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  داللة المفهوم

  بن كراراز فاطمة

  2قسم الفلسفة جامعة وهران 

  

  مفهوم اإلبداع

ال يوجد تعريف واحد متفق عليه خاص باإلبداع فتعريف اإلبداع يتسم باملرونة وعلى الرغم من االختالف والتنوع إال أن هناك تعريفات 

العقلية املنظمة والبعض يركز على مسامر النمو والتغري يف احلبية النفسية تؤكد أمهية اإلنتاج أو ندرته أو ففائدته وأخرى تركز على العمليات 

  . للمبدع كما تدور بعض التعريفات حول اخلربة الذاتية للمبدع و هناك ما يؤكد على إدراك املشكلة وطرح السؤال اجليد

ثال وإنشاؤه على غري مثال سابق و جعله غاية يعرف اإلبداع يف املعجم الوسيط واملعجم خمتار الصحاح إبداع الشيء اخرتاع ألعلى م

  )1(يف صفاته

ويعرف اإلبداع يف املوسوعة العربية على انه نتائج شيء جديد أو صياغة عناصر موجودة بصورة جديدة يف أخد ا�االت كالعلوم 

شيء جديد كخل ملشكلة ما أو إدارة جديدة أو والفنون واآلداب إما املوسوعة الربيطانية اجلديدة فتعرف اإلبداع على انه القدرة على إجياد 

اثر فين أو أسلوب جديد يف قاموس علم النفس يعرف اإلبداع بأنه تعبري يشري إىل العمليات العقلية اليت تؤدي إىل حلول أو أفكار أو 

  )2(.إشكال فنية أو نظريات أو إنتاج فريد و جديد

املبتكرة وتوضيحها وإظهارها من الفكر إىل الواقع العقلي وينطوي على عملية التفكري ويعرف اإلبداع على انه القدرة على توليد األفكار 

األصيل املتبوع باإلنتاج كما يعرف على انه عملية عقلية تنطوي على توليد أفكار ومفاهيم جديدة  وإجياد روابط وصلة جيدة بني األفكار 

  واملفاهيم احلالية 

بداع على انه نواتج الفكر اإلبداعي الذي يشار إليه يف بعض األحيان ألتبايين وعادة ما جيمع بني ومن جهة النظر العلمية يشار إىل اإل

هل األصالة واملواءمة فاإلبداع هو عملية دورية مستمرة ويبىن من خالهلا املعرفة على معرفة مسبقة بأفضل األفكار اليت مت استيعا�ا وجتا

  )3( .التطور األفكار السيئة يف عملية شبيهة بعملية

وجممل القول أن اإلبداع ظاهرة متعددة األوجه وتبدو مظاهر التعدد يف انه ناتج وعملية يف ان واحد كما أن اإلبداع تفاعل اجتماعي 

ى حل متناغم واإلبداع ابتكاريه احلاضر وإدراك املاضي والوعي به كما انه عملية إمنائية مستمرة وهو عملية عقلية تتسم بادراك القدرة عل

  )4( املشكالت واالنتقال من القدمي إىل احلديث

  :ومن خالل ما سبق نستخلص أن إبداع املفاهيم يقوم على ما يلي

املفاهيم  أوال تتألف املفاهيم اجلديدة انطالقا من مفاهيم قدمية، فاملاضي كمرجعية تارخيية للمفاهيم له دور كبري يف عملية اإلبداع باعتبار أن

هيم قدمية معادة تكوينها بطريقة جديدة من خالل حذف بعض العناصر أو استبدال عناصر بعناصر أخرى دلك الن اجلديدة هي مفا

 املفاهيم اجلديدة ليست مساوية او على نفس درجة املفاهيم القدمية باعتبار أن هذا النوع  من اإلبداع لديه القدرة على اخلروج مبفاهيم

  .رفية فاملفهوم اجلديد ميكن أن يكون نظرية جديدة أو منتجا جديدا أو حال جديدا ملشكلة ماجديدة هلا أمهيتها يف جماالت املع

ثانيا ابداع املفاهيم هو مسالة التوصل إىل حلول عملية ملشكالت واقعية هلذا ال بد من اكتشاف تاريخ وصلة املفاهيم يبعضها البعض من 

ظر إىل املفاهيم من زوايا خمتلفة خصوصا اجلانب املهمش واملقصى من الئحة التاريخ اذا  خالل امتالك قاعدة معرفية عريضة والتأكيد على الن

  .كانت  الفلسفة هي اإلبداع املستمر للمفاهيم فمن البديهي أن نتساءل عما هو املفهوم كفكرة فلسفية 

رب عن حالة طارئة او عابرة يف القضاء الفكري حيتل موضوع املفهوم اليوم أمهية بالغة يف قلب الفكر العاملي املعاصر وذلك ألنه ال يع

والثقايف للمجتمع اإلنساين كما ميكن ان يظن ولكنه ميثل امتداد حقيقي لطبيعة املشكالت الواقعية اليت سادت التاريخ االجتماعي 

  .واالقتصادي والسياسي والثقايف العاملي 
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م حبد ذاته فلقد ظل هذا الكيان التواصلي جسدا زئبقيا ومراوغا حيث مل يطرح اي مفهوم مشكلة كربى باحلجم الذي طرحه املفهو 

ينفلت من اي حتديد او تعريف والسبب يف دلك راجع اىل اختالف املعايري اليت اعتمدها الدارسون يف حتديده فهناك من ركز على أشكال 

الداخلية وهناك من استحضر وظائفه وإبعاده  حتققه وهناك من ركز على كمه اللغوي وهناك من أخد بعني االعتبار مكوناته وخصائصه

م التواصلية وتبعا هلذا االختالف فقد تباينت فيه االراء وتعددت فيه التعاريف من دون أن يصل إىل حمطة �ائية يسرتيح فيها الباحثون وه

  )5( .مطمئنون إىل وجود تعريف جامع مانع و�ائي للمفهوم

تعارف القاموسية العامة واملتخصصة ودال راجع لكون املفاهيم ال حتدد وال تعرف إطالقا لذلك سنحاول اإلحاطة قدر اإلمكان بال

  . داخل القواميس بل تعرف يف نطاق سياقا�ا الداللية الفلسفية أي ضمن املذهب او النظرية اليت يؤسسها الفيلسوف

  

  المفهوم لغة

  املفهوم وجود ذهين املفهوم يف اللغة اسم مفعول من فهم و هو األمر املدرك ووجود

املفهوم مشتق من جذر ف ه م فهم الفهم معرفتك الشيء بالقلب فهمه فهما وفهامة علمه وفهمت الشيء عقلته عرفته وفهمته فالنا 

  )6( .وأفهمته تفهم الكالم فهمه شيئا بعد شيء ورجل فهم سريع الفهم يقال فهم وفهم وافهمه األمر وفهمه إياه جعله يفهمه

املفهوم يف حده اللغوي هو ما وقع عليه الفهم واإلدراك واملفهوم من الكالم هو املعىن الذي يفهم منه ويرك ويعقل ويستفاد  وعليه يكون

  )7(.وقريب من مادة فهم جند مادة فقه حيث ورد ابن منظور التايل وفقه عنه بالكسر فهم و هو كذلك العلم بالشيء والفهم له

فهم يفهم فهو نقه سيع  الفطنة ويف احلديث فانقه إذا اي فهم يقال فهمت احلديث مثل فهمت وفقهت كما جند مادة نقة ينقه معناه 

  )8( .وانقه اهللا تعاىل ونقه الكالم بالكسر نقها ونقه بالفتح نقها اي فهمه

  المفهوم اصطالحا

  المفهوم بالمعنى االصطالحي

  )9(.بق عليها اللفظ حتديدا يكفي لتمييزها عن غريها من املوضوعاتهو جمموعة الصفات واخلصائص اليت حتدد املوضوعات اليت تنط

املفهوم هو كل فكرة عامة أو قابلة للتعميم يف مثل مفهوم الزمن أو املكان وهو جمرد يشتمل على خصائص الكلي وهو مثرة تصورات 

  .)10(مستمدة من احلس والواقع وعليه يقوم املنطق 

وع الصفات اليت يتضمنها تصور الشيء فتصور اإلنسان يتضمن تصور احلياة واملنطق والفقاري اي يعرف مجيل صلبيا املفهوم هو جمم

تصور مجيع الصفات اليت ميكنها محلها عليه خبالف املصادق فانه يشمل مجيع االفراد الذين يصدق عليهم وأذلك كان التناسب بني مفهوم 

  )11(.  كان ما صدقه أفقر والعكسالشيء وما صدقه تناسب عكسيا وكلما كان املفهوم أغىن

إما املفهوم عند أندري ال الند هو مجيع الصفات املشرتكة بني افراد الصنف الواحد ويسمى باملفهوم اإلمجايل ويطلق أيضا على مجيع 

  حمموالت القضايا الصحيحة ذات املوضوع الواحد كقولنا االنسان احليوان واإلنسان الناطق و اإلنسان الفان 

ق املفهوم على جمموع الصفات الذاتية اليت يتألف منها احلد و يسمى باملفهوم احلاسم مثل مفهوم اإلنسان فهو مؤلف من احلياة ويطل

والنطق، ويطلق املفهوم على جمموع الصفات الداخلية يف احلد والصفات اليت تلتزم عنها لزوم منطقيا وتسمى باملفهوم الضمين، ويطلق 

موع الصفات اليت يدل عليها اللفظ يف ذهن فرد معني او يف اذهان معظم األفراد يف احدي اجلماعات ويسمى باملفهوم املفهوم أيضا على جم

  . )12(الذايت 

  ويعرف قاموس التربية معاني المفهوم كاتالي

  فكرة أو متثل للعنصر املشرتك الذي ميكن بواسطته التمييز بني ا�موعات او التصنيفات 

  ام و جمرد ملوقف أو أمر أو شيء هي تصور ذهين ع

  هو فكرة أو رأي أو صورة ذهنية 

  تعريف كلوزماير



3 

  . )13(املفهوم هو جمموعة االستدالالت الذهنية املنظمة اليت يكون البا حث من االشيلء او االحداث املتوافرة يف البيئة

  تعريف برونر

ثه كعناوين ويشرتط يف املفهوم ثالثة عناصر التسمية او البطاقة، املفهوم هو جمموعة من املصطلحات اليت يستخدمها الباحث يف حب

  اخلصائص األساسية 

  األمثلة 

واذا غابت احد هذه العناصر غاب املفهوم فمثال يتبغي توجيه اكثر من مثال واحد للمفهوم وحالة العكس ال ميكن احلديث عن 

  املفهوم 

  تعريف قطامي

  )14( .ز يدل على التصور أو األشياء احملسوسة وهو وسيلة اتصال املفهوم هو اسم او كلمة إشارة أو رم

  تعريف وارن

هو عملية ذهنية تشري إىل جمموعة من املوضوعات أو اخلربات واىل موضوع واحد يف عالقته بغريه من املوضوعات ويعترب املعىن كليا ألنه 

  )15(.الء األفراد ميثل أفرادا خمتلفني و فكرا جمرد ألنه ميثل الصفة الساندة يف هؤ 

  تعريف انجليش

كل موضوع شعوري يتضمن داللة ومعىن فهو كل شيء ميكن ان يفكر فيه الفرد ومييزه عن غريه من األشياء األخرى وهذا ما يسمى يف 

  )16( .علم النفس بالتصور ويلحظ فيه معىن عام او كل ما ميكن ان يستدل به على عدد من األفراد أو املوضوعات

  الديب  وقد عرفه

 عملية عقلية يقوم �ا املتعلم لالستنتاج العالقات اليت  ميكن ان توجد بني جمموعة من املثريات ويتم بناؤه على أساس التمييز بني تلك

  )17(.املثريات

  و عرفه الخليلي 

 )19( .اعتباطي نوعا ما املفهوم بنيات ذهنية تستعمل لتصنيف األشياء الفردية يف العامل اخلارجي او الداخلي بواسطة جتريد 

  )20( .ويعرف فلري املفهوم بقوله متثيل عقلي لألشياء الفردية وقد شيئا واحد او جمموعة من األشياء الفردية تتوافر فيها صفات مشرتكة

  ومثة ثالث طرائق لطرح املفهوم 

  القياس وذلك مبحاكاة أشكال مستمدة من املوجودات يف الطبيعة : اوال

  كون املفهوم وحدة فكرية معرفية و تركيب ذهين مشتق من املوضوعات   التجريد: ثانيا

ذلك ان املفاهيم ليست موجودة يف احلقيقة بل األشياء هي املوجودة ولكن األشخاص يصورون هذه احلقيقة مفهوما عن طريق مسار 

  )21(.غري ماديجتريدي فيعترب املفهوم عنصر من عناصر الفكر وبناء ذهين ميثل شيء فردي مادي كان أو 

مرحلة التحقق أو الطرح الفكري ومتثل مرحلة االكتمال وخروج املفهوم من الذهن ليصبح مفهوم ميكن صياغته يف مجلة مكتوبة : ثالثا

  )22(.ومفهومة

  مكونات المفاهيم 

  وحدة بلقيس مكونات كالمفهوم التالي 

  اسم املفهوم يشري إىل الصنف الذي ينتمي إليه املفهوم 

  ة املنتمية إىل املفهوم و األمثلة الغري املنتمية األمثل

  )23(. خصائص املفهوم و قاعدته الذي حتكمه

  خصائص المفهوم 
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التجريد هو االنتقال من احملسوس إىل املعقول حيث يرتبط املفهوم جبوانب حسية يتأسس عليها الن متثلنا للمفاهيم ال يتم إال بواسطة 

  )24(. عملية بناء للمفهوم ينبغي أن تضع يف اعتبارها كتال حسية ووسائط حسية وبالتايل فان أية 

فاملفهوم يشري إىل موضوعات واقعية من حيث املنشأ مت تتصاعد تدرجييا إىل املستوى التجريدي لنتخلص من طبيعتها الواقية احلسية 

 فاملفهوم شكل من إشكال انعكاس العامل يف العقل لتدرس من حمض التجريد لتعود بذلك إىل معانة الواقع وفق مشكالته وقضاياه وبالتايل

  )25( .يقوم على معرفة الظواهر والعمليات وتعميم جوانبها وصفا�ا اجلوهرية

مركبة فاملفهوم ليس وحدة بسيطة بل مركب معقد يدخل يف صلب تفاعالت معقدة فاملفاهيم كما يقول هيجل يف و جود معىن خفي يف ما 

ورة تارخيية فاملفاهيم عبارة عن تطور تارخيي يتحدد من خالل املعرفة املطورة تارخييا ذلك ألنه نتاج صريورة معرفية فهي وراء املعين الظاهر صري 

  . ليست جامدة وليست مطلقة

ملعلن عنه فاملفاهيم متلك طبقات داللية و هذه الطبقات ترتبط بتاريخ املفهوم ومكوناته من جهة ترتاوح بني املرئي و الغري املرئي بني ا

  واملصرح به 

  )26( .وكما يرى دلو زان املفاهيم هلا صريور�ا اليت تربطها جبملة املفاهيم اليت تتحرك معها

التعميم هو مجع خصائص مشرتكة بني موضوعات مفهوم واحد وسحبها عرب فئة ال متناهية من املوضوعات املمكنة املتشا�ة مضمر 

طى جاهز كما هو احلال يف بعض النظريات الفلسفية بل ينبغي البحث عنها و استنباطها من وراء كل فاملفاهيم يف اغلب األحيان ليست مع

و الشيء  بل هو موضوع النكري املبين داخل  نسق فلسفي، فاملفهوم ليس هو الكلمة و ال هو الشيء و ليس هو العالقة بني الكلمة

  .اخلطاب الفلسفي 

  )27(.خمتلفة ووحدات مفامهية متعددة ومتنوعة ال ميكن رؤيتها اال كعناصر مرتاكبة ومرتاكمة املفاهيم منظومة معرفية تتضمن عناصر

متغرية ان للمفهوم صريورة والتايل لديه عالقة مع مفاهيم اخرى ترتابط مع بعضها البعض يسمى كل من جيل دولزوغاتاري هذه العالقة 

ة األمر الذي مينحها من الثباث النسيب ال املطلق ومن هنا فان املفاهيم عبارة عن باجلسور ويعتربان ان هذه العالقة ليست ثابتة بل متغري 

 جسور متحركة وسلسلة متغرية تتحرك وتتغري عند الضرورة نتيجة املعرفة االجتماعية اليت توفرها جغرافية ما كذلك من خالل التغريات اليت

  )28( .البيئة احمليطة به  تطرا على تفكري االنيان و قدراته على التفاعل مع عناصر

ن وكما يقول دولوزفيليكسغاثاري ال يتوقف الفيلسوف عن ترميم مفاهيمه بل حىت تغيريها، وباعتبار التاريخ يتطور فاملفاهيم كذلك تتطور وم

  )29( .مثة فاملفاهيم كما يقول نيتشهكاسنان التنني تتولد �ا مثيال�ا

من وعندما نقول الزمن نقصد الزمن بإبعاده الثالثة املاضي احلاضر املستقبل واخلاصية التالية هي وهنا جند ارتباط قوي بني املفهوم والز 

ن، هذا التزامن فاملفهوم ليس عملية ظرفية وإمنا املفاهيم متزامنة ذلك الن املفهوم ال يستقر يف جغرافية مكان وزمان معينة ألنه مرتبط بالزم

  .خرى وهي ترابط املفاهيم فيما بينها الرتابط الذي حييلنا إىل اخلاصية أ

 الرتابط فاملفاهيم متكاملة ومرتبطة داخل املنظومة املعرفية فهي تتميز باالتصال واالرتباط مع بعضها البعض الن التشديد على اي مفهوم

  )30( .يتطلب حضور مفهوم أخر ومن هنا فكل  مفهوم يشرتك مع املفاهيم األخرى املوزعة داخل النسق الفلسفي

استمرارية  الستمرارية حيث مثة ضربا من اجلدل يف تاريخ املفهوم ما بني البناء فإعادة البناء ال تعين ابدا التخلي عن املفهوم القدمي فاملفاهيم

  )31( .حقيقة لطبيعة املشكالت اإلنسانية والوجودية 

رارية املفاهيم الفلسفية عرب تارخيها تسمح لنا باحلديث عن فصريورة الفكر الفلسفي تشجعنا على القول بتقدم الفلسفة وتواصلها فاستم

ل االنتقال من املفاهيم الفلسفية القدمية إىل تشكالت مفاهيمية جديدة ان هذا التواصل واالستمرارية ما هو اال صراع بني املفاهيم من اج

  )32(. سيادة أشكال مفامهية فلسفية جديدة األشكال القدمية اليت كانت سائدة من قبل

ه ضرورية إن عملية إنتاج املفاهيم عملية ضرورية اذا ال ميكن االعتبار املفهوم امر طارئ يف اي مذهب فلسفي بل يعترب أمر أساسي باعتبار 

  شرط ومعيار إلجياد احللول املناسبة للمشاكل املطروحة فاملفاهيم تشكل القاعدة األساسية حلل املشكالت 

يم ليست مزاج شخصي او رغبة لدى الفيلسوف بل إن للمفهوم وظيفة أساسية وهي التعبري عن مشكالت ومن هنا جند أن إبداع املفاه

  )33( .الراهن والعمل على حلها 
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لفة املرونة فكل مفهوم يف النسق الفلسفي من الضرورة إن ميتلك املرونة ليكون قابال لالندراج واملشاركة واالستقالل بدالالت متقابلة وخمت

كل مفهوم ميتلك داللة خاصة يف سياق النظرية ولكن املرونة ما جيعله يتخذ دالالت أخرى متعددة ومتقاربة وأحيانا خمتلفة يف مبعىن ان  

  )34( .جماالت املعرفية األخرى

واحتمال ال يتوقف عن التعددية ينطوي املفهوم على تعددية املعاين كونه بنية أصلية  لالختالفات واملغايرة ينتج التشابه والتماثل فهو مفتوح 

  )35(.التأويل لذلك كل واحد يستعيد املفهوم حبسب قرائته له

ان تعدد دالالت املفهوم الواحد و معانيه املتقاربة و املتباينة هي تعبري عن حركة العقل حبسب كانط اذ تصبح دراسة املفاهيم دراسة 

من معىن اىل معىن هي طرائق يف التفكري وحركتها يف الدالالت تعبري عن  للعقل الذي عرب عن مكوناته �ا ومعرفة طرائق بنائها وجوازها

  )36(حركيته يف التحرك

  : و�ذا نستخلص مجلة من التعريفات للمفهوم وهي كالتايل

  هو جمموعة معاين كلية تطبع يف الذهن نتيجة انعكاس واقعي تعرب عن موضوعات وظواهر ذات مواصفات مشرتكة: المفهوم

  و بنية معرفية تعود اىل عامل الفكر والتاريخ الفكر تتميز بالديناميكية ه: المفهوم

  هو مستوى راق من النشاط العقلي وهي قابلة لالرتقاء  : المفهوم

  هو عبارة عن جسر ديناميكي يتألف من عدة وحدات مفاهيمية تقع على نفس املسطح: المفهوم

  ة ةاقعيةهو جمموعة رموز جمردة نتيجة متثالت حسي: المفهوم

  هو عبارة عن نظرية معرفة ذات شحنات فكرية او ميكن القول دالالت معرفية تشكل القاعدة االساسية : لمفهوما

  : انواع المفاهيم

هيم وقاعد�ا االساسية الواقع املادي تقوم اساسا على احملاكاة الطبيعة والواقع املادي كما ا�ا مفا:المفاهيم المحسوسة االمبريقية التجريبية

  )37( .يميكن تنميتها عن طريق احلواس واخلربات املباشرة وغري املباشرة وميكن التحسس �ا عن طريق التمثل هلا االيزيرجاو

وهي املفاهيم اليت ال ميكن مالحظتها وقياسها باحلواس وامنا عن طريق اخلربات الغري مباشرة اليت  :مفاهيم بعدية قبلية او مفاهيم مجردة

 )38(عقليا تتطلب نشاطا

ع كما ان املفاهيم ناجتة عن التجربة الذاتية لالنسان من خالل عملية حتليل  تفكيك املفاهيم الكتشاف اخلفي منها والتصريح به وهذا النو 

فاهيم االمربيقية  من املفاهيم يقوم  اساسا على تاريخ وصريورة املفاهيم يف منظومة  املعرفية ال على الواقع املادي مباشرة كما هو احلال يف امل

  ولكنه كذلك نتيجة تراكمات مفاهيمية قاعد�ا االساسية النوع االول املفاهيم التجريبية 

  : المفهوم عند االصوليين

  : لغة

ل هو املفهوم هو الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها االلفاظ او ال كما ان املعىن هو الصورة الذهنية من حيث وضع بازائها االلفاظ و قي     

  )39(ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق

  وقيل هو جمموعة الصفات واخلصائص املوضحة ملعىن كلي

  )40(وقيل ايضا الصورة الذهنية احلاصلة من حيث حصوهلا من اللفظ يف العقل

  : اصطالحا

هو ما فهم من اللفظ يف غريه حمل النطق واملنطوق وان كان مفهوما من اللفظ غري انه ملا كان مفهوما من داللة اللفظ نطقا خص باسم      

  )41(املنطوق وبقي ما عداه معرفا باملعىن العام املشرتك متييزا بني االمرين

  : وهما نوعان

ي املذكور موافقا للمنطوق اي املذكور يف احلكم وقيل هو يدل على ان احلكم يف  مفهوم املوافقة وهو ان يكون املسكوت عنه ا     

  .املسكوت عنه موافقا للحكم يف املنطوق به من جهة اوىل 
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  .وقيل كذلك مدلول اللفظ يف حمل السكوت موافق ملدلوله يف حمل النطق

 )42(واملقصود واملعرفة وجود املعىن يف املسكوت وايضا قيل فهم احلكم يف املسكوت من املنطوق بداللة سياق الكالم     

  اقسام مفهوم الموافقة 

  .الولوي ان يكون احلكم املسكوت عنه اوىل باحلكم من املنطق

  )43(املساوي ان يكون احلكم املسكوت عنه مساويا للمنطوق به 

  مفهوم المخالفة

فيثتبت املسكوت عنه نيقض حكم املنطوق به ويسمى دليل اخلطاب  هو حيث املسكوت عنه خمالفا للمذكور يف احلكم اثباتا ونفيا     

  الن دليله من حيث جنس اخلطاب او الن اخلطاب دال عليه 

وقيل هو ان يكون املسكوت عنه خمالفا للمنطوق يف احلكم ويسمى دليل اخلطاب وشرطه عند القائلني ب هان اليظهر اولوية وال      

  )44(موافقة وال خرج خمرج االغلب وال جوابا لسؤالمساواة يف املسكوت عنه فيكون 

  : المفهوم و المصطلح

ري يعرف عمر كوش املفهوم يف كتابه اقلمة املفاهيم على انه كائن اصطالحي شرطي حلصول الفهم له حياته اخلاصة املعرفية والفكرية اليت تتغ

ها او التساؤالت اليت جتيب عنهااو املركبات اليت تقوم او تنهض على من سياق ا�ال املعريف احلاضن هلا ويف اطار املشكالت اليت تطرح

  )45(صرحها وتتخذ املفاهيم اشكاال تنسجم و جماهلا املعريف عمر كوش اقلمة املفاهيم حتوالت املفهوم يف ارحتاله

الم او كتابة وهو يشري اىل جمموعة تصورات كما يعرف املفهوم على اساس انه املعىن والتصور املتكون يف الواقع احملسوس باللغة سواء كان ك

اليت ال غىن عنها يف التنظيم العقلي وال غىن عنها يف االتصال البشري وهي وسيلة من وسائل ترتيب الفكرو �ذا جيمع املفهوم عدة 

 توصيفات 

  تركيب ذهين مشتق من املوضوعات

  )46( معني من املوضوعات تشكل املعاين يف اللغات اخلاصة جمموعة من اخلصائص العامة اليت ميكن ان يالحظها البشر يف عدد

ان تقدم املفاهيم وتطورها يعتمد على توثيقها تاطريها وال يكون ذلك اال باالنسجام مصطلحات تعرب عنها ومن هنا نعين باملصطلح وما 

  الفرق بيته وبني املفهوم 

  ماهية المصطلح 

ح فاوهلما من الفعل اصطلح اما االخر فاسم مفعول ويقصد منه وقد استعملت صيغة يشار للمصطلح بلفظني مها االصطالح واملصطل

املصدر للداللة على املراد باسم املفعول ويقصد �ما االلفاظ اليت حتمل دالالت خاصة متعارف عليها بني طائفة معينة يف جمال او حقل 

  )47(معني اذ خيلق مدلول املصطلح من حقل اىل اخر

   مفهوم المصطلح

  :المفهوم اللغوي

  )48(مصدر ميمي من الفعل اصطلح

  )49(وجذر اللفظ مصطلح من صلح صلحا صلوحا زال عنه الفساد

واصطلح القوم زال ما بينهم من خالف واصطلح القوم على امر تعارفوا عليه واتفقوا واالصطالح مصدر صلح واالصطالح اتفاق طائفة 

  )50(على شيء خمصص ولكل علم اصطالحه

من كلمة  مأخوذةاليطالية ويف االسبانيةويف الربتغالية وهي االجنليزيةويف االلغات االوروبية جند ما يقابله مثل كلمةيف الفرنسية ويف ويف 

  )51(ليزيةجناال

  المفهوم االصطالحي 
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ملصطلح هو عالمة لغوية كما ان ا) 52(يعرف اجلرجاين املصطح بقوله عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه

 تقوم على ركنني اساسيني ال سبيل اىل فصل داهلا التعبريي عن مدلوهلا املضموين او حدمها  عن مفهومها احدمها الشكل او التسمية واالخر

  )53(املعين او املفهوم او التصور يوحدمها التحديد او التعريف اي الوصف اللفضي للمتصور الدهين

كلمة او جمموعة من الكلمات تتجاوز داللتها اللفظية واملعجمية اىل تاطري تصورات فكرية وتسميتها يف اطار معني واملصطلح عبارة عن  

تقوي على تشخيص وضبط املفاهيم اليت تنتجها ممارسة ما يف حلظات معينة واملصطلح �ذا املعىن هو الذي يستطيع اإلمساك بالعناصر 

  )54(يف قالب لفظياملوحدة للمفهوم والتمكن من وضعها 

باعتبار ان املفهوم هو الفكرة والعقل واملعرفة واملصطلح هو اجلانب اللغوي الذي يوضح ويقرب املفهوم يكون بدلك متداخال مع املفهوم 

عن املفهوم  ومكمال له باعتباره حتققا ماديا له وقد جاء يف احد التعريفات ان املصطلح عبارة عن لفضة او اكثر يستخدمها الباحث للتعبري

 )55(او معىن  معني

كما انه جمموعة الكلمات و املصطلحات املستخمة واملتفق عليها حول مفهوم معني فاملصطلح هو لفض يعرب عن مفهوم كما ان هناك 

مقرتضا تعريفات حديتة تربط املفهوم باملصطلح املصطلح كلمة او جمموعة الكلمات من لغة متخصصة علمية او تقنية يوجد موروثا او 

  )56(ويستخدم للتعبري بدقة عن املفاهيم وليدل على أشياء مادية حمددة

  

واملفهوم بدوره عبارة عن لفظة تعكس جتريدا يلخص عددا من املالحظات ففي الوقت الذي يساعد فيه املفهوم كثريا على توليد      

  )57(ويساهم يف توضيح و تقريب معناه املصطلحات وضبطها يساهم املصطلح يف اخراج املفهوم اىل الوجود املادي

  )58(فاملفهوم هو مجلة احملتويات املعرفية واخلصوصيات والتصورات اليت يدل عليها املصطلح     

  )59(وهنا املصطلح ليس جمرد دال لفظي وامنا هو مفتاح يقود اىل مفهوم علمي او اىل نسق معريف     

  )60(ومجع شتا�ا داخل احلقول املعرفية فينقلها من جمرد أفكار ذهنية اىل معىن داليل واضحوهو وحده األقدر على تنظيم املفاهيم      

من هنا جند ان املفهوم او التصور و املصطلح مها وجهان لعملة واحدة فاذا كان املصطلح رمزا لغويا يتالف من الشكل اخلارجي فهو ذو      

تركيب ذهين مشتق من املوضوعات ولكي نبلغ هذا الرتكيب الذهين البد من االستناد  مغوى فكري يتالف من املفهوم الذي هو يف حقيقته

على رمز لتمثيل املفهوم هذا الرمز عادة هو املصطلح اللغوي ووجوده شرط أساسي للتواصل املعريف ومن مثة احتلت املفاهيم مكان الصدارة 

  ية املصطلحيف علم املصطلحية ومن مثة فاملفاهيم تؤلف جزءا مهما من بن

وعليه فتحديد املفاهيم هو عملية ضرورية لوضع املصطلح اذ ينبغي اإلحاطة بداللة املفهوم كامل اإلحاطة ذلك ان وضع املصطلح تقرره      

  )61(يهخصائص املفهوم الذي يعرب عنه والعالقات القائمة بني املفهوم وبقية املنظومة التصورية للحقل او النظام املعريف الذي ينتمي ال

يرد  فاملفهوم ال يؤطر بواسطة الدوال املعادلة للمصطلح و امنا حيدد بواسطة كل املفاهيم احمليطة به يف احلقل املعريف اخلاص باملرجع الذي    

  )62(فيه 

  المفهوم و الفكرة

  هناك عدة تعريفات للفكرة بوصفها 

  كائن ذهين عقلي حمصور يف باطن الدماغ 

  نسان وغري بادية للكل لغة الذات اخلاصة باإل

  وحدات فكرية معرفية ذاتية حتتاج اىل حس ووجدان وعاطفة 

  انعكاس لصورة حسية يف الذهن وليس هلا مردود يف الواقع اال كفكر

  طارئ ذهين حول موضوع حمدد 

اط ذهين حىت ا�ا تعرف كيانا ساميا واذا نظرنا اىل تعريف الفكرة يف القواميس جند ما هو موجود يف العقل كامنا او حقيقيا نتاج نش     

  )63(متجاوزا احلد ومبهما وهي تعبري حقيقي لكل تلك األشياء اليت ميكن اعتبارها تصورات غري تامة
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كما ان الفكرة هي الصورة الذهنية املطابقة ملوضوعها واليت تنشأ يف الذهن كانعكاس لصورة حسية او داخلية واملقابل لكل شيء ميكن       

ري فيه سواء كان متعلق بالشعور او العاطفة او العقل هو فكرة ويشرح هويدي املعىن من خالل هذا االقتباس ان ما يكون يف الواقع هو التفك

أشياء ملوجودات حقيقية اما ما هو يف الذهن من أشياء فهي تصورات يضعها العقل حول هذه املوجودات او موضوعا�ا وهلا عالقة �ا 

ها وال ميكن ان تكون مثلها حىت لو كانت حماكاة و هي تصورات عما انتقل من احلواس اىل االنسان وهلذا فانه ال ميكن ولكنها ليست مثل

 ان تتشابه التصورات كما ختتلف األفكار كما يبني ذلك يف االقتباس التايل ما دام الرتدد ما زال يف الذهن فهو فكرة وال ميكن لفكرة ان

  )64(بانت يف العامل احلسوس يطلق عليها فكر اال اذا

اذن الفكرة ككيان هالمي هو غري واضح املعامل معرفيا من حيث هو حالة ذهنية ذاتية واعية حسية غري مدركة انعكاسية لرؤية إنسانية      

يف سياق ا�ال املعريف فردية حبثة هلا متايز وخصوصية تدور حول موضوع حمدد واقعي او بعيد عن الواقع وهي دائما ما حتمل صفات متغرية 

  احلاضن هلا

اما املفهوم فهو معروف اصطالحيا بانه لغة عرض الفكرة و انه وحدة الفكر اليت تعرب عن مرحلة االنتقال من الوعي احلسي اىل الوعي      

  )65( ركة تقبل االتساع واالستقبالاملدرك ومن هنا فاملفهوم ميكن ان يكون وحدة معرفية مرئية مدركة ذات نظام وقوالب مرنة وديناميكية متح

فاملفهوم هو عبارة عن وحدات فكرية تنقل معاين األفكار اىل الواقع اإلنساين املدرك يف عبارات حمددة ذات دالالت حمددة ولكنها      

  )66(متباينة كلما اختلفت املؤثرات واألمكنة واألزمنة واالعتبارات واحملددات

عد احد املذاخلالجناح اية فكرة فاذا مل يستطع الباحث التعبري عن الفكرة اليت يف ذهنه برمسها و تاطريها عن طريق فالتعبري عن األفكار ي     

  )67(املفهوم فانه يكون قد فقد جزء مهم يف حتقيقها يف الواقع فالفكرة تظل غري مكتملة ما مل تظهر بصورة مرئية

  الفكرة على هيئة الفكر من خالل التعبري عن الفكرة بلغة الفهم واملعروفة اصطالحا باملفهوم  فاملفهوم هو املرحلة األكثر نضجا يف التعبري عن

ولكون األفكار عمل ذهين وتصور جيول يف اخلاطر فانه ال ميكن ملسها اال عند ظهورها يف تصور واضح عن طريق املفهوم اذ حتتاج اىل      

  فهوم هو الوحدة املعرفية احملققة اليصال الفكرة هي طرح عاموسيلة تعبري لفهمها واحداث التواصل ويعترب امل

ق الفكرة هي خواطر بينما املفهوم هو تصورات الفكرة هي نتيجة التفكري احلر بني مجاعة يف جمال معني وحمدد وعندما تأيت مرحلة الشرح يطل

  )68(عليها التصور

  

  

  

  

  

  

  

ر فحني تبقى الفكرة صورة ذهنية ويظل أي فهم ألي موضوع تفكري أساسه املفهوم باعتباره اذن حيمل املفهوم مهمة ابانة الفكر واألفكا     

  )69(لغة الفهم و التعبري عن األفكار

وبالرغم من التباين الذي بني الفكرة و املفهوم اال ان ارتباطهم جيعلنا ال نستطيع التحدث عن الفكرة بدون ذكر املفهوم او حىت تصور      

كرة يرتكز عليها فالفكرة طارئ ذهين داخلي مستمر مادامت حياة الفرد مستمرة اما املفهوم فهو أداة ابانة األفكار من خالل مفهوم دون ف

الل تنظيمها وحتديدها احرتافا يف الواقع املدرك حسيا وعقليا وشرط حلصول الفهم واملعىن حيث ال ميكن التعبري عن الفكرة الذهنية اال من خ

ميكن تقدمي مفهوم مستقل بذاتيته بغري ان يكون مؤسس على فكرة وراءه تدعمه وترغبه يف الظهور من باطن العقل اىل واقع املفهوم و ال 

  )70(املمارسة

فاملفهوم وحدة اتصال ووحدة للشرح والفهم و جيب االستفادة من كل الوسائل اليت متكن من عرض الفكر يف لغة مفهومة من حيث الشكل 

  )71(واملضمون

 موضوع

 فكرة

 مفھوم

 بناء معرفي

 تصور
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