ملخص بحث علمي بعنوان " الجهود االصطالحية المعجمية في
كتاب التعريفات للجرجاني ت 618هـ "
إعداد  :إبراهيم علي األحيمر الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف الخلق وعلى إمام
المرسلين  ,سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثي ار .
وبعد :
فإنه يطيب لي أن أضع يدي في نشر البحوث العلمية كـأول محاولة متواضعة
مني لنشر مثل تلك البحوث القيمة  ,في رحاب اللغة ـ العربية ـ الشريفة عموما ,
وفي مجال الدراسات اللغوية على وجه الخصوص .
أقدم في هذه الوريقات ملخصا لبحث علمي بعنوان " الجهود االصطَلحية
المعجمية في كتاب التعريفات للجرجاني ت 616هـ "  ,فإني قد رأيت أنه من
علي أن أقوم بوضع ملخص لهذا البحث القيم  ,ونشره  ,واخراجه من
الواجب َّ
أرفف المكتبات  ,ونفض غبار الزمن عنه  ,إلى نور الوجود والنشر بإذن اهلل عز
َّ
وجل .


نوقشت هذه الرسالة يوم  5102/2/05م وهو بحث مقدم الستكمال متطلبات درجة اإلجازة العالية "الماجستير"

في الدراسات اللغوية  ,إعداد الطالب  :منصور علي عبد العزيز  ,إشراف الدكتور  :أحمد الهادي رشراش و أد
محمد منصف القماطي عضوا داخليا  ,أد الصادق إبراهيم بصير عضوا خارجيا .
.
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هذا البحث قُدم كرسالة "ماجستير" كما بينا في حاشية هذه الصفحة  ,إذ يتكون
ـ البحث ـ من ثالثمائة صفحة  ,حيث ابتدأ الطالب بحثه بذكره للمقدمة  ,وكانت
هذه البداية معتادة عند كل باحث  ,بحمد اهلل الذي ال مغني سواه  ,وال معبود بحق
إال إياه  ,وبالصالة والسالم على النبي العربي األمين عليه أفضل الصالة وأزكى
التسليم .
ثم تحدث عن اللغة العربية وأهميتها وموقعها بين اللغات وما حظيت به هذه
اللغة من اهتمام بها وعلو شرفها وخاصة نزول القرآن الكريم بها .
وقد أكد في مقدمته أيضا أن علم المصطلح  :له جذور عند علماء العرب
والمسلمين  ,وأنهم استخدموا هذا العلم في كافة المجاالت  ,وخاصة العلوم
اإلسالمية وعلوم اللغة .
ثم نجده متحدثا عن أسباب اختياره للبحث بجملة من األسباب من بينها :
حرصه على لغة القرآن الكريم  ,التعرف على مدى اهتمام اللغويين العرب بدراسة
المصطلحات وتبويبها والعناية بها .
َّم إلى  :مقدمة وأربعة فصول وخاتمة تضم
وكانت طبيعة بحثه تقتضي أن ُيقس َ
أهم النتائج التي توصل إليها .
تحدث في الفصل األول مختص ار إياه بالتعريف بالجرجاني  ,ثم احتوى الفصل
الثاني على دراسة المصطلحات الصوتية والصرفية والعروضية  ,واحتوى الفصل
الثالث على دراسة المصطلحات النحوية  ,واحتوى الفصل الرابع على دراسة
المصطلحات اللغوية والبالغية  :المعاني  ,والبيان  ,والبديع  .ثم أنهى بحثه
بخاتمة تضم أهم النتائج التي توصل إليها من خالل كتابة بحثه  ,وكذلك بعض
التوصيات التي رأى أن لها أهمية في الدراسات اللغوية .
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تحدث في توطئة البحث التي أطلق عليها اسم " التمهيد " متحدثا باختصار
في ثالث صفحات عن طرق صياغة توليد المصطلحات من اشتقاق  ,ومجاز ,
ونحت  ,وتعريب .
فقد عنون الفصل األول بعنوان " كتاب التعريفات للجرجاني " فقد تحدث في
ثناياه عن السيرة الذاتية للجرجاني ذاك ار شيوخه الذين منهم " :أكمل الدين محمد
بن محمود البابرتي "  ,ومن تالميذه  :أبو الفتوح الطوسي  ,وقد ذكر الذين أثنوا
عليه منهم  " :البدر العيني " حيث قال في حقه " كان عالم الشرق عَلمة
الدهر "  .ومن أهم مصنفاته " التعريفات " الذي كان هو المختار في هذا البحث.
فقد ذكر الباحث بأن "الجرجاني " كان على المذهب الحنفي ؛ حيث إن بعض
اإلشارات في الكتب األخرى تشير إلى أنه " كان متكلما بار از ومتصوفا مشهور ".
وقد أنهى الباحث تمهيده عن  :سيرة حياته بسنة وفاته التي اختلف فيها فمنهم
من قال في سنة (  )618ومنهم من قال في سنة ( . ) 615
ثم تحدث عن كتاب التعريفات من حيث  :العنوان  ,األهمية  ,عدد الطبعات,
صّنفت على منواله  ,وكذلك منهج الكتاب .
المحققون  ,وأهم الكتب التي ُ
وقد وضح بأن أسلوب كتاب التعريفات قد ُميِّز بمزايا منها  :اإليجاز ,
اإلطناب  ,روعة األلفاظ  ,وحسن عباراته  ,وقد ذكر الجرجاني في كتابه أمثلة
للفهم واإليضاح .
كانت مادة الكتاب مكونة من عدة علوم منها  :علوم الدين اإلسالمي  ,علوم
اللغة العربية  ,علم الكتاب  ,علم التصوف  ,علم الفلسفة  ,علم الهندسة  ,علم
الهيئة  ,علم الفلك .
وكان من أهم الشواهد التي استشهد بها الجرجاني في كتابه التعريفات هي :
القرآن الكريم  ,الحديث النبوي الشريف  ,كالم العرب  ,الشعر  ,النثر .
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وقد وضع للفصل الثاني عنوانا تحت اسم  :المصطلحات الصوتية والصرفية ,
ومن بين هذه المصطلحات  :اإلبدال  ,االجتماع  ,األجوف  ,اإلدغام  ,اسم اآللة
 ,اسم الزمان والمكان  ,اسم الفاعل  ,اسم المفعول  ,األسماء المقصورة  ,األسماء
المنقوصة  ,االسم المنسوب  ,اإلشمام  ,األصوات  ,اإلعالل  ,اإلمالة  ,التجنيس
المضارع  ,تجنيس التحريف  ,تجنيس التصحيف  ,تجنيس التصريف  ,الترتيل ,
التصريف  ,التصغير  ,التنافر  ,الثالثي  ,جمع القلة  ,جمع الكثرة  ,الحرف
األصلي  ,الحرف الزائد  ,حروف اللين  ,الخماسي  ,الرباعي  ,الروم  ,الساكن ,
السالم  ,السداسي  ,الصحيح  ,الصرف  ,الصوت  ,اللفيف المفروق  ,اللفيف
المقرون  ,المثال  ,المصغر  ,المضاعف  ,المعتل  ,الممدود  ,المنسوب,
المنشعبة  ,المنقوص  ,المهموز  ,الناقص .
هذه المصطلحات مرتبة ترتيب األلفبائي وعددها ستة وأربعون مصطلحا ,
مبتدئة بمصطلح اإلبدال و منتهية بمصطلح الناقص .
ثم تحدث عن المصطلحات العروضية ومنها  :االبتداء  ,أجزاء الشعر ,
اإلذالة  ,اإلضمار  ,البتر  ,الترفيل  ,التسبيغ  ,التشعيث  ,التنوين  ,الثرم  ,الثلم ,
الجزء  ,الحذف  ,الحشو  ,الخبن  ,الخبل  ,الخرب  ,الخرم  ,الخزل  ,الروي ,
الشعر  ,الشكل  ,الصدر  ,الصلم ,
الزحاف  ,السبب  ,السالمة  ,الشطر ,
ْ
الضرب  ,الطي  ,العصب  ,العضب  ,العقل  ,العلة  ,الفاصلة الصغرى ,
الفاصلة الكبرى  ,القافية  ,القصر  ,القصم  ,القطع  ,القطف  ,الكسف  ,الكف ,
النظم  ,النقص  ,النهك  ,الوتد المجموع  ,الوتد المفروق  ,الوقص  ,الوقف .
وكذلك هذه المصطلحات مرتبة ترتيب األلفبائي وعددها خمسون مصلحا ,
مبتدئة بمصطلح االبتداء ومنتهية بمصطلح الوقف .
ثم سار على نهج ترتيب المصطلحات فنجده يتحدث في الفصل الثالث عن
المصطلحات النحوية وهي  :االبتداء  ,االستدراك  ,االسم  ,أسماء األفعال ,
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أسماء العدد  ,اسم ال التي لنفي الجنس  ,اسم اإلشارة  ,اسم إن وأخواتها  ,االسم
التام  ,اسم التفضيل  ,اسم الجنس  ,االسم المتمكن  ,اإلسناد  ,اإلضافة ,
اإلضراب  ,اإلضمار  ,االعتراض  ,اإلعراب  ,أفعال التعجب  ,أفعال المدح والذم
 ,أفعال المقاربة  ,األفعال الناقصة  ,أفعل التفضيل  ,البدل  ,البضع  ,بلى  ,تاء
التأنيث  ,التابع  ,التأكيد  ,التأكيد اللفظي  ,التحذير  ,التخصيص  ,الترجي ,
الترخيم  ,التعدية  ,التفكيك  ,التمييز  ,التنوين  ,التوابع  ,الجحد  ,الجمع الصحيح
 ,جمع المذكر  ,جمع التكسير  ,جمع المؤنث  ,الجملة  ,الجملة المعترضة ,
الجر  ,الخبر  ,خبر إن
الحال  ,الحال المؤكدة  ,الحال المنتقلة  ,الحرف  ,حرف ّ
وأخواتها  ,خبر كان وأخواتها  ,خبر ال التي لنفي الجنس  ,خبر ما ال المشبهتين بـ
ليس  ,السالم  ,الصحيح  ,الصفة  ,ضعف التأليف  ,الظرف اللغوي  ,الظرف
المستقر  ,العامل  ,العدل  ,العطف  ,عطف البيان  ,غير المنصرف  ,الفاعل ,
الفعل  ,القرينة  ,الكالم  ,الكلمة  ,الالزم  ,الم األمر  ,ال الناهية  ,ما أضمر
عامله على شريفة التفسير  ,الماضي  ,المبتدأ  ,المبني  ,المتعدي  ,المثنى ,
المجرورات  ,المجموع  ,المذكر  ,المرفوعات  ,المركب  ,المستثنى المتصل ,
المستثنى المفرغ  ,المستثنى المنقطع  ,مشابه المضاف  ,المصدر  ,المضارع ,
المضاف  ,المضاف إليه  ,المضمر  ,المطاوعة  ,المعرب  ,المعرفة  ,المفعول به
 ,الم فعول فيه  ,المفعول له  ,مفعول ما لم يسم فاعله  ,المفعول المطلق ,
ِ
المنصرف  ,المنصوب بـ ال التي لنفي الجنس
المفعول معه  ,المنادى  ,المندوب ,
 ,المنصوبات  ,المؤنث الحقيقي  ,المؤنث اللفظي  ,الموصول  ,النحو  ,النعت ,
نعم  ,النفي  ,النكرة .
وقد رتبت هذه المصطلحات أيضا على نفس الترتيب السابق ـ األلفبائي ـ
وعددها مائة وعشرون مصطلحا مبتدئة بـ االبتداء ومنتهية بـ النكرة .
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