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 وطرائق التعريف ووظائفه في البحث العلمي اللغوي واالصطالحيتعريف التمهيد في 

  

 ح.التوجيه في اللغة واالصطال

 

 

 : ـــ الوجه

والسنن، والنوع  ،سبيل، والوالصوابصحة الـ معاني الوجه في اللغة : المعنى، و1

 والقسم.

صحة الكالم، والرأي الصحيح أو المختار، والحالة  الوجه في النحو : معاني ـ 2

 اإلعرابية، والدليل والسبب.

 

 : ــــ التوجيه

 

 لى جهة واحدة مستقيمة، واإلرسال.لشيء ع: جعل ا التوجيه في اللغةـ 1

 

 هناك تعريفات منها :  :التوجيه في االصطالح ـ 2

"إيراد الكالم محتمالا لوجهين مختلفين، أو إيراد الكالم على وجه يندفع به كالم ـ 

 الخصم" التعريفات للشريف الجرجاني.

للفكر اللغوي عند العرب د. ولوجية ماألصول ـ دراسة إبستـ "تحديد وجه ما للحكم" 

 م حسان.تما

ـ "تحديد دليل، أو تحديد سبب، أو تحديد مخرج ألي مسألة نحوية" تعدد التوجيه 

 النحوي ـ د. محمد حسنين صبرة.

 

واستقراء استعماالتها في التراث  بعد دراسة التعريفات اللغوية واالصطالحية

أو أكثر من نحويين م معنيين "فهى تعريف التوجيه بأّنه يمكننا أْن نصل إل النحوي

  " ."معنًى" أم ال أو قرينة سواء اخترنا منها وجًهابدليل  الواحد النص
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 النحوي البد أْن نبّين المعنى النحوي.بعد أن حّددنا تعريف التوجيه بأنه فهم المعنى 

 : بالشكل اآلتيإجمااًل نصّورها  رسم خريطة المعاني النحوية بالتفصيلوقد تّم 

 

 ويالمعنى النح

 

 المعنى المركب                                    المعنى المفرد                

                                                                  

 لةمالجمعنى                شبه الجملة      المعنى الرابط             المستقلمعنى ال 

              إنشائية              خبرية               معاني الحروف()                              

                    معنى الفعل         معنى االسم

 فعل ماض                 

 فعل مضارع               المبتدأ

 فعل أمر                الخبر

 الفاعل

 نائب الفاعل

 المفعول المطلق

 المفعول به

 لمفعول فيها

 المفعول معه

 المفعول ألجله

 المجرور
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 المصادر والمراجع

 

 م حسان.للفكر اللغوي عند العرب د. تماولوجية مدراسة إبستاألصول ـ ـ 1

 ـ تعدد التوجيه النحوي ـ د. محمد حسنين.2

 ـ تعّدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعود ـ شامر جابر العدوي.3

 ـ التعريفات ـ الشريف الجرجاني.4

 ـ كتاب سيبويه.5

 ـ المخصص البن سيده.6

 ـ مغني اللبيب ـ البن هشام.7
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