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نحو تأصيل معري ملصطلحات ألفية ابن مالك
 مصطلحات الكالم وما يتألف منه أنموذجا –Towards a Cognitive Etymologyzation of the Terminology of « Alfia of Ibn
:(Malik » (the OneOne-thousandthousand-verse Poem of Ibn Malik
The Case of Terminology Relating to the Parts of Speech
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ملخص:
تتناول هذﻩ الدراسة قضية التأصيل املعري ملصطلحات ألفية ابن مالك ي النحو والصرف ،أي كما وردت ي كتب النحاة
ٔالاوائل ،مع تبيان التطورات الداللية ال طرأت ع ى املصطلحات ح wوصلت إ£ى عصر ابن مالك ،باإلضافة إ£ى إبراز املصادر
املعرفية ال بنيت عل©¨ا هذﻩ املصطلحات ،منطلقة ي ذلك من ٔالاهمية ال يحتلها املصطلح ي فهم العلوم ،ومن أهمية هذﻩ
ٔالالفية ي مجال النظم خاصة والنحو العربي عامة.
وقد اقتصرت هذﻩ الدراسة ع ى مصطلحات الكالم وما يتألف منه كأنموذج ،ي ُمحاولة م¨³ا تقديم مق~µح جديد ينتقل
من دراسة ٔالاراج¸· دراسة داللية إ£ى دراس¨¹ا دراسة مصطلحية.
كلمات مفتاحية :التأصيل املعرئ ،الالفية ،الكالم ،اللفظ ،الكلم.
Abstract :
This study deals with the cognitive etymologyzation of the terms of the “ Alfia
Poem of Ibn Malik” (the One-thousand-verse Poem of Ibn Malik) in grammar and
morphology; i.e. as mentioned in the books of early grammarians, with an
explanation of the semantic developments that occurred in terms until they reached
the age of Ibn Malik, in addition to highlighting the sources of knowledge on
which these terms were based. The study starts from the importance the term
occupies in understanding sciences and the importance of the said poem in the field
of versification in particular and Arabic grammar in general .
The study was limited to the terminology of speech and what it consists of as a
model, so as to present a new proposal that moves from studying the “Linguistic
Razaj Poems” semantically to study them terminologically.
Keywords: Cognitive Etymologyzation; « Alfia Poem of Ibn Malik » (the Onethousand-verse Poem of Ibn Malik); Speech; Utterance; Words.
الالحقة ،ف½ أداة توصيل وتواصل ي آن واحد ،وعن طريق
مقدمة:
املصطلحات مفاتيح العلوم ،ف½ الوسيلة ٔالاو£ى لفهم أي
علم من علوم املعرفة ،إذ تحتل املصطلحات أهمية كب¸~ة ي
تسهيل وتيس¸~ العلوم وتوضيح أفكارها وإيصال معان©¨ا وضبط
مفاهيمها وقواعدها ،وإحداث تقارب ب¸ن العلماء والباحث¸ن ي
حقبة تاريخية محددة فيما بي¨³م ،وإيصال أفكارهم إ£ى ٔالاجيال

املصطلحات كذلك تم التعرف ع ى مؤلفات تراثنا العربي القديم
وإدراكه وفهم أفكارﻩ واستيعاب قضاياﻩ وقواعدﻩ ،ومن هذﻩ
العلوم علم النحو وعلم الصرف ،فقد ألفت ف©¨ما مؤلفات كث¸~ة
مازالت ﱠ
تدرس إ£ى يومنا هذا.
إال أن الالفت لالنتباﻩ هو أن هذﻩ املؤلفات ماتزال ي حاجة
إ£ى دراسة وتحقيق ،سواء من الجانب الدال£ي أو من الجانب
املصطلÆي ،ومن أهم هذﻩ املؤلفات العربية نجد ألفية ابن مالك،
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هذا ٔالاخ¸~ الذي يعد علما من أعالم العربية ي القرن السابع

التأصيل املعري ،والتأصيل يكون عن طريق تتبع الداللة من

الهجري ،أما ألفيته فتعد Ëي ٔالاخرى من أهم املؤلفات العربية ي

مرحلة نشأ¨Ñا وح wمرحلة استقرارها.

مجال النظم النحوي التعليم ،بل ي مجال النحو العربي بأكمله

 .1املصطلح :تعريفه وأهميته

بعد كتاب سيبويه ،نظرا ملا احتوته من شمولية ي ٔالابواب
وترتيب للعناصر ودقة ي املصطلحات ،ف½ تنتم ملا ُيعرف

تتفق املعاجم اللغوية العربية ع ى أن الداللة اللغوية

بالشعر أو النحو التعليم ،والذي يراد به تلك ٔالاراج¸· واملنظومات

للمصطلح تدور حول الصلح والسلم ،1وهذا له عالقة مع املعwÙ

العلمية ال وجدت أو نظمت من أجل تسهيل وتيس¸~ العلوم من
ناحية الفهم ومن ناحية الحفظ أيضا ،وقد ُدرست ٔالالفية

الاصطالÚي للمصطلح ،إذ تتحقق عملية الاصطالح بعد اختالف
قام ب¸ن أفراد تخصص مع¸ن حول تسمية مفهوم مع¸ن ،وبالتا£ي

ُ
وشرحت عدة مرات ي العصر القديم وي العصر الحديث ،ولكن

يكون الاتفاق والاصطالح بعد الاختالف.

هذﻩ الدراسات والشروح ركزت ع ى الجانب الدال£ي لأللفية،
مهملة الجانب املصطلÆي.
وهذا ما دفعنا إ£ى دراسة هذﻩ ٔالالفية دراسة مصطلحية ،ي
محاولة منا ٕالاجابة عن إشكالية أساسية وËي :ما Ëي املصادر
املعرفية ال اعتمد عل©¨ا ابن مالك ي نظمه لأللفية؟ وهل
حافظ مصطلحات ٔالالفية ع ى أصال¨¹ا املعرفية؟ وهل

أما بالنسبة للمع wÙالاصطالÚي للمصطلح فيذكر الجرجاني ي
تعريفاته أن الاصطالح هو "عبارة عن اتفاق قوم ع ى تسمية
الÝÞء باسم ما ُينقل عن موضعه ٔالاول ،وإخراج اللفظ من معwÙ
لغوي إ£ى آخر ملناسبة بي¨³ما.
وقيل :الاصطالح :اتفاق طائفة ع ى وضع اللفظ بإزاء املع.wÙ

املصطلحات املوظفة ي ٔالالفية مصطلحات بصرية أم

وقيل :الاصطالح :إخراج الÝÞء عن مع wÙلغوي إ£ى آخر .لبيان

مصطلحات كوفية؟

املراد.

و¨Ñدف هذﻩ الدراسة إ£ى تأصيل مصطلحات ألفية ابن مالك

وقيل :الاصطالح :لفظ مع¸ن ب¸ن قوم معين¸ن" ،2وهذا التعريف

تأصيال معرفيا ،أي كما وردت ي كتب النحاة ٔالاوائل ،مع تبيان

يش¸~ إ£ى أن املصطلح هو تسمية لÝÞء مع¸ن ،وتكون هذﻩ

التطورات الداللية ال طرأت ع ى املصطلحات ح wوصلت إ£ى

التفاق ب¸ن طائفة مخصوصة.
التسمية نتيجة
ٍ

عصر ابن مالك ،مع إبراز املصادر املعرفية ال بنيت عل©¨ا هذﻩ
املصطلحات ،وقد اقتصرت الدراسة ع ى مصطلحات الكالم وما
يتألف منه كأنموذج.

وال يختلف التعريف السابق كث¸~ا عن التعريفات الحديثة
للمصطلح ،إذ نجد ي )املعجم ٔالادبي( أن املصطلح هو "لفظ
َ
ً
موضوçي يؤدي معنا بوضوح ودقة بحيث ال يقع أي ل ْبس ي ذهن

وانطالقا من هنا تأتي هذﻩ الورقة لتدرس قضية التأصيل

القارئ أو السامع ،وتشيع املصطلحات ضرورة ي العلوم

املعري ملصطلحات الكالم وما يتألف منه ي ألفية ابن مالك،

الصحيحة ،والفلسفة والدين ،والحقوق حيث تحدد مدلول

مرتكزة ع ى ٔالاهمية ال يحتلها املصطلح ي فهم العلوم ،ألن

اللفظة بعناية قصوى" ،3وي هذا السياق يذهب صاحب

الدراسات السابقة حول ألفية ابن مالك اقتصرت –حسب

)ٔالاسس اللغوية لعلم املصطلح( إ£ى القول بأن املصطلح "اسم

علمنا -ع ى املعاني واملفاهيم والقواعد ،وصحيح أ¨Óا حظيت

قابل للتعريف ي نظام متجانس ،ويكون تسمية حصرية )تسمية

بشروح ودراسات كث¸~ة  ،سواء ي العصور ال تلت عصر ابن

لÝÞء( ،ويكون منظما )أي ي نسق متكامل( ويطابق دون غموض

مالك أم ي العصر الحديث ،إال أن هذﻩ الشروح والدراسات قد

فكرة أو مفهوما" ،4والالفت لالنتباﻩ هو أن هذﻩ التعريفات ركزت

ركزت ع ى املفاهيم دون املصطلحات ،وتفرض علينا طبيعة

ع ى أهم سمات وخصائص املصطلح ،وال يمكن حصرها ي:

الدراسة املرتبطة بالتأصيل املعري للمصطلحات اتباع منهج
يجمع ب¸ن الوصف والتاريخ ،فاملنهج الوصفي من أجل تحديد
الداللة ال وظفها ابن مالك ،أما املنهج التاريØي فمن أجل

 الدقة :املصطلح دقيق وحصري ي الداللة ع ى معناﻩ ،وهومع wÙواحد وغ¸~ متعدد.
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 التنظيم :منظم ومنسجم ي تكوينه وتشكيله. الشمولية :وËي سمة بارزة ي املصطلح؛ ألن معناﻩ يتسع الحتواءحالة ،أو إشكالية علمية أو ثقافية ،أو فكرة أو مفهوم مع¸ن.
وللمصطلحات أهمية كب¸~ة ي مجال العلوم ،ويعد »فهم
املصطلحات نصف العلم ،ألن املصطلح هو لفظ ّ
يع~ عن
مفهوم ،واملعرفة مجموعة من املفاهيم ال يرتبط بعضها ببعض

والخالصة مصطلح آخر لأللفية ،أي أ¨Óا خالصة للكافية
الشافية ،إال أن املصطلح الشائع لهذﻩ املنظومة هو مصطلح
"ٔالالفية" ،ذلك أل¨Óا تتألف من ألف بيت أو يزيد ،يقول ابن مالك
ي مقدمة ٔالالفية:

9

َْ ْ
َ
وأست ِع ُ¸ن ﷲ ي أل ِف ﱠية

ي شكل منظومة« ،5فاملصطلحات إذن تعد ٔالاساس الذي تبwÙ

َم َقاص َد ﱠ
الن ْح ِو ْ¨َ ýا
ِ
َ ْ ﱠْ
مح ِوية

عليه للدراسات والبحوث العلمية ،ف½ ال "ترسم معاملها
وتوضح مباد¨ñا ،وكل تطور ي علم من العلوم ال بد أن يواكبه
تطور ي مصطلحاته نقال أو استنباطا ،فالغاية ال يرمي إل©¨ا من
استنباط املصطلحات أو نقلها ي باب من أبواب العلوم املختلفة،
Ëي تيس¸~ التعامل مع املفاهيم الجديدة ال ال رموز لها ي معاجم
اللغة واستيعاب تلك املفاهيم ودمجها مع الثقافة الجديدة" ،6وال
تتوقف أهمية املصطلحات عند هذا الحد ،بحيث إن "مفاتيح
العلوم مصطلحا¨Ñا ،ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى ،ف½
مجمع حقائقها املعرفية وعنوان ما به يتم¸· كل واحد م¨³ا عما

ولم يكن ابن مالك هو أول من استعمل مصطلح ٔالالفية ي
النظم ،بل هناك من نظم ألفية ي النحو قبله ،وهو العالمة يÆي
بن معط ،ونحن هنا ال نقصد أول من نظم ي النحو ،بل نقصد
أول من استعمل مصطلح ٔالالفية ،وقد ذكرﻩ ابن مالك ي مقدمة
ألفيته قائال:

10

ً َ
ََْ
ضا ْبغ ْ¸ ِ~
وتقتِ Ýúر
ْ
ُسخ ِط

َ َ ً َْ َ
ف ِائقة أل ِف ﱠية ْابن ُم ْع ِطي

سواﻩ ،وليس من مسلك يتوسل به ٕالانسان إ£ى منطق العلم غ¸~
ألفاظه الاصطالحية" ،7وهذا معناﻩ أن املصطلحات مفاتيح
للعلوم ،وال يمكن دخول أي علم من العلوم إال عن طريق
مصطلحاته.
 .2وصف ٔالالفية:

َو ْه َو ِب َس ْب ٍق حائز
َ
َ
ت ْف ِضيال

َ َ
َ
الجميال
ُم ْس َت ْو ِج ٌب ث َنا ِئي

هذا وتحتوي ألفية ابن مالك ع ى أغلبية فصول النحو

Ëي أرجوزة لغوية وضعها العالمة ابن مالك ٔالاندلﺴ ،Ýنظم

والصرف ،باإلضافة إ£ى املقدمة والخاتمة ،وأول هذﻩ ٔالابواب هو

ف©¨ا علم النحو والصرف ع ى مزدوج الرجز ،وقد نظمها ع ى هذا

باب الكالم وما يتألف منه ،وآخر أبوا¨ýا باب ٕالادغام" ،وتمتاز

البحر لك~õة جوازاته وعلله ،ولسهولة نظم العلوم والقواعد عليه

ٔالالفية ب~µتيب فصولها وأبوا¨ýا وهو ال~µتيب املثا£ي ألبواب النحو،

أيضا منذ القدم ،هذا وقد تم¸·ت هذﻩ ٔالارجوزة ببناء كل بيت

ؤالاك ~õمالئمة لدراسته ،كما تمتاز ٔالالفية بأن ابن مالك عدل
ف©¨ا عن آرائه السابقة وأثبت ما يرى صحتهُ ،
فيمكن القول إ¨Óا
أيه ال¨³ائي ي املسائل النحوية" ،11ولهذا ﱠ
عدت هذﻩ ٔالالفية عند
ر

اختصارا ملنظومته املطولة املسماة :الكافية الشافية ،هذﻩ ٔالاخ¸~ة

بعض الباحث¸ن من أشهر املؤلفات النحوية العربية بعد كتاب

ال قاربت الثالثة آالف بيت ،يقول ابن مالك ي ختام منظومته

سيبويه.

ع ى قافية واحدة صدرا وعجزا ،ثم بناء البيت التا£ي ع ى قافية
أخرى مختلفة عن البيت الذي قبله أيضا ،وتعد هذﻩ املنظومة

هذﻩ:

8

أحwÝù
َْ
الخالصة

لقد حاول ابن مالك من خالل ألفيته هذﻩ "أن ينظم كل
من

الكافية
ِ

ً
غ wÙبال
كما اقتwÝú
َْ
خصاصة

قواعد النحو نظما ،لتكون ي قصيدة ألفية يسهل حفظها ،ي~ز
جهد ابن مالك ي الصياغة وترجيح رأي نحوي ع ى آخر) .(...لقد
أعجب معاصروﻩ كما أعجبت القرون التالية ب~اعة ابن مالك ي
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صياغة ألفيته ال فاقت غ¸~ها من ٔالالفيات" ،12فجسدوا هذا
ٕالاعجاب ي تلك الشروح والحوا Ýال وضعت لها ،ولهذا تحتل

ألفية ابن مالك أهمية كب¸~ة ب¸ن مؤلفات ابن مالك وب¸ن املؤلفات
النحوية العربية ٔالاخرى ،نظرا ملا احتوت عليه من مادة علمية

واحدﻩ كلمة والقول

وكلمة ¨ýا كالم قد

عم

يؤم

تعليمية ميسرة ،بحيث تندرج ٔالالفية تحت باب الشعر التعليم،
والذي من خصائصه الاختصار والسهولة والبساطة ي ٔالاسلوب

بالجر والتنوين والندا

ومسند لالسم تمي¸·

والعبارة ،وكل ذلك من أجل تسهيل العلوم والفنون وتقري¨ا من

وأل

حصل

الطلبة والباحث¸ن ،ومن أجل تسهيل حفظها كذلك.
هذا وتعد منظومة الكافية الشافية وألفية ابن معط من
أهم املصادر املعرفية ٔالاساسية لأللفية وملصطلحا¨Ñا ،النحوية

بتا فعلت وأتت ويا

ونون أقبلن فعل

افع ي

ينج ي

م¨³ا والصرفية ،فالكافية الشافية – كما سبق وأن ذكرناË -ي
املنظومة ال نظمها ابن مالك واملكونة من ما يقارب  3آالف
بيت ،وال استخلص م¨³ا ٔالالفية ،وËي "نظم موجز يحتوي ع ى
سبعة وخمس¸ن ،وسبعمائة وألف¸ن من ٔالابيات ) ،(...جمع فيه

سواهما الحرف كهل
وي

ولم

فعل مضارع ي ي لم
كيشم

معظم مسائل النحو والصرف ،وبسطها ،ورتب ٔالابواب،
وضبطها ،وجال الغامض ،ويسر العس¸~ ،وضم املشتت ،وقرب

ومأ Ýالافعال بالتا

بالنون فعل ٔالامر إن

البعيد ،ح wظهرت ي صور¨Ñا كافية عن كل كتاب ،شافية

وسم

فهم

مز

أمر

لألساتذة والطالب" ،13ومن هذﻩ املنظومة استخلص الخالصة،
املعروفة باأللفية.

ؤالامر إن لم يك للنون

أما ألفية ابن معط وال يطلق عل©¨ا اسم )الدرة ٔالالفية(

محل

فيه هو اسم نحو َ
ص ْه
َ
وح ﱠ©¨ل

فقد أشار إل©¨ا ابن مالك ي مقدمته أللفيته ،وهذا دليل ع ى أنه
– أي ابن مالك -قد اطلع عل©¨ا وتأثر ¨ýا من خالل إقرارﻩ بأن
ألفيته تفوق ألفية ابن معط ،وأللفية ابن معط أهمية كب¸~ة ي
مجال النظم التعليم الحتوا¨ñا ع ى مسائل نحوية وصرفية
كذلك ،باإلضافة إ£ى أنه أول من استخدم مصطلح )ٔالالفية(.
 .3التأصيل املعري ملصطلحات الكالم وما يتألف منه ي ٔالالفية:

ففي البيت ٔالاول بدأ ابن مالك بتقسيم الكالم العربي إ£ى
اسم وفعل وحرف ،وهو تقسيم ثالثي معروف ومعهود ي كتب
النحاة ٔالاوائلً ،
بدء من سيبويه إمام النحاة ،وربما أقدم من
ذلك ،فقد ُوجد هذا التقسيم ي تعليقة أبي ٔالاسود الدؤ£ي وما
ف©¨ا من صحيفة ٕالامام ع ي بن أبي طالب ر Ýﷲ عنه ،وقد
14

يتألف هذا الباب من سبعة أبيات افتتح ¨ýا ابن مالك
قواعد ألفيته بعد املقدمة ال حمد ف©¨ا ﷲ تعا£ى ع ى التوفيق
وص ى ع ى ّ
نبيه الكريم ،ثم بدأ بذكر ما يتألف منه الكالم العربي،
يقول:
كالمنا
كاستقم

لفظ

مفيد

اسم وفعل ثم حرف
الكلم

جاء ف©¨ا أن "الكالم كله اسم وفعل وحرف" .
نجد أيضا هذا التقسيم ي "الكتاب" ،يقول سيبويه:
َ
ْ ٌ َ ٌ
فالك ِلمٌ :
وح ْرف جاء ملع wÙليس باسم وال فعل" ،وهو
اسم ،و ِفعل،
"
هنا استخدم مصطلح الكلم عوض الكالم ،وقد استخدم سيبويه
مصطلح الكلم ي تقسيمه للكالم العربي بدل الكالم ألنه وي
القرون الهجرية ٔالاو£ى – وخاصة ٔالاول والثاني والثالث -لم يكن
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املصطلح النحوي مستقرا كما هو عليه ي القرون املتأخرة ،إذ
كان مصطلح الكالم ومصطلح الكلم م~µادف¸ن.15
وبالرغم من أن هناك تقسيمات أخرى للكالم العربي غ¸~
هذا التقسيم الثالثي ،إال أن هذا ٔالاخ¸~ يبقى التقسيم ٔالاك~õ

ومن منظور النحوي¸ن فإن الكالم "عبارة عن كل لفظ مفيد،
واملراد باملفيد ما يفهم منه مع wÙيحسن السكوت عليه"21؛ هكذا
شرح ابن مالك مصطلح الكالم وما يراد به ي شرحه للكافية
الشافية.

استعماال واستقرارا أيضا ،وهو التقسيم الذي اتبعه ابن مالك ي

ويوضح ابن عقيل مصطلح الكالم عند ابن مالك بأنه يقصد

ألفيته ،ويمكن حصر مصطلحات الكالم وما يتألف منه الواردة

به "الكالم املصطلح عليه عند النحاة وهو عبارة عن اللفظ

ي ٔالالفية ي :الكالم ،اللفظ ،الكلم ،الكلمة ،القول ،باإلضافة إ£ى

املفيد فائدة يحسن السكوت عل©¨ا" ،22وعندما قال ابن مالك

أقسامه واملتمثلة ي :الاسم والفعل والحرف.

كالمنا فإنه يقصد توظيف هذا املصطلح عند النحاة ال عند
اللغوي¸ن ،فالكالم ي اللغة "اسم لكل ما ُيتكلم به ،مفيدا كان أو
ُ
غ¸~ مفيد" ،23أما عند النحوي¸ن فتش~µط فيه ٕالافادة ،ولهذا

وتجدر ٕالاشارة إ£ى أن هناك من الباحث¸ن من يضيف أو
يذكر مصطلح الجملة كمصطلح ُمدرج تحت باب الكالم وما
يتألف منه ،إال أن هذا املصطلح لم يذكرﻩ الحريري وابن معط ي
نظم©¨ما ،وح wابن مالك لم يذكرﻩ ي ألفيته بالرغم من أنه ذكرﻩ
ي كافيته.
-1- 3الكالم:
هناك من ينسب هذا املصطلح إ£ى أبي ٔالاسود الدؤ£ي،16
والحقيقة أن هذا املصطلح ُوجد قبل ذلك ،فقد ذكرﻩ ع ي بن
ْ َ ُ ُﱡ
الم كل ُه
أبي طالب ر Ýﷲ عنه ي صحيفته عندما قال" :الك
ٌ
ْ
اس ٌمَ ،و ِف ْع ٌل َو َح ْرف" ،17فقد ورد ي كتاب )ٕالايضاح ي علل
النحو( عن أبي ٔالاسود الدؤ£ي أنه "أول من سطر ي كتاب الكالم
اسم وفعل وحرف جاء ملعُ ،wÙ
فسئل عن ذلك فقال :أخذته من

أعطى ابن مالك مثاال عن الكالم ب :استقم ،وهو مركب من فعل
وفاعل مست ~µتقديرﻩ أنت ،فهذا كالم مفيد وجب أو حسن
السكوت من بعدﻩ ،وابن مالك هنا ﱠ
حد مصطلح الكالم بتحديد
واضح ودقيق.
-2- 3اللفظ:
لم يكن هذا املصطلح مستعمال ي القرون الهجرية ٔالاو£ى ،بل
ُوجد ي القرون املتأخرة بدءا من القرن السابع ،24إذ لم نجدﻩ ي
ملحة ٕالاعراب للحريري الذي قال ي باب الكالم:
حد الكالم ما أفاد
املستمع

ٌ
وعمرو
نحو :س ى زيد
ُم ﱠتبع

أم¸~ املؤمن¸ن ع ي بن أبي طالب" ،18وهو ما يؤكد أن أول من ﱠ
قسم
الكالم العربي هو ع ي بن أبي طالب.
وكما ذكرنا سابقا فإن علماء القرون الثالثة ٔالاو£ى "لم يكن
ﱡ
همهم التفريق ب¸ن املصطلحات ال ظهرت لبيان تقسيم الكالم
العربي؛ أل¨Óا كانت قريبة من ٔالاصول النحوية ،وبعد تالقح علم
ﱡ
النحو مع غ¸~ﻩ ظهرت مصطلحات أخرى
تخص تقسيم الكالم

أما ي ) ّ
الدرة ٔالالفية ي علم العربية( فنجد هذا املصطلح
واردا ف©¨ا ،وبالتحديد تحت باب الكالم وما يتألف منه:
اللفظ إن ُيفد هو
الكالم

نحوَ :
م wÝúالقوم
وهم

كرام

العربي وما يتألف منه .وكانت الانطالقة ي ذلك ي القرن الخامس
الهجري" ،19ونذكر ع ى سبيل املثال ال الحصر ما ورد ي كتاب

واللفظ عند ابن مالك "جنس يشمل الكالم والكلمة والكلم،

)املقتصد ي شرح ٕالايضاح( لعبد القاهر الجرجاني وهو من علماء

ويشمل املهمل ك "ديز" واملستعمل ك"عمرو" ،25وملا كان مصطلح

القرن الخامس الهجري أن "الكالم يتألف من ثالثة أشياء :اسم

اللفظ يشمل املستعمل ويشمل املهمل كذلك فقد اش~µط ابن

وفعل وحرف" ،20وهذا تقسيم صريح للكالم العربي يدل ع ى

مالك أن يكون اللفظ مفيدا ح wيكون كالما ،من خالل قوله:

وضع مفهوم واضح ملصطلح الكالم.

كالمنا لفظ مفيد ،وهذا هو مفهوم اللفظ ي ٔالالفية ،أما ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الكافية الشافية فلم يذكر ابن مالك هذا املصطلح عند حديثه

فقط ،وهذا ال يختلف عن تعريف الثماني ،Ùوقد وظفه ¨ýذا

عن مصطلحات الكالم:

املع wÙأيضا ي ٔالالفية ،يقول:

قول مفيد :طلبا أو

هو

خ ~ا

)استمع

الكالم

ك

واحدﻩ كلمة والقول عم

وكلمة ¨ýا كالم قد يؤم

وس~µى(
فالقول إذن؛ " َي ُع ﱡم الجميع ،واملراد أنه يقع ع ى الكالم أنه

وهو هنا ع~ عن مفهوم الكالم بمصطلح القول املفيد بدل
مصطلح اللفظ املفيد كما فعل ي ٔالالفية.
-3- 3الكلم:
استخدم سيبويه والنحاة ٔالاوائل هذا املصطلح للداللة ع ى
أقسام الكالم العربي ،وكما ذكرنا سابقا فقد قال سيبويه ي

قول ،ويقع أيضا ع ى الكلم والكلمة أنه قول ،وزعم بعضهم أن
ْ
ٔالاص َل استعماله ي املفرد" ،31و¨ýذا يكون ابن مالك قد حافظ
ع ى أصالة هذا املصطلح من خالل توظيفه ي ألفيته كما ورد ي
كتب النحاة الذين سبقوﻩ.
-5- 3الكلمة:

كتابه" :هذا باب علم الكلم من العربية :فالكلم :اسم ،وفعل،

لم يصل اهتمام النحوي¸ن ٔالاوائل ¨ýذا املصطلح إ£ى درجة

وحرف جاء بمع wÙليس باسم وال فعل" ،وقد استخدم سيبويه

اهتمامهم باملصطلحات ٔالاخرى املتعلقة بباب الكالم العربي وما

مصطلح الكلم بدل مصطلح الكالم "ألنه أراد نفس ثالثة أشياء:

يتألف منه ،وهذا راجع إ£ى "أن النحو علم تراكيب ،وليس علم
32

الاسم والفعل ،والحرف .فجاء بما ال يكون إال جمعا وترك ما

ٔالالفاظ املفردة"  ،يقول ابن مالك ي معرض حديثه عن هذا

يمكن أن يقع ع ى الواحد والجماعة".26

املصطلح:

والكلم عند ابن مالك " اسم جنس واحدﻩ كلمة ،وËيّ :إما
ّ
اسم ،وإما فعل ،وإما حرف؛ أل¨Óا إن َدل ْت ع ى مع wÙي نفسها

كالمنا

لفظ

مفيد

اسم وفعل ثم حرف الكلم

كاستقم

غ¸~ مق~µنة بزمان ف½ الاسم ،وإن اق~µنت بزمان ف½ الفعل ،وإن
لم تدل ع ى مع wÙي نفسها –بل ي غ¸~ها -ف½ الحرف"،27
فالكلم إذن؛ هو ما تألف من ثالث كلمات فأك.~õ
-4- 3القول:

واحدﻩ كلمة والقول عم

وكلمة ¨ýا كالم قد يؤم

فعندما قال واحدﻩ فإن الهاء هنا تعود ع ى الكلم ،أي أن

يقصد ¨ýذا املصطلح "اللفظ املوضوع ملع ،28"wÙوقد تعرض

الكلم جمع واحدﻩ الكلمة ،وËي إما اسم وإما فعل وإما حرف،

الثماني Ùلهذا املصطلح ي القرن الهجري الخامس قائال" :واعلم
ً
َ
وليس ﱡ
كل قو ٍل كالما؛ الن )القول( يقع ع ى
كالم قو ٌل،
أن كل ٍ

ويشرح ابن عقيل كالم املصنف قائال" :والكلمةË :ي اللفظ

املفيد وغ¸~ املفيد والكالم ال يقع إال ع ى املفيد".29
أما عند ابن مالك فإن مصطلح القول "يطلق ع ى الكلمة
املفردة ،وع ى املركبة بال فائدة ،وع ى املركب املفيد .فكل كالم
نكتف ي حد الكالم
قو ٌل ،وليس كل قو ٍل كالما ،فلذلك لم
ِ
بالقول ،بل ﱠ
قيدناﻩ ب)مفيد(" ،30وابن مالك هنا يقصد أن القول
يشمل املفيد وغ¸~ املفيد ،ع ى خالف الكالم الذي يشمل املفيد

املوضوع ملع wÙمفرد ،فقولنا »املوضوع ملع «wÙأخرج املهمل كديز،
وقولنا »مفرد« أخرج الكالم؛ فإنه موضوع ملع wÙغ¸~ مفرد ] [...ثم
ذكر املصنف أن الكلمة قد ُيقصد ¨ýا الكالم ،كقولهم ي »ال إله
إال ﷲ« »كلمة ٕالاخالص«" ،33وهذا ما قصدﻩ املصنف بقوله:
وكلمة ¨ýا كالم قد يؤم.
- 4أقسام الكالم العربي:
- 1- 4الاسم :قال ابن مالك بخصوص هذا املصطلح:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بالجر والتنوين والندا

ومسند لالسم تمي¸·

وأل

حصل

وقد ذكر املصنف ي هذا البيت الذي خص به مصطلح
الاسم عدة خصائص يتم من خاللها تمي¸· الاسم عن غ¸~ﻩ من
مصطلحات الكالم ،وتمحورت هذﻩ الخصاص ي املصطلحات

إذا ما حاولنا التأصيل لهذا املصطلح فإننا نجدﻩ ليس ي
كتب النحاة القدامى فحسب ،بل نجدﻩ منذ ظهور هذا العلم،
فقد ُوجد ي صحيفة )أو رقعة( ٕالامام ع ي بن أبي طالب ،ي قوله:
ﱡ
ﱠ
املسم.34"w
"الكالم كله اسم وفعل وحرف :فاالسم ما أنبأ عن
والاسم من املصطلحات ال عرفت استقرارا واضحا منذ

التالية:
َ
والخ ْف ُ
ض من عبارات
الجر :وهو "من عبارات البصري¸ن،
37

الكوفي¸ن"  ،أي أن الجر مصطلح بصري ،أما الكوفيون
فيستخدمون مصطلح الخفض كمقابل له.
التنوين :يقصد بالتنوين "نون ساكنة تتبع حركة ال لتأكيد
38

ظهور علم النحو إ£ى يومنا هذا ،والدليل ع ى هذا هو دقته

الفعل"  ،وبالرغم من أن هناك من ينسب هذا املصطلح إ£ى

وتوظيفه ي مختلف كتب النحاة ع ى اختالف مذاه¨م ،فقد

نصر بن عاصم ،39إال أنه وي الحقيقة ال يمكن نسبة "هذا

استعمله البصريون والكوفيون أيضا ،إال أن الاختالف ب¸ن هذين

املصطلح إ£ى أي عالم من علماء هذﻩ الف~µة؛ لعدم وجود دليل أو

املذهب¸ن حول هذا املصطلح يتمحور حول مصدر اشتقاقه؛

نص صريح ينسب هذا املصطلح إ£ى واحد م¨³م" ،40فقد ظهر هذا

يقول ابن معطي ي ألفيته:

املصطلح قبل سيبويه ،بل قبل الخليل أيضا ،وهو من

ﱠ
َ
الاسم من سما
واشتق
البصريون

ﱠ
واشتق ُه من َو َس ِم
الكوفيو ْن

املصطلحات النحوية ال عرفت الاستقرار ي استعمالها منذ أن
ظهر إ£ى يومنا هذا.
النداء :استخدم هذا املصطلح كث¸~ من علماء النحو العربي،

فالبصريون يرون بأنه مشتق من السمو ،ويحتجون ع ى
الس ُم ّو ألن ﱡ
هذا بقولهم" :إنما قلنا إنه مشتق من ﱡ
الس ُم ﱠو ي اللغة
ِ
هو العلو ،يقال :سما َي ْس ُمو ُس ُم ًّوا ،إذا عال ،ومنه ّ
سميت السماء
ُ
ّ
سماء ّ
املسم ،wويدل ع ى ما تحته من
لعلوها ،والاسم َي ْعلو ع ى
ّ
امل~د :الاسم ما ﱠ
دل
املع ،wÙولذلك قال أبو العباس محمد بن يزيد ِ
مسم wتحته ،وهذا القول كاف ي الاشتقاق ،ال ي ّ
عى ّ
التحديد،
ٍ
سماﻩ َ
فلما َس َما الاسم ع ى ُم ّ
ّ
وع َال ع ى ما تحته من معناﻩ ﱠ
دل ع ى
ﱡ
الس ُم ّو ،ال من َ
مشتق من ﱡ
الو ْس ِم".35
أنه
ِ
أما الكوفيون ف¸~ون بأن الاسم مشتق من الوسم،
ويحتجون ع ى رأ¨م هذا بأن قالوا ":إنما قلنا إنه مشتق من
الو ْسم ألن َ
َ
الو ْسم ي اللغة هو العالمة ،والاسم َو ْس ٌم ع ى
املسم ،wفصار كالوسم عليه؟ فلهذا قلنا :إنه مشتق من َ
الو ْس ِم،
ٌ
سمة ُت َ
وضع
ولذلك قال أبو العباس أحمد بن يح wxثعلب :الاسم
ع ى الÝÞء يعرف ¨ýا .ؤالاصل ي اسم وسم ،إال أنه حذفت منه
الفاء ال Ëي الواو ي َو ْسم ،وزيدت الهمزة ي أوله ع َو ً
ضا عن
ِ
املحذوف ،ووزنه ِإ ْع ٌل؛ لحذف الفاء منه".36

وقيل بأن الخليل هو من طورﻩ ووضع القواعد ؤالاصول ،41وجاء
ي الكتاب "وزعم الخليل رحمه ﷲ أن ٔالالف والالم إنما منعهما
أن يدخال ي النداء من قبل أن كل اسم ي النداء مرفوع معرفة.
ُ
فاسق ،فمعناﻩ كمع wÙيا أ¨ا
وذلك أنه إذا قال يا رجل ويا
ُ
الفاسق ويا أ¨ا الرجل" ،42وقد قال سيبويه عن هذا املصطلح:
"هذا باب النداء :اعلم أن النداء ،كل اسم مضاف فيه فهو ٌ
نصب
ٌ
ُ
اسم
ع ى إضمار الفعل امل~µوك إظهارﻩ .واملفرد رفع وهو ي موضع ٍ
منصوب".43
ال التعريف :تعددت املصطلحات ال تدل ع ى مفهوم ال
التعريف ،ولكن الاختالف تمحور حول )ال( ي حد ذا¨Ñا ،فقد
ّ
املعرفة
ورد حول هذﻩ املسألة عن ابن مالك أن "الالم وحدها Ëي ِ
ائدة ،وËي عند الخليل
عند سيبويه ،والهمزة قبلها همزة وصل ز ٍ
ُ
قطع عوملت –غالبا -معاملة همزة الوصل لك~õة
همزة
ٍ
ّ
املعرفة" ،44وقد اختار ابن
الاستعمال ،وËي أحد جزأي ٔالاداة
ِ
مالك رأي الخليل ،وشرح سبب اختيارﻩ هذا ي كتاب )شرح
تسهيل الفوائد ،وتكميل املقاصد( ،يقول ي تعريفه ألداة
التعريف " :وËي "أل" ال الالم وحدها ،وفاقا للخليل وسيبويه ،وقد
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تخلفها "أم" وليست الهمزة زائدة ،خالفا لسيبويه" ،45وبعد شرح
ابن مالك لكال املوقف¸ن يقر بأن رأي الخليل هو الصحيح لسالمته
من وجوﻩ كث¸~ة مخالفة لألصل.46

هذا املصطلح شأنه شأن مصطلح الاسم ،فهو من
املصطلحات ال عرفت استقرارا منذ وضعه إ£ى يومنا هذا ،فقد
استخدمه النحاة ع ى اختالف مذاه¨م ،كما ُوجد ي صحيفة أبي
ٔالاسود الدؤ£ي ،إذ ّ
عرفه قائال" :والفعل ما أنبأ عن حركة
املسم ،47"wوقد استعمله الخليل وغ¸~ﻩ من النحاة بمعناﻩ
املعروف الذي يدل ع ى حدث متصل باألزمنة الثالثة ،فقد جاء

والفعل ما يدخل قد

48

عليه مثل :بان أو يب¸ن

والس¸ن

ُ ّ ُ
حدث
أو لحقته تاء من ي ِ

ظهر هذا املصطلح قبل ظهور علم النحو ،فقد ورد ي القرآن
الكريم كما ورد ي الحديث الشريف ،وأول استعمال له
ُ
كمصطلح نحوي ورد ي صحيفة أبي ٔالاسود الدؤ£ي ،ونسب إ£ى

-2- 4الفعل:

ي ملحة ٕالاعراب حول مصطلح الفعل:

-3- 4الحرف:

ٕالامام ع ي ر Ýﷲ عنه.
ويمتاز مصطلح الحرف عند ابن مالك عن "الاسم والفعل
ُُ
ّ
بخل ّ ِوﻩ عن عالمات ٔالاسماء ،وعالمات ٔالافعال ،ثم مثل ¨ýل وي
ولمّ ،
من¨ا ع ى أن الحرف ينقسم إ£ى قسم¸ن :مختص ،وغ¸~
ِ
مختص ،فأشار ¨ýل إ£ى غ¸~ املختص ،وهو الذي يدخل ع ى
ٔالاسماء ؤالافعال .نحو هل زيد قائم وهل قام زيد ،وأشار بفي ولم
إ£ى املختص ،وهو قسمان :مختص باألسماء كفي ،نحو زيد ي
الدار ،ومختص باألفعال كلم ،نحو لم يقم زيد" ،52فالحرف إذن
عند ابن مالك هو القسم الثالث من أقسام الكالم العربي ،كما
أنه ال يدل ع ى مع wÙي نفسه ،بل ي غ¸~ﻩ ،وقد اختصر ابن
مالك تعريف الحرف وأقسامه ي شطر واحد ال غ¸~ ،وهذا إن ﱠ
دل

كقولهم ي ليس :لست
ُ ُ
أنفث

ع ى Ýء فإنما يدل ع ى فهمه واستيعابه للنحو العربي من جهة،
وقدرته الفائقة ع ى النظم التعليم القائم ع ى الاختصار وٕالايجاز
من جهة ثانية.

ً
إشقاق
أو كان أمرا ذا
ٍ
ُ
قل
نحو:

ومثله ادخل وانبسط
ُ
وكل
واشرب

 .5خاتمة:
نصل ي ختام هذا البحث الذي حاولنا من خالله
تأصيل مصطلحات الكالم وما يتألف منه الواردة ي ألفية ابن

والفعل عند ابن مالك هو ما تم¸· عن الاسم والحرف "بتاء
الفاعل ،وتاء التأنيث الساكنة ،وياء الفاعلة ،ونون التوكيد"،49
وهو ينقسم –عند املصنف -إ£ى ماض ومضارع وأمر ،فجعل
َ
عالمة املضارع صحة دخول " لم عليه ،كقولك ي َيش ﱡم :لم يشم
وي يضرب :لم يضرب" ،50وهذا ما قصدﻩ من خالل قوله :فعل
مضارع ي ي لم كيشم.
وهذا التقسيم الذي اتبعه ابن مالك لألفعال تقسيم بصري
ال كوي ،يقول ابن هشام" :فينقسم بحسب أمثلته إ£ى ثالثة:
ماض ،وأمر ،ومضارع ،هذا هو الصحيح ،وزعم الكوفيون أنه
ماض ،ومضارع خاصة ،وأن ٔالامر مضارع دخلت عليه الم
نوعانٍ :
ٔالامر فجزمته ،ثم حذفت ،وتبع¨¹ا حروف املضارعة".51

مالك إ£ى أن:
 هذﻩ ٔالالفية كانت وما تزال من أهم املؤلفات ال~µاثيةالعربية ،وصحيح أ¨Óا نالت اهتماما كب¸~ا من طرف العلماء
والدارس¸ن ،إال أن الالفت لالنتباﻩ هو اقتصار دراسا¨Ñم حول
جوانب معينة ،ومن أهم هذﻩ الجوانب هو الجانب الدال£ي،
مهملة الجانب املصطلÆي.
 املصطلح يبقى دائما هو البوابة ٔالاو£ى لفهم أي علم منالعلوم ،لذا وجب الالتفات إليه ودراسته وخاصة ي مجال اللغة.
 لأللفية مصادر معرفية كث¸~ ومتعددة اعتمد عل©¨ا ابنمالك ي نظم ألفيته ،ومن أهم هذﻩ املصادر ألفية ابن معط
والكافية الشافية البن مالك.
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 -حافظ ابن مالك ع ى أصالة املصطلحات الواردة ي

•

جبور عبد النور :املعجم ٔالادبي ،دار العلم للمالي¸ن،
ب¸~وت ،لبنان ،ط.1984 ،2
حسام عبد العزيز عبد الجليل :املصطلح النحوي –
دراسة ي فكر ابن هشام ،-دار الصحوة للنشر
والتوزيع ،الج¸·ة ،مصر ،ط.2010 ،1

•

عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي ال¨³اوندي الزجاي،
أبو القاسم )املتوى337 :هـ(ٔ :الاما£ي ،تح :عبد السالم
هارون ،دار الجيل ،ب¸~وت ،د ط 1987 ،م.

•

عبد السالم املسدي :قاموس اللسانيات مع مقدمة ي
علم املصطلح ،الدار العربية للكتاب ،د ط ،دت.

•

عبد العال سالم مكرم :الحلقة املفقودة ي تاريخ
النحو العربي ،مؤسسة الرسالة ،ب¸~وت ،ط.1993 ،2
عبد العالم ُ
القريدي :ألفيات النحو الثالث )الدرة

ألفيته ،فقد وظفها ي نظمه أحسن توظيف ،بحيث حصر
املصطلحات املتعلقة بالكالم ي :الكالم واللفظ والكلم والكلمة

•

والقول ،وأسقط مصطلح الجملة الذي ذكرﻩ ي الكافية ،وقسم
الكالم إ£ى ثالثة أقسام Ëي :الاسم والفعل والحرف كما هو معهود
منذ عصر أبي ٔالاسود الدؤ£ي.
وي ٔالاخ¸~ نأمل أن تكون هذﻩ الورقة البحثية
املتواضعة فاتحة لدراسات أخرى ¨Ñتم بقضية املصطلح الوارد
ي الكتب اللغوية ال~µاثية ،و¨Ñتم أيضا بدراسة ٔالاراج¸· من
جوان¨ا املتعددة.
 .6قائمة املراجع:

•

ٔالالفية ي علم العربية البن معطي املغربي ،الخالصة
ٔالالفية البن مالك ٔالاندلﺴ ،Ýالفريدة ي النحو
والصرف والخط للسيوطي دراسة ّ
متنية مقارنة( ،دار
الكتب العلمية ،ب¸~وت ،لبنان ،ط .2012 ،1

•

ابن مالك ٔالاندلﺴ) Ýت672هـ( :شرح تسهيل الفوائد،
تح :عبد الرحمن السيد ،ومحمد بدوي املختون ،هجر
للطباعة والنشر والتوزيع وٕالاعالن ،ط ،1990 ،1ج.1

•

ابن مالك ٔالاندلﺴ :Ýألفية ابن مالك ي النحو
والصرف ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع
وال~µجمة ،القاهرة ،مصر ،ط.2006 ،3

•

•

ابن مالك ٔالاندلﺴ :Ýشرح الكافية الشافية ،تح :عبد
املنعم أحمد هريدي ،ج ،1مركز البحث العلم وإحياء
ال~µاث ٕالاسالمي ،د ط ،مكة املكرمة ،اململكة العربية
السعودية ،د ط ،د ت.
ابن يعيش :شرح املفصل للزمخشري ،تقديم إميل
بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،ب¸~وت ،لبنان،
ط ،2001 ،1ج.2

•

•

أبو الحس¸ن أحمد ابن فارس بن زكريا )ت 395ه(:
مقاييس اللغة ،تحقيق وضبط :عبد السالم محمد
هارون ،دار الجيل ،ب¸~وت ،ط1991 ،1م.
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،ابن منظور
)ت 711ه( :لسان العرب ،تح :عبد ﷲ ع ى الكب¸~
ومحمد أحمد حسن ﷲ وهاشم محمد الشاذ£ي ،دار
املعارف ،القاهرة ،ج  ،4د ط ،د ت.
أبو القاسم الزجايٕ :الايضاح ي علل النحو ،تح :مازن
املبارك ،دار النفائس ،ب¸~وت ،ط.1986 ،5
ال¨¹انوي )ت :(1158كشاف اصطالحات الفنون
العلوم ،تح :ع ي دحروج ،تقديم :رفيق العجم ،مكتبة
لبنان ناشرون ،ب¸~وت ،ط ،1996 ،1ج.1

•

•

•
•

•

•

•

•

•

عبد القاهر الجرجاني :املقتصد ي شرح ٕالايضاح ،تح:
كاظم بحر املرجان ،دار الرشيد للنشر ،الجمهورية
العراقية ،د ط.1982 ،
عبد ﷲ بن أحمد الفاك½ النحوي املكي )ت 972هـ(:
شرح كتاب الحدود ي النحو ،تح :املتو£ي رمضان أحمد
الدم¸~ي ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط.1993 ،2
ع ي القاسم :علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته
العملية ،مكتبة لبنان ناشرون ،ب¸~وت ،لبنان ،ط،2
.2019
ع ي بن محمد بن ع ي الجرجاني :التعريفات ،تح:
إبراهيم ٔالابياري ،دار الكتاب العربي ،ب¸~وت ،لبنان ،د
ط.2002 ،
عوض القوزي :املصطلح النحوي :نشأته وتطورﻩ حw
¨Óاية القرن الثالث الهجري ،عمادة شؤون املكتبات،
جامعة الرياض ،اململكة العربية السعودية ،ط،1
.1981
كمال الدين الانباري تٕ :577الانصاف ي مسائل
الخالف ب¸ن النحوي¸ن :البصري¸ن والكوفي¸ن ،املكتبة
العصرية ،ج ،1د ط ،د ت.
محمد خليل الخاليلة :املصطلح البالي ي معاهد
التنصيص ع ى شواهد التلخيص لعبد الرحيم
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•

•

العباﺳ963" Ýه" ،عالم الكتب الحديث للنشر
والتوزيع ،إربدٔ ،الاردن ،ط.2006 ،1
محمود فهم حجازئ :الاسس اللغوية لعلم املصطلح،
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،د ط،
.1993
محمود فهم حجازي :علم اللغة العربية – مدخل
تاريØي مقارن ي ضوء ال~µاث واللغات السامية ،-دار
غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،د
ط.1992 ،

• ممدوح عبد الرحمن :املنظومة النحوية دراسة
تحليلية ،دار املعارف الجامعية ،مصر ،د ط ،د ت.
• يوخنا مرزا الخامس :موسوعة املصطلح النحوي من
النشأة إ£ى الاستقرار ،دار الكتب العلمية ،ب¸~وت،
لبنان ،ط.2012 ،1
 .7هوامش:

11

 1ينظر ،أبو الحس¸ن أحمد ابن فارس بن زكريا )ت 395ه( :مقاييس
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