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 النكرة: نظراٌت يف املفهوم ووقفٌة مع املصطلح

 فائل حممد بلحاف عامر

 أستاذ اللغة والنحو، قسم اللغة العربية، كلية العلوم واآلداب برشورة، جامعة نجران

 هـ(82/6/0118 هـ، وقبل للنرش يف5/01/0110 )قدم للنرش يف

  

 .املصطلح ،املفهوم ،النكرة الكلامت املفتاحية:

ومصطلًحا من خالل تساؤلنِي مركزّيني مها: كيف حاول هذا البحث أن يتعّقب )النكرة( مفهوًما  :البحث ملخص

ظهر هذا املفهوم عند املتقدمني من النحاة؟ وهل كان مصطلحهم )النكرة( مصطلًحا موفًقا؟ ولإلجابة عن هذين 

السؤالني ُقّسمت الدراسة عىل مبحثني مسبوقني بتوطئة مقتضبة عن أسباب اختيار املوضوع. عرض املبحث األول 

يف تراث املعجميني العرب والنحاة ورّشاح األلفية، كام تكلم عىل النكرة من خالل األحكام، وهل  النكرة مفهوًما

كان مفهومها فعاًل مفهوًما عرًسا؟ وُخّصص املبحث الثاين للمصطلح والتعريف، فكان فيه حديث عن مصطلحات 

إىل تعريفها عند النحاة متقدمني العربية، ومبادئ وضع املصطلح اجلّيد، وموقع النكرة من كل ذلك، باإلضافة 

ومعارصين، وُختم البحث بأهم النتائج التي توصل إليها، ومنها: أّن النحاة العرب مّثلوا ملفهوم )النكرة( متثياًل عقليًّا 

بوساطة عنارص فردية تعّّب عن يشء واحد، واجتمعت هذه العنارص املنفردة لتشّكل الصورة الذهنية هلا، وهي صورة 

اجلالء والوضوح والبيان اليشء الكثري، كام حتّققت للمصطلح صفة )املصطلح اجلّيد( من خالل توّفر مبادئ  فيها من

وأسس مصطلحية فيه منها: االنطالق من املفاهيم، واالقتصاد يف اللغة، واألخذ باالستعامل اللغوي الشائع، 

 .والتوحيد، والصيغة الواضحة، والسامح باالشتقاق
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Abstract. The current research aims at investigating the concept of the indefiniteness as a concept and ad a term, 

focusing on two main questions: How was this concept coined by traditional grammarians in the ancient times? 
And has this term been consistent? In order to answer these questions, the study is divided into two sections, 

preceded by a brief overview of the rationale of the study. The first chapter presents the concept of indefiniteness 

as used by the Arab lexicographers, grammarians, and writes about Al-Alfiyyas. In addition, the research sheds 
light on the rules of indefiniteness as to whether it is difficult to grasp. The second chapter was allocated for the 

definition and term of indefiniteness, where there was a discussion on the Arabic terms of indefiniteness, the 

principles of coining an appropriate term, and the status of indefiniteness, as well as the definition of 
indefiniteness by traditional and modern grammarians. The research concludes with the main results it reached 

such as: the Arab grammarians explain the concept of indefiniteness rationally via several individual elements that 
mean one thing, that all the elements to make the representation/conceptualization of indefiniteness, which shows 

that the term has been clear enough and presents the “appropriate term” characteristic since it has certain 

terminological principles such as, being based on concepts, linguistic conciseness, the common linguistic use, 
unity, clarity, and derivability. 
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 مقدمة:

العريّب بمسائله وقضاياه شغاًل شاغاًل لكثري مازال النحو 

ومصطلحاته جمااًل رحًبا  يمهمن الباحثني، ومازالت مفاه

للبحث والدرس، جيد الباحث يف أبوابه وبني موضوعاته أكثر 

من فكرة حتتاج إىل وقفة وأكثر من مسألة حتتاج إىل متحيص 

ورأي، وما من شك أّن ذلكم الباحث جيد نفسه يف مواضع 

وهو جيول هنا وهناك مفتوًنا بصنيٍع حمكٍم من القواعد  شتى

واألصول، حيث استطاع النحاة تشييد رصح النحو وإقامة 

من هذا املنطلق تسعى  ،أركانه بعمٍل غاية يف اجلودة واإلتقان

هذه الدراسة )النكرة.. نظراٌت يف املفهوم ووقفة مع 

املصطلح( إىل تعّقب مفهوم نحوي قديم وفق أسس علم 

املصطلح احلديث ومبادئه، وعقد مقاربة بني الرتاث وعلم 

املصطلحية، والنظر يف مدى توافقها مفهوًما ومصطلًحا 

وتعريًفا مع مبادئ لغوية معارصة، نشأت وتطّورت يف 

السنوات األخرية، وصار ُينظر إليها اليوم بعّدها منطلقات 

 ألي علم من العلوم.

البحث قسمني: األول وانسجاًما مع العنوان فقد انقسم  

يف املفهوم والثاين يف املصطلح، وُسبقا بتوطئة مقتضبة عنواهنا 

)ملاذا النكرة؟(، هي أسباب اختيار هذا املوضوع. يف املبحث 

األّول كان هناك كالم عىل: النكرة يف اللغة واالصطالح، 

وصورهتا عند املتقدمني من النحاة، وكيف عاجلها صاحب 

ن بعده، وصواًل إىل أحكام النكرة، لينتهي األلفية والرّشاح م

املبحث بالنكرة واملعرفة مًعا: عرٌس يف املفهوم أم تداخٌل يف 

التقسيم. وُخّصص املبحث الثاين للمصطلح ومن بعده 

التعريف، فكان فيه حديث عن: املصطلح يف العربية، ومبادئ 

وضع املصطلح اجلّيد وموقع النكرة مصطلًحا منه، لُيختم 

ث بتعريف النكرة عند املتقدمني من النحاة وبعض البح

 املعارصين.

وقد اقتىض البحث االّطالع عىل الدراسات املتصلة  

وحديثها، فأفاد منها وضّمن بعضها يف  باملوضوع قديمها

الدراسة، وأشار إىل تلك املواضع عند التوثيق. وسلك يف 

منهجه العلمّي مسلك الوصف والتحليل، إْذ كان ينقل عن 

النحاة، وحيّلل ما ذكروه، ثّم خيضعه ملبادئ علم املصطلح 

احلديث، وصواًل إىل أحكام ونتائج موضوعية ومقبولة 

 ة.ُُسدت يف اخلامت

 توطئة: ملاذا النكرة؟

يقوم البحث العلمّي عادة عىل تساؤل مركزّي مفاده: ما 

سبب اختيار هذا املوضوع؟ وما الذي يمّيزه عن غريه؟ وِِلَ ِلْ 

خُيرت سواه؟ وهل يمّثل هذا املوضوع مشكلًة تستلزم الوقوف 

عندها واخللوص منها إىل حّل أو رأي ُيطمأّن إليه؟ وتأسيًسا 

تساءل متسائل: ملاذا احلديث عن النكرة حتديدا؟  عليه رّبام

وملاذا البحث فيها مفهوًما ومصطلًحا؟ وهل هلذا املصطلح 

 أمهية ختتص به دون سائر املصطلحات النحوية األخرى؟

تظهر أمهية )النكرة( يف كوهنا القسيم األول لواحد من 

أشهر األبواب النحوية، حيث ُيعّد باب النكرة واملعرفة من 

بواب املهمة يف النحو العريّب، بل هو من األبواب األوىل األ

التي استفتح هبا معظم النحاة مؤلفاهتم، بعّدِه من املواضيع 

األساس التي تنبني عليها مواضيع تالية، وقد حتّدث عن هذه 

هـ( شارح  319األمهية عدٌد من النحاة، فقال املرادّي )ت 

ب إىل هذا املوضع، لتوقف إنام قّدم الناظم هذا البا"األلفية: 

 "كثري من األحكام اإلعرابية عليه، وبدأ بالنكرة؛ ألهنا األصل

هـ(:  900(. وقال السيوطي )ت 0/756، 8112)املرادي، 

ملا كان كثري من األحكام اآلتية ُتبنى عىل التعريف والتنكري، "

وكانا كثريي الّدور يف أبواب العربية صّدر النَّحاة كتب النّحو 

، 0922)السيوطي،  "رمها بعد اإلعراب والبناءبذك

0/802.) 

إذن تظهر أمهية موضوع )النكرة( يف كونه مهاًم يف حتديد  

ضوابط اللغة، وتوقف كثري من األحكام عليه، كام أّن له دوًرا 

ال يمكن التقليل منه يف صحة كثري من الرتاكيب، يضاف إىل 

النحوية مجيعها ذلك أّن املصطلح كثري الدوران يف األبواب 

وىف مقدمتها: املبتدأ واخلّب، ونواسخ االبتداء، والفاعل، 

 واحلال، والتمييز، وغريها كثري.

ينضاف إىل ذلك أّن النكرة ومعها املعرفة فصيلة نحوية 

مهمة ُيراد هبا التعيني، وتساعد بشكل كبري جّدا يف إدراك 

أحكام  وظائف الكلامت يف اجلملة العربية، كام أّن جزًءا من

ا يف نظام  النحاة تعتمد عليها، وهذا ما جعل هلا دوًرا حموريًّ

(. وثمة أمر آخر مهم 06ص ، 0993اللغة العربية )نحلة، 

جيعل من هذا املوضوع جديًرا بالبحث، أمر مرّده إىل احلقل 

التعليمي؛ ذلك أّن املعلم واملتعلم يتعامالن مع هذا املصطلح 

مه للطالب بيرس وسهولة بكثرة، وهذا ما يستدعي تقدي
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وتقريبه إليهم، وجتاوز أي عرس قد ينشأ، أو أي غموض قد 

 يطرأ.

كل هذه املسوغات جمتمعًة جتعل من البحث يف )النكرة(  

أمًرا ذا أمهية، البحث يف مفهومها ويف مصطلحها ويف 

تعريفها، بخاصة أّن عناية اللغويني اليوم بعلم املصطلح 

لوم اللغوية احلديثة املهمة التي صارت كبرية بعّده من الع

تبحث يف املصطلحات، وطرق وضعها، وتوحيدها، كام 

 يبحث يف الظاهرة االصطالحية ومسائل االصطالح. 

 

 املبحث األول: املفهوم:

املفهوم لفٌظ مشتق من )الفهم( الذي يشري لغًة إىل معرفة  

فِهمه فْهاًم "هـ(:  300اليشء بالقلب، وعن ابن منظور )ت 

وفَهام وَفهامة: َعلِمُه... وفهمُت اليشء: عقلته وعرفته، 

وفّهمُت فالًنا وأفهمته وتفّهم الكالم: فِهمه شيًئا بعد يشء... 

، 0999نظور، )ابن م"واستفهمه: سأله أْن يفّهمه

(. فاملعنى اللغوي )للمفهوم( دائٌر يف املعرفة 08/159

والعلم، وكأّننا عندما نطلق لفظ )املفهوم( نقصد به املعروف 

 0191ويف االصطالح عّرفه أبو البقاء الكفوي )ت  ،واملعلوم

هو الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها األلفاظ "هـ( بقوله: 

ّصورة الذهنية من حيث وضع أو ال، كام أن املعنى هو ال

بإزائها األلفاظ. وقيل: هو ما دّل عليه اللفظ ال يف حمل 

(، وما ذكره أبو البقاء 261 ص ،0920)الكفوي، "النّطق

هنا رصيٌح يف أّن املفهوم صورة ذهنية، واملعنى صورة ذهنية 

أيًضا، بيد أّن املعنى يقتيض لفًظا، واملفهوم ال يقتيض اللفظ 

 يف –ذا علمنا أّن املفهوم ال يقتيض لفًظا، وهو بالرضورة، وإ

 ليس أمرٌ  لألذهان تقريبه أنّ  أيقنّا ذهنية صورة – األول املقام

 .باليسري

وعّرف املناطقة املفهوم تعريًفا غري بعيد عن أرباب  

املعنى الذهني الذي يثريه اللفظ يف "االصطالح فقالوا إّنه: 

 ص ،0997)حبنكة، "عليهاألذهان، واللفظ داللة كالمية 

(؛ فـ )النكرة( مثاًل لفظ، وهذا اللفظ عندما ُيطلق يثري يف 15

 لفظ بني يفّرقون – ذلك بعد –الذهن داللة معينة، وهم 

الصورة والصفات التي يدّل عليها نحو  الذهن يف يثري جزئّي 

)سيبويه(، ولفظ كيّل يثري يف الذهن الصفات العامة األساسية 

 ،0997ها األفراد نحو لفظة )مدينة( )حبنكة، التي يشرتك في

، والكيّل يف الكالم عندهم غالًبا ما يدّل عىل  (15 ص

 ص ،0997)حبنكة،  النكرات نحو: إنسان، ونجم، ورجل

ينطبق عىل أفراد، وكل فرد من هذه "(، والكيّل مفهوم 75

األفراد هو جزئي هلذا الكيّل، وكّل جزئّي ُيطلق عليه اسم 

)خالد( مثاًل جزئي، وُيطلق عليه اسم )إنسان( الذي كيّل، فـ 

 (.73 ص ،0997)حبنكة، "هو كيّل له

إّن تفريق املناطقة بني اللفظ اجلزئّي واللفظ الكيّل أقرب  

فاللفظ  ،ما يكون إىل ما نصطلح عليه باخلصوص والعموم

اجلزئي خاص يدّل عىل صورة حمددة، واللفظ الكيّل العام 

 –كون يف صفات عامة، والنكرات يدل عىل أفراد يشرت

 ،ّي اجلزئ ال الكيلّ  اللفظ ضمن تندرج – يرون ما بحسب

وجيدر بنا أْن نذكر هنا أّن ختصيصنا احلديث عن املفهوم عند 

املناطقة إّنام هو لسبب؛ ذلك أّن من الدارسني من يرى أّن 

البحث املصطلحّي جمال حمصور بني اللغة واملنطق، قال 

الدراسة العلمية للمصطلحات جمال حمدود " :Fosterفوستري 

 (.70 ص ،0922)اخلوري، "بني اللسانيات واملنطق

 

 . النكرة لغًة واصطالًحا:0

تشري مادة )نكر( يف اللغة العربية إىل معاٍن عدة منها:  

اجلهل، والصعوبة، والشدة، والعيب، واجلحد، والتغري، 

كر اليشء فيقال: نكر األمر نكارة، أي: صعب واشتد، وأن

إنكاًرا إذا جهله أو جحده، وأنكر عليه العمل أي: عابه وهناه 

عنه، وتنّكر اليشء: تغري، ويقال: تنّكر له فالن: أخذ ييسء 

إليه بعد أن كان حُيسن، أو لقية لقاء بشًعا، والنُّكر: الدهاء، 

(. ومن الوهلة 877-5/878، 0999والفطنة )ابن منظور، 

( لغًة مّحالة لعدة دالالت ال جيليها إالّ األوىل يتضح أّن )النكرة

املعنى املقصود، غري أّن العلامء  - بوساطته –السياق، إْذ يظهر 

قدياًم كانوا يرّجحون بعض املعاين عىل غريها ألهّنا أقرب إىل 

املعنى املراد عاّم سواها. وتنبغي اإلشارة هنا إىل أّن تعدد 

يف علم املصطلح  دالالت املفهوم الواحد أمٌر له حماذيره

احلديث، ذلك أّنه مدعاة للتداخل واالختالط، ومن ثمَّ 

 الغموض واللبس.

وإذا ما خّصصنا احلديث عند أرباب املعاجم أكثر،  

هـ( من أوائل  035فسنجد اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت 

املعجميني العرب الذين ذكروا معاين هذه املادة، فقال: 
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نعٌت لألمر الشديد، والرجل النكر: الدهاء، والنكر: "

والنكرة: نقيض الداهي، يقال: فعله من ُنكره، ونكارته، 

ر: التغري عن حال ترسك إىل حال تكرهها، املعرفة ... والتَّنَكُّ

والنَّكرُي: اسم لإلنكار الذي يعنى به التغري. والنَّكرة: اسم ملا 

خيرج من احلوالء وهو اخلراج من قيح أو دم 

(. ويلحظ يف كالم 5/755، 0925هيدي، )الفرا"كالصديد

اخلليل هذا أّنه أشار إىل النكرة بعّدها نقيض املعرفة، وِل 

ُيفّصل القول فيها أكثر، وكأّن ذكر قسيمها املشهور )املعرفة( 

اسم ملا "ُيغني عن أي إيضاح، بيد أّنه ذكر تعريًفا للنكرة: 

، "خيرج من احلوالء، وهو اخلراج من قيح أو دم كالصديد

 .جيعل من النكرة لغًة مفهوًما متعدًدا

هـ( بمعنى ِل يذكره غريه حني  795متّيز ابن فارس )ت و 

عقد عالقة بني مادة ) ن/ك/ر( وما ال يستقّر يف القلب فقال: 

يدّل عىل خالف نكر: النّون والكاف والّراء أصل صحيح "

له التي يسكن إليها القلب، ونكِر اليشء وأنكره: ِل يقب املعرفة

(، 5/136، 0939)ابن فارس، "قلبه وِل يعرتف به لسانه

فمعيار التفريق بني املعرفة والنكرة عنده أّن األوىل تشري إىل ما 

يستقّر يف القلب، وتشري الثانية إىل ما ِل يستقّر يف القلب، وكأّنه 

ُيلمح إىل أّن املعرفة ما ُعِرف وُعلِم، والنكرة ما ُجِهل وُجحد، 

االفرتاض فهو ِل خيرج من عباءة سابقيه من وإذا ثبت هذا 

 أرباب املعاجم.

هـ( فقد جاء  537أمّا نشوان بن سعيد احلمريي )ت  

املعنى عنده أوسع وأكمل، وكأنه قد أفاد ممّن سبقه فقال: 

والنّكرة من األسامء: ما ليس فيه النَّكِرة: نقيض املعرفة، "

نكرة: ، نحو: رجل وغالم، ومن الختصيص ألحد دون أحد

مثلك وشبهك ونحوك ورضبك وكافيك وناهيك وحسبك 

وغريك، واسم الفاعل الذي بمعنى احلال واالستقبال 

كقولك: مررت برجل مكِرمك غًدا، يقّدر فيه التنوين؛ أي 

مكرٍم لك، كقوله تعاىل: عاِرٌض مُمْطُِرنا )سورة األحقاف، 

 (، أي ممطٌر لنا. وأنكر النكرات: يشء ثم جوهر ثم جسم81

، 0999)احلمريي، "ثم حيوان ثم إِنسان ثم رجل ونحو ذلك

لقد حتّدث نشوان يف نّصه هذا عن أكثر من  ،(01/6318

فاكتفى أّواًل بحدِّ النكرة بأهّنا نقيض املعرفة، ثّم ذكر أّن ،أمر

النكرة من األسامء ما كانت عامة يف جنسها ليس فيها 

عبريه، ختصيص لفرد دون فرد، أو ألحد دون أحد بحسب ت

وأعقب ذلك بالتمثيل للنكرات، ليصل به احلديث يف النهاية 

 إىل مراتب النكرة بادًئا بأنكرها.

وإذا ما انتقلنا إىل املفهوم عند أرباب االصطالح، فسنجد  

 "هـ( يعّرف النكرة بقوله:  206الرشيف اجلرجاين )ت 

)اجلرجاين، "النكرة: ما وضع ليشء ال بعينه، كرجل، وفرس

(، وهذا ما يعني أّن الصورة الذهنية هلا 861 ص ،0923

تظهر يف الشيوع والعموم، فإذا ُأطلقت ُعلَِم أهّنا ال تدّل عىل 

النكرة: "معنّي من جنسها. وعّرفها أبو البقاء الكفوي فقال: 

هي ما ال يدل إالّ عىل مفهوم من غري داللة عىل متيِيزه 

 ،0920كفوي، )ال"وحضوره وتعينِي ماهيته من بني املاهيات

(، فالصورة الذهنية للنكرة عنده أهّنا ال حتمل داللة 291 ص

التمييز والتعيني واحلضور للامهية، يف إشارة منه إىل أهّنا عامة 

 غري حمددة.

إّن أبرز ما ُيالحظ يف حديث املتقدمني من أرباب املعاجم  

 اصطالًحا أهّنم جعلوا النكرة نقيًضا مللنكرة، سواء أكان لغًة أ

للمعرفة، واستقّرت الصورة الذهنية هلا عندهم يف هذا األمر، 

وكأهّنم حرصوا النكرة يف معنى اجلهل، وينبغي االعرتاف هلم 

هنا أهّنم كانوا موفقني يف هذا االستعامل حني ربطوا بني 

املعنيني اللغوي واالصطالحّي، أو باألحرى حني ملحوا 

ّرره علم املصطلح العالقة بني هذين املعنيني، وهو أمٌر يق

 احلديث اليوم عىل ما سيأيت.

 

 . النكرة يف تراث النحاة املتقدمني: 8

 املفاهيم من –أو صورة ذهنية  امفهومً بوصفها  –النكرة  

ذلك أّن  النحوية، األجيال بتعاقب النحاة عند تطورت التي

هـ( سيلحظ فيه تطّوًرا  021من يتتّبعه بدًءا من سيبويه )ت 

تدرجييًّا شيًئا فشيًئا وصواًل إىل االستقرار والنضج، وأبلغ 

دليل عىل ذلك أّننا لو طلبنا هذا املفهوم عند إمام النحاة 

عدد من اخلصائص  ساطةتتحدد بو فسنجد صورته الذهنية

وصف منه إىل التعريف، أو األحكام، بل هو أقرب إىل ال

اكتفى فيه سيبويه بذكر خفتها، ومتّكنها، وكوهنا األكثر دوراًنا 

واعلْم أّن النكرة أخّف عليهم من املعرفة، "يف الكالم، فقال: 

ثّم يدخل عليها ما تعّرف به، وهي أشّد متكنًا؛ ألّن النكرة أّول 

 ،0922)سيبويه، "فِمن ثمَّ أكثر الكالم ينرصف إىل النكرة

(، وقد جاء حديث سيبويه هذا عن النكرة يف مفتتح 0/88
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كتابه عند كالمه عىل )باب جماري أواخر الكلم يف العربية(، 

واملالحظ هنا أّنه ِل خيّص النكرة بتعريف حمّدد، رغم أّن 

صورهتا الذهنية )املفهوم( عنده تظهر يف مواضع أخرى 

لك حديثه عن متفرقة من كتابه دالًة عىل الشيوع، ومن أمثلة ذ

ألّنه من أمة كّلها له مثل وإّنام كان نكرة "النعت: 

 (.0/188، 0922)سيبويه، "اسمه

وإذا ما تأخرنا بالزمن قلياًل فسنجد أّن املفهوم يتضح  

هـ( يف التعريف اآليت:  825بعض اليشء عند املّبد )ت 

االسم املنّكر: هو الواقع عىل كّل يشء من أمته، ال خيّص "

 ،وفرس ،، وذلك نحو: رجلسائره ن اجلنس دونواحًدا م

وأرض، وكّل ما كان داخاًل بالبنية يف اسم صاحبه  ،وحائط

، 0967)املّبد، "فغري ممَّيز منه، إْذ كان االسم قد مجعهام

(، ويلحظ يف كالم املّّبد هذا أّن املفهوم بدأ يتضح 1/836

 جنسها، باحلّد والتمثيل، فأبرز ما يمّيز النكرة أهّنا شائعة يف

تصدق عىل مجيع أفراد اجلنس، ولتوضيح قوله مال املّّبد إىل 

 ،وحائط ،وفرس ،التمثيل فذكر أّن النكرة نحو: رجل

 وأرض.

هـ( عن النكرة فقال:  706وحتّدث ابن الرّساج )ت  

، وإّنام ُسّمي نكرة من كّل اسم عّم اثنني فام زاد فهو نكرة"

)ابن الرساج، "إذا ُذكرال تعرف به واحًدا بعينه أجل أّنك 

(، وهو ُيعنى هنا بمسألة العموم والشيوع 0/012، 0923

دون أن يرسم حدوًدا واضحة بينهام؛ فالنكرة هي العامة 

الشائعة يف جنسها، وأردف تعريفه هذا بعلة نحوية ذكر فيها 

سبب تسمية النكرة هبذا االسم دون غريه، وهي علة عائدة 

 إىل العموم أيًضا.

ا مقتضًبا فقال:  721لرمايّن )ت وحدَّ ا  هـ( النكرة حدًّ

 ص ،0993)الرماين، "املشرتك بني اليشء وغريه يف موضعه"

هـ( يف تعريفه للنكرة املّّبد  798(. وتابع ابن جني )ت 62

نحو: رجل  النكرة ما ِل ختّص الواحد من جنسه"فقال: 

وغالم، وتعتّب النكرة بالالم وبرّب نحو: الرجل والغالم، 

(، غري 92 ص ،0938)ابن جني، "ورّب رجٍل وُرّب غالم

أّن ما يمّيز تعريف ابن جني هذا أّنه حاول إيضاح املفهوم 

 والالم. ،واأللف ،بإيراد عالمات النكرة، وذكر منها ُرّب 

إّن جممل ما يقال يف هذا املقام أّن مفهوم النكرة ظهر عند  

)غري حمدد  املتقدمني من النحاة مفهوًما أقرب إىل الوصف

املعاِل واضح احلدود( عىل نحو ما نجد عند سيبويه، ثّم أخذ 

يتطّور رويًدا رويًدا عىل يد من تاله كاملّّبد وابن الرّساج وابن 

جني بتعريف يوّضح املراد ويبنّي املقصود، وقد ُيعضد هذا 

 التعريف وُيسند بالتمثيل أو العلة أو العالمات املميزة.

جتدر اإلشارة إىل أّنه ِمن النحاة َمن حاول الربط بني  

املعنيني اللغوي واالصطالحّي عند حديثه عن النكرة عىل 

هـ(؛ إْذ ذكر املعنى اللغوي  606نحو ما صنع العكّبّي )ت 

وأّما "هلا أواًل ثّم راح يتلمس املعنى االصطالحّي، فقال: 

ثّم جهلته،  النكرة فمصدر: نكرُت اليشء نكرًة ونكًرا إذا

، ولذلك تقول: ُوصف به االسم الذي ال خيّص شيًئا بعينه

هذا االسم النكرة، وهذا اسم نكرة، كام تقول: هذا االسم 

(، 0/130، 0995)العكّبي، "وهذا اسم معرفة ،املعرفة

واحلقُّ أّن مسلك العكّبّي هذا مسلك منهجّي موفق، تظهر 

، وهذا ما يعني أّن فيه العالقة واضحة بني املعنى واالصطالح

 التعبري يف دقةً  أكثر سيكونان – املصطلح بعده ومن –املفهوم 

 –سة، وِمن َثّم لن توّجه له املدرو االصطالحية الظاهرة عن

 أو التخطئة.  النقد سهام – املفهوم أي

 

 . النكرة عند رّشاح األلفية:7

هـ( بني النكرة واملعرفة يف  638فّرق ابن مالك )ت  

 ( فقال:08 ص املشهورة )ابن مالك، د.ت،ألفيته 

ــــؤثرا ــــُل أْل ُم ــــرٌة قاب  نك

 

 واقـٌع موِقَع مـا قـد ُذكـرا أو

 وغــرُيه معرفــٌة كهــم وذي 

 

 وهنَد وابنِي والغالِم والـذي

فذكر أهّنا: ما تقبل  ،وقد اكتفى يف حتديده للنكرة بالعالمة 

اح األلفية بعد ذلك يف  )أل( وتؤثر فيها التعريف، ودار رُشّ

هذا الفلك، فلك حتديد النكرة بعالماهتا، بل بعالمة واحدة 

النكرة: "هـ(:  626فقط هي قبول أل، فقال ابن الناظم )ت 

، ما تقبل التعريف باأللف والالم، أو تكون بمعنى ما يقبله

رس، فإّنه يدخل عليها األلف والالم فاألّول: كرجل وف

للتعريف نحو: الرجل والفرس، والثاين: )ذو( بمعنى 

صاحب، فإّنه نكرة وإْن ِل يقبل التعريف باأللف والالم، فهو 

 ص ،8111)ابن الناظم، "يف معنى ما يقبله وهو صاحب

(. وما ذكره ابن الناظم هنا من رشٍح للبيت األول ذكره 77

، 8112املقاصد واملسالك )املرادي، املرادي يف توضيح 

هـ( يف أوضح املسالك )ابن  360(، وابن هشام )ت 0/756
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هـ( يف رشحه  369(، وابن عقيل )ت 0/92، 0939هشام، 

 (.0/26، 0921عىل األلفية )ابن عقيل، 

وتذكر املصادر النحوية عالمات ُأخر للنكرة يف مقدمتها  

بذكر هذه العالمات )ُرّب(، ومن أوائل النحاة الذين عنوا 

وُتعتّب النكرة بأن يدخل عليها "ابن الرّساج حيث قال: 

)رّب( فيصلح ذلك فيها، أو ألف والم فيصري بعد دخول 

األلف والالم معرفة، أو تثنيها وجتمعها بلفظها من غري 

)ابن "إدخال ألف والم عليها، فجميع هذا وما أشبهه نكرة

ضها من العالمات (. كام تذكر بع0/012، 0923الرساج، 

غري األلف والالم ورّب: ِمن الدالة عىل االستغراق نحو: ما 

جاءين من رجٍل، وكّل الدالة عىل االستغراق أيًضا نحو: كلُّ 

رجٍل يأتيني فله مال، وكْم نحو: كْم رجٍل يف الدار؟ أو يكون 

 ،0933حااًل أو متييًزا أو اسم )ال( أو خّبها )ابن معطي، 

 (.7/37، 0991ي، ، والسيوط885 ص

واحلّق أّن االكتفاء بمفهوم مقترٍص عىل عالمة واحدة أو  

حتى عدد من العالمات جيعله مفهوًما ناقًصا، وهو أمر يوحي 

بأّن املفهوم مضطرب غري واضح، لذا جاء بعض املتأخرين، 

فبسط القول يف املفهوم، وأوضح حدود التعريف عىل نحو ما 

فأّما "حني قال يف النكرة: نرى عند ابن هشام األنصاري 

، النكرة فهي عبارة عاّم شاع يف جنس موجود أو مقدر

فإّنه موضوع ملا كان حيواًنا ناطًقا ذكًرا،  ،فاألول: كرجل

فكّلام ُوجد من هذا اجلنس واحد فهذا االسم صادق عليه. 

ا ينسخ  ،والثاين: كشمس فإهّنا موضوعة ملا كان كوكًبا هناريًّ

، فحّقها أن تصدق عىل متعدد، كام أّن ظهوره وجود الليل

ويمّثل نص ، (97 ص ،0967)ابن هشام،  "رجاًل كذلك

ابن هشام هذا أنموذجا ملرحلة نضج املفهوم واستقراره، 

 –مفهوٍم يعّّب عن صورة ذهنية جاء اللفظ داالًّ عليها، وُأتبع 

 . املفهوم هذا داللة عن معّّب  جامع بتعريف – بعدُ 

اح األلفية كانوا قد جتدر اإلشارة ه  نا إىل أّن عدًدا من رُشّ

تناقلوا أّن ابن مالك بعد أْن فرغ من تعريف النكرة انتقل إىل 

، 8112املعرفة ذاكًرا أهّنا غري النكرة )ينظر: املرادي، 

(، وأّنه استغنى بحّد النكرة عن حّد املعرفة 0/753

(، 0/052، 0993، والصبان، 0/26، 0992)األشموين، 

ا، بل اكتفى بالعالمة التي تدّل  واحلّق  أّنه ِل يذكر للنكرة حدًّ

ؤثر فيها يعليها وهي )أل(، جاعاًل النكرة: ما تقبل )أل( و

التعريف، ورّبام افرتض مفرتٌض أّن هدف ابن مالك من ذلك 

إذ حاول تقريب الفكرة ملتعّلم النحو  ،كان هدًفا تعليميًّا رصًفا

د جتعل األمر صعًبا ُمشكاًل، العريّب دون اخلوض يف تفاصيل ق

ا أوضح  بيد أّنه كان قد حّد النكرة يف كتابه الكافية الشافية حدًّ

  وأجىل حني قال:

  وغـرُيه معرفٌة كـ )عنرتة( ما شاَع يف جنٍس كعبٍد نكرة 

ما كان شائًعا يف جنسه "ثّم رشح بيت النظم هذا بقوله: 

ليس شائًعا فهو وما ، أو يف نوعه كإنسان فهو نكرة، كحيوان

)ابن  "، ما ِل يكن مقّدر الشياع. ومجلة املعارف سبعةمعرفة

 (.0/888، 0928مالك، 

ّن مفهوم النكرة عند صاحب األلفية إإّن مجلة القول هنا  

احها ال يظهر جامًعا للعنارص التي تشّكل الصورة  ورُشّ

الذهنية للمفهوم، وهو األمر الذي خلق إشكااًل عن املتعلمني 

 ورشوحها، األلفية دراسة عىل – ويقبلون –ين أقبلوا الذ

ومرّد ذلك اإلشكال اعتامد املفهوم عىل العالمات فقط، يف 

حني نرى املفهوم واضًحا عند ابن مالك يف الكافية الشافية 

حني مّثل فيه الصورة الذهنية للنكرة بألفاظ معّّبة قريبة من 

قاد بأّن قصور املدارك، وهو األمر الذي يدفعنا إىل االعت

 املفهوم يف األلفية كان بسبب رضورات النظم ليس غري.

 

 . املفهوم من األحكام:1

يرى أرباب علم املصطلح احلديث أّن التعبري عن  

املفاهيم أمٌر ليس باليسري؛ ألّن املفهوم صورة ذهنية جمردة، 

وهي حتتاج إىل ما يقّرهبا إىل األذهان، ومن طرق التقريب: 

 التي تندرج حتت هذا املفهوم، أو األجزاء التي ذكر العنارص

يتألف منها، وُرّبام ُذكرت أحكامه، أو ُمّثلت عليه ببعض 

(. واحلّق أّن املتقدمني من 5 ص ،8106األمثلة )بوشاقور، 

النحاة كانوا قد رسموا لنا صورة ذهنية للنكرة بمجموعة من 

 األحكام والصفات التي خّصوها هبا، ومنها:

 رة أصل واملعرفة فرع:أ. النك

جُتمع كتب النحو عىل أّن النكرة هي األصل واملعرفة  

الندراج كل معرفة حتت كل نكرة من غري عكس، "فرع، 

 ص ،8111)ابن الناظم،  "واملعرفة منحرصة باالستقراء

(، وهلذا بدأ النحاة حديثهم يف هذا الباب بالنكرة فقدموها 77

، واألشموين، 31-69 ص ،0921عىل املعرفة )ابن هشام، 
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، والصبان، 0/009، 8111، وابن الصائغ، 0/25، 0992

(، وال تنقل تلكم املصادر خالًفا يف ذلك 0/053، 0993

مذهب سيبويه واجلمهور "عدا ما ذكره السيوطي حني قال: 

أّن النكرة أصل واملعرفة فرع، وخالف الكوفيون وابن 

عريف كاملضمرات، الطراوة قالوا: ألّن من األسامء ما لزم الت

كـ )مررٌت بزيٍد وزيٍد آخر(،  وما التعريف فيه قبل التنكري

وقال الشلوبني: ِل ُيثبت هنا سيبويه إالّ حال الوجود ال ما 

ختّيله هؤالء، وإذا نظرَت إىل حال الوجود كان التنكري قبل 

ألّن األجناس هي األّول ثّم األنواع، ووضعها عىل  ؛التعريف

اجلنس ال خيتلط باجلنس، واألشخاص هي  التنكري إذا كان

، ثم "التي حدث فيها التعريف الختالط بعضها ببعض

وممّا يدّل عىل أصالة النكرة أّنك ال جتد معرفة إالّ "أردف: 

وهلا اسم نكرة، ونجد كثرًيا من املنكرات ال معرفة هلا، أال 

ترى أّن )الغالم غالمي( أصله غالم، واملضمر اختصار 

هر، واملشار نائب مناب املظهر، فهذا ُيستغنى به عن تكرير املظ

(. ومن النحاة 0/809، 0922)السيوطي،  "زيد احلارض

من حاول التدليل عىل أصالة النكرة بأّن اليشء تلزمه يف 

بدايات وجوده األسامء العامة، ثّم ُيلجأ بعد ذلك إىل االسم 

أنثى أو  اخلاص، ومثال ذلك أّن اآلدمي إذا ُولد ُسمي ذكًرا أو

مولوًدا أو رضيًعا، ثّم يوضع له االسم بعد ذلك )اجلوجري، 

 (.839 ص ،0997

وساق أبو البقاء العكّبي عدًدا من الدالئل التي ُتثبت  

التعريف مسبوق بالتنكري إْذ "أسبقية النكرة عىل املعرفة فقال: 

هو األصل، يدّل عىل ذلك أشياء: أحدها: أّن النكرة أعّم 

اخلاص؛ ألّن اخلاص يتمّيز عن العام بأوصاف والعام قبل 

زائدة عىل احلقيقة املشرتكة، والزيادة فرع. والثاين: أّن مجيع 

احلوادث يقع عليها اسم يشء، فإذا أردَت اسم بعضها 

خّصصته بالوصف أو ما قام مقامه، واملوصوف سابق عىل 

الوصف. والثالث: أّن التعريف يفتقر إىل عالمة لفظية أو 

، 0995)العكّبي،  "، والنكرة ال حتتاج إىل عالمةوضعية

0/510.) 

وال ُيبدأ "قال سيبويه: ب. ال ُيبتدأ هبا ألهّنا مدعاة للبس: 

بام يكون فيه اللبس وهو النكرة، أال ترى أّنك لو قلَت: كاَن 

إنسان حلياًم، أو كاَن رجٌل منطلًقا، كنَت ُتلبس؛ ألّنه ال 

سان هكذا، فكرهوا أْن يبدؤوا بام ُيستنكر أن يكون يف الدنيا إن

فيه اللبس، وجيعلوا املعرفة خًّبا ملا يكون فيه هذا 

(. وعن ابن الرّساج: 0/12، 0922)سيبويه، "اللبس

اإلخبار عن النكرات ال فائدة فيه إالّ بام قّدمنا ذكره يف هذا "

الكتاب، فمتى كان يف الكالم فائدة فهو جائز يف احلال كام 

(. وقال ابن 0/801، 0923)ابن الرساج،  "جاز يف اخلّب

ألّن النكرة األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة ال نكرة، "هشام: 

)ابن هشام،  "، واحلكم عىل املجهول ال يفيدجمهولة غالبًا

 (.003 ص ،0967

وإّنام ُأعربت "قال ابن الرّساج: ج. النكرة معربة ال مبنية: 

ن باب غري باهبا كام خرجت النكرة وِل ُتبَن؛ ألهّنا ِل خترج ع

 (.0/778، 0923)ابن الرساج،  "املعرفة

اعلْم أّن "جاء يف التعليقة: د. النكرة أخّف من املعرفة: 

)الفاريس،  "النكرة أخّف عليهم من املعرفة، وهي أشّد متّكنًا

(، وفرّس العكّبّي مصطلح اخلفة هذا بقوله: 0/15، 0991

ن مدلوهلا معنى واحًدا كقولك: إذا كا أّما النكرة فإهّنا أخّف "

رجل، والسامع يدرك معنى هذا اللفظ بغري فكرة، وأّما )زيد( 

ونحوه من األعالم فيتناول واحًدا معّينًا يقع فيه االشرتاك، 

 (.0/32، 0995)العكّبي،  "فيحتاج إىل فواصل متّيزه

مىض القول عند ُسد بعض حدود النكرة هـ. الشيوع: 

سه، ومن اللغويني من جعل هذا اجلنس أهّنا: ما شاع يف جن

موجوًدا نحو: رجل، أو مقّدًرا نحو: شمس )ابن سيده، 

وشيوع النكرة "هـ(:  520(، وقال السهييل )ت 68، 0997

(، 008 ص ،0998)السهييل،  "يف جنسها عىل العموم

ويرتبط هبذا الشيوع أهّنا غري حمددة الوقت وال معلومة 

 املقدار.

إذا "قال ابن الرساج: هبا من املعرفة: و. وصف النكرة يقر

ُوصفت النكرة بيشء قّربتها من املعرفة وحُسن الكالم، 

)ابن  "تقول: جاءين رجٌل من بني متيم راكًبا، وما أشبه ذلك

(. وجاء يف مغني اللبيب يف 0/801، 0923الرساج، 

معرض احلديث عن حكم الظرف واجلار واملجرور بعد 

وحمتمالن  "ث الوصفية واحلالية: املعارف والنكرات من حي

هلام يف نحو: يعجبني الزهر يف أكاممه، والثمر عىل أغصانه؛ 

ألّن املعّرف اجلنيس كالنكرة، ويف نحو: هذا ثمٌر يانٌع عىل 

، 0925)ابن هشام،  "ألّن النكرة املوصوفة كاملعرفةأغصانه؛ 

وأّما كون النكرة "(. وجاء يف الفصول املفيدة: 0/532
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؛ فلئّن املراد منها التقليل، واملوصوف أقّل ممّا ليس موصوفة

 (. 860 ص ،0991)العالئي،  "بموصوف، فُوصفت لذلك

وهذه "قال املّّبد: ز. النكرات بعضها أنكر من بعض: 

املعارف بعضها أعرف من بعض، ونحن مميزو ذلك إن شاء 

، 0967)املّبد،  "اهلل، كام أّن النكرة بعضها أنكر من بعض

وهذه النكرات بعضها أنكر "وفّصل ابن الرساج:  (.1/821

من بعض، فكّلام كان أكثر عموًما فهو أنكر ممّا هو أخّص منه، 

فـ )يشء( أنكر من قولك )حّي(، و)حّي( أنكر من قولك 

)إنسان(، فكّلام قّل ما يقع عليه االسم فهو أقرب إىل 

، 0923)ابن الرساج،  "التعريف، وكّلام كُثر كان أنكر

0/012.) 

جاء يف رشح الترصيح: ح. النكرة يف سياق النفي تعّم: 

النكرة يف سياق النفي تعّم، وإذا عّمت كان مدلول النكرة "

)األزهري،  "مجيع أفراد اجلنس، فأشبهت املعّرف بأل

ألّن النكرة "(، وجاء يف موضع آخر منه: 0/819، 8111

، 8111)األزهري،  "املالزمة للنفي تدّل عىل العموم أيًضا

0/679.) 

إّن الناظر يف هذه األحكام التي ساقها النحاة يف مؤلفاهتم  

عن النكرة، وما خّصوها هبا من خصائص يقف وقفة إجالل 

وإعجاب أمام صنيعهم املتقن، وقدرهتم الفائقة عىل بناء 

القواعد وتشييد األحكام، ذلك أهّنا أحكام تتعاضد لتؤلف 

فالنكرة أصل ال  ،غموض صورة ال تشوهبا شائبة من لبس أو

فرع، والنكرة ال ُيبتدأ هبا ألهّنا جمهولة واحلكم عىل املجهول ال 

يفيد، وهي معربة وخفيفة وشائعة، وهي بالوصف تقرب من 

 هلذا – بحّق  –لقد مّثل النحاة  ،املعرفة ويف سياق النفي تعمّ 

املفهوم متثياًل عقليًّا بعنارص فردية )األحكام واخلصائص( 

عن يشء واحد، وتتوافر فيها صفات مشرتكة، تعّّب 

واجتمعت هذه العنارص املنفردة لتشّكل الصورة الذهنية 

للنكرة، صورة فيها من اجلالء والوضوح والبيان ما ال حيتاج 

 معها إىل مزيد.

 

. النكرة واملعرفة... ُعرٌس يف املفهوم أم تداخٌل يف 5

 التقسيم:

مىض القول يف أّن سيبويه كان قد عقد باًبا يف كتابه  

بعنوان )هذا باب جماري أواخر الكلم يف العربية(، صّدره 

باحلديث عن النكرة واملعرفة، لكْن من غري ذكر حدٍّ واضح 

هلام، إْذ اكتفى بتعداد صفات النكرة من حيث إهّنا أخّف من 

م ينرصف إىل النكرة املعرفة، وأشّد متّكنًا منها، وإّن أكثر الكال

(، وِل يتعرض حلّد املعرفة، وإْن كان 0/88، 0922)سيبويه، 

رصيح كالمه يف أهّنا خالف النكرة. وعىل الدرب ذاته سار 

ا  ،َمن بعده من النحاة عىل فاملّّبد مثاًل ِل يذكر للمعرفة حدًّ

 –أّنه عقد باًبا كاماًل يف كتابه هلا وللنكرة، بل اكتفى  الرغم من

إّن املعرفة تدخل عىل أرضب "بالقول:  – النكرة حدّ  ذكر بعد

(، ليرسد بعدها 1/836، 0967)املّبد،  "مجاعها مخسة أشياء

أنواع املعارف، وكأّنه عمد إىل ما ُيعرف بالتعريف بالتقسيم 

بداًل من ذكر حّد واضح  (67 ص ،0997)ينظر: حبنكة، 

 هلا.

ذين خّصوا املعرفة ورّبام كان ابن جنّي من أوائل النحاة ال 

بحّد مستقل وتعريف واضح دون أْن يغيب عنه أّن مفهوم 

هذه اللفظة مشكل حيتاج إىل ما جُيّليه، وأدّق جتلية له ذكر 

وأّما املعرفة فام خّص الواحد "األنواع التي تندرج حتته فقال: 

، وهي مخسة أرضب: األسامء املضمرة، واألسامء من جنسه

رة، وما تعّرف بالالم، وما أضيف إىل األعالم، وأسامء اإلشا

(، مع 99 ص ،0938)ابن جني،  "واحد من هذه املعارف

مالحظة أّنه أسقط نوًعا تعارف النحاة عليه من بعده أّنه من 

 املعارف وهو األسامء املوصولة.

ورّصح ابن مالك يف رشح التسهيل بوجود إشكال يف  

عن الوصول  عجز َمن تعّرض حلّد املعرفة"حّد املعرفة فقال: 

ألّن من األسامء ما هو معرفة معنى ؛ إليه دون استدراك عليه

)ابن  "نكرة لفًظا وعكسه، وما هو يف استعامهلم عىل وجهني

(، ثّم ذكر يف موضع قريٍب من هذا 0/006، 0991مالك، 

أّن أحسن ما يبنّي املراد من املعرفة هو ذكر أقسامها عىل نحو 

)ابن  "وما سوى ذلك فهو نكرة" ما فعل ابن جنّي، وأردف:

(. إّن ابن مالك هنا يرى أّن حّد 0/006، 0991مالك، 

املعرفة عرِسٌ ُيعجز علامء النحو ومتعلميه عن الوصول إليه، 

وما ذلك إالّ ألّن مفهومه ِل يتحّدد عىل وجه الدقة، فبعض 

األسامء يرتدد بني التعريف والتنكري، وبعضها اآلخر ُيستعمل 

ستعامل، وهذا يعني أّن الصورة الذهنية للمفهوم لن أكثر من ا

تكون ثابتة مستقرة، وهو أمر خيلق مشكلة يف املفهوم يتبعها 

 إشكال يف التعريف أو احلّد.



 النكرة: نظراٌت يف املفهوم ووقفٌة مع املصطلح: عامر فائل حممد بلحاف

 

16 

أّن حّد ونسب جالل الدين السيوطي إىل ابن مالك  

، 0922، وهي ماعدا املعرفة )السيوطي، النكرة عرٌس 

هو العكس، ورّبام كان  (، بيد أّن ما ذكره ابن مالك0/802

هذا من صنيع النّساخ، غري أّنه عاد فقال يف النكرة واملعرفة: 

وقد أكثر الناس حدودمها وليس منها حّد ساِل، قال ابن "

َمن تعّرض حلّدمها عجز عن الوصول إليه دون مالك: 

(، ما ينّص 0/802، 0922)السيوطي،  "استدراك عليه

ا عىل أّنه وهم يف النقل عن  ابن مالك. نصًّ

وتأسيًسا عىل ما سبق نستطيع القول إّن النكرة واملعرفة  

ظهرتا يف تراث علامء العربية أشبه ما تكونان بوجهني لعملة 

واحدة، فالنكرة عندهم خالف املعرفة واملعرفة خالف 

النكرة، بيد أّن حديثهم املطّول عن النكرة جعل صورهتا 

رة املعرفة غري حمددة الذهنية أكثر وضوًحا، يف حني بقيت صو

حني ُقرصت يف األنواع التي تندرج حتتها فقط، هذا أمر، وأمٌر 

بينهام تكون  آخر أّنه ال يمكن لنا أن نرسم حدوًدا فاصلة

هنائية، بل البّد من وجود تداخل يطرأ بني احلني واآلخر ويف 

هـ( يف  0186بعض املواضع، ولنا فيام ذكره الصّبان )ت 

حني رأى أّن تقسيم االسم إىل  ،خري دليلحاشيته الشهرية 

ألّن "نكرة ومعرفة عىل سبيل منع اخللو ال منع اجلمع؛ قال: 

املعّرف بالم اجلنس نكرة معنى، والتحقيق أّنه معرفة معنى 

أيًضا، ألّنه املاهية املشخصة بقيد ظهورها يف فرد ما، فالشيوع 

فة إّنام جاء من انتشار الفرد، وهذا ال يقدح يف كون االسم معر

معنى لتعنّي املوضوع له وهو املاهية، غاية األمر أّن انتشار 

(. يضاف 0/051، 0993)الصبان،  "الفرد جعله كالنكرة

إىل ذلك أن النحاة كانوا قد قّسموا النكرة نفسها إىل قسمني، 

ومن أوائل النحاة الذين حتدثوا عن هذين القسمني ابن 

فأحد القسمني: والنكرة تنقسم قسمني: "الرّساج حني قال: 

 ،وفرس ،أْن يكون االسم يف أّول أحواله نكرة مثل: رجل

ومجل، والقسم الثاين: أْن يكون االسم صار نكرة  ،وحجر

وعرض ذلك يف األصل الذي وضع له  ،بعد أْن كان معرفة

نحو أن ُيسمى إنسان بـ )عمرو(، فيكون معروًفا  ،غري ذلك

لم إذا قال القائل: بذلك يف حّيه، فإن ُسمي باسمه آخر ِل نع

رأيت عمًرا، أي العمرين هو؟ ومن أجل تنكره دخلت عليه 

، 0923)ابن الرساج،  "األلف والالم إذا ُثني ومُجع

0/012.) 

 املبحث الثاين: املصطلح والتعريف:

عادة ما حيتاج املفهوم إىل مصطلح يعّّب عنه وحيمل 

ىل داللته، وعادة ما ُيصاغ للمصطلح تعريٌف يكون داال ع

املفهوم واملصطلح مًعا بعدد من األلفاظ، فكيف يظهر 

مصطلح )النكرة( يف ميزان العلم احلديث؟ وهل استطاع 

 اللغويون العرب تقديمه يف تعريف مناسب؟

 

 . املصطلح:0

املصطلح مشتق من الفعل )اصطلح(، واصطلح القوم:  

 "زال ما بينهم من خالف، وعىل األمر: تعارفوا واّتفقوا"

 ص ،8111، الزيات وعبد القادر والنجارى و)مصطف

(، وعليه يكون )اصطلح( لغًة بمعنى: تعارف واّتفق، 581

حيث  ،وال يبعد التعريف االصطالحّي عن اللغوي كثرًيا

اتفاق قوم عىل "عّرف الرشيف اجلرجاين االصطالح بقوله: 

)اجلرجاين،  "تسمية اليشء باسم ما ُينقل عن موضعه األّول

(، فزاد أّن اليشء ينقل عن معناه األول، 82 ص ،0923

 ويصري معناه املنقول هو الغالب عليه. 

 

 . املصطلح يف العربية:0:0

يرى بعض الباحثني أّن الطريقة التي ُوضعت هبا  

 ذلك إبداعية؛ طريقة – بحقٍّ  –مصطلحات النحو العريب هي 

 سابق حُيتذى به وُيسار عىل مثال غري عىل وضعوها النحاة أنّ 

منواله، فكانت طريقتهم هذه إبداًعا حقيقيًّا ): استيتية، 

(، ويظهر اإلبداع املصطلحي عند املتقدمني 755 ص ،8115

يف املجال النحوّي حتديًدا، حينام اخرتعوا مصطلحات ِل تكن 

(. بينام يرى 28 ص ،0923معروفة من قبل )مطلوب، 

بعضهم اآلخر أّن املصطلح اللغوي العريب القديم عانى من 

مشكلة عدم وضوح املفهوم أو حتديده، ذلك أّنه ِل ينطلق من 

 أي –املفاهيم وصواًل إىل املصطلحات، وهو ما جعل بعضها 

بب تتس ما غالًبا إذْ  حقيقية، مشكلة يواجه – املصطلحات

ديًدا واضًحا يف مشكلة مشكلة عدم حتديد املفاهيم حت

للمصطلح، حيث لن يكون جامًعا لعنارصه مانًعا غريها من 

(. غري أّنه ينبغي 27 ص ،8117الدخول فيها )احليادرة، 

التنويه هنا إىل أّن املفاهيم رّبام كانت واضحة يف أذهان النحاة 

وضوًحا أغناهم عن جتليتها وإيضاحها عىل نحو ما نرى نحن 
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علم املصطلح احلديث، ويظهر ذلك يف اليوم عند أرباب 

عملهم املتقن وبنائهم املحكم عندما صاغوا مصطلحات 

النحو العريّب، وخّصوا أغلبها بمسميات أنبأت عن املراد بكل 

يرس وسهولة دونام غموض أو لبس، فيام شّذ بعض منها فبقي 

 بحاجة إىل مراجعة.

املصطلح ورشوطه  عنأّن الكالم  وعىل الرغم من 

ادئ وضعه من ثمرات علم املصطلح احلديث الذي ظهر ومب

ونام وتطور يف السنوات األخرية، بيد أّنه ثمة إشارات نجدها 

تكّلم عىل  -مثاًل –يف كتب الرتاث عنه، فأبو البقاء الكفوي 

االصطالح كالًما ال خيتلف كثرًيا عاّم قّرره علم املصطلح حني 

اليشء، وقيل:  االصطالح: هو اتفاق القوم عىل وضع"قال: 

إخراج اليشء عن املعنى اللغوّي إىل معنى آخر لبيان املراد... 

وُيستعمل االصطالح غالًبا يف العلم الذي حُتّصل معلوماته 

(، فإذا 810 ص ،0920)الكفوي،  "بالنظر واالستدالل

علمنا أّن املنظمة الدولية للتقييس قد عّرفت املصطلح بـ: 

عىل مفهوم، ويتكّون من أصوات رمٌز ُيّتفق عليه للداللة "

)القاسمي،  "متصلة أو من صورها الكتابية )احلروف(

(، أدركنا أّن الكفوي كان سابًقا يف تقرير 62 ص ،0925

 األمور اآلتية:

 .االصطالح اتفاق بني واضعني عىل يشء معنّي 

  يف االصطالح خترج اللفظة من معناها اللغوّي إىل معنى

 .آخر يقّرره احلقل العلمي

  التي العلوم أداة – منه املشتق واملصطلح –االصطالح 

 .االستدالل عىل تعتمد

 وال عجب أن يصف الدكتور/ عبد السالم املسّدي

اجلهاز املصطلحّي بـ )اللغة الصورية( يف كّل علم من العلوم، 

وأّن مفاتيح العلوم مصطلحاهتا، وأّن مصطلحات العلوم 

والفنون هي ثامرها القصوى ألهّنا جممع احلقائق املعرفية، وهو 

عنوان ما يتمّيز به علم عن علم  – املصطلحي اجلهاز أي –

ُذكر ُيظهر  (. وكل ما05-00 ص ،0921آخر )املسدي، 

املصطلح مهاًم أمهية بالغة، والعناية به جيب أْن ال تقّل عن 

العناية بالعلم نفسه، فإذا كان األمر كذلك حقَّ لنا أن نتساءل: 

كيف صاغ القدماء من علامء العربية مصطلحاهتم؟ وما 

الطريقة التي سلكوها فيها؟ وهل كان مصطلح )النكرة( 

 موّفًقا؟

 

املصطلح اجليّد )موقع مصطلح مبادئ وضع  .8: 0

 النكرة(:

وضع علامء اللغة املحدثون عدًدا من املبادئ الواجب  

اتباعها عند وضع املصطلح، ساعدت أبحاث النظرية 

 املصطلحية عىل التوصل إليها، ومنها:

  االنطالق من املفاهيم للوصول إىل املصطلحات وليس

 العكس.

  ،فاملصطلح اجلّيد االقتصاد يف اللغة عند وضع املصطلح

هو املصطلح املقتصد، ذلك أّنه سهل يف األداء، ويوفر الوقت 

 يف االستيعاب.

  األخذ باالستعامل اللغوّي الشائع، وما جرى عليه

، 76 ص ،0925العرف من املصطلحات )القاسمي، 

 (.762 ص ،8115، واستيتية، 35 ص ،0995واستيتية، 

لح )النكرة( وجيدر بنا هنا أن نتوقف لنرى موقع مصط 

 من هذه املبادئ، وهل يستحّق أن نطلق عليه مصطلًحا جّيًدا؟

أّما املبدأ األول: وهو االنطالق من املفاهيم وصواًل إىل  

املصطلحات وليس العكس، فهو مالحٌظ يف تراث األقدمني 

عند حديثهم عن النكرة، ذلك أّن الصورة الذهنية له كانت 

ثري يف األذهان داللة واضحة متام الوضوح، وهي صورة ت

معينة عندما ُتطلق، داللة تطّورت بتعاقب األجيال النحوية 

عىل ما ُقّرر يف املبحث األول. وأّما املبدأ الثاين: مبدأ االقتصاد 

يف وضع املصطلح، فقد حتّقق ملصطلح )النكرة( بكل 

استحقاق، ذلك أّنه مصطلح مقتصد يتألف من كلمة واحدة 

وال حيتاج إىل وقت كثري الستيعابه.  فقط، سهل يف األداء،

حيث أخذ املصطلح  ،واألمر ذاته يقال يف املبدأ الثالث

باالستعامل اللغوي الشائع حني ُجعلت النكرة مقرونة 

باجلهل يف املقام األول، وقد مضت اإلشارة إىل أّن املتقدمني 

من علامء اللغة كانوا موفقني يف هذا األمر حني ربطوا بني 

 اللغوي واالصطالحي. املعنيني

وإذا كانت هذه املبادئ هي التي ُيعّول عليها يف الوضع، 

حقَّ لنا أن نتساءل أيًضا: كيف يتّم اختيار املصطلح املناسب 

 للتعبري عن املفهوم؟

يذهب معظم أرباب علم املصطلح أّن اختيار مصطلح  

ما للتعبري عن مفهوم ما يتّم وفق أسس علمية منظمة، يف 
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وجود عالقة مشاهبة أو مشاركة بني املعنى اللغوي  مقدمتها

الذي ُوضعت اللفظة للداللة عليه يف األصل، واملعنى 

االصطالحي الذي ُيراد حتميله هلذه اللفظة )اخلوري، 

(، وهو أمر تّم احلديث عنه، ثّم هم يضعون 038 ص ،0998

بعد ذلك عدًدا من األسس اإلجرائية لوضع املصطلحات 

 هي:

 ح واحد للمفهوم العلمي الواحد.وضع مصطل. أ

جتنّب تعدد دالالت املصطلح الواحد يف احلقل . ب

 العلمي الواحد.

تفضيل الصيغة الواضحة وجتنّب النافر واملحظور من . ت

 األلفاظ.

تفضيل الكلمة التي تسمح باالشتقاق عىل الكلمة . ث

 التي ال تسمح به.

تفضيل الكلمة اخلاصة عىل الكلمة العامة )القاسمي،  . ج

، 35 ص ،0995، واستيتية، 000- 016 ص ،0925

 (.726-762 ص ،8115واستيتية، 

وعادة ما يتشّدد املصطلحيون يف األساس األول، إذ  

يعدونه مسألة مهمة من مسائل علم املصطلح احلديث، وهم 

يتعارفون عليه بـ )توحيد املصطلح(، فاملصطلح اجلّيد هو 

بمعنى: املصطلح الواحد الذي ُيطلق عىل  ،املصطلح املوّحد

مفهوم واحد بعيًدا عن اللبس واالزدواج، ويكون ذلك 

عندهم بالتخلص من املرتادفات، واملشرتكات اللفظية، وكل 

 ص ،0925ما يؤدي إىل الغموض وااللتباس )القاسمي، 

(. وِل حتفظ لنا كتب النحو قدياًم وحديًثا خالًفا بني 75

 مصطلح يف – غريهم أو كوفيني أو برصيني –النحويني 

، فجميعهم تواضعوا عليه، وتناقلوه يف مؤلفاهتم، النكرة

وترّدد يف كتبهم من غري مرادف آخر أو مشرتك لفظّي آخر، 

فكان املصطلح واضًحا من غري غموض، بّينًا من غري لبس، 

كام ِل حيفظ لنا احلقل النحوّي أكثر من داللة هلذا املصطلح 

د الدالالت، بل إّنه عندما ُيطلق ينرصف الذهن جيعله متعد

 إىل داللة واحدة فقط.

وتنطبق عىل مصطلح )النكرة( أيًضا أسس مثل: الصيغة  

الواضحة التي ليس فيها نافٌر أو حمظور من األلفاظ، كام أّنه 

فقال النحاة قدياًم: النكرة  ،مصطلح يسمح باالشتقاق

األساس األخري )تفضيل  واالسم املنّكر وتنّكره وغريها. أّما

الكلمة اخلاصة عىل الكلمة العامة( فرّبام احتاج منّا إىل تأمل، 

ذلك أّن لفظة )نكرة( يغلب عليها العموم ال اخلصوص، 

ورّبام كان مرّد ذلك إىل معناها الذي يقتيض ذلك، ووظيفتها 

التي تستدعي ذلك، وال يمنع من أن تكون عامة يف معناها 

 علمي.خاصة يف حقلها ال

ُيضاف إىل ما سبق أّن طريقة املتقدمني من علامء اللغة يف  

 غريه شأن شأنه –ابتكار مصطلحاهتم، أظهرت هذا املصطلح 

 ميّزته، منها: بصورٍ  – العربية املصطلحات من

استعامل الكلمة املفردة )النكرة(، ومثله نحو: املعرفة، . أ

 (.768 ص ،8115املبتدأ، الفاعل... )استيتية، 

املصطلح كام هو وارد يف األمثلة السابقة، وقد  قرص. ب

مضت اإلشارة إىل أّن املصطلح اجلّيد هو املصطلح القصري 

 ،8115الذي يكون بأقّل عدد ممكن من الكلامت )استيتية، 

 (.766 ص

قربه من النشاط العلمي والفكري، وهذا ما جيعله . ت

التي مرشًحا للبقاء والدوام واالنتشار، لكونه وكون املفاهيم 

 ،8115تعّّب عنها تلكم املصطلحات قابلة لذلك )استيتية، 

 (.733 ص

املشاركة أو املشاهبة بني املعنيني اللغوي . ث

واالصطالحي، وهو أمٌر حُتّدث عنه يف مصطلح )النكرة(، 

ا عن املفهوم تعبرًيا سلياًم )اخلوري،   ص ،0998وجيعله معّّبً

038.) 

ّن مصطلح )النكرة( كان إإّن خالصة القول يف هذا املقام  

مصطلًحا موّفًقا بكل املقاييس إذا ما ُوزن بمبادئ علم 

املصطلح احلديث وأسسه ومنطلقاته، إْذ توافرت فيه السامت 

التي جتعل منه مصطلًحا جّيًدا، وأبلغ دليل عىل أّن اختيار 

املتقدمني له من علامء النحو كان اختياًرا سديًدا قدرته الطويلة 

منذ قرون خلت من غري أن يمّسه تغيري أو  عىل الصمود

تبديل، رغم أّنه من املصطلحات التي شاعت عىل ألسنة 

النحاة ودارت بكثرة يف مؤلفاهتم، وهو أمر جيعله عرضة أكثر 

 من غريه لسهام النقد ورّبام التخطئة.

 

 . التعريف:8

إْذ حيتاج املصطلح الذي مُحّل ،بعد املصطلح يأيت التعريف 

عادة إىل تعريف أو حدٍّ يبّينه، والتعريف لفظ مأخوذ للمفهوم 
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من الفعل )عّرف( الذي تشري مادته يف أصل اللغة إىل 

عرف: العرفان: العلم... "اإلعالم؛ جاء يف لسان العرب: 

وعّرفه األمر: أعلمه، وعّرفه بيته: أعلمه بمكانه... 

(. أّما يف 9/876، 0999)ابن منظور،  "والتعريف: اإلعالم

التعريف: "صطالح فقد عّرفه الرشيف اجلرجاين بقوله: اال

، ثّم "عبارة عن ذكر اليشء يستلزم معرفته معرفة يشء آخر

التعريف "فّرق بني تعريف حقيقّي وآخر لفظّي فقال: 

احلقيقّي: وهو أن يكون حقيقة ما وضع اللفظ بإزائه من 

حيث هي فُيعرف بغريها. التعريف اللفظي: وهو أن يكون 

ظ واضح الداللة عىل معنى، فُيفرسَّ بلفظ أوضح داللًة اللف

(. وواضح هنا 68 ص ،0923)اجلرجاين،  "عىل ذلك املعنى

أن التعريف يستلزم ألفاًظا ُتعّّب عن يشء ما أو مصطلح ما، 

أو هو بعبارة أخرى: التعبري عن املصطلح بألفاظ أو الوصف 

 املصطلح. اللفظي للتصور الذي حيمله

أمهية كبرية يف الدراسة  )التعريف(وقد اكتسب  

املصطلحية احلديثة، حيث بدأت النظرة إليه بعّده حتصياًل 

 ،8111لصورة اليشء يف الذهن أو توضيًحا له )اليعقويب، 

(، وهناك من يرى أن التعريف: مفتاح املفهوم 07 ص

املصطلحّي، إْذ حيرص إطاره وحيدد معامله ممّا يسمح بتصوره 

 (.03 ص ،8115)الديداوي،  "اركوتقريبه من املد

 

  : التعريف عند املناطقة:0:  8

الطريق الكالمّي "عّرف املناطقة )التعريفات( بأهّنا:  

 ص ،0997)حبنكة،  "الذي ُتنقل به التصورات لآلخرين

 ،(، وبذلك يظهر التعريف عندهم أشبه ما يكون بالرتمجة85

ترمجة التصورات إىل ألفاظ، أو ترمجة املعنى الذهني إىل كالم. 

وعادة ما ُيفّرقون بني نوعني من املعّرفات مها: احلدود 

أّما احلدود فهي التي تشمل الذاتيات كاجلنس  ،والرسوم

والنوع والفصل ويكون رشح املفرد التصورّي هبا، وأّما 

ا من الذاتيات، الرسوم فهي التي ِل يشمل التعريف فيها شيئً 

أو اشتمل عىل يشء منها دون أْن يفصل املعّرف عن غريه 

ويمّيزه عاّم سواه، وتأسيًسا عليه: فهم يعدون الرسوم دون 

 (.68 ص ،0997مرتبة احلدود )حبنكة، 

ويرى أهل املنطق أيًضا أّن التعريف إذا اشتمل عىل متام  

كملها، ذاتيات اليشء املراد تعريفه فهو أتّم التعاريف وأ

وُيطلقون عليه )احلّد التام(، وأّن التعريف إذا اشتمل عىل 

بعض الذاتيات وكان هو الذي ميّز اليشء املعّرف عن غريه 

فهو )احلّد الناقص(، وهو عندهم مرتبة ثانية. كام يرون أيًضا 

أّن الرسم ذو أقسام متفاوتة بعضها أدنى من بعض، فمنها 

ص، ومنها ما هو من قبيل الرسم التام، ومنها الرسم الناق

التعريف اللفظي، ومنها ما هو تعريف باملثال، ومنها ما هو 

 (.68 ص ،0997تعريف بالتقسيم )حبنكة، 

 

 النكرة تعريًفا عند النحاة: :8:  8

 – مفهوًما النكرة مبحث يف احلديث عند –مىض القول  

 ظهر وقد للنكرة، النحاة ذكرها التي التعريفات بعض عن

أّن سيبويه ِل يعّرف النكرة تعريًفا حمدًدا، بل اكتفى بذكر اًل أو

صفاهتا أو خصائصها، ثّم جاء بعده عدد من النحاة فحّدوا 

النكرة بعدد من احلدود، ورّبام كان بعضها رساًم من الرسوم، 

وقد نجد أنفسنا هنا بحاجة إىل إعادة بعضها من غري إطالة؛ 

 إىل أحكام علمية للنظر فيها وحتليلها وحماكمتها وصواًل 

 مطمئنة:

  :االسم املنّكر: هو الواقع عىل كّل يشء من "قال املّّبد

أمته، ال خيّص واحًدا من اجلنس دون سائره، وذلك نحو: 

 ."وأرض ،وحائط ،وفرس ،رجل

  :كّل اسم عّم اثنني فام زاد فهو نكرة، "وقال ابن الرّساج

ًدا بعينه إذا وإّنام ُسّمي نكرة من أجل أّنك ال تعرف به واح

 ."ُذكر

  :املشرتك بني اليشء وغريه يف موضعه"وقال الرمايّن" . 

  :النكرة ما ِل ختّص الواحد من جنسه "وقال ابن جني

نحو: رجل وغالم، وتعتّب النكرة بالالم وبرّب نحو: الرجل 

 ."والغالم، ورّب رجٍل وُرّب غالم

  :وأّما النكرة فمصدر: نكرُت اليشء "وقال العكّبي

ثّم ُوصف به االسم الذي ال خيّص نكرًة ونكًرا إذا جهلته، 

 ."شيًئا بعينه

 وقال "وقال ابن مالك يف األلفية: نكرة قابل أل مؤثرا ،

، أو يف ما كان شائًعا يف جنسه كحيوان "يف الكافية الشافية: 

 ."نوعه كإنسان فهو نكرة

 عبارة عاّم شاع يف "ن هشام األنصاري يف النكرة: وقال اب

 ."جنس موجود أو مقدر
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إّن الناظر يف هذه التعريفات حيمد للنحاة أهّنم نقلوا  

تصورهم الذهني للنكرة باأللفاظ التي توّضحه، وعّّبوا عن 

املفهوم املصطلحّي هلا بتعريف حيرص إطاره وحيّدد معامله، 

ريبة من املدارك، وإْن اختلفوا وهذا ما جعل الصورة الذهنية ق

يف جزئيات هذه الصورة أو العنارص التي تتألف منها )ذاتيات 

النكرة(، حيث حرص بعضهم تعريف النكرة يف العموم، 

وحرص بعضهم اآلخر تعريفها يف الشيوع، ومنهم من عّرف 

فاملالحظ  ،النكرة بالعالمة عىل نحو ما صنع صاحب األلفية

اج وابن جني حرصهم للنكرة يف يف تعريفات املّّبد  وابن الرّسّ

فالنكرة عندهم: ما شملت مجاعة األفراد يف  ،معنى العموم

اجلنس الواحد، وِل ختّص واحًدا منه، يف حني أّن تعريفات 

واألزهرّي يف الترصيح رأت  ،املتأخرين كابن مالك يف الكافية

فالنكرة عندهم هي الذائعة يف  ،النكرة يف معنى الشيوع

سها املنترشة فيه، وال يقدح هذا اخلالف يف ثبات التصور جن

الذهني للنكرة عند الفريقني؛ ذلك أّن شيوع النكرة عائد إىل 

وشيوع  "العموم، وقد نّص عىل ذلك السهييل حني قال: 

 ص ،0998)السهييل،  "النكرة يف جنسها عىل العموم

ا: ما (. غري أّن تعريف ابن مالك للنكرة يف األلفية بأهّن 008

تقبل )أل( وتؤثر فيها التعريف رّبام كان أقرب إىل الرسم منه 

إىل احلّد؛ ذلك أّنه عّّب عن بعض الذاتيات، وهي العالمة ليس 

غري، وِل تظهر فيه السمة البارزة ملفهوم النكرة وهو الشيوع، 

أو هو أقرب إىل التعريف باملثال بحسب ما يرى أرباب 

 املنطق.

 

تعريًفا عند بعض املعارصين )مرحلة : النكرة 7:  8

 االستقرار(:

تناقل حّدي النكرة واملعرفة بعض املعارصين، فزاد  

بعضهم عليه شيًئا من عبارات العرص عىل نحو ما فعل 

الغالييني حني رأى أّن الفرق بني النكرة واملعرفة عائد إىل 

مفيًدا من  ،)التعيني( من عدمه، أي: التحديد والتخصيص

ما ال ( أو )ما ال خيّص شيًئا بعينهحينام رأوا يف النكرة ) القدماء

املعرفة: اسم دّل عىل "(، قال: تعرف به واحًدا بعينه إذا ُذكر

معنّي كعمرو ودمشق وأنَت، والنكرة: اسٌم دّل عىل غري معنّي 

(، 0/013، 0997)الغالييني،  "كرجل وكتاب ومدينة

من بعد، إذ  وارتضت هذا التعريف أغلب الكتب املعارصة

 النكرة بني واضًحا الفرق – يبدو ما عىل –وجدت فيه 

اختلفت العنارص املندرجة حتت كّل منهام تردًدا  وإنْ  واملعرفة،

 أو تداخاًل.

وآثر بعضهم السري يف ركب املتقدمني من النحاة عىل  

نحو ما نجد عند عّباس حسن الذي رأى يف النكرة شيًئا 

ااًل عىل يشء واحد ولكنّه غري معنّي، شائًعا بني أفراد جنسه، د

ثّم ذكر أّن للنكرة عالمة ُتعرف هبا وهي أل التعريف التي 

تفيد التعيني وإزالة ما كان من إهبام وشيوع )ينظر: حسن، 

(، وِل يتطّرق بعد ذلك حلّد املعرفة، بل 819-0/812د.ت، 

ُسد بعد انتهائه من حديث مطّول عن النكرة أنواع املعارف، 

ييش بأّن اإلشكال الذي ُوجد عند متقدمي النحاة بشأهنا ما 

 انسحب عىل بعض املعارصين أيًضا.

 

 خامتة:

حاول هذا البحث دراسة )النكرة( مفهوًما ومصطلًحا 

بعقد مقاربٍة بني الرتاث النحوي القديم وعلم املصطلح 

احلديث يف مسعى منه إىل استجالء العالقة بني مفهوم النكرة 

 عريفها، ليخرج يف هنايته بالنقاط اآلتية:ومصطلحها وت

  استقّرت الصورة الذهنية للنكرة عند املتقدمني من

أرباب املعاجم يف أهّنا نقيض للمعرفة، وكأهّنم حرصوا النكرة 

ألهّنم  ؛يف معنى اجلهل، وقد كانوا موفقني يف هذا االستعامل

ربطوا بني املعنيني اللغوي واالصطالحّي، وهو أمٌر يقّرره 

 علم املصطلح احلديث اليوم.

  ظهر مفهوم النكرة عند النحاة القدامى مفهوًما أقرب

إىل الوصف عىل نحو ما نجد عند سيبويه، ثّم أخذ ينضج عىل 

يد من تاله كاملّّبد وابن الرّساج وابن جني بتعاريف توّضح 

 تبنّي املقصود.املراد و

  احها مفهوًما بدا مفهوم النكرة عند صاحب األلفية ورُشّ

مشكاًل، ال يظهر جامًعا للعنارص التي تشّكل الصورة الذهنية 

له، ومرّد ذلك اإلشكال اعتامد املفهوم عىل العالمات فقط، 

 بل عىل عالمة واحدة فقط.

  مّثل املتقدمون من علامء النحو ملفهوم )النكرة( متثياًل 

عقليًّا بعنارص فردية )األحكام واخلصائص( تعّّب عن يشء 

واحد، وتتوافر فيها صفات مشرتكة، واجتمعت هذه العنارص 
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املنفردة لتشّكل الصورة الذهنية للنكرة، وكانت صورة فيها 

 من اجلالء والوضوح والبيان ما ال حيتاج معها إىل مزيد.

 أشبه ما  ظهرت النكرة واملعرفة يف تراث علامء العربية

تكونان بوجهني لعملة واحدة، بيد أّن حديثهم املطّول عن 

النكرة جعل صورهتا الذهنية أكثر وضوًحا، وبقيت صورة 

املعرفة غري حمددة حني ُحرصت يف األنواع التي تندرج حتتها 

 ليس غري.

  حتّققت ملصطلح )النكرة( صفة )املصطلح اجلّيد( بتوافر

: االنطالق من املفاهيم وصواًل فيه اآلتيةاملبادئ املصطلحية 

إىل املصطلحات، واالقتصاد يف اللغة، واألخذ باالستعامل 

كام انطبقت عليه أسس مصطلحية مثل: ، اللغوي الشائع

 التوحيد، والصيغة الواضحة، وإمكان االشتقاق.

  نقل النحاة تصورهم الذهني للنكرة باأللفاظ التي

هلا بتعريف حيرص  توّضحه، وعّّبوا عن املفهوم املصطلحّي 

إطاره وحيّدد معامله، وهذا ما جعل الصورة الذهنية قريبة من 

املدارك، وإْن اختلفوا يف جزئيات هذه الصورة أو العنارص 

 التي تتألف منها.

 

 املصادر واملراجع:

 (.8111هـــ( ) 915)ت:  خالد بن عبد اهلل ،األزهري

لكتب دار ا :(، بريوت0ط ) .رشح الترصيح عىل التوضيح

 .العلمية

املشكالت اللغوية يف  (.0995) سمري رشيف ،استيتية

 .ديب .الوظائف واملصطلح واالزدواجية

اللسانيات...املجال  (.8115) سمري رشيف ،استيتية

 عاِل الكتب احلديث. :(، إربد0ط ) .والوظيفة واملنهج

 (.0992هـــ( ) 902)ت:  عيل بن حممد ،األشموين

حتقيق: حممد حميي الدين  .ألفية ابن مالكرشح األشموين عىل 

 .دار الكتب العلمية :عبد احلميد، بريوت

 (.0923هـــ( ) 206)ت:  عيل بن حممد ،اجلرجاين

(، 0، حتقيق وتعليق: عبد الرمحن عمرية، ط )التعريفات

 .عاِل الكتب :بريوت

اللمع يف  (.0938هــ( ) 798)ت: عثامن ،ابن جني

 دار الكتب الثقافية. :ارس، الكويتحتقيق: فائز ف .العربية

هـــ(  229)ت:  حممد بن عبد املنعم ،اجلوجري

 .رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب (.8111)

(، املدينة املنورة، 0حتقيق: نواف جزاء احلارثي، ط )

 .عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية :السعودية

ملعرفة ضوابط ا (.0997) عبد الرمحن حسن ة،حبنّك

 دار القلم. :(، دمشق1ط ) .وأصول االستدالل واملناظرة

 :(، القاهرة05ط ) .النحو الوايف )د.ت(. عباس ،حسن

 دار املعارف. 

 (.0999هـــ( ) 537)ت: نشوان بن سعيد ،احلمريي

حتقيق: حسني  .شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم

 :(، بريوت0العمري ومطهر األرياين ويوسف عبد اهلل، ط )

 دار الفكر املعارص.

من قضايا املصطلح  (.8117) مصطفى طاهر ،احليادرة

 .عاِل الكتب احلديث :إربد، األردن .اللغوي العريب

دراسات يف الرتمجة  (.0998) شحادة ،اخلوري

س دار طال :(، دمشق8ط ) .واملصطلح والتعريب

 للدراسات والرتمجة والنرش.

ط  .الرتمجة قدياًم وحديًثا (.0922) شحادة ،اخلوري

 دار املعارف. :(، سوسة، تونس0)

(، 0ط ) .منهاج املرتجم (.8115) حممد ،الديداوي

 املركز الثقايف. :املغرب

رسالة  (.0993هــ( ) 721)ت:  عيل بن عيسى ،الرماين

 دار الفكر. :، عاّمن، حتقيق: إبراهيم السامرائياحلدود

هـــ(  706)ت:  حممد بن الرسي ،ابن الرساج

حتقيق: عبد احلسني الفتيل،  .األصول يف النحو (.0923)

 مؤسسة الرسالة. :بريوت

هــ(  520)ت:  عبد الرمحن بن عبد اهلل ،السهييل

حتقيق: حممد إبراهيم البنّا،  .نتائج الفكر يف النحو(. 0998)

 .دار الكتب العلمية :بريوت

 (.0922هـــ( ) 021)ت:  عمرو بن عثامن ،سيبويه

مكتبة  :(، القاهرة7حتقيق: عبد السالم هارون، ط ) .الكتاب

 اخلانجي. 

 (.0997هــ( ) 152)ت:  عيل بن إسامعيل ،ابن سيده

حتقيق: عبد اهلل بن احلسني النارص  .كتاب العدد يف اللغة
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مكتبة مشكاة  :(، الرياض0وعدنان بن حممد الظاهر، ط )

 اإلسالمية.

 (.0991هـــ( ) 900)ت:  جالل الدين ،السيوطي

دار الكتب  :(، بريوت0ط ) .األشباه والنظائر يف النحو

 العلمية.

مهع  (.0922هـــ( ) 900)ت:  جالل الدين ،السيوطي

حتقيق: عبد احلميد هنداوي،  .اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع

 ية.املكتبة التوفيق :مرص

إشكالية املصطلح اللساين يف  (.8106) عيل ،بو شاقور

 : جامعة زايد.اإلمارات .الدرس اجلامعي

 (.8111هـــ( ) 381)ت:  حممد بن حسن ،ابن الصائغ

حتقيق: إبراهيم ساِل الصاعدي، ط  .اللمحة يف رشح امللحة

عامدة البحث العلمي باجلامعة  :دينة املنورة، السعودية(، امل0)

 اإلسالمية.

 (.0993هـــ( ) 0186)ت:  حممد بن عيل ،الصبان

ط  .حاشية الصبان عىل رشح األشمونى أللفية ابن مالك

 دار الكتب العلمية. :(، بريوت0)

هـــ(  369)ت:  عبد اهلل بن عبد الرمحن ،ابن عقيل

: حممد حتقيق .رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك (.0921)

  دار الرتاث. :(، القاهرة81حميي الدين عبد احلميد، ط )

 (.0995هــ( ) 606)ت:  عبد اهلل بن احلسني ،العكّبي

حتقيق: عبد اإلله النبهان، ط  .اللباب يف علل البناء واإلعراب

 دار الفكر. :(، دمشق0)

 (.0991هــ( ) 360)ت:  خليل بن كيكلدي ،العالئي

حتقيق: حسن موسى  .او املزيدةالفصول املفيدة يف الو

 دار البشري. :(، عاّمن0الشاعر، ط )

جامع الدروس  (.0997) مصطفى بن حممد ،الغالييني

 املكتبة العرصية. :(، بريوت82ط ) .العربية

هــ(  795)ت:  أمحد بن فارس بن زكريا ،ابن فارس

حتقيق: عبد السالم هارون،  .مقاييس اللغة (.0939)

 دار الفكر.  :بريوت

 (.0991هــ( ) 733)ت:  احلسن بن أمحد ،الفاريس

حتقيق: عوض محد القوزي، ط  .التعليقة عىل كتاب سيبويه

 .(، القاهرة0)

(. 0925هـــ( ) 035)ت:  اخلليل بن أمحد ،الفراهيدي

حتقيق: مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي،  .كتاب العني

 .دار اهلالل :بريوت

املصطلحية. مقدمة يف علم  (.0925) عيل ،القاسمي

 .وزارة الثقافة واإلعالم :العراق .املصطلح

 (.0920هـــ( ) 0191)ت:  أبو البقاء ،الكفوي

مقابلة وإعداد: عدنان درويش وحممد املرصي،  .الكليات

 .منشورات وزارة الثقافة :دمشق

 هـــ( )د.ت(. 638)ت:  حممد بن عبد اهلل ،ابن مالك

 .ندار التعاو :القاهرة .ألفية ابن مالك

 (.0991هـــ( ) 638)ت:  حممد بن عبد اهلل ،ابن مالك

حتقيق: عبد الرمحن السيد وحممد بدوي  .ئدرشح تسهيل الفوا

  .هجر للطباعة والنرش :(، القاهرة0املختون، ط )

 (.0928هــ( ) 638)ت:  حممد بن عبد اهلل ،ابن مالك

حتقيق: عبد املنعم أمحد هريدي، ط  .رشح الكافية الشافية

مركز البحث العلمي  :(، مكة املكرمة، جامعة أم القرى0)

 .وإحياء الرتاث اإلسالمي

 (.0967هــ( ) 825)ت:  حممد بن يزيد ،املّّبد

عاِل  :حتقيق: حممد عبد اخلالق عضيمة، بريوت .املقتضب

 الكتب.

 (.8112هـــ( ) 319)ت:  احلسن بن قاسم ،املرادي

(، 0ط ) .وضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالكت

دار الفكر  :رشح وحتقيق: عبد الرمحن عيل سليامن، بريوت

 العريب.

قاموس اللسانيات مع  (.0921) عبد السالم ،املسدي

 .الدار العربية للكتاب :املغرب .مقدمة يف علم املصطلح

، إبراهيم وأمحد الزيات وحامد عبد القادر مصطفى

 :(، القاهرة1ط ) .املعجم الوسيط (.8111مد النجار )وحم

 .مكتبة الرشوق

 :(، عاّمن0ط ) .بحوث لغوية (.0923) أمحد ،مطلوب

 .دار الفكر

هـــ(  682)ت:  حييى بن عبد املعطي ،ابن معطي

حتقيق ودراسة: حممود حممد  .الفصول اخلمسون (.0933)

 مطبعة احللبي. :الطناحي، القاهرة
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 (.0991هــــ( ) 300)ت:  مد بن مكرمحم ،ابن منظور

 دار صادر. :(، بريوت7ط ) .لسان العرب

 (.8111هـــ( ) 626)ت:  حممد بن حممد ،ابن الناظم

حتقيق: حممد باسل  .رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك

 دار الكتب العلمية.  :(، بريوت0عيون السود، ط )

والتنكري بني التعريف  (.0993) حممود أمحد ،نحلة

 دار التوين للطباعة والنرش. :اإلسكندرية .الداللة والشكل

هـــ(  360)ت:  عبد اهلل بن يوسف ،ابن هشام

حتقيق: يوسف  .أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك (.0939)

دار الفكر للطباعة والنرش  :الشيخ حممد البقاعي، بريوت

 .والتوزيع

هـــ(  360)ت:  عبد اهلل بن يوسف ،ابن هشام

 .رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب (.0921)

 .الرشكة املتحدة للتوزيع :حتقيق: عبد الغني الدقر، سورية

هـــ(  360)ت:  عبد اهلل بن يوسف ،ابن هشام

حتقيق: حممد حميى  .رشح قطر الندى وبل الصدى (.0967)

 .(، القاهرة0الدين عبد احلميد، ط )

هـــ(  360)ت:  وسفعبد اهلل بن ي ،ابن هشام

حتقيق: مازن  .مغني اللبيب عن كتب األعاريب (.0925)

 دار الفكر. :(، دمشق6املبارك وحممد عيل محد اهلل، ط )

لغة الدراسة املصطلحية...  (.8111) مصطفى ،اليعقويب

 :(، املغرب0ط ) .نحو منهجية التعامل مع الرتاث اإلسالمي

 .معهد الدراسات املصطلحية



 

 

 


