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 الرسالة أو االطروحة

 الداللة المفهومية في المصطلح النحوي الكوفي , دراسة تطبيقية
 

 ملخص الرسالة أو االطروحة

 
قة من المفهوم وبٌان عالقته بالمصطلح النحوي وفً ضوء تناولت هذه الدراسة معنى الداللة المفهومٌة منطل       

الدراسة اثٌر موضوعا مهما فً علم المصطلح وهو معروف عند القدماء بهذا االصطالح وقد تدرج عندهم زمنٌا 
وصوال الى العصر الحدٌث, وقد لمت الدراسة بمرجعٌات هذا المصطلح مطبقة له على المصطلح النحوي الكوفً , 

اعالم المدرسة الكوفٌة ومنهجها وممٌزات المنهج الذي سار علٌه الكوفٌون مشٌرة الى الفارق بٌن مبٌنة بعض 
 البصرٌٌن والكوفٌٌن فً االعتماد على االصول الرئٌسة.

وقد نتجت الدراسة فً ضوء خطة تكونت من من تمهٌد وثالثة فصول وخاتمة الهم النتائج ومختمومة بالمصادر   
 دت علٌها الدراسة.والمراجع التً اعتم

ٌّن  )مفهوم     ًّ خاصة. والفصل االول ب الداللة كان التمهٌد بعنوان فً المصطلح عاّمة والمصطلح النحوّي الكوف
ٌّة ٌّة المفهوم ٌّة, والثانً ٌتحّدث عن أنواع الداللة المفهوم (, فشمل مبحثٌن: األول فً مفهوم الداللة المفهوم

ٌّةالوعناصرها. اّما الفصل الثانً) ًّ فً شكل من خالل م (داللة المفهوم بحثٌن, األّول منهما عن التخصٌص المفهوم
ًّ لمضمون المصطلح . اما الفصل الثالث فكان من نصٌب  خالف فً الالمصطلح والثانً عن التخصٌص المفهوم

ًّ فً تسمٌة المصطلح ات , والثانً دالالت مفاهٌم المصطلحات فً مبحثٌن أٌضاً, األّول تناول الخالف المفهوم
ًّ , ثّم تلت الدراسة خاتمة مع قائمة المراجع والمصادر .  تناول الخالف فً مفهوم المصطلح الداخل
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Abstract of thesis:                                                                                                                      

 
This study deals with the conceptual meaning and what it means springing from the concept and   

how it is related to the syntactic expression. In the light of the study, an important subject is raised in   
terminology  which  was  known by  the ancients  reaching  to  the modern era. The study consists of a  
preface,  three  chapters  and  a  conclusion; bibliography  and  other  suitable  references   the  study    
depended on.                                                                                                                                                                

 
Chapter One discusses the meaning of 'conceptual meaning'. It consists of two parts, the first talks 

about the conceptual meaning and the second about the types and elements of this meaning.                
Chapter Two also consists of two parts, the first talks about the conceptual particularization and   

the second deals with tacit meaning of the conceptual particularization.                                                      
The Third Chapter tackles the difference in the meaning of the expressions concepts. It also contains   
two parts, the first part deals with the conceptual difference in naming the expressions while the        

second talks about the difference in the meaning of the internal expression.                                              
 

The study is ended with a conclusion and a list of references.                                                                         

 



 


