
  

  

  

  
  الجــزائر –المركز الجامعي لتامنغست معهد اآلداب واللغات بصدر عن ت ؛ دورية نصف سنوية محّكمةإشكاالتمجلة 

  

 

    2017 ماي/ ي عشرالثانالعدد                                      65                             مجلة إشكاالت/ تمنغست. ج.م
     

  التعــريف والمفهــوم فــي الصناعــِة النحويــة
  

  المضرري محمد الغالي 
 فاس المغرب/ السلك الثانوي التأهيلي 

ghali1984@hotmail.Fr  

  
  
غايتنا في هذه الورقة أن نوضح العالقة القائمة بين التعريف والمفهوم إلدراك معاني العلوم عامة      

يدفعنا إلى طرح مجموعة من األسئلة المتعلقة بهذا الموضوع نجملها في وصناعة النحو خاصة، وهذا ما 
  :اآلتي

حد التعريف؟ وما الغرض منه؟ ثم ما حد المفهوم؟ وما الدور الذي يمكن أن يؤديه في صناعة  ما      
م أن هناك النحو؟ وأيضا ما العالقة القائمة بين التعريف والمفهوم؟ وهل للمفهوم الواحد تعريف واحد وموحد؟ أ

تعريفات متعددة للمفهوم الواحد؟ وإذا كان كذلك أال يمكن القول أن كثرة التعريفات تؤدي أحيانًا إلى التباس 
المفهوم؟ كل هذه األسئلة وغيرها التي شغلت بال الدارسين والباحثين على السواء سنحاول مقاربتها في هذه 

  .الورقة إن شاء اهللا

  .نحوي ــ المفهوم النحوي  ــ المصطلح النحوي ــ الصناعة النحويةالتعريف ال:كلمات المفاتيح 
Abstract: 
       This paper aims to clarify the relationship between the definition and the concept to 
be conscious about the significance of sciences in general and the construction of grammar 
in particular. Thus, we ask many questions that fall within the same scope as following:  
What is the nature of definition? What is the reason to produce definition? What is the 
definition of the concept? What is the role which can play the concept in constructing 
grammar? What is the relationship between the definition and the concept? Is there a 
unique and unified definition for one concept? Or are there various definitions for one 
concept? And if it is quite true, cannot we say that so many definitions sometimes lead to 
ambiguity? Such matters will be the subject of our study. 

Key Words: The Grammatical Definition ــThe Grammatical Concept ــThe 
Grammatical  Term  ــThe Construction of Grammar.  
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 :تمهيــــــد
اصر األساسية يف املنظومة النحوية من املعلوم أن التعريفات واملفاهيم من العن  

ذلك أن التعريفات رموزا  بصفة عامة ويف القضية االصطالحية على وجه اخلصوص؛
للمفاهيم حبسب تصوراتنا هلا، الشيء الذي يعين أن املفاهيم قد ُوِجدت وتكونت قبل 

حدات ألن املفاهيم هي تصورات عقلية لألشياء الفردية، أو هي عبارة عن و  التعريفات؛
فكرية دالة على موضوعات فردية، إذ ينبغي للمفهوم أن يؤطر ضمن منظومته املعرفية اليت 

األمر الذي يؤدي إلى تأكيد المفهوم وترسيخه بالنسبة للمادة "حتدده وتوضحه،
 .1"المعرفية التي يحيل عليها

  حد التعريف: أوال
ن، يــدل أحــدهما صــحيحاأصــالن العــين والــراء والفــاء "جــاء يف مقــاييس اللغــة   

(...) علـــى تتـــابع الشـــيِء متصـــالً بعُضـــه بـــبعض، واآلخـــر علـــى الســـكوِن والطمأنينــــةِ 
عـَرَف فـالٌن فالنـاً ِعرفانـاً ومْعرِفـًة، وهـذا أمـٌر : واألصل اآلخر الَمعرِفُة والِعرفـاُن، تقـول

منـه  معروٌف، وهذا ما يدل على ما قُلناه مـن ُسـكون إليـه، ألن مـن أْنكـَر شـيئاً تـوحشَ 
ــه ــا عن ــهِ . ونَب ، كأنــه عَرفــه فــأقر ب ويف لســان العــرب ،2"ويقــال اعتــرف بالشــيء، إذا أقــر 

قال سيبويه؛ وإنمـا : وَسَمه: أْعَلمُه إياُه، وعرف به: وعَرف األمر(..) الِعلم،: الِعرفان"
لة، إنشـاء الضـا: اإلعـالم، والتعريـف أيضـا: عرفه بزيد، كقولك سميته بزيد، والتعريـف

وعــرف الضــالة، أي ذَكرهــا وطلــب مــن يْعرفهــا، فجــاء رجــل يعترِفهــا، أي يِصــفها صــفًة 
ـــــه صـــــاحبها ـــــروف فـــــي األصـــــل...يعلـــــم أن ـــــى : والمْع ـــــف ويُكـــــون بمعن موِضـــــع التعري

  .3"المفعول
إن التعريف لغًة من عَرف يْعرف ِعرفاناً ومْعرفـًة وِعرفـًة وِعرفانـاً، وهـو الِعلـم بالشـيء  

ه واإلقـــرار بـــه، وهـــو قريـــب مـــن معـــىن الشـــرح الـــذي يعـــين التوضـــيح والبيـــان واالطمئنـــان إليـــ
الكْشـُف، يقـال شـرح فـالن أمـَره، أي : والشـرحُ "والكشف والتفسري، يقول ابـن منظـور 
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بينهــا، وشــرح الشــيَء يشــُرحه شــرحاً، وشــَرحه فتَحــه : أوَضــحه، وشــرح مســألة مشــكلة
  . 4"وبينه وكشَفه

مشــتقة مــن كلمــة التينيــة : "اشــتقاقيا هــي" تعريــف"إن كلمــة ويف املعــاجم الغربيــة فــ 
difénitio" " والمفردة الفرنسية"définir " المركبة من الجدع"finir"5.   

انطالقـــاً مـــن هـــذه التعريفـــات، نستشـــف أن التعريـــف يف املعـــاجم اللغويـــة مـــأخوذ    
والغـــرض منـــه هـــو الـــيت تفيـــد التحديـــد والتمييـــز والفصـــل بـــني الشـــيئني، " َعـــَرفَ "مـــن مـــادة 

والتعريف إنما سمي بيانـاً ألنـه يُوِقـع الفصـل والبينونـة بـين المقصـود "اإليضاح والبيان، 
وهـــو قريـــب مـــن معـــىن الشـــرح الـــذي يعـــين التوضـــيح والتمييـــز والبيـــان والكشـــف . 6"وغيـــره

  .والتفسري
لزم معرفته معرفة شيء تعبارة عن ِذكر شيء تس" هو: التعريف اصطالحاً و  

وصف : "، والتعريف أيضا8"أن يشار إلى المعلوم من حيث إنه معلوم": ووه، 7"آخر
كالمي لفظي لمفهوم ما، والبد أن يكون جامعًا ِلماهية الشيِء المحدود، وأن 

القول الشارُح "فالتعريف هو ، 9"يشتمل على ما به االشتراك وعلى ما به االمتياز
  .10"الذي يُوِصل إلى التصور المطلوب

  :ف احملدثون العبارات الشارحة ملاهية التعريف بكونهولقد وص 
  .كالم يكتب عن يسار املدخل يف القاموس العريب  - 
أو بنـاء داليل للمفهـوم اخلــاص، مبـني خلصـائص املرجــع، وحمـدد ملوقـع املــدخل يف  -

  .النظام املصطلحي
اللفـــظ أو (أو نـــوع مـــن التعليـــق علـــى اللفـــظ أو العبـــارة، وهـــو كـــذلك شـــرح نـــص  -

  ).عبارةال
أو تركيب إخباري وحتليلي خيضع ملبدأ الرتتيب التـدرجيي للسـمات الدالليـة، وهـو  -

صــيغة تصــف مفهومــاً مــا بواســطة مفــاهيم أخــرى معلومــة، وتميــزه عــن : "عنــد بعضــهم
  .11"غيره من المفاهيم داخل المجال المفهومي كما يحدد موضعه فيها
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ذي يكون مرادفاً للمدخل والـذي الُمعَطى ال"والتعريف يف اصطالح الغربني هو  
ــار علــى محتــواه هــذا المعطــى بشــكل عــام هــو مــدار الجملــة " ، إذ إن 12"يعتبــر كإخب

، فــالتعريف هــو 13"للمــدخل، لكــن بعــض األحيــان هــو مــرادف للمعنــى الــدقيق للكلمــة
  .14"المعطى الذي يُفسُر محتوى الكلمة الثانية الذي يتنبأ به في المدخل"

مهـــــم يف توضـــــيح معـــــاين  أن للتعريـــــف أثـــــر عريفـــــات كلهـــــانستشـــــف مـــــن هـــــذه الت 
ــرُ  املصــطلحات املســتخدمة يف شــىت العلــوم؛ ــام والغمــوض وتتَيساألوصــاف  إذ بــه يزيــل اإل

املعقــــدة احلادثــــة يف كــــل الصــــناعات والفنــــون، ذلــــك أنــــه ُميثــــُل املــــدخل األســــاس لتوضــــيح 
  .املصطلح وحتديد مفهومه الذي يتميز به عن غريه

  :حد المفهوم: ثانياً 
املفهــوم هــو أحــد الرمــوز األساســية يف كــل لغــة، بــل هــو مفتاحهــا وعنواــا البــارز،  

  وهو كذلك الوسيلة الرمزية اليت يستند إليها الباحث للتعبري عن األفكار والتصورات
أو لِنُقــل بعبــارة أوضــح إن املفهــوم هــو كــل مــا .املختلفــة، بغــرض إبالغهــا إىل املتلقــني

، وهـــو عنـــد )مـــن أشـــياٍء ومعـــاٍن خمتلفـــٍة ســـواء كانـــت ملموســـة أم حمسوســـة(ميكـــن تصـــوره،
والمفهــــوم والمعنــــى متحــــدان "املنطقيــــني مــــا حصــــل يف العقــــل ســــواء بــــالقوة أو بالفعــــل، 

بالذات فإن كـل منهمـا هـو الصـورة الحاصـلة فـي العقـل عنـده وهمـا مختلفـان باعتبـار 
ميت معنـى، ومـن حيـث القصد والحصول فمن حيث أن الصورة مقصودة بالقصـد سـ

وفـي كليـات أبـي ) كشاف اصـطالحات الفنـون(أنها حاصلة في العقل سميت مفهوم 
البقاء المفهوم هو الصورة الذهنية سواء وضـع بأجزائهـا اللفـظ أو ال، كمـا أن المعنـى 

  .15"هو الصورة الذهنية من حيث وضع بأجزائها اللفظ
ري إليه هذه اللفظة من والنظر إىل ما تش" مفهوم"وعند النظر يف مصطلح  

مدلوالت، جند سيبويه قد ركز ـــ لتشكيل العالمة اللسانية ـــ على توضيح العالقة بني الدال 
بتعبري " احلقل املعريف"واملدلول واملرجع أو اإلحالة، أي بني املصطلح واملفهوم واال أو 
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بعبارة  16"اطاعتب"فرأى أن العالقة بني الدوال واملدلوالت هي عالقة . مصطلحي
  .فرديناند دي سوسري

لكن املتأمل يف النظرية املصطلحية سيجدها ال ختضع هلاته العالقة، وإمنا دف  
إىل تفسري ظواهر املصطلحات وأمناطها، ألن املفاهيم تربطها صلة وطيدة باملصطلحات 

دقة ال تعين ، وال"الدقة والوضوح"القائمة عادة على التعريفات، واليت ينبغي أن تراعي قيد 
إذ ال يشترط استقصاء المصطلح "، بالضرورة أن يكون املصطلح مساويا متاما ملفهومه

لكل دقائق المفهوم الِعلمي الذي يعبر عنه، أو اإلحاطة به إحاطة شاملة جامعة 
بل يكفي االتفاق بين المختصين على ذلك مع ... بدقائق المفهوم المسمى به

سواء كانت العالقة ... بين لفظ المصطلح وبين داللتهوجود عالقة أو مالبسة 
 .17"فاالتفاق هو األصل وما سواه تـََبع...حقيقية أو مجازية، من قريب أو من بعيد 

وكيفما كان احلال، فال أحد ينكر التأثري الكبري واملهم للمفهوم يف إدراك معاين   
املنهجية، وحتصر مادته املعرفية، وإذا  العلوم، فيه تـُْعرف مساته املميزة وتصوراته النظرية و 

كانت للمفهوم هذه الغاية فإن أمهيته تستوجب بالضرورة وجود التعريف الذي هو جوهر 
وماهية كل ِعلم، إذ به تتحدد مالمح كل مفهوم وتصفه على حنو جيعله متمايزا عن غريه 

فالبد أن حيوي  وأيًّا كان نوع التعريف. من املفاهيم اليت قد تنتمي إىل جمال واحد
بالغ يصف : "املصطلح احملدد، وهو ما تنبه إليه القامسي حني حدد التعريف بأنه

مجموعة السمات الداللية التي تنتمي إلى المفهوم الذي يدل عليه مصطلح ما، 
ويخبر عن طبيعة هذا المفهوم نفسه، وهذا البالغ الذي ينبغي أال يظهر فيه 

  .18"ن شكله دقيقاً المصطلح المحدد يجب أن يكو 
كما رأى أنه البد من التمييز يف القضية االصطالحية بني التعريف والوصف    

فال بد أن يتسم التعريف المحكم الصياغة باالختصار، والوضوح والفائدة : "قائال
حد الشيء " كما أن، 19"العامة، فإن انتفت هذه السمات كان أقرب إلى الوصف

  .20"الوصف المقصود هو معناه الذي ألجله استحق
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  العالقة القائمة بين التعريف والمفهوم: ثالثاً 
إن العالقة القائمة بني التعريف واملفهوم كانت وال زالت حمطة نقاش بني  

الدارسني، كل حبسب تصوراته ومرجعياته على اختالف جماالا، ذلك أن القدماء عاجلوا 
فمىت توفرا هذين  ،21"النعكاسقيد االطراد وا"هده املسألة من خالل ما مسوه ب 

  .22"جامعا مانعا"الشرطني يف التعريف إال وكان 
شرطا آخر لتحديد " االطراد واالنعكاس: "وقد أضاف ابن احلاجب إىل شرطي

ال يمكن جمع : "هذا الشرط عرب عنه مبا يلي. طبيعة العالقة بني التعريف واملفهوم
  .23"شيئين مختلفي الماهية في حد واحد

ن هذا الكالم، أنه ينبغي أن نعرف املصطلح الواحد مبفهوم واحد داخل يفهم م  
جمال حمدد، ويف هذا السياق نالحظ أنه من النحاة من حد املصطلح الواحد مبفهومني 
خمتلفني، كما فعل صاحب الكافية يف تعريفه للمبتدأ، والذي وضع له تعريفني، فقال 

زيٌد : ن العوامل اللفظية مسندًا إليه مثلهو االسم المجرد ع: "بشأن التعريف األول
هو الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف : "وقال يف احلد الثاين للمبتدأ. 24"قام

  .25"االستفهام رافعة لظاهر
فاملصطلح املعرف واحد، لكن عرب عنه مبفهومني خمتلفي املاهية، وإن اشرتكا يف  

  .اللفظ، فهما خمتلفني من حيث حقيقتهما
وقد يُعرب عن املصطلح الواحد بأكثر من مفهومني، وذلك حنو قوهلم يف  هذا، 

   ،26"االسم ما دل على معنى في ذاته غير مقترن بأحد األزمنة الثالثة: "حد االسم
ما كان واقعًا على معنى، نحو رجل "وهو أيضا . 27"ما أنبأ عن مسمى" وهو

الدال على المعنى  اللفظ"، وهو كذلك 28"وفرس وزيد وعمرو وما أشبه ذلك 
 .29"المفرد المقابل للفعل والحرف

ما جاز فيه : "وحده األخفش بقوله، 30"كل ما يخبر به وعنه فهو اسم: "وقيل 
دخول الالم والجر والتنوين واإلسناد ": وهو ما كان من خواصه، 31"نفعني وضرني
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خل عليه حرف ما جاز أن يكون فاعًال أو مفعوًال أو د" وهو أيضا، 32"إليه واإلضافة
  .33"من حروف الخفض

وال شك أن مثل هذه التعريفات املتعددة واملختلفة للمفهوم الواحد قد تؤدي 
بالقارئ إىل الغموض وااللتباس يف فهم وإدراك معانيها وإن كانت تتفق شكًال إال أا 

  .ختتلف من حيث اجلوهر
لفني من حيث وقد يكون كذلك للمفهوم الواحد مصطلحني ـــ أو أكثرـــ خمت 

اسٌم : وأقسام الكالم ثالثة: "، كقول بعضهم يف حد الكالم)الشكلية(الصيغة الصرفية 
فقد عرب عن الكالم بالكِلم الذي . 35"الَكِلم اسٌم وفعٌل وحرفٌ "و ،34"وفعٌل وحرفٌ 

عان ألصل اشتقاقي هو اسم مفرد أخص من الكلم الذي هو مجع كلمة وإن كان يرج
 ينبغي أن نعرب عن املصطلح الواحد مبفهومني أو أكثر، فكذلك وكما ال). م.ل.ك(واحد 

كل ما : "ال ميكن أن نعرب عن مفهومني أو أكثر مبصطلح واحد، حنو قولنا يف حد االسم
". ما دل على معىن يف ذاته غري مقرتن بزمان فهو اسم"، و "دخله الم التعريف فهو اسم

املاهية، ألن هذا األخري اقتصر على حد االسم فرغم أن احلد واحد إال أما خيتلفان يف 
  ". دخول الم التعريف عليه: "بذكر إحدى خواصه امليزة له وهي

  36"المشترك اللفظي"إن التعدد يف املفهوم الواحد، سيسقطنا ال حمالة يف مسألة  
مفاهيمه سيؤدي ذلك بالضرورة إىل انتقال بعض  للمصطلح الواحد، وأن تعددَ 

من ِعلم إىل آخر، مث يؤدي كذلك إىل النظر يف التعدد اللفظي واملفهوم  املصطلحات 
  .الواحد

إذ قد يطلق  ،37"الترادف والتضاد": وقريب من املشرتك اللفظي أيضا ظاهريتَ  
ولعلها من األسباب التي أدت إلى "على املفهوم الواحد عدد من املصطلحات، 

رادفات الكثيرة الدالة على التشتت االصطالحي وتجذيره وجود مثل تلك المت
  .38"مفهوم واحد
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على حتديد املصطلحات النحوية وتبيان مفهوماا من األمهية  لعل أزمة التواضع  
مبكان، وإن االضطراب البارز يف تنوع املصطلحات وعدم توحيدها هو الذي دفع 

قد  ، والذي"انعدام استقرار للمصطلحات النحوية: "الدارسون إىل الوقوع يف معضلة
يؤدي إىل إغراق الدارس يف متاهات معرفة املرجع الداليل الذي حييل إليه املصطلح كما 

يقصد (التفسير عند الفراء هو المفعول له "حدث يف تاريخ املصطلحات النحوية، إذ 
وكذلك البدل، وعند ) ذكره الزمخشري(، والتفسير بمعنى التمييز )به التعليل

  .39"البصريين بدل المطابقة 
النحاة يف وضع أكثر من حد  ا نريد أن نصل إليه، هو أن السبب يف إغراقم

...) املنطق، األصول، الفلسفة: ( للمصطلح الواحد هو تأثري معظمهم بعلوم عدة
فكانت حدودهم أْمَيل من التقليد منها إىل التجديد، ولعل دراسة كتب احلدود والشراح 

يء الذي يقلل من الدور املعطى للتفكري حافلة باملصطلحات النحوية التقليدية، الش
النحوي، ولذلك كانت حدود الرماين أقرب إىل اليت أعطاها املنطقيون من تلك اليت 

مسند ( فالجملة مركبة من حامل ومحمول ": أعطاها النحويون، يقول يف حد اجلملة
  . 40)"ومسند إليه

يد بذلك أن من اختصاصات املناطقة، ولعله ير " حممول"و" حامل"فمصطلح   
  .اجلملة مركبة من مبتدأ وخرب 

َنى عليه كالم: "وقول سيبويه يف حده للمبتدأ   . المبتدأ هو كل اسم ابُتِدَئ لُِيبـْ
فالمبتدأ األول . فاالبتداء ال يكون إال بمبني عليه. والمبتدأ والمبني عليه رفع

  .41"والمبني ما بعده عليه فهو مسند ومسند إليه
فالمسند هو الفعل وهو خبر " : حد املسند واملسند إليهوقول السريايف يف  

: كما حد االبتداء بقوله  .42"االسم والمسند إليه هو الفاعل وهو االسم المخبر عنه
  .43"االبتداء هو تعري االسم من العوامل اللفظية ليخبر عنه"
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ـــ أيضا ـــ من اختصاص املناطقة، وكل ما جياب به عن السؤال ب " هو"فلفظ   
  .، أي مباهية الشيء كما هو"التعريف باملاهية"مسي ذلك الشيء ب " ما هو"

  .44"واألمر وجودي، والنهي عدمي: "ومنه قوهلم يف تعريف األمر 
حروف منظومة تدل على معنى، : وقال بعضهم: "وكذا قوهلم يف تعريف الكالم

س من جنس وهذا الحد ال يستقيم في كالم اهللا تعالى صفة أزلية قائمة بذاته لي
  .45"الحروف واألصوات

هو اللفظ الدال على معنى االجتماع بين : "وقوهلم يف تعريف الرابط  
  .46"الموضوع والمحمول

هي ما ال يدل إال على مفهوم من غيره داللة على تمييزه : "ويف تعريف النكرة  
  .47"وحضوره وتعيين َماِهَيِته من بين الماهيات

..." واحلد، واجلنس، واملوضوع، واحملمول، واملاهيات،الوجود، والنهي، "فعبارات   
املناطقة غاية من اختصاصات املناطقة، وظفها الكفوي وغريه ممن سبقوه تأثرا ؤالء 

  .أسلوباو 
هو ما مييز الشيَء عما عداه وال ) احلد(يف ضوء ما سبق يتضح أن التعريف   

طة جبوهر احملدود وصفاته فحقيقة احلد هي اإلحا. يكون كذلك إال ما كان جامعاً 
أما املفهوم . والشروط اليت تتصل به، فال خيرج عنه ما هو فيه وال يدخل فيه ما ليس منه

باعتباره مادة فيحيل على فكرة أو تصور ما، وهو أحد الرموز األساسية اليت يستعني ا 
فهوم أيضًا أكثر الدارس لفهم اللغة والتعبري عن األفكار واملعاين املختلفة، وقد يكون للم

و " دال"من معىن واحد كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، بينما املصطلح يتكون من 
، والعالقة بينهما ضرورية، واملصطلح "تصور ذهين"و " صورة مسعية"أو من " مدلول"

الواحد يدل على مفهوم واحد وحمدد ويف لغة خمتصة معينة، وميكن أن يكون كلمة أو 
وم يشرتط يف عملية فهمه إدراك تصوراته والعلم باألشياء احمليطة به، وإذا كان املفه. أكثر
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فإن املصطلح يبحث يف العالقة بني هذه املفاهيم العلمية أو التصورات الذهنية 
 . واملصطلحات اليت تعرب عنها وحتيل عليها

واجلــذير بالــذكر أن املصــطلح مــرتبط ارتباطــا وثيقــا باحلــد واملفهــوم اللــذان خيضــعان  
للتنــوع النحــوي والصــريف والصــويت، وعليــه، فــال يســتقيم معــىن أي مصــطلح إال بزوايــا هــذا 

     :املثلث
  املصطلـــح                                 

  
         

        
                     املفهــــــوم                    احلـــــــــد                  

المتكلم المتخصص بعد "فاحلد يعترب خطوة أوىل ملعرفة حقيقة الشيء، ألن   
لشيء ما موجود في الواقع قد يحده أو يعرفه ) مفهوم(أن يتكون لديه تصور ذهني

ملعرفة اال  -ريباعتباره ميثل مرحلة النضج الفك -واملصطلح يعد خطوة ثانية . 48"أوال
اليت تسمح بإعطاء ) املفهومية(الذي ينتمي إليه كل مصطلح، مث تأيت اخلطوة الثالثة 

وتبقى الغاية األساسية من حد املصطلح . تصور ذهين لشيء ما موجود سلفًا يف الواقع
هو معرفة املفاهيم اليت تستند إىل املصطلح وحده، فبدون معرفة املفاهيم ال ميكن أن 

ف احلدود، ألا هي اليت متيز املفاهيم من بعضها، كما أن احلدود واملصطلحات تُعر 
  .تسهم يف تقعيد العلم وإرساء معامله

  :خالصـــة
انطالقًا مما سبق ذكره، خنلص إىل أن التعريف واملفهوم يلعبان دورًا بارزًا يف    

زامية، فمىت وجد ضبط صناعة النحو واصطالحاته، وإن العالقة بينهما هي عالقة استل
التعريف وجد املفهوم، ومىت وجد املفهوم وجد التعريف، إذ مها كالورقة النقدية ال ميكن 
فصل وجهها عن ظهرها، لكن ما ينبغي أن نصل إليه ـــ من باب االقرتاح ـــ هو ضرورة 

، واالبتعاد ما أمكن عن تلك "تقييد مصطلح واحد بتعريف واحد"اتفاق النحاة على 
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دفات الكثرية اليت تدل على املفهوم نفسه، ألن ذلك من شأنه أن يسقطنا يف معضلة املرتا
، والذي قد يؤدي بنا إىل متاهات معرفة املرجع الداليل الذي "التشتت االصطالحي"

ولعل هذا ما تنبه إليه املصطلحيون اُجلُدد حيث اشرتطوا . حتيل عليه املصطلحات النحوية
داال على مفهوم واحد وواحد فقط حتى يتجلى معناه أن يكون المصطلح الواحد "

وتنكشف داللته فَيسهَل على المتلقي إدراك أجزاء الحد الالحقة به، وتقبل 
كما اشرتطوا يف وضعه أيضًا اإلجياَز والبساطَة والدقَة ، 49"مضمونه بال إشكال

عريف باملرادف، والوضوَح، أي جتنب الكلمات الغامضة، وتنظيم احملتوى، واجتناب الت
  .وخلو اإلطار التعريفي من ذكر املصطلح املعرف، ألن الشيء ال يُعرف بنفسه

إين " ويف األخري ال أجد أْجود مما قاله عماد الدين األصفهاين ـــ رمحه اهللا ـــ   
رأيت أنه ال ُكتب أحد كتاباً يف يومه إال قال يف َغده لو ُغري هذا لكان َحسن، ولو زِيد 

م هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أمجل، وهذا من ه ذا لكان ُيستحسن، ولو ُقد
  ..."أعظم الِعرب، وهو دليل على استيالء النـْقص على ُمجلة الَبشر

 
  

 :هوامش
                                           

م، ص 2003لدكتور مصطفى طاهر احليادرة، عامل الكتب احلديث ـــ األردن ـــ، من قضايا املصطلح اللغوي العريب، ل1
30  

  .282-281، ص 4م،ج 1979مقاييس اللغة، البن فارس،  حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر  2
  .وما بعدها 236، ص 9هـ،  ج 1300لسان العرب البن منظور املصري اإلفريقي، دار صادر، بريوت،  3
  .498-497، ص 2سه ج نف 4

5 Etude lexicologique, N2, 2003, P 18. 
، 1طاملناهج، مناهج البحث يف املصطلح من خالل كتابات الرازي، للدكتور عبد العزيز املطاط، مطبعة منشورات6

  90م، ص 1999
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ينظر املصطلح النحوي . احلد وجد احملدود  فيكون احلد جامعا أما العكس وهو حيث وجد. احملدود فيكون احلد مانعا
يف كتابات ابن احلاجب ، إعداد الطالبة ليلى الفيضي، إشراف الدكتور أمحد شحالن، رسالة لنيل الدكتوراه يف شعبة 

إضافة ويرى ابن احلاجب أن االطراد يكون ب. 416، ص1م، ج2002اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب، الرباط، 
كل ما دل على معىن يف نفسه : "إىل احلد فتجعله مبتدأ و جتعل احملدود خربه فتقول مثال يف حد االسم" كل"لفظ 
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". كل ما مل يدل على معىن يف نفسه غري مقرتن فليس باسم: "أما االنعكاس فنحو". غري مقرتن بزمان فهو اسم

  .321ص/1بن احلاجب، مرجع سابق، جللمزيد من التوضيح، ينظر املصطلح النحوي يف كتابات ا
أن يكون التعريف جامعا لكل عناصر ومكونات التعريف، ومانعا من دخول عناصر : املقصود باجلمع واملنع22

  .ومكونات قد تؤدي إىل اإلخالل باملعىن املقصود
رسالة لنيل  املصطلح النحوي يف كتابات ابن احلاجب، إعداد الطالبة الفيضي، بإشراف الدكتور أمحد شحالن،23

  417، ص 1شهادة الدكتوراه يف اآلداب، مرجع سابق، ج 
  417نفسه، ص 24
  417نفسه، ص 25
كونه دال ( عليه معظم النحاة، وهو تعريف حقيقي يبني ماهية حد االسم من مجيع جوانبه  هذا التعريف تواضع26

، وللمزيد من التفصيل 31جع سابق، صينظر التعريفات، للشريف اجلرجاين، مر ). على معىن يف ذاته غري مقرتن بزمان
ينظر أيضًا شرح كافية ابن احلاجب للرضي األسرتاباذي، حتقيق أمحد السيد أمحد، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

  .24، ص 1املكتبة التوفيقية، ج
حىت الزخمشري،  تطور املصطلح النحوي البصري من سيبويه: هكذا حده األستاذ الدكتور حيي عطية عبابنة يف كتابه27

، 1مث ينظر معجم الكليات، أليب البقاء الكفوي، ج. 23م، ص 2006، 1عامل الكتب احلديث، إربد ـــ األردن ـــ ط
  .121ص 

م، ص 1974، 1مازن املبارك، دار النفائس، ط. ينظر اإليضاح يف علل النحو، أليب القاسم الزجاجي، حتقيق د28
51.  
  .121، ص 1ء الكفوي، جينظر معجم الكليات، أليب البقا29
م، ص 1974، 1مازن املبارك، دار النفائس، ط. ينظر اإليضاح يف علل النحو، أليب القاسم الزجاجي، حتقيق د 30

هذا التعريف انفرد به الزجاجي يف كتابه اإليضاح يف علل النحو، ويطلق على مثل هذا النوع من التعريف . 51
  .االسم هي اإلخبار، عكس احلرف مثال الذي ال خيرب عنه وال بهبالتعريف بالوظيفة، ذلك أن علة ووظيفة 

... ما جاز أن خيرب عنه وإمنا أراد التقريب على املبتدئ: "يعين) قول األخفش(قال الزجاجي معلقا على هذا القول 31
ينظر اإليضاح يف . وفساد هذا احلد بني ألن من األمساء ما ال جيوز اإلخبار عنه ، حنو كيف و أين"... ومل يرد التحقيق

  .49ص . م1974، 1علل النحو، أليب القاسم الزجاجي، حتقيق مازن املبارك، دار النفائس، بريوت ــ لبنان ـــ ط
ينظر . ”التعريف باخلاصة"حده الرازي بذكر خواصه املميزة له، ولذلك أطلقوا على مثل هدا النوع  ب  هكذا32

م، 1999، 1لراي، لعبد العزيز املطاط، مطبعة منشورات املناهج، طمناهج البحث يف املصطلح من خالل كتابات ا
  .100ص 
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كما هو . هذا النمط من التعريف أطلق عليه النحاة بالتعريف بالعالمة، أي بذكر بعض عالمات اللفظ املميزة له33

بويه حىت الزخمشري، ينظر تطور املصطلح النحوي البصري من سي. احلال يف االسم هاهنا، حيث ُعرف باحلركة اإلعرابية
  .23مرجع سابق، ص 

، رسالة )حبث يف ضوابط التأمل اللغوي عند النحاة العرب، خالل كتاب سيبويه(ينظر النظر النحوي أصوله وجوامعه34
لنيل شهادة الدكتوراه يف اللغويات، إعداد الطالب عبد الرمحان بودراع، إشراف الدكتور امحد العلوي، كلية اآلداب، 

  94، ص1م، ج1998/ م1997الرباط، 
  94نفسه، ص35
، ونصوا يف دراستهم على أن وروده ده "التوسع يف العربية"لقد أدرج علماء اللغة ظاهرة املشرتك اللفظي حتت باب 36

. الكثرة هي اليت جتعل املشرتك مندرجا حتت اتساع العربية يف التعبري على انه خصيصة ال تنكر من خصائصها الذاتية
يف كتاب سيبويه ، للدكتور عادل هادي محادي العبيدي، كلية اآلداب، جامعة املستنصرية ــ العراق ــ ينظر التوسع 

  53ص
أن من كالمهم اختالف اللفظني "لعل من أوائل الذين أشاروا إىل ظاهرة الرتادف يف اللغة، سيبوبه الذي نص على 37

: دراسات يف فقه اللغة، مساه:  كامال يف كتابه، وقد عقد صبحي الصاحل فصال"حنو ذهب وانطلق...واملعىن واحد 
حني نصف العربية : "، ابتدأه بالرتادف، وثناه باملشرتك اللفظي، وختمه بالتضاد، وذكر أننا"اتساع العربية يف التعبري"

وا وتبلغ جدير بنا أن نذكر أن اللغات مجيعا دون استثناء، تزداد ثر ...بسعة التعبري، وكثرة املفردات وتنوع الدالالت
ينظر التوسع يف  ". مفرداا من الكثرة جدا الاية له إذا كتب هلا من شروط النماء واحلياة واخللود ما كتب للعربية

  .وما بعدها 51كتاب سيبويه،  للدكتور عادل هادي محادي العبيدي، مرجع سابق، ص
  128الدكتور حسن محزة، مرجع سابق، ص املصطلح النحوي وأصل الداللة، للدكتور رياض عثمان، تقدمي األستاذ38
  134نفسه، ص39
  140نفسه، ص40
، 3، حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني ـــ القاهرة ـــ ط)هــ180ت(الكتاب، لسيبويه 41

  .129، ص2م،ج 1988
العلمية، بريوت ـ شرح كتاب سيبويه، أليب سعيد السريايف، حتقيق أمحد حسن مهديل وعلي سيد علي، دار الكتب  42

  173، ص 1م،  ج 2008/ هـ1429، 1لبنان ـ ط
  .456، ص 2نفسه، ج43
، أليب البقاء الكفوي، حتقيق عدنان درويش وحممد املصري، مرجع )معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية(الكليات44

  122ص  1سابق، ج 
  188، ص 3نفسه، ج 45
  301، ص 1نفسه، ج 46
  396، ص 2نفسه، ج47
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، )دراسة ابستمولوجية تأصيلية لتسمية املصطلحات النحوية من خالل الزخمشري(لنحوي وأصل الداللةاملصطلح ا 48

تأليف الدكتور رياض عثمان، حتقيق وتقدمي األستاذ الدكتور حسن محزة ، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب 
  . 174م، ص 2010لبنان،  -بريوت–العلمية 

للدكتور رياض عثمان، تقدمي األستاذ الدكتور حسن محزة، مرجع سابق، ص  املصطلح النحوي وأصل الداللة،49
140.  

  

  :المصادر والمراجع
  :ــ مصادر ومراجع عربية1

، حتقيق مازن املبارك، دار النفائس، بريوت،  )هــ337ت ( ـــ اإليضاح يف علل النحو، أليب القاسم الزجاجي 
  .م1974/ هـ1394الطبعة األوىل، 

، لألستاذ الدكتور حيىي عطية عبابنة، عامل )من سيبويه حىت الزخمشري(صطلح النحوي البصري ـــ تطور امل
  .م2006، 1الكتب احلديث، إربد ــ األردن ــ ط

ـــ التوسع يف كتاب سيبويه، للدكتور عادل هادي محادي العبيدي، كلية اآلداب، جامعة املستنصرية ــ العراق 
  .ـــ، مكتبة الثقافة الدينية

، حتقيق أمحد حسن مهديل وعلي سيد علي، دار )هــ368ت( ــ شرح كتاب سيبويه، أليب سعيد السريايفـ
  .م2008/ هـ1429، 1الكتب العلمية، بريوت ــ لبنان ــ ط

، 3، حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني ـــ القاهرة ـــ ط)هــ180ت(ــــ الكتاب، لسيبويه 
  .م1988

طلحات النحوية يف الرتاث النحوي يف ضوء علم االصطالح احلديث، للدكتورة إيناس كمال احلديدي،  ـــ املص
  .م، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر2006، 1كلية اآلداب ــ جامعة اإلسكندرية ــ، ط

خالل دراسة إبستيمولوجية تأصيلية لتسمية املصطلحات النحوية من (املصطلح النحوي و أصل الداللةـــ 
، للدكتور رياض عثمان، تقدمي األستاذ الدكتور حسن محزة، دار الكتب العلمية، بريوت ـــ لبنان ـــ الطبعة )الزخمشري

  .م2010األوىل 
املناهج، مناهج البحث يف املصطلح من خالل كتابات الرازي، للدكتور عبد العزيز املطاط، مطبعة منشوراتــــ 

  .م1999، 1ط
ح اللغوي العريب، للدكتور مصطفى طاهر احليادرة، عامل الكتب احلديث ــ األردن ـــ، ـ من قضايا املصطل

  .م2003
  :ـــ الرسائل الجامعية2
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مصطلحية املعاجم اللسانية الثنائية واملتعددة اللغات (آليات توليد املصطلح ومعامل املصطلحية العربية ـ 

اذ الدكتور عبد العزيز حليلي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف ، إعداد الطالب خالد اليعبودي، إشراف األست)منوذجا
  .م2004اللسانيات، كلية اآلداب ظهر املهراز، فاس، 

، )حبث يف ضوابط التأمل اللغوي عند النحاة العرب، خالل كتاب سيبويه(ـــ النظر النحوي أصوله وجوامعه
بد الرمحان بودراع، إشراف الدكتور امحد العلوي، جامعة رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف اللغويات، إعداد الطالب ع

  .م1998/م1997حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط، 
، إعداد حممد الدمحاين، إشراف )وذجاأقسام املكلم من( ــــ املصطلح النحوي يف تراث فخر الذين الرازي

  .م2006الدولة يف اللسانيات، جامعة حممد األول، وجدة، الدكتور الشاهد البوشيخي، أطروحة لنيل دكتوراه 
، إعداد )مع دراسة يف علم النحو من النشأة إىل فلسفة املصطلح(ـــ املصطلح النحوي يف كتابات ابن احلاجب

داب الطالبة ليلى الفيضي، إشراف الدكتور أمحد شحالن، رسالة لنيل الدكتوراه يف شعبة اللغة العربية وآداا، كلية اآل
  .م2002/ م2001والعلوم اإلنسانية، الرباط، 

  :ــ المعاجم اللغوية و االصطالحية3
الطبعة األوىل،  - لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت،  )هـ816ت (التعريفات، للشريف اجلرجاين ـــ 

  .م1983/ه1403
  .م1979الفكر ، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار )هـ395ت (ـــ مقاييس اللغة، البن فارس 

، حتقيق عدنان )هـ1094ت (، أليب البقاء الكفوي )معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية(ـــ الكليات
  .م1998/ هـ1419درويش وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

  .هــ1300، دار صادر، بريوت، )هـ711ت (ــ لسان العرب البن منظور املصري اإلفريقي 
  
  :ورياتــ المجالت والد4
، للدكتور علي توفيق احلمد، حبث مقدم إىل مؤمتر النقد العريب )بدايات ودالالت(املصطلح اللغوي العريب ـــ 

  .م1994اخلامس، جامعة الريموك، األردن، 

  :مراجع فرنسية -5
-Etude lexicographique N2 , la définition dans le dictionnaire bilingue, 
Nadia Ben Elazmia, N2, 2003 
-Language, J, Rey-Debove, N19,,1970 

  


