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 مقدمة  

 

 أ 

 :مقدمة
هللا الخحسغ الخحيع، كالرالة كالدالـ عمى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع  بدع

 كصحبو كمغ كاله، أما بعج:
لقج تدايج اىتساـ الباحثيغ كالجارسيغ بالجراسات السرصمحية اىتساما كبيخا، كلعل ذلظ 
يخجع إلى إدراكيع ألىسية السرصمح في كػنو الخكيدة األساسية التي يتأسذ عمييا العمع، 
كتتحجد بحلظ معالسو كيكتدب شخعيتو، كلكغ مع تدايج السعارؼ كالعمـػ أصبحت ـيكمة 
السرصمح كالسػاضعة السرصمحية مغ أىع السػاضيع التي تصخؽ إلييا معطع الباحثيغ في 
مػاضيعيع، كمغ بيغ أىع القزايا كالبحػث المغػية التي حطيت باالىتساـ نجج قزية 

فيحا األخيخ كضع كحجد كاستخجـ مػضػعا تشاكلو أىل مبادغ كضع السرصمح كمكػناتو، 
المغة كالعمع بالبحث الجقيق، كاتخحتو السؤتسخات كالشجكات مػضػعا لمجراسة 

 كالسشاقذة،كصجرت بذأنو قخارات كتػصيات.
كنطخا ألىسية السرصمح جاء مػضػع بحثشا في إشار دراسة كتاب السرصمح تعخيفو 

ية لمسرصمح كالسبادغ التي تشبشي عمييا، كالحؼ يسثل كمبادئو كمعخفة السكػنات األساس
 الصخح العمسي ليكػف بسثابة إشكالية بحثشا كالستسثمة ؼيسا يمي:

ما ىي السبادغ األساسية لػضع السرصمح؟ كىل ىحه السبادغ متفق عمييا؟ كما ىي  -
 مكػنات السرصمح؟

السرطمح تعريفه  كتابقراءة في "بحثشا مػسػما ب  كعمى أساس ىحه اإلشكالية جاء
 ومبادئه".

السشيج الػصفي التحميمي، كإليفاء السػضػع حقو مغ الجراسة كالبحث انتيجشا 
كذلظ مغ خالؿ كصف البشاء الخارجي كالبشاء الجاخمي لمكتاب مع جانب مغ  كالشقجؼ،

الخبط كالتحميل لبعس الشقاط الػاردة في الجراسة، أما السشيج الشقجؼ فقج اعتسجناه في 
 تشا لسحتػػ الكتاب.قخاء



 مقدمة  

 

 ب 

كقج جاء كل ىحا بيجؼ التعخؼ عمى آليات كضع السرصمح كمبادئو )ـيكمتو(، 
 ككحلظ أىسيتو كأثخه عمى السشابع السعخؼية.

كمغ بيغ الجراسات التي أفجنا مشيا بحثشا؛ "السرصمحات العمسية في المغة العخبية في 
غػية في السرصمح العمسي القجيع كالحجيث" ألميخ مرصفى الذيابي"، ك"الجيػد الم

الحجيث" "لسحسج عمى الدركاف"، ذكخت فييسا مختمف القخارات كمبادغ كضع 
السرصمحات، ككحلظ كتاب "عمع السرصمح أسدو الشطخية كتصبيقاتو العمسية" "لعمي 
القاسسي" الحؼ ذكخ ؼيو التعخيف السبدط كالتعخيف السخكب، ككحلظ كتاب "التعخيف 

ػء السرصمحية الحجيثة" "لحسيجؼ بغ يػسف"، كالحؼ تصخؽ السرصمحي: دراسة في ض
 ؼيو لمتعخيف السرصمحي كالعالقات السفيػمية.

كمغ دكافع اختيارنا لجراسة ىحا الكتاب دكف غيخه ىي الخغبة في التعخؼ عمى 
 السرصمح كالبحث ؼيو، باعتباره جػىخؼ في العمـػ العامة بسا يحسمو مغ ججية كأىسية.

لسػضػع كججيتو، فإنشا قج كاجيشا عجة صعػبات حالت دكف الصخح كنطخا لحداسية ا
الجيج لمسػضػع، أعقجىا صعػبة فيع بعس جدئيات الكتاب كغسػض بعس مرصمحاتو، 

 إلى جانب ضيق الػقت.
 كأما عغ الخصة فيي مكػنة مغ مقجمة كمجخل كفرميغ كخاتسة.

شكالية الكتاب، كسبب تأليفو، السجخل جاء بعشػاف "بصاقة قخاءة لمكتاب"، كؼيو تصخقشا إل -
 كاليجؼ مغ تأليفو ككحلظ مشيجو كأىسيتو.

الفرل األكؿ: جاء بعشػاف "كصف الكتاب"، إذ يسثل ىحا الفرل جانب ميع مغ  -
 الجراسة، حيث يسجنا بشطخة عامة حػؿ الكتاب، كقج تزسغ ىحا األخيخ مبحثيغ ىسا:

تاب"، كؼيو عخضشا تحميال لعشػاف السبحث األكؿ: عشػف بػ "كصف البشاء الخارجي لمك
 الكتاب، كالسعمػمات الخاصة بصبعو كإشاره الدمكاني.

السبحث الثاني: عشػف بػ "كصف البشاء الجاخمي لمكتاب"، كالحؼ أكردنا ؼيو تعميقا عمى 
 مقجمة، كعشاكيغ كخاتسة الكتاب ككحلظ قائسة السرادر كالسخاجع كالفيخس.



 مقدمة  

 

 ج 

خاءة في محتػػ الكتاب"، إذ ييجؼ ىحا الفرل إلى تدميط الفرل الثاني: جاء بعشػاف "ق -
 الزػء عمى مزسػف الكتاب كمشاقذة أفكاره كنقج أسمػبو، ككاف ذلظ كفق مبحثيغ ىسا:

السبحث األكؿ: عشػف بػ "تمخيز مزسػف الكتاب"، كرصجنا ؼيو أىع األفكار التي كردت 
 في الكتاب دكف تجخل أك مشاقذة.

"مشاقذة مزاميغ الكتاب كمشيجو"، كقفشا ؼيو عمى أسمػب  السبحث الثاني: عشػف بػ
 الكاتب كلغتو ككحلظ مشيج الكتاب.

 كتمت ىحيغ الفرميغ خاتسة؛ عخضشا فييا أىع الشتائج الستػصل إلييا مغ ىحه الجراسة.
الفزل الكبيخ في تحقيق عسمشا ىحا كتخصيشا الرعػبات لألستاذة السذخفة "بغ  يعػد 

سكخاف حؽيطة"، فشتقجـ إلييا بالذكخ الجديل كاالمتشاف الكثيخ لسا قجمتو لشا مغ دعع مادؼ 
 كمعشػؼ كتػجييات مدتسخة شيمة مدار البحث.

لى ىحا في الػصػؿ إ -مغ قخيب أك بعيج–كسا نتػجو بالذكخ لكل مغ ساعجنا  
 السدتػػ مغ الصخح كالسعالجة الحؼ نخجػ أف نكػف قج كفقشا ؼيو.

 كفي األخيخ ندأؿ هللا العطيع التػفيق كالدجاد. 
 

 2021-04-21مدتغانع:                                                    
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 مدخل: بطاقة قراءة لمكتاب.

 تسهيد:

تعج كتب السرصميحة )عمع السرصمح( مغ أىع الكتب التي تداىع في السجاؿ  
أسدو كتختكد  خاصة بو ذ لكل مجاؿ عمسي مرصمحاتالعمسي كالسعخفي برفة عامة، إ

عميو، كباعتبار السرصمحية )عمع السرصمحات( عمسا قائسا بحاتو فالبج أف يكػف ليا 
مبادغ كأسذ تبشى عمييا كلسعخفة ىحه األسذ كالسبادغ تشاكلشا بالجراسة كتاب "السرصمح 
تعخيفو كمبادئو" لسحسج أمصػش، فسا ىي إشكالية ىحا الكتاب؟ كالفخضيات التي يقـػ 

يا؟ كما ىػ سبب تأليفو؟ ثع ما اليجؼ مغ تأليفو؟ كما ىػ السشيج الستبع ؼيو؟ كىل عمي
السػضػع الحؼ يتشاكلو الكتاب ججيج الصخح؟ كتعسيقا لإلشكالية الدابقة الصخح أـ ىػ رد 

 عمى الجراسات الدابقة؟ كؼيسا تتسثل أىسيتو؟

 إشكالية الكتاب: -1

يكمتو ككحا تعخيفو كمبادئو،تجكر إشكالية الكتاب حػؿ خرػصية السرصم   (1)ح ـك
كالسالحع أف إشكالية ىحا الكتاب تسثمت في عجة أسئمة شخحت بذكل متدمدل في مقجمة 
الكتاب، كىي كاآلتي: "ما يعشي تعخيف السرصمح؟ كما ىي خرػصياتو ككيف يييكل؟ 

 ككيف يدتحدغ تعخيف مختمف السفاـيع؟ كما ىػ التعخيف السرصمحي؟".

مة صعب اإلجابة عمييا مغ شخؼ السرصمحية الشطخية ككحا السشيجية كل ىحه األسئ 
حيث يعج السرصمحيغ صعػبة في االتفاؽ عمى تعخيف كاحج كخاصة ؼيسا يتعمق بشية 

   (2)التعخيف الجاخمية. 

                                                             
 .11، ص 2017، 1دمحم أمصػش، السرصمح: تعخيفو كمبادئو، دار االبتكار لمشذخ كالتػزيع، األردف، طيشطخ:  1
 .11، ص السخجع نفدويشطخ:  2
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في داللتو الستخررة، كيأتي دائسا في نطاـ  صمح تعبيخ خاص كضيفإف السر 
خاص بسجاؿ معخفي معيغ، كمغ أبخز خرػصيات السرصمح التي نججىا في أغمب 

 (1) السخاجع كالتي تشقدع إلى مجسػعات:
 _ السجسػعة األكلى: تذسل الػضػح، الجقة، االنتقاء، المبذ كعجـ الغسػض.      

ى كاستخجاـ كحجة الػجية كعجـ اشتخاط كاستيعاب _ السجسػعة الثانية: تذسل استقخار السعش
 السعشى العمسي كمو.

خاصة كمعجع قصاعي كلغة السػاضعة كالشطاـ اإلبالغي كلغة _ السجسػعة الثالثة: تذسل 
 خارج المغة كلغة فػؽ لغة.

ىحه الخرػصيات كالسػاصفات تجعل مغ السرصمح أكثخ دقة في مجتسع  إف 
 السعخفة حيث ال معخفة بال مرصمح.

 الفرضيات التي بشي عميها الكتاب: -2
تعتبخ الفخضية بسثابة تخسيغ أك تشبؤ بشتائج البحث أك العالقة السحتسمة القائسة بيغ  

نطخا ألىسية الفخضية كجب عميشا متغيخات البحث كعادة ما يكػف ىشاؾ أكثخ مغ فخضية ك 
 اإلشارة إلى الفخضيات التي يبشى عمييا ىحا الكتاب.

تتسحػر فخضيات ىحا الكتاب حػؿ قيػد التعخيف، فالبشية الرػرية السفيػمية  
لمتعخيف ليدت تساما حخة ذلظ ألنيا تراغ كفق بعس القيػد، كىكحا تتع صياغتو حدب 

 السجاؿ كالكاتب. مخصصات مفيػمية لدانية مدتقمة عغ 
كلؿياس صحة ىحه الفخضية اقتخح صاحب الكتاب "دمحم أمصػش" دراسة البشية  

       (2)الجاخمية لمتعخيف مغ خالؿ تحميل تعخيفات مرصمحية. 
 
 

                                                             
-كأثخ السشابع السعخؼية السختمفة فييا، أحسج أكزؼ يشطخ: مػساكؼ دليمة، محمبي أماؿ، السػاضعة السرصمحية  1

 .11، ص 2011، رسالة ماجيدتخ، جامعة عبج الخحساف ميخة، بجاية، -أنسػذجا
 .12، ص مخجع سبق ذكخهدمحم أمصػش، السرصمح: تعخيفو كمبادئو، يشطخ:  2
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 سبب تأليف الكتاب: -3
كاتب سببا يجفعو إلى التأليف كإنتاج كتب عغ إشكالية معيشة تدتحق الجراسة،  لكل 

 أك تشطيخ لعمع معيغ أك تحميل بعس كتب الدابقيغ كما إلى ذلظ.      
يخجع سبب تأليف ىحا الكتاب إلى عجة أسباب كدكافع، التي دفعت بالسؤلف إلى  

 (1) تأليفو كىي كاآلتي:
 ى بشية التعخيف الجاخمية.صعػبة اتفاؽ السرصمحيغ عم -
الغسػض كنقز الججية بيغ السقاربة السرصمحية في التعخيف كالسبادغ السشيجية التي  -

تػجو التحخيخ كعجـ قجرة أصحاب السرصمحية عمى تحجيج كبصخيق دؾيقة السعاييخ التي 
 تدسح بالحكع عمى نػعية تعخيف السرصمح.

 صبيق السبادغ السشيجية لبشاء السرصمحات.محاكلة السداىسة في بشاء نطخية كاممة كت -
حاجة مجتسع السعخفة لسرصمحات دؾيقة لحلظ انكب معطع الجراسييغ عمى دراسة  -

السرصمح مغ ناحيتيغ، الشاحية الشطخية )السرصميحية الشطخية(، كالشاحية السشيجية 
 )السرصمحية التصبيؿية(.      

 الهدف من تأليف الكتاب: -4
تحقيق ىجفو مغ خالؿ كتاباتو كمؤلفاتو، حيث ألف الكاتب دمحم يدعى كل كاتب ل 

أمصػش كتابو "السرصمح تعخيفو كمبادئو" مغ أجل تحقيق مجسػعة مغ األىجاؼ، كالتي 
ذكخىا في مقجمة كتابو عمى شكل أسئمة متتالية، كىي كاآللي: "ىل يػجج في التعخيف 

تعخيف الالزمة؟ ىل تطيخ السرصمحي نػاة صمبة مكػنة مغ عجد محجد مغ عشاصخ ال
الدسات السفيػمية عسػما في نفذ التختيب؟ كىل الفخكؽ السحتسمة ىي نتيجة حدب 
السجاؿ السعتبخ أك شبيعة السرصمح السعخؼ أك شيء آخخ؟ السكػنات السفيػمية ىل 

 (2)تذيج عالقات ثابتة ؼيسا بيشيا كىل ىحه العالقات ىي قابمة لمرػرنة؟".

                                                             
 .13، ص  مخجع سبق ذكخهدمحم أمصػش، السرصمح: تعخيفو كمبادئو، يشطخ:  1
 .13ص  السخجع نفدو،يشطخ:  2
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يا مغ أجل بمػغ ىجفو مغ خالؿ ىحا الكتاب كاإلجابة عشيا كل ىحه األسئمة شخح 
 ستتجمى في ثشاياه.

مغ خالؿ األسئمة السصخكحة تبيغ لشا أف الكتاب يدعى إلى كضع مكػنات أساسية  
لمتعخيف السرصمحي تدتعسل في صياغة أؼ تعخيف أؼ تعخيف مرصمحي أؼ أف ىحه 

 قابمة لمرػرية كتػليج معاجع متخررة.    السكػنات ثابتة، كإثبات أف العالقات السفيػمية 
ذكخ الكاتب في مقجمة كتابو أف الػصػؿ إلى أىجافو سيشقدع عمى مخحمتيغ، تسثمت  

السخحمة األكلى في عخض لسحة نطخية عغ التعخيف السرصمحي تدسح بسعايشة كتب ىحه 
خض لجراسة السدألة راىشا كتحجيج اإلشار الرػرؼ لمبحث، أما السخحمة الثانية فذسمت ع

         (1)ميجانية مغ خالؿ تحميل متغ تعخيفات مرصمحية. 
 مشهج الكتاب: -5

لقج اتبع الكاتب في كتابو "السرصمح تعخيفو كمبادئو" السشيج الػصفي كالسشيج  
 (2) التحميمي كالسشيج الشقجؼ:

السشيج الػصفي: تجمى السشيج الػصفي في كصف البشية الجاخمية لمتعخيف  -أ
 السرصمحي كمكػناتو، ككحا العالقات السفيػمية القائسة بيغ ىحه السكػنات.

السشيج التحميمي: بخز السشيج التحميمي مغ خالؿ تحميل متغ التعخيفات السرصمحية  -ب
 كاستخخاج عشاصخىا ككضع صشافات ليا.

 السشيج الشقجؼ: تجمى السشيج الشقجؼ في عخض الشطخة الشقجية لألفكار السقتخحة -ج
لمتعخيف عشج السرصمحييغ، كعشج بعس السعجسييغ الحيغ انكبػا عمى دراسة السرصمح 

 كما يتعمق بو.
 
 

                                                             
 .13ص  مخجع سبق ذكخه،دمحم أمصػش، السرصمح: تعخيفو كمبادئو، يشطخ:  1
 .13، ص يشطخ: السخجع نفدو 2
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 أهسية اإلشكال الذي تشاوله الكتاب: -6
يعج السرصمح مغ أىع كأبخز مفاتيح السعارؼ كالعمـػ السختمفة، كسا أنو نطاـ  

العمـػ أف تؤسذ إال بزبط إبالغي مػزع في ثشايا الشطاـ التػاصمي، كال يسكغ لسختمف 
 (1) مرصمحاتيا.

ىحا الكتاب الحؼ بيغ أيجيشا تشاكؿ إشكالية جج ميسة كالتي تجكر حػلو ـيكمة  
الكتاب ججيج الصخح  السرصمح كخرػصيتو، فسا ىي أىسية ىحه اإلشكالية؟ كىل مػضػع

أك تعسيق إلشكالية سابقة أـ ىػ رد عمى الجراسات الدابقة؟ كما مجػ مداىسة السؤلف في 
 مجاؿ السرصمحية؟

إف عسمية ـيكمة السرصمح تحتاج إلى الكثيخ مغ الجقة، ذلظ ألف ىحا األخيخ مفتاح  
سصخكحة في تسكغ لكل عمع كأىسيتو ال تقل عغ العمع نفدو، إذ تتسثل أىسية اإلشكالية ال

كل شالب مغ تكػيغ نطخة شخرية عغ السرصمح كأسدو الشطخية، ليذ ىحا فقط بل 
تصبيق تمظ األسذ الشطخية عمى متغ متخرز، كتعتبخ ىحه اإلشكالية بسثابة عسل 
تػجييي لمصالب مغ خالليا يثبت الصالب قجراتو عمى البحث السشيجي في السرصمحية، 

 (2) مع السرصمحات.ككحا تػسيع مجاؿ البحث في ع
إف السرصمح عسػما ىػ األقجر عمى لسمسة مختمف السفاـيع السذتتة في الحىغ  

كنقميا مغ مجخد مفاـيع متفخقة إلى معشى داللي كاضح، كليحا فإف أىسية السرصمح ليا 
عالقة ببشاء الفكخ العخبي عامة، كدعت الزخكرة إلى التػسع السرصمحي ذلظ ألنيع نقمػا 

 (3) السجاكرة. عمـػ األمع

                                                             
، جػاف 29يشطخ: زىيخة قخكؼ، التأسيذ الشطخؼ لعع السرصمح، مجمة العمـػ اإلندانية، جامعة قدشصيشة، العجد  1

 .224، ص 2008
 .14ص مخجع سبق ذكخه،  عخيفو كمبادئو،دمحم أمصػش، السرصمح: تيشطخ:  2
 .15يشطخ: مػساكؼ دليمة، محمبي أماؿ، السػاضعة السرصمحية كأثخ السشابع السعخؼية ...، مخجع سبق ذكخه، ص  3
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عالج الكثيخ مغ الدابقيغ إشكالية ـيكمة السرصمح كخرػصيتو في مؤلفاتيع، ذلظ  
ألف العمع في تصػر دائع كيجب مػاكبتو فكل فتخة زمشية معيشة تحتاج إلى مرصمحات 

 كمغ بيغ الحيغ تحجثػا عغ السرصمح نجج: (1) تتساشى معيا،
سدو الشطخية كتصبيقاتو العمسية"، كالحؼ أشار _ "عمي القاسسي" في كتابو "عمع السرصمح أ

كسا لو كتابا آخخ مػسـػ بػ "مقجمة في عمع السرصمح" كالحؼ  (2)ؼيو إلى بشاء السرصمح،
 (3) أشار ؼيو إلى السرصمح البديط كالسرصمح السخكب كحجد تعخيف كل كاحج مشيسا.

السرصمح العمسي  _ "دمحم عمي الدركاف" في كتابو السػسـػ بػ "الجيػد المغػية في
الحجيث"، الحؼ جسع ؼيو كل الجيػد المغػية كالقخارات كالتػصيات الخاصة بالسرصمح، 

 (4) كخز الفرل الخابع لمحجيث عغ عمع السرصمح.
مرصفى الذيابي" في كتابو السػسـػ بػ "السرصمحات العمسية في المغة العخبية  _ "األميخ

 (5) في القجيع كالحجيث"، الحؼ تحجث ؼيو عغ السرصمح قجيسا كحجيثا.
مغ خالؿ كل ما ذكخناه تبيغ لشا أف مػضػع الكتاب ىػ تعسيق إلشكاليات سابقة  

ؼ تشاكلو مداىسة فعالة، إذ قجـ الصخح، حيث ساىع السؤلف "دمحم أمصػش" في السجاؿ الح
جانبا مشيجيا كتصبيؿيا حػؿ ـيكمة السرصمح كصياغة التعخيف السرصمحي، كالتي تفيج 

 الصالب أك الباحث في تحميل الستغ السرصمحي.
 

                                                             
يشطخ: بغ مالظ أسساء، إشكالية تخجسة السرصمح المداني كالديسيائي مغ الفخندية إلى العخبية "معجع السجيب" ألحسج  1

 .29، ص 2014أنسػذجا، رسالة ماجيدتخ، جامعة أبي بكخ بمقايج تمسداف، العايج 
، 2008، 1يشطخ: عمي القاسسي، عمع السرصمح أسدو الشطخية كتصبيقاتو العمسية، مكتبة لبشاف ناشخكف، بيخكت، ط 2

 263ص 
 . 215، ص 1987، 2يشطخ: عمي القاسسي، مقجمة في عمع السرصمح، مكتبة الشيزة السرخية، القاىخة، ط 3
، 1998يشطخ: دمحم عمي الدركاف، الجيػد المغػية في السرصمح العمسي الحجيث، اتحاد كتاب العخب، دمذق، د. ط،  4

 .45ص 
العخبية في القجيع كالحجيث، السجسع العمسي العخبي، يشطخ: األميخ مرصفى الذيابي، السرصمحات العمسية في المغة  5

 .09، ص 1955دمذق، د. ط، 
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 أهسية الكتاب: -7
يخجع سبب اختيارنا ليحا الكتاب كدراستو إلى أىسيتو البالغة في مجاؿ  

سيتو في تدكيج الصالب بسعمػمات عغ السرصمح كتكػيشو في السرصمحاتية، إذ تتسثل أى
ىحا السجاؿ، كنطخا لصبيعة العالقة الػثيقة بيغ السرصمح كالبحث العمسي كاف ىحا الكتاب 
جدءا مغ اإلنتاج السعخفي ككسيمة أساسية لتشسية التفكيخ العمسي الجامعي ككحلظ الباحث، 

ب إمكاناتو كيذكل مجخال مشيجيا فعاال حيث أف ىحا الكتاب يمبي حاجة الباحث كيشاس
 (1) الكتداب السمكات الػضيؽية السؤىمة لمبحث.

يعتبخ ىحا الشػع مغ البحث فعاؿ ججا في مالحطة مختمف الشساذج كعشاصخ  
 (2) السعخفة التي تدسح بإبخاز التعخيفات السرصمحية كفيع بيشاتيا السفيػمية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .14ص  مخجع سبق ذكخه،دمحم أمصػش، السرصمح: تعخيفو كمبادئو، يشطخ:  1
 .160ص  يشطخ: السخجع نفدو، 2
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 الفرل األول: وصف الكتاب.
 :تسهيد
إف الثقل السعخفي السختبط بكل تخرز مخىػف بسرصمحاتو الجالة عميو حتى  

يتبمػر ىحا التخرز في صػرة عمع مكػنا لشفدو معاجع متخررة تتسيد عغ غيخىا مغ 
السعاجع، ككحا كتب تخسي مبادئو الشطخية كتصبيقاتو السيجانية، حيث أف كتاب "السرصمح 

حه الكتب التي تتشاكؿ السرصمح نطخيا تعخيفو كمبادئو" لسحسج أمصػش كاحج مغ ى
 كمشيجيا.

كمغ ىحا السشصمق كخالؿ ىحا الفرل سشحاكؿ أف نرف البشية الخارجية كالجاخمية  
 ليحا الكتاب كفق مبحثيغ مدصخيغ:

 السبحث األكؿ: كصف البشاء الخارجي لمكتاب.
 السبحث الثاني: كصف البشاء الجاخمي لمكتاب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وصف الكتاب                                                                                                                        و::الفصل ألا 

 

14 

 األول: وصف البشاء الخارجي لمكتاب. السبحث
 تحميل عشهان الكتاب: -1

إف العشػاف ىػ البػابة الخئيدية لمػلػج إلى الكتاب كفيع مػضػعو مغ الشطخة األكلى،  
 حيث يتكػف عشػاف ىحا الكتاب مغ ثالث كمسات معبخة كىي السرصمح تعخيفو كمبادئو.

السرصمح ىػ العشرخ األساسي في العشػاف، إذ أف الكتاب كمو مبشي عميو، كلقج  إف 
 عخؼ السرصمح في الكثيخ مغ السعاجع كالكتب، كسشتصخؽ لتعخيفو المغػؼ كاالصصالحي:

 أ/ لغة:
ق( عغ مادة )َصَمَح(: 180جاء في كتاب العيغ لمخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ )ت  

مُح: ترالح القـػ بيشيع، أصمُح إلى الجابة إذا أحدت "الّرالُح: نؿيس الفداد، كالّر 
 (1) إلييا...".

ق( في صحاحو عمى أنيا: " َصَمح: الّزالُح: ضج 397كسا تشاكليا الجػىخؼ )ت  
 (2) الفداد، كاإلصالُح: نؿيس اإلفداد...".

ق( فقج ذىب في شخحو لمفعل َصَمح إلى القػؿ: 817أما فيخكز آبادؼ )ت  
مػح، صمح ]...[ كصالح كصميٌح، كأصمحو: ضج "الّرالح: ضج ا لفداد، كالرُّ

 (3)أفدجه..."
انصالقا مسا سبق ذكخه نجج أف السرصمح في معشاه المغػؼ العاـ ال يتجاكز معشى  

الدمع كالسرالحة كاالتفاؽ كالسػاضعة ككل ما ىػ نؿيس لمفداد كالخالؼ، كأف السرصمح 
 ما ىػ إال نتاج الصصالح ما
                                                             

، دار 1، ط 04كتاب العيغ، مادة )صمح(، السجمج  يشطخ: الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ، تح؛ عبج الحسيج ىشجاكؼ، 1
 .406ص  ،2003الكتب العمسية، بيخكت، لبشاف، 

،  د. 01يشطخ: أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ، تح؛ دمحم دمحم تامخ كآخخكف، الرحاح، مادة )صمح(، السجمج  2
 .653ص  ،2009ط، دار الحجيث، القاىخة، 

د.  العخقػسي، القامػس السحيط، مادة )صمح(، د.ط،يشطخ: مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب الفيخكز آبادؼ، تح؛ دمحم نعيع  3
 .229ص ت، 
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 ب/ اصطالحا:
 تعجدت التعاريف االصصالحية لمسرصمح حيث عخفو كل مغ القجماء كالسحجثيغ:  

_ بالشدبة لتعخيف القجماء: فقج عخفو الذخيف الجخجاني في كتابو التعخيفات بأنو: "عبارة 
عغ اتفاؽ قـػ عمى نفدية شيء باسع، بعج نقمو مغ مػضعو األكؿ لسشاسبة بيشيسا أك 

 (1)مذابيتيسا في كصف أك غيخه".
كالسقرػد بالشقل في تعخيف الجخجاني نقل المفع مغ معشاه المغػؼ العاـ إلى السجلػؿ  

 االصصالحي الخاص بالسػضعة شخط كجػد اشتخاط بيشيسا.
كعمى رأسيع محي الجيغ  -ق 8في القخف –في حيغ ذىب الستأخخكف بعج الجخجاني  

، يستاز بعزيا عغ الكاؼيجي، إلى أف السرصمحات  "ألفاظ مخرػصة مػضػعية لسعاف
بعس باعتبار قيج يسيده عشو، كسبب إشالقيا عمييا ىػ االتفاؽ عمى كضعيا لسعاف، 

 (2)لتحسل عشج استعساليا مع أداتيا اصصالح السعاني كدفع التباس بعزيا بعس".
تػسع الكاؼيجي في تعخيفو لمسرصمح، حيث اعتبخ ذلظ الشقل تقييج لتمظ  

 ىػ السصمػب.السرصمحات في مجاؿ معيغ كىشا 
بالشدبة لعخيف عمساء السرصمح )السحجثيغ(: كعمي القاسسي ودمحم أمصػش كغيخىع، أما  -

يتػجيػف إلى تحجيج معشى أدؽ لمسرصمح فيػ عشجىع، "مفخدة أك عبارة مخكبة، استقخ 
معشاىا كحجد استخجاميا بػضػح تاـ، يتفق عميو عمساء عمع مغ العمـػ أك فغ مغ الفشػف، 

 (3)ئسا في سياؽ الشطاـ الخاص بسرصمحات عمع محجد".حيث يخد دا
مغ خالؿ ىحا التعخيف تبيغ لشا أف السحجثيغ قدسػا السرصمح إلى نػعيغ:  

السرصمح السفخد، كالسرصمح السخكب، ككسا سساىسا عمي القاسسي السرصمح البديط، 

                                                             
 .28، ص 1995يشطخ: شخيف عمي دمحم عمي الجخجاني، التعخيفات، دار الكتب العمسية، بيخكت، د. ط،  1
يشطخ: فخج حسادك، السرصمح األسمػب العخبي في ندحداتو العخبية، رسالة ماجيتدخ، جامعة قاصجؼ مخباح كرقمة،  2

 .04 ، ص2010
 .04يشطخ: فخج حسادك، السرصمح األسمػب العخبي في ندحداتو العخبية، مخجع سبق ذكخه، ص  3
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" إلى كالسرصمح السخكب، كأشار "دمحم أمصػس" في كتابو "السرصمح تعخيفو كمبادئو
الكيؽيات السخكبة السجمجة كقرج بيا السرصمحات السخكبة التي تحتػؼ أكثخ مغ لفع 

 كاحج.
ندتشتج مغ خالؿ كل ىحه السفاـيع السحكػرة، أف كل مغ القجماء كالسحجثيغ اتفقػا  

 عمى شخكط السػاضعة ككجػد عالقة بيغ السعشى المغػؼ كاالصصالحي.
بعس مبادغ كضع السرصمح كالتي أكجدىا ؼيسا لقج ذكخ دمحم أمصػش في كتابو ىحا  
 (1) يمي:

ضخكرة كجػد مشاسبة أك مذابية بيغ مجلػؿ السرصمح المغػؼ كالسجلػؿ االصصالحي  -
 كال يذتخط في السرصمح أف يدتػعب كل معشاه العمسي.

 كضع مرصمح كاحج لمسفيـػ العمسي الػاحج ذؼ السزسػف الػاحج في الحقل الػاحج. -
الجالالت لمسرصمح الػاحج في الحقل الػاحج كتفزيل المفع السختز عمى  تجشب تعجد -

 المفع السذتخؾ.
 مدايخة السشيج الجكلي في اختيار السرصمحات العمسية. -
استخجاـ الػسائل المغػية في تػليج السرصمحات العمسية الججيجة باألفزمية شبقا  -

 لمتختيب.
 شبع الكتاب شبعة كاحجة. الكتاب: طبعة -2
 صفحة. 163يحتػؼ الكتاب عمى عدد صفحات الكتاب:  -3
 اإلطار الزمكاني لمكتاب )مكان طبعه وزمانها(: -4

بجانب  -عسارة الحجيخؼ  -كسط البالد-_ شبع ىحا الكتاب في عساف عاصسة األردف 
 الحديشي، دار االبتكار لمشذخ كالتػزيع.

 (2) .2017_ شبع الكتاب سشة 
                                                             

 .101يشطخ: دمحم أمصػش، السرصمح تعخيفو كمبادئو، مخجع سبق ذكخه، ص  1
 يشطخ: دمحم أمصػش، السرصمح تعخيفو كمبادئو، مخجع سبق ذكخه. 2
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 لمكتاب. الداخمي: وصف البشاء الثانيالسبحث 
 مقدمة: -1

جاءت مقجمة الكتاب في أربع صفحات كاممة، حيث ابتجأ الكاتب مقجمتو بصخح  
مجسػعة مغ األسئمة بجال مغ االبتجاء بتسييج عاـ حػؿ مػضػع اإلشكالية، كاعتبخ تمظ 

الكتاب، كالحؼ األسئمة السصخكحة كميا إشكاليات ىحا الكتاب ثع انتقل إلى سبب تأليف 
ذكخه بصخيقة غيخ مباشخة، ثع انتقل مغ الدبب إلى الفخضية، كالحؼ ذكخ اليجؼ مغ تأليف 
الكتاب الحؼ أكرده كحلظ عمى شكل أسئمة متتالية كبعجىا ذكخ ـيكل عاـ لمكتاب، حيث 
قدسو إلى مخحمتيغ مخحمة أكرد فييا لسحة نطخية عغ السرصمح كما يخرو، كمخحمة 

يا إنجاز دراسة ميجانية، كفي األخيخ صخح بأف كتابو عبارة عغ دفتخ أخخػ اقتخح في
تسخيغ مػجو إلى الصالب الحؼ يبتغي البحث في مثل ىحه السػاضيع، أؼ مػاضيع 

 (1) السرصمحية.
 تقديم الكتاب وعشاويشه: -2

لع يقدع الكاتب كتابة بالصخيقة التي اعتجنا عمييا في الكتب األخخػ، حيث قدع  
ى عشاكيغ رئيدية كعشاكيغ فخعية، كلع يقدسيا إلى فرػؿ كمباحث كختع كل ؾيع كتابو إل

 (2) مغ كتابو بخاتسة.
 مثاؿ:

 السرصمح ميجانيا
 _ التعخيف السرصمحي.

 _ الػسائل السدتعسمة لمتعخيف.
 _ كضائف التعخيف.

                                                             
 .11يشطخ: السخجع نفدو، ص  1
 .07فدو، ص يشطخ: السخجع ن 2
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 _ مزسػف التعخيف.
 _ كيؽية التعخيف كشكل التعخيف.
 _ مكػنات التعخيف السرصمحي.

 الخاتسة: -3
جاءت خاتسة الكتاب عمى شكل فقخات، كلع تأتي عمى شكل نقاط حيث أكرد الكاتب  

 (1) جسيع الشتائج التي تػصل إلييا مغ خالؿ ىحه الجراسة كىي كاآلتي:
السقاربة الشطامية غيخ كاؼية لإلحاشة بسا ىػ تعخيف لحلظ يجب االىتساـ بسجاؿ  -أ

 تحجيج مػقع دراستشا في الشطاـ الحؼ يشتسي لو.التعخيف في معشاه األكسع، بػية 
االنتطاـ الحؼ يسكغ أف يالحع في مدتػػ البشية الجاخمية لمتعخيفات قج يكذف لشا  -ب

 أيزا نطامية مشيجية بعس األنطسة السفيػمية.
 الجراسة السيجانية تدسح بإبخاز التشاقزات كعجـ التشاسق أك الغسػض في التعخيفات. -ج
 قائسة السرادر والسراجع: -4

غ مخجعا كميا مخاجع ػش في تأليف كتابو عمى ثالثة كستياعتسج الكاتب دمحم أمص 
أجشبية، كىحا إف دؿ عمى شيء إنسا يجؿ عمى التقجـ العمسي الحاصل في أكركبا في 

ـ( الحؼ كاف لو أثخ قػؼ في االىتساـ بقزية السرصمحات، فقج أدرؾ الباحثػف 18)ؽ
أىسية السدسيات بالشدبة لمسفاـيع العمسية،  -خاصة عمساء األحياء كالكيسياء–ػف األكركبي

 (2) كنجدكا بزخكرة تػحيج السرصمحات في تخرراتيع.

                                                             
 .160يشطخ: دمحم أمصػش، السرصمح تعخيفو كمبادئو، مخجع سبق ذكخه، ص  1
، 2013يشطخ: شخناف سييمة، إشكالية تخجسة السرصمحات العمسية في السعاجع السخترة، دار ىػمة، الجدائخ، د.ط،  2

 .34ص 
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ـ حيث دعت الزخكرة إلى 19بعج ذلظ عمع السرصمح مشحشى ججيج في ؽ  ليذيج 
ـ عخفت الجراسات السرصمحات تصػرا عمى 20التعقيج كالتقشيغ ليحا العمع، كببدكغ فجخ ؽ 

 (1) مدتػػ الشطخؼ كالتصبيقي.
 فهرس السحتهيات: -5

يا كإنجمتخا كضع فيخس الكتاب في بجاية الكتاب، كىحا تبعا لمسجارس البحثية في ألسان 
التي تزع الفيخس في بجاية الكتاب، أما السجارس البحثية الفخندية كاإليصالية كاإلسبانية 

 (2) تزعو في الشياية، كاألكؿ ىػ السشحشى الحؼ بجأت تأخحه معطع البحػث الحجيثة.
تزسغ فيخس السحتػيات محتػػ الكتاب مغ مقجمة كعشاكيغ بذكل مفرل ككاضح،  

في األصل بحيث ذكخت جسيع العشاكيغ الخئيدية كعشاكيشيا الفخعية،  كرتبت حدب كركدىا
 (3) مع ذكخ رقع الرفحة، ثع ذكخت الخاتسة كقائسة السرادر كالسخاجع في األخيخ.

                                                             
 .34يشطخ: السخجع نفدو، ص  1
 .75، ص2017السشيجية، جامعة عبج الحؽيع بػ الرػؼ، ميمة،  يشطخ: محسػد سسايمي، مصبػعة جامعية في مادة 2
 .8-7-6يشطخ: دمحم أمصػش، السرصمح تعخيفو كمبادئو، مخجع سبق ذكخه، ص  3
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 الفرل الثاني: قراءة في محتهى الكتاب.
 السبحث األول: تمخيص مزامين الكتاب.

نتصخؽ في ىحا السبحث إلى تمخيز ما جاء في فحػػ كتاب دمحم أمصػش  سػؼ 
 "السرصمح تعخيفو كمبادئو"، بحيث نمخرو ؼيسا يمي:

 كيفيات مركبة مدمجة: *
إف السسارسة السعخؼية تتصمب في غالب األكقات نػعا مغ السخكنة، بػية إنتاج  

التي تجمج قصبي التعخيف في تعخيفات نافعة حيث أف ىشاؾ تعاريف مجمجة أك مددكجة، 
نفذ الجسمة كالتعخيف بالتخادؼ كالػصف، كإف استعساؿ كيؽيات األشكاؿ جشبا إلى جشب 

 ىػ أيزا مسكغ عمى شكمي ممفػضيغ متجاكريغ.
 دور التعريف: -1

 لمتعخيف دكريغ أساسييغ دكر كصفي كدكر معيارؼ )دكر مقشغ مػجو(.
 الدور الهصفي:  -أ

ـ بجكر كصفي مغ خالؿ كصف السفاـيع السػجػدة في مجاؿ أك أغمب التعخيفات تقػ  
بيغ مجسػعة بذخية معيشة، ىحا التعخيف الػصفي ال يشبغي فخض مزسػنة بل العكذ 

 ليجؼ إلى االحتفاظ بأثخ تصػر المغة.
 الدور السعياري:  -ب

التعخيف يفخض معشى محجكد كيمـد باستعساؿ دكف معشى آخخ ىحا ما يدسى  
بالتعخيف السقشغ التػجييي ممدما، ككحلظ التعخيف السرصمحي، كىحا التخريز كاإللداـ 
يكػف إما مدبقا بخمق الذيء الحؼ يصخحو، كإما ال حقا بتحجيج مزسػف سابقا الػجػد 
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ات يخد في سياقات الجفاع عغ المغة كالدياؽ كلكشو كاف غامزا، كىحا الشػع مغ التعخيف
 (1) العمسي.

 حاالت استعسال التعريف: -2
إف الشذاط كالتػاصل البذخؼ يتصمب مدتػيات معارؼ مختمفة، مسا يدتجعي خمق  

تعخيفات مالئسة ليا، حيث إف كل السسارسات ليا تعخيفات الخاص بيا، فالقانػف لو 
مثالي كضيفي، كالسشصمق لو تعخيف صػرؼ، كما  تعخيف شخعي، كالخياضيات ليا تعخيف

إلى ذلظ كيتعمق كحلظ األمخ بالتخررات كالسعجسية )تعخيف معجسي( كالسرصمحية 
)تعخيف مرصمحي(، ثع إف ىحا التشػع بيغ التعخيفات ػأك خمط بيشيا بل ىػ استعساؿ 

 مسشيج كمشطع.
 السرطمح ميدانيا:

 ( التعريف السرطمحي:1
مبشي أساسا عمى مبادغ السرصمحية التي تيجؼ إلى كضع  التعخيف السرصمحي 

معاجع متخررة، كفخز السرصمحات الخاصة بسجاؿ معيغ ككصفيا كترشيفيا كإبخاز 
مكانيا في نطاـ مفيػمي مشطع، كربصيا بسعادليا في المغات األخخػ كإتباعيا بعجد مغ 

ا لكل ما يخز السعمػمات، كمغ خرائز التعخيف السرصمحي كأف يكػف دؾيقا كجامع
 (2) السرصمح.

 ( الهسائل السدتعسمة لمتعريف:2
كالسقرػد ىشا المغة التي تدتعسمو كػسيمة لمتعخيف كالتي تتسثل في صيغة جسمية ليا  

ؾيسة تتعادؿ مع السعخؼ، كالػسائل غيخ المغػية ما ىي إال تكسمة زائجة لمتعخيف، كالمغة 
السدتعسمة لمتعخيف السرصمحي يجب أف تكػف لغة عمسية أك تقشية لجػ متخرز في 

                                                             
 .85-84يشطخ: دمحم أمصػش، السرصمح تعخيفو كمبادئو، مخجع سبق ذكخه، ص 1
 .88-86-86يشطخ: دمحم أمصػش، السرصمح تعخيفو كمبادئو، مخجع سبق ذكخه، ص  2
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مذخكع، كمغ ىحا نزسغ أف يكػف التعخيف السرصمحي  مجاؿ أك معخفة في إشار تقشي
 كمعجع الكمسات في السرصمحية أكثخ دقة.

 ( وظائف التعريف السرطمحي:3
 التعخيف السرصمحي يؤدؼ مجسػعة مغ الػضائف كىي:

أ_ التعخيف السرصمحي يحرخ حجكد السفيـػ كيرفو بذكل يجعمو مسيدا عغ السفاـيع 
 األخخػ.

يدسح بييكمة مجاؿ بػاسصة عشاصخه الخاصة التي تكػف ب_ التعخيف السرصمحي 
 عشرخه العاـ.

 ج_ التعخيف السرصمحي يذيخ إلى مكانة السفيـػ في الشطاـ الحؼ يداىع ؼيو كفقط.
 د_ يدتعسل التعخيف السرصمحي كسع بيغ السرصمح كالسفيـػ كيػصل إلى السخجع.

 ( مزسهن التعريف السرطمحي:4
، فالتعخيف إف مزسػف التعخيف   السرصمحي ىػ الذيء السدسى كالسفيـػ

السرصمحي ال ييتع بػصف كمسات المغة كال بالسعشى أك باستعساؿ الكمسات، بل بالعكذ 
ىجفو السفاـيع كالجاللة الحاتية لمػحجات المدانية الستخررة في مجاؿ معيغ، كبتفديخىا 

يخبخ عغ مكػنات بػاسصة كمسات عادية أك متخررة، كسا أف التعخيف السرصمحي 
.  (1) العالمة التي تجؿ عمى مفيـػ

 ( كيفية التعريف وشكل التعريف:5
يبشى التعخيف السرصمحي كفق مبادغ مرصمحية كييتع فقط بالسفاـيع، كيتختب عغ  

ىحا ربط السعخؼ بفئة مفيػمية كتحجيج شبيعتو كتسيده عغ مفاـيع مجاكرة بسعمػمات 
مى ىحه الخرائز ىي التي تبجأ بعشرخ عاـ بخفق إضاؼية، كالتعخيفات التي تحتػؼ ع

 بعشرخ خاص يعشي تعخيفات بالدسة السذتخكة.
                                                             

 .90-89يشطخ: دمحم أمصػش، السرصمح تعخيفو كمبادئو، مخجع سبق ذكخه، ص  1
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 ( مكهنات التعريف السرطمحي:6
يتكػف التعخيف السرصمحي مغ ثالثة عشاصخ كىي السجاؿ، العشرخ العاـ،  

 العشرخ الخاص.
ىػ جدء تاـ مغ التعخيف السرصمحي كىػ عشرخ معخؼ عمى مدتػػ  السجال: -أ

مزسػنو، كغياب اإلشارة إلى مجاؿ يتختب عشو نقز في التعخيف الحؼ يػلج غسػضا 
لمقارغ غيخ متخرز، كسا أف السجاؿ يداىع في تحجيج معشى العشرخ العاـ، كإذا غاب 

 ت أكسع.السجاؿ مغ الجحاذة فالتعخيف سيتصمب مغ القارغ معجع كمسا
: يجب أف يبجأ التعخيف بعشرخ عاـ مغ نفذ الجشذ الشحػؼ، عمسا العشرر العام -ب

بأف السفاـيع في أغمبيا ترف المغة بأسساء كما نجر مشيا كعبخ عشو باألفعاؿ يعالج 
كاألسساء، كالعاـ ىػ ميجانيا أيزا عشرخ اسسي، إف استعساؿ العشرخ العاـ مشبعي يزع 

فئة أكسع ال عالقة ليا بالسجاؿ، كالتعخيفات مغ ىحا الشػع ال تجؿ السرصمح السحجد داخل 
 (1) عمى شيء كمع ذلظ تعخؼ السرصمح بصخيقة تبجك مقبػلة.

: إف العشرخ الخاص ىػ أيزا مكػف أساسي في التعخيف العشرر الخاص -ج
السرصمحي، كىحا األخيخ )العشرخ الخاص( يحتػؼ عمى أنػاع العشاصخ الخاصة األكثخ 

يرا كىي: الذكل، الػضيفة، التكػيغ، كالشػع الثاني مغ التختيب )الػضيفة( أكثخ تخر
شيػعا في السرصمحية إذ البج مغ معخفة ما إذا كانت معمػمة العشرخ الخاص تقابل 

 كضيفة السفيـػ العاـ.
صمة العشرخ الخاص: نػع السزسػف الحؼ يبجك ذؼ صمة في العشاصخ الخاصة في  *

التعخيفات السرصمحية ىػ الحؼ يدسح يذسل غالبية األشياء الحؿيؿية الستسثمة 
لمخرائز، يعشي الخاصيات التي تشقل الخرائز السقػلبة ليحا الصابع السقػلب 

                                                             
 .93-92يشطخ: دمحم أمصػش، السرصمح تعخيفو كمبادئو، مخجع سبق ذكخه، ص  1
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تبحث لتجكيغ معارؼ لدانية  لمتعخيف السرصمحي يؤكج بأف ىشجسيات السعخفة التي
 كمػسػعية.

رتبة العشرخ الخاص: ليذ تعخيف السفيـػ كسمفػظ لداني ىػ الحؼ يػضع في  *
السقجمة، كلكغ سسات السفيـػ التي تعالج كػنيا تذكل بالحات ىحا السفيـػ كتدسح بخبط 

ع السفيـػ بالتعخيف، كسا أف صياغة التعخيف تختمف حدب المغات كمغ السؤكج أف يخز
 تختيب العشاصخ الخاصة لتشطيع الشطاـ السفيػمي.

 ( دور التعريف:7
إف الجكر الحؿيقي لمسرصمحاتية ىػ خمق كفخض أشكاؿ ككصف كتثبيت االستعساؿ  

في لحطة معيشة لجساعة معيشة لفخضيا، كسا أف التعخيف يػصف برػرة أك تسثيل 
كإجبارية ألنيا تثبت معخفة الحؿيقة، كبالتالي فإف التعخيفات السرصمحية أكثخ كصؽية 

 (1) معيشة في لحطة معيشة.

 ( حاالت االستعسال:8
يػجج نػعيغ مغ التعاريف في السرصمحاتية يختمف كل نػع عغ اآلخخ، األكؿ  

تمظ التي نعثخ عمييا في السعاجع الستخررة، كالثاني تعخيفات  التعخيفات السعجساتية
نرية تمظ نعثخ عمييا في الشرػص كالكتب، كالتعخيف السرصمحي يقابل الشػع األكؿ 
يجب أػغ يفيع مغ معجع متخرز، شكل التعخيف السرصمحي عكذ التعخيف 
الشرػصي كيدتعسل التعخيف السرصمحي في خصابات متخررة حدب مجاالت 

 لسعاجع الستخررة.كا
 * مبادئ السرطمحية وأعراف الرياغة:

لفيع البحث السيجاني حيجا نقتخح أف نشتقل مغ الجانب الشطخؼ إلى الجانب التصبيقي،  
 أؼ االنتقاؿ إلى مبادغ صياغة السرصمحات.

                                                             
 .98-97-96يشطخ: دمحم أمصػش، السرصمح تعخيفو كمبادئو، مخجع سبق ذكخه، ص  1
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 * تأثير مبادئ السعرفة في قهاعد السرطمحاتية:
بيقي، أؼ جانب تحخيخ التعخيفات، مبادغ السعخفة ليا انعكاسات عمى الجانب التص 

كالتعخيف الجيج يجب أف يتكػف مغ مفاـيع بديصة أك مذيػرة كلكغ يجب أيزا أف يكػف 
 (1) اقتراديا.

 مبادئ االقتراد في التعريف: -1
االقتراد ىػ أحج السبادغ األساسية لتعخيف جيج، أؼ إعصاء مؤشخات نافعة كتبديط  

لجقة في التعخيف كيجب أف ال يجمج أؼ تعخيف مع قجر اإلمكاف كىحا السبجأ يعشي ا
اآلخخ، كعمى السعخؼ أف يدتعسل عشاصخ خاصة قريخة تحتػؼ كمسات أقل لمتعبيخ عغ 

 السعمػمات السعخفة بذكل عاـ.
 مبدأ التعسيم والتجريد: -2

مبجأ التعسيع كالتجخيج ىػ مبجأ ميع في التعخيفات، بحيث عغ التعخيف ال يجب أف  
تديل شابعو السعسع )باألخز(، فتكخارىا يؤدؼ إلى ضعفو، كسا يجب تفادؼ  يذسل كمسات

 العالمات الحاتية كعمى التعخيف أف يكػف مػضػعيا في الدماف كالسكاف.
 مبدأ التعادل والتبديل: -3

يتختب عغ ىحا السبجأ التبجيل مبجأ التعادؿ بيغ التعخيف كالسعخؼ، ىحا السبجأ ىػ  
أف يكػف العشرخ العاـ مغ نفذ الرشف الشحػؼ كالسعخؼ أك الحؼ يفدخ لساذا يجب 

لساذا يجب أف يقترخ التعخيف عمى جسمة كاحجة دكف عالمات تشؿيط داخمية، كإف شػؿ 
التعخيفات غالبا ما تسشع ىحا السبجأ، ككحلظ مبجأ التبجيل يدتغل كتفديخ جدئي لػاقع أف 

 (2) التعخيف ال يجب أف يكػف ناقرا.

 

                                                             
 .101-100يشطخ: السخجع نفدو، ص  1
 .104-102دمحم أمصػش، السرصمح تعخيفو كمبادئو، مخجع سبق ذكخه، ص  يشطخ: 2
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 ريح:مبدأ التر -4
مبجأ ىػ مبجأ الترخيح الحؼ ال يحكخ دائسا برفتو، كلكغ يتختب عغ إحجػ آخخ  

كضائف التعخيف، يجب أف يكػف التعخيف مبخزا كمػضحا لمسفيـػ كمالئسا لو، كأيزا 
يتختب مغ ىحا السبجأ مبجأ قػاعج الرياغة التي قج تجخل في صخاع مع قػاعج االقتراد في 

 التعخيف.
 وبشية التعريف السرطمحي:* أعراف الرياغة 

 األعخاؼ الرياغية السقبػلة في السرصمحية ىي:
 يجب أف تعخؼ السفاـيع في لحطة معيشة. -
 يجب أف تحػؼ خرائز السفيـػ الجػىخية. -
 أف تكػف مذكمة مغ جدأيغ عشرخ عاـ كعجة عشاصخ خاصة. -
 أف تكػف مػجدة دؾيقة. -
 أف تحػؼ مؤشخات السجاؿ. -
 جية الشطخ.تفتخض حياد ك  -
 أف تعخؼ الذكل االسسي بالحات لسا سسي كلحلظ يجب أف تبجأ باسع. -
 في جسمة كاحجة عادة تبجأ بسعخؼ كتشتيي بشقصة نياية. -
 أف تتجشب بقجر مسكغ عالمات التشؿيط باستثشاء الفاصمة. -
 (1) يجب أف ال يكػف ناؼية سمبية ليع إذا تعمق األمخ بسفيـػ سمبي. -

 جية:* عيهب السشه
إف حخية السرصمحية في كضع عشاصخ تعخيؽية لسفيـػ كسا تخغب كدكف االىتساـ  

بشطاميا كتختيبيا كإلعجادىا يعج نقرا مشيجيا، حيث أف السرصمحيػف يتخمػف عغ القػاعج 
البشيػية في صياغة التعخيفات كيثقػف في قجرتيع المغػية كحجسيع، إف التعخيف 
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السرصمحي أقل خزػعا لبعس البشايات التي تفخضيا عميو المغة، كىكحا مع التذجيج 
عمى الجانب السفيػمي لألمػر، فإف السرصمحي عميو باحتخاـ معاييخ لغتو المدانية التي 

.  تداىع مغ ىحا في تخكيب التعخيف كتشطيع السعمػمات حػؿ السفيـػ
 * السرطمح عمى بداط األرض:

 لسأمهل:مدتهى الهصف ا -1
يجب أف يذسل التعخيف عجدا مغ السكػنات التي تقابل خرائز معخفة، حيث  

يكتفي السرصمحيػف عامة بزع الخرائز السػجػدة في السػارد كتختيبيا بصخيقة حجسية، 
كيجب عميشا أف تداعج السرصمحيغ في ـيكمة السعمػمات السعخفة كقت صياغة التعخيفات 

 يصة.مغ خالؿ االستعانة بػاصفات بد
 أ_ مؤشرات السجال:

يجب أف يكػف مؤشخ السجاؿ حاضخا في السرصمحية، ألف معمػمات السجاؿ تدسح  
 بإبخاز التخابط بيغ نػع السجاؿ الحؼ يشتسي لو السفيـػ السعخؼ كتختيب العشاصخ السعخفة.

 ب_ مؤشر عدد العشاصر السعرفة:
ع ججا كذلظ لمتحقق مغ إف معخفة عجد العشاصخ السعخفة التي يحػييا التعخيف مي 

 (1)كجػد انتطاـ بيحا الرجد.
 * تقطيع السمفهظ وتحديد العشاصر السعرفة:

 _ تحديد مدتهى معشهية الهصف:1
بتحجيج مدتػػ الػصف استخخاج بشية السمفػظ السعخؼ، كتحجيج عشاصخه التي  نقرج 

 تيسشا داخل التعخيفػ أؼ تحجيج نػع السعمػمات التي نحغ في حاجة إلييا في دراسة الستغ. 
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 _ تقطيع العشاصر السعرفة:2
، ىحه السكػنات  يدتعيغ السرصمحي بسعمػمات  أقل أك أكثخ عسػمية لتعخيف السفيـػ

ي تمعب داخل التعخيف دكال السفاـيع الرغخػ تدسى عشاصخ معخفة أك عشاصخ الت
 خاصة، كتذتخؾ ىحه األخيخة في بط العالقة السفيػمية مع العشرخ العاـ.

 _ معمهمات عن العشرر العام:3
العشرخ العاـ ىػ عشرخ معخؼ الـز الحؼ يخبط الذيء السعخؼ بالبشية كالتعخيف  

صف العشاصخ العامة نحتاج مؤثخ العشرخ العاـ ذاتو، الصبقة كالعالقة السفيػمية، كلػ 
السفيػمية، شبيعة عالقة العشرخ العاـ مع السفيـػ السعخؼ، مدتػػ خرػصية العالقة 

 )العشرخ العاـ "مباشخ"، غيخ نباشخ(.
 _ معمهمات عن العشرر الخاص:4

رجة إذا تعمق األمخ بعشاصخ خاصة ال يسكغ أت تتفي بتخريز بديط مغ الج 
األكلى، ألنشا نحاكؿ فيع كيف كتبعا لساذا نختب ىحه ؾياسا لمعشرخ العاـ، أك ىسا 

 (1)بيشيسا.

 الخاصة ومؤثر الهصمة: أ_ تقطيع العشاصر
إف كل عشرخ معخؼ يقابل مفيـػ كحيج دؿ عميو مرصمح كاحج أك مقصع قريخ،  

العالقة السفيػمية كفي ىحه الحالة كل مغ عشاصخه الخاصة تغيخ السفيـػ العاـ بفرل 
التي تخبصيع، كىحه األخيخة تبخز داخل العشرخ الخاص كيدتحدغ أف تجخل ىحا العشرخ 
تحت خانة الػصمة لتدييل بشاء قػاعج تدسح يتتبع كالتأثيخ اآللي ليحه العشاصخ السعخفة، 
إذا العشاصخ الخاصة يسكغ أف تشقدع إلى عجة أجداء جدئية تقابل نػعا ما كعجة تػابع 

,تع  سل كذخكط الزمة لػجػد السفيـػ
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 ب_ عالقة العشرر الخاص بالعشرر العام:
إف العالقة بيغ العشرخ الخاص كالعشرخ العاـ عالقة مفيػمية، التي يسكغ أف  

يكػف محميا في عجة مدتػيات كىكحا بالشدبة لعشرخ خاص، مخسـػ بعالقة مجدأة تقابل 
يز أكثخ عمى مدتػػ ثاف بػية تفيع عالقة مغ مدتػػ أعع، كقج تمـد احتساال بتخر

 أكثخ لصبيعتيا ككضع فخكؽ أكثخ دقة لحطة معايشة السخصصات السحتسمة البشيػية.
 ج_ العالقة بين العشاصر الخاصة:

 يججر بشا اإلشارة إلى كجػد عالقات بيغ العشاصخ الخاصة ألسباب لدانية،
= عشرخ عاـ   عشرخ خاص. -عشرخ خاص -مفيـػ

 فهق لغة: السا د_ مرونة وتأقمم
فػؽ لغة السختارة ميسة ججا، كمدتػػ الػصف يجب أف  إف مخكنة استعساؿ السا 

يسكغ تغييخه خالؿ العسمية حدب العشاصخ السالقات خالؿ صياغة الفئات، إف تسثيال 
 (1) مالئسا لمعشاصخ الخاصة يتصمب أف نذيخ ؼيو إلى:

 كػنو يتعمق بعشرخ خاص._ 
 يجخل العشرخ الخاص لسا يسكغ ذلظ. _ عشرخ الػصمة الحؼ

 _ عالقة العشرخ الخاص بالعشرخ العاـ.
 _ العالقة الشػنية لمعشرخ الخاص بالعشرخ العاـ.

 _ عالقات أخخػ يسكغ احتساال أف تبخز بيغ العشاصخ الخاصة.
 * وصف طبيعة السفاهيم:

سفاـيع السعخفة مغ الزخكرؼ تػفيخ معمػمات عغ الفئة السفيػمية التي تشتسي إلييا ال 
بصخيقة يسكغ معيا دراسة بشية السمفػضات حدب نػع السفيـػ السعخؼ، كىحا الشيج يبجك 
ميسا لفيع السفاـيع، حيث يػجج نػعيغ مغ السفاـيع نػع شبيعي، كنػع مرصشع ييسشا 
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بيا مختمف الحقػؿ الجاللية كيدمط الزػء عمى نػع  مباشخة تحميل الصخيقة التي ـيكمت
 ختمف لسا ىػ مرصمح أك شبيعي.مغ تشطيع م

 * العالقات السفههمية:
تػجج عالقات بيغ العشاصخ العامة كالسفيـػ السعخؼ كالعشاصخ الخاصة، ىحا ما  

يدسى بالعالقات السفيػمية كميسا كانت شبيعة العشرخ العامة أك بالعشرخ الخاص 
 لمعشرخ السعخؼ فيحه ستكػف دكما مختبصة بعالقة مفيػمية.

 * خرائص داخمية وخارجية:
كل لعشاصخ السعخفة الخاصة يسكغ أف تترف بيا الفتة تحجد ما إذا تعمق لألمخ  

، كؼيسا يتعمق يتكػف السفاـيع بإتباع نطاـ معيغ  بخرػصية داخمية أك خارجية لمسفيـػ
الخرائز الجاخمية: اليجؼ، االستعساؿ، العسل، الكفاءة، كالسػضػع كالسػقع في مجسػع، 

رائز الخارجية: الستبع، شخيقة اإلنتاج كاالكتذاؼ أك السبتكخ كالسشتج كالبمج األصمي الخ
 (1) كالسدكد.

  ، كسا أف الخرائز الجاخمية تكػف عامة ججا لتػضيح خرػصية مفيـػ
كالخرائز الخارجية لمسفيـػ تربح خرائز داخمية في استعساؿ خاص أك 

 متخرز.
 جههرية وغير جههرية: * خرائص

أؼ العشاصخ السعخفة األساسية كغيخ األساسية، كإف التسيد بيغ الخرائز  
الجػىخية كالخرائز غيخ الجػىيخية يخزع ألىجاؼ العسل السرصمحي أؼ تيجؼ 

 الكتذاؼ العشاصخ السعخفة التي تفخض نفديا كجػىخية لسجاؿ أك مفيـػ معيغ.
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 األدوار الكيفية السعجم التهليدي:* 
ػليجؼ ميسة ججا في التسثيل الجاللي لمػحجات المدانية، حيث إف نطخية السعجع الت 

 ىحه األخيخة تقتخح األدكار التي ترف الػحجات السعجسية كعسميا.
 وصف صهرنة السعجم التهليدي: -أ

 -ح -حدب ىحه الشطخية معشى عشرخ معجسي يتكػف مغ أربعة مكػنات ىي: ج 
 ـ. –ؾ 
الشػع الجاللي لمسؤشخات التي تجخل في داللة  ج: تسثل بشية حجاجية كضيفتيا تخريز -

 الكمسة
تخبط الحجج بأحجاث البشيات ؾ: تسثل بشية الكيؽية السمسػسة ككضيفتيا مددكجة،  -

 الحجاجية كتعجه دكرىا في الجاللية السعجسية لمكمسة.
 (1) ح: تسثل بشية الججلية التي تحجد نػع األحجاث السختبصة بػحجة معجسية. -

 ـ: يسثل نػع البشية السعجسية التي ركبت بيا الػحجة السعجسية كالسعيشة. -
 مشفعة نعرية السعسم التهليدي: مزايا وعيهب: -ب

إف نطخ السعجسية التػليجية ال تبجك أنيا تشصبق عمى السرصمحية ألنو ال مقجمتيا  
كمشيجيا مغ شيشة كاحجة، فسغ الشاحية الشطخية تيجؼ إلى تسثيل تعجد السعاني الكمسات، 
كمغ الشاحية العسمية يشعجـ في تسثيميا قيج مجاؿ أساسي في السرصمحية، كسا أف ىحه 

تعمق بصخيقة معالجة السعمػمات السعخفة لحات الشػع كلكشو الشطخية غيخ صخيحة ؼيسا ي
متعجد، إف صػرنة السعجع التػليجؼ ليا عجة مدايا أخخػ كمشفعة خاصة ؼيسا يخز 

 صشاؼية الخرائز التي تكػف مفيػميا.
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 * نعريات العالقات السفههمية:
ات، إف الشطخيات السرصمحية عسػما كالشطخيات السفيػمية أساس عمع السرصمح 

كألف التعخيفات ىي أكصاؼ لدانية أك لغػية لمسفاـيع السفككة إلى عشاصخ معخفة ذاتيا 
مخسػمة بعالقات مفيػمية، مغ الصبيعي أف تتحػؿ شصخ نطخيات السرصمحية كالشطخيات 
السفيػمية أساسا لعمع السرصمحات، كسا أف مدألة العالقات السفيػمية في السرصمحية لع 

 إشار التعخيف ألنيا مختبصة بصبيعة السفاـيع. تعالج إال نادرا في
 * تعريف الهاصفات السختارة بغية التأثير:

تدتقي الػاصفات السقتخحة مغ الستغ، بجاية بتحجيج الػاصفة األمثل لكل حالة  
كتجكيغ السذاكل التي يصخحيا تػزيع الػاصفات كترحيح تجريجي يخز االختبارات، 

لسقجمة قابمة لمتحديغ قج تكػف تحريل حاصل ألنيا تكخر كيجب أف تشبو بأف التعخيفات ا
 (1) أحيانا السعخؼ.

 طبقات )فئات( مفههمية: *
 تجخيج: ىي فئة تذسل السفاـيع السجخدة التي ال حؿيقة مادية ليا. -

 _ فعل: فئة تذسل السفاـيع مغ فئة التجخيج التي ال يسكغ أف يتػلج عشيا الفعل.
 تذسل األفعاؿ السشدقة كأعساؿ الكائغ اإلنداني. _ نذاط: فئة

 _ حي: فئة تذسل ما ىػ حي كيعير.
 _ مرصشع: فئة تذسل األشياء السؤشخة بجامجة أنتجيا اإلنداف.

 _ فزاء: فئة تذسل األماكغ األقل أك األكثخ تفريال.
 _ كياف: فئة تذسل السفاـيع التي تستمظ شابعا مرصشعا.

 ـيع التي تدع شخيقة كيشػنة._ حالة: فئة تذسل السفا
 _ مجسػعة: ىي مجخد يذسل السفاـيع التي تستمظ شباع حي كمجخد.
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 _ جامج: فئة تذسل األشياء السادية.
 _ شبيعي: فئة تذسل الجػامج التي أصميا شبيعي.

 _ ضاىخة: فئة تذسل ما يتجمى لمػعي بػاسصة اإلحداس.
 اط غيخ محجدة._ الدمغ: فئة تذسل السفاـيع التي تتسثل في أكس

 * عالقات مفههمية:
 نقتخح بعجىا صشاؼية عالقات مفيػمية مدتعسمة لتأشيخ العشاصخ الخاصة. 

 مشتفع: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى مجسػعة تشتفع مغ شيء ما. -
 فاعل: فئة تذسل الحي الحؼ يشجد شيئا. -
 (1) ل مغ حجث.سبب: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى ما يحر -

 ضخؼ: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى حالة ككاقعة. -
 التي تجؿ عمى ما يتختب عغ مبجأ.نتيجة: فئة تذسل العشاصخ الخاصة  -
 محتػػ: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى ما يػجج في حاكية. -
الحيغ يتجو إلييا متمقى: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى األشخاص  -

 الخصاب.
 مجاؿ: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تعصي الجقة حػؿ مجاؿ. -
امتجاد: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى مجسػعة األشياء السمسػسة التي  -

.  تشصبق عمى السفيـػ
 كضيفة: فئة تذسل عشاصخ خاصة تجؿ عمى الفعل. -
 لتي تجؿ عمى فكخة عامة لسجسػعة كائشات.الشػع: فئة تذسل العشاصخ الخاصة ا -
 الػسيمة: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى الػاسصة. -
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السخمى السدتيجؼ: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى ما يختبط بالعشرخ  -
 العاـ.

 جدء: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى مالو عالقة بالكل. -
 العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى حي يشصبق عمى شيء ما.الدبػف: فئة تذسل  -
 شابع مجخد: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى مالو عالقة بخاصة مجخدة. -
 (1) شابع ؾياس: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى مالو عالقة بصابع ؾياس. -

 شابع مادؼ.عمى شابع مادؼ: فئة تذسل كل العشاصخ الخاصة التي تجؿ  -
 فزائي فئة: تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى مػضػع.-
 زمشي: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى مالو عالقة بالدمغ. -
 الكل: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى إدماج جدء. -
مشفعة: فئة تذسل العشاصخ الخاصة التي تجؿ عمى ما نفعمو شيء كما نخغب في  -
 ػغو.بم

 * تحميل الستن:
 طبيعة الستن: -1

يجب أف يكػف الستغ متخرز كنحاكؿ أف نسيد في الستغ السرصمحات  
الستخررة عغ السرصمحات غيخ الستخررة، كنخفق السرصمح الستخرز بتعخيف 
متخرز ندتؿيو مغ مرجر مخخز كمتخرز، كالسرصمح غيخ الستخرز سشخفقو 

 خرز.بتعخيف عمسي كتقشي لػجػده في متغ مت
 خرائص تعريفات الستن الرهرية: -2

يجب أف يكػف متغ التعخيفات السرصمحية جيج التكػيغ كصحيح، كأف نستمظ متشا  
مالئسا تكػف ؼيو التعخيفات تحتـخ بعس السبادغ األساسية في السرصمحية، كسا يجب أف 
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كبيخ مغ نستمظ تعخيفات تحتـخ السبادغ الرػرية مكػنة مغ جسمة كاحجة كال تحتػؼ عجد 
 (1) عالمات التخؾيع.

 وصف جذاذات الستن: -3
 الستغ يحتػؼ جحاذات مرصمحية ككل جحاذة تحتػؼ حقػؿ الزمة كثانػية:

  حقػؿ الزمة: رقع الجحاذة إذ أف كل جحاذة ليا رقع كشفخة السادة كتقابل مجاالت يشتسي
.  ليا السفيـػ

 اؿ السرصمح.حقػؿ ثانػية: تعخيف السفيـػ صياغة جسمة أك سياؽ استعس 
 * وسائل التأشير والتحميل:

 لغة السعمسة: -1
لتأشيخ الستغ ندتعسل لغة بخمجة مالئسة التي بفزميا نتسكغ مغ تػفيخ بشية شجخية  

ىخمية، كمغ مداياىا االىتساـ بسزسػف كالسعمػمات أكثخ مغ شكل الشز، كىحه هللا جج 
 متخررة.مخنة كقابمة لمتحػيخ كتدسح باستعساؿ مؤشخات كمعالع 

 تأشير التعريفات: -2
ىحه العسمية تتػلى تخريز ؾيسة مالئسة لسختمف مدانج العشاصخ العامة  

 كالخاصة، بجاية بتحجيج حالة الػاصفات.
 أ_ الهاصفات العامة جدا:

كل ما فػؽ لغة داللية ىي بالزخكرة مختدلة لمحؿيقة ألنيا تيجؼ إلى تعسيع بعس  
الػاصفات الكبيخة التعسيع قج يتختب عشو تغييخات في مجسػع كقائع المغة، إف مذكمة 

 الػاصفات السختبصة بالعشرخ العاـ، أؼ الفئات السفيػمية.
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 ب_ الهاصفات الستخررة جدا:
ىحا الشػع مغ الػاصفات شجيجة الجقة تجسع في فئات أعع، بػية تدييل عسمية  

 (1) لمػاصفة. التأشيخ كمقارنة التعخيفات كالحرػؿ عمى مدتػػ مالئع

 ج_ مذاكل ربط:
 مذاكل ربط بفئة مفههمية: -1

يجب اف يخبط بفئة كاحجة يخث مجسػع معمػماتيا مغ جانبو الشطخؼ،  كل مفيـػ 
كلكشو عمسيا الدسات السعخفة السدتعسمة لػصف بعس السفاـيع تحيل عمى فئتيغ 

 مفيػمتيغ مسيدتيغ.
 مذاكل ربط بشهع عالقة: -2

العشاصخ كالػصمة داخل عشرخ خاص يػلج لشا خصأ في التأشيخ إف ضيػر بعس  
اآللي، فالتأشيخ اآللي مختمف، ذلظ ألف اآللة غيخ قادرة عمى حل الغسػض الجاللي إذا لع 
تػفخ ليا الػسيمة، أؼ قاعجة كمؤشخات كاضحة، كفي الػاقع حتى مع قػاعج خاصة يتػلج 

مغ مذاكل التأشيخ قج تصخحيا صعػبة  آليا الغسػض نتيجة تشاقس القػاعج، كسا أف عجد
 تحجيج الحجكد الػاضحة بيغ بعس الػاصفات.

 * صهرنة وتسثيل التعريفات السرطمحية:
إف عسل التأشيخ كالتحميل يمخز إلى صػرنة كتسثيل لمتعخيفات السرصمحية،  

كالػاصفات السدتعسمة في الجراسة السيجانية تدتعسل كأساس لتسثيالت صػرية لمتعخيفات 
السرصمحية، إف صػرنة التكػيغ السفيػمي لمتعخيفات يسكغ أف يكػف نافعا في تصبيقات 

 (2) السعالجات اآللية لمغات الصبيعية.
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 خاتسة:
الشطامية غيخ كاؼية لإلشاحة بسا ىػ تعخيف لحلظ يجب االىتساـ بسجاؿ  _ السقاربة

 التعخيف في معشاه األكسع بػية تحجيج مػقع دراستشا في الشطاـ الحؼ يشتسي لو.
_ االنتطاـ الحؼ يسكغ أف يالحع في مدتػػ البشية الجاخمية لمتعخيفات قج يكذف لشا أيزا 

 نطامية مشيجية بعس األنطسة السفيػمية.
 _ الجراسة السيجانية تدسح بإبخاز التشاقزات كعجـ تشاسق أك غسػض في التعخيفات.

 السبحث الثاني: مشاقذة مزامين الكتب ومشهجه.
 مشاقذة محتهى الكتاب:

حيث تصخؽ  كمبادئو بالجراسة،لع يكغ دمحم أمصػش كحجه الحؼ تشاكؿ السرصمح  
العجيج مغ الكتاب قبمو إلى ىحا السػضػع فسثال التعخيف السرصمحي تحجث عشو برفة 
مختدلة كلع يجقق في تعخيفو، حيث ذكخ بأنو يشذئ أساسا عمى مبادغ السرصمحية التي 

، كفخز السرصمحات الخاصة بسجاؿ معيغ ككصفيا تيجؼ إلى كضع معاجع متخررة
شطاـ السفيػمي السشطع، كربصيا بسعادليا في المغات األخخػ كترشيفيا كإبخاز مكانيا في ال
في حيغ ذىب "حسيجؼ بغ يػسف" في كتابو "التعخيف  (1) كإتباعيا بعجد مغ السعمػمات،

السرصمحي: دراسة في ضػء السرصمحية الحجيثة" إلى التفخيق بيغ التعخيف السرصمحي 
 (Définition terminologique) كالتعخيف السرصمحاتي(Définition 

terminolographique)،  فاألكؿ يشذأ السفاـيع الججيجة كأما الثاني ؼيكتفي بػصف
السفاـيع التي تع إنذاؤىا، كسا أنو في السرصمحية تع إنذاء السفيـػ عغ شخيق التعخيف 
، كبحدب ىحا التعخيف،  بيشسا في السرصمحاتية يتع إنذاء التعخيف انصالقا مغ السفيـػ
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، كلكغ اتجاه كل  فإف السػضػع الحؼ يتشاكلو السرصمحي كالسرصمحاتي كاحج ىػ السفيـػ
 (1) كاحج مختمف.

ذكخ دمحم أمصػش في كتابو كيؽيات مخكبة معجسية كقرج بيا السرصمح السخكب  
الحؼ يحتػؼ أكثخ مغ كمسة لكشو يعبخ عمى مفيـػ كاحج كىحا ما أشار إليو عمى القاسسي 

عمع السرصح" حيث ذكخ السرصمح البديط كالسرصمح السخكب كقرج في كتابو كحلظ "
 (2) بو الحؼ يحتػػ أكثخ مغ كمسة.

أكرد "دمحم أمصػش" في كتابو "نطخية السعجع التػليجؼ" كذكخ بأنيا ال تشصبق عمى  
السرصمحية ألنو ال مقجمتيا كال مشيجيا مغ شيشة كاحجة فسغ ناحية الشطخية تيجؼ إلى 

معاني الكمسات كمغ الشاحية العمسية يشعجـ في تسثيميا في مجاؿ أساسي في تسثيل تعجد 
السرصمحية، كذكخ كحلظ العالقات السفيػمية حيث اعتبخىا أساس عمع السرصمح كىحا ما 
اشار إليو "حسيجؼ بغ يػسف" كأكرد أنػاع العالقات السفيػمية ضسغ الشطاـ 

 (3)السرصمحي.
جك أف معطع الكتاب اتفقػا عمى مجسػعة مغ أما مبادغ صياغة السرصمحات فيب 

 السبادغ التي يبشى عمييا السرصمح نحكخ مشيا ما يمي:
 _ أف تكػف التعاريف السرصمحية مػجدة.

 _ أف تحتػؼ مؤشخات السجاؿ.
 _ أف تكػف مذكمة مغ جدأيغ عشرخ عاـ كعشرخ خاص.
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 (1) _ يجب أف تحتػؼ خرائز السفيـػ الجػىخية.
 السرصمح نطخيا:

 ( تعريف التعريف صشافية التعريف:1
عالج السؤلف في ىحا السجاؿ قزية التعخيف كترشيف التعخيفات السختمفة، حيث  

استخمز أف مجاؿ التعخيف يذسل أربعيغ صشفا كىي تتسحػر حػؿ سبع محاكر أساسية 
كىي: كضع العسل، نسط التعخيف، مكػنات صػرية، مزسػف التعخيف، دكر التعخيف، 

لسدتعسمة في التعخيف ككضيفة التعخيف. إال أف بعس ىحه السحاكر متكخرة، كسا الػسائل ا
تصخؽ إلى أف أصشاؼ التعخيف تتسحػر  حػليا ثالث أقصاب رئيدية فيي: القصب 
السختبط بالتعارض بيغ السعجسية التقميجية كالسرصمحية، كقصب يخز السزسػف 

شدق التعخيفي ككيفيتو كالحؼ ىػ السشصقي لمتعخيفات السرصمحية، حيث أنو قصب يخز ال
خاضع لمعالقة التي تجسع العشاصخ السعخفة بالسعخؼ كالقصب األخيخ قصب خاص ببشية 

 التعخيفات أؼ شكميا كمكػناتيا.
كسا أف ليحه األقصاب الثالثة قصبيغ تجكر حػليسا الرشاؼيات، كىسا شبيعة التعخيف  

ليحه األقصاب الخسدة أبعادا تاريخية  أك مزسػف التعخيف كالثاني دكر التعخيف، حيث أف
كجغخاؼية ككسية، كىشاؾ كحلظ قصب آخخ لكغ قمسا يحكخ كىػ قصب يدتشج أساسا إلى 
الػسائل السدتعسمة لمتعخيف، كىحا األخيخ ىػ جانب أساسي لفيع التعخيف في كل 

 (2) صعػباتو مع العمع أف الكتاب بختكدكف كثيخا عمى مختمف كضائف التعخيفات.
 مالحعات حهل صشافيات التعريف:( 2
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إف مختمف اآلراء التي تػصل إلييا معطع الكتاب حػؿ تشػع الرشاؼيات باختالؼ  
تخرراتيع، فقج يكػف مغ الرعب االستشاد إلييا لمخخكج بتعخيف تاـ لفيع كضيفة 
التعخيف السرصمحي، إال أنو يسكغ القػؿ بأف التعخيف السرصمحي ىػ نػع مغ األنػاع 

غ التي كردت في األدبيات كالتي لصالسا تتعارض بالتعخيفات السعجسية السػسػعية، األربعي
كىحا ألنو كل صشف يقابمو استعساؿ معيغ، كسا أف معطع الكتاب الحيغ كتبػا في التعخيف 
ال يقتخحػف بالزخكرة صشاؼيات أمثاؿ دكدكؾ ...، حيث أنيع انذغمػا بقػاعج صياغة 

 يف حدب الرشف.ممسػسة أكثخ مغ تختيب التعخ 
كمثاؿ ذلظ شخيقة )بالنذتػف( في الصخيقة السرشفة كالتي تتسحػر حػؿ ماـية  

التعخيفات كشخح بعس السذاكل التي تػاجييا الرشاؼيات، كىشا فالتعخيفات السقتخحة مغ 
 (1) شخؼ الكتاب لسختمف أصشاؼ التعخيفات ليدت كاضحة.

 خرائص التعريف:
خرائز التعخيف يقرى عسجا السقاربة الترشيؽية لمتعخيفات، في حيغ يتع  في 

التخكيد عمى الخرائز كالػسائل السدتعسمة في التعخيف ككضائفو كمزسػنو كشكمو 
 ككيؽية التعخيف بالسقابمة كتكػيشو الجاخمي...

 الهسائل السدتعسمة في التعريف:
ة كبػسائل لغػية، فسا السقرػد كىشا يسكغ التػضيح مغ خالؿ الػسائل غيخ لداني 

بػسائل غيخ لدانية؟ كفي أية ضخكؼ تدتعسل؟ في حيغ أف األمخ ىشا يتعمق بشقل معشى 
 شيء دكف استعساؿ كىي:

 اإلشارة الدياؾية. -
 األيقػنة. -
 العالمية. -
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 (1) التخكيب. -
 وظائف التعريف:

ج شسمت ىحه حيث صشفيا العالع "دكبيذ" إلى أصشاؼ في مجاؿ السرصمحية كق 
 األصشاؼ ما يمي:

1.  / التعخيف يرف كيحرخ معشى أك مفيـػ
 / التعخيف يسيد معاني كمفاـيع.2
 / التعخيف يحجد أك يخمق معشى أك مفيـػ لتدييل التػاصل.3
 / التعخيف يحجد رابصا بيغ الػحجة المدانية كالسفيـػ كالسخجع.4
 / التعخيف يييكل الشطاـ المداني أك السفيػمي.5
 التعخيف يؤدؼ كضيفة تعميسية أك مػحجة./ 6

كقج أشيخ إلى التعخيف بسخصط يدسى السثمث العالمي، حيث أف دائخة التعخيف  
 محاشة بثالثة أقصاب أساسية ىي:

 _ الجاؿ: كالحؼ يسثل الػحجة المدانية.
 _ السجلػؿ: الحؼ يسثل التعخيف.

 _ السخجع: الحؼ يسثل العالع.
 (2) بيغ األقصاب الثالثة. كىحا السخصط يػضح الػضيفة

 مزسهن التعريف:
السعمـػ أف التعخيف ىػ كصف ييجؼ إلى فيع شيء ما بػاسصة كحجات معجسية  

معخكفة، إال أف ىحا التعخيف ال يشصبق عمى ممفػضات المغة، أؼ عمى الحسل أك 
 (1) الخصاب، حيث عخفو "كالس" بأنو البحث عغ مزسػف يفدخ كمسة كاحجة.
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 بالسعشى:السقرهد 
في مقرػد السعشى استبعج الشقاش الفمدفي، كإنسا إعصاء ممخرا لسختمف أنػاع  

الشز السشقػؿ بالتعخفات، فيػ يشقدع إلى نػعيغ كىحا كػنو متعمق بػصف الذيء، أؼ 
السعشى السخجعي أك معشى الجاللة أك ما يدسى بالعالمة السدسية أك الكمسة، فالشػع األكؿ 

 أما الثاني استعساؿ العالمات.ىجفو دراسة الجػىخ 
كقج ذكخ "رؼ" ثالث مدتػيات تشجرج ضسغ الػحجات السعجسية، فيي إما تجؿ عمى  

، فاألكؿ ىػ تعخيف كمسات كالثاني ىػ داؿ محمل إلى سسات  الكمسة أك السجلػؿ أك السفيـػ
ؿ متقابمة كمشطسة في بشيات، أما السدتػػ الثالث فيػ مكمف بتحجيج شبيعة أؼ استعسا

 السرصمح لمتعبيخ.
كىشا فإف جسيع أنػاع السعشى السعجسي تكذفو المغة كالتجخبة كالعمع، فالسعارؼ تذكل  

مخجعيات متخاكسة كتدتحزخ مباشخة بسا يدسى معشى لغة الكتاب، كىحا بذكل مباشخ، 
كإما بذكل غيخ مباشخ كذلظ بالبحث عغ شػاىج، فالسزاميغ الجاللية قدسيا "ديبكيخ" إلى 

أصشاؼ كىي التسييد بيغ السعشى كالجاللة كالتعييغ كالثاني الجاللة كىي بسعشاىا  ثالث
عالمة، كػنيا عالمة في المغة كالسعشى ىػ السعشى السشجد كىحه الجراسات تبخز التشػع 

 (2) الحاصل في السعمػمات التعخيؽية السػجػدة في السعاجع.

 العالمة المدانية:
الدائج في بعس التعاريف حػؿ العالمة المدانية ىػ تعخيف العالمة نفديا،  

ككضيفتيا كشبيعتيا، كىحا تعخيف بججه في تعاريف أخخػ ىػ تعخيف الكمسة، حيث اقتخحو 
البعس عمى أنو مجسػعة مدانيج ما فػؽ لدانية، أؼ ما تدسى بالكمع كنػاتيا األساسية 

شذ الشحػؼ، إال أنيا تعاريف عاصفة، فيحا يدسى التي مغ خالليا يتع تذكيل اسع الج
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العالمة كػف ىحه األخيخة ىي مغ عشاصخ المغة، لو دكره في الخصاب حػؿ العالمة كػف 
ىحه األخيخة ىي مغ عشاصخ هللا لو دكره في الخصاب ليذ كػف العالمة عشرخ يحيل 

 عمى الذيء السػصػؼ.
سعاجع عمى شكل إشارة لدانية كمغ ىشا يالحع أف العالمة تعالج عسػما في ال 

كمزسػف الخصاب حػؿ العالمة ىػ شكل مغ كصف استعساؿ لفع، كىػ يحػؼ إشارات 
 (1) لمجاللة الحاتية كالفخكؽ الػاقعة في مدتػيات المغة.

 معشى صياغم المغة:
إف مزسػف ىحا التعخيف لو عالقة كبيخة، كىي االسع ذاتو حيث أف الجاللة الزسشية  

 داللة العشاصخ السكػنة لالسع فيي تيتع بالفعل كػنو كحجة لدانية. لمفع تػجج في
 معشى الهحدة المدانية:

العجيج مغ التعاريف مزسػنيا يجكر حػؿ السعاني السختبصة بالػحجة المدانية، ذلظ  
ألنيا تعارض مكػناتيا الرػؼية، كيدتشتج ذلظ مغ الدياؽ الخصابي الػارد في الػحجة 

قتيا بالػحجة المدانية األخخػ السحيصة بيا كسا عخفيا "ساجيخ" إلى أف المدانية، كذلظ لعال
"رانجيل" تصخؽ إلى مختمف السخاحل السداىسة في عسمية ربط السعشى بالدياؽ مغ خالؿ 
الخصاب حيث أنو يبيغ أنو مغ السسكغ ألف يكػف لػحجة معجسية في المغة العادية، حيث 

كذلظ مغ خالؿ حرػلو عمى  الذخز السعخؼ، أف معخفة معاني الكمسة يخجع إلى حجس
معاني في معجع ما تكػف متقاربة، كىشا يدتشتج أف السعاجع ال تعخض دائسا نفذ السعاني 
لشفذ الكمسة، فيشاؾ العجيج مغ السعاجع التي تشصبق أساسا عمى الكمسات التامة ذات 

 (2) الجاللة القػية.
 مفههم أشير إليه بهحدة لدانية:
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أف أؼ تخرز في المغة يفتخض كجػد كحجات لدانية خاصة بو كىحا  السعمـػ ىػ 
ما يدسى بأحادية السخجعية، أما السعشى الحؼ تخمي إليو ؼيدسى مفيػما، فالسعمػمة 
السفيػمية ىي عكذ السعشى، حيث السفيػمية ال تدتشتج مغ خالؿ العالقات المدانية 

مع أؼ أف السعمػمة تسخ عبخ المغة كالسعجسية، كال مغ خالؿ الخصاب، بل بالسعخفة كالع
كػنيا كسيمة نقل السعارؼ، حيث أف السفيـػ يبشى بصخيقة صخيحة كثابتة، فيحا الشػع 
ليدت لو عالقة بذكل الػحجة المدانية كال باستعساليا في المغة، فال تسمظ أدنى انعكاس 

، فالسفيـػ يعتبخ نتيجة لحخكة التجخيج  التي تقابل عمى شكل العالمة لبشية السفيـػ
الخاصيات السذتخكة لرشف أشياء ممسػسة، كفي جانب آخخ فإف السفيـػ يشجرج دكما في 
مجاؿ السعخفة، فقج يكػف خاصا فقط بسجسػعة اجتساعية، فيشا يسكغ لمسفيـػ أف يػصف 
بالتعخيف حتى كإف لع يكغ ىشاؾ لفع لتعييشو، فقج كضع أرسصػ تقديسا بيغ السدشج 

و لمسفيـػ عمى أنو كحجة فكخ تذكل تسثيال لجانب مغ الحؿيقة عدؿ كالسدشج إليو بتمخير
 بالحىغ كنابع مغ تجسيع أشياء مختمفة.

كنجج في بعس الحاالت أف السعمػمة السفيػمية لمتعخيف تكػف غامزة نػعا ما  
كىحا راجع إلى صعػبة كصف السفيـػ في المغة، كمغ ىحا يجب أكال تحجيج الدسات 

 (1) مغة في التعخيف.السفيػمية لتػضح ال

 معرفة السعالم التي تدتحزرها الهحدة المدانية:
ىشاؾ مغ التعخيف ما يختز فقط بالذيء السعخؼ ال بالعالمة، إال أنيا تعتبخ  

خاصة مغ خاصيات التعخيف في كصفيا لحؿيقة الذيء السعخؼ، فاألمخ ىشا يتعمق 
الدسات، كىحه السزاميغ ال بسعمػمات مغ نػع كثائقي أك مػسػعي، فيي تدسى غالبا ب

تعتسج في تعخيفيا لمذيء عمى كالـ صحيح، كإنسا تعتسج عمى اإلخبار عغ خاصيات 
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، فالتعخيفات السػسػعية مختبصة بسعخفة العالع فيي تفػؽ الدسات الفارقة حاصمة  السفيـػ
.  (1)السعخفة حػؿ السعخؼ كىي غالبا ما تجرج ضسغ السعاجع مع تعخيفات السعشى كالسفيـػ

 
 أنهاع الهحدات السعجسية:

: في المغة السألػفة فإف مػضػع الػحجة المدانية يدسى الكمسة، كىحه األخيخة الكمسة -
 تشجرج ضسغ العجيج مغ األصشاؼ الشحػية كاألسساء كاألفعاؿ كإما تكػف بديصة أك مخكبة.

: في لغة التخرز فإف السرصمحات تعشي معشى كاحج، كىحا ما يدسى السرطمح -
بالعالقة األحادية االتجاه أك أحادية السخجعية، كسا أف السرصمح يسكغ أف يكػف مقابمة 

 لعجة مرصمحات أخخػ تذيخ إلى معشى معيغ كقج تكػف السرصمحات بديصة أك مخكبة.
: ال يسكغ تحميل مزسػف اسع العمع، فيػ يشقل خرائز مشفخدة ليدت قابمة اسم العمم -

 (2) جسع مجسػعة سسات كصؽية. لمتعسيع، فيػ خاص كال يسكشو

 مكهنات التعريف:
العشاصخ السعخفة كالتي تتدع بأف لكل مشيا تعبيخ يجرج التعخيف في المغة في إشار  

 عغ جدء مغ معمػمة ما أك محتػػ، كىحه العشاصخ تشقدع إلى قدسيغ:
 : ليا داللة ذاتية: كىي تذكل سسات مفيػمية.األول_ 

 السخجعيات.: يحيل مباشخة عمى _ الثاني
إال أف ىحه العشاصخ تذتخؾ في إمكانية إلراقيا بالسفيـػ السعيغ بيغ مجسػع  

 مدتعسمي العالمة.
أما السجاؿ: السعخكؼ ىػ أف كمسات المغة السألػفة ىي مدتعسمة في مختمف  

السجاالت، حيث أنيا تكػف اختراصية حدب الشذاط، كقج يكػف األمخ كحلظ ىػ 
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حدب السجاالت السعتبخة، كلكغ في الحالتيغ األمخ لداني أماـ  مػضػع تسثيالت مفيػمية
ألفاظ متجاندة، في حيغ أنو مغ الرعب إيجاد تعخيف كاحج يذسل السجاليغ في آف 
كاحج، فاإلشارة إلى السعشى ىي شخيقة لتػضيح السعشى، كمغ ىشا يعتبخ كعشرخ معخؼ 

الحؼ يشتسي إليو السفيـػ  كىػ معخؼ مغ نػع خاص كػنو ييجؼ إلى إبخاز نطاـ إدراكي
السعخؼ، فيشا يسكغ رفس إدماج السجاؿ في السمفػظ السعخؼ، فيي تعتبخ مسارسة سائحة 
في بعس الحاالت، إال أنيا تعتبخ كمية غائبة في أخخػ ألف اإلشارة إلى السجاؿ تكػف 

 (1) إشارة فػؽ لغػية تدبق التعخيف كإما حقال مرصمحيا مشفرال.
 عام:السزسن أو الزم ال

مغ السسكغ تعخيف الذيء ما دكف تقخيبو كتذبييو بأشياء أخخػ معخفة، فالتعخيف  
في أساسو يعتسج عمى الزع العاـ كالحؿيقي أك السزسغ، كىحا االخيخ يبقى عشرخا 
يؤسذ لتخادؼ السعخؼ كتعخيفو، بسعشى آخخ فإف الكمسة ىي جػاب شبيعي عغ سؤاؿ ما، 

ىحه االخيخة قج تاخح شكال أكثخ خرػصية، فإف كلكغ ىشا يعتسج عمى نػعية الكمسة ألف 
عشاصخ السكػنة لمتعخيف ىي عمى حدب التقديع األرسصي بالسزسغ الجاللي بالسعخؼ 

 (2) السعجسي، فالحاكية ىي الزع الحؼ يذيخ إلى حدغ السفيـػ أك السعخؼ.
 الحاوية السزورة:

ة كحاكيات مدكرة قدع البعس أنػاع الحاكيات إلى: حاكية صحيحة مغ رتبة مفيػمي 
ةىي مغ مدتػػ لداني أك مشصقي، كىحا ألف جسيع الحاكيات تعتبخ رابصا بيغ السعخؼ 

 كالذيء السعخكؼ، كتػجج الحاكية السدكرة في خسذ حاالت كىي:
حالة  –تعخيف الذيء بعمتو أك نتيجتو  -تعخيف شيء محمػؿ–_ تعخيف الذيء بأجدائو 

 كجػد حاكية مدكرة كجػدية.
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يف الذيء بأجدائو ىي تتسثل في كصف الذيء نفدو مغ خالؿ مكػناتو كخاصة تعخ 
 كحدب الحاكية. –التعبيخ بالجسع عغ األجداء الستذابية  –كىي تزع: عصف األجداء 

أما حالة تعخيف شيء محمػؿ ذىشي تسثل الحالة األكلى لمذيء كليذ الرف الحؼ يشتسي 
 لو.

أما حالة تعخيف الذيء بدببو أك نتيجتو فيشا قج تختمط أحيانا الحاكية بالشتيجة  كفي حالة 
 أخخػ بالدبب.

كحالة حاكية تؤشخ عمى عالقة الذيء بالػحجة كىشا تعدػ القيػد المدانية إلى مبجأ 
 التعػيس مع مشع استخجاـ الحاكية الحؿيؿية.

شجما تعبخ الحاكية عغ غياب شيء كىحا كحالة حاكية كجػد مدكرة كتكػف ىحه الحالة ع
 (1) األخيخ تدسية ذاتية لمسعخؼ.

 العشرر الخاص:
 أ( التعريف:

العشرخ الخاص يدسى بالدسة السسيدة أؼ الخاصية، فيي تعتبخ مغ الجدء السمفػظ  
الحؼ يقخب السعشى مغ عجة مفاـيع أخخػ، حيث تدتغل ىحه الخاصيات في تختيب 

ػف العشرخ الخاص بديصا حيث يعبخ في معشاه عغ خاصية كترشيف األفكار، فقج يك
كاحج لذيء ما أك يكػف معقجا، حيث أنو يجسع بيغ خاصيتيغ أك أكثخ كىشا يتخح شكل 

 كصف كسا في باقي العشاصخ األخخػ.
 ب( أنهاع السفاهيم الخاصة:

ترشف السفاـيع الخاصة إلى قدسيغ، فإما بعالقتيا بالعشرخ العاـ أك عالقتيا  
، فالقدع األكؿ يكسغ دكره في ربط كل خاصية بشػع با لشػاة السفيػمية أؼ باب السفيـػ

العالقة السفيػمية، أما القدع الثاني فيي تػزع العشاصخ الخاصة إلى سسات ضسشية 
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خارجية كأخخػ داخمية، كإنسا تكغ في نفذ السدتػػ إال أنيا قج تتػافق كػف أف العشرخ 
 (1) كىحا راجع إلى شبيعة العالقة. الخاص يسكغ أف يكػف مػصػفا،

 عالقة العشرر الخاص بالحاوية )الذكل والهظيفة(:
عالقة العشرخ الخاص بالحاكية متعجدة، فالعالقة تبشى كفق استجابة السفيـػ  

لخاصية معيشة حيث أك كضيفة الخاصية تتعجد مغ خالؿ استعساليا، فيي عالقة اعتباشية 
 (2) ال مغمقة ؼبعس العالقات تدسى التعخيف الػضيفي ذلظ الرتباشو بالػضيفة السؤداة.

 سفههمية:عالقة العشرر الخاص بالشهاة ال
يسكغ أيزا االرتباط بالشػاة السفيػمية كػف الخرائز السفيػمية تعخؼ عمى أنيا  

خرائز ضسشية لمذيء، أؼ ىي متعمقة بجػىخه إال أف السقاسات الجكلية تسيد بيغ 
 (3) الخرائز الزسشية كالخرائز الخارجية:

 ج( صمة الخرائص:
 كىي تشقدع إلى:

 _ سسات ذات صمة الزمة ككاؼية.
 سسات ذات صمة غيخ ضخكرية._ 

 _ سسات ذات صمة لكشيا غيخ زائجة.
 (4) _ التخكيب.
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 د( عدد العشاصر الخاصة لكل تعريف:
إف تحجيج العشاصخ الخاصة لكل تعخيف متػقف عمى ضخؼ استعساؿ التعخيف، ألف  

 (1) األمخ متعمق في بعس األحياف بكذف مفاـيع عمسية كتقشية كإدارية كقانػنية.
 ترتيب العشاصر والخاصة في السمفهظ:( ه

مػضػع تختيب العشاصخ الخاصة ىػ غيخ مزبػط ألنو مغ إلى ذلظ ألنو ال تػجج  
قػاعج لحلظ، حيث أف التختيب ليذ باألمخ السيع ألف األمخ يتعمق بعشاصخىا، متداكية في 

الحقل  شبيعتيا كحلظ األمخ ال يختمف عشج اختالؼ الصبيعة، فالتختيب يعتسج عمى حجكد
كالسخجع كمحل السخجع كالخرائز السعخفة لمسخجع، فعسمية تختيب العشاصخ تبقى بال 

 (2) أسباب.
كالخالصة: يسكغ السالحطة أف مجسػع الجراسات تتدع ببعس العيػب كالشقائز في 
مػضػع تختيب العشاصخ، ذلظ ألف مكػف التعخيف يدتشج إلى العجيج مغ الستصمبات المغػية 

 إلى الرعػبة في تحجيج الحاجيات الخاصة بالتعخيف.كىحا راجع 
 :الستذاكمةالتدسيات 

في بعس األحياف )ال تكػف( ال يسكغ ربط السعخؼ برشف أعع كبعشاصخ خاصة  
إنسا بأنػاع أخخػ معخفة، كيتعمق األمخ بالػحجات المدانية السعخكفة السخجع دكف المجػء 

، فاألجشاس الستذاكمة ىي مخاجع ىخمية تحت ىـخ السفيـػ إال أنيا مغ نفذ  إلى السفيـػ
 (3) السػقع كنفذ السدتػػ الؿياسي.
إف لمتعخيف أشكاال عجيجة يتخحىا مغ خالؿ أنػاع عشاصخ  كيفية السعرفة وشكل التعريف:

معخفة، ؼبعس الرشاؼيات ىي جدء ال يتجدأ مشيا، كيسكغ تقديع أنساط التعخيف أك 
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مغ أشكاليا: أنساط مختبصة بالسفاـيع كاألنطسة التي السعخؼ إلى ثالثة أصشاؼ انصالقا 
 تداىع فييا، األنساط السخسخة في الحؿيقة، كاألنساط التي تشجرج في أفق لداني كلغػؼ.

إف تعخيف نسط السعخؼ ىػ تعخيف يعجد الخرائز  نسط مفههمي قردا واستطرادا:
دسة، فيحا الشػع يتدع الكاؼية التي كصفت لغة كأدت إلى تػسيع السعشى كىحا يتعمق بال

  بػجػد مفيـػ أعسق الحؼ يكػف األقخب.
: يعتبخ ىحا الشػع مغ التعخيف ذا أىسية كبيخة لمجالليغ ألنو الشسط السرجعي في االستطراد

يصابق السزسػف السػسػعي كلكشو ال يفدخ، فيحا الشػع يكتفي باقتخاح السخجعيات فقط 
، فيػ ال يعج بشسط تعخيف فقاؿ إذ أنو يعتس ج عمى تعجاد الالئحة التي يشصبق عمييا السفيـػ

الحقل  داؿبإنفيحا التعخيف يحجد ججكلية معجسية، في حيغ أف االستصخاد يكتفي فقط 
، كفي ىحا الشسط االستصخادؼ كمسا كاف التػسع كبيخا كمسا  السعجسي السختبط بالسفيـػ

 (1) تقمز الفيع كالقرج.
: بعس التعخيفات تختكد عمى كصف السعشى لغة كذلظ باالستعانة بالكثيخ كيفيات لغهية

مغ الكمسات الستعارضة كالدسات السفيػمية، كىشاؾ كيفيتاف أساسيتاف كىسا: باإلحالة إلى 
لمذكل الحؼ تأخحه التعخيفات عغ شخيق  شقاكحجات معجسية أخخػ، ككيؽية تقدع بجكرىا 

 الدياؽ أك السشاؿ كىي:
 مغ معشى السعخؼ. جاجاستحزار مغ لفع آخخ قخيب إلى مخادؼ: فيػ  _ باإلحالة

_ باإلحالة إلى الشؿيس: يتسثل في اإلتياف بالشؿيس لكل كمسة كربصيا بشاؼية لمحرػؿ 
 عمى مقابل لمسعخؼ.

 (2) _ باإلحالة إلى السعادؿ: كىػ تعخيف كمسة بكمسة.
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 ب( بالدياق أو األمثمة:
بعس الكتاب إلى العسل كتفزيل الدياؽ عمى التعخيف مبخزيغ ذلظ أف  يعتسج 

التعخيف قج يجسج الفكخة، فالدياؽ ىػ عشرخ يخمي إلى إبخاز العشاصخ الجالة في الفكخة 
 (1) دكف الخػض في جسيع أركاف التعخيف.

 لغة الكتاب:
استخجميا مغ خالؿ قخاءة الكتاب كدراستو كؼيسا يخز لغة الكتاب أك المغة التي  

السؤلف في تصخقو لسػضػع السرصمح، كالحؼ يختكد عمى السفخدات كاأللفاظ السدتخجمة 
ىل ىي سيمة مفيػمة أـ غامزة معقجة؟ فإف األلفاظ السدتخجمة قج انقدست إلى جانبيغ، 

متجاكلة لجػ الجسيع، إذ عشج قخاءتيا ال  ألفاظ سيمة يسكغ لمقارغ فيسيا فيي ألفاظ مبدصة
القارغ أؼ صعػبة في فيع معشى كمقرػد األفكار، باإلضافة إلى أنيا ألفاظ يتذكل لجػ 

غيخ متجاكلة إذ أف القارغ ربسا ال يكػف عمى عمع كاشالع بيحه السرصمحات مسا يجعمو 
يبحؿ جيجا في شخح األفكار كتقخيب السعشى، فقج كانت لغة الكتاب مسدكجة بيغ الديل 

الفيع في حيغ في مػاضع أخخػ يحجث  كالرعب إذ أنو في بعس السػاضع يديل
العكذ، كىحا راجع لشجرة األلفاظ السػجػدة، كسا أنو تع استخجاـ العجيج مغ األلفاظ 
األجشبية، كالذيء الحؼ ربسا جعل لغة الكتاب صعبة أحيانا ىػ أنو جسيع السخاجع التي 

ة ربسا ىحا ىػ اعتسجىا السؤلف مخاجع أجشبية مسا يجؿ عمى أف ىشاؾ تخجسة ألفكار أجشبي
ضافة إلى كجػد بعس األخصاء ربسا أخصاء في صعػبتيا كىحا جانب سمبي، باإل الدبب

مصبعية، كسا أنو في العجيج مغ العشاصخ ال يػجج تدمدل فييا إذ أنيا يػجج تفخعات كثيخة 
مسا يحىب لمقارغ إلى أؼ عشرخ يشتسي العشرخ اآلخخ، أما في الجانب البالغي، 

جـ أبجا الرشاعة الكالمية ألنو غابت تساما شتى أنػاع الرػر البيانية فالسؤلف لع يدتخ
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كالسحدشات البجيعية، فيي لغة مالت إلى التحميل كالسشاقذة كاىتست بمب السػضػع ال 
 بذكمو.
 الشقد:
دراسة "دمحم أمصػش" لسػضػع السرصمح ليدت بجراسة ججيجة، إنسا ىػ مػضػع  

ابقا، إذ أف السؤلف لع يأتي بفكخة ججيجة الصخح أك يعتبخ مكخرا حيث أنو تع دراستو س
محتػػ لع يكغ مجركسا مغ قبل أك بأفكار خاصة تعالج ما لع يتصخؽ إليو في عمع 
السرصمح، كحدب االشالع عمى الكتاب مغ خالؿ دراستو كقخاءة محتػاه فإف الكاتب 

لتي في بعس استخجـ أسمػب التحميل الخالي مغ أؼ نػع مغ أنػاع أساليب التذػيق ا
األحياف تذج انتباه القارغ كتجفعو إلى القخاءة، إال أف مػضػع دراسة السؤلف ذك ؾيسة 
عمسية كػف مػضػع السرصمح مػضػع كاسع كججيخ بالبحث، إال أنو ليدت لو صمة كبيخة 

 بالسجتسع إذ أنو يعالج مػضػعا عمسيا ال اجتساعيا.
خالؿ قخاءتو يسكغ أخح فكخة شاممة كعشجما تأتي إلى عشػاف الكتاب فشجج أنو مغ  

عسا ىػ مصخكح في مزسػف الكتاب، كػف العشػاف يعج البػابة الخئيدية لمكتاب، فمو عالقة 
كاضحة كصخيحة مع السحتػػ، إذ أنو مغ مكػناتو "السرصمح" كىحا ما كججناه السػضػع 

 الحؼ تسحػر عميو الكتاب ؼبالتالي ىحا شيء إيجابي.
در كالسخاجع فيي قائسة كميا أجشبية إذ أف "دمحم أمصػش" لع أما عغ قائسة السرا 

يجرج في دراستو أؼ مرجر عخبي ككأنو لع يتع التصخؽ لسػضػع السرصمح مغ شخؼ 
 العخب، فقج كاف باإلمكاف السدج بيغ مخاجع عخبية كمخاجع أجشبية.

يا أما عغ السقجمة فقج كانت تسييجا لسا يدمج في مزسػف الكتاب، فقج أدرج في 
الكاتب أفكارا محػرية لسػضػع السرصمح، حيث ابتجأىا بصخح مجسػعة مغ اإلشكاليات 
التي يتع اإلجابة عشيا في السحتػػ كأدرج فييا، في األخيخ أف كتابو عبارة عغ دفتخ 
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تسخيغ لمصالب الحؼ يخيج تقري مػضػع عمع السرصمح كالبحث عغ معمػمات أكثخ كسا 
 مة إلى السشاىج السدتخجمة في الجراسة.أنو لع يتع اإلشارة في السقج

كتاب "السرصمح تعخيفو كمبادئو" لسحسج أمصػش لع يكغ في مشيجيتو كدائخ الكتب  
األخخػ، إذ أنو لع يكغ مقدسا إلى أبػاب كاألبػاب إلى فرػؿ، فقج كاف عبارة عغ 

ؿ نطخؼ مجسػعة مغ العشاكيغ العامة كالفخعية، كسا أنو قج قدع كتابو إلى جدأيغ: األك 
كالثاني عبارة عغ تعخيفات كتقديسات لكل ما يتعمق بالسرصمح، كسا احتػػ الكتاب عمى 
خاتستيغ، خاتسة الجدء الشطخؼ كخاتسة الجدء الثاني، مسا جعمو يختمف عغ سائخ الكتب 

 مغ حيث السشيجية.
أما عغ مػضػع السرصمح، كسا سبق بالحكخ أنو مػضػع ليذ بالججيج، فقج تصخؽ  
لعجيج مغ الكتاب كالسؤلفيغ، كمغ خالؿ االشالع عمى بعس مغ تصخقػا ليحا إليو ا

السػضػع نجج أنو ىشاؾ نقاط تػافق مع دراسة "دمحم أمصػش" لسػضػع السرصمح، إذ أنيع 
ليع نفذ الشطخة بأف قزية كضع السرصمح مغ خالؿ أساليب كمبادغ معيشة ليذ باألمخ 

بيا، ككحلظ أنو ىشاؾ اختالؼ بيغ السفيػـ الييغ، كىحا نطخا لرعػبة كجػد ما يشاس
كالسرصمح إذ أف لكل مفيـػ خاص كخرائز تسيده. فجسيع السؤلفيغ لع يدتصيعػا ضبط 

 آليات كضع السرصمح كإنسا عالجػا كيؽيات كضع السرصمح كل حدب مجلػالتو.
مػضػع السرصمح مػضػع ليذ بالسزبػط فمكل رأيو كنطختو كعمى ماذا يعتسج في  

 السرصمح، إال أف الشتيجة تػشظ أف تكػف مػحجة.تعخيف 
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 :الخاتسة
بعج دراسة الكتاب دراسة مفرمة كشاممة لجسيع فرػلو كعشاصخه الستسحػرة حػؿ مػضػع 
السرصمح، يسكششا في األخيخ حرخ ما جاء في ىحا الكتاب في مجسػعة مغ الشتائج التي 

 تػصمشا إلييا، كىي كالتالي:
تػضيح السؤلف معشى السرصمح كخرػصياتو كالصخيقة التي يييكل بيا كالسبادغ  -1

 التي يجب أف تتبع لتعخيف مختمف السفاـيع.
ىشاؾ فخؽ بيغ السفيـػ كالتعخيف كالسرصمح، إذ أف لكل مشيا معاييخ خاصة تعتسج  -2

 في التعخيف بيا.
 تفاؽ عمى تعخيف السرصمح خاصة ؼيسا يتعمق ببشيتو.اختالؼ السرصمحيغ في اال -3
كجػد صعػبات في تحجيج تعخيف السرصمح فيي صعػبات نطخية أكثخ مشيا  -4

 مشيجية.
 عجـ تصخؽ الكتاب لسعاييخ ككيؽية تصبيقيا كعجـ القجرة عمى تحجيجىا. -5
 ىشاؾ غسػض كبيخ في مػضػع التعخيف كالسرصمح. -6
 رائز ككسائل يدتعسميا الباحث في التعخيف.لكل تعخيف بالسرصمح خ -7
 لمتعخيف العجيج مغ الػضائف في مجاؿ السرصمحية أىسيا: -8
 .التعخيف يرف كيحرخ معشى أك مفيػما 
 .التعخيف يسيد بيغ السعاني كالسفاـيع 
 .التعخيف يخمق معشى أك مفيـػ لتدييل التػاصل 
 .التعخيف يييكل الشطاـ المداني أك السفيػمي 
 يؤدؼ كضيفة تعميسية مػحجة. التعخيف 
 ىشاؾ ما يدسى بالػحجات السعجسية كىي: الكمسة، السرصمح، اسع العمع. -9

 الػحجة المداني مغ األسذ التي تسثل جدءا ال يتجدأ مغ السرصمح. -10
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السقاربة الشطامية غيخ كاؼية لإلحاشة بسا ىػ تعخيف، لحلظ يشبغي االىتساـ بسعشى  -11
 كتحجيج الشطاـ الحؼ يشتسي إليو.أكسع لمتعخيف 

يداعج االنتطاـ الحؼ يالحع في مدتػػ البشية الجاخمية لمتعخيف في الكذف عغ  -12
 نطامية مشيجية لبعس األنطسة السفيػمية األخخػ.

الجراسة السيجانية لمسرصمح كالتعخيف تسكغ مغ إبخا التشاقس كالغسػض في  -13
 التعخيفات.

الخبط كىي مذاكل ربط بفئة مفيػمية كمذاكل ربط بشػع  يػجج أنػاع مغ مذاكل -14
 عالقة.

تعتسج أساليب التحميل عمى العجيج مغ الػسائل، كىي المغة السعمسة كتأشيخ  -15
 التعخيفات.

السبادغ الستبعة في التعخيف ىي مبادغ االقتراد ؼيو، كمبجأ التعسيع كالتجخيج  -16
 كمبجأ التعادؿ كالتبجيل كمبجأ الترخيح.
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 :قائسة السرادر والسراجع 
 أوال: السرادر.

أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ، تح؛ دمحم دمحم تامخ كآخخكف، الرحاح، مادة  .1
 .2009،  د. ط، دار الحجيث، القاىخة، 01)صمح(، السجمج 

الحسيج ىشجاكؼ، كتاب العيغ، مادة )صمح(، الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ، تح؛ عبج  .2
 .2003، دار الكتب العمسية، بيخكت، لبشاف، 1، ط 04السجمج 

الذخيف عمي دمحم عمي الجخجاني، التعخيفات، دار الكتب العمسية، بيخكت، د. ط،  .3
1995. 

مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب الفيخكز آبادؼ، تح؛ دمحم نعيع العخقػسي، القامػس السحيط،  .4
 د. ت. )صمح(، د.ط، مادة

 ثانيا: السراجع.
 الكتب:

األميخ مرصفى الذيابي، السرصمحات العمسية في المغة العخبية في القجيع كالحجيث،  .5
 .1955السجسع العمسي، دمذق، د ط، 

حسيجؼ بغ يػسف، التعخيف السرصمحي: دراسة في ضػء السرصمحية الحجيثة، مخكد  .6
 الكتاب األكاديسي، دط، د ت.

رجاء كحيج دكيجرؼ، السرصمح العمسي في المغة العخبية عسق التخاثي كبعجه السعاصخ،  .7
 .2010، 1دار الفكخ، دمذق، ط

شخناف سييمة، إشكالية تخجسة السرصمحات العمسية في السعاجع السخترة، دار ىػمة،  .8
 .2013الجدائخ، د.ط، 

ف، مكتبة لبشاف ناشخك  عمي القاسسي، عمع السرصمح أسدو الشطخية كتصبيقاتيا العمسية، .9
 .2008 ،1بيخكت، ط 
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 ،2القاىخة، ط ، الشيزة السرخية، مكتبة مقجـ في عمع السرصمحعمي القاسسي،  .10
1987. 

، 1دمحم أمصػش، السرصمح تعخيفو كمبادئو، دار االبتكار لمشذخ كالتػزيع، ط  .11
2017. 

كتاب دمحم عمي الدركاف، الجيػد المغػية في السرصمح العمسي الحجيث، اتحاد  .12
 .1998العخب، دمذق، د ط، 

 الرسائل الجامعية:
بغ مالظ أسساء، إشكالية تخجسة السرصمح المداني كالديسيائي مغ الفخندية إلى  .13

، رسالة ماجيدتخ، جامعة أبي بكخ -أنسػذجا–العخبية معجع "السجيب" ألحسج العايج 
 .2014بمقايج، تمسداف، 

داتو العخبية، رسالة ماجيتدخ، فخج حسادك، السرصمح األسمػب العخبي في ندح .14
 .2010جامعة قاصجؼ مخباح كرقمة، 

مػساكؼ دليمة، محمبي أماؿ، السػاضعة السرصمحية كأثخ السشابع السعخؼية السختمفة  .15
، رسالة ماجيدتخ، جامعة عبج الخحساف ميخة، بجاية، -أنسػذجا–فييا، أحسج أكزؼ 

2011. 
 السقاالت:

مادة السشيجية، جامعة عبج الحؽيع بػ محسػد سسايمي، مصبػعة جامعية في  .16
 .2017الرػؼ، ميمة، 

زىيخ قخكؼ، التأسيذ الشطخؼ لعمع السرصمح، مجمة العمـػ اإلندانية، جامعة  .17
 .2008، جػاف 29قدشصيشة، العجد 
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 ممخص السذكرة بالمغة العربية:

"السرصمح تعخيفو كمبادئو" عكفشا في ىحه السحكخة عمى دراسة نسػذجية لسخجع اسسو  
لسؤلفو "دمحم أمصػش"، حيث اعتسجنا عمى مجسػعة مغ السشاىج كىي السشيج الػصفي 
كالتحميمي كالشقجؼ، كذلظ لجراسة عمع السرصمح كما يتعمق بو كبعس السفاـيع األخخػ، ثع 

 قسشا بجراستيا كمعالجتيا.

ا السجخل فقج كاف عبارة فقج تزسشت ىحه السحكخة فرميغ كمقجمة كخاتسة كمجخل، أم 
عغ بصاقة قخاءة لمكتاب، أما الفرل األكؿ فقج تصخقشا ؼيو إلى الػصف الخارجي لمكتاب 
ككحلظ الػصف الجاخمي لمكتاب، فأما الفرل الثاني فقج كاف عبارة عغ قخاءة في محتػػ 

اتسة الكتاب مغ خالؿ تمخيز مزاميغ الكتاب كمشاقذتيا كمشاقذة السشيج الستبع، كأما الخ
فكانت عبارة عغ مجسػعة مغ الشتائج الستػصل إلييا مغ خالؿ استقخاء مادتو العمسية 

 كتحميميا.

 الكمسات السفتاحية:

 _ السرصمح.    _ مبجأ.    _ التعخيف.    _ دمحم أمصػش.  _ قخاءة.
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Résumé de la note en français : 

 Dans cette note, nous avons travaille sur une étude exemplaire 
d’une référence nommée « le terme, sa définition et ses principes » par 
son auteur « Mohamed Amtoush », Ou nous nous sommes appuyés sur 
la méthode descriptive – analytique- critique, Afin d’étudier ce qui est 
lié a terminologie et quelque autres concepts liés au sujet, Et nous les 
q=avons étudies et traités. 

La note comprenait une introduction, Deux chapitres et une conclusion 
quant a l’introduction , C’était une catie de lecture pour le livre, Le 
premier chapitre traitait de la description externe du livre et de la 
description interne du livre, Le deuxième chapitres était une lecteur de 
contenu du livre en résumant, en discutant et en discutant du contenu  
du livre et en discutant du programme d’études quant la conclusion, Il 
s’agissait d’un ensembles de résultats obtenir en extrapolant et en 
analysant son matériel scientifique. 

Les Mots Clés : 

- Le Terme. - Principale. – Définition. - Mohamed Amtoush.  

– Reading. 
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Note Summary in English : 

 In this note, we worked or an exemplary study of a reference 
named *The Term its definition and principles* by its author 
« Mohamed Amtoush », Where we relied on the critical analytical 
descriptive method. In order to study what is related to the subject, And 
we studied and treated them. 

 The Note included an introduction, Au introduction, two 
chapters and a conclusion, As for the introduction, It was a reading card 
for the book, The first chapter dealt with the external description of the 
book and the internal description of the book, By summering, 
discussing and discussing the contents of the book and discussing the 
cuniculum followed. 

 As for the conclusion, It was a set of results reached by 
extrapolating and analyzing its scientific material. 

Key Words: 
- The Term - principal   - definition - Mohamed Amtoush.     

 -reading  

 

  
 


