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 دراسات 

  : مقدمة
مقدمــــــة ابــــــن خلــــــدون موضــــــوعات متنوعــــــة  

ضـــمن ســـتة ٔابـــواب،من حيـــث طـــال البابـــان 
  :الثالث والسادس عن غيرهما،فكان ٔان جاء

  ..في العمران البشري على الجملة ؤاصنافه وقسطه من األرضفي العمران البشري على الجملة ؤاصنافه وقسطه من األرض  : :             الباب األول الباب األول 
  ..في العمران البدوي وذكر القبائل واألمم الوحشيةفي العمران البدوي وذكر القبائل واألمم الوحشية: :       والباب الثانيوالباب الثاني
  ..في الدول والخالفة والملك وذكر المراتب الّسلطانيةفي الدول والخالفة والملك وذكر المراتب الّسلطانية: :     والباب الثالثوالباب الثالث
  ..في العمران الحضري والبلدان واألمصارفي العمران الحضري والبلدان واألمصار: :         والباب الرابعوالباب الرابع

  ..في الصنائع والمعاش والكسب ووجوههفي الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه: : والباب الخامسوالباب الخامس
  ..في العلوم واكـتسابها وتعّلمهافي العلوم واكـتسابها وتعّلمها: : والباب السادسوالباب السادس

  
ولــئن كــان مســعي ابــن خلــدون مــن المقدمــة وهــي الجــزء األول 

كـتاب العَبر وديوان المبتدٔا والخبر والخبر في تـاريخ العـرب والبربـر "من 
كبـــر ، هـــو ٔان يضـــع نفســـه فـــي فئـــة "ومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي الّشـــٔان األ

مصــّححًا بعــض مــا وقــع )هـــ٣٤٦ت( ؤان يقفــو ٔاثــر المســعوديالمــؤرخين 
ـــــــه يصـــــــعب ـــــــه مـــــــن ٔاخطـــــــاء، ٕاّن ـــــــى المراجـــــــع ٔان يصـــــــّنفه ضـــــــمن  في عل

المؤرخين،كونه ٔاخذ فـي مقدمتـه مـن كـّل علـم بطـرف، فتحـّدث عـن كـّل 
مــا يخــّص اإلنســان مــن معنويــات وماديات،داعمــًا مــا ذهــب ٕاليــه مــن ٓاراء 

  .بشواهد من الذكر الحكيم و ديوان العرب الشعري 
ونظــرًا لمكانتهــا العلميــة، فقــد حظيــت المقدمــة منــذ ٔان وقعــت 

و الفالسـفة واللغـويين المـؤرخين وعلمـاء االجتمـاع نظار بعنايـة وعليها االٔ 
  .عربًا ومستشرقين، كما طبعت عّدة مّرات بتحقيقات مختلفة

ونظـــرًا  ٕالـــى ٔاهميـــة التحصـــيل والمصـــطلح فـــي العمليـــة التربويـــة 
بـين البــاّث والمتلّقـي، ســعينا فـي هـذه الدراســة ٕالـى اســتعراض  والتواصـل

فـيض تلـك الّلمحـات اإلشـراقية التـي حفلـت  نموذجين يمـّثالن غيضـًا مـن
بها مقدمة ابن خلدون، عمدنا فـي  األّول منهمـا ٕالـى رسـم مالمـح منهجيـة 
لتحصيل العلوم بينما هدفنا في الثاني ٕالى اإلقرار بفضل ابن خلـدون فـي 
ارســـين المحـــدثين  خـــذه  بعـــض الدَّ اإللمـــام بمفهـــوم الســـياق، علـــى نحـــٍو اتَّ

  . يقتكٔاة في التنظير والتطب
ولئن جاء ذلك َعَرضًا في المقدمة كونه ال يمّثل الهـدف األسـاس 
مـــن وراء تٔاليفهـــا ٕااّل ٔاّنـــه،في رٔاينا،يمّثـــل جســـر تواصـــل مـــع ٕانجـــاز ينتظـــر 
اإلنصاف واإلقـرار؛ وهـو مـا تسـعى هـذه الدراسـة ٕالـى ٕابـرازه جـوهرًا بعـد ٔان 

  .سعى ابن خلدون ٕالى التدليل عليه ضمناً 

  :خلدونترجمة ابن  -أوًال
هــو عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن جــابر بــن 
محمــد بــن ٕابــراهيم بــن عبــد الــرحمن  ابــن خلــدون نســبة ٕالــى جــّده خالــد 
ـــولّي الـــّدين لتوّليـــه قضـــاء  ـــا زيـــد،ويلقّب ب المعـــروف بخلـــدون، ويكّنـــى ٔاَب

ولــد .المالكيــة بمصــر و يتنهــي نســبه ٕالــى وائــل ابــن حجــر مــن عــرب الــيمن
هــــــــ،ولن ٔاجـــــــداده ٔاندلســـــــيون مـــــــن ٧٣٢نس ســـــــنة ابـــــــن خلـــــــدون بتـــــــو

درس على عدد كبيـر مـن العلمـاء األندلسـيين الـذين هـاجروا مـن .ٕاشبيلية
تــونس و اســتقّروا فيهــا فقــرٔا علــيهم القــرٓان الكــريم بــالقراءات الســبع ٕافــرادًا 
وجمعــًا  فــي ٕاحــدى وعشــرين ختمــة ثــّم جمعهــا فــي ختمــة واحــدة وعــرض 

يـــرة بـــن خلـــف بـــن ٔاحمـــد الرعينـــي بعـــد ذلـــك قصـــيدتي ٔابـــي القاســـم بـــن ف
ميــة والرائيــة وكـتــاب التقّصــي ألحاديــث الموّطــٔا ) هـــ٥٩٠ت( يبالّشــاط

ّ
الآل

ودارســهم كـتبــًا عــّدة نحــو كـتــاب التســهيل ألبــن ) هـــ٤٦٣ت(ألبــن عبــد البــّر 
فـي الفقـه،ثّم تعّلـم ) هـ٦٤٦ت (ومختصر ابن الحاجب) هـ٦٨٢ت (مالك

والحماســـة ليوســـف بـــن  صـــناعة العربيـــة ،وحفـــظ كـتـــاب األشـــعار الســـّتة

ــــاألْعَلم  ــــْنَتمري المعــــروف ب ـــــ ٤٧٦ت(ســــليمان الشَّ وطائفــــة مــــن شــــعر )هـ
وقـرٔا ) هــ٣٥٦ت (المتنّبي ومن ٔاشعار كـتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني

نـــــة وكـتــــاب المالكيـــــة،كما ٔاخــــذ الّنحـــــو والفقــــه عـــــن ٕامـــــام  مختصــــر المدوَّ
( يمن الحضــــرميالمحــــّدثين والّنحــــاة بــــالمغرب ٔابــــو محمــــد بــــن عبــــد المهــــ

ؤاخــذ العلــوم العقليــة مــن منطــق وحكمــة عــن عبــد هللا محمــد ) هـــ٧٤٠ت
السـابعة مـن ) ابـن خلـدون( ٕااّل ٔانـّه لّمـا بلـغ). هـ٧٥٧ت(بن ٕابراهيم اآلبلي

ـــذي ذهـــب باألعيـــان ٧٤٩عمـــره ٔاي فـــي ســـنة  ـــاء الّطـــاعون ال هــــ انتشـــر وب
تــــه والّصــــدور وجميــــع المشــــيخة، ؤابويــــه، األمــــر الــــذي حــــال دون متابع

  .دروسه
ــًا علــى تحصــيل العلــم حريصــًا علــى اقتنــاء  وقــد نشــٔا خلــدون مكّب

اًل بــــين دروس العلــــم وحلقاتــــه وفــــي شــــبابه انغمــــر ابــــن .الفضــــائل متــــنّقِ
خلدون في حيـاة سياسـية حافلـة فـي بـالط الحفصـيين فـي تـونس، ٔاو فـي 
بنــي عبــد الــواد فــي تلمســان و اجتذبــه بــالط بنــي مــرين فــي فــاس للخدمــة 

اتصــــل ابــــن خلــــدون بــــالوزير الغرنــــاطي لســــان الــــدين بــــن  فيــــه، وهنــــاك
حينمــــا نفــــي مــــع ســــلطانه ٕالــــى المغرب،وتوّطــــدت ) هـــــ٧٧٦ت(الخطيــــب

بينهمـــا صـــداقة متينـــة بينهمـــا امتـــّدت ٕالـــى حـــين وفاتـــه ابـــن الخطيـــب فـــي 
محبســــــــــه؛ٓاثر بعــــــــــدها ابــــــــــن خلــــــــــدون االعتــــــــــزال واالنطــــــــــواء، ٔاربــــــــــع 

ٔاو قلعــة تــوغزوت  قضــاها فــي قلعــة بنــي ســالمة) هـــ٧٨٠-هـــ٧٧٦(يســنوات
التي تقـع علـى بعـد خمسـة كيلـومترات مـن مدينـة فرنـدة الحاليـة فـي واليـة 
تيهــــارت غربــــي الجزائر،وبهــــا مغــــارة كبيــــرة يظــــّن ٔاّن ابــــن خلــــدون كـتــــب 

  .مقدمته فيها
ـــــدٔا والخبـــــر : مـــــن ٔاشـــــهر مصـــــنفاته ـــــر وديـــــوان المبت كـتـــــاب العَب

ٔان والخبـــــر فــــــي تـــــاريخ العــــــرب والبربـــــر ومــــــن عاصـــــرهم مــــــن ذوي الّشــــــ
كبــــــر، و التعريــــــف بــــــابن خلــــــدون ورحلتــــــه غربــــــًا وشــــــرقًا، وتلخــــــيص  األ

وتقييــــــــــــــد ) هـــــــــــــــ٦٠٦ت(محّصــــــــــــــل كـتــــــــــــــاب فخــــــــــــــر الــــــــــــــّدين الــــــــــــــّرازي 
كـتــــــاب فــــــي الحســـــاب، ولخــــــص كـثيــــــرًا مـــــن كـتــــــب ابــــــن  المنطق،وهـــــو

وشـــــــرح قصـــــــيدة البـــــــردة للبوصيري،وشـــــــرح ٔارجـــــــوزة )هــــــــ٥٩٥ت(رشـــــــد
فــــــي كمــــــا كانــــــت لــــــه قصــــــائد .فــــــي الفقــــــه للســــــان الــــــّدين بــــــن الخطيــــــب

الطين تتراوح بين الجودة والّرداءة   )١(.السَّ

  :المقدمة و التحصيل التربوي: ثانيًا

  :الّتحصيل في اللغة -١
الحاصـــل مـــن كـــّل :"الّتحصـــيل مشـــتّق مـــن الفعـــل حصـــل وهـــو 

يكـــون مـــن الِحســـاب واألعمـــال ، مـــا َبِقـــَي َوَثَبـــَت وذهـــب مـــا ســـواه:شـــيء 
ـيُء َيحُصـُل ُحُصـواًل  ، تمييـز مـا يحصـُل : والّتحصـيل. ونحوها؛ َحَصـَل الشَّ

ْلُت . الواحدة حصيلة، البقايا :و الَحَصائُل ، واالسم الحصيلة   وقد َحصَّ
ــــــهُ : وحاصــــــل الشــــــيء ومحصــــــوُلهُ . تحصــــــيال الّشــــــيء قــــــال .بقّيُت

ـُدورِ :في قوله تعالى) ه٢٠٧ت(الفراء َل َما ِفـي الصُّ َن؛  )٢(وُحِصّ ٔاي ُبـِيّ
ــَز : وقــال غيــره ــَل الّشــيُء . ُجِمــَع : وقــال بعضــهم،ُمِيّ ــَع وثبــت:وَتَحصَّ . َتَجمَّ

وهــــو ٔاحــــد المصــــادر التــــي جــــاءت علــــى مفعــــول ،الحاِصــــل:واَلمْحُصــــوُل 
ُه ٕالى محصوِله:وتحصيُل الكالم. وِل والميُسوِر و المعُسورِ كالمعقُ     )٣(.َردُّ

  

                                                 
ـــــــــدون: ينظـــــــــر (1)  ـــــــــابن خل ـــــــــف ب ـــــــــدون، التعري ـــــــــن خل و المقـــــــــري،نفح  ٣٦٥-٣:اب

  .٢٨٦-٨/٢٧٧:الطيب
  .١٠:العاديات (2)
  ).حصل(، مادة ١١/١٥٣:ابن منظور،لسان العرب (3)
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 دراسات 

  :التحصيل بين علمي التربية والنفس-٢
: وعـــن مـــدلول الّتحصـــيل مـــن وجهـــة النظـــر اصـــطالحية ، فهـــو

ــــدريب " مقــــدار المعرفــــة ٔاو المهــــارة التــــي حصــــل عليهــــا الفــــرد نتيجــــة الّت
   )٤(."والمرور بخبرات سابقة

ـــــــرى فيـــــــه تلـــــــكعلـــــــى ٔاّن مـــــــن  ـــــــويين مـــــــن ي ـــــــة ٔاو المهـــــــارة : الترب المعرف
المقتبســـة،التي هـــي خـــالف القـــدرة؛ وذلـــك علـــى اعتبـــار ٔاّن اإلنجـــاز ٔامـــر 

   )٥(.فعلي وليس ٕامكانية
ـــّنفس، فيـــرى فيـــه ٕانجـــازا يكـــون فـــي العـــادة  ـــا بعـــض علمـــاء ال ٔاّم

ــا ويعنــي بلــوغ مســتوى معــين مــن الكـفــاءة فــي الّدراســة ســواء فــي ، تعليميًّ
ٔاو الجامعــــــة وتحــــــّدد ذلــــــك اختبــــــارات الّتحصــــــيل المقّننــــــة ٔاو المدرســــــة 

  )٦(.تقديرات المدّرسين ٔاو االثنان معا
كما ٔان الّتحصيل الّدراسي هو درجة االكـتساب التي يحّققها فـرد 
ٔاو مســتوى الّنجــاح الــذي يحــرزه ٔاو يصــل ٕاليــه فــي مــاّدة دراســية ٔاو مجــال 

قهــا األســتاذ  علــى طاّلبــه فاالختبــارات التــي يطبّ . تعليمــي ٔاو تــدريبي معــّين
علــــى مــــدار العـــــام الّدراســــي يفتـــــرض ٔاّنهــــا تقـــــيس الّتحصــــيل الّدراســـــي ٔاو 

كــاديمي والهــدف مــن تصــميم هــذه االختبــارات الّتحصــيلية هــو قيــاس . األ
مــدى اســتيعاب الطــاّلب لــبعض المعــارف والمفــاهيم والمهــارات المتعّلقــة 

   )٧(.دة تعليمية معّينةبالماّدة الّدراسية في وقت معّين ٔاو في نهاية م
ـــة  ويعـــّد الّتحصـــيل الدراســـي الهـــدف األســـاس فـــي تشـــكيل عملّي
التعّلم وتحديـدها،والّنجاح فيـه عامـل ذو ٔاثـر كبيـر فـي تكـوين الّشخصـية 
ٕاذ يتبعــه عــادة الثقــة بــالّنفس واالرتيــاح؛ ٔامــا الرســوب والفشــل المتكــّرر، 

ه العوامــــل وكــــّل هــــذ. فيتبعــــه عــــادة تٔانيــــب الــــّنفس ونقــــد مــــن اآلخــــرين
  .الّنفسية ستؤّثر بشكل حاسم على عملية التحصيل

  التحصيل في ظّل كثرة التأليف  -٣

  :من منظور ابن خلدون
عـــّد اّتبـــاع الّطريقـــة الجزئيـــة فـــي التحصـــيل والتبليـــغ مـــن ٔاْنَســـب 
األســـــاليب التربويـــــة قـــــدرة علـــــى التواصـــــل بـــــين األجيـــــال فـــــي رٔاي ابـــــن 

في ٔاّن كـثرة التٔاليف في (ه بعنوانفقد عقد لذلك فصاًل في مقدمت.خلدون
اعَلــْم ٔاّنــُه مّمــا ٔاَضــرَّ بالّنــاس فــي :"، جــاء فيــه)العلــوم عائقــة عــن التحصــيل

ــــــــٓاليِف واخــــــــتالُف  تحصــــــــيل  العلــــــــِم والوقــــــــوِف علــــــــى غاياتــــــــِه كـثــــــــرُة التَّ
م والتلميــذ  ُد ُطُرقهـا، ثــّم مطالَبـُة المـتعّلِ االصـطالحاِت فـي التعلــيم، وتعـدُّ

ُم وحينئــ.باستحضــار ذلــك ُم لــُه منصــُب التحصــيِل، فيحَتــاُج المــتَعّلِ ٍذ يســلَّ
هـــا ٔاو ٔاكـَثِرهـــا ومراعـــاِة ُطُرقهـــا ِتـــَب فـــي .ٕالـــى حفِظهـــا كّلِ وال يفـــي عًمـــُرُه بمـــا كـُ

د لهــــــــا، فيقــــــــُع الُقصــــــــور وال ُبــــــــدَّ دون ِرْتَبــــــــِة  صــــــــناعٍة واحــــــــدٍة ٕاذا تجــــــــرَّ
ــُه ُيْحَتــاُج ٕالــى تمييــِز ...التحصــيل ريَن وُطــ)طــرق القــدماء(وثــمَّ ٕانَّ ّخِ

رِق المتــأَ
ــه،  . عــنهم، واإلحاَطــِة بــذلك كّلِ ُم ُمَطاَلــٌب باستْحَضــاِر جميِعهــا ..ٌ والمــَتَعّلِ

ــُر ينقضــي فــي واحــد منهــا ُمــوَن . وتمييــِز مــا بينهــا، والُعُم ولــو اقَتَصــَر المَعّلِ
ميَن على المسائِل المذهِبَيِة فقط، لكاَن األمُر دون ذلك بكـثيـٍر،  بالُمَتَعّلِ

َنــُه داٌء ال يرَتفــُع الســتقراِر الَعَوائــِد وكــان التَّ  َخــُذُه قريبًا؛ولكَّ علــيُم ســْهاًل ومأْ
بيعـــِة التـــي ال يمكـــُن نقُلهـــا وال تحويُلهـــا ـــُل ٔايضـــًا . عليه،فصـــارت كالطَّ ويمثَّ

َيـــــــِة مـــــــن كـتـــــــاِب ســـــــيبويه ِتـــــــَب )ِهــــــــ١٨٠ت(ِعْلــــــُم الَعَرّبِ ، وجميـــــــِع مـــــــا كـُ

                                                 
  .١٦٦:عبد الرحمن العيسوي،علم النفس بين النظرية والتطبيق (4)
  . ١٦-٤:فاخرعاقل،معجم علم النفس(5)
  .٥:عبد المنعم الحفني ،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي (6)
  . ٣٠٦-٣٠٥:بوي والنفسيصالح الدين محمود عالم،القياس والتقويم التر(7)

ين والبَ  ين مــــــن عليــــــه،وطرِق الَبْصــــــرييَن والُكــــــوفّيِ يَن واألنَدُلســــــّيِ ْغــــــَدادّيِ
ريَن مثــِل ابــِن الَحاِجــِب  ّخِ

ــأَ ميَن والمَت ــّدِ ) هـــ٦٤٦ت(بعــدهم،وطرِق الُمَتَق
ِتـــَب فـــي ذلـــك) هــــ٦٨٢ت(وابـــِن َمالـــٍك  وكيـــَف ُيَطاَلـــُب بـــه .وجميـــِع مـــا كـُ

ـــِة منـــُه ٕاالَّ فـــي  ُم ، وينَقضـــي ُعُمـــُرُه دوَنـــُه، وال َيْطَمـــُع ٔاَحـــٌد فـــي الَغاَي المـــَتَعّلِ
اِدِر؟   )٨(" !  القليِل النَّ

فلعــّل ابــن خلــدون قصــد بــذلك الّتــدريب المــوّزع الــذي يخضــع 
فيـتم فـي ، ٔامـا التـدريب المرّكـز.لفترات متباعدة تتخللها فترات من الّراحـة

، وقـد وجـد ٔانـه يـؤدي ٕالـى التعـب والملـل، وقت واحـد وفـي دورة واحـدة
تتخلـل التــدريب ويكـون عرضـة للنسـيان؛ وذلـك ألن فتــرات الراحـة التـي 

  )٩(.الموّزع تؤدي ٕالى تثبيت ما يتعلمه الفرد
علـــى ٔاّن الّتحصـــيل التربـــوي عنـــده تحكمـــه عـــّدة عوامـــل نفســـية 

ــــى طبيعــــة ، ؤاخــــرى اجتماعيــــة ــــى طبيعــــة الفــــروق الفرديــــة ٔاو ٕال ترجــــع ٕال
وكـّل هـذا قـد ، الّتوجيه الذي قـد يحيـــي الّرغبـة فـي الّدراسـة ٔاو الّنفـور منهـا

وهو ما انتهـى ٕاليـه األسـالف  )١٠(.الّتحصيل سلبا ٔاو ٕايجابا يؤّثر على نوعّية
ـــــــــت الخطيـــــــــب  ـــــــــن ثاب ـــــــــن علـــــــــي ب ـــــــــو بكـــــــــر ٔاحمـــــــــد ب قبلـــــــــه ومـــــــــنهم ٔاب

،رضـي )هــ٦٨ت(الـذي تنـاهى ٕاليـه قـول ابـن عبـاس) هــ٤٦٣ت(البغدادي
   )١١(..."العلُم كـثيٌر، ولن تعيه قُلوبكم، ولكن ابتغوا ٔاحسنه: هللا عنه،

رٔاى )هــــ٢١٥ت( زيـــد األنصـــاري  ٔاّن ٔابـــا" ويـــذكر فـــي هـــذا الصـــدد
رُجــاًل حســن العلــم، كـثيــر الروايــة، جّيــد الحفــظ ِلُمَلــح األخبــار، ال يتمّثــل  

ــــد، فقــــال ــــه مــــن ظهــــور :ٕااّل بحَســــن، وال يستشــــهُد ٕااّل بجّيِ كــــٔان وهللا علُم
يريـــد بـــه ظهـــور ): هــــ٣٩٠ت ( المعـــافى بـــن زكريـــا الجريـــري  قـــال-الـــدفاتر

وهـــــــو مـــــــا حـــــــدا بالخليفـــــــة   )١٢(".حَســـــــنالـــــــّدفاتر ال يكـتـــــــُب عليهـــــــا ٕااّل االَٔ 
اكـُتــــب ٔاحَســــن مــــا :"ٔان يوصــــي بعــــض بنيــــه بقولــــه)  هـــــ٢١٩ت(المــــٔامون

  )١٣( ."تسمع، واحفظ ٔاحَسن ما تكـُتب، وحّدث بٔاحسن ما تحفظ
ولـــئن ٔاثبتـــت التجـــارب ٔان الّطريقـــة الكليـــة ٔافضـــل مـــن الطريقـــة 

ال منطقيـا الجزئية؛ ألنه كّلما كان الموضوع المراد تعلمه متسلسال تسلس
فالموضـــوع الـــذي يكـــّون وحـــدة طبيعيـــة ، ٔاو طبيعيـــا كلمـــا ســـهل تعلمـــه

يكــون ٔاســهل فــي تعلمــه بالطريقــة الكليــة عــن الموضــوعات المكونــة مــن 
  )١٤( .ٔاجزاء ال رابطة بينها

  :مفهوم السياق في المقدمة: ثالثاًً

  :االصطالح والمصطلح بين المعجم والداللة-١
فـــــي المعـــــاجم العربيـــــة علـــــى ٔانـــــه ٕازالـــــة ) اصـــــطلح( ورد الفعـــــل 

  )١٥(.تعارفوا عليه: و ٔاصلحوا على األمر    الخالف 
ٔاّما االصطالح، فهو اّتفاق القـوم علـى تسـمية الشـيء باسـم مـا، ينقـل عـن 
وضـــعه األّول ٔاو معنـــاه اللغـــوي المســـتعمل عـــادة ٕالـــى معنـــى ٓاخـــر خـــاص 

ٔاّمـا  )١٦( .مشابهتهما في وصف ٔاو غيرهالمناسبة بينهما ٔاو ، يصطلح عليه 
مــن مــادة ) اصــطلح( المصــطلح فــي اللغــة العربية،فمصــدر ميمــي للفعــل 

                                                 
  .٥٢٨-٥٢٧:ابن خلدون،المقدمة  (8)
  .١٩٨-١٩٧:عبد الرحمن العيسوي،علم النفس بين النظرية والتطبيق (9)

  .١٩٨: المصدر السابق (10) 
  .١٤١:الخطيب البغدادي، تقييد العلم (11)
  .١٤١:المصدر السابق (12)
  .المصدر السابق نفسه (13)
  .١٩٩-١٩٨:العيسوي،علم النفس بين النظرية والتطبيقعبد الرحمن (14)
  ).الصالح( ، مادة٣/٢٤٣:الفيروزٓابادي،القاموس المحيط: ينظر (15)
  . ٤٤:الشريف الجرجاني،التعريفات (16)
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 دراسات 

وقـــد حـــددت المعـــاجم العربيـــة داللـــة هـــذه المـــادة بٔاّنهـــا ضـــد ، ) صـــلح(
ودلـــت النصـــوص العربيـــة علـــى ٔان كلمـــات هـــذه المـــادة تعنـــي " الفســـاد "

لـــي فٕاصـــالح الفســـاد بـــين وبـــين المعنيـــين تقـــارب دال )١٧(.االتفـــاق: ٔايضـــا 
   )١٨(.القوم ال يتّم ٕااّل باتفاقهم

ــــى هــــذا فالمصــــطلح هــــو اللفــــظ الــــذي يتفــــق العلمــــاء علــــى   وعل
، يتميـــز بـــه مـــن ســـواه ، اختيـــاره ليـــدل علـــى شـــيء محـــدود فـــي عـــرفهم 

  .فينتقل من معناه اللغوي ٕالى المعنى االصطالحي
صــطالح و داللتهــا ٕالــى اال، وقــد التصــق االصــطالح بالمواضــعة 

، ) هـــ٣٩٢ت (و هــو مــذهب ذكــره ابــن جنــّي ، ٔاميــل و هــي تعنــي معنــاه 
وذلــــك كـــٔاّن يجتمــــع ... ٕاّن ٔاصــــل اللغـــة الّبــــد فيـــه مــــن المواضـــعة:"فقـــال

فيضــعوا ،فيحتــاجوا ٕالــى اإلبانــة عــن األشــياء، حكيمــان ٔاو ثالثــة فصــاعدا 
لكل منهـا ِسـمة ولفظـا ، ٕاذا ذكـر عـرف بـه مـا ُمسـّماه، ليمتـاز مـن غيـره،و 
لُيغنــي عــن ٕاحضــاره ٕالــى مــرٓاة العــين، فيكــون ذلــك ٔاقــرب ؤاخــّف ؤاســهل 

   )١٩(".من تكّلف ٕاحضاره، لبلوغ الغرض في ٕابانة حاله
فـــــي شـــــرح منهـــــاج )هــــــ٧٧٧ت(وهـــــو ٔامـــــر ذكـــــره التـــــاج الســـــبكي

الوْضُع عبارة عـن تخصـيص الشـيء بالشـيء ؛ بحيـث :" البيضاوي، فقال
ُل ُفهـــم منـــه الثـــاني طلـــَق األوَّ ـــك ٕاذا  :قـــال.ٕاذا أُ وهـــذا تعريـــٌف ســـديٌد، فٕاّن

  )٢٠(".ُفهم منه ُصُدور القياُم منه" قائٌم زيٌد " ٔاطلقت قولك
ثم لما كانت العرب تصـنع : "وهو ما عبر  عنه ابن خلدون بقوله

ثم تستعمل في األمور الخاصة ٔالفاظا ٔاخـرى ، الشيء لمعنى على العموم 
و احتجـــاج ،بـــين الوضـــع و االســـتعمال،فـــرق ذلـــك عنـــدنا ، خاصـــة بهـــا 

الناس الّناس ٕالى فقه في اللغة عزيز المٔاخـذ، كمـا وضـع األبـيض بالوضـع 
ثــم اخــتص مــا فيــه مــن خيــل باألشــهب،و فــي ، العــام لكــل مــا فيــه بيــاض

حتـى صـار اسـتعمال األبـيض فـي ، و من الغنم بـاألملح، اإلنسان باألزهر 
ل علــى األمــر الــذي يــدل )٢١(،"هــذه كّلهــا لحنــًا و خروجــًا عــن لســان العــرب

و كّلهــا ، ٔانــه فــي العربيــة اصــطالحات كـثيــرة بعضــها عــام و بعضــها خــاص 
و مـــن (**)ٕالـــى التقييـــد (**)تـــدخل ضـــمن ٕاطـــار تطـــور المعنـــى مـــن اإلطـــالق

  (**).ٕالى التخصيص (**)التعميم

                                                 
  ) .صلح( ، مادة٣/٣٠٣:ابن فارس،معجم مقاييس اللغة:ينظر (17)
  ).صالحال( ، مادة٣/٢٤٣:الفيروزٓابادي،القاموس المحيط: ينظر (18)
  .١/٤٤:ابن جّني، الخصائص (19)
  .١/٣٨:السيوطي،المزهر (20)
  .٥٤٩:ابن خلدون،المقدمة (21)
هو ٔان يذكر الشيء باسمه التقَرُن به صفٌة، وال َشـْرٌط، وال زمـاٌن، وال مكـان،ٌ وال  (**)

: وينظــر ٢٠٠:ابــن فارس،الصــاحبي فــي فقــه اللغــة:ينظــر.(عــدٌد وال شــيء يشــبه ذلــك
ٔاي ذلـــــك اللفـــــظ المجـــــّرد مّمـــــا يعـــــّيُن ). اإلطـــــالق(،مـــــادة١/٢١٧:تالكـفوي،الكليـــــا

المعنى والـذي يِصـحُّ وقوعـه علـى مدلولـه دون اجتمـاع تلـك الشـروط والّصـفات، وهـو 
اني،رســالتان فــي اللغــة : ينظــر. (نــوع مــن داللــة األلفــاظ مَّ ٔاحمــد محمــد : وينظــر ٧٠:الرُّ

  .٢١٧:قدور،المدخل ٕالى فقه اللغة العربية
ن ُيذكر الشيء ابن وصواًل بقريٍن من بعض ما ذكرنـاه مـن شـروٍط وصـفاٍت ، هو أ  (**)

ـــــدًا فـــــي المعنـــــى  ـــــك القـــــرين زائ ابـــــن فارس،الصـــــاحبي فـــــي فقـــــه :ينظـــــر.(فيكـــــون ذل
فقد الحـظ اللغويـون ٔاّن هنـاك نوعـًا مـن ). ٧٠:رسالتان في اللغة:والرماني ٢٠٠:اللغة

روط ٔاو صـفات ؛ فهـذا  المقّيـد ، األلفاظ اليصّح وقوعه على مدلوله مالم تجتمـع لـه شـ
ٔاحمــــد محمــــد قدور،المــــدخل ٕالــــى فقــــه اللغــــة :ينظــــر(وهــــو نــــوع مــــن داللــــة األلفــــاظ 

ــاُه بليــث فــي شــجاعته"زيــٌد َلْيــٌث :"ومــن ذلــك قــول القائــل ). ٢١٧:العربيــة هًا ٕايَّ . مشــّبِ
ريسـَتُه،  وهو الَغْضـبان الـذي ُحـِرَب ف" الَحِرَب "فقد زاد " هو كالّليِث الَحِرِب : "فلو قال

ــــِلِبها ــــه. ٔاي ُس ابــــن فــــارس، الصــــاحبي فــــي فقــــه : ينظــــر.فــــٕاذا كــــان كــــذا كــــان ٔادهــــى ل
  .٢٠٠:اللغة
ٔاي تعميم الخاص ويتّم ذلك بتوسيع معنـى اللفـظ ومفهومـه، ٔاو نقلـه مـن معنـى  (**)

ــــى معنــــى ٔاعــــّم ؤاشــــَمل؛ محمــــد المبارك،فقــــه اللغــــة :ينظــــر(الخــــاّص الــــّداّل عليــــه ٕال

لـــم يـــرد فـــي القـــرٓان ) مصـــطلح(و ) اصـــطالح( و كـــال المصـــدرين 
يــة القديمــة العامــة الكــريم ٔاو فــي الحــديث الشــريف ٔاو فــي المعــاجم العرب

ومع تكّون العلوم في الحضـارة العربيـة اإلسـالمية تخصصـت داللـة كلمـة 
ـــــين ٔاصـــــحاب ) اصـــــطالح( لتعنـــــي الكلمـــــات المتفـــــق علـــــى اســـــتخدامها ب

و ، التخّصـــص الواحـــد للتعبيـــر عـــن المفـــاهيم العلميـــة لـــذلك التخّصـــص 
) اصـطلح( و ٔاصبح الفعل " مصطلح"بهذا المعنى ٔايضا استخدمت كلمة 

  )٢٢(.حمل ٔايضا هذه الداللة الجديدة المحدودةي
ومصــطلحات كــل علــم تاليــة لــه فــي الوجــود بالضــرورة فبعــد ٔان 

فيختـــار لـــه علمـــاء األّمـــة مـــن ٔالفـــاظ ، يحتـــاج ٕالـــى تســـميته ،يوجـــد الشـــيء
اللغــة الّلفــظ الــذي يناســبه علــى ٔاســاس ٔان العالقــة بــين المعنــى اللغــوي 

  .داللة الجديدة العارضةو هو ال،وهو األصل و المعنى االصطالحي

  :السياق في اللغة والداللة-٢
الـــــــــراء والســـــــــين والـــــــــواو والقـــــــــاف ٔاصـــــــــٌل واحـــــــــٌد،وهو َحـــــــــْدو 

ـــــيَقةُ .َســـــاَقُه َيُســـــوُقه َســـــْوقاً :ُيقـــــال.الّشـــــيء َواّبِ :والّسِ . َمـــــا اســـــِتيَق مـــــن الـــــدَّ
َســْقُتهُ :وُيقــاُل  ــوُق مشــتّقة ٌ مــن .ُســْقُت ٕالــى المــرٔاِة َصَداَقها،وأَ هــذا،ِلَما والسُّ

ـــــــاُق لإلنســـــــان .ُيَســـــــاُق ٕاليهـــــــا مـــــــن كـــــــّلِ شـــــــيٍء، والجمـــــــع ٔاســـــــواٌق  والسَّ
وغيره،والجمــــــــُع ُســــــــوٌق، ٕاّنمــــــــا ســــــــّمَيت بــــــــذلك ألنَّ الماشــــــــي يْنَســــــــاُق 

ــــر، : ومــــن المجــــاز)٢٣(".عليهــــا َســــاَق ُهللا ٕاليــــَك خيــــرًا، وَســــاَق ٕاليهــــا الَمْه
َرْدَت هــذه الــَذاَر بــَثَمٍن  ــَحاَب، وأَ يُح السَّ َفَســاَقها ُهللا ٕاليــَك بــال  وســاقت الــّرِ

ــــالُن فــــي ســــاِقِة :َثَمــــِن، والُمْحَتَضــــُر َيُســــوُق ِســــَياقاً  ــــوِت، وُف ــــَزَع عنــــد الَم ن
ــــُل : الَعْســــَكُر  تَتاَبَعــــت،وهو :فــــي ٓاخــــره وهــــو جمــــع َسائق،وَتَســــاوَقِت اإلِب

ــــُت بالحــــديِث علــــى َســــْوِقِه  ْحَســــَن ِســــَياٍق، وِجْئ علــــى : َيُســــوُق الحــــديَث أَ
ٕاذا َجــدَّ فيهــا ، وَقـــَرَع لألمــر َســـاَقُه : لــى ســـاٍق فــي َحـــاِجَ◌تيَســْرِده،وقاَم ع

َر لـُه وَجـَد فيـه وَلـْم َيْفُتـْر (*): وُظْنُبوَبهُ  ،وَوَلـَدت فالنـة ثالثـَة َبِنـيَن )٢٤( َتَشـمَّ
ٔاي بعُضـــُهم فـــي ٕاثـــر بعـــٍض لـــيس بيـــنهم جاريـــٌة وُســـوُق :علـــى ســـاٍق واحـــد

وهـــذه المعـــاني جميعهـــا التعـــدو ٔان  )٢٥(.َحْوَمـــُة الِقَتـــاِل، وَوَســـُطهُ : الَحـــْرِب 
  .تكون َحْدوًا وتتاُبعًا 

                                                                             
. ٢٨٩:ف مــدكور،علم اللغــة بــين التــراث والمعاصــرةوعــاط ٢١٨:وخصــائص العربيــة

ـة علـى فـْرٍد ٔاو علـى ٔافـراد الجـنس ٔاو ٔانواعـه للّداللـة علـى " بحيث ُتسـتعمل الكلمـة الّدالَّ
ه عبد العزيز مطـر،لحن العامـة فـي ضـوء الدراسـات  ".ٔافراد كـثيرين ٔاو على الجنس كّلِ

مظــــــاهره وعللــــــه ورمضــــــان عبــــــد التواب،التطــــــور اللغــــــوي،  ٣٧٥:اللغويــــــة الحديثــــــة
  .١١٧:وقوانينه

يقــوم تخصــيص الّداللــة بتحويــل مجالهــا مــن المعنــى العــام ٔاو الكّلــي ٕالــى المعنــى  (**)
و يعنــي ٔايضــًا قصــُر المعنــى العــاّم علــى بعــض .الجزئي،ويســّمى  ٔايضــًا بتقلــيص الداللــة 

ٔافــراده وتضــييق شــموله،ذلك ٔاّن مــدلول الكلمــة يتغّيــر تبعــًا للحالــة التــي يكـثــر فيهــا 
فكـثرة استخدام اللفظ العاّم  في بعض ما يدّل عليه يزيل مع تقادم العهد .استخدامها

عموم معناه ، ويقُصر مدلوله على الحاالت التـي شـاع فيهـا اسـتعماله فيكسـب داللتـه 
محمــد :ينظــر. المركزيــة ظــالاًل جديــدًة تــؤّدي ٕالــى تخصــيص معناهــا فــي ٔاغلــب األحيــان

وعــاطف مــدكور،علم اللغــة بــين التــراث  ٢١٩:يــةالمبارك،فقــه اللغــة وخصــائص العرب
ؤاحمـــــــد عبـــــــد الـــــــرحمن ١٠٧:وٕابـــــــراهيم ٔانـــــــيس، داللـــــــة األلفـــــــاظ ٢٨٨:والمعاصـــــــرة

  .١٣٥:حماد،عوامل التطور اللغوي
  .٨:محمود فهمي حجازي،األسس اللغوية لعلم المصطلح (22)
  ).سوق( ،مادة٣/١١٧:ابن فارس،معجم مقاييس اللغة (23)

ْنُبــــــــــــوُب (*) ــــــــــــاِق مــــــــــــن ُقــــــــــــُدٍم َحــــــــــــْرُف َعْظِمــــــــــــه الَيــــــــــــا:الظُّ : ينظــــــــــــر.ِ.بسَحــــــــــــْرُف السَّ
و ابـــــــــــــــن فـــــــــــــــارس،معجم مقـــــــــــــــاييس ١/١٠٣:المحـــــــــــــــيط الفيروزٓابادي،القـــــــــــــــاموس

  ).ظنب(،مادة ٣/٤٧٠:اللغة
ِري :"ومــــن ٔامثلتــــه. ٢/٩٣:الميــــداني،مجمع األمثــــال:ينظــــر (24) َرْت َفَشــــّمِ ــــْد َشــــمَّ " َق

،وُيضـَرُب ِلَمـْن َيْعَمـُل ِفيَمـا "َقـَدَح فـي َسـاِقِه " و.ي األمـرويضرب فـي الحـّثِ علـى الِجـِد فـ
  ".َيْكَرُه َصاِحُبهُ 

  ). سوق( ، مادة٣١٤:الزمخشري،ٔاساس البالغة (25)
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ــــدلًّ علــــى تتــــاُبع الكــــالم  ــــا مــــن حيــــث االصطالح،فالســــياق ي ٔاّم
الُصــق )٢٦(ؤاســلوبه الــذي يجــري عليــه ،ويقصــد بــه ِجــواُر الكلمــات فــي التَّ

ْكنـــــي الـــــذي للُجَمـــــل فـــــي الملفـــــوظ، ٔاي مـــــا يســـــبُقها ومـــــا يلحُقهـــــا مـــــن  الرُّ
عــّد العوامــل الصــوتية النحويــة والّصــرفية فــي تركيــب وعــادٍة مــا ت.مفــردات

كمــا ُيقصــد بــه مــا يصــاحب اللفــظ مّمــا  )٢٧(.الكــالم مظهــرًا ســياقيًا ٔاو تركيبــاً 
يســاعد علــى توضــيح المعنــى وقــد يكــون التوضــيح بمــا َتــِرُد فيــه اللفــظ مــن 

ــــرًا   االســــتعمال؛ وقــــد يكــــون مــــا يصــــاحب اللفــــظ مــــن غيــــر الكــــالم مفّسِ
ن العالقة بـين هـذا الكـالم وبـين كـالم ٓاخـر ٔاو غيـر كـالم للكالم؛ وقد تكو

وهـو  )٢٨(.مدعاًة ٕالى استعمال اللفظ بالّطريقة التي يستعمل بها في اللغة
جسـٌم حـيٌّ ٔاو مجموعــة مـن المواقـف واإلمكانـات المتفاعلة،وفيــه " بـذلك

   )٢٩(".تقاطعات مستمّرة
كلمة ومن مظاهر ذلك مثاًل مجاورة األصوات بعضها ببعٍض في 

واحــدة ٔاو فــي كلمتـــين، فالتقــاء صـــوتين فــي ســـياٍق واحــد قـــد يــؤّدي ٕالـــى 
التصـــّرف فـــي ٔاحـــدهما باإلبـــدال؛ ٕاذ لـــيس كـــّل حـــرف صـــالحًا ألن يجـــاوره 

كمـــا ٔاّن شـــكل المقطـــع ومخـــرج الحـــرف وصـــفاته والملحقـــات .حـــرُف ٓاخـــُر 
الصرفية وغير ذلك هـي العوامـل التـي تحـّدد ورود حـرف بعينـه فـي موقـع 

  )٣٠(.عدم ورودهبعينه ٔاو 

  : السياق من منظور ابن خلدون -٣
عبـــارة عـــن " وهـــو مـــا ٔاطلـــق عليـــه األداء واألســـلوب، فٔاّكـــد ٔاّنـــه 

الِمْنــَوال الــذي ُيْنَســُج فيــه الّتركيــب ٔاو القَلــُب الــذي ُيفــَرُغ ،و ال يرجــع ُ ٕالــى 
الكالم باعتبار ٕافادته ٔاصل المعنى الـذي هـو وظيفـة اإلعـراب،ٔاي الّنحـو، 

ـــذي هـــو ـــه كمـــا المعنـــى مـــن َخـــواّص التركيـــب ال وظيفـــة  وال باعتبـــار ٕافادت
البالغـــة والبيـــان، وال باعتبـــار الـــوزن كمـــا اســـتعمله العـــرُب فيـــه الـــذي هـــو 
وظيفة الَعروض ، وٕاّنما يرجُع ٕالى صورٍة ذهنية للتراكيـب المنتظمـة كّليـًة 
ْهُن  ـورة التـي ينتزُعهـا الـّذِ باعتبار انطباقهـا علـى تركيـٍب خـاٍصّ ، وتلـك الصُّ

الخيــال كالقالــب والمنــوال  مــن ٔاعيــاِن التراكيــب ؤاْشخاصــها ويعيــدها فــي
ها  حيحة عند العرب باعتبار اإلعراب والبيان فيُرصَّ ثّم ينتقي التراكيب الصَّ
ســـَع  ـــاُج فـــي الِمْنـــوال حّتـــى يتَّ ـــاُء فـــي القاَلـــب والنسَّ َرّصـــًا ، كمـــا يفعـــل ُ الَبنَّ
ـــورة  القالـــُب بحصـــول التراكيـــب الوافيـــة بمقصـــود الكـــالم ووقـــَع علـــى الصُّ

ســان العربــي فيــه،فٕاّن لكــّلِ فــّنٍ مــن الكــالم الّصــحيحة باعتبــا ر َمَلكــِة الّلِ
  )٣١(".ٔاساليَب تختصُّ فيه وُتوجد فيه على ٔانحاء مختلفة

فالسياق عند ابن خلدون هو تلك العالقة المشتجرة بين جمـل 
الــنّص وعباراتــه وتجــاوب األصــداء التــي يصــدُرها كــلُّ قســٍم منهــا فــي طــرف 

ضــــــــح و " َمقــــــــام" كمــــــــا ٔاّن مصــــــــطلح.يتكامــــــــل فَيْلقــــــــاه طــــــــرُف ٓاخــــــــُر ليتَّ
)Contexte ( نــــات العمــــل يعنــــي هــــذا الــــتفّهم للتجربــــة مــــن خــــالل مكّوِ

فالكلمــــــات ال يقــــــف مــــــدلولها عنــــــد تلــــــك اإلشــــــارة والّشــــــرحفي .اإلبــــــداعي
المضــافة "الــّدالالت الّنحويــة" بــل نبحــث عــن)الّداللــة المعجميــة(المعجــم

) الكـتابـة(رمـز صـوتي وشـكلي وهـي"الّداللـة الّصـرفية"ٕالى الّداللة العاّمة و

                                                 
  ).ساق(،مادة١/٤٦٥:ٕابراهيم ٔانيس وٓاخرون،المعجم الوسيط (26)
ي تامر سلوم،نظرية اللغة والجمال ف: وينظر١٦٠:عدنان ذريل،اللغة والداللة (27)

  . ١٧٦-١٣:النقد العربي
ـــــة فـــــي ضـــــوء دراســـــات علـــــم اللغـــــة  (28) ـــــو الفرج،المعـــــاجم اللغوي محمـــــد ٔاحمـــــد ٔاب

  .١١٦:الحديث
  .٣١٨:تامر سلوم،نظرية اللغة والجمال في الّنقد العربي  (29)
وتـامر سـلوم،نظرية اللغـة والجمـال ١٦٣:تمام حسان،مناهج البحث فـي اللغـة (30)

  .٤٥-٤٤:في النقد العربي
  . ٥٧١-٥٦٩:ابن خلدون،المقدمة (31)

ـــــل ال  هن والتٔامُّ لشـــــيٍء مـــــاّدٍي ٔاو لمفهـــــوٍم ٔاو فكـــــرٍة ٔاو عالقـــــٍة ُتـــــدَرك بالـــــّذِ
وتعني مـا ) Situation" (الموقعية"كما نواجه عالقات ٔاخرى هي.بالِحّسِ 

يّتصل بالّزمان والمكان واألشخاص واإلطار الذي تتحّقق فيه الحـوادث، 
د تختلــف زيــادًة ٔاو ُنقصــانًا علــى مــا كانــت قــ"داللــة ســياقية"فتتبلـور هاهنــا 

فهــي تعــيش تطــّورًا .عليــه قــديمًا فــي األزمنــة الغــابرة ٔاو فــي بيئــاٍت بٔاعيانهــا
ــــــه لــــــنفهَم ٔابعــــــاَد اللغــــــة المشــــــّكلة للتجربــــــة  ــــــًا ينبغــــــي التنبيــــــه ٕالي داللي

ـــعورية،وندرك ضـــرورة التٔاّمـــل مـــع وفـــق خصـــائص "معجـــم المعـــاني"الشُّ
فّسرخصوصــيته وتفــّرده ،   وهــذا يتضــّمُن ذاتيــة فيــه تنطلــق بعــد ذلــك لت

عقد األواصر بين المواد اللغوية والثقافية التي نبع منها العمل المعجمـي 
ــٔاّطر بهــا وهكــذا يّتضــح اســتخدامنا للســياق فــي هــذا البحــث فــي معنــى .وت

  .ٔاوسع بكـثير من معناه اللغوي
وهــــو بــــذلك ال يســــتبعد ٔان يكــــون المقصــــود بالســــياق مجموعــــة 

ـــروف االجتماعيـــة وخاّصـــة الثقافيـــة التـــي ٔاحاطـــت وتحـــيط العوامـــل وال ظًّ
ـــذلك، فهـــي تنعـــت بعوامـــل وظـــروف مواقفيـــة كمـــا  ـــامع ل ـــالمتكّلم والسَّ ب

  )٣٢(.سياٌق مواِقفي:يقال
و الجــدير بالــذكر هنــا صــالح فضــل عــّد تعريــف ابــن خلــدون ٔادّق 

ومــــن الواضــــح ٔاّن هــــذا المفهــــوم :"تحديــــد لألســــلوب،على تــــٔاّخره، فقــــال
الدقيق لألسلوب ٕاّنمـا اصـطالحي ال لغـوي وسـبق بقـرون دخـول  التركيبي

فقــد اســُتخدم منــذ ٔاوائــل القــرن .األســلوب فــي المصــطلح الّنقــدي األوروبــي
وَوَرد ألّول مـــّرة فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة " Grimm"الّتســـع عشـــر فـــي معجـــم

ودخــل القــاموس ألّول "ٔاوكســفورد"م طبقــًا لقــاموس١٨٤٦كمصــطلح عــام
   )٣٣(".م١٨٧٢عاممّرة كمصطلح 

المصطلح  عند ابن خلدون ركن ٔاساٌس فـي كـل علـم وعلى هذا ف
و يتيسـر تبــادل اآلراء و األفكـار بـين علمـاء األمــة ،ٕاذ بـه تسـهل الدراسـة، 

و بالمصــطلح .و بيــنهم و بــين غيــرهم مــن علمــاء األمــم األخــرى ، الواحــدة 
ـــين علمـــاء العـــ و ،الميكـــون التـــدوين و التـــٔاليف ليـــتم التعـــاون العلمـــي ب

و علـــى ذلـــك يقـــوم علـــم المصـــطلح ، ،بمجهـــود الســـلف،لينتفـــع الخلـــف
يتنـاول ، الذي يعّد علم المصـطلح مـن ٔاحـدث علـم اللغـة التطبيقـي كونـه

   )٣٤.(األسس العلمية لوضع  المصطلحات و توحيدها
ولعـــّل مـــا ٔاقـــّره ابـــن خلـــدون مـــن مبـــادئ منهجيـــة مـــا يّتفـــق مـــع 

غويــة العربيــة والعلميــة والمعاهــد المنهجيــات التــي ٔاصــدرتها المجــامع الل
اللســـــانية التـــــي تتفـــــق فـــــي فحواهـــــا علـــــى عـــــدد مـــــن المبـــــادئ األساســـــية 
ـــــار المصـــــطلحات ووضـــــعها،والتي يمكـــــن تلخـــــيص  ـــــي اختي المعتمـــــدة ف
مضــــامينها فــــي ضــــرورة نهــــوض المصــــطلح بهــــذه المهّمــــة ، ويــــؤّدي دوره 

   )٣٥(:المٔامول منه على خير وجه ، وفق سمات ٔاهّمها ٔاهّمها
ضــــــرورة وجــــــود عالقــــــة مناســــــبة ٔاو مشــــــاركة ٔاو مشــــــابهة بــــــين مــــــدلول -أ 

المصطلح اللغوي ومدلوله االصطالحي،والتي دفعت بالمصطِلحين ٕالـى 
  . اختيار هذا المصطلح وٕايثاره على غيره ظاهرة قوية

الدّقــــــة فــــــي تحديــــــد الداللــــــة والعمــــــوم والشــــــمول،بمعنى ٔان يبســــــط -ب
يمكـــن ٔان تنضـــوي تحتـــه المصـــطلح مظّلتـــه علـــى جميـــع المســـائل التـــي 

                                                 
  .                                ١٦٠:عدنان ذيل،اللغة والداللة (32)
علــى ٔانــّه يمكــن . ٨٣-٨٢:صــالح فضــل،علم األســلوب مبادئــه وٕاجراءاتــه: ينظــر (33)

التــــي يعــــّد ميكائيــــل "األســــلوبية الســــياقية"ٕادراج تعريـــف ابــــن خلــــدون مؤّقتــــًا ضــــمن
هنــريش بليث،البالغــة واألســلوبية نحــو نمــوذج :ينظــر. رائــدها) Michael.R(ريفــاتير

  .٣٨:سيميائي لتحليل النص
  .١٩:محمود فهمي حجازي،األسس اللغوية لعلم المصطلح (34)
والمتـولي بـن رمضـان ١٠٨-١٠٦:علي القاسمي،مقدمة في علم المصـطلح:ينظر (35)

 .٧-٥:ٔاحمد الدميري،شفاء الغليل في مصطلح جمل الخليل
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 دراسات 

وتدور في فلكه، ما دام قد تحّقق فيها المعنـى الـذي انعقـد عليـه هـو ودار 
  .حوله

تجّنـــب تعــــّدد الــــدالالت للمصــــطلح الواحـــد فــــي الحقــــل الواحــــد؛ ألّن -ج
المصطلحات هي األصول التي ُتعالج بموجبها الفـروع والمسـائل الجزئيـة 

فس علــى ٔامكــن مــا يكــون، ذات الّصــلة، هــي األصــول التــي تنعقــد فــي الــنّ 
  .فيسهل رّد الفروع الكـثيرة ٕاليها

توحيـــــد المصـــــطلحات،بمعنى ٔان ئاخـــــذ ٔاربـــــاب العلـــــوم ٔانفســـــهم فـــــي  -د
وفــــي ذلـــك مـــن الخيــــر .التعبيـــر عـــن المضـــمون الواحــــد بمصـــطلح واحـــد

 .للصناعة العلمية ما فيه، على ما في ذلك من توفير للوقت والجهد
  

  المصادر والمراجع           
  
  .المصحف الشريف**
،دار ٢، تحقيـــق محمـــد علـــي النّجـــار،طالخصـــائص: ابـــن جنـــي، ٔابـــو الفـــتح عثمـــان*

  .الهدى للطباعة والنشر،بيروت
  :ابن خلدون،عبد الرحمن محمد *
التعريــف بــابن خلــدون، ورحلتــه غربــًا وشــرقًا ،دار الكـتــاب اللبنــاني، دار الكـتــاب  -

  . هـ١٩٧٩المصري، 
،تحقيــق درويــش الجويــدي، المكـتبــة العصــرية للطباعــة ٢خلــدون،طمقدمــة ابــن  -

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦والنشر،صيدا، بيروت، 
  : ابن فارس،ٔابو الحسين ٔاحمد بن زكريا* 
الصــــــاحبي فــــــي فقــــــه اللغــــــة و ســــــنن العــــــرب فــــــي كالمهــــــا، تحقيــــــق  عمــــــر فــــــاروق -

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤،مكـتبة المعارف، بيروت، ١الطباع،ط
تحقيـــق عبـــد الســـالم محمـــد هـــارون،دار الفكـــر للطباعـــةو معجـــم مقـــاييس اللغـــة، -

  .م١٩٧٩النشر و التوزيع،
،دار ٣ط،لســـــــان العـــــــرب:جمــــــال الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن مكـــــــرم ابــــــن منظـــــــور،* 

  .م١٩٩٤-ه١٤١٤،لبنان،بيروت،صادر
ــــــو الفرج،محمــــــد ٔاحمــــــد*  ــــــم اللغــــــة :ٔاب ــــــي  ضــــــوء دراســــــات عل ــــــة ف المعــــــاجم اللغوي

  .م١٩٦٦، ١نشر، طالحديث،دار النهضة العربية، للطباعة وال
  .م١٩٦٢،مكـتبة األنجلو المصرية، القاهرة،٢داللة األلفاظ،ط: ٔانيس، ٕابراهيم* 
ٔانيس،ٕابــراهيم و منتصــر،عبد الحلــيم و الصــوالحي،عطية ،و ٔاحمــد، محمــد خلــف *

  .المعجم الوسيط،دار الفكر، بيروت: هللا
رجمــة البالغــة واألســلوبية نحــو نمــوذج ســيميائي لتحليــل النص،ت:بليــث، هنــريش*

  .م١٩٨٩، منشورات دراسات سال، البيضاء، ١وتقديم وتعليق محمد العمري،ط
التعريفات،ضـبط وفهرسـة محمـد :الجرجاني، ٔابـو الحسـن علـي الشـريف بـن محمـد* 

، دار الكـتــــــاب ١بــــــن عبــــــد الحكــــــيم القاضــــــي،دار الكـتــــــاب المصــــــري، القــــــاهرة،ط
  .م١٩٩١-هـ١٤١١اللبناني، بيروت،

ويـــة لعلـــم المصـــطلح،دار غريـــب للطباعـــة والنشـــر األســـس اللغ:حجـــازي، محمـــود* 
  .والتوزيع، تونس

منـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة، دار الثقافـــة، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب، :حســـان، تمـــام*
  .م١٩٧٩ -هـ١٤٠٠

،مكـتبـــــة ٢موســـــوعة علـــــم الـــــنفس والتحليـــــل النفســـــي،ط:الحفني،عبـــــد المـــــنعم* 
  .م١٩٧٩مدبولي،

غــــــوي دراســــــة فــــــي نمــــــّو الّثــــــروة عوامــــــل التطــــــور الل:حماد،ٔاحمــــــد عبــــــد الــــــرحمن*
  .م١٩٨٣األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  ،دار ١اللغوية،ط

تقييد العلم، تحقيق يوسـف :الخطيب البغدادي، ٔابو بكر ٔاحمد بن علي بن ثابت* 
  .م١٩٨٨هـ، ١٣٩٥، دار الوعي، حلب،٣العش،ط

لخليـــل، شـــفاء الغليـــل فـــي مصـــطلح جمـــل ا:الـــدميري،المتولي بـــن رمضـــان ٔاحمـــد*
دراســة للمصــطلحات النحويــة مــن خــالل كـتــاب الجمــل المنســوب ٕالــى الخليــل بــن 

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢ٔاحمد،
اللغــــة والداللــــة ٓاراء ونظريات،منشــــورات اتحــــاد الكـتــــاب العــــرب : ذريــــل، عــــدنان* 

  .م١٩٨١بدمشق، 

الحـدود،  -رسالتان في اللغـة ، منـازل الحـروف: الرّماني،ٔابو علي الحسن بن عيسى*
وتعليـــق وتقـــديم ٕابـــراهيم الّســـامّرائي، دار الفكـــر للنشـــر والتوزيـــع، عّمـــان ، تحقيـــق 

  .م١٩٨٤األردن، 
 -هـــ ١٣٩٩ٔاســاس البالغــة،دار المعرفــة، بيــروت،:الزمخشــري،ٔابو القاســم محمــود* 

  .م١٩٧٩
،دار الحــوار، الالذقيــة، ١نظريــة اللغــة والجمــال فــي النقــد العربــي،ط:ســلوم،تامر*

  .م١٩٨٣سورية، 
المزهر فـي علـوم اللغـة ؤانواعهـا، شـرح و :جالل الدين بن عبد الرحمن السيوطي،* 

تعليق محمد ٔاحمد جاد المولى و ٓاخرون، دار الجيل، دار الفكر للطباعة و النشر و 
  .التوزيع، بيروت

  .م١٩٧٧،بيروت، معجم علم النفس،دار العلم للماليين:عاقل،فاخر* 
،مكـتبة الخـانجي ١له وقوانينه،طالتطور اللغوي مظاهره وعل:عبد التواب،رمضان*

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض، 
،دار الفكــر ١ط،القيــاس والتقــويم التربــوي والنفســي:عالم،صــالح الــدين محمــود* 

  .م ٢٠٠٠ - ه١٤٢٠ ،القاهرة، العربي
علــــــــم الــــــــنفس بــــــــين النظريــــــــة والتطبيق،دارالنهضــــــــة :العيســــــــوي،عبد الــــــــرحمن*

  . م١٩٨٤،تبيرو ،للطباعةوالنشر
ــــــه،ط: فضل،صــــــالح*  ــــــه وٕاجراءات ،منشــــــورات دار اآلفــــــاق ١علــــــم األســــــلوب مبادئ

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الجديدة ، بيروت، 
القـــــاموس المحيط،مؤسســـــة فـــــن :الفيروزٓابادي،مجـــــد الـــــدين محمـــــد بـــــن يعقـــــوب*

  .الطباعة، مصر
  .مقدمة في علم المصطلح،مكـتبة النهضة المصرية، القاهرة:القاسمي، علي* 
المــدخل ٕالــى فقــه اللغــة العربية،منشــورات مديريــة الكـتــب و :مــد محمــدقدور،ٔاح* 

  .م١٩٩١ -هـ  ١٤١٢المطبوعات بجامعة حلب، 
 الكـفوي ٔايـوب بـن موسـى الحسـيني،الكليات،ٔاعده للطبـع عـدنان درويـش ومحمـد*

  .م١٩٧٥المصري، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، 
العربيـــة دراســـة تحليليـــة للكلمـــة العربيـــة  فقـــه اللغـــة وخصـــائص:المبـــارك، محمـــد*

  .،دار الفكر، بيروت٥وعرض بمنهج العربية األصيل في التجديد والتوليد،      ط
علــم اللغــة بــين التــراث والمعاصــرة ،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، :مــدكور، عــاطف* 

  .م١٩٨٧القاهرة ،
،دار ٢حديثــة ،طلحــن العامــة فــي ضــوء الدراســات اللغويــة ال:مطــر، عبــد العزيــز *

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١المعارف، 
نفـــح الطيـــب مـــن غصـــن األنـــدلس الرطيـــب،دار صـــادر، :المقري،ٔاحمـــد بـــن محمـــد*

  .هـ١٣٨٨بيروت،
مجمــع األمثــال،تحقيق محمــد محيــــي الــدين عبــد : الميداني،ٔابوالفضــل النيســابوري *

  .الحميد،منشورات دار النصر،دمشق،بيروت
  

  
  
  
  
  
  
  

  :من مقاالت صاحب الدراسة
 *« Le phénomène de l’homophonie et de antonymie Chez Ibn Sida » 
-Research journal of Aleppo university(arts and humanities 
series)Syria ,volume 14/1989. 
 *« L’indication du sens à partir du mot » 
-Revue de la faculté de lettres, université  de Tlemcen- Algérie, 
volume 02/juin2001. 
 *« De la lexicographie arabe » 
-Revue el-Hathar-faculté des lettres et sciences humaines-
université de Ouargla- Algérie ,volume 02/juin 2003. 


