واإلیضاح والّنقلالمحافظة على المعاني وقد وردت في ال

ویقال قد ترجم ..المفسِّر، وقد ترجمه وترَجم عنه،: التُّرجمان والتَّرجمان ":یقول ابن منظور

بّینه ووّضحه، وكالم : ترجم الكالم ":أما في المعجم الوسیط )1("كالمه إذا فسَّره بلسان آخر

أما الّتعریفات . )2("ذكر ترجمته: نقله من لغة إلى أخرى، ولفالن: غیره، وعنه

  االصطالحیة فتكاد تكون 

 .229.ه، ص1414، 3، ط12لسان العرب ، دار صادر، بیروت،المجلد: ابن منظور .1
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نقل معنى المصطلح من اللغة المصدر  ":متشابهة إلى حدٍّ كبیر، وهي تعني في مجملها

إلى المعنى المكافئ له في اللغة الهدف، وتعتمد ترجمة المصطلحات على النظریة 

الداللیة التي تهدف إلى نقل المعاني التي یمكن التعلیل لها بالّرجوع إلى الّدالالت المباشرة 

محدد ال یتخّطى للمفردات المعجمیة التي تتراّص في منظومة أفقیة وفق نظام نحوي 

حدود الجملة الواحدة، فهي معنیة إذن بالمكافئ المعجمي داخل سیاق بنیوي صرف، 

وهي _ فالترجمة إذن إعطاء الكلمة األجنبیة. )1("بغض النظر عن السیاق الثقافي الموسع

مقابلها العربي الموضوع من قبل، فال تتحّقق الترجمة إال _ في الغالب مصطلح علمي 

عربي أصیل في اللغة، حیث أّننا إن عمدنا إلى تولید هذا المصطلح  بوجود مقابل

وال تعدو هذه المقابالت العربیة أن تكون . ووضعه نكون قد خرجنا من مجال الّترجمة

  :مستوحاة من أحد المصادر التالیة

أكثر المصادر تنوعا وٕامدادا من حیث المصطلحات، لغناها  :المعاجم العامة -1

صى أهل الّلغة أكثر من خمسة عشر معجما قدیما لعّل من بالمفردات، وقد أح

لسان  ،)ه395.ت(، المقاییس البن فارس)ه393.ت(الصِّحاح للجوهري: أشهرها

، )ه817.ت(، القاموس المحیط للفیروز أبادي)ه711.ت(العرب البن منظور

 ).. .ه1205.ت(تاج العروس للزبیدي

عاني الموضوعة منذ القدم، فهي ونعني بها معجمات الموضوعات والم: كتب اللغة-2

غنیة بكثیر من المصطلحات التي ُعّدت في أحیان كثیرة أولى المراجع والمناهل 

 لمؤلفین)خلق اإلنسان("في تألیف المعاجم اللغویة، ومن أهم كتب الموضوعات

ألبي خیرة ) الحشرات(لمؤلفین كثیرین، ) الخیل(لمؤلفین كثیرین،) اإلبل(كثیرین،

 وأبي 

  

فصول في الترجمة والتعریب ، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، مصر،  :محمد البطلینظر  .1

 .96-95.ص.، ص1،2007ط

 



 
 

 

 

  ألبي عمرو الشیباني واألصمعي والّسجستاني،) النحل والعسل(حاتم الّسجستاني،

ألبي خیرة األعرابي، ) الّصفات(ألبي عبیدة، كتاب ) الحّیات والعقارب(كتاب 

للنضر بن شمیل، ویحتوي على أجزاء في خلق اإلنسان والّزرع ) الّصفات(وكتاب 

: أما كتب المعاني فنورد منها على سبیل الذكر ال الحصر )1("واألمطار وغیرها

) األلفاظ الكتابیة(ألبي هالل، ) الّتلخیص(البن الّسكیت، كتاب ) األلفاظ(كتاب "

) المخّصص(، وتّوجت كتب المعاني بـ)ه429.ت(للّثعالبي) فقه اللغة(للهمذاني، و

الذي ضّم سبع عشر مجلدا، مقّسمة على كتب ) ه458.ت(البن سیده األندلسي 

، وكل كتاب مقّسم على أبواب، كباب الحمل والوالدة، )خلق اإلنسان(مثل كتاب 

  .)2("الخ...وباب الّرضاعة والفطام

موضوعاتها بعلم معّین أو  ونعني بها تلك الكتب التي تشتغل: كتب التراث العلمي -3

مجال محّدد، فهي أقرب ما تكون إلى المعاجم المختّصة الموجودة الیوم، كأن 

في ) الحاوي(":تشتغل مثال بالّصیدلة أو الّطب أو الفالحة وغیرها، ونذكر منها

البن العوام ) الفالحة األندلسیة(في المنطق البن سینا، و) الشفاء(الطب للّرازي و

 .)3("للقلقشندي) صبح األعشى(اإلشبیلي، و

هذه األخیرة تحوي عدید الكلمات والمصطلحات غیر الموجودة في  :الّلهجة العامّية -4

بّیاع، ( اللغة العربیة الفصحى، یتوارثها األجیال ویتعاملون بها، نذكر مّما جاء فیها

، وهذا المصدر أو المرجع ال ُیعتّد به كثیرا في عملیة وضع ..)بّطال، الّساقیة

 . المصطلحات
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 .30.، ص2008
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 .32-31.ص.ص :المرجع نفسه .3

 -لواحق كانت أم سوابق–المصطلحات األجنبیة غنیة باللواصق   :ترجمة الّلواصق -5

 ) Geologie(، فمصطلح )الحقة أو سابقة(فهي في الغالب تتكون من جذر و

، كذلك )علم(التي تُترجم على أساس )  logie(والحقة ) Geo(جذر  یتكون من

وهناك شبه اتفاق .الذي یعني علم المصطلح) Terminologie(األمر في مصطلح 

) Dé(تقریبا حول ترجمة الّلواصق، حیث حدث اإلجماع مثال على ترجمة السابقة 

، وكذلك )سّلحغیر م(التي معناها ) Désormé(، كقولنا ..)غیر إزالة،ال(إلى 

 (Maltose)، فنقول عن )سّكر(التي تعني في العربیة  )Ose(األمر في الّالحقة 

 (Hyper)سّكر الّلبن، في حین ترجمت السابقة ) Lactose(سّكر الشعیر، وعن 

    ..). ارتفاع، زیادة(إلى 

   :االشتقـاق: ثانيًـا 

لغات إلصاقیة تُبنى : قد قّسمت اللغات من حیث تكوین وبناء األلفاظ إلى قسمینل      

ألفاظها انطالقا من إضافة لواصق إلى جذر الكلمة، ولغات اشتقاقیة تتوّلد ألفاظها عن 

تولید "واالشتقاق . طریق االشتقاق انطالقا من إخضاع جذر الكلمة ألوزان صرفیة معینة

ن المولَّد والمولَّد منه في اللفظ والمعنى، بحسب قوانین كلمة من كلمة مع تناسب بی

أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب "ویعّرفه الدكتور عبد اهللا أمین بأنه . )1("الّصرف

وهذا التعریف یشمل جمیع . بین المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى جمیعا

االشتقاق نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما :" وأوجزه الجرجاني في قوله )2(".أقسامه

  .)3("معًنى وتركیًبا ومغایرتهما في الّصیغة

 .379.، ص1988، 2، مكتبة النهضة، القاهرة، ط مقدمة في علم المصطلح: علي القاسمي .1
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لقد اعتنت العرب منذ القدم باالشتقاق وأولته كّل االهتمام والّرعایة كون اللغة         

: العربیة لغة اشتقاقیة، ولعّل من أبرز األئمة واللغوّیین الذین اهتموا به

ابن  ،)ه321.ت) (االشتقاق(، وابن درید)ه216.ت(واألصمعي) ه215.ت(األخفش

، والتي )ه395.ت) (المقاییس(أحمد بن فارس)  ه316.ت) (رسالة االشتقاق(السّراج 

مشتّق من هذا الحرف؟  )1(هذا الحرف: ما معنى قولنا: إن سأل سائل فقال: "یقول فیها

أحدهما أن تجد حروف أحدهما : لن یستحق هذا االسم حتى یجتمع له شیئان: قیل له

التي یقّدرها الّنحوّیون بالفاء والعین والّالم موجودة بأعیانها في الحرف اآلخر، إن كان 

إذا -هماوال یقع فرق بین. أحدهما ثالثّیا، وٕان كان رباعّیا فمثله، وٕان كان خماسّیا فكذلك

إّال باختالف الحركات أو بالزوائد، فیكون البناء غیر البناء واألصول  -وقع

واآلخر أن یشاركه في معنى دون معنى، فإن لم یجتمعا البّتة فال اشتقاق، ألّن ...واحدة

: أما عن أنواع االشتقاق، فقد أجمع أهل اللغة على أنها أربعة أنواع. )2("هذا هو هذا

  .اشتقاق ُكّبار -اشتقاق أكبر-قاق كبیراشت -اشتقاق صغیر

َعِلم، وعاِلم، ومعلوم، ): العلم(كأن نشتّق من المصدر    :االشتقاق الّصغير -1

أن یكون بین اللفظین تناسب في الحروف وترتیبها، "فهو إذن .. وعلیم، وأعَلمُ 

مضارعا وماضیا وأمرا، ثّم اسم فاعل، ) الّضرب(كأن تشتّق من المصدر 

 .)3("إلى آخر المشتّقات العشر..فصفة مشّبهةفمفعوال، 

  ویسّمى أیضا القلب، ویسّمى اإلبدال، ویختلف عن االشتقاق  :االشتقاق الكبير -2

  جذب:(الّصغیر من حیث ترتیب الحروف بحیث تتغّیر مواقعها، كما في قولنا          

  

 .د به الجانب، أو الكلمةقصِ یَ : الحرف .1

اسم .د(تحقیق محمد علي الّدرویش، مصطفى الحدري،  رسالة االشتقاق،: محمد بن الّسري السراج .2

 .20.، ص1972، )دط(،دمشق ،)الناشر
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أن یكون بین :"، ویلخصه ابن الّسراج في قوله)حمد ومدح(وقولنا ) وجبذ

" جبذ"و"  جذب"اللفظین تناسب في الحروف والمعنى دون الّترتیب، كما في

ورأي ابن جني رحمه الّله أن الّتقلیبات الستة للكلمة الواحدة . واحدفهما بمعنى 

یجمع بینها معنى، وما شّذ عن أن یدخل في هذا المعنى، رّد إلیه بالّصنعة 

 .)1("ولطف التّأویل

ناسب بین اللفظین على مستوى مخارج الحروف، یكون التّ   :االشتقاق األكبر -3

فكالهما یدل على صوت منكر، غیر أن ابن جّني " نعق"و" نهق"مثال  كقولنا

أطلق هذا المصطلح على االشتقاق الكبیر حیث حصره في الّتقلیبات السّتة 

أما االشتقاق األكبر فهو أن تأخذ أصال من :" المذكورة آنفا، حیث یقول

ّل واحد منها األصول الّثالثة فتعقد علیه وعلى تقالیبه الّستة وما یتصّرف من ك

رّد بلطف الصنعة والتأویل إلیه، كما ) عنه(علیه وٕان تباعد شيء من ذلك 

هو أن :" ویوجزه الجرجاني بقوله .)2("یفعل االشتقاقیون ذلك في الّتركیب الواحد

 .)3("یكون بین اللفظین تناسب في المخرج نحو نعق من النهق

حرف أو حرفین من كلمتین أو ویقصد به الّنحت، أي أخذ أول  :االشتقاق الكبار -4

أكثر، وكأنه یمّثل اختصارا لجملة أو عبارة ما، لذلك اختلف أهل اللغة في 

إّن العین تأتلف مع  ":یقول الفراهیدي. تصنیفه ضمن االشتقاق من عدمه

الحاء في كلمة واحدة لقرب مخرجهما، إال أن یشتق فعل من جمع بین كلمتین 

) بسملة(وكذلك قولنا  )4(")على(و) حيّ (فهذه كلمة جمعت من ) حیعل(مثل 

 .على الّترتیب) الحمد هللا(و ) بسم اهللا الرحمن الرحیم(اختصارا لـ) حمدلة(و
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 : االقتراض: ثالثاً 

ُیلجأ إلیه في وضع المصطلح بعد العجز عن إیجاد مقابل في العربیة      

لمصطلح أجنبي، والعجز عن اشتقاق مصطلح جدید وتولیده، فال سبیل أمام 

المصطلحي عندها إّال اقتراض المصطلح الجدید من لغة أخرى غیر العربیة، 

آالف  كیف ال وعدید لغات العالم قد نهلت واقترضت من لغتنا العربیة

أو " معّربا"ویسّمى اللفظ أو المصطلح المقترض . الكلمات والمصطلحات

  .بحسب ما یلحقه من تغییرات" دخیال"

هو اللفظ المقترض من لغة أخرى، والخاضع للنظامین الّصوتي   :المعّرب  . أ

والّصرفي فیاللغة العربیة، بزیادة او إنقاص أو قلب أو إبدال، وعنه یقول 

 .السم األعجمي أن تتفّوه به العرب على منهاجهاوتعریب ا:" الجوهري

ومن شروط االسم المعّرب أن  )1(".وأعربته أیضا: عّربته العرب: تقول

 :یكون

 پ، ڤ: خالیا من أي حرف أو صوت غیر عربّي كحروف. .. 

 ملتزما للبنیة الّصوتیة العربیة. 

هو اللفظ المقترض من لغة أخرى، والمحافظ على صوته   :الّدخيل   . ب

وصیغته، دون إخضاع لمقاییس العربیة وقواعدها وبنائها، مثل 

- )نوع من الصخور(بازلت-فاكس-تلكس- تلفون: (المصطلحات التالیة

 .، بید أّن هناك من أنزل المعّرب منزلة الّدخیل..)الّصودیوم
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  :المجاز: رابعاً 

ویقصد به إفادة اللفظ معنى غیر الذي اشتهر به، أي تحمیله أو تضمینه      

معنى أو مفهوما غیر المعنى األصلّي الذي ُعرف به، بمعنى أنه تتم عملیة 

ركب :(فقولنا. انزیاح للدال عن مدلوله األصلي القترانه بسیاق أو لفظ معین

، عكس المعنى القدیم )مركبةال(یفهم منه آلیا أن المقصود بالسّیارة ) الّسیارة

عملیة التوّسع في المعنى اللغوي لكلمة ما "فالمجاز هو). القافلة(المتعارف علیه 

یتحرك الدال فینزاح عن :"وعن المجاز یقول المسّدي .)1("لتحمیلها معنى جدیدا

وهكذا یصبح المجاز جسر العبور تمتطیه  لیالبس مدلوال قائما أو مستحدثا مدلوله

إذ یمّد المجاز أمام ألفاظ اللغة جسورا وقتیة، ...الدوال بین الحقول المفهومیة

ول إلى داللة الوضع الّطارئ، لكن الذهاب تتحول علیها من داللة الوضع األ

لیه واإلیاب قد یبلغان حّدا من الّتواتر یستقّر به اللفظ في الحقل الجدید، فیقطع ع

ومثال السّیارة الذي قّدمناه دلیل على شیوع المعنى . )2("طریق الّرجوع

وتداوله بدل القدیم الذي كاد یندثر، واألمثلة كثیرة في االستعمال ) الَمركبة(الجدید

كداّل " اإلبهام"المجازي لأللفاظ والمصطلحات، فالعرب القدامى استعملوا لفظ 

الغموض في "عدها مقاِبل معنى مجازي هو واسُتعمل ب" الظالم الكثیف"لمدلول 

قسم األدب (الیوم كدال على فرع من فروع الكلّیة " الِقسم"واستعمل لفظ ". الكالم

كمصطلح في " البحر"، وكذلك استعمل"الجزء -التصنیف"لغیر معناه القدیم ) مثال

 أما القرآن الكریم فكان خّزانا بحق للمصطلحات التي حملت مجازا. علم العروض

  معان جدیدة غیر التي عرفتها العرب قبل اإلسالم،                       

 2، دار طالس للّدراسات والّنشر، دمشق، طدراسات في الّترجمة والمصطلح والّتعریب: شحادة الخوري .1
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للكتاب، تونس، قاموس اللسانیات مع مقّدمة في علم المصطلح، الدار العربیة : عبد الّسالم المسّدي .2

  .45- 44.ص.، ص1984) ط.د(

  



 
 

ومما ورد ...). الحول، الّنصاب،  الّصالة، الّزكاة، الّصوم، اإلیمان، الجهاد:(نذكر منها   

ولما ورد ماء مدین وجد علیه ُأمًَّة من الّناس یسقون ووجد : "في القرآن الكریم قوله تعالى

 نسقي حتى یصدر الّرعاء وأبونا شیخ من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا ال

ما وادََّكَر بعد ُأمٍَّة أنا أنبِّئكم بتأویله وقال الذي نجا منه" : وقوله عّز وجلّ  )1("كبیر

بل قالوا إّنا وجدنا آباءنا على ُأمٍَّة وٕاّنا على آثارهم : "وقال جّل جالله )2("فأرسلون

وفي اآلیة الثّانیة بمعنى ) جماعة(وردت في اآلیة األولى بمعنى  فكلمة أّمة. )3("مُّهتدون

فالمجاز عكس الّترادف الذي یمّثل اّتحاد المعنى ). الدِّین(وفي الثّالثة بمعنى ) الحین(

 -أي من كالم العرب–اعلم أّن من كالمهم ):" ه180ت(وتعّدد الّلفظ، یقول سیبویه 

لمعنیین، واختالف اللفظین والمعنى واحد، واّتفاق اللفظین اختالف اللفظین الختالف ا

جلس وذهب، : فاختالف اللفظین الختالف المعنیین هو نحو...واختالف المعنیین

ذهب وانطلق، واتفاق اللفظین والمعنى مختلف : واختالف اللفظین والمعنى واحد نحو

  .)4("...وجدت علیه من الموجدة ووجدت إذا أردت وجدان الّضالة: قولك

ال یشترطون ) من بیان وبدیع(في األخیر ینبغي التّنبیه أّن علماء البالغة العربیة         

حصول تطابق أو مشابهة بین الّداللة األصلیة والداللة المستحدثة المستجدة في عملیة 

المجاز، وسّموا الّالمشابهة بالمجاز المرسل، بینما حصول المشابهة سّموه استعارة، غیر 

  .ن علماء المصطلح یرون بضرورة حصول المشابهة بین الداللتین أ
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في دراسة إحصائیة قام بها الدكتور ممدوح خسارة لبعض المعاجم المختّصة بغرض       

تبیان مدى اعتمادها على المجاز في وضع المصطلحات العلمیة، خلص إلى أّن أكثر 

ولقد جمعنا تفاصیل دراسته في . منها تّم بهذه الّطریقة) %17(من سبعة عشر في المئة 

  :)1(الجدول التالي

  مصطلحات الحرف  الحرف  المعجماسم 
لموضوعة المصطلحات ا

  عن طریق المجاز

: النسبة

% 

  5.20  25  480  الفاء  المعجم الطبي الموّحد

  20.69  24  116  الجیم  معجم العلوم البحرّیة

  45.45  05  11  الجیم  معجم الّطیران المدني

  4.86  07  144  الكاف  معجم العلوم الّزراعیة

  

من خالل هذا الجدول نالحظ أن المجاز استعمل بنسب متفاوتة في وضع     

مصطلحات جدیدة، فارتفعت النسبة في معجمي الطیران والبحار كونهما من العلوم 

  . الحدیثة، وَقلت في معجمي الطب والزراعة بحكم أقدمیتهما عند العرب
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  المیالد والنشأة: ولالمبحث األ   

اللیة و تحدید قاالست لقد عانى علم التصریف كما غیره من العلوم من إشكالیة       

أیما  هارتباط، والزمل ما عرف بعلم النحو أیما ، كونه ارتبط أو والحدود والمناهج مالمعال

مسائل لولعل أول من أفرد  .علم النحولهتمام كان یولى الا بمالزمة حتى أن أغل

، وشیئا  )1("ـ )ه 187ت(النحوي الكوفي سنة  الهراءمعاذ "التصریف كتابا مستقال هو 

بذاته  قائمافیا منفردا عر ف عن علوم اللسان، و أصبح حقال معلم الصر  لفشیئا استق

م علم التصریف على غیره من أن یقدَّ كان ینبغي " :و تجلت أهمیته قبل غیره عظم شأنهو 

 في معرفة الشيءو ،معرفة ذوات الكلم، في أنفسها، من غیر تركیب  علوم العربیة ،إذ هو

التي تكون له بعد التركیب  همة على معرفة أحوالینبغي أن تكون مقدَّ  نفسه قبل أن یتركب

حتى ال یصل عوامل توطئة له ،القدم علیه من ذكر ته فجعل ما ر للطفه و دقإال أنه أخِّ ،

   )2( "للقیاس  ارتاضو  ،بإال وقد تدرّ الطالب، إلیه

لقد اشتغل علم الصرف قدیما بالتغیرات التي تلحق شكل الكلمة أو صورتها دون أن       

عالل أو نحو ذلك وإ  زیادة وحذفن م، أي ما یلحقها یؤثر في قیمتها أو معناها الصرفي

صریف میزان العربیة ، التَّ "  :نيفي هذا الصدد یقول ابن ج، و ال یفید معنى جدیدا مام

ل إلى معرفة  االشتقاق ال یوصاخلة علیها، و عرف أصول كالم العرب من الزوائد الدبه تُ و 

ذلك إال عن طریق  إلى القیاس و ال یوصلبقد یؤخذ جزء من اللغة كبیر و  .إال به

أال ) بضم العین( لُ فعُ ال یجيء على یَ  لَ عُ ف، وذلك نحو قولهم أن المضارع من فَ التصری

لقضیت بأنه تارك ) بفتح الراء من المضارع(  مُ كرَ یَ  مَ رُ یقول كَ  اإنسانسمعت  لوترى أنك 

  لكالم العرب، سمعتهم یقولون 

  العین مضمومة من الماضي قضیت بأنها  أنّ  عندك صحّ إذا م أو لم تسمعهم، ألنك یكرُ 
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، 1، ط1، جلبنان ،بیروت ،دار المعرفة ،ادهع في التصریف، تحقیق فخر الدین قبالممت :شبیليإلابن عصفور ا .2
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  نحتج إلى السماع في هذا و نحوهلم ، و ءا على ما جاسقیا ،مضمومة في المضارع أیضا

أن المصدر من : ماع أیضا مما یشهد بصحة قیاسك، ومن ذلك أیضا قولهمكان السّ  وٕان

نحو أدخلته ) بضم المیم و فتح العین(  ًال فعَ یكون مُ  لَ فعَ أَ  مثال الماضي إذا كان على

ت لعلى هذا الحد لق) أكرمته( المصدر من، أال ترى أنك لو أردت خرجامُ  أخرجتهدخال، مُ 

میم  هلوّ كانت فیه أ اسمكل : كذلك قولهم و  ماع ،ا، و لم تحتج فیه إلى السّ سً كرما قیامُ 

من  ي، إال ما استثن)روحةطرقة و مِ مِ ( مل به فهو مكسور األول نحویعما ینقل و مزائدة 

، صریفق التّ یم ذلك إال من طر علفهذا ال یعرفه إال من یعلم أن المیم زائدة، و ال یُ  ،ذلك

فالتصریف عند القدامى اشتغل عموما  .)1("فهذا ونحوه مما ُیستدرك من اللغة بالقیاس

  .بالقیاس، ومعرفة الزائد من األصلي، دون االشتغال باالشتقاق وتولید كلمات جدیدة

  :مؤلفـات القدامى في علم الصرف. 1

فات مصنّ یخصصون مؤلفات و  الهراء ذه األهمیة جعلت من جاء بعد معاذه      

ألبي عثمان )  التصریف(كتاب : فكان منها عند القدامى للتصریف مستقال عن النحو،

بالشرح والتعلیل والتمثیل ) هـ392.ت(الفتح بن جني  أبوالذي تواله و ) هـ247.ت(المازني 

 هجري تناولفي القرن الرابع و  ).المنصف في شرح المازني( في مؤلفه

الذي ) هـ377(بالشرح والتدقیق تاله أبو علي الفارسيسیبویه كتاب ) ه368.ت(الّسیرافي

الجرجاني  القاهرلعبد ) العمدة في التصریف(ثم بابا للتصریف،  )تكملةال(ضمن كتابه 

الطرف في علم  نزهة( هكتاب) هـ 518.ت(ألف المیداني هومن بعد)  ه471.ت(

  :ألیف في میدان الصرف فكان منها توالیاحركة الت، لتتكاثر وتزدهر )الصرف

  

شرح اإلمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب التصریف لإلمام أبي عثمان (المنصف  :جني ابن .1

  .14.م، ص1954، )ن.م.د(، 1، ط1، تح إبراهیم مصطفى وعبد اهللا أمین، ج)المازني

  



 

 هـ577.ت(حمن بن محمد األنباري ر الوجیز في التصریف لعبد ال ( 

 هـ646.ت(بن الحاجب الشافیة ال ( 

 ضائل فللشیخ عز الدین أبي ال ، والمبادئ في التصریفي في التصریففر ال

 ) هـ655.ت( الزنجاني 

 هـ669.ت(عصفور االشبیلي  الممتع البن ( 

  هـ672.ت(التصریف البن مالك النحوي ( 

  ه710.ت(النجاح التالي تلو المراح لحسام الدین السغناقي( 

 هـ745.ت(یان حریف ألبي المبدع في التص ( 

 هـ761.ت(ریف البن هاشم األنصاري صكنایة التعریف في علم الت ( 

 :مؤلفـات المحدثين في الصرف. 2

أما المحدثون فقد ألفوا عشرات المراجع اعتمادا على ما أنجزه القدامى، ومن هذه         

  :المراجع الحدیثة نذكر على سبیل التمثیل ال الحصر

 شذا العرف في فن الصرف للشیخ أحمد الحمالوي 

  عمدة الصرف لكمال إبراهیم 

  المغني في تصریف األفعال لمحمد عبد الخالق 

  ه لخدیجة الحدیثي یكتاب سیبو أبنیة الصرف في 

 ده الراجي التطبیق الصرفي لعب 

 تصریف األسماء لمحمد الطنطاوي 

  دراسات في علم الصرف لعبد اهللا درویش 

  الدین قباوةعلم الصرف لفخر  

 

 



 
 

  مفهوم علم الّصرف: المبحث الثاني

كونه  جمع أهل اللغة و فقهاؤها على أن علم الصرف عرف عند القدامى بالتصریفیُ      

، یة إال لما قام كعلم مستقل لوحدهظ بهذه التسمتبط ارتباطا وثیقا بعلم النحو، ولم یحار 

 هسمیرى بعضهم أّن الّصرف هو االسم العلمي لهذا العلم، وأّن التصریف هو ابینما 

   .طبیقيالعملي و التّ 

رجعوا عن  أي" ثم انصرفوا" و قوله تعالى .... الشيء عن وجهه  ردّ : رفالصّ  "  :لغة.1

اها، وتصریف اآلیات تبیینها نّ فنا اآلیات أي بیّ صرَّ و ... قلبُتُهم : بیانصرفت الصّ و  المكان،

فجعلها ضروبا في . ابورً ا و دُ صبً و  ف الّریاح جعلها جنوبا و شماال،تصریو ... 

 فُ صرِّ نُ  یفَ ر كَ انظُ  " :قال تعالى. ّتقلیبالهو التحویل والتغییر و فالصرف لغة  )1("أجناسها

 انَ كَ وَ  لٍ ثَ مَ  لِّ كُ  نْ مِ  رآنِ ا القُ ذَ ي هَ ا فِ فنَ رَّ د صَ قَ لَ وَ " :قال سبحانهو  ،)2("ونْ هُ فقَ یَ  مْ هُ لَّ عَ لَ  اتِ اآلیَ 

 اءِ مَ السَّ  ینَ بَ  رِ خَّ سَ المُ  ابِ حَ السَّ و  احِ یَ الرِّ  یفِ صرِ تَ وَ "  :قال أیضاو  )3("الً دَ جَ  يءٍ شَ  رَ كثَ أَ  انُ سَ نْ اإلِ 

في المعاجم الّلغویة، یجد أنها ) صرف(إّن المتتّبع لماّدة . )4("ونْ لُ عقِ یَ  مٍ وْ قَ لِ  اتٍ یَ َآل  رضِ األَ وَ 

، وكّلها تصّب في ..)انصرف، تصّرف، صرف، الّتصریف(وردت بمختلف اشتقاقاتها

فضل الدِّرهم في "فقد جاء في معجم العین أّن الّصرف. معنى الّتغییر والّتحویل والتّبدیل

ْیَرفيُّ لتصریف أحدهما باآلخرالقیمة، وجودة الفّضة، وبیع  ، )5("الّذهب بالفّضة، ومنه الصَّ

  .)6("رجل صیرٌف متصرِّف في األمور وُمِجدٌّ فیها:"وقیل أیضا
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ف صریف هو أن تأتي إلى الحروف األصول فتتصرّ التّ : " ينّ ل ابن جیقو  :اصطالحا.2

، فهذا مثال بَ رَ نحو قولك ضَ ... فیها بزیادة حرف أو تحریف بضرب من ضروب التغییر 

أو المفعول  –ب ارِ اسم الفاعل قلت ضَ أو  –ب ضرِ ، فإن أردت المضارع قلت یَ الماضي

نى ، فمعبَ رُ ضَ  قلت فاعله ُیسمّ ما لم أو فعل  – ابرْ ضَ  قلت أو المصدر – وبٌ ضرُ قلت مَ 

المعاني المفادة  ب بالحروف األصول لما یراد فیها منعُّ التصریف هو ما أریناك من التل

ل أحواالتصریف علم بأصول ُتعرف بها : " فه ابن الحاجبو یعرِّ  )1("منها و غیر ذلك

الكلمة بناء لم تبنه ن أن تبني م" أما سیبویه فهو عنده. )2("أبنیة الكلم التي لیست بإعراب

كما  هم،كالمناء الذي بنیته ما یقتضیه قیاس لباته، ثم تعمل في ما بن العرب على وزن

والمتأخرون على أن التصریف علم بأبنیة الكلمة، وبما یكون  ...مرینن في مسائل التّ یتبیّ 

 لحروفها من أصالة وزیادة  وحذف وصّحة وٕاعالل وٕادغام وٕامالة، وبما یعرض آلخرها

  . )3("غیر ذلك مّما لیس بإعراب و ال بناء من الوقف و 

علمي یعنى  شقٌّ  :قّدم ذكره، نلمح وجود شّقین في علم الصرفجملة ما ت من     

 الكلم التي لیست ببناء وال إعراب،  وشقٌّ القواعد التي یعرف بها أحوال أبنیة باألصول و 

صودة ال تحصل تلك معان مقعملي یهتم بتحویل األصل الواحد إلى أمثلة مختلفة ل

ٕاسناد األفعال إلى والمصدر و   كاسم الفاعل والمفعول والّتثنیة والجمع(المعاني إال به 

أحدهما : التصریف ینقسم قسمینو : "ور بقولهیؤكد هذا التقسیم ابن عصف..).مائرضّ ال

، " بَ رَّ ضَ "، و " بَ رَ ضَ "على صیغ مختلفة  لضروب من المعاني، نحو  جعل الكلمة

  .و اضطرب ،بَ ارَ ضَ تَ ، و  بَ رَّ ضَ تَ و 
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بنیة هذه األقد بنیت منها " ضرب " فالكلمة التي هي مركبة من ضاد و راء و باء نحو 

من تغییر الكلمة عن أصلها، : واآلخر من قسمي التصریف... مختلفة لمعان مختلفةال

أن یكون ذلك التغییر داال على معنى طارئ على الكلمة، نحو تغییرهم  غبر

سهامات عظیمة في معرفة صیغ الكلم العربیة، إ وللّتصریف فوائد و  )1(...")قال(إلى)قول(

تحلیل أجزائها وحروفها و معرفة ما فیها من محذوف أو زائد أو تقدیم أو تأخیر فیقي و 

لكالم و یسلم من یحسن استعمالها في اتلك الصیغ، و في ضبط  من الّلحن المتعلم لسانه

 .یوصل إلى معرفة االشتقاق إال به ال هأن أیضا تهأهمیّ مخالفة القیاس ومن 
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  المیزان الّصرفي: المبحث الثالث

  ".عل اللسان على الفؤاد دلیالجُ *** ما ٕانّ الفؤاد و في لإن الكالم "      :األخطلقال 

  :قال ابن مالك .وحرف ،فعلو اسم، : رفیون الكلمة إلى ثالثة أقسامم الصّ لقد قسّ 

  )1("الكلم حرف ثمّ فعل و اسم و   ***كاستقم  كالمنا لفظ مفید "       

د، محم( ـذاته دون اقتران هذه الداللة بزمن ك على معنى في لّ دما فأما االسم فهو 

 حروفومن عالمات االسم أنه یقبل حروف الجر و  ،...)فاطمة، رجل، حجر، حصان

 على معنى لّ دما الفعل فهو ا ، وأمّ وین كما یقبل اإلسنادنالتعریف ونون التّ ) لا(وداء النّ 

ب ، كتُ ، یَ بَ تَ كَ "  :األمر كقولناو   الماضي، المضارع: مقترن بزمان من األزمنة الثالث

قد، ( و )سوفین و السّ (االستقبال تاعالمات الفعل أن  تدخل علیه عالممن ، و "ب اكتُ 

ما نیب .)یاء المخاطبة و  ،أنیثتاء التّ  ،الجوازم، تاء الفاعلو  واصبنون التوكید، النّ 

األسماء : لها مثلمث ،علم الصرف غالها جامدة و لیست ضمن نطاق اشتالحروف فكلّ 

ه بّ غیره مما یجهل أصله، و ما شُ و ) غاق(ـصوات ك، و األونحوه )سماعیل ا( ـاألعجمیة ك

).. عسى(و) لیس(و) نعم(، واألفعال الجامدة نحو )ما(و) من(من أسماء نحو  بالحرف

  ) 3(: وقد جمع ابن مالك العالمات في قوله

  ل ــند لالسم تمییز حصسو م     ***    ــلاو  دا ــِّ النو   نــــــویــنّـ التو   رّ ـــــــــبالج       

  ليــــــــینج لـــــقبلن فعون أـــــو ن     ***فعلي   ا ا ــــــــــــیو  ت تــــأو ت ــــفعل  اتب       
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  م ـــــارع یلي لم كیشـــــفعل مض   ***ولم     وفي  كهل  سواهما الحرف     

  فهم بالنون فعل األمر إن أمرٌ  ***     الّتا مز وسمال بـي األفعضـو ما     

   وحّیهل م نحو صهــه هو اسـفی   ***   لــــــون محلنّ لاألمر إن لم یكن و       

ین أن یضعوا میزانا خاصا كان على الصرفیاس به، قی اكل شيء میزانلألن و       

، ویكشف ما یلحق بها من حركات وسكنات، وزیادة تهانیفي ب بالنظریختّص ، بالكلمة

التفاق على اختیار الحروف من هنا جرى اوحذف وٕاعالل وٕابدال وتقدیم وتأخیر، و 

وعینه كون وحدة القیاس في هذا المیزان، فالفعل ضرب فاؤه الضاد، تل) ف،ع،ل(الثالث

  ) .لَ عِ فَ (فهو على وزن ) بَ كِ رَ (، أما ) فعل(هو على وزن الراء، والمه الباء و 

القابلة للقیاس للمیزان الصرفي، یتبین  األسماءهذه  إخضاعانطالقا من  :أبنية االسم .1

ویأتي الثالثي  ،خماسيإما ثالثي أو رباعي أو : لنا أن بناء االسم یتخذ ثالثة أشكال

ثالثي، : أبنیة األسماء: "الجرجاني عبد القاهر هیئة أو قالبا، یقول ةفي اثنتي عشر 

) لٌ عُ فِ (، سقط لثالثي عشرة أبنیة والقسمة تقتضي اثني عشر بناءل، فورباعي، وخماسي

، وهما لٌ ئُ دِ و  كٌ بُ قد جاء حِ بضم الفاء و كسر العین، و ) لٌ عِ فُ (بكسر الفاء و ضم العین و

الجدول المرفق حاولنا فیه جمع هذه األوزان و  ،)1("نادران، فال یكونان أصال في الوزن

 .وجودهما ادرالنّ ) لٌ عُ فِ (و) لٌ عِ فُ (مع تقدیم أمثلة لها عدا وزني 

  

  

، 1987، 1المفتاح في الّصرف، تح علي توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: عبد القاهر الجرجاني .1
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  :أبنیة المجّرد 1.1

 :)1(أبنية الّثالثي  . أ

  الّصفة  االسم  الوزن

  رطب  بیت  ْعلٌ فَ 

  حسن  أسد  لٌ عَ فَ 

  نطق  عضد ُعلٌ فَ 

  وجع  كتف لٌ عِ فَ 

  أحد  عنق لٌ عُ فُ 

  )الماهر بالداللة(ختع   )ضرب من الغربان( صرد لٌ عَ فُ 

  حلو  برد لٌ عْ فُ 

  نقض  جسم لٌ عْ فِ 

  )من أمة أو أتان الولود(إبد   إبل لٌ عِ فِ 

  سوى  عوض لٌ عَ فِ 

 :فیه خمس أبنیة تورد :)2(أبنية الّرباعي  . ب

  الصفة  االسم  الوزن

  )طویل(سلهب  أرنب  لٌ لَ عْ فَ 

  )سيء الخلق(عنفص  )الّذهب/الّزینة(زبرج   لٌ لِ عْ فِ 

  )أحمق/طویل(هجرع   درهم  لٌ لَ عْ فِ 

  )الغلیظ القصیر الشدید(كندر  فلفل  لٌ لُ عْ فُ 

  )غلیظ/ضخم(ْر بْ زَ هِ    )ما تصان فیه الكتب(ْر طْ مَ قِ   لّ ِفعَ 
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 :ُوجدت لھ أربع أبنیة أدرجناھا في الجدول التالي  :)1(أبنية الخماسي. ج

  الصفة  االسم  الوزن 

  )ضخم غلیظ(جردحل   )الّتافهالحقیر (قرطعب  لٌ لْ لَ عْ فِ 

الّضخمة من (قهبلس  )القملة الّصغیرة(قهبلس  لٌ لِ لَ عْ فَ 

  )الّنساء

قطع /فتات الخبز(فرزدق  لْ لَّ عَ فَ 

  )العجین

  )الّصبي الجلد(شمردل

ما یضحك الناس من (خزعبلة  لٌ لِّ عَ فُ 

  )الهزل والمزاح

  )قصیرة خسیسة(قذعملة

  

كانت هذه أبنیة األسماء المجردة وأوزان كّل بناء منها، حیث هناك أسماء مزیدة       

وال تعدو حروف بحرف أو حرفین أو أكثر، سواء كان بناؤها ثالثیا أو رباعّیا أو خماسّیا، 

، وفیم )سألتمونیها(ضمن كلمة  حدة  أو أكثر من الحروف المجموعةالزیادة أن تكون وا

  .زیادةیة لكل بناء بما لحقه من لیلي جداول تفصی

 :أبنیة المزید 2.1

 :)2(فيه حرف واحد الّثالثي المزيد  . أ
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  سماال  الوزن   سماال  الوزن   سماال  الوزن 

  )ُخوص المقل(أبلم  لْ عُ فْ أُ   )كتحل بهحجر یُ (دإثم  لْ عِ فْ إِ   ) أبیض(أیدع  لْ عَ فْ أَ 

شيء ُیّتخذ للماء (أصبع  لْ عِ فْ أَ   إصبع  لْ عَ فْ إِ 

  )من ُصفر

  أكلب  لْ عُ فْ أَ 

شعر وجه األدیم (ءيلِ حتِ   لْ عِ فْ تِ   )الّثعلب أو جروه(تتفل  لْ عُ فْ تُ 

  )ووسخه وسواده

األنثى الصغیرة (تتفلة  ةٌ لَ عَ فْ تَ 

  )من الثعالب

  

  سماال  الوزن   سماال  الوزن   سماال  الوزن 

  )أبد(ترتب  لٌ عَ فْ تُ   تهنئة  ةٌ لَ عِ فْ تَ   )الحلوب من الغنم(تحلبة  ةٌ لَ عَ فْ تِ 

ضرب من (تنضب  لٌ عُ فْ تَ 

  )الّشجر

  منخر  لٌ عِ فْ مِ   مقتل  لٌ فعَ مَ 

اسم آلة لنخل (منخل  لٌ عُ فْ مُ 

  )الّدقیق

  مسجد  لٌ عِ فْ مَ   مكرم  لٌ عِ فْ مُ 

  مدخل  لٌ عَ فْ مُ   رةمقبُ   َمْفُعلٌ   منبر  لٌ عَ فْ مِ 

  كاهل  لٌ اعِ فَ   نرجس  لٌ عِ فْ تَ   )خذروف الّصبي(یرمع  لٌ عَ فْ تِ 

  دسیّ   لٌ عِ َفیْ   )ضفدع(غیلم  لٌ عَ َفیْ   خاتم  لٌ اعَ فَ 

  بٌ دَ نْ جِ   لٌ عَ نْ فِ   )الّشمال ریح(شأمل  لٌ عَ أْ فَ   )نوع من الّشجر(عوسج  لٌ عَ وْ فَ 

  )قصیر(همیَ صِ   لٌ عْ یَ فِ   )طائر(رٌ بَ نْ قُ   لٌ عَ نْ فُ   )من صفات األسد(عنبس  لٌ عَ نْ فَ 

نبات (صحمِّ   لٌ عِّ فِ   )قصیر(منَّ دِ   لٌ عَّ فِ   مسلّ   لٌ عَّ فُ 

  )زراعي عشبي

  حمار  الٌ عَ فِ   غزال  الٌ عَ فَ   )الظلّ (عتبُّ   ُفعُّلٌ 

  )تراب(عثیر  لٌ یَ عْ فِ   قضیب  لٌ یعِ فَ   غالم  الٌ عَ فُ 

  خروع  لٌ وَ عْ فِ   جدول  لٌ وَ عْ فَ   )اسم موضع(علیب  لٌ یَ عْ فُ 

  شمأل  لٌ أَ عْ فَ   فلوس  ولٌ عُ فُ   عمود  ولٌ عُ فَ 

الحین (ةنَّ تئِ   ةٌ لَّ عِ فَ   جرنبة  ةٌ لَ نْ عَ فَ   )صلب شدید(ندرُ عُ   لٌ نْ عُ فُ 



 
 

  )واألوان

المرقاة التي یتوّصل (ةرجَّ دُ   ةٌ لَّ عَ فُ   )الحاجة(ةتلنَّ   ةٌ لَّ عُ فَ 

  )سطح البیتمنها إلى 

  )اسم موضع(ةٌ بَّ رَ شَ   ةٌ لَّ عَ فَ 

  )الوشاح(ِمجنٌّ   لٌّ عَ فِ   )نحاس أبیض(زٍّ لِ فِ   لٍّ عِ فِ   تلٍّ عُ   لٍّ عُ فُ 

الكثیر الّدقیق (مددٌ رِ   لٌ لِ عْ فِ   )الوجه(قردد  لٌ لَ عْ فَ   )اسم وادٍ (بْ یُ رْ شُ   لٌ لُ عْ فُ 

  )جّدا

  ىزً عْ مِ   ىلً عْ فِ   )ضرب من الّشجر(علقى  ىلً عْ فَ   )حیلة(دٌ دَ نْ عُ   لٌ لَ عْ فُ 

  

 

  سماال  الوزن   سماال  الوزن   سماال  الوزن 

  بهماة  ىلً عْ فُ   حبلى  ى لَ عْ فُ   سلمى   ىلَ عْ فَ 

روضة حسناء (دقرى  ىلَ عَ فَ 

  )كثیرة النبات

  ذكرى  ىلَ عْ فِ   )داهیة(أربى  ىلَ عَ فُ 

للبعیر كالحافر (فرسن  نْ لِ عْ فِ 

  )للفرس

  )ضخمة(نةضْ رَ عِ   نْ لْ عَ فِ   رعشن   نْ لَ عْ فَ 

الّناقة مكسورة (دلقم  مْ لِ عْ فِ   )الحّیة(زرقم  مْ لُ عْ فُ 

  )األسنان من الكبر

واسع (شدقم  مْ لَ عْ فَ 

  )الّشدق

ما طار من (بریةهِ   ةٌ ِلیَ عْ فِ   )شجر(أْ هَ یْ ضَ   َألْ عْ فَ 

  )الّریش

  )حقبة(ةٌ تَ بَ نْ سَ   ةٌ تَ لَ عْ فَ 

القطعة (عنصوة  ةٌ وَ لُ عْ فُ   وةترقُ   ةٌ وَ لُ عْ فَ 

  )من اإلبل

الّشعبة من (جنذوة  ةٌ وَ لُ عْ فِ 

  )الجبل
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مع ج(أجادل  َأَفاِعلٌ   )اسم موضع(أحاجر  ُأَفاِعلْ 

  )الّصقر: أجدل

  )عود البخور(ألنجج  َأَفْنَعلٌ 

  )عود البخور(یلنجج  َیَفْنَعلْ   )الحّناء(َیرّنأ   َیَفعَّلْ   )الحّناء(ُیرّنأ  ُیَفعَّلْ 

جمع (التّناضب  َتَفاِعلْ   یرامع  َیَفاِعلْ   منابر  َمَفاِعلْ 

  )شجر :تنضب

ط  َتَفعُّلْ  اسم (تُُبشُّر  تُُفعُّلٌ   )اسم طائر(َتَنوُّ

  )طائر

  )اسم طائر(ِتهبِّط  ِتِفعِّلٌ 

  )صحیفة(طوقار  ُفوَعال  خیشوم  َفْیُعولٌ   ناموس  َفاُعول

 سقیفة بین(ساباط  َفاَعالٌ 

  )حائطین

  شیطان  َفْیَعالٌ   )الّتراب(توراب  َفْوَعالٌ 

ناقة (قنعاس  العَ نْ فِ   )بلدة بدمشق(اسیمد  الٌ یعَ فِ 

  )طویلة

القصیر (كوألل  لٌ لَ عْ وَ فَ 

  )الغلیظ

  اءحنّ   الٌ عَّ فِ   افخطّ   العَّ فُ   قذاف  الٌ عَّ فَ 

  ورسنّ   لٌ وْ عَّ فِ   ودسفّ   ولعُّ فَ   وسقدّ   ولٌ عُّ فُ 

مصبوغ (یقرِّ مُ   یلعِّ فُ   ینسكّ   یلٌ عِّ فِ 

        )العصفرب

  یقعلّ   لٌ یْ عَّ فُ 

  )اسم ملك(جلندى  ىلَ نْ عَ فُ   )طائر(بلنصى  ىلَ نْ عَ فَ   )شجر(ىعلندً   ىلً نْ عَ فَ 

ضرب من (قصیرى  ىلَ یْ عَ فُ 

  )األفاعي

  )طائر(حبارى  ىالَ عَ فُ   )ضخم(فیسأح  َألْ یْ عَ فَ 



 
 

  

 

  

  

  

  

  سماال  الوزن   سماال  الوزن   سماال  الوزن

  )فرسنجمع(فراسن  نْ الِ عَ فَ   صحارى  ىالَ عَ فَ   )موضعاسم (عشورى  ىولَ عُ فُ 

  )منبت ذنب الّطائر(ىكَّ مِ زِ   ىلَّ عِ فِ   )مشیة بإسراع(ىفقَّ دِ   ىلَّ عَ فِ   )من اإلعراض(ىرضَّ عُ   ىلَّ عَ فُ 

الخمر (صراحیة  ةٌ یَ الِ عَ فُ   )باطل(ىرَّ ذُ حُ   ىلَّ عُ فُ 

  )الخالصة

  كراهیة  ةٌ یَ الِ عَ فَ 

  إعصار  الٌ عَ فْ إِ   قلنسیة  ةٌ یَ لِ نْ عَ فُ   قلنسوة  ُلَوةٌ نْ عَ فَ 

  إكلیل  یلٌ عِ فْ إِ   أسلوب  ولٌ عُ فْ أُ   أبطال  الٌ عَ فْ أَ 

  مندیل  یلٌ عِ فْ مِ   منقار  الٌ عَ فْ مِ   )المعلف(إدرون  لٌ وْ عَ فْ إِ 

ضرب من (رودغمُ   ولٌ عُ فْ مُ   مضروب  ولٌ عُ فْ مَ 

الكمأة نوع من (الكمأة

  ))النبات

  تثبیت  یلٌ عِ فْ تَ 

تمر أسود (وٌض ضُ عْ تَ   ولٌ عُ فْ تَ 

  )الحالوةشدید 

حدیدة ُتجعل في (تؤثور  ولٌ عُ فْ تُ 

  )خّف البعیر

  تمثال  الٌ عَ فْ تِ 

  یقطین  یلٌ عِ فْ یَ   یخضور  ولٌ عُ فْ یَ   )التقتال(التسال  الٌ عَ فْ تَ 

ثمر یشبه (أترجَّ   لَّ عُ فْ أُ   )یجید رعایة اإلبل(ةترعیَّ   ةٌ لَّ عِ فْ تَ 

  )الّلیمون

  )قصیر(إزربّ   لٌّ عَ فْ إِ 

 الّزغب الذي تحت(مرعزّ   لٌّ عِ فْ مِ 

  )شعر العنز

  )المشي بتثاقل(خیزلى  ىعلَ یْ فَ   )عظیم(كورٌّ مَ   لٌّ عَ فْ مَ 



 

  

  سماال  الوزن   سماال  الوزن   سماال  الوزن

الجري إلى أمر (هىمَّ سُ   ىلَ عَّ فُ   )عظیم البطن(وٌ أْ طَ نْ حِ   وٌ لْ عَ نْ فِ   )المشي بتثاقل(خوزلى  ىلَ عَ وْ فَ 

  )غیر معروف

دعوة عامة إلى (أجفلى  ىلَ عَ فْ أَ 

  )الطعام

المخلق من الكبر (لٌ حْ قَ ان  انفعل  )اسم موضع(ىلَ یجَ إِ   ىلَ عَ فْ إِ 

  )والهرم

جمع (غیالم  لاعِ یَ فَ   )اسم موضع(صواعق  لاعِ وَ فُ   جوائز  لاعِ وَ فَ 

  )الّضفدع:غیلم

الخفیف من (خفیفد  لعَ یْ عَ فَ   )ناعم(غدودن  لعَ وْ عَ فَ   خنافس  لاعِ نَ فَ 

  )الغلمان

  )الّسمّ (ذرحرح  لْ عَ لْ عَ فُ   ساللم  لاعِ عَ فَ   )سیف(عقنقل  لْ عَ نْ عَ فَ 

  )الشّدة: من األزل(لزِ لْ زِ إِ   لْ عِ لْ عِ فِ   ببذُ ذُ كُ   لعُ لْ عُ فُ   )فرخ الحبارى(حبربر  لعَ لْ عَ فَ 

الجلبة (عصواد  الوَ عْ فُ 

  )واالختالط

الجمل الّذلول (درواس  الوَ عْ فِ 

  )غلیظ العنق

  )شّدة الحرّ  (ةحمارّ   ةالّ عَ فَ 

ماّدة تجّلى بها (كدیون  لٌ وْ یَ عْ فِ   )صبغ أحمر(جلایر  الیَ عْ فِ 

  ) الّدروع

  )شدید شجاع(فرناس  لاٌ نَ عْ فِ 

شجر : جمع حثیل(حثایل  لٌ ایِ عَ فَ   جداول  لٌ اوِ عَ فَ   )ألسدا(سانِ رَ فُ   لیِ اعَ فُ 

  )جبلي

  )جافي الخلق(عفنجج  لٌ لَ نْ عَ فَ   )األسد(جرائض  لٌ ائِ عَ فُ   رسائل  لائِ عَ فَ 

: قرددجمع (قرادد  لٌ الِ عَ فَ   )البّراق(صالمِ دُ   لامِ عَ فُ 

  )الوجه

  )شجر(حفیلل  لٌ لَ یْ عَ فَ 

بیت من (فسطاط  لٌ َال عْ فُ   )الحّیة(سودٌّ عِ   لٌّ وَ عْ فِ   )اسم علم(حبونن  لٌ لَ وْ عَ فَ 

  )الشَّعر

  أنبوب   ولٌ لُ عْ فُ   صندید  یلٌ لِ عْ فِ   جلباب  لٌ َال عْ فِ 

بقلة (حمصیص  یلٌ لِ عَ فَ   )طائر(وٌص صُ لَ بَ   ولٌ لُ عَ فَ 

  )رملیة

األحمق (هبیخ  لٌ یَّ عَ فَ 

  )المسترخي



 
 

  

  

  سماال  الوزن   سماال  الوزن   سماال  الوزن 

الّشاق من  الّشدید(دعطوَّ   لٌ وَّ عَ فَ 

  )كل شیئ

  )داء معروف بالحزاز(قوباء  ءَال عْ فُ   حلفاء  ءَال عْ فَ 

عصب عنق (علباء  ءٍ َال عْ فِ 

  )البعیر

اسم (قرماء  ءَ َال عَ فَ 

  )موضع

  الءخی  ءَ َال عَ فِ 

  )ذكر الّضباع(عانبْ ضِ   نَال عْ فِ   اندكّ   نَال عْ فُ   )نبات(سعدان  نَال عْ فَ 

  )اسم موضع(سبعان  َفُعَالن  قطران  َفِعَالن  كروان  َفَعَالن

الخبیث (عفرنى  ىنً لْ عَ فَ   سلطان  نَال عُ فُ 

  )الّداهي

االعتراض في (عرضنى  ىنَ لْ عَ فِ 

  )الّسیر من النشاط

  غسلین  ِفْعِلین  عفریت  ِفْعِلیت  ملكوت  َفَعُلوت

تجّبر (جبروة  َفَعُلوَّة  )سعة العیش(بلهنیة  ُفَعْلِنَیة

  )وتكّبر
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  سماال  الوزن   سماال  الوزن   سماال  الوزن 

  ترابیع  یلٌ اعِ فَ یَ   تماثیل  یلٌ اعِ فَ تَ   )دأب وعادة(إهجیرى  ىیلِ عِ فْ إِ 

  )اسم موضع(ىلَ وْ بادَ   ىلَ وْ اعَ فَ   أسالیب  یلٌ اعِ فَ أَ   مفاتیح  یلٌ اعِ فَ مَ 

  )االختالط(یطىلَّ خُ   ىلَ یْ عَّ فُ   )نبات(ارىخضَّ   ىالَ عَّ فُ   )دأب وعادة(ىهجیرَّ   ىیلَّ عِ فِ 

الّلین من (ىزَّ رعِ مَ   ىلَّ عِ فْ مَ 

  )الّصوف

الفاحش (ىكورَّ مَ   ىلَّ عَ فْ مَ 

  )المكثار

زغب تحت (ىرعزَّ مِ   ىلَّ عَ فْ مِ 

  )شعر العنزة

  )كثیر الكذب(بذبذُّ كُ   لعُ لْ عُّ فُ   )الحمل الكثیر(الحمَّ تِ   الٌ عَّ فِ تِ   )لباطلا(ىهیرَّ یَ   ىلَّ عَ فْ یَ 

: جمع كریاس(كراییس  یلایِ عَ فَ   تراویح  یلاوِ عَ فَ 

المشرف على سطح بقناة 

  )إلى األرض

  اطیطفس  یلالِ عَ فَ 

  ترجمان  نَال لُ عْ فُ   عنفوان  انٌ وَ لُ عْ فُ   )شجر(فرنداد  لَال نْ عِ فِ 

كأل ینبت (یانصلِّ   انیَ لِ عْ فِ 

  )صعدا

كلمة تقال (احرضیَّ   ایَّ لَ عَ فَ   )موضعاسم (برحایا  ایَ َال عَ فُ 

  )للّرامي إذا أصاب

  )جبل(اسحمان  نَال عِ فْ إِ   )رغبة(رغبوتي  ىوتَ لُ عَ فَ   كبریاء  اءیَ لِ عْ فِ 

مشیة (التركضاء  ءَال عَ فْ تَ   )مسترخي(أنبخان  نَال عَ فْ أَ   أرجوان  نَال عُ فْ أُ 

  )بتبختر

  ءَال عَ فْ أَ 

  ءَال عِ فْ أَ 

  خنفساء  ءَال عُ نْ فُ   )رماد(مدادرْ إِ   ءَال عِ فْ إِ   عاءأربِ /  عاءأربَ 

إحدى جحر (نافقاء  ءَال اعِ فَ 

  )الّضب

  قصاصاء  ءاَال عَ فِ   )ساحة الحرب(براكاء  ءاَال عَ فَ 
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  سماال  الوزن   سماال  الوزن   سماال  الوزن 

یعلو ما (حانمُّ قُ   نَال عُّ فُ 

  )الخمرة

جندب ضخم (انفَّ رِ عِ   نالَّ عِ فِ   )حرمان(انمَّ ُحو   نالَّ عَ فُ 

  )كالجرادة

نبات دائم (الببْ لِ حِ   العَ لْ عِ فِ   انتئنَّ   نالَّ عِ فَ 

  )الخضرة

بقلة تسمن (إسحارّ    لٌّ اعَ فْ إِ 

  )الماشیة

  )داهیة(ریسمرق  یلعِ فَ عْ فَ   سخاخین  یلالِ عَ فُ   ساللیم  یلالِ عَ فَ 

جمع (سراحین  ینالِ عَ فَ 

  )الّذئب: سرحان

اسم (حماطان  ناَال عَ فَ 

  )موضع

ضرب من (ضیمران  نَال عُ یْ فَ 

  )الّشجر

اسم (حوتنان   نَال عَ وْ فَ   )شجر(سیسبان  نَال عَ یْ فَ 

  )موضع

  مكرمان  نَال عَ فْ مَ 

یغّني : ترّنم(ترنموت  وتلُ عَ فْ تَ 

  )بتنّغم

  )قبور(دیامیس  یلاعِ یَ فَ   خواتیم  یلاعِ وَ فَ 

اسم (عشوراء  ءوَال عُ فُ 

  )موضع

ما بجوف (دبوقاء  ءوَال عُ فَ 

  ))كالغراء(الّشجر

المشیة (عجیساء  ءیَال عِ فَ 

  )البطیئة

اإلبل (خاتيّ بَ   يّ الِ عَ فَ   عفاریت  یتالِ عَ فَ 

  )الخراسانیة

الّسریعة (خنفقیق  یللِ عَ نْ فَ 

  )الجریئة من الّنساء

تصّرف (فوضوضى  ىولَ لُ عْ فَ 

  )أحد فیما لآلخر

حوصلة (حوصالء  ءَال عَ وْ فَ 

  )الّطیر

  مرعزاء  ءَال عِ فْ مَ 

 :)1(فيه أربعة أحرف المزيد ّثالثيال  . ث

  سماال  الوزن   سماال  الوزن   سماال  الوزن 

  كذبذبان  نَال عُ لْ عُ فُ   عاشوراء  ءوَال اعُ فَ   حمیرارا  لیَال عِ فْ اِ 

اسم جمع (معیوراء  ءوَال عُ فْ مَ 

  )للعیر

ضرب من (عاوىربُ أُ   ىوَ َال عُ فْ أُ 

  )الجلوس

باطن (ءَال یْ خَّ دُ   ءَال یْ عَّ فُ 

  )أمرك
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  :)1(باعي المزيد فيه حرف واحدالرّ   . ج

  سماال  الوزن   سماال  الوزن   سماال  الوزن 

ضخم (رٌ خْ فَ نْ قُ   لٌّ عَ نْ فُ 

  )بارز

  )حّیة خبیثة(دودمیس  لْ لِ عَ وْ فَ   )شجر عظام(لٌ بَ هْ نَ كَ   لٌ لُ عْ نَ فَ 

  )ضرب من الجنادب(ادبُجخَ   لْ الِ عَ فُ   ورلّ ب  لّ عَّ فِ   )ُمتكبِّر(رخْ مَّ شُّ   لّ عَّ فُ 

: جمع حبرج(حبارج  لْ الِ عَ فَ 

  )ذكر الُحبارى

  )األسد(سكَ وْ دَ فَ   لْ لَ وْ عَ فَ   )السید الكریم(سمیدع  لْ لَ یْ عَ فَ 

  )شجر(َشَفّلح  َفَعلَّلْ   )ضخم الّشفة(جحنفل  للَ َفَعنْ   َقَرْنُفل  َعْنُللفَ 

ر  ُفُعلُّل الّصمغ (ُصُعرُّ

  )الطویل

الشاب األبیض الّناعم (ُغْرَنیقٌ   ُفْعَلْیل  قندیل  ِفْعِلیلْ 

  )الحسن

  )الكمرة العریضة(فلطوس  ِفْعُلول  فردوس  ِفْعَلْول  أنبوب  ُفْعُلول

ِحنو (قربوس  َفَعُلولْ 

  )الّسرج

سحاب متراكم (َكَنْهَور  َفَعْلَولْ 

  )ثخین

  ُقرطاس  ُفْعَاللْ 

بال سالح وال فارغ (َسَبْهَلل  َفَعلَّل  قنطار  ِفْعَاللْ   صلصال  َفْعَاللْ 

  )عصا

الثدي (ُطرطبٌّ   ُفْعُللٌّ   )ذكر األفعى(ِعْرَبدٌّ   ِفْعَللٌّ 

  )الّضخم المسترخي

  )الّشدید من كّل شيء(ِعْرِبدٌّ   ِفْعِللٌّ 

غلیظ (َحَبْرَكى  َفَعلَّى

  )الّرقبة

مشیة (ِسَبْطَرى  ِفَعلَّى

  )التّبختر

  )حّي من األنصار(َجْحَجَبى  َفْعَلَلى

مشیة (ِهْرِبَذى  ِفْعِلَلى

  )باختیال

  ُسَلْحِفَیةٌ   ُفَعلَِّیةٌ   )نوع من البقل(ِهْنَدَبى  ِفْعَلَلى

عظمة (َقمْحُدَوةٌ   َفَعلَُّوةٌ 

بارزة في مؤخر 

  )الرأس
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 :)1(الّرباعي المزيد فيه حرفان  . ح

  

  سماال  الوزن   سماال  الوزن   سماال  الوزن 

المعركة (َحَبوكرى  َفْعَوَلَلى

  )بعد انقضاء الحرب

  منَجنیق  َفْنَعِلیل  )سراب(َخیتعور  َفْیَعلول

اسم (ُكنابیل  ُفَعاِلیل  قنادیل  َفَعاِلیل

  )موضع

ضرب (جخادبى  ُفَعاِلَلى

  )من الجنادب

قصیر (ِجِعنبار  ِفِعْنَالل

  )غلیظ

ل فرخ (الجنیَّار  ِفِعالَّ

  )الحَبارى

اسم (َشمنصیر  َفْعَنِلیل

  )جبل

عظیم (قندویل  َفْعَلِویل

  )الهامة

  عنكبوت  َفْعَلُلوت  )طویل(عرطلیل  َفْعَللیل

الدوالب (منجنون  َفْعَلُلول

  )التي یستقى علیها

ذكر (ُعقُربان  ُفْعُلَالن  زعفران  َفْعَلالن

  )العقارب

ضرب (ُقرُفَصاء  ُفْعُلَالء  )ابن آدم(برنساء  َفْعَلَالء  )قبیلة(ِحْنِدمان  ِفْعِلَالن

  )من الجلوس

شدیدة (ِطْرِمساء  ِفْعِلَالء

  )الظالم

نوع من (ِهنَدباء  ِفْعَلَالء

  )البقل

  ُقَشعِریرة  ُفَعلِّیل
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  :)1(ثالثة أحرفالّرباعي المزيد فيه   . خ

  سماال  الوزن   سماال  الوزن   سماال  الوزن 

نبات (َعَبْوُثران  َفَعْوُلَالن  )نبات(عریقصان  ُفَعْیُلَالن

  )طّیب الّریح

  )الناس(َبْرناساء  َفْعَالَالء

ضرب (ُجخاِدباء  ُفَعاِلَالء

  )من الجنادب

  

 :)2(الخماسي المزيد  . د

  سماال  الوزن   سماال  الوزن   سماال  الوزن 

قة نا(ِقْرَطُبوس  ِفْعَلُلول  )شجر(َیْسَتُعور  َفْعَلُلول

  )عظیمة شدیدة

جمل (َقَبْعَثًرى  َفَعلًَّلى

  )ضخم عظیم

  )لخمرا(خندریس  َفْعَلِلیل  )الباطل(ُخزعبیل  ُفَعلِّیل

 

فهي إما : األفعال من حیث بنبتها الّصرفیة إلى قسمین تنقسم :لفعلأبنية ا .2

:        ثالثیة وٕاما رباعیة، وكل قسم منها یحمل بین دّفتیه نوعین اثنین

یضّم مع حروفه األصلیة (المزید /2). كّل حروفه أصلیة(المجّرد / 1

 )).سألتمونیها(أحد أو بعض حروف الّزیادة 
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 :)1(أبنیة المجّرد 1.2

، ويأيت مضارع هذه )َظُرفَ (، وفـَُعلَ )َعِلمَ (، وَفِعلَ )ضرب(فـََعلَ : ويرد على ثالثة أبنية :الثالثي المجّرد  . أ

 ..).يكرم - حيسب -يدفع - يرد - خيرج: (األفعال على عّدة أشكال

ما كانت حروفه أصلّية خالية من كّل حروف الزّيادة، ويأيت على وزن فـَْعَلل حنو  :الّرباعي المجرد  . ب

 .بـَْعثـَرَ : قولنا

 :)2(أبنیة المزید 2.2

، )ألَّفَ (، َفعَّل)أبدع(َأْفَعلَ : ویأتي على ثالثة أشكال :الّثالثي المزيد فيه حرف واحد  . أ

 ).َخاَطبَ (وَفاَعلَ 

 -)انبسط(ِاْنَفَعَل : بنیةویأتي على خمس أ :الّثالثي المزيد فيه حرفان  . ب

 ).اصفرَّ (ِاْفَعلَّ  -)َتآَلفَ (َتَفاَعلَ  -)َتَألَّمَ (َتَفعَّلَ  -)ِاْئَتَمنَ (ِاْفَتَعلَ 

 

 -)استأجر(ِاْسَتْفَعلَ : وله أربع أبنیة :الّثالثي المزيد فيه ثالثة أحرف  . ت

لَ  -)احدودب(ِاْفَعْوَعلَ  َذ بمعنى أسرع(ِاْفَعوَّ  ).احمارَّ (ِاْفَعالَّ  -)اْجَلوَّ

َتَفْعَلَل : یأخذ بناء واحدا :الّرباعي المزيد فيه حرف واحد  . ث

 ..)َتَبْعَثَر،َتَزلزل،تدحرج(كقولنا

 -))َتَجمَّع(احرنجم بمعنى: كقولنا(ِاْفَعْنَللَ : وله بناءان :الّرباعي المزيد فيه حرفان  . ج

، اقشعرَّ : نحو قولنا(ِاْفَعَللَّ  ، اضمحلَّ  ..).ِاْشَمَأزَّ
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  صیاغة المصادر: المبحث األول

علم الّصرف في تولید المصطلحات و بنائها في ظّل َشْرَنا سابقا إلى أهمّیة لقد أَ       

و المعرفّیة بعشرات  الّذي بات یغرق مجاالتنا العلمیة ،الغزو المصطلحي األجنبيّ 

المفاهیم العلمّیة الجدیدة یومی�ا تقریبا، لدرجة عجزنا فیها عن مواكبة و   المصطلحات

ا ساهم في مّ مقابل العربّي له، بتأّخرنا في إعداد الم من المصطلحاتومجاراة هذا الّزخم 

هذا التولید والبناء الصرفي للمصطلح على  ینبنيو . ى بفوضى المصطلحشیوع ما یسمّ 

االشتقاق و النحت الّلتین تلحقان جذور الكلمة العربیة وفق قواعد و أسس لغوّیة  عملیتي

ي ُتشحن ِبَمَعاٍن المفردات التّ المصطلحات و  متفق علیها، فتنتجان لنا عدًدا ال متناهیا منّ 

  .و مفاهیم جدیدة

  :ضبط المفـاهيم.  1 .3

بنائها، َسُنَعرُِّج على  طرائق اشتقاق المصادر وسبلقبل الولوج إلى الّتفصیل في و      

على المصدر و ا، طرائق صیاغتها عمومً و نرّكز فیها على المصادر و أنواع األسماء، 

م ینقسم من االسو . تطبیقی�ا لموضوع هذه الّدراسةنموذًجا أخذناه الّصناعي باألخّص كوننا اتّ 

  )1(:"حیث تركیبه إلى قسمین

  :سم لم یشتق من غیره وهو نوعانهو كّل او  :االسم الجامد  . أ

 رجل -قلم :ال یوجد فعٌل من لفظه نحو قولناو دال على محسوس،  :اسم ذات.. . 

 دال على معنى مجّرد، ویوجد فعل من لفظه بنفس معناه نحو قولنا :اسم معنى: 

 ... سعادة-استقالل-دراسة علمٌ 
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الموصولة وأسماء هناك من أضاف نوًعا ثالثا سّماه االسم المبني، وُأْدِرَجْت فیه األسماء و 

  . ..مائر وغیرهاالّشرط و الضّ 

َتْرِتیبها فاق بینهما في الحروف و هو كل اسم أخذ من غیره مع االتِّ و  :االسم المشتق  . ب

رِّف في المعجم المفصل في علم لقد عُ و ...َكاِتٌب و مكتوٌب و مكتبٌ  :نحو قولنا

 »متعلّْم«و » عالم«نحو المصدر،أو  من الفعل ، اما كان مأخوذ" :الّصرف بأّنه

اسم و  اسم الفاعل، :هياع، و عشرة أنو وهو  »منشار «  »ُأْدرجٌ «و» مصنع«و

واسم  اسم الّزمان،و  اسم الّتفضیل،و  والصفة المشّبهة وصیغ المبالغة، المفعول،

  )1("مصدر الفعل فوق الثالثي المجّرد لة و اسم اآلو  المصدر المیمي،و  المكان،

همال قات بضم صیغ المبالغة مع اسم الفاعل، وإ مشتّ  هناك من جعلها سبع غیر أنّ 

  .غیره من المصادرالمصدر المیمي و 

هو في و " الّشخص،مان والمكان و كّل اسم دل على حدث مجّردا عن الزّ : المصدر   . ت

، الّلفظ الّدال على وهو في االصطالح َنَتجَ  :عنهالّلغة اسم مكان من صدر األمر 

أو »علم ،علًما«المتضّمن أحرف فعله لفظا، نحو و معنى مجرد غیر مرتبط بزمن، 

،(»قاتل،قتاًال « نحو ،اتقدیرً    .)2(")..الیاء موجودة تقدیًراو  أصلها قیتاال�

الحروف لدینا عتبار فبا ،ام بحسب معیار التصنیف والتقسیمتختلف األنواع واألقس :أنواعه

المتصرف (تبار الّتصرف وباع)السماعي والقیاسيّ (وباعتبار الضابط  )المجّرد والمزید(

  وغیر 

المعجم المفّصل في علم الّصرف، مراجعة إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمّیة، بیروت، : راجي األسمر .1
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وباعتبار طبیعة  )المبهم والمخّتص والّنائب عن فعله(، وباعتبار الغرض )المّتصرف

  ).المؤقت(وباعتبار الّزمن  )الحّسي والقلبي(المعنى 

وسنكتفي في هذه الّدراسة بتوضیح نوع واحد من هذه المصادر أال وهو المصدر 

  .الصناعّي كونه یمثل عمود وعصب الجانب التطبیقي 

: هو كل مصدر منتٍه بیاء مشّددة بعدها تاء مربوطة كقولنا  :المصدر الّصناعي  . ث

وینبغي التمییز بین المصدر الّصناعي والصفة ...عنصرّیة-لیبرالّیة –ة إنسانیّ 

، وذالك من خالل الّتدقیق في طبیعة الّتاء المربوطة بحیث )جزائرّیة(المنسوبة نحو 

الشك في جزائرّیة هذا الرجل، غیر : فقولنا(فة المنسوبة التأنیث في الصّ  ها تفیدأنّ 

على  مشقد عّرفه مجّمع الّلغة العربیة بدولق.)هذا الرجل ذو جنسیة جزائریة:قولنا

اللة اسم مصنوع من اسم آخر، بزیادة یاء مشّددة، بعدها تاء في آخره،  للدّ "أّنه 

مصدر یصاغ من األسماء : "هفه عبده الّراجحي بأنّ بینما عرّ  .)1("على الحدث

. ..بطریقة قیاسّیة، للداللة على االتصاف بالخصائص الموجودة في هذه األسماء 

عالم  –قوم وقومیة :وهو یصاغ بزیادة یاء مشّددة على االسم تلیها تاء مثل 

  .)2("واقع وواقعّیة -وعالمّیة

ویصاغ المصدر الّصناعي من االسم الجامد والمشتق، فیصاغ من اسم الفاعل       

، ومن اسم الجنس )إنسانّیة(، ومن االسم الجامد)مردودّیة(ومن اسم المفعول  )جاذبّیة(

  .، وغیرها من األبنیة، فهو عموما ال یتقّید بأوزان معّینة دون سواها)ةربیّ ع(

  

، دمشق، مجّلة مجمع اللغة العربیة بدمشقأبنیة المصادر بین الوضع واالستعمال، : محمود الحسن .1

 .308.309.ص.، ص2005، 2، ج80المجّلد

 .73.، ص)ن.ت.د(،)ط.د(والنشر، بیروت، الّتطبیق الّصرفي، دار النهضة العربیة للطباعة : عبده الراجحي .2

  



 

اكتفینا منها بأنموذجین للفعل الّثالثي، ومثلیهما في   :أوزان المصدر وصياغته. 2

  .الرباعي

  :من الفعل الثالثي  . أ

  :)1(من الثالثّي المجّرد - 1

  المثال  فعله  المصدر

  َفْعلٌ 

لَ 
ـــــــ
ــَع
َفـــ

  

  َصَبرَ   َصْبرٌ 

  َقامَ   ِقَیامٌ   ِفَعالٌ 

  َسَعلَ   ُسَعالٌ   ُفَعالٌ 

  َطارَ   َطَیَرانٌ   َفَعَالنٌ 

  َصَنعَ   ِصَناَعةٌ   ِفَعاَلةٌ 

  َرَحلَ   َرِحیلٌ   َفِعیلٌ 

  َنَفرَ   ُنُفورٌ   ُفُعولٌ 

  ُفُعوَلةٌ 

ـلَ 
ُعـــــ

َفـــــ
  

  َسُهلَ   ُسُهوَلةٌ 

  َظُرفَ   َظَراَفةٌ   َفَعاَلةٌ 

  َخُضرَ   ُخْضَرةٌ   ُفْعَلةٌ 

  َفَعلٌ 

لَ 
َفِع

  

  َفِرحَ   َفَرحٌ 
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 الغلب :"من المصادر التي خالفت هذه القواعد في اشتقاقها من الّثالثي المجّرد

وشّذ من مصدر . والّشكر، والحلب، والغفران، والسؤال، والحرمان، والهدى، وغیرها

 )1("المتعّدي العلم والّلزوم والركوب وغیرهافعل 

  :)2(واحد حرفمن الثالثي المزید فیه  -2

  املثال  فعله  املصدر

  َأْقَدمَ   ِإْقَدامٌ   َأْفَعلَ   ٍإْفَعالٌ 

  َأَقامَ   إقامة  َأْفَعلَ   )إفعالة(ِإَفاَلٌة 

  َجنَّدَ   َتْجِنیدٌ   َفعَّلَ   تَفِعیلٌ 

  َجرَّبَ   َتْجِرَبةٌ   َفعَّلَ   َتْفِعَلةٌ 

  َكذَّبَ   ِكذَّابٌ   َفعَّلَ   ِفعَّالٌ 

  َقاَتلَ   ِقَتالٌ   َفاَعلَ   ِفَعالٌ 

  َداَخلَ   ُمَداَخَلةٌ   َفاَعلَ   ُمَفاَعَلةٌ 

  َقْیَتاًال   َقاَتلَ   َفاَعلَ   َفْیَعالٌ 

  َتْرَجمَ   َتْرَجَمةٌ   َتْفَعلَ   َتْفِعَلةٌ 

      

  

  

 .212.صالمرجع السابق، : صالح مهدي الفرطوسي وهاشم طه شالل.   1      
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  المثال  فعله  المصدر

  َسنبس  )إسراع(َسْنَبَسةٌ   َسْفَعلَ   َسْفَعَلةٌ 

  )سّكن(َطْأَمنَ   َطْأَمَنةٌ   َفْأَعلَ   َفْأَعَلةٌ 

  َحْتَرفَ   )خشونة(َحْتَرَفةٌ   َفْتَعلَ   َفْتَعَلةٌ 

  َطْمَأنَ   َطْمَأَنةٌ   َفْعَألَ   َفْعَأَلةٌ 

  َقْلَسى  َقْلَساةٌ   َفْعَلى  َفْعَالةٌ 

  َعْفَرتَ   َعْفَرَتةٌ   َفْعَلتَ   َفْعَلَتةٌ 

  )فتن قلبه(َخْلَبَس   َخْلَبَسةٌ   َفْعَلَس   َفْعَلَسةٌ 

  )أخذ بحلقه(َغْلَصمَ   َغْلَصَمةٌ   َفْعَلمَ   َفْعَلَمةٌ 

  َقْطَرنَ   َقْطَرَنةٌ   َفْعَلنَ   َفْعَلَنةٌ 

قارب الخطى (َقْصَملَ   َقْصَمَلةٌ   َفْعَملَ   َفْعَمَلةٌ 

  )في مشیه



 
 

  

  

  المثال  فعله  المصدر

  )ألبسه القلسنوة(َقلنس  َقْلَنَسةٌ   َفْعَنلَ   َفْعَنَلةٌ 

قطع (غلهصة  َفْعَهل  َفْعَهَلةٌ 

  )الغلصوم

  َغْلَهَص 

  جهور  )رفع الصوت(َجهَورة  َفْعَولَ   َفْعَوَلةٌ 

قطع : الّزرع(َشْرَیف  َشریفة  َفْعَیل  َفْعَیَلةٌ 

  )أوراقه

  َحْمَظلَ   )جني الحنظل(َحْمَظَلةٌ   َفْمَعلَ   َفْمَعَلةٌ 

  )صرعه(جْندل  َجْنَدَلةٌ   َفْنَعلَ   َفْنَعَلةٌ 

  دهبل  )تكبیر اللقمة(َدْهَبَلةٌ   َفْهَعلَ   َفْهَعَلةٌ 

  َحْوَقلَ   حوَقَلٌة   َفْوَعل  َفْوَعَلةٌ 

  سیطر  سیطرة  َفْیَعلَ   َفْیَعَلةٌ 

  مرحب  مرحبة  َمْفَعلَ   َمْفَعَلةٌ 

  نرجس  نرجسة  َنْفَعلَ   َنْفَعَلةٌ 

  َهْلَقمَ   )تكبیر اللقمة(َهْلَقَمةٌ   َهْفَعلَ   َهْفَعَلةٌ 

  یرنأ  )الصبغ بالحّناء(َیْرنَأٌة   َیْفَعلَ   َیْفَعَلةٌ 



 

  

  

 :)1(ّرباعيمن الفعل ال  . ب

  :المجّرد رباعيّ من ال .1

  المثال  فعله  المصدر

  َفْعَلَلةٌ 

لَ 
ْعَل
َف

  

  دحرج  دحرجة

  زلزل  زلزال  ِفْعَالل

 

 :من الرباعي المزید فیه حرف واحد .2

َتَدْحُرٌج من الفعل : ، نحو قولنا)َتَفْعَللَ (من الفعل ) َتَفْعُلل(وردت فیه صیغة واحدة 

 .َتَدْحَرجَ 
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  :عالقة األوزان الّصرفیة بالمصطلحات: ثانيالمبحث ال

  :والمصطلحات عند القدامىاألوزان    .1

مة بل كانت منظّ  ،لم تكن عشوائیة تولیده عند العربعملیة وضع المصطلح و إّن        

عمل أو فعل أو لن مدروسة منذ القدیم، بحیث تم تخصیص كّل بناء صرفي أو وزن معیّ و 

ة العربیة مؤلفات أكبر أئمّ  ههو أمر أّكدت، و حددةم بشروط وخصائص مظاهرة معینة تتسّ 

دیوان (، و)هـ276(البن قتیبة)أدب الكاتب(، و)هـ8(ویهلسیب )الكتاب(بـ  لها، بدءاً حوفطا

لعربیة الحدیثة بالقاهرة وصوال إلى ما أقّرته مجامع الّلغة ا)...هـ350(للفارابي )األدب

ا بیان أشهرها وأكثرها شیوعً یلي بشرح و فیما  يوسنكتف .سائر األمصار العربّیةودمشق و 

  :تداوال اعتمادا على ما جاء في قرارات مجّمع الّلغة العربیة بالقاهرةو  استعماًال و 

 ِتَجاَرةٌ -ِخَیاَطةٌ -ِحَیاَكةٌ : كقولنا: أوصفة ةاغ على هذا الوزن ما دّل على حرفیص :ِفَعاَلةٌ    . أ

یصاغ للّداللة على "  :جاء في قرار المجّمع...ِسَقاَیةٌ -ِطَباَعةٌ -ِصَباَغةٌ -ِحَداَدةٌ -ِصَناَعةٌ 

  )1("بالكسر "ِفَعاَلةٌ " صدر على وزنمالحرفة أو شبهها من أي باب من أبواب الثالثي 

خاصیة االستیالء إذ –زیادة على خاصیة االشتمال -وقد أضاف أبو هالل العسكري

وذلك أنَّ الِفَعاَلَة لالْشِتَماِل مثل العصابة والعمامة والقالدة ولذلك جاء أكثر " :یقول

القصارة والخیاطة ومثل ذلك العبارة الشتمالها على : أسماء الّصناعات على فعالة نحو

 :وزاد ابن قتیبة .)2("والفعالة أیضا تكون لالستیالء مثل الخالفة واإلمارة...ما فیها

 «و » النَِّجارة«و  »كالِقَصاَرةِ «الوالیاتناعات و تأتي كثیًرا في الصّ  "ةالَ عَ وفِ ""

  »ِوَكالةال «و » الخیاطة

  

، )مناهج ترقیة اللغة تنظیرا ومصطلحا ومعجما( أعمال مجمع اللغة العربیة بالقاهرة: محمد رشاد الحمزاوي .1

 .564.، ص1988، 1دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط

  .73ه، ص1353، )دط(الفروق اللغویة، مكتبة القدسي، القاهرة،  :أبو هالل العسكري .2



 

                                                                                                                              »العرافة«و»النَِّكاَبُة  «و  »اإلمارة«و » الخالفة «و » الِجَرایة«و » الوصایة «و  

                          » الِقَیاَسةُ «و )بلاإل حسن القیام على ( » اإلبالة«، و)والیة الّصدقات( » السَِّعاَیة

  )1(" » السَِّیاَسةُ «و

داللة على بقایا الشيء  أو، استعمل هذا البناء في مجال األمراض واألصوات :فـَُعالٌ    . ب

 ُصَراٌخ،:(ونقول في األصوات...) ُصَداعٌ  ُدَواٌر، ُزَكاٌم،( :في األمراض فنقول حطامه،و 

 :"الرازي یقول الفخر...) ُرَكامٌ  ُحَطاٌم، ُفَتاٌت،:(بقایا الشيء، وعن ...)ُبَكاءٌ  ُعَواٌء،

والُفَعاُل في أكثر األمور یدل على مكروه أو منكر، أّما في المعاني فكالسَُّباِت والُفَواُق 

َداُع ألمراض وآفات في الّناس والّنبات، وأّما في األعیان فكالجّذاذ  َكاُم والدَُّواُر والصُّ والزُّ

وزاد ابن قتیبة  .)4(") 3(ةوالسُّحال، )2(والفتات وكذا إذا لحقته الهاء كالُبرادهوالحطام 

 »الُقَالب« األدواء إذا كانت على فعال أتت بضم الفاء مثلو : قالوا :"بقوله

َفار«و َداع«  و »)5( الصُّ  « و  » طاشالعُ  « و» الُبَوال« و » داالُكبَ « و »الصُّ

 ...ٌش اطبه عُ  :وٕاذا كان العطش یعتریه كثیًرا قالوایقال عطش عطشا، .  » یامالهُ 

 :أ، فإن أردت اسم ما به قلتفالن یقوم كثیرا إذا أردت أّنه یختلف إلى المتوضَّ  :وتقول

  .)6("به ُقَوامٌ 

   كلمة موجودة في القاموس المحیط جاءت كّلها على  90قد أحصى الكواكبي هذا و        

كل ما جاء من الكالم العربي على هذا الوزن فیه داللة على "أّن یؤّكد على و  "ُفَعاَلةٌ "وزن 

  )7(."بقیة شيء أو ردیئه أو الّرديء من كل شيء

 .582.، ص)دط(أدب الكاتب، تح محمد الّدالي، مؤسسة الرسالة، بیروت، : ابن قتیبة .1

 .ما یتساقط من الحدید: لُبرادها .2

 .سفلتهم: سحالة القوم: الّسحالة .3

تفسیر الفخر الرازي المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، دار الفكر للطباعة : الرازيفخر الدین محمد  .4

 .174.م، ص1981، 1، ط29والّنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ج

فارو. داء یصیب القلب: الُقالب .5  .ماء یجتمع في البطن الصُّ

 .580.المرجع نفسه، ص :ابن قتیبة .6

 مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، ت العلمیة،األوزان العربیة في المصطلحا: محمد صالح الدین الكواكبي .7

  .193.م، ص1961، 2، ج36العدد ،دمشق



 
 

 )بناللّ بقیة الماء و (ُصَباَبةٌ  :نذكر على سبیل التَّمثیل عّده وأحصاه الكواكبيمن بین ما و  

من الشعر و  زَّ ما جُ (ُجَزاَزةٌ  ،)ما صهر من الّشحم(ُصَهاَرة ،)رغوة القدر من ما فار(َباخةطُ 

ما ُألقي من (ةیقانُ  ،)من المنخل ما بقي(خالةنُ  ،)ما سقط من النشر(ُنَشاَرة ،)الحشیش

 ع مقابل مصطلحات أجنبّیةالمصطلحات الّتي وضعها المجمّ  منو  ).عامالطّ 

  ... )Condenséثافة كُ ( ،)Homogeantُجَناَسة( ،)Gelةمالھُ ( )Fonteهارةصُ (

 :ومنه نجد) ُفَعالْ (اعتمد هذا الوزن في مجال األصوات إلى جانب الوزن  :َفِعيلٌ    . ت

كما  ...) هزیم - زئیر -أزیز– الّرنین–أنین  –الّنهیق  - الخریر -الهدیر –الّصهیل(

 –ثقیل  –خفیف  –عریض  –طویل ( :اعتمد أیضا في مجال الّصفات ومنه قولنا

شحیح  –بخیل  –م یكر  –قبیح  –جمیل  –نحیف  –غلیظ  –قصیر  –رقیق  –سمیك 

البناء  أو بمجّمع الّلغة القاهري نحو تخصیص هذا الوزن التوّجه سادبینما ، ....).

قیاس صیغة "  :لصیاغة كل ما یدّل على المشاركة حیث یقول الدكتور مصطفى جواد

  )1(."فعیل للّداللة على المشاركة، مثل جلیس وخلیل وأكیل ووكیل 

وعنه یقول  ،ى وزنه كل ما كان داال� على حركة أو اضطرابویصاغ عل :فـََعَالنْ   . ث

تقاربت  نحی واحد ومن المصادر الّتي جاءت على مثال" ):هـ180.ت(سیبویه 

 واهتزازهالنّزوان والّنقزان والّقفزان، وٕاّنما هذه األشیاء في زعزعة البدن  :المعاني قولك

ثیان غوتحّرك، ومثله ال ألّنه زعزعةومثل هذا الغلیان  ...له العسالن مثفي ارتفاع و 

 ومثل ذلك الّلهبان والّضمدان والوهجان ألّنه تحّرك الحرّ ...ثورتو ألّنه تجیش نفسه 

والمصطلحات التي تحمل حركة واضطرابات كثیرة  )2(."ره فإّنما هو بمنزلة الغلیانؤوُّ تو 

 في لغتنا العربیة، نذكر 
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هذا ع الّلغة العربیة بالقاهرة ولقد أّكد ووافق مجمّ  ...).ذوبان، دوران، سریان، جریان،(منها

ن ِلَفَعَل َال عَ ُیَقاُس المصدر على وزنِ فَ  :"ه حیث جاء في إحدى القرارات الصادرة عنهالتوجّ 

  .)1("الّالزم مفتوح العین إذا دّل على تقّلب و اضطراب

لقد أقّره المّجمع حیث یقول الدكتور ، و ...)لتَّْهَداُر،التَّْلَعابُ التَّْجَواُل،ا( :كقولنا :تـَْفَعالٌ   . ج

ح أخذ المصدر الّذي على وزن َتْفَعاْل من الفعل للّداللة على الكثرة و  :"الحمزاوي َیصِّ

      :معنى جدیدا لهذا البناء أال و هوولقد أضاف المّجمع العراقّي صفة و  .)2("المبالغة

تكاثر غیر نمّو و  )3(الّداللة على الّنمو بإضافة ماّدة جدیدة من الخارج، فالّتركام "

  )4("ذاتيّ 

فیمكن أن " ،االلتهابهو ّداللة على نوع من األمراض أال و استعمل هذا البناء لل :افتعال  . ح

 .ألّن له معنى عام�ا آخر)انقالب(ال یقالاللتهاب القلب، و )اقِتَالب( :یقال

لقد اتََّفق أعضاء المّجمع على و ، )5(")انِمَعاء(ال یقالاألمعاء، و  اللتهاب )امتعاء(یقالو 

ال مانع من أن  :"االلتهاب حیث جاء في إحدى قراراتهمتخصیص االفتعال بمرض 

مشتّقة من العضو، قیاسّیة في معنى المطاوعة، لإلصابة  "االفتعال"تكون صیغة 

  )6(."بااللتهاب

، بل یكفي للحصول علیه خرآدون  معّین بوزن صرفيال یرتبط  :المصدر الصناعي  . خ

 اسم جمع، اسم مفعول، اسم فاعل،(األوزانإضافة یاء مشّددة بعدها تاء إلى أيٍّ من 

معنى جدید غیر  یشترط فیه تأدیةو  .).كلمة دخیلةمبالغة، غة یص صفة،اسم جامد، 

  معنى ما اشّتق 
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غة اسمّیة یالمصدر الّصناعي ص :"الّدمشقيو هو أمر ألّح علیه المّجمعان القاهري ، و منه 

 لحق به یاء مشّددة وتاء مربوطةمصدر أصلي أو من لفظ آخر بأن یُ  مؤّنثة تصنع من

هذه الّصیغة لسّد  الّلغة العربیة بالقاهرة قیاسّیة صوغ قد قّرر مجّمعو  )تسّمى تاء الّنقل(

یشترط في و  )1(."اظ جدیدة تعّبر عن معان جدیدةالّصناعات إلى ألفحاجة العلوم و 

 )عنصر(ال من االسم الجامدمثّق المصدر الّصناعي أن یحمل معنى جدیًدا، فاشتُ 

من اسم و  )اشتراكیة( مصطلح )اشتراك(من المصدر األصليّ ، و )العنصرّیة( مصطلح

  .  ..)مسؤولّیة(مصطلح )مسؤول(من اسم المفعولجاذبّیة، و  )جاذب(الفاعل

 :المصطلحات الموّلدة على مستوى المجّمع. 2

منذ ُأّسست المجامع اللغویة العربیة، ظّل شغلها الشاغل حفظ اللغة العربیة من كّل       

من مع اختراق وتغلغل المصطلحات شین وانحراف، ال سیما وأّن تأسیسها وقیامها تزا

األجنبیة في علومنا وآدابنا العربیة التي تخّبطت في فوضى المصطلح، فأصبحنا نرى 

للمصطلح األجنبي أكثر من مقابل واحد داخل البلد العربي الواحد، وهو األمر الذي جعل 

ة المجامع تصدر في كّل دورّیة أو عدد من مجّالتها جملة من المصطلحات العلمی

الموّحدة، مكتفیة بمقابل عربي واحد لكّل مفهوم واحد، إلى أن زاد وعظم عدد هذه 

المصطلحات مما استدعى من المجامع إصدار معاجم مخصوصة یحمل كّل منها بین 

المعجم الكبیر، معجم ألفاظ القرآن : (دّفتیه مصطلحات علم بعینه، فكان منها في اآلداب

معجم القانون، معجم الریاضیات، معجم (نها في العلوم ، وكان م..)الكریم، معجم األدب

، معجم )في جزءین( النفط، معجم الجغرافیا، معجم التاریخ واآلثار، معجم األحیاء

، معجم مصطلحات الریاضیات الحدیث، معجم الجیولوجیا، معجم )في جزءین(الكیمیاء

 ...). الكیمیاء والصیدلة

، مجلة مجّمع اللغة العربیة بدمشقوتعریفات لثالثین منها، " المصادر الّصناعیة"كلمة عن : مكي الحسني .1
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وتأكیدا للعالقة الموجودة بین مفهوم المصطلح ووزنه الّصرفي الذي وضع على      

من المصطلحات  جملة -بعد تصّفحنا لبعض المعاجم المخصوصة–أساسها، انتقینا 

األدبیة والعلمیة التي وضعتها المجامع، إما باستحداثها واشتقاقها، أو بشحنها بمفهوم جدید 

  : على سبیل المجاز، وفیما یلي جداول توضیحیة جامعة لما انتقیناه

  المصطلح األجنبي  مفهومه  المصطلح العربي الموضوع  وزن المصطلح

َلةٌ 
َعا
ِف

  

  )1(عمارة
على عّدة مبنى كبیر یشتمل 

  .مساكن
Immeuble 

  )2(َصوانة
قطعة أثاث صغیرة توضع عادة 

  .بجانب السریر
Commode  

  )3(ِخاللة
آلة تشبك األوراق بعضها ببعض 

  .بالّسلك
Fastner  

َلة
َعا
ُف

  

  )4(ُصَهاَرةٌ 
من الّصهر للشيء المصهور من 

  .معدن وغیره تخصیصا
Fonte 

  )5(ُهَالَمةٌ 

الغرویدي من الُهالم، للمحلول 

الذي یأخذ شكل الهالم حین 

  .الجمود

Gel 

  )6(ُهَضاَمةٌ 
التهضیم  من الهضم، لمحصول

  .الكیمیائي أو اإلحیائي
Digeste 
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وزن 

  المصطلح

المصطلح 

  العربي الموضوع

المصطلح   مفهومه

  األجنبي

لٌ 
َعی

َف
  

  )1(َأِمین

مرّكب مشتّق من الّنشادر بإحالل مجموعة ألكیل أو 

مجموعة آریل محّل ذّرة أو أكثر من ذّرات الهیدروجین، 

  .وقد یكون أّولّیا أو ثانوّیا أو ثالثّیا

Amine 

  Corniche  .الّطریق المرصوف الذي یحّف بالبحر أو الّنهر  )2(َرِصیف

  Enfant concu  .انفصاله عن أّمهالحمل المستكن قبل أن یولد بتمام   )3(جنین

نٌ 
َال
َفَع

  

  )4(َنَوَسان

من الّنوس وهو الّتذبذب، تخصیصا لحركة الشيء 

الذي كان ) Pendule(المعّلق في الهواء، ومنه النّواس 

  ).الرقاص،البندول(یسّمیه بعضهم

Oscillation 

  )5(َسَتَالن

من َسَتَل، سال قطرانا كاللؤلؤ والدم، لالنصباب قطرة 

لما كان یطلق علیها ) Burette(قطرة، ومنه الستالة 

  ).قّطارة(

Tomber 
goutte a 
goutte 

  )6(َرَوَذان

الحركة في ذهاب ومجيء كحركة رّواذ : من الروذة

وهو الجزء الذي یتحرك ذهابا ) Piston(المحركات 

  .وجیئة

Mouvement 
de va et vient 
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وزن 

  المصطلح

المصطلح العربي 

  الموضوع

  المصطلح األجنبي  مفهومه

ل
َعا
َتْف

  

  )01(تنمائي
النباتات التي تستمر بالّنمو بعد االزدهار، أو نمو 

  .الكأس بعد الّتلقیح
Accrescent 

  Accrete  .الّنمو بإضافة ماّدة جدیدة من الخارج  )02(تركام

  Hyperacidity  .زیادة نسبة الحموضة  )03(الّتحماض

ل
َعا
ْفِت
ا

  

 Absorption  .ظاهرة تغلغل منتظم لمائع ما في خالل ماّدة أخرى  )04(اْمِتَصاص

 Hepatitis  .إصابة الكبد بالتهاب  )05(اكتباد

 Gastritis  .إصابة المعدة بالتهاب  )06(امتعاد

ل
َعا
ُف

  

  )07(ُشهاق

من َشَهَق، وشهق ترّدد البكاء في صدره للمرض 

 المسّمى خطأ بالّسعال الّدیكي ألّن المصاب به یشهق

  .في سعاله شهیق الباكي

Coqueluche 

  )08(ُدَمال
من الدّمل، للحال التي تبدو فیها اندفاعات جلدیة 

 Furonculose  .ناجمة من التهاب نسیج خلوي تحت الجلد

  )09(ُحَمام

ارتفاع درجة الحرارة إذا خّدر المریض، وهو استعداد 

مرضي وراثي یصحبه سرعة الّنبض والتّنّفس والعرق 

  .والّزرقة

Hyperthermia 
Hyperthermy 
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لقد حملت المصطلحات الموّلدة على مستوى مجامع اللغة العربیة، زخما وتنّوعا في    

استخدام شّتى األوزان والمصادر اّلتي لم یفسح المجال أمامنا لجمعها وسردها جمیعها، 

  :يتبّقى منها فیما یلوزیادة على ما سبق ذكره نوجز بعضا مما 

  ٌهضم، ونزوحٌ (نحو قولنا: َفْعٌل وُفُعول.( 

  ٌِنَكاٌح، ِقران، َجَماعٌ (نحو قولنا : ِفَعال.(.. 

  ٌَمْوِرٌد، وَموِعد، َمقَدٌم، مسَرح، َمسلخٌ : (نحو قولنا: َمْفَعٌل وَمْفِعل.(.. 

  ٌِحمیةٌ جلسٌة، رحمٌة، َرمیٌة، ِقْتَلٌة، نعمةٌ : (نحو قولنا: َفْعَلٌة وِفْعَلة ،.(.. 

  ٌَمْحَرَقٌة، َمجَزَرٌة، َمْنَفَعٌة،: (نحو قولنا: َمْفَعَلة.(.. 

  ُالّتنشئة، التّبصرة، الّتزكیة، الّترقیة،: (نحو قولنا: التّفِعَلة.(.. 

  ُوالَقَطَعةُ (الُقطَعة : وقد یقال لموضع القطع: (نحو قول سیبویه: الَفَعَلُة والُفْعَلة (

َلَعُة للموضع والُجذَمُة، والَجَذَمُة، لَعُة والصَّ  )1()".والصُّ

 َطاعون، َناقوس، َساطور: (نحو قولنا: فاُعول.(.. 

  ٌُأْقُصوَصٌة، ُأْطُروحة، ُأرُجوحة،:(نحو قولنا: ُأْفُعوَلة.(.. 

إّن هذا الّزخم یؤّكده مثًال وجود عّدة أوزان السم األداة واسم اآللة، فقد وضع لهما     

) فاِعلٌ (نحو ِسنان، و) ِفَعالٌ : "(ي حوالي خمسة عشر بناًء وهيلوحدهما المجّمع العراق

كصفیحة، ) َفِعیلة(كَشعیب وَقِفیز، ) َفِعیل(كَذُنوب، ) َفُعولٌ (كَخابیة، و) فاعلة(َكَقارب، و

) مفعول(كدّبابة، و) فّعالة(كبّراد، و) َفعَّال(كطاحونة، و) فاعولة(كراقود، و) َفاعولٌ (

، )3(كمأطورة) َمْفُعولة(، و)2(كُمَشعَّر) ُمَفعَّل(َكُمطَرف، و) ُمْفَعل(، )إناء واسع(كمنجوب، 

  )4(."َكُمَصفََّحةٌ ) ُمَفعََّلةٌ (و

  .27- 26.ص.، ص1982، 2، ط4الكتاب، تح عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مج: سیبویه .1

 .الخفّ  :الُمَشعَّر .2

 .الُعْلَبةُ  :المأطورة .3
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  :مجامععاجم الم فيناعي الصّ  المصدر :الثالمبحث الثا

أّیما )األكثر نشاطا كونه  السیما القاهري منها(العربّیةلقد استفادت المجامع الّلغویة       

معان تعّذر لاستفادة من صیغة المصدر الّصناعي في بناء و تولید مصطلحات جدیدة 

ر مجّمع الّلغة العربّیة بالقاهرة قیاسّیة صوغ هذه قرّ  :"جاد مقابل لها في لغتنا العربّیةإی

من و  .)1("الصیغة لسّد حاجة العلوم و الصناعات إلى ألفاظ جدیدة تعّبر عن معان جدیدة 

ي حملته لداللة على معنى جدید غیر الذّ ا يأهم شرط في بناء المصدر الّصناع هنا كان

 ←الشخص (یكون الفرق في الّداللة أوضح في اسم الّذاتالكلمة المشّتق منها، و 

وقصد إثبات وتأكید مدى  ).إشكالیة←إشكال(أكثر منه في اسم المعنى )الشخصیة

من قبل القائمین على مجامع اللغة العربیة ) ناعيالمصدر الصّ (استعمال هذه الصیغة

المصطلحات العربیة ووضعها  والمشرفین على إعداد المعاجم المخصوصة، وتولید

وتوحیدها ، قمنا بجمع زمرة من المصطلحات الموّلدة أو المشحونة بمعنى مخصوص 

ا الّصرفیة جدید، وبیان مفهومها الجدید موازاة مع ذكر الكلمة األصل وتوضیح طبیعته

_ كلمة مرّكبة_ اسم جامد_ كلمة دخیلة_ اسم مفعول_ اسم فاعل_ مصدر أصلي(

  .، وموازاة مع ذكر المصطلح األجنبي األصل..)_صفة

األصل 

  الّصرفي

الكلمة 

  المشتّق منها

المصطلح 

  الموّلد

ضمن أحد معاجم (مفهومه

  )المجّمع

المصطلح 

  األجنبي

ر 
صد

لم
ا

ي
صل

أل
ا

  ِإْبَداِعیَّةٌ   ِإْبَداعٌ   

 حركة شعرّیة في اآلداب االسبانیة "

 "ائیةالماور " حركة تولدت عن

(Ultraismo)    تطالب بإبداع مملكة

  )2("...كونللجدیدة 

Creacionismo 
(sp) 
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األصل 

  الّصرفي

الكلمة 

  المشتّق منها

المصطلح 

  الموّلد

ضمن أحد معاجم (مفهومه

  )المجّمع

  المصطلح األجنبي

ي
صل

أل
 ا
در

ص
لم
ا

  

 امتصاصّیة امتصاص

خاّصیة  امتصاص الّضوء في مادة " 

 عنها بالّلوغاریتم الّطبیعيّ  ما و یعّبر

 )1(."لمعامل االمتصاص
Absorbance 

(en) 

  اءیالضِّ 

 

  ةائیّ یالضِّ 

 

ظاهرة تمتص فیها الماّدة إشعاعا،  "

ضوء  انبعاثاألمر الّذي ینتج عنه 

من أمثلة هذه ممّیز لهذه المادة و 

 )Fluorexence (الفلوریة  الظاهرة

  )Phosphorexence"()2(ریةالفسفو 

Luminexence 
(en) 

 الّتعبیرّیة الّتعبیر

ر یفنیة تعنى بتصو نزعة أدبیة و " 

األشیاء تصویرًا نابعَا من انفعاالت 

لفنان و یموج داخلّیة تعتري األدیب أو ا

تعّبر أكثر ما تعّبر بها عقله الباطن، و 

وتعكس  .عن الجانب المظلم من الحیاة

الهواجس الّتي تساور اإلنسان القلق و 

 )3(".المعاصر

Expressionism 
(en)  

 الِملكّیة لكالمِ 

أصلي یخّول صاحبه  حّق عینيّ "

استعمال الشيء المملوك له و استغالله 

 Propriété (fr)      )4(".و الّتصرف فیه

  

  

 .3.، ص2009، )ددن(، )دط(معجم الفیزیاء، القاهرة، : لجنة مصطلحات الفیزیاء بالمجّمع .1

 .601.ص :المرجع نفسه .2

 .45.األدب، مرجع سابق، ص معجم مصطلحات: فاروق شوشة وآخرون .3

 .145.مرجع سابق، ص معجم القانون، :أودیت إلیاس اسكندر وآخرون .4



 

  

األصل 

  الّصرفي

الكلمة 

  المشتّق منها

المصطلح 

  الموّلد

ضمن أحد معاجم (مفهومه

  )المجّمع
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 اإلتاحّیة اإلتاحة

الحراریة الفرق بین  افي الّدینامیك "

نتالبي لوحدة الكتلة لماّدة ما وبین اإل

نتروبي وحدة الكتلة احاصل ضرب 

لهذه الماّدة في أدنى درجة حرارة 

یحدث عندها الفقد لمتاحة 

  )1(".الحراري

Availability (en) 

مد
جا

 ال
سم

ال
ا

  

 األّمّیة مِّيٌّ األُ 

 و الكتابة، عدم القدرة على القراءة"

وقد یستعمل لعدم توافر المهارات 

األساسّیة الّتي تمّكن الفرد من الّتعامل 

 )2(".بیسر في مجتمعه

Illitéracy (fr) 

 األدبّیة األدب

لق مصطلحات الّنقد الجدیدة یطمن "

على جملة الخصائص الّلغوّیة 

لّنص األدبي البالغیة الّتي تمّیز او 

الّتي یّتحول عن غیره من النصوص و 

ادي إلى ممن خطاب  ،بها الكالم

البحث عن  ...إبداعیةممارسة فنیة 

ة في لغة الّنص منت الكاالمعطیا

كالوزن  خاصة الشعر، و األدبي

والقافیة والبنیة والبنى الّصوتیة 

 )3(".غیرهاوالتكرار و 

Littérarité (fr) 
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 الفردّیة فردال

 اتجاه یرى في الفرد أساس الواقع

والقیم، ویذهب في الفلسفة السیاسیة 

إلى أّن المثل األعلى للحكومة 

الصالحة إّنما هو تنمیة الحّرّیة 

 )1(."الّشخصّیة

Individualisme 
(fr) 

 أداتّیة داةاأل

البرجماتّیة قال به دیوي  منضرب "

المعرفة أداة للعمل أّن  :وملخّصه

 )2(."وسیلة للتجربةو 
Instrumentalisme 

(fr) 

 ّیةالمادّ  ماّدة

  كّل شيء إلى الماّدة مذهب یردّ "

به دون غیره  ل،مبدأ أوّ و  فهي أصل 

 )3(."تَُفسِّر الموجودات

Matérialisme (fr)  

بة
رك

لم
 ا
مة

كل
ال

  

 الماورائّیة  وراء+ ما

 أدبّیة ظهرت في عالمحركة فنّیة و "

 إطارباالسبانیة في  اآلداب الّناطقة

ورّیة الجدیدة الّتي عّمت ثّ المذاهب ال

حوالي ...العالم األوروبي األمریكي

 م على ید الشاعر التشیلي1920 سنة

   Vicente  Huidobro"فیثنتي أودویرو"

وتدعو إلى الّذهاب )1893-1948(

في الّتجدید إلى أبعد ما یمكن أن 

كل آثار  یدعو إلى هدم ...یتصور

 )4(..."الماضي

Ultraismo(sp) 
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 اللونّیة يلون+ ال

ى الّصورة من حالة زوال ما یطرأ عل"

 Acromaticity(en)  )1("ق الضوءرّ فزیغ لوني نتیجة لت

الّتي ال وصف للّذبذبة المیكانیكیة " الّالتوافقّیة التوافق+ ال

تتناسب فیها الّقوة تناسبا طردّیا مع 

إزاحة الجسم المتذبذب عن موضع 

 )2()."في خط مستقیم(اتزانه

Anharmonicity 
(en) 

 ةیّ ماهِ  ما هو

المقول في جواب ما هو في مقابل "

 :قال الجرجاني.الّسؤال عن الوجود

اهیة الشيء ما به الشيء هو هو م"

و هي من حیث هي هي ال موجودة و 

ال معدومة و ال كلي و ال جزئي و ال 

و األظهر أّنها نسبة ...خاص وال عام

إلى ما هو، جعلت الكلمتان ككلمة 

 )3(".واحدة

Quiddité(fr) 

لة
خی

لّد
 ا
مة

كل
ال

  

 الكرنفالّیة كرنفالال

 مصطلح استخدمه الّناقد الّروسي

 M.Bakhtinئیل باختین امیخ

ه إلى النصوص ب رلیشی) م1965(

تمّیز فیها صوت یاألدبّیة الّتي ال 

 ود صوت بمفرده،سال یعلى آخر، و 

بل تتعّدد أصواتها و تحتشد دون 

تفرقة أو تمییز فیما یعرف بتعّددیة 

قد استمّد و  ،(polyphony)األصوات

هذا الوصف من الّتشبیه باالحتفاالت 

الكرنفالّیة الّتي یتساوى في أدائها 

  (4)."المحتفلون جمیعا

Carnivalesque 
(fr) 
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 ةالّسریالیّ  الّسریالیة

في فرنسا  حركة فنّیة كانت بدایتها"

دت لها محاوالت الّتجدید الّتي مهّ 

 "جیوم أبو للینیر"بها عطلضا

(Guillaume Apollinaire)    

هذه الحركة تقوم و  م،1924ة في سن

على إعادة التلقائیة للتعبیر الفنّي عن 

طریق استكشاف العالم الباطن الّذي 

یكمن تحت الشعور الواعي فیكون 

هواجس عن األحالم و "آلیا"لفّن تعبیرًا ا

  )1("الّنفس و الّرغبات الباطنة

Surrealisme(fr) 

 الكالسیكّیة  كالسیكيّ ال

صطلح على اتجاه غلب إطالق الم"

خالل القرن  بامعّین ساد في أور 

الّسابع عشر وحّتى منتصف القرن 

التزم أدباؤها فیه  الثامن عشر،

المعاییر التقلیدّیة الّتي بالقواعد و 

لهموا استالكالسیكیة و  عرفت بها

نماذج األدب القدیم شكال 

 )2(..."مضموناو 

Classicism(en) 

 أمبیریة أمبیر
لفظ یطلق أحیانا على شدة الّتیار "

 )3("باألمبیرمقدّرة 
Amperage(en) 

 البارومترّیة بارومترال
ما یتعلق بقیاس الّضغط الجّوي "

  )4("أجهزتهو 
Barometry(en) 
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 البنیوّیة يّ وِ نیَ بِ ال

درّس في ضوئه العلوم منهج ت"

یهدف إلى توضیح الّنظام اإلنسانیة و 

ترّكز ...الّذي تُبنى في ضوئه فكرة ما

 ...في عالقاته األخرى على العنصر

 :یقّسم هذا المنهج الّنص إلى قسمین

یعّد الّناقد و  ..بنیة تركیبیةو  بنیة داللیة

رائًدا لنظرّیة  )م1913.ت(دي سویسر

 )1(".البنیوّیة

Structuralism(en) 

 الحّرّیة حرّ ال

الكائن الحّي الّذي  بوجه عام حال)أ"(

ویفعل طبًقا  .ال یخضع لقهر أو غلبة

تصدق على و  وٕارادته، لطبیعته

  . ..الكائنات الحّیة جمیعها

الحرّیة اإلنسانیة ذات صور شّتى )ب(

  :أهمها

هي القدرة على حرّیة سیكولوجیة و - 1

خضوع لمؤّثر التحقیق الفعل دون 

  ...خارجي

اجتماعیة، وهي حرّیة سیاسّیة و - 2

الفرد أن یفعل ما  هاالّتي یستطیع فی

  ...یرید في حدود القانون

الحرّیة بمفهوم  ربط..الماركسّیون..- 3

  .الّضرورة

الخروج   «عند متصّوفة اإلسالم-4

جمیع  عن رق الكائنات و قطع

 )2(" »..العالئق واألغیار

Liberté(fr) 
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 الُبَقِعیَّةُ  الُبَقعْ 

جریدي یتمّیز أحد اتجاهات الفن التّ  "

تأخذ  بوضع مساحات لونّیة كبیرة

 )1(".شكل البقع على سطح الّلوحة
Tachisme(fr) 

ةُجْمُهوِریِّ  جمهور  

هي الدولة الّتي ینتخب  :قدیما "

  .ال تأخذ بمبدأ الوراثةرئیسها و 

 دولة یحكمها ممثلون یختارهم :حدیثا

 الّشعب عن طریق االنتخاب العامّ 

 )2(."ینتخب رئیسها أیضاو 

République(fr) 

 َأْخالقیَّة أخالق

ل سمة ما هو أخالقي من عم.. "

 ةأخالقیّ فردي أو جماعي وتقابلها الّال 

.(Immoralité) 

یطلقها كانط على الّتوافق الّتام ) 2(

وتالقي اإلرادة مع القانون األخالقي 

  )3(."القصد مع فكرة الواجبو 

Modalité(fr) 

عل
لفا

 ا
سم

ا
  

واقعال  الواقعّیة 

معالجة قضایا إلى  أدبّیة دعتحركة "

تقدیمها من و  مأخوذة من الواقع،

قد و  خالل وصف موضوعي دقیق،

 ظهرت في أعقاب الحركة الّرومانسیة

تأّثرت بروح العلم القائمة على  ...

ثّم شاعت بعد الحرب ...ة الموضوعیّ 

  )4("العالمیة الثانیة

)Realism(en 
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 الّشاعرّیة شاعرال

یعني و  صفة تشتق من ماّدة الّشعر،"

قد یعنى بها و  بها أحیانا ملكة الّشعر،

عناصر التأثیر على الّشعر في عمل 

فیقال نثر شاعري إذا  أدبي أو فنّي،

كان یصطنع لغة الّشعر الفنّیة 

 )1(".ووسائله في اِإلْمَتاع

Poetisme(fr) 

ماّص ال یَّةُ   نسبة مقدار  اإلشعاع الّذي یمتّصه  " الَماصِّ

الّسطح إلى اإلشعاع الكلي الواقع 

)2(".  علیه  Absorptivity(en) 

فاعلال لفظ یطلق بصفة عاّمة على شّدة  " الفاعلّیة 

)3(".اإلشعاع المنبعث من ماّدة مشّعة  

Activity(en) 



 
 

معـاجم أصـدرها مجّمـع اللغـة العربیــة  سـّتةمّسـت  قمنـا بهـا والتـي إن عملیـة المسـح البسـیطة التـي        

  :مّكنتنا من الحصول على الجدول اآلتيبالقاهرة، 

المصادر عدد   الحرف  المعجم

  الّصناعّیة

عدد المصطلحات 

  اإلجمالي
 %النِّسبة

  05.30  113  06  أ  معجم التّاریخ

  A 03  275  01.09  معجم الجغرافیا

  A  23  193  11.91  المعجم الفلسفي

معجـــــــــــــــم مصـــــــــــــــطلحات 

  األدب

C  03  15  20  

  0.78  1148  09  أ  معجم الكیمیاء والّصیدلة

  S  07  107  6.54  معجم ألفاظ الحضارة

  02.75  1851  51  المجـــــــــــموع

  

نالحظ من خالل هذه المعطیات األّولّیة ارتفاع نسبة االعتماد على المصدر الصناعي معجمي األدب  

عكس المعاجم األخرى، وُیَفّسر ذلك بالّتطور والتجّدد الذي یعرفهما هذان الحقالن، زیادة على  ،والفلسفة

مـن هنـا كــان اسـتخدام المجّمـع الّلغــوي . عـدم وجـود مصـطلحات جــاهزة ضـمن الّرصـید الّلغــوي المتـوارث

لّنظریـات والمـدارس واللّتعبیـر عـن المفـاهیم  موّجهـا بالّدرجـة األولـى ) المصـدر الّصـناعي(القاهري لبناء 

الظــواهر الّطبیعّیــة  وألفــاظ الحضــارة التــي تعـرف تحــوّال مســتمّرا، وبدرجــة أقــّل، واألدبّیــة الجدیــدة،  فلسـفیةال

   .والتحوّالت والتفاعالت الكیمیائیة

 



 

 

  

  

         

 من خالل قیامنا بهذه الّدراسة، لمسنا الّصلة المتینة والعالقة الوطیدة التي تربط بین       

علمي الّصرف والمصطلح، إذ ال یمكن لعلم المصطلح أن یؤّدي عمله، ویستوفي مهامه 

دونما االعتماد على الّطرائق الّصرفیة في تولید ووضع مصطلحات جدیدة تغّطي المفاهیم 

العلمیة والّتقنّیة واألدبیة التي باتت تتهاطل علینا من هنا وهناك، ویتجّلى هذا االعتماد 

  :في

 الّصغیر، الكبیر، (ات جدیدة عن طریق  آلیة االشتقاق بأنواعه الثالثةبناء مصطلح

 .، بعد تعّذر إیجاد مقابل عربي جاهز)األكبر

  تخصیص أوزان صرفّیة معّینة لمصطلحات دون غیرها، حیث خّصص العرب

للّداللة على ) ُفعال(للّداللة على الحرفة أو الّصفة، ووزن ) ِفعالة(مثال وزن 

لما دّل على الحركة ) َفَعالن(وات وبقایا األشیاء، ووزن األمراض واألص

 .. .واالضطراب

لقد قادتنا محاولة ضبط العالقة أو األثر الذي یحدثه علم الّصرف في علم المصطلح  

إلى تسلیط الضوء على أعمال مجامع الّلغة العربیة ال سیما القاهري منها، 

وبالخصوص جهود هذه المجامع في مجال وضع المصطلح وتولیده وتوحیده، تصّفحا 

  :ما وقفنا علیه لمجّالتها ومسحا لبعض معاجمها فكان من أهمّ 



 
 

  إقرار أعضاء المجمع الّلغوي لنفس األوزان القدیمة التي خّصصها العرب

: الّدال على المرض) ُفعال(للّداللة على معان معّینة، فاشتّقوا مثال على وزن 

 الداّل على الحركة ) فعالن(، واشتّقوا على وزن ..ُشهاق، ُدَمال، ُحَمام

  

 .. .، َرَوَذانَنَوَسان، َسَتَالن: واالضطراب

  تضمین أعضاء المجّمع بعض األوزان معان جدیدة، كتخصیصهم وزن

، ووزن ..جلیس، خلیل، أكیل، وكیل: لما دّل على المشاركة كقولهم) َفعیل(

 .. .َتْنمائي، َتْركام، َتْحماض: لما دّل على الّنمّو نحو) تفعال(

تبّنیها واستخدامها المصدر ومن بین األوزان التي دعا أعضاء المجّمع إلى ضرورة    

الّصناعي، نظرا للحاجة الملّحة إلى بناء مصطلحات جدیدة، وُیبنى هذا األخیر بإضافة 

ولقد صاغ أعضاء . یاء مشّددة بعدها تاء مربوطة إلى آخر الكلمة مهما كانت طبیعتها

المجّمع والمشرفون منهم على تألیف المعاجم المخصوصة مئات المصطلحات الجدیدة 

عتمادا على صیغة المصدر الّصناعي في شّتى المجاالت والحقول المعرفیة فأخذوا من ا

: ، ومن اسم الفاعل..اإلتاحّیة، اإلباضّیة، الّشیوعّیة، االمتصاصّیة: المصدر األصلي

الّسریالّیة، الكالسیكّیة، : ، ومن االسم الّدخیل..الفاعلّیة، الماّصّیة، الّدافعّیة، الواقعّیة

المسؤولّیة، : ، ومن اسم المفعول..الماّدّیة، األّمّیة: ، ومن االسم الجامد..رّیةالبارومت

، كما اشتّقوا من الّصفة واالسم المرّكب ومن جمیع الكلمات بغض ..المحسوبّیة، المردودّیة

الّنظر عن طبیعتها الّصرفّیة، ففي معجم التاریخ الّصادر عن مجّمع القاهرة مثال، كان 

مصطلحا بنسبة  113لّصناعّیة الموّلدة في حرف األلف سّتة من أصل عدد المصادر ا

مصطلحا  193ثالثة وعشرین من أصل ) A(، وفي المعجم الفلسفي في حرف 05.30%

، وهي نسب تكشف مدى استغالل واعتماد المعاجم الحدیثة على بناء %11.91 بنسبة

ومعان جدیدة، ناهیك عن في تولید مصطلحات جدیدة تحمل مفاهیم ) المصدر الّصناعي(

  .اعتمادها على طرائق الّتولید األخرى بنسبة كبیرة 



 

نرجو في األخیر بعدما استفدنا كثیرا من هذه الّدراسة أن نكون قد أفدنا ولو قلیال،    

راجین من المولى عّز وجّل أن یتقّبل مّنا هذا العمل، وأن یتجاوز عّنا ما كان به من 

هد أّنا لم نّدخر جهدا في سبیل إنجاز وٕاتمام هذه المذّكرة، نقص وقصور، وهو عالم وشا

  . فلك الحمد والّشكر رّبي أّوال وآخرا
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