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 مقّدمة:

إحدى السبل الموصمة إلى أّي محاولة لتجديد الفكر فيم عالقة الذىن باستعمال المغة إّن    
المساني النحوي، وىذا ال يعني االنفراد باألحّقية في البحث في ىذا المجال، ولكّنو سيؤخذ 

 كاختصاص من االختصاصات في عمم المغة.

 ممكن وبصفة أدقّ  ليذه العالقة، الظاىرة بشكل قوّي بين النظام النحوي والذىن، ىذا الفيمإّن    
، وبالنظر في طريقة عمل الذىن، وتصّرفاتو ألّي لسانبتعميق النظر في خصائص النظام النحوي 

، ووفق مبادئ نظرية المسانيات المعرفية التي تسعى إلى تفسير كّل ذلك تفسيرا ومبادئ ىذا العمل
  منطقيا.

طروحاتو يجعل  بالذىن وطريقة اشتغالو لأللسنالتفكير العممي في عالقة النظام النحوّي    
القبول، ألّنو سيرتكز عمى المبادئ العامة والقواسم المشتركة بين كّل النظريات  ةواسعونتائجو 

 .حينيا، والنظرية المعرفية تبدو سائرة في ىذا االّتجاه

االستعمال، فكّل ما قيل عن ىذا المفيوم نجده يتفّرع حسب الموضع وحين يتكّمم المسانيون عن    
ولكن حينما  فممبنيوي رأي، ولمتحويمي رأي، ولمساني االجتماعي رأي، وىكذا، الذي يوضع فيو،

نعّمق النظر في مبادئ المسانيات المعرفية، ونخضع بعض الظواىر النحوية في المسان العربي 
مثال ليذه المبادئ، نجد اّن مفيوم االستعمال سيحضر بشكل مختمف نوعا ما، فسنجد أّن 

لتواصل ن، المظير الجمي والمتمثل في توليد األلفاظ والعبارات أثناء عمميات ايلالستعمال مظير 
يتمّخص في شيئين اثنين، أوليما الخطاطة التي ترتسم الذي الخفّي المظير والتعبير واإلبداع، و 

ساسا إلى لحظات البناء األولى لمنظام المغوي عند أوثانييما يرجع لمظاىرة النحوية في الذىن، 
اىرة نحوية ، وسنرى كيف أّن المتكّمم العربي يعتمد عمى ظاىرة نحوية لتوليد ظالوضع األول

 جديدة.

ّنني في البداية أطرح بعض التساؤالت التي سأتوّجو إلى اإلجابة عنيا، وىي تساؤالت حول     وا 
المسانيات المعرفية من جية، وعن األسس التي تقوم عمييا، ومن جية أخرى حول مدى تجاوب 



ب  
 

لمتوارث عن العرب في النظرية النحوية العربية مع النظرية المذكورة، ومدى انسجاميا مع الرصيد ا
التحميل النظري عند وصفيم لمظواىر النحوية، والمسانية بعموميا، ثّم في الشّق الثاني حول مدى 

 توافق طبيعة اشتغال النحو العربي وطروحات المسانيات المعرفية.

ل فمن أجل معالجة ىذه القضايا، واإلجابة عن ىذه التساؤالت، تأّسس ىذا العمل عمى ثالثة فصو    
 وذلك عمى النحو اآلتي: 

التعريف بيذه النظرية النحوية المسماة )المسانيات المعرفية( أو )النحو المعرفي( يتناول الفصل األول  -
وضمن ىذا  أىّم مبادئيا، كمبحث أول، وتسميط الضوء عمى cognitiveأو )العرفاني( ترجمة لمفظ 

فيي إلى حّد بعيد مختمفة عن  المسانيات المعرفية، أىّم قضايا تسميط الضوء عمى المبحث سأحاول كذلك
العالقة الموجودة بين وأقصد بيذا وجية النظر المقترحة من قبل مختمف النظريات المسانية التي سبقتيا، 

العموم غير بعض كذلك ب وعالقة النظرية المعرفيةالمسانيات التوليدية التحويمية، و نظرية المسانيات المعرفية 
محاولة البحث عن احتمال ليدف من النظر في عالقة المسانيات المعرفية بالتوليدية التحويمية واالمغوية، 

 أّما عالقتيا بالعموم غير المغوية فألّن المسانيات المعرفية، لمتوليدية التحويميةامتدادا  النظرية المعرفية كون
ظر إن تقوم عمى إشراك المعرفة العامة في عممية إنتاج الكالم، وكذلك لمن -كما تنّص إحدى مبادئيا  –

أبحث فيو مسألة االستعارة من وجية نظر  انأخذت فكرتيا من ىذا العموم، ويكون بعد ذلك مبحث ث
، ونجد التقارب الواضح في اعتماد نجد المصطمحات ذاتيا التي تعتمد في النحو المعرفيّ  حيثمعرفية، 
ن مفيوم )التصّور( بشكل أساس، لمبحث عن عالقة محتممة بين االستعارة ىذه والنحو من وجية النظريتي

 نظر معرفية، وبتطبيق مفيوم التصّور.

بالتركيز في المبحث األول عمى الجانب المفيومي، وأساسا  ،نظرية النحو العربي يتناول الفصل الثاني -
وذلك من خالل جممة من  ،القياس والتعميل، لمبحث عن أي صبغة معرفية ممكنة فييما عمى المفيومين:

مصادر ىذا العمم ككتاب سيبويو، والخصائص البن جّني، وعمل النحو لمزجاجي، ودالئل اإلعجاز 
فسأىتّم  اري، وفيض االنشراح ... لمسيوطّي، أّما المبحث الثانيلمجرجاني، وأسرار العربية البن األنب

اآلراء النحوية النظرية لعمماء المغة العرب قديما  وأعني بيذا بالجانب اآلخر من النظرية النحوية العربية،
 من خالل مصادرىم، ومنيا المذكورة سمفا.وحديثا، 



ت  
 

يتناول الفصل الثالث مقاربة معرفية لبعض األنماط النحوية العربية، وتشمل الكممة المفردة والتركيب  -
م المحورّي الذي تقوم عميو النظرية المعرفية، في نحوىا وفي استعارتيا، أال وىو مفيوم لتتّبع المفيو 
 .)التصّور(

ولقد اخترنا المفيومين )النسق التصّورّي( و)البناء التصّوري( مّما ُوضع لمقابمة المفظ األجنبي     
conceptualization  لكّننا وضعنا األّول لمداللة عمى السياق المعرفي العام الذي تجيء ضمنو الظاىرة

المغوية، والثاني لمداللة عمى عممية تشكيل ىذا النسق التصّوري، وىي العممية الالشعورية الالواعية، حين 
 بالنحو المخصوص.تتكّتل جميع الخمفيات المعرفية وغير المعرفية، وتكون تعميال لحدوث الظاىرة المغوية 

عمى دراسة من ىذا النوع، دراسة تربط بين النحو العربي كتوظيف فعمّي  -فيما اّطمعت عميو–لم أعثر     
من خالل الكالم )الفصيح( والنظرية النحوية العربية بالمسانيات المعرفية، أّما بخصوص النظرية المعرفية 

     .بد الجّبار بن غربية، متحّدثين عنيا شرحا وتعميقافقد كتب عنيا األستاذ األزىر الزناد، واألستاذ ع

من خالل مفيومي القياس والعّمة، وما دار في فمكيما من مفاىيم أخرى، وفيم بعض القضايا النحوية و     
والعالقات الموجودة بين مختمف أنماط المسان العربّي النحوّية كانت دافعا قويا الختياري الخوض في ىذا 

لنحو المعرفّي، التي تنّص الموضوع والسيما بعدما اّطمعت عمى ىذه النظرية النحوية الجديدة، نظرية ا
عمى جممة من المبادئ، كالبناء التصّورّي، وربط المعرفة النحوية بالمعرفة العامة، واالفتراض بكون النظام 

 النحوية ما يقترب من ىذه المبادئالنحوّي ينطمق من خمفيات معرفية، والمست من تعميل النحاة لمظواىر 
ينطمق منيا المتكّمم ميما كانت، والنظر إلى مسألة القياس عمى أّنيا ولّن التعميل ذاتو بيان لمخمفية التي 

عممية ذىنية يمكن قرنيا بيذه الخمفيات، باإلضافة كذلك إلى ذلك الجدل الحاصل حول إمكان تعميم نتائج 
نظرية نحوية ما عمى مختمف األلسنة البشرية الحية، وعمى المسان العربّي عمى وجو الخصوص، أو 

مدى إمكان حصول ىذا اإلسقاط، ولقد كان ىذا بالنسبة لي ىّما عمميا منذ مرحمتي الجامعية  بعضيا، أو
، والذي صّرح فيو مؤّلفو بنيتو 9111األولى، حين قرأنا كتاب )قواعد تحويمية لمغة العربية( الصادر سنة 

لكتاب إلى وصف المغة في تطبيق النظرية التوليدية التحويمية عمى النحو العربّي حيث قال: "ييدف ىذا ا
وكتاب )األلسنية التوليدية  العربية بطريقة جديدة من حيث قواعد ىذه المغة في ضوء النظرية التحويمية"

التحويمية وقواعد المغة العربية( باإلضافة إلى اإلشكال العممّي القائم حول إمكان إيجاد فكرة في عمم 
 وارق والخصوصيات المسانية لأللسنة المختمفة.المسان الحديث تّتصف بالشمول وتزول أماميا الف



ث  
 

إّن اليدف المرجو من ىذا العمل، ىو البحث عن )نمذجة معرفية( لمنحو العربّي، باستثمار نتائج    
النظريات المعرفية المعاصرة في )النحو( والتي يمكن أن تكون بديال نوعيا عن عموم النظريات المسانية 

عمال أىم منّظرييا من المسانيين المعرفيين وبخاصة: )رونالد النجاكر األخرى، ونرّكز تحديدا عمى أ
Ronald Langaker( "صاحب كتاب "النحو المعرفي: مدخل أساسي )cognitive grammar a 

basic introduction ويمكن بصفة أساسية أيضا أن نعتمد عمى كتاب "النحو المعرفي لمغة )
   ( René Dirven( و)GÜnter Radden( لصاحبيو )cognitive english grammarاإلنكميزية" )

وتطبيق نتائج ىذه النظرية عمى مدّونة تتضّمن نماذج من التراكيب، ونماذج من الظواىر النحوية في 
المغة العربية دون التركيز عمى مظير معّين بعينو، بل إّن نوع الدراسة، واليدف منيا يفرضان عمينا 

ي المناسب لممقام، حين يتّم الوقوف عمى مدى كون النظام النحوّي العربّي ينتمي اإلتيان بالنموذج التركيب
إلى بنية معرفية عامة، عناصر ىذه البنية تتحّكم إلى حّد ما بآليات اشتغال ىذا النظام، في ىذه الدراسة 

بصفة عامة:  التي نسعى من خالليا إلى الكشف عن البنية المفيومية ) أو التصّورية( لمنحو العربّي، أو
 النحو المعرفي لمغة العربية.

عادة النظر في  النظر بأكثر عمقا في األطروحة هأىداف ىذومن     مسألة تدريس النحو العربي، وا 
 الطرائق الموجودة واألساليب المألوفة، ورّبما باستثمار مفيوم التصّور بأقصى طاقاتو الممكنة.

عتمد أساسا عمى مصادر النظرية المسانية الجديدة، وكذا مصادر نظرية النحو المعرفي وسأ    
 التي ترتكز عمييا النظرية، وىي:الستخالص األسس والمبادئ 

Cognitive Grammar a basic imtroductiom.  لصاحبو رونالد النجاكرRonald. W. 

Langacker ،Oxford ،8002. 

 Cognitive English Grammar :لصاحبيو ،GÜnter Radden وRené Dirven :الصادر سنة ،
8002 . 

 Cognitive Linguistics   :لصاحبيوWilliam Croftو ،D. Alan Cruse :8002، الصادر سنة. 

 Corpora In Cognitive Linguistics :لصاحبو ،Walter Bisang  8002الصادر في سنة. 



ج  
 

 Cognitive Foundations of Linguistics usage patterns  :لصاحبيوHans-GÖrg 

Schmidو ،Susanne Handl :8090، الصادر سنة. 

 Cognitive Linguistics An introduction :لصاحبيو ،Vyvyan Evansو ،Melanie Green ،
 .8002الصادر سنة: 

، 8001. 8جورج اليكوف، ومارك جونسون، االستعارات التي نحيا بيا، ترجمة: عبد المجيد جحفة، ط -
 دار توبقال لمنشر.

 المعرفية لمنحو العربّي ونظريتو، رأينا ضرورة المجوء إلى مصادر ىذه النظرية، التي منيا: ولممقاربة

 كتاب سيبويو. -

 كتاب )الخصائص( البن جّني. -

 كتاب )فيض االنشراح( لعبد الرحمن جالل الدين السيوطي. -

 دالئل اإلعجاز لمجرجاني. -

 



 
 

 
 
 

 اللسانيات المعرفية، أسسها النظرية، وعالقتها بغيرها. -المبحث األول
 نظرية اللسانيات المعرفية. -1
 عالقة اللسانيات المعرفية بنظريات لسانية، وبعلوم غير لغوية. -2
 المعرفية.اإلطار النظري للسانيات  -3

 النحو المعرفّي واالستعارة التصّورية. -المبحث الثاني
 النحو المعرفّي. -المطلب األول
 االستعارة التصّورية. -المطلب الثاني

 االستعارة من منظور معرفّي. -1
 ربط النحو باالستعارة معرفيا. -2

 خالصة القول في الفصل األول.
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  :، وعالقتها بغيرهاالنظرية المسانيات المعرفية: أسسها -المبحث األول
إذ استقّر عمـ  ،كاضحاتطّكر الدرس النحكّم الحديث تطّكرا نكعّيا  المسانيات المعرفية:نظرية  -1

و، ككاف التركيب الجانب األكثر أصحاب كعممت مبادئو كاىتمامات ،كاّتضحت معالمو المساف كنضج
ذلؾ أّف البداية كانت باستنباط قكاعد المساف  ،منذ القدـ لعمـ المغة اىتمامات الدارسيف استحكاذا عمى

ـّ ارتقى البحث النحكّم إلى مستكل آخر ال  الذم ينتظـ كفقو، ليأتي بعده االىتماـ بالجكانب األخرل، ث
نما اّتجيكا صكب البحث خذ بذلؾ منحى التجريدم، فأ يركز فيو الباحثكف عمى الناحية المعيارية، كا 

مع تكالي ظيكر نظريات مختمفة تعنى بالمغة البشرية مف كّؿ جكانبيا، بدءا بنشأة المغة،  التنظير
كطرائؽ عمميا كعبلقتيا بمستعمميا، كعبلقة مكادىا بالذكات الخارجية  كمحاكلة فيـ سيركرتيا كتطّكرىا

 المحسكسة كالمجّردة حيف تترجـ إلييا.
كتناكليا بالبحث  ،الحديث عف المغة في إطارىا النظرم كالتجريدم حينئذ، لقد بات مف الممكفك     

عادة النظر في كثير مف المسّممات التي طالما اعتبر العممي  ت إّما صحيحة ال تستدعي المناقشة، كا 
ّما صبغت بصبغة القداسة، فصار )ُيخشى( أ ، كمنيا ما يتعّمؽ ف ينظر إلييا نظرة عممية مكضكعيةكا 

فالمغة كالنظاـ الذم تسير كفقو، عند كثير مف المغكييف المحدثيف، ال اميا، كعبلقتيا بالفكر؛ بالمغة كنظ
العمـ مف نياية حياتو، ك  لىإا منذ بداية إدراكو اىا الكاحد منّ مجمكع المعارؼ التي يتمقّ  تنفصؿ بتاتا عف

يا في نياية المطاؼ كمّ  كىي ،ما ىك فمسفيّ  منوك  ،ما ىك عقميّ  ذلؾ ، كمفيّ كالمعرفة ما ىك حسّ 
كالتي تصؿ عند بعضنا إلى حّد فيـ بعض  ،كالثقافيّ  المعرفيّ  الفرد رصيد ؿالتي تشكّ  المعارؼ مجمكع

ف كانت نسبكأسراره حقائؽ الككف مف  مف ركاـال ذلؾ باإلضافة إلى ،في مدل مطابقتيا لمكاقعة يّ ، كا 
اإلنسانية بعينيا، لكف بقدر ما يكّضح كليس ىدفنا ىنا الحديث عف المعرفة  التجارب لدل كّؿ فرد؛

التي  –غير المغكية-فقط مدل ارتباط استعماؿ المغة لدل الفرد المتكّمـ بمجمكع العناصر المعرفية 
بيف غير المغة كالمغة، كبيف عناصر كىذا االرتباط  بطبيعة الحاؿ، يختزنيا، إلى جانب المعرفة المغكية

 يككف ال شعكريا. المغة 
 التي نحف بصدد بناء مقاربة عمى ضكئيا ا سنحاكؿ ضمف ىذه النظرية النحكية الجديدةكألجؿ ىذ   

التمّيز، كىذا ليس مف باب عرض  بعض فييا التي قد نممح أف نتعّرض لنمط آخر مف الدراسة
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الخبلؼ، بؿ لمكشؼ عف كجو آخر تماما مف المقاربات، يتجّسد مف خبللو ىذا الخبلؼ بيف المسانييف 
كالمعاصريف، كالذم يتمّثؿ في )تصّكر( العبلقات في إطار ىذا النظاـ )النحك( لدل األفراد المحدثيف 

المتكّمميف في شكؿ بنية متآلفة، ال ينفصؿ جزء منيا عف بقية األجزاء األخرل التي تشّكؿ ككّؿ الكتمة 
يف بيا المتكّمـ )ال المعرفية لؤلفراد بكؿ جكانبيا، كمف ثّمة البحث عف األدكات غير المغكية التي يستع

شعكريا( إلنتاج الكبلـ الذم يأتي في ثناياه النظاـ النحكّم كحدكث العبلقات المنتظمة فيو، لنرل إلى 
 ي ألّية لغة بالشكؿ الذم ىك عميوأّم مدل تككف العناصر المعرفية سببا في مجيء النظاـ التركيب

  كسيقتصر الحديث في ىذا العمؿ عمى نحك المغة العربية.  
يرل فريؽ مف المغكييف أّف النظاـ النحكّم، الذم يتـّ كفقو الكبلـ المعقكؿ، خاصية لغكية حّيزىا    

سياؽ الكبلـ الذم تنتظـ فيو الكحدات المغكية، كالتي ىي تجسيد فعمّي ليذا النظاـ المجّرد لمغة كليس 
في نظر  –ـ النحكّم لمغة البشرية الفكر كالمعرفة العامة، كالتجربة الخاصة باألفراد، في حيف إّف النظا

حاضر مف غير سياؽ لغكّم، ألّف حّيزه الفكر إلى جانب عناصر المعرفة  -طائفة أخرل منيـ 
اإلنسانية بعمكميا، بؿ يمكف الذىاب بعيدا في ىذا الطرح، كالقكؿ بأّف النظاـ النحكّم دليؿ عمى طبيعة 

أثر ال  حينئذ كىك كأبعادىا، كخمفياتيا، ماطيا،جزئيات تفكيرنا كتصّكراتنا بمختمؼ مجاالتيا، كأن
 إلنسانّي بناءات فمسفية كمنطقيةشعكرّم مف آثارىا، فالنحك بناء يستند عمى ككف النظرة كالتفكير ا

األدكات التي يستعاف بيا  تائج تجارب كثيرة، فمف ضمف الفكركعرفية، كعقائدية كعادات اجتماعية، كن
ا أدكات خاصة ألداء كظيفة ما، كمنيا ما ىك مشترؾ تؤّدل بو مختمؼ مني ،ألداء األعماؿ المختمفة

 كاألذفالكظائؼ، كيدخؿ ضمف ىذه المجمكعة مختمؼ أعضاء اإلنساف كاليد كالرجؿ، كالعيف، 
كفي فكر البشر ما يعرؼ باألكلكيات، كألجؿ ىذا نقّدـ ما حّقو التقديـ، كنؤّخر  كالحنجرة، كالمساف...إلخ

خيره، كمف ضمف فكرنا كذلؾ أّف تعّدد الشيء زيادة فيو، كأّنو ليس العبرة بالحضكر ما كاف ينبغي تأ
كمف ذلؾ االستغناء  الفعمي لمشيء، أك الحضكر الجسدّم لمشخص حتى يصّح القكؿ عنو بأّنو مكجكد،

كقد يعّبر أحيانا عف الشيء الميـّ بكثرتو، أك كبر حجمو، كمف  بالقرينة عف الشيء المفترض حضكره،
كذلؾ  األخرل، كبعض الصفات القكة، كاألىمية، مسألة ضمف خبايا الفكر أّف المكجكدات تتفاكت في

حسب الخصائص التي يتفّرد بيا كّؿ منيا، أك الدكر الذم يمعبو في مجالو، كمف ضمف التفكير 
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عمؿ عامبل  اإلنسانّي أّف لؤلشياء آثارا تتركيا بكعي أك مف غير كعي، كأّف لكّؿ حدث سببا، كأّف لكؿّ 
البدء، كالختاـ، كالزمف بأبعاده، كمفيـك الفضاء بأبعاده  ، مثؿقاـ بو، كلدينا مفاىيـ أخرل كثيرة

 مبدأ الحركة كمسّبباتيا، كالسككفكما ىك أسفؿ، ككذلؾ تمفة مف قرب، كبعد، كما ىك أعمى المخ
في تفكيره، أال كىك مبدأ إلى كّؿ ىذا أّف ثّمة مبدأ أساسيا يعتمده اإلنساف بشكؿ كبير  باإلضافة
ف كانت كّؿ ىذه المبادئ ىي التي تقؼ كراء تشّكؿ النظاـ النحكم بكّمياتو كجزئياتو، فيذا  ،التصنيؼ كا 

 التأثير يككف بصفة ال شعكرية لدل مستعمؿ المغة.
كلقد انبثؽ ىذا االتجاه الجديد مف البحث )النحك المعرفي( ضمف ما بات يسّمى بػ )المسانيات    
ـّ بالبنية الداللية، أّما ما يمكف عّده جديدا في ال معرفية( إلى جانب مبحث )الداللة المعرفية( الذم ييت

نظرية )النحك المعرفي( ىك أّنيا تتناكؿ النظاـ التركيبّي مف منظكر خاص، لـ يعرؼ في النظريات 
ر ينظر إلى ىذا النظاـ السابقة بالشكؿ الذم يظير بو في إطار ىذه النظرية النحكية الجديدة، إذ صا

عمى أّنو ال يممؾ آلية خاّصة يشتغؿ بيا بمعزؿ عف البنية التصكرية التي يممكيا  –في ىذا اإلطار  –
البشر ككّؿ، كالتي نبنييا مف خبلؿ إدراكنا الحسي، كتفاعمنا مع ما يحيط بنا بشكؿ مباشر أك غير 

 كاألعراؼ...إلخ. تعكامؿ أخرل، كالتجربة، كالعادا مباشر ككذا بفعؿ تأثير
نممس مف خبلؿ المبادئ األساسية لمنظرية الجديدة في )النحك المعرفي( عّدة مفاىيـ جديدة رغـ  كنحف

أّف ثمة بعض األسس مّما كاف معركفا في نطاؽ النظريات المسانية الحديثة، التي كشفت عف ضركرة 
ـّ إدراكيا بشكؿ خااالنتقاؿ مف اعتبار النظاـ مجّرد بنية كما ىك معمـك في المسانيات  ص كمستقؿّ ، يت

البنيكية، كالتكليدية التحكيمية، إلى اعتباره ذا عبلقة بما يحيط بالفرد المتكّمـ مف عناصر غير لغكية، ال 
تتكّفر في التركيب المؤّدل فعبل، لكف رغـ ذلؾ، كاف التركيز في كّؿ في الغالب عمى المتمّقي، كما 

كيمكف في ىذا اإلشارة إلى نظرية  ، كأحيانا عمى الخطاب ذاتوالمغكميعينو عمى فيـ الخطاب 
تشكمسكي )التكليدية التحكيمية( بشكؿ خاص، في حيف تندرج نظرية النحك المعرفي ضمف نظرية 
جديدة ىي األخرل، يسّمييا أصحابيا: )المسانيات المعرفية( كمنيا تستمّد النظرية النحكية الجديدة 

طارىا النظرّم، ـّ التركيز مف خبلليا عمى مستعمؿ المغة بذاتو أك  ماّدتيا كا  كالجديد فييا أّنو ال يت
ـّ تسميط الضكء عمى اآلليات، كالعناصر الذىنية  المتمّقي، أك الخطاب كما يحممو مف دالالت، كلكف يت
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د التي يشتغؿ بيا النظاـ النحكّم  كالعناصر التي تثكم خمؼ إنتاج مكّكنات ىذا النظاـ، ففي ىذا الصد
يرل النجاكر أّف إدراؾ ىذا النظاـ كالعمـ بو، يشّكؿ جزءا ال يتجّزأ مف المعرفة العامة لمفرد ضمف ما 

( كليذه المعارؼ )التجربة( The conceptual structureيسّميو صاحب النظرية: )البنية التصّكرية 
مف الركائز األساسية في ّف ىذا المفيـك يعتبر كمف ىنا، فإ، يظير مف خبلؿ النظاـ النحكم لمغةأثر 

 لمعرفّي، كأصؿ مف أصكؿ ىذا البحث.نظرية النحك ا
إّف )المسانيات المعرفية( مثؿ غيرىا مف المسانيات، تدرس المغة )في ذاتيا كلذاتيا( ساعية إلى    

كصؼ المغة كبنيتيا، كالكظائؼ التي تؤّدييا، ككيؼ تتحّقؽ ىذه الكظائؼ، كمع ذلؾ، لعّمنا نجد ىدفا 
يقؼ كراء غاية المسانيات المعرفية مف دراسة المغة، ينبع ىذا اليدؼ مف افتراض ككف المغة تعكس ما 

دراكو ال يككف إاّل كما تدرؾ عناصر المعرفة اإلنسانية األخرل فدراسة  الفكر اإلنساني، كعمؿ النظاـ كا 
يفة المعرفية، التي تمّثؿ المغة مف ىذا المنظكر، إّنما ىك دراسة عممية التصّكر، كفتح نافذة عمى الكظ

مؼ في تناكليا لمكضكع المغة النطاؽ األكثر أىمية في ىذا المجاؿ، ما يجعؿ المسانيات المعرفية تخت
 كالنظاـ النحكم خاصة، عف مقاربات النظريات المسانية األخرل في دراستيا لمغة. عامة
حمقات، كقد يككف تنامي النظريات مّتصمة ال مف الكاضح أّف الدراسات المغكية باتت تشّكؿ سمسمة   

كفي كّؿ األحكؿ  البلحؽ كالبلحؽ يحيؿ عمى السابؽ، السابؽ فييا يفضي إلى اكاألفكار تراكما طبيعي
إلى محاكلة تكييؼ مختمؼ المبادئ  يّتجو كىك ،ال يككف ىذا التراكـ إاّل خدمة لحقؿ البحث ىذا

الفكر المساني السابؽ، ىذا  مختمؼ نكاحي عف المسانية مع نظرة جديدة، ضمف عمـ يختمؼ في المبدأ
األخير تطّكر حتى بمغ أقصى مداه في ما يعرؼ بػ المسانيات التكليدية التحكيمية، لكّف أتباع ىذا 
لى الجانب التركيبي بصفة خاّصة، ىذا  المذىب أدرككا محدكدية النظرة إلى الظاىرة المغكية عامة كا 

ـّ أدرككا  شيآفمكا بيف )النحك( ك)الداللة( ككأّنيما ألّنيـ رأكا في بادئ األمر أف يفص منفصبلف أصبل، ث
سيما بعدما عرؼ اّتجاه لسانّي جديد ظيكره، سّماه كال االستمرار في ىذا االعتقاد عدـ الجدكل مف

ترجمة لممفيـك األجنبي:  العرفنية يقاؿ كذلؾ:ك  ،العرفانية، أك المعرفية أصحابو: المسانيات
linguistique cognitive بالغة الفرنسية، كcognitive linguistics  عبد الجّبار باإلنجميزية، كيرل

إذ يقكؿ: "كبيذا التمّيز يستقّر في العمـ أّف كّؿ معرفة  ا معقكال ليذا الخبلؼ في التسميةبف غربية مبّرر 
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تمد مصطمح ألّنو يع 1كمعناه أّف العرفاف أشمؿ" فاف، كال يقـك العرفاف عمى معرفةقائمة عمى عر 
 لكعي)العرفاف( في كتابو المكسـك )مدخؿ إلى النحك العرفاني( ألّف العرفاف مفيـك مجاكز لمعقؿ كا

الداللة عمى العمـ المساني الحديث  ففحصؿ اشتراؾ لفظّي بي ليذا فيك مصطمح صكفّي كذلؾ
ية، بؿ ىي معرفة كالبلكعي عند الصكفييف، ألّف المعرفة عند الصكفييف ال تقـك عمى المعرفة العقم

تقـك عمى البلكعي، كليذا اختار األستاذ عبد الجبار بف غربية لفظ )العرفاف( بدؿ لفظ )المعرفة( ألّف 
"االشتراؾ المكجكد في )العرفاف( بيف العمـ الحديث كالبلكعي الصكفي أخّؼ مف االشتراؾ في لفظ 

فيك يرل أّف العرفاف  2العمـ )ثقافي(")معرفة( كأىمية التمييز بيف ما ىك عمـ طبيعّي كما ىك مكضكع 
 كليس العكس. قـك عمى عرفافتأشمؿ مف المعرفة ألّف كّؿ معرفة 

 فما ىك ىذا االّتجاه الجديد؟  -
 فيـ يتمّيز عف االتجاه المساني الذم سبقو؟ك  -
صادر لقد عدنا إلى مو نظرية جديدة في عمـ المغة، تدرس التركيب كالداللة، كالمسانيات المعرفية   

ىذه النظرية المسانية الجديدة، فكجدنا تعريفات ليا، فقد جاء في كتاب لصاحبيو: فيفياف إيفنس 
(Vyvyan Evans ( كميبلني جريف )Melanie Green أّف المسانيات المعرفية "مدرسة لسانية )

ظير خبلؿ حقؿ جديدة نسبيا، ىي كاحدة مف المقاربات التجديدية كالمثيرة في دراسة المغة كالفكر الذم 
كمنيـ مف يطمؽ كذلؾ عبارة )العمـك المعرفية(  3الدراسات متعّددة األنشطة المعركفة بالعمـ المعرفي"

إشارة إلى الحقؿ العممي الجديد الذم يشمؿ تخّصصات مختمفة، كعمـ النفس المعرفي، كعمـ 
تستفيد مف ىذه العمـك ... كالمسانيات المعرفية تنتمي إلى ىذا الحقؿ، كرّبما المعرفي، األعصاب

( كآالف William Croft: كيمياـ كركفت )ل، كفي مصدر آخر يخبر صاحباهالمعرفية األخر 
كيقكالف: ""ىي مقاربة لدراسة المغة بدأت تنتشر في  ( عف نشأة ىذه النظريةD.Alane Cruseكركز)

                                  
 .08، مسكمياني، ص 2010. تكنس: 1عبد الجبار بف غربية، مدخؿ إلى النحك العرفاني، ط -1
 .08ص  ،نفسو -2

3- Vyvyan Evans and Melanie Green, cognitive linguistics an introduction, Edin Burgh university 
press, 2006, p 05. 
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كثيرة تحت اسـ كبعد ربع قرف ظيرت دراسات  تطّكر نشاطيا أكثر في الثمانيناتالسبعينات، ك 
كفي نشأة ىذا  1)المسانيات المعرفية( كلكّف معظـ ىذه األبحاث كانت مرّكزة اىتماماتيا عمى الداللة"

، سنة صدر 1987المذىب المساني يقكؿ األستاذ األزىر الزناد: "تعكد نشأة المسانيات العرفنية إلى 
عث جمعية المسانيات العرفنية ... صاحب ب 1988كتاب )اليككؼ( ك)النجاكر( كمقاؿ )طالمي( في 

العرفنية بعد عقد مف بعث مجّمة العمـك 1990، كمجّمتيا )المسانيات العرفنية( سنة 1989العالمية سنة 
ىذه  مشيرا كذلؾ إلى ظركؼ ظيكر 2"1979كتأسيس جمعية العمـك العرفنية بأمريكا سنة  1977

لى حركة العمـك المعرفية التي رية، ك يدا لتأسيس النظالنظرية كما سبقيا مف نشاطات عممية تمي ا 
شبيو بمصطمح الصاحبت حركة التجديد في الفكر المساني، كالظاىر أّنو قد تبّنى مصطمح )العرفنية( 

عكض مصطمح )المعرفية( كيقكؿ األزىر  ده األستاذ عبد الجّبار بف غربية )العرفانية( الذم اعتم
ية تسمية عامة عمى تيار أك حركة تجمع عددا مف الزناد في سياؽ آخر: "تجرم المسانيات العرفن

" كجاء في إحدل مصادر ىذه النظرية كذلؾ:  3النظريات التي تشترؾ في األسس كالمنطمقات
كتنحدر ذم أخذ ينتشر في أكائؿ السبعينات... "المسانيات المعرفية مدرسة حديثة في التفكير المساني ال

 يةكذلؾ تأكيد عمى ككف النظر 4في الستينات كالسبعينات" فيّ المسانيات المعرفية مف ظيكر العمـ المعر 
المسانية المعرفية رّبما ظيرت نتيجة لظيكر ىذه العمـك المعرفية غير المسانية مثمما يذىب إلى ذلؾ 
األستاذ األزىر الزناد حيف قاؿ: "كيمّثؿ ىذا صدل لتطّكر العمـك العرفنية بمختمؼ مناحييا إلى 

فيربط جكىر ىذه النظرية، كمبدأىا الرئيس في نظرتيا إلى المغة عامة بارتباط نشأة  5الجسدية كالبيئية"

                                  
1- William Croft and D. Alane Cruse, cognitive linguistics, Cambridge university press, 2004 , p 
01 introduction.  

 .27، دار محمد عمي لمنشر، ص2010. تكنس: 1األزىر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، ط -2
 .27، ص نفسو -3

4- Vyvyan Evans and Melanie Green, cognitive linguistics an introduction, p 03  
 .32األزىر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، ص  -5
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ية غير المسانية، كسنرل ضمف عبلقتيا بعمـك غير المغكية إف عرفمالعمـك المختمؼ ىذه النظرية بنشأة 
 .كانت أخذت فكرتيا منيا

الظاىر مف حيث الكصؼ  :ةغير لغوي بعمومو  بالنظريات المسانية، عالقة المسانيات المعرفية -2
الذم تكصؼ بو ىذه النظرية أّف ليا ارتباطات بالعمـك المعرفية غير المغكية، كارتباطات محتممة 

 بنظريات لسانية سابقة ليا.
بيف  عقد مقارنة بيف نظريتيف لسانيتيفليس المراد ىنا  المسانيات المعرفية، والمسانيات التوليدية: -أ    

لتي ىي مكضكع ىذه الدراسة، كالنظرية التكليدية التحكيمية المشار إلييا مف خبلؿ النظرية المعرفية ا
ـّ االقتصار  العنكاف أعبله، كليس اليدؼ كذلؾ البحث في أسس ىذه األخيرة كالتفصيؿ فييا، بؿ سيت

 عمى القدر الذم يخدـ ىذا القسـ مف البحث.
تعرؼ  نظرية جديدة في عمـ المغة الحديثميبلَد  1957البنى النحكية" سنة: "يعّد صدكر كتاب    

( كرائدىا ىك العالـ  transformational generative theoryباسـ )النظرية التكليدية التحكيمية 
، كىك صاحب الكتاب المذككر، كقد كصؼ 1المساني "نعـك تشكمسكي" األمريكي ذك األصكؿ الركسية

ليدية التحكيمية( ىذه بأنيا قد سيطرت عمى حقؿ كثير مف الباحثيف المغكييف نظرية تشكمسكي )التك 
ات كالسبعينات، بسبب ككف تشكمسكي البحث المغكم النظرم ألكثر مف عقديف مف الزمف، طيمة الستين

كىيمف عمى حقؿ  المعرفية في الخمسينات كالستينات"الشخصية القيادية في الثكرة  حسب نيؿ سميث
العالـ المساني نـك أىمية المسانيات ازديادا كبيرا بعد ظيكر بؿ "ازدادت  2المسانيات منذ ذلؾ الكقت"

كذلؾ منذ نياية الخمسينات مف القرف  3تشكمسكي كانفراده بالساحة المسانية طيمة أربعة عقكد كنيؼ"

                                  
، دار الحكار لمنشر 2009. سكرية: 1نعـك تشكمسكي، أفاؽ جديدة في دراسة المغة كالعقؿ، ترجمة: عدناف حسف، ط -1

 .بتصرؼ 08كالتكزيع، ص 
 لغة لما بعد مرحمة جكمسكي ، كلقد جاء مثؿ ىذا في كتاب: فيـ المغة نحك عمـ. مقّدمة نيؿ سميث08، ص نفسو -2

 ، كغيره05لتيرينسمككر ككرستيف كارلنغ، ص 
 ، جامعة الممؾ سعكد1994الرياض:  .2جفرم سامسكف، مدارس المسانيات التسابؽ كالتطّكر، ترجمة: محمد زياد كبة، ط -3

 .04ص 
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الماضي إلى غاية الثمانينات، كلعّؿ الُمّطمع عمى حكـ كيذا سيضع سؤاال منطقيا ىك: ما الذم أّدل 
لمغكية إلى بمكغيا ىذه المكانة في حقؿ البحث المغكم في الحقبة الزمنية المذككرة؟ بنظرية تشكمسكي ا

جكانبيا  الجكاب سنجده في ما جاء بو الباحثكف الدارسكف لمنظرية التكليدية التحكيمية، المبرزكف ألىـّ 
لبلّدعاء  اإليجابية، إلى جانب ما يؤخذ عمييا مف سمبيات، ذلؾ أّنيا "ىي التي تقـك بتكفير األساس
كيضيؼ  1النفسّي بأّف متكّممي المغة يمتمككف نظاما نحكيا تكليديا ممّثبل في النظاـ العقمي لكّؿ منيـ"

صاحب القكؿ المقتبس في السياؽ ذاتو بأّف ىذه المزاعـ النفسية ىي التي كانت السبب في شيرة 
ي( مشيرا إلى تعميؽ ديكارت تشكمسكي، كما أّف تشكمسكي نفسو يقكؿ في كتابو )عمـ المغة الديكارت

كمبرزا لو، كىك حيف قاؿ: "إّف كّؿ المفاىيـ الشائعة كالمعركفة كالمتأّصمة في عقمنا ينبغي أف تككف قد 
كىذا طرح جديد بالنسبة لمفكر المساني العاـ 2نشأت عف ىذه الحركات المادية المكجكدة في الطبيعة"

بلنييف، أك السمككييف، أك الكصفييف األمريكييف أك الشك ل البنيكييفالذم كاف سائدا، سكاء لد
الشمالييف...، كذلؾ أّف النظرية التكليدية التحكيمية "ال تنظر إلى الجممة عمى أّنيا مكّكنة مف عناصر 

 غكّم الحّي/ المجّسد فعبلممثمما كاف يرل سكسكر مثبل في تركيزه عمى الحدث ال 3متجاكرة فحسب"
راسة المغة في ذاتيا كلذاتيا( فالتكليدية التحكيمية تقّر بالقدرة عمى مقتصرا عمى مجّرد الكصؼ: )د

مف الجمؿ التي لـ يتـ إنتاجيا مف قبؿ، أك ما يمكف التعبير عنو بعبارة  إنتاج كفيـ عدد ال نيائيّ 
غة، كىذه قدرة باطنية يمتمكيا الفرد مستخدـ المغة، فيذا كىي المعرفة الضمنية لمّ  4"الكفاية المغكية"

 كبعبارة أخرل 5المغكم الفعمي" *األداةعني أّف النظرية التحكيمية "ترّكز عمى المقدرة المغكية ال عمى ي

                                  
مة: حامد حسيف الحجاج مراجعة: تيرينسمككر ككرستيف كارلنغ، فيـ المغة نحك عمـ لغة لما بعد مرحمة جكمسكي، ترج -1

 .161، دار الشؤكف الثقافية العامة، ص1998. بغداد: 1سميماف داكد الكاسطي، ط
 .163، ص نفسو -2
 .08، دار الفبلح لمنشر كالتكزيع، ص 1999محمد عمي الخكلي، قكاعد تحكيمية لمغة العربية، دط. دب:  -3
، المؤسسة الجامعية 1986. بيركت: 2)الجممة البسيطة( ط ة كقكاعد المغة العربيةميشاؿ زكريا، األلسنية التكليدية كالتحكيمي -4

 .07لمدراسات كالنشر كالتكزيع، ص 
 .كالظاىر أّف لفظ )األداة( الكاردة في ىذا السياؽ قد قصد بو )األداء( عمى األرجح -*
 .10محمد عمي الخكلي، قكاعد تحكيمية لمغة العربية، ص  -5
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ـّ بالحقيقة الذىنية الكامنة خمؼ األداء المغكم الفعمي" إّف القكاعد التحكيمية ىي "نظرية ذىنية تيت
ّف  1 كا 

غة كانت مبّررة بالنظر إلى اعتباره عمـ لمّ التفاتة ىذا العالـ المغكم إلى االعتبارات النفسية المصاحبة 
ة تشكمسكي كقتئذ، إذ كاف كيمكف اعتبار ىذه القضايا جديد نظري 2المغة فرعا مف عمـ النفس اإلدراكي

كيفية اشتغاؿ المغة، الشيء الذم لـ يكف لدل عمماء المغة في زمانو، كليذا فقد عرؼ  يرّكز عمى
الكبير الذم  3ية التحكيمية انتقاال نكعيا، ككاف تشكمسكي "المحّفز"البحث المساني ببركز النظرية التكليد

 جعؿ عمماء المغة يصكغكف أفكارىـ حكؿ المغة بشكؿ أكثر كضكحا.
كلكف ىذا ال يعني أّف ما جاء بو كاف البديؿ، كالثكرة الحقيقية في حقؿ الدراسات المغكية، أك أّنو    

يس نمكذجو التكضيحي الشبيو بالتحميؿ الرياضي، ففي كاف الحّؿ األمثؿ، فيك/تشكسكي لـ يزؿ حب
الكاقع قامت ىذه النظرية بتحديد مكضكع دراستيا باإلنساف المتكّمـ/المستمع السكّم التابع لبيئة لغكية 
متجانسة بصفة تامة، كىذه المقدرة في الحقيقة ال تتعّدل ككنيا مقتصرة عمى "إعطاء المعمكمات حكؿ 

متبلحقة مف حيث إّنيا تؤّلؼ جممة صحيحة أك جممة منحرفة عف قكاعد مجمكعة مف الكممات ال
فاألمر يتطّمب ككف األفراد مستخدمك المغة كّميـ عمى درجة كاحدة مف المعرفة بقكاعد المغة  4المغة"

النحكية، كىذا رّبما حكـ ال يمكف التحّقؽ منو بيذه البساطة، ألّف "المغة نظاـ غير متجانس ضركرة 
كيفترض ككف الفرد المتكّمـ كذلؾ "كامؿ المعرفة بمغتو كغير متأّثر بظركؼ ال عبلقة  5اال"كليس احتم

 ىذا مف جية، كمف جية أخرل 6ليا بالقكاعد المغكية ذاتيا مثؿ محدكدية الذاكرة، كتشّتت الذىف..."
ى الجممة: فاالىتماـ ال يتعّدل قكاعد النحك، كال تتعّدل عبلقة المتكّمـ بالسامع عممية الحكـ عم

 فكره عمى عزؿ المغة عف مستخدميياأّسس ىذا العالـ المساني قد صحيحة/غير صحيحة نحكيا، ك 

                                  
 .10، كلي، قكاعد تحكيمية لمغة العربيةمحمد عمي الخ -1
 .159، المغة مقدرة عقمية، ص P.H.Mathewsب.ق.ماثيككز -2
 .07 تيرينسمككر ككرستيف كارلنغ، فيـ المغة نحك عمـ لغة لما بعد مرحمة جكمسكي، ص -3
 .09ميشاؿ زكريا، األلسنية التكليدية كالتحكيمية كقكاعد المغة العربية )الجممة البسيطة( ص -4
 .96تيرينسمككر ككرستيف كارلنغ، فيـ المغة نحك عمـ لغة لما بعد مرحمة جكمسكي، ص  -5
 .10محمد عمي الخكلي، قكاعد تحكيمية لمغة العربية،  -6
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يمكف  pure linguistic knowledgeمفترضا أّف "ممتمكي المغة الكاحدة يمتمككف معرفة لغكية بحتة 
ىذا مخالؼ تماما ك 1فصميا بيسر عف أّم نكع مف أنكاع المعارؼ األخرل التي يمتمكيا اإلنساف عادة"

لما جاء بو المسانيكف المعرفيكف، بككف أّف المعرفة المغكية جزء مف أنكاع المعرفة األخرل، كبالتالي 
 ، فالعبلقات في الجمؿفي نظر تشكمسكي فبل دكر ألّم عنصر غير لغكّم كاف في تشكيؿ المعنى

نب بعض، كأّف معنى تمؾ كأّنيا "مسمسؿ مف الكممات المصفكفة بعضيا بجا حسبو، عبلقات أفقية
باإلضافة إلى العبلقات األفقية الظاىرة بينيا كالتي تنّظميا قكاعد  ؼ مف معاني المفرداتالجممة يتألّ 

يؤّكد مكقفو بقكلو "العبلقات األفقية الظاىرة" بما ال يدع مجاال لمشؾ، فالقكاعد التكليدية  مف ثـّ ك  2المغة"
 لباطف، كالفكرال مجاؿ لمحديث عف ا 3ا المرء ضمنيا"كاضحة "ال تترؾ أمكرا تفترض أف يدركي

ـّ "إّف منيج ، كالتكّقعاتكالمعتقدات كالذىف، كالتجارب ...، بسبب تجّنبو إدراج )المعنى( في تحميبلتو، ث
الىتماـ بالمعنى في فطالما كاف رفض تشكمسكي ا 4جكمسكي لـ يكف مستقّرا في يـك مف األياـ"

تصعب فكرة تحديد المعنى، كبالتالي ستككف نتائجو في تحميمو لمغة، إف أخذ ألّنو كاف يس دراستو المغة
 5بيذا العنصر/ المعنى "خاضعة لكّؿ أنكاع الشككؾ كالغمكض كاإلبياـ التي يعاني منيا المعنى"

الذم استأنس إليو، ككنو منطقيا رياضيا يجعؿ عمـ المغة في نظره  يّ كاقتصر حينئذ عمى التحميؿ الشكم
يقا، لكّنو لـ يثبت عمى مكقفو ىذا القاضي باستبعاد المعنى مف التحميؿ النحكم، "ففي منتصؼ عمما دق

ـّ بالمعنى، كما غّير  6السّتينات أضاؼ جكمسكي المكّكف الداللي" فحدث تحّكؿ في نظرّيتو، كصار ييت
عمنا أّنو غّير كذلؾ مكقفو مف عزؿ المعرفة المغكية عف باقي المعارؼ األخرل لدل الفرد المتكّمـ، م

"مف الصعب جدا، بؿ مف المستحيؿ أف يككف الفرد قادرا عمى التفريؽ بشكؿ كاضح بيف المكّكنات 
                                  

 .19 تيرينسمككر ككرستيف كارلنغ، فيـ المغة نحك عمـ لغة لما بعد مرحمة جكمسكي، ص-1
، المجمس الكطني لمثقافة 1978"مجّمة عالـ المعرفة، الككيت:  لمعاصرة"أضكاء عمى الدراسات المغكية ا نايؼ خرما -2

 .115، ص 9كالفنكف، العدد 
 .08محمد عمي الخكلي، قكاعد تحكيمية لمغة العربية، ص  -3
 .12 تيرينسمككر ككرستيف كارلنغ، فيـ المغة نحك عمـ لغة لما بعد مرحمة جكمسكي، ص -4
 .17، ص نفسو -5
 .17، ص نفسو -6
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لممعرفة  non-linguistic componentكالمكّكنات غير المغكية  linguistic componentالمغكية 
ؿ إلى فكرة ككف ، كلكّنو أخذ يميكىذا كاف محّؿ جدؿ كبير في زمف تشكمسكي 1اإلنسانية كاالعتقاد"
 .ة عف ممكات الذىف األخرلمّ ستقممكة المغة غير م

الظاىر أّف نظرية تشكمسكي قد  :النظرية المعرفيةبين النظرية التوليدية و  عالقةال طبيعة -*
كما انجّر عنيا، كىذا بالنسبة إلى  يو، كما آلت إليواستحّقت مكانتيا التي احتّمتيا، بحكـ ما كانت عم

 :فذلؾ خبلؿ حديثنا عف )النظرية المعرفية( فأّما ما كانت عميوما رأيناه مف 
ككف النظرية التكليدية التحكيمية ترتكز عمى مبدأ القدرة الذاتية عمى تمييز الجمؿ الصحيحة عف  -

الجمؿ غير الصحيحة نحكيا، فكاف تحميؿ تشكمسكي عبارة عف تكظيؼ كسائؿ شكمية ذات المتطّمبات 
ؤّسسة عمى معرفة الفرد لقكاعد الكبلـ الصحيح، كاقتصر عمى كصؼ العبلقات النحكية المنطقية الم

، كلكّنو في كّؿ األحكاؿ نممس نسقا لغكيا في تحميمو، فيك يمارس جانبا النحكية ميمبل الجانب الداللي
 .   مف القياس أثناء الحكـ عمى صّحة/ عدـ صّحة العبارة

كيب الباطني الذم كاف الدافع إلى النظر في احتماؿ عمؿ تشكمسكي بمبدأ: البنية العميقة/التر  -
كجكد ما سّمي: )التركيب الباطني العالمي المشترؾ( لخمؽ لغة عالمية، بحيث يمكف اعتبار نظريتو 

ـّ بالحقيقة الذىنية الكامنة خمؼ األداء المغكم الفعمي" التكليدية التحكيمية "نظرية ذىنية تيت
مف منطمؽ  2

ّمميف بيف جميع المغات المستعممة في العالـ، بسبب االفتراض بأّف "ىناؾ لغة األساس النفسي لممتك
" كأحاسيس، كأفكار  ختبلفيا، تعّبر عف عكاطؼ، كمكاقؼ ألّف كّؿ المغات، عمى ا3إنسانية كاحدة

العاـ لدل أفراد المغة  النسق التصّوريكمعاني/قيـ مشتركة بيف البشر، كيمكف لمنظرية المعرفية تحديد 
/النسؽ التصّكرم مف أىـّ مبادئ  –إف لـ يكف لكّؿ فرد نسقو التصّكرم الخاص  –احدة الك  كىذا المفيـك

في ظاىره بمبدأ )البنية العميقة( أك )األنساؽ  -أك رّبما امتداد -النظرية المعرفية، كىك كما يبدك شبيو

                                  
 .20 ، صتيرينسمككر ككرستيف كارلنغ، فيـ المغة نحك عمـ لغة لما بعد مرحمة جكمسكي -1
 .10محمد عمي الخكلي، قكاعد تحكيمية لمغة العربية،  -2
 .13 ، صنفسو -3
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قرار تشكمسكي بكثاقة  الصمة بيف نظريتو كعمـ النفس الباطنية( الذم تقـك عميو التكليدية التحكيمية، كا 
 اإلدراكي.

ال يمكف الجمع بيف ىذا النمكذج التكضيحي الرياضي الصاـر الذم تبّناه تشكمسكي، كفرضو عمى  -
نفسو منيجا لمتحميؿ، رافضا مف خبللو إدراج عنصر المعنى، كبيف ما يعتبره )نظرية ذىنية تيتـّ 

قد يككف ىذا دافعا إلى البحث عف النظرية البديؿ التي فبالحقيقة الكامنة خمؼ األداء المغكم( لذلؾ، 
 1"ال تقتصر في مقدرتيا عمى كصؼ جكانب المغة المختمفة، بؿ تقـك أيضا بتكضيحيا كتعميؿ أسسيا"

مكقؼ تشكمسكي القائـ عمى رفض أّم عبلقة بيف المعرفة المغكية كالمعارؼ األخرل التي يمتمكيا  -
الذم برز في كتابو )عمـ المغة الديكارتي  كاحتكاكو بالبيئة، في الحياة، العاّمة الفرد عف طريؽ تجربتو

cartezian linguistics)2  كالذم قاؿ فيو مشيرا إلى تعميؽ ديكارت عمى ىذه القضية 1966سنة ،
بالذات: "إّف كّؿ المفاىيـ الشائعة كالمعركفة كالمتأّصمة في عقمنا ينبغي أف تككف قد نشأت عف ىذه 

فعمى الرغـ مف أّف قد  د لدينا أّنو قد غّير مكقفو فعبلكلـ يتأكّ  3المادية المكجكدة في الطبيعة"الحركات 
أقّر بنفسو حيف قاؿ: "مف الصعب جدا، بؿ مف المستحيؿ أف يككف الفرد قادرا عمى التفريؽ بشكؿ 

 non-linguisticكالمكّكنات غير المغكية  linguistic componentكاضح بيف المكّكنات المغكية 
component "إاّل أّنو لـ يشر بصراحة إلى عبلقة المعرفة المغكية بيذه  4لممعرفة اإلنسانية كاالعتقاد

كبالنظر إلى الفرضيات التي قاؿ  الكتاب المذككر، كالدليؿ عمى ىذاالمفاىيـ الشائعة التي ذكرىا في 
 :5نيات المعرفية إلى المغةثبلث فرضيات حكؿ نظرة المسا بيا أصحاب النظرية المعرفية، كىفّ 

 .ليست المغة ممكة مستقمة* 
 * النحك تصّكر.

                                  
 .176تيرينسمككر ككرستيف كارلنغ، فيـ المغة نحك عمـ لغة لما بعد مرحمة جكمسكي، ص -1
 ، مقدمة نيؿ سميث.14ص  دراسة المغة كالعقؿ،نعـك تشكمسكي، أفاؽ جديدة في  -2
 .163تيرينسمككر ككرستيف كارلنغ، فيـ المغة نحك عمـ لغة لما بعد مرحمة جكمسكي، ص  -3
 .20 ، صنفسو -4

5 - William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics, p 01. 
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 * المعرفة المغكية تنشأ مف االستعماؿ.
الذم فصؿ بيف المعرفة  1"الفرضية األكلى نقيض النحك التكليدم"يعتبر أصحاب النظرية المعرفية ك 

حث عف النظرية البديؿ، كيدّعـ المغكية كسائر المعارؼ األخرل، كقد يككف ىذا المكقؼ دافعا آخر لمب
رأينا ىذا ككف تشكمسكي لـ يعرؼ السبب الكامف كراء عدـ إمكاف طرح السؤاؿ في اإلنجميزية بصيغة: 

who does he wonder who saw ? كيقاؿ بالعربية: مف الذم تساءؿ عّمف رأل؟ فكاف ،
يتضّمف بحثا شامبل كمنتظما في الجكاب عف تساؤلو أّنو إذا ما تـّ تكسيع مجاؿ عمـ المغة النظرم ل

استخداـ المغة ككظيفتيا بكصفيا نشاطيف ىادفيف يشتمبلف عمى إدراؾ الدكر الجكىرم الذم تمعبو 
ـّ إدراؾ عدـ إمكانية حدكث مثؿ ىذه متمقّ المعرفة كاالعتقادات التي يمتمكيا متكّممك ك  ك المغة، سيت

مّما يجعؿ مكقؼ تشكمسكي  تبدك مألكفة بالمغة العربيةالتي ك 2الجمؿ التي أشرنا إلييا بالمغة اإلنجميزية
كؿ كاضح عند المسانييف منيا حافزا كبير لمبحث، كلعّؿ الجكاب عف ىذه اإلشكالية مكجكد بش

 القائميف بأّف النحك تصّكر. المعرفييف
ت عمى يكمف ذلؾ في محاكالت تشكمسكي المتتالية إلحداث التعديبل ،كأّما ما آلت إليو، ففي نظرنا   

فصاعدا، ىذه السنة التي نشر فييا تشكمسكي بحثا  1955نظريتو المسانية، كذلؾ ابتداء مف سنة 
لكف التكليدية لـ  3(semantic considerations in grammarبعنكاف )اعتبارات داللية في النحك 

، كلقد قادت  تؤسَّس أصبل الحتكاء المكّكف الداللي لككنيا تعتمد ىذا التحميؿ الرياضي المنطقيّ  الصاـر
البحث المغكم بشكؿ  تجزيئىذه التعديبلت التي حاكؿ تشكمسكي إدخاليا في نظرّيتو عمماء المغة إلى 

 4كبير، كنتج عف ىذه العممية "عدد مف المجاميع البحثية العازمة عمى اّتخاذ طرائؽ خاصة بيا"
 كلمظكاىر المصاحبة لمحدث الكبلمّي. ىفي النياية رّد االعتبار لممعن كالبحث عف البدائؿ التي يمكنيا

                                  
 .10، ص  ا بعد مرحمة جكمسكيتيرينسمككر ككرستيف كارلنغ، فيـ المغة نحك عمـ لغة لم -1
 .بتصرؼ 169، ص نفسو-2
 .177 ، صنفسو -3
 .178، ص نفسو -4
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كأّما ما نتج عنيا، فذلؾ المكضكع األساس الذم نحاكؿ التحّقؽ منو، فعنصر الشيرة الذم حّققو 
 عممّي لعقديف عمى األقؿ مف الزمفنظرّيتو المغكية، كسيطرتيما عمى حقؿ البحث الأسس تشكمسكي ك 

 بفرضيات كثيرة، منيا:
ي لـ تكف، في النياية، سكل تعبيرا عف القدرة عمى إنتاج جمؿ صحيحة االعتبارات النفيسة الت -

نحكيا، كالقدرة عمى الحكـ عمى جمؿ مف حيث صّحتيا مف عدـ صّحتيا نحكيا، كمطابقة التراكيب 
 لـ يقميا، كلـ يسمعيا مف قبؿ ة عمى إنتاج المتكّمـ كفيمو لجمؿالمحّكلة لتركيب داخمّي أصمّي، كالقدر 

 إلى الجممة. ككذلؾ نظرتو 
 اعتباره المغة مقدرة عقمية، لكّنو فصؿ بينيا كبيف القدرات الذىنية األخرل. -
اعتباره عمـ المغة فرعا مف عمـ النفس اإلدراكّي، لكّنو رفض الجمع بيف كّؿ العمميات الذىنية  -

سكاء لدل  غكم،كبيف التركيب الم كتجارب، كالنفسية البلشعكرية، مف معتقدات، كمكاقؼ، كتكّقعات،
إلىماليا  ، فثارت نقاشات حكؿ نظريتو، كرفض إدراج المعنى في تحميمو لمغةالمتكّمـ أك المتمّقي

 المعنى، كمستعمؿ المغة.
سكاء  ي بعض ىذه المسائؿ السالفة الذكركاف تشكمسكي حافزا، دفع الباحثيف إلى إعادة النظر ف -

رضو عمى نفسو منذ البداية، فمجاؿ النظرية بمكقفو المتذبذب، كالذم سببو ىذا النمكذج الذم ف
 كلذلؾ تككف رّبما مف نتائج ىذه المناقشات سببا لظيكر فرضيات أخرل.1التطبيقّي "مقّيد جّدان"

نظرية المسانيات  اـ ىذه النظرية المسانية الجديدة:كلعّؿ مف جممة ىذه الفرضيات ما كاف دافعا إلى قي
 المعرفية.

لعّؿ التطّكر الكبير الذم عرفتو مختمؼ المجاالت  :غير لغويةبعموم  المعرفيةالمسانيات عالقة  -ب    
العممية، كالتعّرؼ عمى دقائؽ األمكر كالتفصيؿ فييا، أخذ ُيبرز شيئا فشيئا عبلقات شبكية بيف مختمؼ 

ة مف ناحي كاحد، ىذا مف ناحية، كيمكف القكؿالحقكؿ العممية، التي قد تككف في يكما ما فركعا لعمـ 
ألّنو قد يستعاف  مجاالت العمـك ضركرة ممّحة كذلؾ أخرل، بأّف البحث في إيجاد عبلقة ما بيف مختمؼ

                                  
 .94تيرينسمككر ككرستيف كارلنغ، فيـ المغة نحك عمـ لغة لما بعد مرحمة جكمسكي، ص  -1
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لفيـ مبادئ في عمـ ما باالعتماد عمى مبادئ عمـ آخر، كألجؿ ىذا أقّر سكسكر بأّف عمـ المغة ليس 
ير مف معطياتيا عمما منفصبل عف العمـك األخرل، بؿ أّنو/عمـ المغة ذك عبلقة كطيدة بيا "يستع

كلكّنو نقض اعتقاده ىذا بإقصائو الكبلـ عف دائرة  1أحيانا، كما يزّكدىا بالمعطيات أحيانا أخرل"
كشرع العمماء في الحديث عف عبلقة )المسانيات( بشكؿ عاـ  2اىتمامو، كاعتبره مجّرد تأدية فردية

ف شعار أنطكاف ماييو: "استقبللية ككا ، منذ العشرينات مف القرف الماضيبالعمـك األخرل غير المغكية
محّفزا كبيرا، جعؿ مشركع البحث  3"1928المسانيات الذم أذاعو في المؤتمر األّكؿ لمسانييف عاـ 

 Sapir بدءا مف إعبلف إدكارد سابير و في عبلقة المسانيات بعمـك أخرلينطمؽ لمتحّقؽ مف مكقؼ مايي
Edward عف "ضركرة رّص صفكؼ المسانيات، مع تكسي" كذلؾ بعد المؤتمر  4ع جكىرّم ألفقيا

شكاليتو، كأّكد بأّنو عمى المسانييف "أف يصبحكا معنييف أكثر فأكثر  المذككر استجابة لمكضكعو كا 
إشارة إلى الحقكؿ  5، التي تجتاح حقؿ المغة"النفسية، كاالجتماعية، كاألنثروبولوجيةبالمشكبلت 

كعمـ  الي: األنثركبكلكجياتي ذكرىا سابير، كىي عمى التك العممية التي تدرس مف خبلليا ىذه الجكانب ال
االجتماع، كعمـ النفس، التي تبدك ذات صمة بالمسانيات بشكؿ عاـ، كألّف ليا مجاليا البحثّي المحّدد، 

كاف مف الضركرم تفريع الفركع، فتفّرع  التفاصيؿ كالمعطيات، كالتطّكرات كالمتعّدد الجكانب، كالكثير
كم مف عمـ النفس، كعمـ االجتماع المغكم مف عمـ االجتماع، كاألنثركبكلكجيا المغكية عمـ النفس المغ

 مف األنثركبكلكجيا،...إلخ. 
، عقد مؤتمر في بكخارست لمبحث في الركابط التي تككف بيف عمـ المغة كالفركع 1967كفي سنة    

األبحاث التي ظيرت في الفترة كلك رجعنا إلى كثير مف الدراسات ك  6المعرفية المختمفة المتاخمة لو
                                  

 .21األطمس لمدراسات كالترجمة كالنشر، ص  ، دار2000. دمشؽ: 2غازم مختار طميعات، في عمـ المغة، ط -1
 .بتصرؼ172، دار القصبة لمنشر، ص 2006. الجزائر: 2خكلة طالب اإلبراىيمي، مبادئ في المسانيات، ط -2
. المغرب: 1الح كحسف ناظـ، طركماف ياككبسكف، االّتجاىات األساسية في عمـ المغة، ترجمة: عمي حاكـ ص -3

 .43المركز الثقافي العربي، ص 2002
 .44، ص نفسو -4
 .44، ص نفسو -5
 .بتصرؼ45، ص نفسو -6
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التي تمتّد مف الخمسينات فصاعدا، لشعرنا بنكع مف العبلقة بيف ىذه األعماؿ الفكرية بمختمؼ 
 المجاالت التي تنتمي إلييا، كبيف عمـ المغة.

 مفترض لّمغة بالعادات، كالتقاليدكالظكاىر االجتماعية، كالتأّثر ال ،إّف العبلقة بيف الظكاىر المغكية   
كعناصر النظاـ االجتماعي بشكؿ عاـ، في زماف كمكاف ما، ىك في كاقع األمر شيء حاصؿ  ،كالقيـ

فبل يمكف فيـ المغة بعيدا عف حركة المجتمع الذم  1منذ أف كجدت المغة ككجدت الحياة االجتماعية
ء التنّقؿ بيف عمـ تستعمؿ فيو، فمعّمو ينبغي لمسانييف المعرفييف بالدرجة األكلى أف يحّممكا أنفسيـ عنا

المساف كاالجتماع العاـ، كيتصّرفكا مع ىذا األخير كتصّرؼ أصحابو معو، ألّنو "يدرس أساسا التفاعؿ 
ككّؿ ما يمكف  2اإلنساني الذم يتجّمى في التأثير المتبادؿ الذم يمارسو األفراد في عبلقاتيـ المتبادلة"

ؼ، كمنو انبثؽ عمـ المغة االجتماعّي، منذ طرح أف ينتج عف ىذا التفاعؿ مف تراكـ لمتجارب كالمعار 
حاكؿ مف  3المفّكركف سؤاال حكؿ عبلقة المغة بالشعب الذم يتكّمـ بيا، كذلؾ في القرف الثامف عشر
فكجد رىافة  4خبللو إثبات أّف طبيعة اإلنساف الفكرية كاألخبلقية "تجّمى كاممة في المغة عمى نحك ما"

ة، ككجد النزعة الفمسفية في المغة األلمانية كاشتير في ىذا الفرع المعرفّي الحّس في اليكنانية كالفرنسي
 كفممكر م، كمالينكفسكي، كيسبرسفكىاليد أمثاؿ: سكسكر، ككاردنر *جماعة مف العمماء المسانييف

ـّ "بقضايا العبلقة بيف المغة كالمجتمع"  5كفيربكاس، كماييو، كىاريس، كفندريس، كفيرث، كالذم ييت
جزء مف ىذه السمككات كالتفاعبلت، كلعّميا تحتّؿ القسـ األكبر منيا، كعميو، فمف الممكف أف  كالمغة

 يككف حقؿ دراستيا ىك عمـ االجتماع العاـ.

                                  
 .بتصرؼ 09ص  الجامعة المستنصرية، ،1988. دب: 1ىادم نير، عمـ المغة االجتماعي عند العرب، ط -1
 .16محمكد عكرة، أسس عمـ االجتماع، دط، بيركت: دت، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ص  -2
 .صرؼبت 27، ص ىادم نير، عمـ المغة االجتماعي عند العرب -3
 .بتصرؼ27، ص نفسو -4
 .23في الصفحة:  'رىـ األستاذ ىادم نير في كتابو 'عمـ المغة االجتماعي عند العربذك -*
، دار قباء لمطباعة كالنشر 1997محمكد فيمي حجازم، مدخؿ إلى عمـ المغة، طبعة جديدة مزيدة كمنّقحة، القاىرة:  -5

 .27كالتكزيع، ص 
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يحاكؿ أنطكاف ماييو، كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ، التأكيد عمى استقبلؿ ماّدة البحث المسانّي عف    
ع، لكّنو مّمف "يحاكلكف عقد صمة كثيقة بيف البنى االجتماعية العمـك األخرل، كالفمسفة كعمـ االجتما

في حيف أّف البنيات المغكية ال تتغّير بالضركرة بتغّير البنى االجتماعية "رغـ التغّيرات  1كالبنى المغكية"
"  حسب ما يراه سكميرفمت2الثكرية التي تحدث في البنيات االجتماعية التي تتكّمـ ىذه المغة

Sommerfelt ، فرغـ ككف المغة ظاىرة اجتماعية، كقرينة السمكؾ اإلنسانّي، ال يعني أّف ثّمة تقاببل
 ة كالسياقات االجتماعية الثقافيةبيف بناىا الصرفية كالبنى االجتماعية، فبل عبلقة بيف البنى المغكي

مـ في ىذا ف مكاقؼ أىؿ العكالتأكيد عمى ككف المغة ظاىرة اجتماعية، في ما استطعنا الكصكؿ إليو م
قد حصؿ اإلجماع حكلو، كلكف ليس إلى جعؿ عناصر النظاـ المغكّم مقاببلت لعناصر  المجاؿ 

جد لغات مختمفة تحمؿ حضارة أّنو "يمكف أف تك  Benveniste النظـ االجتماعية، لذلؾ يرل بنفنست
" كاحدة مايزاف كيرل سكسكر أّف المجاليف "مت 3كيمكف أف يعّبر عف حضارات عديدة بمغة كاحدة

أّما أصحاب الفكر المساني المعرفي فمـ يحصركا المغة في مجّرد )بنى  4كمتكامبلف في الكقت نفسو"
صرفية( بؿ عـّ تفكيرىـ النحك كالداللة، كمف خبلؿ ىذا يمكف الجمع بيف الرأييف، إف تحّقؽ شرط 

 التكاصؿ.    
ـّ بالقضايا التي "تتناكؿ     5العبلقة بيف المغة كالقدرات عند اإلنساف" أّما عمـ المغة النفسّي، فيك ييت
مممكسة  أك مؤشرة مكتكبة، منطكقة، ةمكسي بأم بياكاكتسا المغة كاستعماؿ تخزيف، كاستيعاب،مف 
 مكاضيع يتعامؿ مع الذم -المغكم النفس عمـ– أكسع حقؿ عف نميزىا أف المفيد مف كاف فربما كلذلؾ
 النفس التكاصمي عمـع الذم ىك األكس الحقؿ عف كحتى فكر،لا فييا المغة رتؤطّ  الذم الحد مثؿ أكسع

                                  
 .22، ص تماعي عند العربىادم نير، عمـ المغة االج -1
 .22، ص نفسو -2
 .22، ص نفسو -3
 .23، ص نفسو -4
 .27محمكد فيمي حجازم، مدخؿ إلى عمـ المغة، ص  -5
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ككما ىك كاضح، فيذا الفرع/عمـ النفس المغكم  Jean Aitchison1عمى حّد تعبير جيف أتكيسكف 
كالظاىر أّف ثّمة عبلقة بينو كبيف عمـ المغة "فكّؿ شيء في المغة، إّنما ىك  جزء مف عمـ النفس العاـ،

ر متبادؿ بشكؿ كبير بيف المسانيات كعمـ النفس، الذم يستفيد ىك اآلخر مف كالتأثي2في جكىره نفسّي"
 أساسا عف أّية ظاىرة نفسية أخرل المسانيات كما أفادىا، ألّف العمميات العقمية المرتبطة بالمغة تختمؼ

كلذلؾ دعا كاينز إلى إنشاء ما يدعكه )عمـ  3فأصبحت ضركرة استيعاب أسس المسانيات كاضحة
سي( حقبل معرفّيا كتفسيرّيا بمقابؿ عمـ قكاعد لساني، فيك يرل أّنو "مف استخداـ أدكات قكاعد نف

فالمسانيات ىنا ىي التي  4الكصؿ في لغة معّينة يمكف لعالـ النفس أف يستنتج قكانيف البناء العقمّي"
 تخدـ عمـ النفس.

 كالحنجرة، كالمساف، كاألسنافاف، كألّف عمـ المغة ييتـّ كذلؾ بجياز النطؽ لدل اإلنساف، الرئت   
كاألنؼ... إلخ، فيك يستعيف عمى ذلؾ بعمـ التشريح، ككذلؾ جياز السمع الذم ال يمكف فصمو عف 
السمكؾ المغكّم، كمعو المراكز الدماغية المسؤكلة عف إنتاج الكبلـ، كالسمع، كالفيـ، كلذلؾ حيف يككف 

اض الكبلـ كاضحا، كما يككف كاضحا دكر عمـ الخمؿ في الكبلـ، يككف دكر العيادات الطّبية ألمر 
كاستخبلص  لخإالفيزياء في تحميؿ األصكات كتصنيفيا حسب خصائصيا، كحسب مخارجيا ...

 القكانيف التي تتحكـ إلييا، كيستعيف.  
فمف خبلؿ المبادئ التي تقـك عمييا نظرية المسانيات المعرفية، ىؿ يمكف ليذه األخيرة أف تككف ذات   

 مـك أخرل، كاألنثركبكلكجيا، كعمـ النفس، كعمـ االجتماع؟صمة  بع

                                  

 .484جيف أتكيسكف، المغكيات النفسية، ص  1-
بغداد: فرديناف دم سكسكر، عمـ المغة العاـ، ترجمة: بكئيؿ يكسؼ عزيز، مراجعة النص العربي: مالؾ يكسؼ المطمبي  -2

 .24، دار آفاؽ عربية، ص 1985
 .بتصرؼ 75 ركماف ياككبسكف، االّتجاىات األساسية في عمـ المغة، ص -3
 .78، ص نفسو -4
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المغكيات األنثركبكلكجية فرع مف عمـ األنثركبكلكجيا  باألنثروبولوجيا: ة المسانيات المعرفيةعالق -*   
ذلؾ  1مف خبللو يتناكؿ الباحثكف كظيفة المغة بككنيا "طريقة لتعريؼ التجربة لمتكّممييا" بما أّنوالعاـ، 
اليب ا/المغة الدليؿ عمى الكاقع االجتماعي لجماعة لغكية ما، كمف خبلليا تظير أنماط التفكير كأسألّني

كلتفسير العمماء في مجاؿ األنثركبكلكجيا لكاقع اجتماعّي معّيف عمييـ  الحياة االجتماعية بشكؿ عاـ
لمغة مكّكنا بارزا مف مكّكنات بالرجكع إلى الثقافة التي يتمّيز بيا ىذا المجتمع أك ذاؾ، كالبّد أف تككف ا

تمؾ الثقافة، كلككف ىذا األخير يتـّ في إطاره التركيز كثيرا عمى عممية التكاصؿ، كيطرح بخصكص 
ىذه العممية العديد مف التساؤالت، مثؿ: "ما ىي الكسائؿ التي يمجأ المرء إلييا لتحقيؽ تكاصمو، ككيؼ 

، مف خبلؿ حديثنا عف بعض مبادئ النظرية المسانية كبحسب ما رأينا 2يتفاعؿ المستقبؿ مع الرسالة"
بعض ما  المعرفية/ك المعرفية، أّف ىذه الكسائؿ التي يمجأ إلييا المتكّمـ رّبما تككف الخمفية الذىنية 

النسؽ التصّكرّم الذم ينطمؽ منو، كالخمفية الذىنية التي يرتكز عمييا السامع لفيـ يتشّكؿ عمى أساسو 
ي فضاءاتو الذىنية، كقد يككف ىذا السؤاؿ الذم يطرحو األنثركبكلكجيكف منطمقا الرسالة، متمّثمة ف

لمسانييف لممعرفييف أضؼ إلى ذلؾ، كنحف نذكر ىنا مفيـك الفضاءات الذىنية الذم ترتكز عميو 
ف حيف يسّمطكف الضكء عمى بعض السمككات، فإّنيـ يعزكف ات المعرفية، ألّف األنثركبكلكجييالمساني

حيف يضرب إيدجر كبمـك مثاال عف طفمة في الثالثة مف عمرىا  (التكّقعات)إلى ما يسّمكنو: نتائجيا 
 لطفمة ستّتخذ سمككا لغكيا معتاداىذه ا 3أّنيا لك طمبت ككبا مف حميب فإّنيا "تتكّقع استجابة فكرية"

مؿ ممّثمة ككأّنيا كعبارة عادية، لكّنيا لك طمبت مف كالدتيا قطعة حمكل "فمرّبما ذىبت عبر سيناريك كا
رجح عند الكاتبيف إمكانية  4لعبة تصّرفت بشكؿ جّيد طكاؿ فترة الصباح كتستحّؽ مكافأة عمى ذلؾ"

تصّرؼ الطفمة بشكؿ مغاير لمحالة األكلى، كسمككيا سمككا لغكيا مغايرا كذلؾ، كالتفسير الذم قّدماه 
مسبقا عف الظركؼ التي تحصؿ بيا  وراتصّ ىك أّف ذلؾ سيتـّ بسبب ما أسمياه )التكّقع( ألّف لدييا 

                                  
 .660، المغة كالسمكؾ: المغكيات األنثركبكلكجية، ص edgar .c. polomeإدجر. س بكلـك -1
 .675 ، صنفسو -2
 .675، ص نفسو -3
 .675، ص نفسو -4
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 المعرفيكف، مف ضمف ما يسّمكنو: عمى الحمكل عادة، كىذا المفيـك نفسو الذم يقكؿ بو المسانيكف
الشيء الذم يجعمنا نعتقد بكجكد عبلقة قكّية بيف العمميف المذككريف، كرأينا كذلؾ  (الفضاءات الذهنية)

معرفية كالتكليدية التحكيمية، فإّف ىذه األخيرة كاف ليا "بالغ إمكانية كجكد عبلقة ما بيف المسانيات ال
كرّبما كاف ىذا األثر مف ردكد الفعؿ المحتممة التي  1األثر في إخماد البحث المغكم األنثركبكلكجي"

 أّدت إلى البحث عف بدائؿ كما رأينا في القسـ السابؽ مف ىذا الفصؿ. 
إذا كانت المغة جزءا ال ينفصؿ عف مختمؼ السمككات  جتماع:بعمم اال عالقة المسانيات المعرفية -*   

ـّ التكاصؿ كالت  فاعؿ، كىي عنصر مف عناصر الثقافةاالجتماعية، بؿ لعّميا السمكؾ األبرز، كبيا يت
كالمجتمعات تختزف مختمؼ  كما أّف الثقافة يمكف الكشؼ عف تفاصيميا مف خبلؿ البحث في المغة،

كالمحظكرات، كالتصّكرات ...إلخ، التي ال يفصميا  لعادات، كالتكّقعاتقيـ، كمختمؼ اكال التجارب
النسق )، ألّف منيا يتكّكف ما يسّمكنو: ينتج عنو مف دالالت المسانيكف المعرفيكف عف فعؿ الكبلـ كما

 العامؿ الكائف كراء اختيار العبارة المناسبة بالنسبة لممتكّمـ، كالكقكع عمى الفيـ المناسب (التصّوريّ 
: "ماذا  Bourdieuبالنسبة لمسامع، ىذا ما أراد أف يدافع عنو عالـ االجتماع بكرديك في كتابو المكسـك

إشارة  2يعني الكبلـ؟" حيف قاؿ: "البّد مف االعتراؼ بأّف كتب النحك ال تحّدد المعنى إاّل بشكؿ جزئّي"
أّف يككف  كاألرجح ضيا آنفالغكية التي ذكرنا بع -رجإلى ضركرة الكقكؼ عمى مختمؼ المؤّثرات الخا

مف مبادئ عمـ االجتماع، ألّف "كثيرا مف التقّدـ الذم أحرزتو  المسانيكف المعرفيكف قد استفادكا بشكؿ ما
كعمـ االجتماع المغكم، العمـ 3الدراسة المغكية حديثا راجع إلى االستعانة بحقائؽ مف عمـ االجتماع"

اؼ األسس أك المعايير االجتماعية التي تحكـ السمكؾ المنبثؽ منو، الذم يسعى أصحابو إلى "اكتش
ألّنيا جزء مف البناء التصّكرم ألطراؼ التخاطب الذم يسعى المعرفيكف مف جيتيـ إلى  4المغكّم"

                                  
 .673 ، ص، المغة كالسمكؾ: المغكيات األنثركبكلكجيةedgar .c. polomeكلـكإدجر. س ب -1
، منشكرات دار 1996. بيركت: 1بيار أشار، سكسيكلكجيا المغة، مع مقدمة مف المؤلؼ خاصة بالطبعة العربية، ط -2

 .10عكيدات، ص 
 .69يضة العربية لمطباعة كالنشر، ص ت: دت، دار النك محمكد السعراف، عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، دط. بير  -3
 .24ىادم نير، عمـ المغة االجتماعي عند العرب، ص  -4
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ـّ إّف دراسة المعن    Bakhtine ى مف أكلكيات المسانيات المعرفية كالمعنى، حسب باختيفالتحّقؽ منو، ث
كىذه ىي الفرضية التي  1"صادر عف تجابو المجمكعات االجتماعية" ليس مكجكدا مف قبؿ، بؿ ىك

ـ المغكية، كىك ما يسعى إلثباتيا المسانيكف المعرفيكف، بؿ ىك مف األسس التي تقـك عمييا نظريتي
:  .الفضاءات الذهنية يعّبركف عنو بمفيـك

خصكصا  1976سنة  Pinxten عقد مؤتمر في بنكستف بعمم النفس: عالقة المسانيات المعرفية -*
 Piaget لفحص كاّفة استتباعات الفرضية بما يتعّمؽ بالمغة كالمنطؽ كالتفكير، كبما يتعّمؽ بآراء بياجيو

ر shaffكشاؼ   سابير الشيء الذم نّبو إليو قبؿ ذلؾ إدرارد 2عف العبلقة بيف المغة كالفك
SapirEdward كككرؼ B.L.Worf كعمـ  مجالو عمـ النفس كالفكر *القرف الماضي كذلؾ منذ أكائؿ

فالظاىر أّف ىذا التأثير المتبادؿ حاصؿ، فمثمما ال  3النفس مف العمـك المكصكلة النسب بعمـ المغة
يتكّصؿ النفسانيكف إلى بعض الحقائؽ في بحكثيـ إاّل بالمركر عبر بعض مسالؾ عمـ المساف، فإّف 

كأّما  بعض الفرضيات في بحكثيـ المغكية مفالمسانييف كذلؾ، ينبغي ليـ استشارة عمماء النفس لمتحّقؽ 
كتاب  لؾ لو ما يبّرره، فقد قاؿ مؤّلفكفذ إلى معطيات مف عمـ النفس ةالمعرفيحاجة المسانيات 

(cognitive linguistics an introduction) " يحتكـ المسانيكف عمى األقؿ إلى نماذج في عمـ
كالتصنيؼ، نماذج الذاكرة في عمـ  دراؾ، االنتباهج في الذاكرة، اإلالنفس المعرفي، كالسيما نماذ

المسانيات المعرفية كعمـ  فتأكيد العبلقة المكجكدة بيف العممي كفليذا الطرح، كيحاكل كفكيبّرر 4النفس"
النفس، فيبّيف كيؼ تساعد الذاكرة في ترتيب المعارؼ المسانية في مجاالت، كالمعارؼ النحكية في 

كشبكات أخرل مختمفة كمتعّددة، كيبّيف كذلؾ كيؼ يساعد عمـ  ،نيؼشبكات مكصكلة عف طريؽ التص
النفس في االنتباه كاإلدراؾ الذم يقـك بتفسير كثير مف العمميات التصّكرية في مجاؿ الداللة، ككيؼ 

                                  
 .10ص  بيار أشار، سكسيكلكجيا المغة، -1
 .بتصرؼ 662 ، المغة كالسمكؾ: المغكيات األنثركبكلكجية، صedgar .c. polomeإدجر. س بكلـك -2
 .1941، ك ب. ؿ. ككرؼ سنة 1939تكفي سابير سنة  -*
 .بتصرؼ 28غازم مختار طميعات، في عمـ المغة، ص  -3

Vyvyan Evans and Melanie Green, cognitive linguistics an introduction, p 03  -4 
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في التصنيؼ الذم مف الممكف أف يككف لو تأثير في تحميبلت الفصائؿ يساعد كذلؾ عمـ النفس 
 .المسانيات المعرفية الداللية كالنحكية في

 اإلطار النظرّي لمسانيات المعرفية: -2
مف خبلؿ العكدة إلى مصادر ىذه النظرية، الحظنا تكرار مجمكعة مف  :أسس التنظير المعرفي -أ

اء المصادر في مختمؼ الكتب، سك  كجدناىا كقدالمفاىيـ، ككثرة دكرانيا في مختمؼ التحميبلت، 
ّصة، تكّصمنا إلى ترجمة المفاىيـ سيما اإلنجميزية، كبعد االستعانة بالمعاجـ المختاألصمية بمغاتيا، كال

كأخرل عثرنا عمييا بعد الرجكع إلى بعض الكتب بالمغة العربية، التي تناكلت ىذه النظرية المسانية 
ـّ التفصيؿ فيو في قسـ خاص مف ىذا البحث، كسنأتي اآلف إلى  الجديدة، كمف ىذه المفاىيـ ما ت

 معرفية:محاكلة بياف األسس التي تقـك عمييا المسانيات ال
ككأّف  عبلقتيا مع عناصر أخرل غير لغكيةتدرس المغة في إطار ىذا االّتجاه المساني الجديد في  -أ

ككف المغة نظاما يستكجب اعتباره جزءا مف نظاـ أعـّ، يشمؿ أنظمة أخرل، إذ يرل أصحاب ىذه 
فأّما ما  1كخمفيا""ميمة المساني المعرفي ىي الكشؼ عف النظامية الكائنة ضمف المغة النظرية أّف 

يككف في المغة فالمقصكد بو نظاميا الذم تقـك عميو، كىي جممة القكاعد التي تسير كفقيا، كىي 
ـّ الكشؼ عنيا، كىذا النظاـ يشمؿ الت  ركيب، كالداللة، كالبنية الشكميةمتضّمنة فييا، إلى أف يت

تجاه الجديد، الذم ال يرل أبدا الفصؿ كالصكت، كلكف ىذا االعتبار تقميدّم إلى حّد ما بالنسبة ليذا اال
بيف ىذه المستكيات في شكؿ منظكمات مستقّؿ بعضيا عف بعضيا اآلخر، بؿ "تسعى إلى دراستيا 

" مع ضركرة التمييز بيف ما ىك مف خصائص المغة كمغة )عربية/  2جميعا في تفاعميا كتكامميا
 كمكاصفاتو الجسدية، كالنفسيةيا، فرنسية/ ألمانية/ إسبانية...( كما ىك خاص ببيئة صاحب

ـّ اختزاؿ المسألة في  االجتماعية...ك  االقتصادية،ك  كأّما ما يتعّمؽ بالمغة فقط  فالظاىر أّنو قد ت
مفيكمي: النحك كالداللة، كال تكجد في ىذا التكّجو الجديد سكل ثبلثة أنكاع مف الكحدات كىي: 

                                  
1- Vyvyan Evans and Melanie Green, cognitive linguistics an introduction, p 03 

 .33 األزىر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، ص -2
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كىذا ال يعني أّف المسانيات المعرفية  1ت الرمزية"كالكحدا الفكنكلكجية، كالكحدات الداللية "الكحدات
لكف جزءا معتبرا منيا قد صّرؼ لمتراكيب كالصرؼ كصارت تيمؿ دراسة الجكانب المغكية األخرل، "

كاكتساب المغة، كعمـ األصكات كالمسانيات  ،كذلؾ في مجاالت أخرل المسانيات المعرفية أبحاث
أّف  Hans-JorgSchmid جكرج شميدىانس جكانب، كيرل كرّبما يقع اختزاؿ ىذه ال 2"التاريخية

كالكظائؼ  الفصائؿ الصرفية النحكية البنىك  االشتراؾ عبر المستكل المعجمي المفيكمي" البحث يشمؿ
 النحو والداللةمف أكلكيات ىذه النظرية الجديدة في عمـ المغة، كتشّكؿ مسألة كأّف كّؿ ذلؾ 3التداكلية"

األكلى تقـك عمى  ألفّ  ات المعرفيةنقطة تحّكؿ بيف المسانيات التكليدية كالمسانيبحسب ما اّطمعنا عميو، 
اكر في نحكه ذلؾ فمشركع النجالفصؿ بيف التركيب كالداللة، أّما الثانية فيي ترفض األخذ بذلؾ، "ل

العرفاني مشركع يعتبر بديبل لمنظريات المغكية السائدة عمى األقؿ منذ الخمسينات، كالتي أسندت 
لى الجكانب الشكبلنية في المغة عمى حساب المعنى كالداللة" يقـك ىذا و 4المنزلة األكلى إلى التركيب كا 

العمميات عمى مجمكعة مف المفاىيـ مثؿ '*االّتجاه المساني الجديد المعركؼ بالمسانيات المعرفية
مختمؼ لغاتيـ كىك المفيـك الداؿ عمى كجكد شيء مشترؾ بيف كّؿ البشر ب 'الذىنية التصّكرية

ككذلؾ  كمكاطنيـ، رغـ أّف ذلؾ يتـّ تجسيده بأشكاؿ متباينة نظرا لتبايف أنظمة المغات في ما بينيا،
كلعؿ مف اىتماماتو كذلؾ البحث في ىذه العمميات الذىنية التصّكرية، ألّنيا  الظركؼ التي تؤّدل فييا،

ـّ إن  ، كتحميمو كذلؾتاج الكبلـ بمختمؼ مستكياتوتشّكؿ الخمفية المعرفية لكّؿ متكّمـ، كعمى أساسيا يت
كبالتالي يتبّنى أصحاب ىذا االّتجاه الجديد في عمـ المغة مصطمحات كمفاىيـ تتمّخص فييا بعض ىذه 

 المبادئ كاألسس التي يقـك عمييا ىذا العمـ.
                                  

 .36ص  ( Ronald Langackerعبد الجّبار بف غربية، مدخؿ إلى النحك العرفاني )نظرية ركنالد النقاكر -1
2- William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics, p01. 
3 -Hans-JorgSchmid, Susanne Handl, Cognitive fondations of linguistic usage patterns, 
Germany : 2010, p 03.. 

 .30ص  ( Ronald Langacker عبد الجّبار بف غربية، مدخؿ إلى النحك العرفاني )نظرية ركنالد النقاكر -4
ىذا ىك المصطمح الذم نعتمده في ىذا البحث، كلو ترجمات أخرل،  Cognitive )المعرفية( حسب ترجمتنا لمفظ األجنبي  -*

 كابف غربية عمى التكالي.منيا: )العرفنية( ك )العرفاني( نقبل عف الزناد 
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لؾ لتحميمو بلـ، ككذتقـك ىذه النظرية كذلؾ عمى اعتبار الخمفية الذىنية أساسا لعممية إنتاج الك -ب
كيتمّخص 1بمصطمح: "القيد المعرفي" Jackendoff، ىذا الذم يعّبر عنو جاكندكؼ/ مف قبؿ المتمّقي
كجكب افتراض مستكيات لمتمثيؿ الذىني تتضافر فييا المعمكمات القادمة مف أجيزة "ىذا القيد في 

ألّف كّؿ الشـّ..."  بشرية أخرل، مثؿ جياز البصر، كالجياز الحركي، كاألداء غير المغكم، كجياز
بيف  ألّنو مف المعمـك كذلؾ أّف المغة ممكة ذىنية، كأّف ىناؾ عبلقة ماك ، مدركات الفرد أساسيا حكاسو

 الدماغ مف الحكاس في الجسد كأجيزة الدماغ، ككّؿ ما يتحّكـ فيو ،المختمفة كسمككاتيا مستكياتياالمغة ب
المغكية، كىذا عمؿ المغكّم، فإّنو "يحاكؿ  سمككاتىذه السيما تمؾ التي تتحّكـ مباشرة بعممية تجسيد كال

كال شّؾ أّف البحث في  2أف يجد تكازنا ما بيف كظائؼ لغكية معّينة كبيف أجزاء معينة مف الدماغ"
تفاصيؿ ىذه المسألة سيككف مبدئيا عمبل كبيرا، كي ال نقكؿ صعبا، فاألمر يتعّمؽ ىنا بعمؿ لغكييف ال 

ككيف طّبّي معّمؽ "ألّف الدراسات المتعّمقة بعبلقة المغة بالدماغ أكثر ندرة كذات يفترض أف يككف ليـ ت
صبغة تخّصصية مّما يصّعب عمى غير ذم الخمفية الطبية في تشريح الدماغ فيـ تمؾ العبلقة بيف 

كمف المتكّقع مبدئيا كذلؾ كصؼ عمؿ المغكم المنظر بالتجريدم، كيفيـ مف  3كظائؼ المغة كالدماغ"
، كال تنتمي بالضركرة إلى ما ىك لغكّم/المعرفة ىنية أّف ثّمة دكافع تسيـ بشكؿ أك بآخرمفية الذالخ

"بالنسبة لمسانييف المعرفييف linguistics an introduction cognitiveكتاب  جاء فيالمغكية، لذلؾ 
لتالي سينشغؿ الباحث كبا 4، كليذا فدراسة المغة تعني دراسة أنماط اإلدراؾ"تعكس أنماط التفكيرالمغة 

ضمنيا بمجمكعة مف األطركحات منيا: كيؼ تتجّسد المغة في الذىف؟ ماذا يعني أّنؾ تعرؼ لغة؟ 
ىذه ترجمة لعبارة باإلنجميزية مف 5"المعنى المقترف بالرمز المساني قريف عممية تمثيؿ ذىنية"ككذلؾ 

                                  
، دار تكبقاؿ لمنشر، 2009، 2جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارات التي نحيا بيا، ترجمة: عبد المجيد جحفة، ط -1

 ، مقدمة لممترجـ.05ص 
 .203، ص 1، ج18إبراىيـ بف عبد العزيز أبك حميد "عمـ المغة العصبي" مجّمة جامع اإلماـ، دت، العدد  -2
 .199، ص نفسو -3

4- Vyvyan Evans and Melanie Green, cognitive linguistics an introduction, p 20. 
 .21نفسو، ص  -5
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ما يدّؿ عمى  1تنبثؽ مف المدارؾ""المفاىيـ مصدرىا األصمي، كجاءت كذلؾ في المصدر نفسو عبارة: 
أّف الكبلـ بمختمؼ متعّمقاتو النظامية كثيؽ الصمة بمجمكع ما يعرفو المتكّمـ مف معمكمات اكتسبيا مف 
تجربتو في الحياة، ك"إّف مف أكبر النتائج مف دراسة النظاـ المفيكمي لئلنساف أّف المفاىيـ المجّردة قد 

نتمي إلى المجاؿ المفيكمي المنبثؽ مف تجاربنا عف سمكؾ األشياء ُشّكمت تمقائيا مف األلفاظ التي ت
 3"مجاؿ المعمكمات اإلدراكية مدمج في الصكرة الذىنية"كجاء كذلؾ في ذات المصدر أّف  2المادية"
كىي طريقة أخرل لمتعبير عف ذلؾ الدافع  {الصكرة الذىنية}الكبلـ األخير نمحظ كركد عبارة  كفي ىذا

يككف السبب في استعماؿ  قد كالذم كعبلقتو الضمنية بأّم سمكؾ لغكّم، في الذىف، المعرفي المخزكف
القط فكؽ الكرسي، كال ، فحيف نقكؿ مثبل: ك معّيف كذلؾالكبلـ بنحك معّيف، كاستيعابو كفيمو بنح

أك  ،أك يحدث جمبة ،القط ىك الذم يمكنو أف يتحرؾ نقكؿ: الكرسي تحت القط، لعممنا المسبؽ بأفّ 
لمعمـ بأّف عبارة )الكرسّي تحت القط( ال يمكف أف يسمعيا  4بحركة ما، كىذا نسميو الحقيقة البارزة يقـك

ادة إلى المعمـك مف الدافع المعرفي كذلؾ، كالذم يستند ع كرّبما ألفّ  شخص دكف أف يشعر بغرابة،
دراؾ مضامينواستيعابو كتحيندمج مع ممكة إنتاج الكبلـ، أك  سيما المرئّي منيا،األشياء، كال  ميمو كا 

يا تدّؿ عمى المعنى كىي كمّ  الحظنا تعّدد العبارات كاختبلفياليشّكؿ معا ىذه الصكرة الذىنية، كلقد 
)البناء كمنيا عبارة أخرل كردت في ذات المصدر، كفي السياؽ نفسو، كىي عبارة  المذككر نفسو

  conceptual structureمعبارة األصمية:كالتي تمّثؿ كذلؾ ترجمة ل أك )البنية التصّكرّية( التصّكرم(
"حيف لـ يكف البناء التصكرم عندنا محصكرا في مجاؿ محدد، لـ : قد جاءت في السياؽ المذككرك 

 5عمى بناء البناء التصكرم، إنما تؤدم المغة كذلؾ كظيفة التفاعؿ" تكتؼ المغة بالتزكيد كالحّض 
كليس لغكية،  لعناصر المغكية مع عناصر غيرأك تفاعؿ ا التكاصؿ،إّما كالتفاعؿ ىنا يقصد بو 

                                  
1 - Vyvyan Evans and Melanie Green, cognitive linguistics an introduction, p 21. 

 .10نفسه، ص  -2
 .12نفسو، ص  -3
 .18نفسو، ص  -4
 .20نفسو، ص  -5
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بيذا المنظكر شيء  تعمؿ مف أجميا اإلنساف المغة، فيذه العمميةمجّرد غاية يسالتفاعؿ  صحيحا اعتبار
خارج عف نطاؽ استعماؿ المغة، كعف المغة ذاتيا، في حيف قد تككف مف الدكافع البلشعكرية إلى 

في مقدمة كتاب آفاؽ جديدة في دراسة  –يعتبر نيؿ سميث  استعماؿ التراكيب بأشكاؿ مختمفة، كليذا
أّف عممية التكاصؿ ىذه دافع إلى تركيب أمثؿ لممعمكمات، ألجؿ التكاصؿ  -المغة كالعقؿ لتشكمسكي

 بيعية ألساليب االنزياح المختمفةاألمثؿ، كلعّميا الخمفية الذىنية التي تقؼ كراء استعماؿ المغات الط
اىرة البناء لممجيكؿ مثبل، كيعتبرىا حيمة غريبة حيف قاؿ: "لماذا تستعمؿ كالكاتب يتعّجب مف ظ

"إحدل ىذه  بحيث تككفثـ يعكد ليعّمؿ بما يراه منطقيا  1المغات الطبيعية مثؿ ىذه الحيؿ الغريبة؟"
اإلجابات المؤّقتة ىي أّف االنزياح يمكف أف تحّرضو بشكؿ معقكؿ الحاجة إلى تركيب المعمكمات 

كقبؿ ىذا كاف قد لخّص مكقفو ىذا بعبارة كجيزة، كىي قكلو: "الجانب الثاني  2كاصؿ األمثؿ"ألجؿ الت
" كبالتالي، فالظاىر أّف ربط استعماؿ المغة  3ىك إمكانية ربط معرفتنا بالمغة بكصؼ بقية معارفنا
كذلؾ أف  المادية رّبما، كالتي يمكنيا الخارجية)كمعرفة مختزنة في الذىف( قد يمتّد إلى العناصر 

ـّ إّف تعّدد مجاالت التفكير كالتصّكر لدل المتكّمـ جعؿ  تتدّخؿ في طرائؽ صياغة الكبلـ المختمفة، ث
ـّ التعبير  -حسب أصحاب ىذا العمـ -المغة برمكزىا تترجـ المعاني التي تعكد إلى تصّكرنا لمكاقع، كيت

، إضافة إل كذلؾ في ذات السياؽ،  {مثيؿ الذىنيالت}ى العبارتيف المذككرتيف، بعبارة عف ىذا المفيـك
مى عدـ كتقـك ىذه النظرية كما أشرنا ع 4"التمثيؿ الذىني الذم يؤّكلو العقؿ اإلنساني: "مف خبلؿ عبارة

كعممية استعماؿ المغة، كدعما ليذا الطرح نسكؽ  ،الفصؿ بيف كّؿ أشكاؿ المعرفة المختزنة في الذىف
كلنظـّ  "ربطنا كذلؾ البنية المسانية ببنية التفكير المنظمة"كذلؾ ما جاء في المصدر المذككر، كىك: 

ـّ إلى حّد اآلف  أخكاتيا، إلى {ببنية التفكير المنظمة}بذلؾ عبارة أخرل ىي  كىي العبارة الرابعة التي ت
ال التعبير بيا عّما يككف خمؼ استعماؿ المغة، بؿ حّتى ترتيب الكممات أثناء الكبلـ، ألّنو بكّؿ بساطة، 

                                  
 .نيؿ سميث بقمـ .  مقّدمة19. ص 1، طكالعقؿ سكي، آفاؽ جديدة في دراسة المغةنعـك تشكم -1
 .19، ص نفسو -2
 .15، ص نفسو -3
 .21ص  نفسو، -4
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 القدرات عف سائر الممكة المغكية عف الممكات األخرل غير المغكية، أكصؿ المسانيكف المعرفيكف يف
 ىناؾ ثبلث فرضيات حكؿ نظرة المسانيات المعرفية إلى المغة:" الذىنية التي يتمّتع بيا الفرد المتكّمـ

ىما أّف النحك تصّكر إلى آخر القكؿ حيث يذكر الفرضيتيف األخرييف، ك  1.."ليست المغة ممكة مستقمة.
كأّف المعرفة المغكية تنشأ مف االستعماؿ، كىذا يندرج رّبما في إطار ما يسّمكنو التجربة، كىنا يجدر بنا 

ىنية الفطرية، أك لجزء مف ذاكرتو إضافة صفة )السميـ( ألّف المضطرب دماغيا فاقد لبعض ممكاتو الذ
ّنما يفترض أف تككف المغة قد خضعت لما في الذى ف عند الكضع األّكؿ، مف ناحية ككف ىذه كا 

الممكات قد سبقت المغة إلى الذىف، باعتبار أّف أّكؿ ما ُكضع مف المغة كاف قميبل، ليتمّكف الذىف مف 
كيستعمؿ المغة  المتكّمـ في الحؽ مف الزمف يكتسبالسيطرة عميو بما فيو، ألّننا نفترض كذلؾ بأّف 

 أف تككف لغة المجنكف أك صاحب الخمؿ الذىنّي غير خاضعة بالتقميد، كبالتالي ليس مف الضركرمّ 
البرىنة عمى أّف المغة تحكميا مبادئ المعرفة  باعتبار أّف المسانييف المعرفييف يحاكلكف لنسؽ تصّكرّم،

"تحاكؿ العامة، كىذا بحسب ما جاء في مصدر آخر مف مصادر ىذه النظرية، كىك ما يمي: 
كىذا المبدأ الذم ظير حكلو  2عمى أّف المغة تحكميا مبادئ المعرفة العامة"المسانيات المعرفية البرىنة 

اّتفاؽ بيف أصحاب النظرية المسانية المعرفية، أك بينيـ كبيف المغكييف، مف العرب كغير العرب، الذيف 
فمف ىؤالء مثبل، إضافة إلى العمماء  ،نقمكا عف أصحابيا، أك ترجمكا ليـكتبكا عف النظرية، ك 

كركنالد  ( كجكرج اليككؼHadumodBussmannبكسماف ) كريف سمفا، نجد العالـ ىادمكدالمذك
كاألستاذيف:  Trends in Linguistics( صاحب كتاب Walter Bisangالنجاكر، ككالتربيزانج )

الذم صّرح كذلؾ قائبل: "إحياء المشاغؿ النفسية كالمعرفية  ر الزناد، كعبد الجّبار بف غربيةاألزى
"كاالعتب في سياؽ آخر: "العمميات الذىنية التي تؤّسس األبنية كالتراكيب ك  3ارات الذىنية
يضيؼ تفاصيؿ أخرل بخصكص ىذه القدرات الذىنية، ما يؤّكد فكرة التعقيد ىذه التي تّتسـ 4النحكية"

                                  
1- William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics, First published in 2004 p 01, 

 )المقّدمة( نفسو، -2
 .31لى النحك العرفاني، ص عبد الجّبار بف غربية، مدخؿ إ -3
 .34، ص نفسو -4
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ّمـ فالمتك ال تخّص النشاط المغكم اإلنساني بيا عممية تشكيؿ البناء التصّكرم، فباإلضافة إلى ككنيا
قادر عمى تصّكر مستكيات متعّددة كمتنّكعة تختمؼ في ما بينيا في درجة التجريد، لمتعبير عف 
قامة العبلقة بينيا لتككيف  الكضعيات بمختمؼ أنكاعيا، كقدرتو عمى التأليؼ بيف األبنية البسيطة، بؿ كا 

كىذا رّبما يشبو إلى  1مفةأبنية مرّكبة أكثر تعقيدا، كقدرتو عمى تنظيـ نفس المضمكف كلكف بطرائؽ مخت
حّد ما ما ذىب إليو تشكمسكي في نظريتو التكليدية التحكيمية، ثـّ ركم ىاريس، كتكلبت جي تيمر في 

ر شيئا في "ليس باستطاعتنا أف نتذكّ كتاب مف تأليؼ مشترؾ يكافقاف كذلؾ عمى ىذا المبدأ فيقكالف: 
كتظير عبارات أخرل تؤّد كّميا  2متناكلنا"صبل بطريقة ما مع شيء آخر في أذىاننا ما لـ يكف متّ 

 ، كالصكرة الذىنيةأنماط التفكير)الداللة نفسيا التي تتضّمنيا العبارات التي تّمت اإلشارة إلييا، كىي: 
، كقكالب الفكر، كعممية ببنية التفكير المنظمةكالتمثيؿ الذىني، ك  كالبنية التصّكرّية، كالبناء التصّكرم،

األخير )عممية بناء التصكر( أك )البناء  طمح )مفيمة( المرادؼ لممصطمحبناء التصّكر( كمص
ىذا في ما يتعّمؽ بالمبدأ األّكؿ  conceptualisationالتصّكرم( ككّؿ ذلؾ ترجمة لممصطمح األجنبي 

مف مبادئ ىذه النظرية، القاضي بأّف الممارسة المغكية، مف بّث كتمّؽ، إّنما تنطمؽ مف تصّكر معّيف 
 مف األبعاد المعّقدة، التي تختزؿ كّؿ ما ىك معركؼ عف العالـ الخارجيّ  العممية المعرفيةناؾ ألّف ى

، كمختمؼ التصّكرات الذىنية، كالمعرفة المنبثقة مف كالنسبية، ككذلؾ األحكاؿ، كالعبلقات كاالّتجاىات
يصالو عف طريؽ كالسيما بناء المع استعماؿ المغةفي ـ تحكّ تالتي ك  ،عمؿ الحكاسك كبل الجانبيف  نى كا 

التي تتكاجد عمى مستكل الذىف البشرّم، كلكّف  ىي نفسيا بالنسبة لمممكات المعرفية األخرلك ، التمّفظ
الظاىر أّف المسألة ليست بسيطة ألّف التصّكر/ البنية التصّكرية ليست مجّرد تكافؽ عممية أك أكثر مف 

النحك )معّقدة، ألّف شعار النجاكر ىك:  مية، فيي مف دكف شّؾ عمممية ذىنية مع العالـ الخارجيع
ّمف كقدرة معرفية تتض ،كبالتالي رّبما سيتشّكؿ ىذا التصّكر مف القدرة المعرفية في عمكميا (تصّكر

نيا القدرة عمى كلعّمو سيتشّكؿ مف مجمكع القدرات المعرفية، كمف ضم جممة مف االستعدادات الفطرية
                                  

 .بتصرؼ 39، ص عبد الجّبار بف غربية، مدخؿ إلى النحك العرفاني -1
. ترجمة: أحمد شاكر 1ركم ىاريس كتكلبت جي تيمر، أعبلـ الفكر المغكم التقميد الغربي مف سقراط إلى سكسكر، ط -2

 .181، دار الكتب الكطنية، ص 2004الكبلبي، ليبيا: 
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ىك معركؼ مسبقا كمنو ما كممكات الذىف الكثيرة األخرل، كما  كالقدرة المغكية التصنيؼ بشكؿ عاـ
كقد يتشّكؿ أثناء ربط مجمكع التجارب التي نريد إيصاليا مف خبلؿ المغة المتكّمـ بيا  ذكر سمفا

كىذا ما  ،بعناصر الممكة المغكية مف خبلؿ تصّكرىا كذلؾ، كعمى األرجح سيككف كّؿ ذلؾ ال شعكريا
نظرية المسانية الجديدة، كلعّؿ ىذا الجانب ىك العنصر المشترؾ الذم يشترؾ ذىب إليو أصحاب ىذه ال

فيو النحك في كؿ المغات، كليذه الفرضية رّبما أصؿ يعكد إلى القرف التاسع عشر، حيف شاعت فكرة 
كحاكؿ األلماف تأييد ىذه  1أّف "كّؿ لغة تعكس بصدؽ كأمانة نكعية التفكير عند الشعب الذم يعّبر بيا"

 فكرة كتأكيدىا آنذاؾ، ما لـ يكف القصد مف ىذا الكبلـ مجّرد التعبير عّما في النفس.ال
كّمـ ذا )قدرات ذىنية مف اعتبار الفرد المت ؿ العممية في ىذه النظرية باالنطبلؽبناء المسائ -ت

كىي  يةلعرفاني( عف ىذه القدرات الذىنتحّدث األستاذ ابف غربية في كتابو )مدخؿ إلى النحك اعامة( ّ 
 : 2حسبو

 قدرة اإلنساف عمى إنشاء تصّكرات منّظمة كتشكيميا. -
قدرتو عمى تصّكر مستكيات متعّددة كمتنّكعة، تختمؼ في ما بينيا مف حيث درجة التجريد لمتعبير  -

 عف الحاالت كالكضعيات بمختمؼ أنكاعيا.
قامة عبلقات بينيا لتككيف أ -  بنية مرّكبة أكثر تعقيدا.قدرتو عمى التأليؼ بيف أبنية بسيطة كا 
 قدرتو عمى تنظيـ نفس المضمكف بطرؽ مختمفة. -

كمف ىذه القدرات )العامة( ما لو عبلقة بالمغة، كمنيا ما يختّص بيا تحديدا، كمنيا مجمكع القدرات 
األخرل، كالتي ترتبط بالحكاس، كاألحاسيس، كالذاكرة، كالتكّيؼ، كالتعّرؼ عمى األشياء مف خبلؿ 

معّينة، كليذا يسّمييا المسانيكف )القدرات العامة( كلعّؿ الحديث عف الذىف البشرّم، كما يتمّتع  مؤّشرات
بو مف إمكانات يككف ضمف عمـ مختّص، كليس عمـ المغة، كالمعركؼ عف عالـ في التشريح اسمو 

بلؿ أّنو أّسس عمما اختّص في استنتاج القدرات العقمية كالشخصية مف خ Call  1738/1828كاؿ 

                                  
 .28 ، ص1988. دب: 1ىادم نير، عمـ المغة االجتماعي عند العرب، ط -1
 .39عبد الجّبار بف غربية، مدخؿ إلى النحك العرفاني، ص  -2
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التعبير عف )القدرات الذىنية( كرّبما يصّح كذلؾ 1كىك ما يسّمى عمـ فراسة الدماغ ،تككيف الجمجمة
 Cognitive linguistics)الممكات المعرفية( ألّف العبارة األخيرة كثيرا ما كردت في كتاب  عبارةب

لـ تكف االىتماـ  عرفيةالم القدرات"فطرية ثنائّي التأليؼ، كلـ يّتضح ىذا الكبلـ في ىذا الكتاب: 
" أىي القدرات  2الرئيس لمسانييف المعرفييف المعنييف بإبراز دكر القدرات الفطرية العامة في المغة

"البلزمة المصدر المذككر:  في؟ كفي مكضع آخر منو نجد كذلؾ أـ غيرىا ،الخاصة بالمغة كحدىا
يصالو عف طريؽ الثانية ىي أّف العممية المعرفية التي تحكـ استعماؿ المغة،  كالسيما بناء المعنى كا 

ـّ التمييز بيف القدرات المعرفية  3ىي نفسيا بالنسبة لمممكات المعرفية األخرل" ،المغة كىنا يبدك أّنو ت
 ؼ عف القدرة عمى تجسيد ذات المغةالخاصة بالمغة، مع األخذ بعيف االعتبار أّف المعرفة بالمغة تختم

 ألستاذ ابف غربية ىنا أكثر كضكحا، كلعّؿ كبلـ اكبلـال ىذا كرد فيكالقدرات المعرفية األخرل كما 
نشاءىا يقع إنجازىا  كىك يمّيز بيف ىذه القدرات الذىنية العامة فيقكؿ: "إّف معالجة الكحدات المغكية كا 

ّنما ذات  4بفضؿ عدد مف القدرات الذىنية العامة التي ال تخّص نشاط اإلنساف المغكم فحسب" كا 
 األنشطة التي يقـك بيا في حياتو اليكمية كىذا كاضح تماما. عبلقة بكؿّ 

 بخبلؼ ىذا المصطمح وكىؿ يمكف التعبير عن (البناء التصّكرم)ما ىك ف تشّكل البناء التصّوري: -ب
 المذككر؟ 

كيمكف التعبير   conceptual structureترجمة لممصطمح األجنبي: (البناء التصّكرم)لفظ  إفّ    
)مقَكلة أك كالمصطمحيف:  (البنية التصّكرية): مثؿ مصطمح آخر ؿ عربيعف ذلؾ بمقاب

المقابميف العربييف لممصطمح األجنبّي المذككر، كما يمكف التعبير عف المفيـك نفسو (*كمفيمة
جكرج ل" االستعارات التي نحيا بيا" بكلقد كرد ىذا المصطمح في كتابمصطمح )النسؽ التصّكرم(

                                  
 .بتصرؼ 210إبراىيـ بف عبد العزيز أبك حميد "عمـ المغة العصبي" ص  -1

2- William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics .في مقّدمة الكتاب  
 .11نفسو، ص  -3
 .39عبد الجّبار بف غربية، مدخؿ إلى النحك العرفاني، ص  -4
 .31، لؤلزىر الزناد، في الصفحة: كردا في كتاب: نظريات لسانية عرفنية -*
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ي مكاضع كثيرة، كفي نظرنا أّنو مف األفضؿ التمييز بيف )النسؽ التصّكرّم( ف اليككؼ كمارؾ جكنسكف
ككّؿ المصطمحات التي تشترؾ في داللة )البناء التصّكرّم( ألّف النسؽ التصّكرّم تعبير عف حركية 
 المغة ضمف سمسمة مف التصّكرات، أّما البناء التصّكرّم فيمكف التعبير بو العممية/الطريقة التي يتشّكؿ

لو نفس داللة مصطمح )البناء  كأفّ المشار إليو،  كتابالالذم كثر استعمالو في  بيا النسؽ التصّكرم
، لكف يمكننا تعميـ ما تركيبال عف ال الداللةالتصّكرم( رغـ ككف صاحبي المصدر يتكّمماف عف 

ىذه البنية  كأفّ  1صّرحا بو، كىك أّف "نسقنا التصّكرّم ليس مف األشياء التي نعييا بشكؿ عادّم"
كلكف في نياية األمر، ال  2التصّكرية "ال يمكننا اختزاليا في مجّرد تكافؽ بسيط مع العالـ الخارجّي"

يمكننا الخركج عف حّد التكاصؿ، كعف المغة، كعف الداللة في مفيكميا الكاسع، كبما أّف "التكاصؿ 
نشطتنا، فإّف المغة تعّد مصدرا مؤّسس عمى نفس النسؽ التصّكرم الذم نستعممو في تفكيرنا كفي أ

كيدّؿ في ظاىره عمى تجنيد كّؿ القدرات  3ميّما لمبرىنة عمى الكيفية التي يشتغؿ بيا ىذا النسؽ"
 كالذاكرة كالقدرات العاّمة األخرل، القدرة المغكية بكّؿ جكانبيا مف التصّكرات كغيرىا، ك  الذىنية،

التي يمكف  أك جكانب المعرفة ،ةالعامّ  كالتجربة ثقافيكاستثمار المعرفة مف الجانب ال كاإلدراؾ...،
 :4كما أكضحتيا األستاذة منية الحمامي ممّخصة كما يمي تحصيميا

 معرفة رياضية أك تجريبية. -
 معرفة مدركة بالحكاس أك مستنتجة بالعقؿ. -
 معرفة استقرائية/ استنباطية. -
 أك معرفة طبيعية. formalمعرفة صكرية  -

                                  
 .21اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارات التي نحيا بيا، ص  جكرج -1

2- William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics, p 03. 
 .21اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارات التي نحيا بيا، ص  جكرج -3
، منشكرات كمية اآلداب 2003" المعنى كتشّكمو، دب: le sens macro-structureمنية الحمامي "المعنى بنية كّمية:  -4

 .318، ص 1منكبة، المجّمد العاشر، ج
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كيسكؽ لنا 1التصكرات تفيـ، جزئيا، بكاسطة تصّكرات أخرل" يفترض نظريا بأّف "جؿّ  ىذا ألّنو 
اليككؼ كجكنسف مثاال لتدعيـ مكقفيما مف مسألة النسؽ التصّكرم، ككيفية جعؿ المغة أداة لمكشؼ 

 ت المساعدة في تشكيؿ ىذه الداللةالمثاؿ داللة لفظ )الجداؿ( مف خبلؿ التصّكراىذا يتضّمف ك عنو، 
 :2استنادا إلى مثؿ ىذه العباراتف
 .الدفاع                              ال يمكف أف تدافع عف اّدعائؾ -
 ./ القكة اليجـك                       لقد ىاجـ كؿ نقطة القكة في استداللي -
 .اإلصابة / اليدؼ                                    أصابت انتقاداتو اليدؼ -
 .التيديـ                                           قد ىّدمت حّجتول -
 .االنتصار / النصر                            لـ أنتصر عميو يكما في الجداؿ -
 .االستراتيجية / اإلبادة                          إذا اّتخذت ىذه اإلستراتيجية ستباد -
 .اإلسقاط                                    إّنو يسقط جميع براىيني -
لصاحب ىذه  النسق التصّوريحكؿ االستعارة، كلكف يمكننا الكشؼ بيذه العبارات عف  الكبلـ كافك 

العبارات، فالظاىر مبدئيا مف خبلؿ األلفاظ المستعممة: )تدافع/ ىاجـ/ نقطة القكة/ أصاب اليدؼ/ 
ليست مف األلفاظ التي يعّبر بيا عف مكاقؼ  / يسقط( أّنياىّدمت/ اإلستراتيجية/ ستباد/ لـ أنتصر

مجاؿ )الحرب( كمف ىنا يمكف االعتقاد بأّف التصّكر الذم  ا تنتمي إلىألفاظكلكّنيا تبدك  الجداؿ
 يمكف الذىاب بعيدا في ىذا الطرح : ] الجداؿ = حرب [ بؿطيو صاحب ىذه العبارات لمجداؿ ىكيع

ت النفسية كالثقافية، سنفترض أّنو لدل أشخاص معّينيف/مجتمعات ما ييـّ فإذا أخذنا كذلؾ باالعتبارا
سكات الخصـ، كليس الميـ ىك الكشؼ عف  الحقيقة في الجداؿ ىك االنتصار كلك بغير حّجة، كا 

"لنتخّيؿ ثقافة ينظر فييا إلى الجداؿ باعتباره رقصة، كالمتجادالف ىدفيما  بمكضكعية، لكف مقابؿ ذلؾ

                                  
 .77نحيا بيا، ص  اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارات التي جكرج-1
 .22، ص نفسو -2



 الفصل األول والنحو المعرفي   مدخل إلى اللسانيات المعرفية
 

39 
 

قترحو صاحبا عمى التصّكر الذم ا ىنا حتما سيتغّير كّؿ شيء، فبناءن 1ببراعة كأناقة"إنجاز الرقصة 
 بككنيا معركة ،كتفاصيمو ،فنحف لف نتكّقع أف تكصؼ حيثيات الجداؿ ككقائعو المصدر المذككر سمفا

ع مثبل كال تستعمؿ حينئذ األلفاظ الدالة عمى الحرب مثمما رأينا في التصّكر األّكؿ، بؿ يمكف أف نتكقّ 
كأف تستعمؿ فيو ألفاظ تنتمي إلى مجاؿ الرقص  'رقصة'أف تكصؼ كقائع ىذا الجداؿ بككنو 

تدخؿ  ىي اليدؼ، كبالتالي، قياسا عمى ىذا، نجدىا كالفّف، كالرشاقة في ثقافة كيذه ،كالرياضة
كلنا أف تحاكر، االعتبارات النفسية التي تكحي بأّف الجداؿ ممارسة عممية راقية، كالميـّ فييا طريقة ال

( لكصؼ أحدىـ :عبارة ننظر في فالتصّكر الذم ينتج لدل المتمّقي ىك أّف صاحب  ،)آكؿ المحـك
، فيذا االفتراض المبدئي الذم يتكّكف  العبارة/ الباث ينتمي إلى مجتمع أفراده ليسكا مف آكمي المحـك

، إاّل أّف المتمّقي سيفيـ رة السابقةعنده المتمّقي، رغـ أّف ىذا المعنى األخير لـ يصّرح بو صاحب العبا
 .ىذا المعنى بناء عمى تجربتو في تمّقي المغة

ف    فسينتج لدينا تمقائيا أّف النحك/المعرفة  2)النحك تصّكر( الفرضية التي تقكؿ بأفّ  مف ناانطمق كا 
 بعضياك  ،بفعؿ التجربة كالتكاصؿ مع البيئة في الذىف متراكمة أخرل معارؼالمغكية مجاكر ل

ألّف "تنظيـ كاسترجاع المعرفة المسانية ليست مختمفة عف تنظيـ  ،ذىنية تصّكرات، كأخرل ممكات
في المغة يككف " كألّنو حسب النظرية المعرفية، باإلضافة إلى ذلؾ3كاسترجاع معرفة أخرل في الدماغ"

نتاج المتتاليات مف الكحدات البنيكية الرمزية ال كنحف في  4"منفصمةالتزامف الحقيقي بيف اإلدراؾ كا 
بعمـك تفاصيميا الكثيرة، كلعّؿ أكثرىا سمككات  ،حياتنا اليكمية نمارس أشكاال مف السمككات االعتيادية

كليس معنى اكتشافيا كصفيا، بؿ  5عفكّية/آلية "كتشّكؿ المغة إحدل الطرؽ المكصمة إلى اكتشافيا"
ىذه الباحث لفيـ يتعّيف عمى ، ك غكية عبلقاتبينيا كبيف المعرفة المتحقيؽ القدرة البلشعكرية عمى جعؿ 

                                  
 .22اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارات التي نحيا بيا، ص  جكرج -1

2- William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics, p 02. 
 .11نفسو، ص  -3
 .02نفسو، ص  -4
 .77اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارات التي نحيا بيا، ص  جكرج -5
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البحث أّكال في طريقة بناء المغة، كالباحث لفيـ طريقة بناء المغة، ينبغي لو السمككات، كالكشؼ عنيا 
كما يقؼ كراء تمؾ السمككات  ،األخرل التي تصدر عف الفرد استثمار فيكمو عف مختمؼ السمككات
 . لعبلقة بناء تصّكرمّ كىذه ا قدات،مف اعتبارات ذىنية، كتكّقعات، كالمعت

حكـ تأسيسّي لمتنظير المعرفي لمنحك  -عمى حسب كثرة ذكره لدل المعرفييف – كالبناء التصّكرمّ    
الذم ىك ظاىرة ذىنية قبؿ ككنو ظاىرة لغكية، كاالستعارة الممّثمة لمداللة، كىي قسيمة النحك في ميداف 

ص منيا، فنحف نمارس االستعارة بقصد أك بغير قصد، ألّف "نسقنا المسانيات المعرفية، ال يمكننا التخمّ 
فيؿ لمنحك تخطيط في ذىف  1التصّكرم العادم الذم يسّير تفكيرنا لو طبيعة استعارّية باألساس"

 لسياؽ، فنحف نتكّمـ عف المغة ككؿالمتكّمـ يتّبعو مثمما لبلستعارة؟ كعندما نتكّمـ عف النحك في ىذا ا
غة، ألّف النحك، حسب لمامعاني المختمفة بتفعيؿ العبلقات بيف الرمكز المختمفة ليذه كالتعبير عف ال
شامؿ لجزئيات العبارة ذات داللة ما، بحكـ أّف المسانيات المعرفية ينصّب اىتماميا في  ىذه النظرية

ؿ أّم نياية المطاؼ عمى الداللة التي يتـّ تشكيميا مف خبلؿ التركيب بتفاعؿ أجزائو، دكف أف تيم
مف  ،كحتى العناصر غير المغكية ذا التركيب، مف صكت، كبنية شكميةعنصر مف عناصر ى

"بحثت الظاىرة المسانية في االشتراؾ عبر المستكل المعجمي اعتبارات نفسية كثقافية...، فقد 
 سعكىذا ىك النحك في مفيكمو الكا2"كالكظائؼ التداكلية البنى نماط الصرفية النحكيةاألالمفيكمي ك 

فالمغة عند المسانييف المعرفييف "مسترسؿ مف األبنية الرمزية، ككّؿ الكحدات المغكية ... كال يمكف 
 ّكؿ المستكل الكاحد بناء تصّكرياكيمكف أف يش فرغـ تبايف ىذه المستكيات،3الفصؿ بيف كؿ مستكياتيا"

عبلقات نحكية  ىي كّميا كحدات رمزية تؤّدم غايتيا دكف أف ينفصؿ بعضيا عف بعض، بينياك 
كصرفية، في جممة تتأّلؼ مف مسمسؿ مف "الكممات المصفكفة بعضيا بجانب بعض، كأّف معنى تمؾ 
الجممة يتأّلؼ مف معاف المفردات باإلضافة إلى العبلقات األفقية الظاىرة بينيا كالتي تنظميا قكاعد 

                                  
 .21، ص اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارات التي نحيا بيا جكرج -1

2 -Hans-JorgSchmid, Susanne Handl, Cognitive fondations of linguistic usage patterns, 
Germany : 2010, p03. 

 .18عبد الجّبار بف غربية، مدخؿ إلى النحك العرفاني، ص  -3
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 نسؽمكجكد في الذىف لتشكيؿ ىذا الكيتـّ تجميع ىذه العناصر كّميا كبناؤىا استجابة لمتنظيـ ال 1المغة"
كمجمكع أجزاء  كمختمؼ الممارسات ،نتاج التجربة -مثمما أشرنا إليو سمفا–التصّكرم، ىذا التنظيـ 

ككّؿ  كقياسات نفسية باطنية بديييات، كما ىك متّفؽ عميو عرفاالمعرفة، مف مكتسبات، كمحفكظات، ك 
تمؼ أبعاده: فكؽ/ تحت/ يميف/ يسار/ أماـ/ ما ىك معركؼ عف محيطنا الفيزيائي، كالفضاء بمخ

كىي حسب اليككؼ كجكنسف "ىي التي  2خمؼ ... إلى غير ذلؾ، كتسّمى ىذه )تصّكرات فضائية(
 كسائر تحّركاتنا ألّنيا مرتبطة بتكاجدنا الجسدمّ  3نستخدميا في اشتغالنا الجسدم اليكمي المستمّر"
ألّنيا مرتبطة بكياننا  4ى باقي التصكرات األخرلكليذا فالتصكرات الفضائية ىذه ليا أسبقية عم

بالنسبة إلى كضعيتنا  اكتكاجدنا الفيزيائي، الذم يسمح لنا بإدراؾ حقيقة ىذه التصّكرات الفضائية كفيمي
كقصد المعنى المراد  فة المغكية، كمعرفة تجسيد الكبلـفي كّؿ لحظة، ثـ يتفاعؿ كّؿ ذلؾ مع المعر 

 كنكع التركيب المبلئـ لقصد، كمراعاة السياقات المختمفةمى التأّكد مف ىذا اإيصالو لآلخر، كالقدرة ع
 كنكع المتمّقي، كمكقفو مف المضمكف...إلخ.

كالبلشعكرم الذم  ،تجعؿ ىذا التفاعؿ الفكرم المسانيات المعرفيةأشرنا في ما سبؽ إلى ككف  كلقد   
 في مختمؼ أطكارىا في الكقت نفسو احبا لييقع في ذىف المتكّمـ منطمقا لعممية إنتاج الكبلـ، كمصا

نقكؿ أطراؼ التخاطب )بصيغة الجمع( رغـ أّف ك  طرفي/أطراؼ التخاطب،بألّف المسألة تتعّمؽ 
 فيـ طرؼ كاحد، كلكف مف منظكر آخرلمخطاب طرفيف في األصؿ، ألّنو حتى لك تعّدد المتمّقكف 

ككذلؾ  ما بشكؿ خطاباالمتمّقكف المتعّددكف تمّقى كباعتبار مبدأ الفضاءات الذىنية، ال يمكف أف ي
بؿ ىك أداة لكّؿ  ّم ليس آلة لمجّرد التخزيف/الحفظكمعمـك أّف الذىف البشر  عبر كّؿ مراحمو، بالخطاب

اّل فكيؼ يتمّكف مستعمؿ المغة مف التأليؼ ما بيف الشكؿ كالمعنى الذم  معالجة فكرية معرفية، كا 
المسانية الجديدة أّف مجّرد التأليؼ بيف المعنى كالشكؿ في حّد يقصده؟ كيعتبر أصحاب ىذه النظرية 

                                  
 .115، ص 9المعاصرة" مجّمة عالـ المعرفة، العدد نايؼ خرما "أضكاء عمى الدراسات المغكية  -1
 .77اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارات التي نحيا بيا، ص  جكرج -2
 .77نفسو، ص  -3
 .بتصرؼ77نفسو، ص  -4
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كمف ىنا، فالقدرة عمى استحضار كّؿ ىذه التجارب كتصّكرىا/ جعميا جزءا مف بناء  1ذاتو بنية تصّكرية
 .   2تصّكرّم، ىي كالمعرفة المغكية التي يمتمكيا اإلنساف مف أىـّ مظاىر القدرة المعرفية لديو

ف سبؽ أ طمح عف مدلكؿ المصطمح اآلخر الذميختمؼ مدلكؿ ىذا المص اءات الذهنية:الفض -ت
 خير يرتبط أساسا بداللة العبارةألّف ىذا األ ، كالمقصكد ىنا مصطمح )المجاالت المعرفية(أشرنا إليو

 العبارةرتبط بداللة فبل ي ، أّما مصطمح )الفضاءات الذىنية(ؿ إليو مّما لو عبلقة بياكبالتالي ما تحي
 ما ىك كائفيقصد بي ، كلكفمف حقميا المعرفي الذم تنتمي إليو أخرلكما لو عبلقة بيا مف عبارات 

بآليات الفيـ المختمفة في الذىف، تصّكر الداللة  أثناء كقكع الخطاب ، يندمجعمى مستكل ذىف األفراد
خر/ بيف الباث كالمتمّقي/ كفيميا، كباختبلؼ األفراد فييا تختمؼ فيـك العبارة الكاحدة مف شخص آل

 كأديب /كفبلح /كالمتمقي طفؿ (يجرفنا السيؿ)مثبل: حيف تقكؿ بيف أفراد الطرؼ المتمّقي/ ... فإّنؾ
يستحضر فييا فرار الشخصيات  ستقبؿ العبارة بفضاء ذىني فيو صكرة عف فيمـ كرتكني،رّبما ا فالطفؿ

الفبلح رّبما استقبميا ك ...،لدتو ليقع تحت المطرره مف غضب كامف السيؿ في ىذا الفيمـ، أك صكرة فرا
، كاألديب يستقبميا كفي ذىنو فكرة في مكسمو بفضاء ذىني فيو خسارة المحصكؿ بسبب الفيضاف

كلذلؾ يرل المسانيكف  إلخ،... ، أك شيء مف التمثيؿ األسمكبي في ركاية لو أك لغيرهالغزك الفكرمّ 
ف حدث ككاف ، عمى األرجح منسجما بيف الباّث كالمتمّقي يككف أّف فيـ العبارة المغكية ال، ك المعرفي كا 

ألّف ىناؾ ىذه الخاصية الذىنية التي ىذا االنسجاـ فمف يعتبر السبب فيذلؾ مكضكعيا، 
"المعتقدات كالحاالت الشعكرية كرغبات المتكّمـ كتصّكره  الشاممة لمختمؼ الفضاءات الذىنية()يسّمكنيا
 عمى األرجح الكبلمّي دائما، مّما يدفع مبدئيا إلى االعتقاد بعدـ االنسجاـ المصاحبة لمحدث 3لمكاقع'

 مختمفا عف اآلخرآخر فضاء ذىنيا خاصا بو، كأّف لممتمّقي فضاء ذىنيا  بيف الطرفيف، كأّف لمباثّ 
كبخاّصة مع العبارات المعّقدة، كمسألة  اء الكاقعي الذم يحدث فيو الخطاب، ككذلؾ الفضيخّصو

تقـك بذلؾ الدكر الذم تقـك بو العكالـ الممكنة كأّنيا مف مكضكعات عمـ المنطؽ " ىذه لذىنيالفضاء ا
                                  

1- William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics, p 02. 
 .12نفسو، ص  -2
 40نحك العرفاني، صعبد الجبار بف غربية، مدخؿ إلى ال -3
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"1983في نظرية بيرم كباركايز ) ألّنيا تسمح لكثير مف 1( ذات النزعة المنطقية المكضكعية
عف : ""أبحث عف رجؿ يقكؿ فمثاؿ ظر المتمّقي، عند تمّقيو العبارةاالحتماالت التي تككف ممكنة في ن

ّما أف يككف بصدد البحث "*راقصة" فإّما أف تككف ىناؾ راقصة بعينيا حاضرة في ذىنو يبحث عنيا، كا 
فإف كانت الحالة 2امرأة تتكّفر فييا الخاصيات التي تجعميا تنتمي إلى مجمكعة الراقصات" عف أمّ 

 خرىما باآلحدقة ألال عبلبحيث  ،الثانية، فيذا يعني أّف المفظ )راقصة( ينتمي إلى فضاءيف مختمفيف
ف كانت الحالة األكلى، فستككف الفضاء الكىما:  ذاتي لممتكّمـ، كالفضاء الكاقعي الذم يتحّدث فيو، كا 

عبلقة بيف المفظ )راقصة( المكجكد في ذىف المتكّمـ، كالمفظ نفسو المكجكد في الفضاء الكاقعي الذم 
بحثو عف راقصة بعينيا أـ عف أم راقصة ، فأّما الباّث فيك يعمـ إف كاف يمّثؿ إطار حدث الخطاب

كانت، ألّنو قاصد لممعنى الذم يريده، كباإلضافة إلى ككنو عمى كعي بمضمكف العبارة، كبتصّكره 
عبارة "تتكّكف مف مضمكف ذىني تصّكرم، كمف طريقة ال تمؾ داللةالخاص ليذا المضمكف، فإّف 

"خاصة يختارىا المتكّمـ كيعتمدىا في تنظيـ ذلؾ المضم  ينكييافقصده لمداللة التي  3كف كتمثيمو
يجعبلف 4"الصياغة الخاصة التي يفرضيا المتكمـ عمى ذلؾ المضمكف" كاختياره لطريقة صكغ العبارة

حتما تصّكره لممضمكف مختمفا عف تصّكر الطرؼ اآلخر لو، كأّما المتمّقي فسكؼ يتكّكف في ذىنو 
 االحتماالف معا.

بشكؿ  دكف أف يككف ذلؾالحقؿ الداللي، مفيـك المجاؿ المعرفي ب مفيـك كيمكف التعبير عف   
 كاء أأدركو المتمّقي أـ لـ يدركومتطابؽ، ألّف الحقؿ الداللي الذم ينتمي إليو المفظ مكجكد كمستقر، س

 التي نظريةال 5"ىناؾ مناسبة ما بيف األلفاظ كما يناسبيا مف المفاىيـ بحسب عمـ الداللة المعرفيإذ "

                                  
 ، مقدمة لممترجـ.08جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارات التي نحيا بيا، ص -1
 .41مثاؿ ساقو األستاذ عبد الجبار بف غربية في كتابو:  مدخؿ إلى النحك العرفاني، ص  -*
 .41، ص عبد الجبار بف غربية، مدخؿ إلى النحك العرفاني -2
 .42، صنفسو -3
 .42، ص نفسو -4

5 - William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics, First published in 2004, p 05. 
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ىرة مجاؿ الداللة المعجمية العريض، مع إدراج مكاضيع تـ التطرؽ إلييا كثيرا في المسانيات تصكر ظا
المعرفية، كىي المشترؾ المفظي كالمجاز، كالداللة المعجمية في مكاضيع لـ يتطرؽ إلييا المسانيكف 

ّؿ ما يرتبط بو فظ فيك كأّما المجاؿ المعرفي لمّ  1المعرفيكف كالسيما العبلقات المعجمية مثؿ األضداد
 تـ اإلقرار بافّ مف دالالت، كىذه عممية تتـّ في ذىف كّؿ فرد بشكؿ متبايف عف فرد آخر، ألّنو 

يككف قد حدث عف  بمفيـك )الفضاءات الذىنية( ،كألّف ما يرتبط بالمفظ2""المفاىيـ تنبثؽ مف المدارؾ"
اؿ: عدد مف المفاىيـ أمث مؤسسة خدمات فحسب، بؿ يشترؾ مع مثبل ميس المطعـطريؽ التجربة، ف

دؼ أك ىذه المفاىيـ لـ ترتبط بالمفظ مطعـ عف طريؽ الترا"...الضيؼ، النادؿ، الطمب، األكؿ الفاتكرة
أك عف طريؽ عبلقات البنى الداللية األخرل، كلكف عف طريؽ التجربة  التضاد أك االشتراؾ المفظي

 كعف طريؽ االحتكاؾ بمحيط المطعـ. 3"اإلنسانية العادية
 

 هذا الشكل لتوضيح الفرق الموجود بين الفضاءات الذهنية والمجاالت المعرفية:
 01الشكل رقم: 

 الحقؿ الداللي           المجاؿ المعرفي                            
 تصّكر داللة العبارة عبارة                        داللة العبارة                      

                                                                                                                                                           
 تصّكر                             إحالة                                            

 
 اختالف                    اختالف           –تساوي        
 
 
 

                                  
1 - William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics, First published in 2004, p 05 .بتصرؼ  
2-Vyvyan evans and melanie green, cognitive linguistics an introduction, 2006, p18. 

 .10نفسو، ص  -3
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 .02الشكل رقم: 
 هذا الجدول محاولة لمتعبير عن الفرق بين المفهومين: المجال المعرفي الحقل الداللي.في و 

 الفضاء الذىني المجاؿ المعرفي
 رغبات/أحاسيس/أمزجة/تكّقعات/معتقدات... ترادؼ/ تضاد/ اشتقاؽ/ مجاز ...

 انيات المعرفيةمجالو المس مجالو عمـ الداللة
 يرتبط بتصّكر داللة المفظ يرتبط بداللة المفظ

 متكّقؼ عمى خبرة الفرد مستقرّ 
 ال يتّفؽ في تصّكره األفراد قد يّتفؽ في تصّكره األفراد

 
ألّف الثاني يمّثؿ  ىنية( جزءا مف مدلكؿ )المجاالت المعرفية(الفضاءات الذيمكف اعتبار مدلكؿ )   

ؿ الذم يمّثؿ عنصرا مساعدا في تحصيؿ الداللة، بما في ذلؾ األخذ بمعطيات األكّ العممية الكاممة ل
ثـ  ذه الداللة، كاعتبار كذلؾ مدلكؿ )الحقؿ الداللي( جزءا مف مدلكؿ )المجاؿ المعرفي(تحصيؿ ى

 (03بالشكؿ رقـ )تككف العبارة كداللتيا المحتممة، كسنمّثؿ لذلؾ 
 

 .03الشكل رقم: 
                                  2[ + ] ؼ ذ [ + د1/ د] ـ ـ[ = ] ح د   
 1صب     [  ] د ~ [      ~ ذ ] ؼ د [  +  [  +  ] ح ا] ع           ] ف [     
 

 ـ [ا [     +     ] م] ع                     
 

        
 ] ص [                            

بحقميا الداللي، كمجاليا  العبارة كىي: ىذه العناصر المذككرة، في اجتماعالبناء التصّكرّم يتمّثؿ    
مف خبلؿ ىذه األسس كالبناء التصّكرّم المعرفي، كالفضاء الذىنّي لكّؿ طرؼ في عممية التخاطب، 



 الفصل األول والنحو المعرفي   مدخل إلى اللسانيات المعرفية
 

46 
 

فسيككف مختمفا، باعتبار أّف النحك  /النظاـالبناء التصّكرم لمنحكمرتبط بالداللة، أّما التي يقـك عمييا 
 .الحديث عنو في الفصؿ البلحؽكسيككف مجّرد إيصاؿ الفكرة إلى اآلخر،  ليسانينو قك مف حيث 
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 واالستعارة التصّورية المبحث الثاني: النحو المعرفيّ 
 نظريتوعمى Ronald W. Langacker أطمؽ ركنالد النجاكر  لقد النحو المعرفّي: -المطمب األول
كأسسيا التي تقـك  ىذه النظرية تفاصيؿالمختزؿ لكثير مف  كشعاره كأطمؽ حمكو ،سـالنحكية ىذا اال

في كتابو )النحك  يظير بعض مف ذلؾ في كبلـ لوك  1، كذلؾ مف خبلؿ قكلو: "النحك تصّكر"عمييا
يقكؿ مؤّلفا  2: "يرتبط النحك بشكؿ كاسع بظكاىر متصّكرة كببناءات ذىنية"المعرفّي ...( حيث قاؿ

"ىذا الشعار  Alan Cruseكأالف كركز William Croft( كيمياـ كركفت ةعرفيالم مسانيات)ال :كتاب
ة بالبنية التصّكرية، ذلؾ أّف ىذه البنية التصكرية ال يمكف يرجع بدكره إلى فرضيات أكثر تحديدا خاصّ 

بؿ إّنو مظير لعبلقة معّقدة غاية التعقيد، ىذا 3 اختزاليا في مجّرد تكافؽ بسيط مع العالـ الخارجي"
فإّنو يمكف  ،المسانيكف المعرفيكفالذم تكحي بو المعطيات النظرية، كلكّنيا رغـ التعقيد الذم يفترضو 

أخرل، كما رأينا فيما سبؽ حيف  متعّددة فيميا مف خبلؿ فيـ العبلقة بيف المعرفة النحكية كمعارؼ
رؼ األخرل المختزنة أّف المعرفة النحكية ال تنفصؿ عف باقي المعا ،ظير لنا مف خبلؿ أسس النظرية

في الذىف، ألّف "نحك المغة ىك جزء مف المعرفة البشرية كيتقاطع مع ممكات معرفية أخرل، كال سيما 
كما أّف ميارة كممكة استعماؿ المغة ال تنفصؿ عف باقي الميارات  4مع اإلدراؾ كاالنتباه كالذاكرة"

، الذم الذم يجعؿ فكرة البناء التصّكرمّ  كما ىك كاضح مف ىذا القكؿ، كىذا كالممكات الذىنية األخرل
قابمة لممبلحظة العممية كألجؿ ذلؾ يقكؿ  conceptualization يمكف اّتخاذه مقاببل لّمفظ األجنبّي: 

النجاكر: "البناء التصّكرم كمكضكع لمتحميؿ أمر صعب كلكّنو ليس خارجا عف نطاؽ التحقيؽ 
 كالمجاؿ المغكم المحض كالمستقؿّ  ،مجاؿ محصكر فيذه النظرية ال تستمّد ماّدتيا مف 5العممي"

التي يمكنيا أف تمّد عمـ  غير المغكية كتمتّد إلييا، تمؾ تطّؿ عمى مختمؼ العمـكإّنيا ، بؿ كالحصرمّ 

                                  
1 - William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics, First published in 2004,p03. 
2  -Ronald W. Langacker, cognitive grammar a basic introduction, oxford univercity press : 
2008,  p04. 
3 - William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics, First published in 2004,p03. 
4 - Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing company, 
introduction. 
5 - Ronald W. Langacker, cognitive grammar a basic introduction, oxford univercity press : 
2008,  p04. 
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كلقد  ،كعمـ النفس، كعمـ االجتماع، كاألنثركبكلكجيا، كالبيكلكجيا، كغيرىا المغة بالمعطيات النظرية،
 -النحك تصّكر  -شعار النجاكر  إفّ  :كؿ مف ىذه الدراسة، كليذا قمنااأل فصؿمررنا بيذا في ال

عند  اختصار مكّضح لما يمكف أف يحتممو التحميؿ مف تعقيدات، كمقابؿ ذلؾ، فالمعركؼ عف النحك
، ألّنو ىك المغكية لمقكاعد التعميميّ  الصعكبة كالتعقيد في شكمو النمطّي، كىك النظاـ الشكميّ  العاّمة

كالمقصكد القكاعد بيذا  ،لدل الجماىير الكاسعة نظرا لقربو منيـ بسبب طبيعتو التعميميةالمعركؼ 
كلكّف التحميؿ العممّي يظير درجة مف المنطؽ التي  1الكبلـ: "لمنحك سمعة سّيئة عند معظـ الناس"
 يمكف أف تبمغيا أفكار نظرية النحك المعرفّي.

فضؿ عمى ظيكر نظرية لغكية أشمؿ تمؾ التي السبؽ كالLangacker  كاف ألفكار النجاكر   
كيبي أك يقتصر اىتماميا عمى الجانب التر  يدعكىا أصحابيا بنظرية )المسانيات المعرفية( نظرية ال

النظاـ النحكّم، بؿ يمتّد مجاؿ اىتماميا إلى المستكل المعجمّي كالداللة، كالصكت، كالمجاز، كنظرية 
تعنى بالنحك نظاما كتركيبا، كيتمّثؿ ىذا  2ية نحكية أساسا""نظر  -كما قاؿ ىك نفسو  –النجاكر 

الفضؿ في التأسيس لمّنظرة الجديدة حكؿ الّمغة، نظرة أكثر شمكال جعمت كثيرا مف المغكييف خبلؿ 
فقد  ،السبعينات كالثمانينات يعيدكف النظر في معتقداتيـ بخصكص ما ساد مف أفكار حكؿ المغة حينئذ

لمغكييف عبر العالـ صار غير راض عف النظرة السائدة حكؿ المغة عمى أّنيا ظير "عدد متزايد مف ا
لكتاباتو حكؿ  Langackerبعد نشر النجاكر  3كحدة مستقّمة عف باقي الممكات المعرفية األخرل"

 النظرية النحكية الجديدة.
يجب أف ينظر "ظير بمكجب نظرية النحك المعرفّي أّنو يجب إعادة النظر في تصّكرنا لمنحك، إذ    

اّل كانت قكاعد المغات قكائـ مف  4"أنو مجّرد قكائـ مف قكاعد ىال إل إلى النحك عمى أّنو إنجاز معرفيّ  كا 

                                  
1 - Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing company, 
p01. 
2  -Ronald W. Langacker, cognitive grammar a basic introduction, oxford univercity press : 
2008,  p05. 
3  -Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing company, 
Preface. 
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رمكز تقابميا معاف أك كظائؼ محّددة، كىذا يرفضو النجاكر كذلؾ بقكلو: "تصّكر النحك مجّرد نظاـ 
 ئذ؟ فماذا يعني أّف النحك إنجاز معرفّي حين 1شكمّي أمر خاطئ"

يمكف اإلجابة عف ىذا التساؤؿ مف خبلؿ القكؿ بأّف إنتاج كبلـ يخضع لنظاـ نحكّم معّيف سيككف    
ذلؾ حتما بتكاطؤ عديد مف الممكات بما فييا ممكة اكتساب المغة كاستعماؿ المغة، كعديد مف المعارؼ 

معرفييف يؤّكدكف عمى أّف "نحك ، ألّف الالرئيسةبما فييا المعرفة المغكية، كىذا مف مفاىيـ ىذه النظرية 
المغة ىك جزء مف المعرفة البشرية كيتقاطع مع ممكات معرفية أخرل، كالسيما مع اإلدراؾ كاالنتباه 

كتتعّمؽ أكثر النظرة إلى النحك كالمغة بالنظر إلى ىذا الطرح القائؿ: "يعكس نحك المغة  2كالذاكرة"
مثؿ التعبير عف الكقت/ ماض/ حاضر/  3كّممكف"تعميمات عف ظكاىر العالـ كما يعّبر عنيا المت

/ أك ساعة/  أك أّم حّيز زمنّي بصفة محّددة كبالنظر  مستقبؿ/ كليس بالضركرة تحديد سنة/ أك يـك
كالقكؿ بأّف  4إلى ىذا الطرح اآلخر القائؿ: "ترتبط األفكار البشرية ارتباطا كثيقا بطريقة التعبير عنيا"

عددا مف العمميات المعرفية تحّدد طريقة " ألفّ ذلؾ ء في القكؿ السابؽ، النحك 'إنجاز معرفي' كما جا
رسـ  الفضاءات الذىنية أثناء التكاصؿ بناء ؿ األفكار أثناء الكبلـ كتفسيرىامثؿ: "تأكي 5استعماؿ المغة"

ىذا يمّثؿ جانب الداللة أثناء عممية التكاصؿ، كحاؿ مستعممي المغة  6االستنتاجات مف قبؿ السامع"
ساعة التخاطب، كلكّف العمميات المعرفية أكسع كأعمؽ، رّبما ىذا المستفاد مف قكؿ النجاكر: "يرتبط 

" ىذه الظكاىر المتصّكرة يمكف أف تككف  7النحك بشكؿ كاسع بظكاىر متصّكرة كببناءات ذىنية
اىر خبلصات المعرفة مثمما جاء في الكبلـ السابؽ الذم يعتبر النحك انعكاسا لتعميمات عف ظك 

رّبما يجكز تسميتيا كذلؾ خبلصات المعرفة، ألّف الفرد تتأّسس في ذىنو قكاعد فكرية حكؿ ك العالـ، 
                                  

1 - Ronald W. Langacker, cognitive grammar a basic introduction, oxford univercity press : 
2008 , p03. 
2 - Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing company, 
introduction. 
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الفيزيائي كأبرز مظاىره كخصائصو، كمختمؼ العبلقات التي ينسجيا بما  ، كالكجكدالحياة كالمحيط
صاحبا القكؿ  ، كحصائؿ التجارب المختمفة التي يمّر بيا، كلقد ضربتكيو مف مكجكدات كظكاىريح

ر تحديد، ككّنا قد مررنا في المذككر مثاال بخبلصات حكؿ االعتبارات الزمنية بصفة العمـك كمف غي
كقد نفيـ مف كبلـ  ،المقصكد ىنا كذلؾالسابؽ بمفيـك )قكالب الفكر( كلعّمو ىك نفسو المعنى  الفصؿ

ّرد نظاـ شكمّي، ذلؾ حيف النجاكر ما يضيؼ معنى قريبا مف الحكـ بضركرة عدـ اعتبار النحك مج
 فيك حيف ذكر المغة يريد نظاميا 1قاؿ : "ينظر إلى المغة عمى أّنيا جانب متكامؿ مف المعرفة"

كالمعرفة ىنا أشمؿ كأكسع، كىي تتداخؿ مع المعرفة المغكية كتتكامؿ معيا، كلكّف كصفو لّمغة بيذا 
ىذا النظاـ/ المغة لو خمفيات معرفية قد  الكصؼ لو داللة رّبما أعمؽ مف ىذا الفيـ السطحّي، ىك أفّ 

كيعّزز ىذا المكقؼ  ،تككف لغكية، كقد تككف غير لغكية، كلكف كبل المعرفتيف ينشط بيما ىذا النظاـ
 الكبلـُ السابؽ الذم يصؼ النحك بأّنو إنجاز معرفّي.

نا تسمّيتيا ىذه التعميمات، كخبلصات المعرفة، أك قكالب الفكر، إف جاز ل :األنماط النحوية -*
 اىر ىذا النظاـ النحكّم المتكامؿكذلؾ، إّنيا في النياية تفتح أمامنا بابا لمحديث عف إحدل مظ

كالمعرفّي في جكىره، ىذا المظير يكشؼ عنو مبدأ التصنيؼ كمبدأ فمسفّي عاـ، لكّنو في المغة يعني 
ذا التصنيؼ، إذ نرل إمكانية تفكيؾ النظاـ النحكّم إلى ما يمكف تفكيكو إليو بحيث يفضي ذلؾ إلى ى

 ؿ ظيكر النظرية النحكية المعرفيةإحداث التصنيفات داخؿ ىذا النظاـ، كىذا األمر معمـك حّتى قب
فحيف نتكّمـ في الجانب الشكمّي لقكاعد المغة عف التبكيب كالتقسيـ، فيذا حسب المعرفييف ال يمكف أف 

انعكاس  –نقصد التصنيؼ  –النظاـ النحكّم، ألّنو ينفصؿ عف ىذه المعرفة المتكاممة التي يّتصؼ بيا 
لمحالة الذىنية لممتكّمـ قبؿ كّؿ شيء، كحتى بعيدا عف المغة، ككذلؾ بالنسبة لمقياس كالتعميؿ كما سكؼ 

 نرل الحقا.
قبؿ ذلؾ يمكف أف ننطمؽ مف ىذا التساؤؿ: ىؿ كاف مف الممكف أف يقـك النظاـ النحكّم عمى    

 ينطمؽ مف حتما سمبي مطا كاحدا؟ كالجكاب المباشر كالمنطقّي ليذا التساؤؿمظير كاحد، فيككف ن
كالحالة الذىنية  ،تصكر ذلؾ، ألّف ىذا يتعارض كمبدأ مطابقة المغة لمكاقع المعرفيّ في بلمنطقية ال

كالنفسية لممتكّمـ، كالتنّكعات التي تفرض نفسيا عمى ىذه المستكيات، كبالنظر إلى عبلقة كظيفة المغة 

                                  
1 - Ronald W. Langacker, cognitive grammar a basic introduction, oxford univercity press : 
2008,  p08. 
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كالكظائؼ متنّكعة كتنّكع احتياجات 1بطبيعتيا نجد أّف "المغة مشّكمة بالكظائؼ التي تقّدميا، كمقّيدة بيا"
نساف النفسية بكّؿ تعقيداتيا، كاالجتماعية بكّؿ مظير إنسانّي يحمؿ خصائص ىذا اإل اإلنساف، كالمغة

ـّ إّنو لك كاف النحك  منذ  ا النحاة كالمغكييفنمطا كاحدا ما كجدنتنّكعاتيا، كالذىنية، كالفكرية كالمعرفية، ث
القدـ، يتحّدثكف عف التصنيؼ ضمف ىيكؿ النظاـ النحكّم كعف التبكيب، لكّنو لـ يكف كذلؾ، ألّف 

مف أجؿ  المتكّمـ يحتاج إلى التعبير عف أشكاؿ متباينة مف األفكار، كالحاالت الذىنية كالنفسية، ك"
 2تمرار إلى اختيار الكممات كالبنى النحكية التي ينبغي استعماليا"تجسيد األفكار يحتاج المتكّممكف باس

كيجب أف يككف ىذا االختيار متاحا، حيف نعمـ أّف "األشكاؿ النحكية، مثؿ المكاد المعجمية، ذات 
عمى المكاقؼ  –بشكؿ معركؼ لدل المتكّمـ  –كىذه المعاني المشار إلييا ىنا معاف داّلة  3معاف"

ا، أك الحاالت النفسية، أك الذىنية، كالسياقات المختمفة، ألّف معاني المكاد المعجمية كمختمؼ متطّمباتي
ليا داللتيا كذلؾ، كلكّنيا تختمؼ عف المعاني النحكية، كىذا الكبلـ يمكف النظر إليو مف زاكيتيف 

عني بيذا اثنتيف، إحداىما تككف مف جية المعاني النحكية المحتكاة ضمف الكحدة المغكية الكاحدة، كن
الكبلـ األداة النحكية، بصرؼ النظر عف الخبلؼ المكجكد بيف النحاة بيذا الخصكص، أّما المعرفيكف 

كمف جية أخرل مف حيث تمؾ المكاقؼ التي تجعؿ  ،فيركف إمكاف داللة األداة النحكية عمى المعنى
مفاىيـ في حقيقتيا، كىي  المتكّمـ يصكغ المغة بشكؿ محّدد، كىنا نتكّمـ عف الفئات النحكية التي ىي

عف المكاد  نفصؿالتي تجعؿ الكبلـ مستساغا مفيكما، كمحّدد المعالـ ألّف المكاد المعجمية حيف ت
النحكية يصعب تحديد دالالتيا، كلعّمو ألجؿ ىذا نجد المسانييف المعرفييف يقكلكف عف ىذ الفئات 

إلى خبلصات، أك كما يسّمييا المعرفيكف: كألّف المعرفة تؤكؿ  4النحكية إّنيا "ذات طبيعة مفيكمية"
 5)الفئات( فيذه "الفئات التي شّكمناىا عمى أساس خبراتنا الشخصية... ىي فئات مفيكمية خاّصة"

كالذم نحّصمو  كخبلصات المعرفة بأنكاعيا، صكد بالفئات المفيكمية ىنا حصائؿ الخبرات،كلعّؿ المق

                                  
1 - Ronald W. Langacker, cognitive grammar a basic introduction, oxford univercity press : 
2008,  p07. 
2 - Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing company, 
introduction. 
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فاألشخاص الذيف  بشكؿ يكمّي كمتكّرر، طريؽ معّيف في ، عمى سبيؿ المثاؿ،خبرة السياقة طكؿ مف
 اال يسكقكف السيارات ال تككف ليـ ىذه الخبرات، أك الذيف ال يمّركف مف شكارع معّينة كما يقكؿ صاحب

ىذا مف جية المعرفة  1"كبالتالي ال تتكّكف لدييـ ىذه الفئة" بيذا المثاؿ: ماىذا الكتاب في تمثيمي
ه الفئات المفيكمية الفئات النحكية، كىي كذلؾ خبلصات المعرفة السميقية العاّمة، كنجد مقابؿ ىذ

ّنما ىي تمؾ التي تسّمى )األنساؽ الباطنية( التي يخبر  لّمغة، كال نعني بيا األنماط كما سكؼ نرل، كا 
كالفئات المغكية كما يراىا المعرفيكف، كيصفيا صاحبا الكتاب المذككر بما يمي:  ،عنيا نعـك تشكمسكي

كقد تختمؼ الفئات  2"معظـ الفئات المسانية مشتركة بيف أفراد الجماعة المسانية: إّنيا الفئات العاّمة"
المعجمية عف الفئات النحكية، ألّف المكاد المعجمية ترتبط برابط الحقؿ الداللي، بالضّد أك المرادؼ، أك 

ر ظاىرة مجاؿ الداللة المعجمية "نظرية تصك غير ذلؾ، كىي كذلؾ ظاىرة احتكتيا المسانيات المعرفية 
تـ التطرؽ إلييا كثيرا في المسانيات المعرفية، كىي المشترؾ المفظي  ، مع إدراج مكاضيعالعريض

في حيف إّف الظكاىر النحكية تربطيا عبلقات متشابكة ال تظير إاّل بعد  3"كالمجاز، كالداللة المعجمية
"الفئات المسانية األكثر شيكعا ىي العناصر  التعّمؽ في تحميميا كما سكؼ نرل الحقا، ثـ إفّ 

ألّنيا ىي األكسع كاألكثر تكاجدا في المغة، كىي القابمة لمتشّكؿ، كىي الخاضعة لقكانيف  4المعجمية"
 الفئات النحكية فيي عمى خبلؼ ذلؾالصرؼ كالصكت كالتأّثر بالعكامؿ، كىي األكثر خصكبة، كأّما 

رأينا مف خبلؿ الكبلـ المقتبس المذككر سمفا، لكّنيا محدكدة ىي ذات طبيعة مفيكمية كما إّنما 
  فبناء عمى ىذا: كمحصكرة،

 ىؿ يمكف أّف تجمع ىاتيف الفئتيف/ الفئة النحكية كالفئة المعرفية بمفيـك عاـ/ عبلقة ما؟  -
 ما ىي ىذه العبلقة المحتممة بيف الفئات النحكية كالفئات المعرفية؟  -

 ىذيف الشكميف: باعتماد ار ىذا التصّكرظيحاكؿ إ، نيفالتساؤل كقبؿ أف نجيب عف ىذيف
 

                                  
1 - Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing company, 
p04. 

 .04نفسو، ص  -2
3 - William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics, First published in 2004, p03. 
4 - Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing company, 
p04. 
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   بيف ىذه الفئات. نّتجو في الشكؿ األكؿ مف األعـّ إلى األخّص، أك مف األكسع إلى األضيؽ
 
 

 الفئات المعرفية                                                                    2ش         
 الفئات النحكية          

 األنمط النحكية          
 
 

كفي ىذا الشكؿ الثاني نحاكؿ التمثيؿ ليذه الفئات المختمفة بمفيـك االحتكاء، كتظير لنا مف خبلؿ 
الشكميف العبلقة بيف ىذه المفاىيـ الثبلثة، كأّف الفئات المعرفية كسط انبثقت منو الفئات النحكية، كىذه 

 سط انبثقت منو األنماط النحكية.األخيرة بدكرىا ك 
 غكية، ألّننا نتصّكر فرقا بينيماكلقد حّددنا ىنا في ىذا الكبلـ بقكلنا: الفئة النحكية دكف الفئة الم   

كعمى العمـك فالجكاب عمى ىذا التساؤؿ لدل المعرفييف ىك أّف "الفئة النحكية تصّكر لمجمكعة مماثمة 
كيقكؿ  تصريح بكجكد العبلقة بيف الفئتيفيمكف مبدئيا الحكـ بيذا ال 1مف تجارب ذات معنى بالنسبة لنا"

المؤّلفاف: "إذا أردت أف أكصؿ أفكارم إلى أناس آخريف فأنا بحاجة إلى رمكز لسانية ترمز إلى ىذه 
األفكار أك الفئات المفيكمية كعميو فالعبلقة الدقيقة بيف المفاىيـ كالفئات المسانية أبعد مف أف تككف 

شعار المسانييف المعرفييف "ىذا الشعار  ككىكاستنادا إلى شعار النجاكر )النحك تصّكر(  2"كاضحة
يرجع بدكره إلى فرضيات أكثر تحديدا خاصة بالبنية التصّكرية، ذلؾ أّف ىذه البنية التصكرية ال يمكف 

                                  
1 - Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing company, 
p03. 

 .04نفسو، ص  -2
 مفيـك األنماط يختمؼ عف مفيـك الفئات، سكاء في المعرفة العامة أك في المعة. -*

 الفئات النحكية ئات المعرفيةالف

 

 النحكية األنماط

 

                                                      * 
     * 

       * 



 الفصل األول والنحو المعرفي   مدخل إلى اللسانيات المعرفية
 

54 
 

ة ليس أمرا متاحا يعني ىذا أّف إدراؾ ىذه العبلق 1اختزاليا في مجّرد تكافؽ بسيط مع العالـ الخارجي"
فيك يبتعد كّمما كاف  ،ييا ما لـ تكف النظرة إلى المغة مبدئيا نظرة مكافقة لمبادئ الفكرة المعرفيةيأك بد

اعتبار النظاـ النحكّم نظاما شكميا، ككّمما رفضنا اعتبار المعارؼ العامة أّنيا تؤكؿ إلى فئات أك 
جكد تمؾ العبلقة بيف معرفة النظاـ النحكّم خبلصات، كليذا يصّر المعرفيكف عمى التأكيد عمى ك 

"أىـ مظير لمقدرة المعرفية اإلنسانية كالمعرفة غير المغكية، كقد تمتّد العبلقة بينيما أبعد مف ىذا ألّف 
 بشكؿ متزامف 2"المسانية التي نممكياككذلؾ تصكر المعرفة  ،ي تصكر التجارب المراد إيصاليايكمف ف

 مع مختمؼ عناصر المعرفة العاّمة ككذلؾ الطرائؽ التي يتفاعؿ بيا الفردكىذا التزامف عامؿ رابط، 
فبالنسبة لممعرفييف ىي ذاتيا الطرائؽ التي يتفاعؿ بيا مع مختمؼ تفاصيؿ المعرفة المغكية، ألجؿ ىذا 

كىذا لمتمييز كذلؾ بيف الفئات 3يقكلكف: "ترتبط األفكار البشرية ارتباطا كثيقا بطريقة التعبير عنيا"
في  ظ لغة ما تعكس أىـّ تجارب حياتناالمعجمية كالفئات النحكية، بحيث إّف "الفركؽ التي تصنعيا ألفا

كالحديث عف الفئات ىنا كما  4حيف تصنع البنى النحكية الفركؽ التي تعكس التجارب العامة كالمتكاترة"
 نطرح ىذا التساؤؿ: سبؽ،الرتباط الفكرة بمفيـك التجربة، فبناء عمى ما نظرا نرل ال عف األنماط، 

ىؿ يمكف اعتبار ىذا أّكؿ مظير مف مظاىر ىذا التطابؽ بيف النظاـ المغكم ككّؿ، كطرائؽ  -
 استيعاب عناصر المحيط الفيزيائي بالنسبة لممتكّمـ؟ 

األنماط، كالعبلقة المكجكدة بينيا عف كلئلشارة، فإّننا نعتبر ىذا الحديث، سكاء أكاف عف الفئات أك    
 ف المعرفة، حديثا عف البناء التصّكرم. كبي
ف شئنا قمنا األنماط المغكية بصفة عاّمة اآلف، النحكية األنماط كليكف الحديث عف    كلكف يجب  ،كا 

ألّف ما ييّمنا في ىذه  ،كما ىك لغكم عاـ ،في النياية كضع الحدكد الفاصمة بيف ما ىك نحكّم خالص
يحصؿ التصنيؼ ضمف النظاـ المغكم، كنقكؿ حينئذ: إّف ىذا  فحيف الدراسة النظاـ النحكّم تحديدا،

 كمف تعّددىا النظاـ يتشّكؿ مف أنماط* كأّف ىذه األنماط ال يمكف لّمساف إاّل أف يككف مكّكنا منيا
 :كذلؾ ، فينا يجكز التساؤؿتنّكعيا كقائما عمى أساس

                                  
1 - William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics, First published in 2004, p03.   

   ..03نفسو، ص  -2
3 - Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing company, 
p03. 

 نفسو، في مقدمة الكتاب. -4
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 ما ىي ىذه األنماط؟  -
 سافلمية اامنظب نافتعر م خبلؿ مف غاية في البساطة، ع،ذا التساؤؿ، كما ىك متكقّ ى كالجكاب عف   
ألّننا قمنا قبؿ ىذا: إّف األلسنة البشرية التي تـّ ك  ،اتبلقع يابين بطتر ء جزاأ كدكجضي تقت يتوظامكن

أك عمى  منا أك قريبا،متزا عمى األرجح يككف كؿكقع مع ىذ االستنباط التصنيؼ كبش ،استنباط قكاعدىا
ألّف ىذا التصنيؼ في حقيقتو لـ يكف سكل استنباط  أساسو كجزء مف عممية التخطيط لذلؾ العمؿ،

ذاكاستنبا  ،أردنا أف نتحّدث عف األنماط النحكية ما ط تمؾ القكاعد التي ىي مكضكع ذلؾ التصنيؼ، كا 
الجممة االسمية، كالجممة "التركيب المغكم ك حينئذ، كما عّبر عنو أحد المغكييف، ىك فالمقصكد بالنمط

البنى الصرفية كالتذكير كالتعجب، كاإلشارة، كالنفي، ك  ب التعبيرية كالنداء، كاالستفياـكاألسالي ،الفعمية
عناصر ك  1كاألساليب الببلغية كاالستعارة كالتشبيو كما شابو ذلؾ." أنيث، كاإلفراد كالتثنية، كالجمعكالت

لمتبكيب كيشممو  كّؿ ما كاف سببا، تشمؿ قياسا عمى ما سبؽ مّما ذكر في ىذا الكبلـ المقتبس أخرل
جدت أصبل في المغة، كرّبما سّميت ىذه األنماط التصنيؼ في النحك، كقد ُأخذت ىذه األصناؼ كما كُ 

"مف ضمف ىذه األسماء: بمصطمحات أخرل كما قد نجده في قكؿ بعض المسانييف المعرفييف: 
 رفي، البنية التجريبية المتكاممةشبو النص، النمكذج المع ،، المخّطط، المخطكط، النمط العاـاإلطار

طمحات مّما يراد بو مفيـك النمط الذم نحف بصدد الحديث فرّبما كانت ىذه المص 2القاعدة، المشيد"
"عّرفنا اإلطار بأّنو حقؿ المعرفة اإلنسانية عنو، كلذلؾ جاء ضمف ىذا الكبلـ لمزيادة في التفصيؿ: 

عمى كّؿ ما ىك  ينسحب ىذا الحقؿ المعرفيّ  3المتماسؾ، أك حقؿ متماسؾ مف الحقكؿ المفيكمية"
، كقد تشمؿ ىذه المفاىيـ كما أشرنا كّؿ الفئات كاألنماط، المغكية لغكيةتفصيؿ لمعرفة لغكية أك غير 

أدكات مفيكما عّبر عنو بػقكلو: " Fillmoreيستعمؿ فيممكر عاّمة، كالمعرفية، كرّبما الذىنية، كىنا 
كىك تحديدا إثارة  ظا كأبنية في نص أدكات لنشاط خاصالمجاز لكصؼ عممية الفيـ، ينتج المتكمـ ألفا

 4جمو استعممت ىذه األدكات"أالتعّرؼ عمى ىذا النشاط الذم مف خاص، تككف ميمة السامع فيـ 
فقكلو )أدكات المجاز( سيحيمنا بعد ىذا العرض إلى الحديث صراحة عف المجاز كاالستعارة، كالعبلقة 

عبلقة التي يرل جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف أّنيا مكجكدة بيف االستعارة كالبناء التصّكرم، كما ال
                                  

 .4، األكنركا، ص2001جميؿ عكيضة، األنماط المغكية مفيكميا، أىدافيا كأساليب تدريسيا كالتدريب عميا، دط. األردف  -1
2- William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics, First published in 2004, p08. 

 .14نفسو، ص  -3
 .08نفسو، ص  -4
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كرّبما كجدنا مصطمحات أخرل يعّبر بيا عف األنماط، أك حتى  نيا كبيف األنماط النحكية تحديدا،بي
 الطبيعيةيف كّؿ األلسنة البشرية عف الفئات بنكعييا؛ كنحف نتكّقع أف تككف األنماط النحكية مشتركة ب

كالبناء  لزماف كالمكاف، كالبناء لممعمـكألّنيا تحتمؿ كّميا أمرا، كنييا، كنداء، كاستفياما، كتعّجبا كصيغ ا
 كتصريؼ األفعاؿ في األزمنة كالتككيد، كصيغ الفاعؿ كالمفعكؿ لممجيكؿ، كالتشبيو، كاإلضراب،

سنادىا إلى ضمائر، كتغّير صيغ األسماء كغير ذلؾ، كعمى الرغـ مف االختبلفات التي تحصؿ بيف  كا 
تعتبر أنماطا نحكية، كنحف نرل ضركرة  فييفي غيرىا، المغات في ىذه المفاىيـ النحكية المذككرة ك 

الحديث عف األنماط النحكية ألّف ذلؾ بمثابة النظر إلى النظاـ النحكّم نظرة تفكيكية ليسيؿ تحميؿ 
  معرفيا. بعد ذلؾ أكضاعو
 عالقة النحو باالستعارة:  -لثانياالمطمب 

لمحديث عف تخصيص حّيز كما أشرنا سمفا، فإّنو البّد مف معرفّي: من منظور االستعارة  -1
لما بدا لنا مف ىذا المكضكع مف أىمية كبيرة، إذ إّننا سنحاكؿ تدعيـ بعض ىذه األفكار  االستعارة

، كألجؿ ىذا فمف يككف الحديث عف تحديدا المّتصمة بالنحك، كاألنماط النحكية، كمف كجية نظر معرفية
فيو  اشترؾعف األحكاـ التقميدّية، إاّل ما ىذه االستعارة حينئذ إاّل مف كجية نظر معرفية، كبعيدا 

/ االستعارة  االعتباراف التقميدّم كالمعرفّي، كالمشابية، ىذه النظرة المعرفية التي ال تجعؿ ىذا المفيـك
مجّرد كصؼ لعممية نقؿ لّمفظ مف سياؽ يناسب فيو أصؿ الكضع، كلممعنى الحقيقّي، إلى الكضع غير 

، بسبب عبلقة المشابية لصناعة األسمكب الجميؿ، أك لتأكيد المعنى األصمّي، كلممعنى غير الحقيقي
كتقريره في نفس المتمّقي كتقكيتو، كمجاؿ االستعارة بيذا المنظكر القديـ ىك الشعر كالنصكص األدبية 
الراقية األخرل، كفي مكاطف كثير مف استعماالتنا المغكية اليكمية، فإف لـ يكف كذلؾ فالبديؿ حينئذ 

لمغة نفسيا، أك مفيـك اإلسقاط، أك رّبما تدخؿ فكرة القياس بعمـك مدلكليا، كالسيما حيف ننظر طبيعة ا
إلى األنماط النحكية نظرة استعارية، فأّما ما يخّص المغة بصفة عاّمة، فؤلّنيا "مميئة باالستعارات 

مت ىذه المّيتة، مثؿ: عاطفة باردة، كجداؿ ضعيؼ، ككابؿ مف الكممات، كالسؤاؿ ىك كيؼ دخ
بككف عدد المعاني  االفتراضك  1المصطمحات ىنا إذا لـ تكف االستعارة مكجكدة في المغة منذ كجكدىا؟"

ـّ التعبير بيا التي يعّبر عنيا المتكّمـ يفكؽ عدد األلفاظ كالتراكيب يمكف مف خبللو تبرير كجكد  التي يت

                                  
، األىمية لمنشر كالتكزيع،  1997يكسؼ أبك العدكس، االستعارة في النقد األدبي الحديث األبعاد المعرفية كالجمالية، عّماف:  -1

 .12ص 
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عتاد لسّد ىذا الفارؽ، ىذا مف ناحية، كمف االستعارة في المغة، ألّف المتكّمـ يكّظؼ المغة تكظيفا غير م
ناحية أخرل "مف خبلؿ إبراز قيمة الجسد كالذىف في قياـ التصّكرات، كاعتماد ىذه التصكرات عمى 

دراؾ  الفيزيائي، كتحصيؿ مختمؼ التجارببتكاطؤ الجسد كالذىف عمى فيـ الكجكد  1االستعارة أساسا" كا 
الفيزيائّي، كحينئذ تنشأ كثير مف التصّكرات، كىذه التصّكرات  الذىف لممفاىيـ األخرل غير ذات الكجكد

يعّبر عنيا بكاسطة المغة، كبالتالي سكؼ نجد ىذه المغة استعارية، كيؤّكد ىذا ما جاء في كتاب 
 2ا نّصو: "إّف جزءا كبيرا مف النسؽ التصّكرم البشرّم استعارّم في طبيعتو"مّ م)الفمسفة في الجسد( 

إلسقاط، كأّنو مف الكاضح أّف المغة ىي التي تترجـ ليذا اإلسقاط، فؤلّف "الدكر كأّما مف ناحية ا
الجكىرّم لبلستعارة ىك إسقاط نماذج االستنتاج مف مجاؿ المصدر عمى مجاؿ اليدؼ، كلذلؾ، فأغمب 

ا ما كرّبما يؤّكد ىذ ،ما داـ التصّكر يقـك عمى الحقائؽ الفيزيائية بالدرجة األكلى 3تفكيرنا استعارّم"
" كال يبتعد مفيـك البناء  4ذىب إليو النجاكر بقكلو: "يقـك البناء التصّكرّم عمى الكاقع الفيزيائي

ف مفيـك اإلسقاط كمفيـك االستعارة في آف كاحد، كحيف يككف اإلسقاط عمى ىذه الكقائع عالتصّكرّم 
يككؼ كجكنسكف، في كتابيما ذلؾ ألّنيا مصدر المعرفة لدل اإلنساف، كىذا ما ذىب إليو الفالفيزيائية 

اآلخر: )االستعارة التي نحيا بيا( إلى أّف "االستعارات طريقة لفيـ تجربة معّينة مف خبلؿ تجربة 
، أك ما ، أك رّبما باختصار االستعارة التصّكريةكىذه الحقائؽ ىي منطمقات تمؾ اإلسقاطات 5أخرل"

كانطبلقا مف ىذا  اآلف نفسو كسيمة لمتعبير عنو، دليؿ عمى فيمنا لمكاقع، كفي يكازم البناء التصّكرّم،
المعنى سنحاكؿ أف نجعؿ الحديث عنيا ىنا بالمفيـك المعرفّي الجديد، استنادا إلى أفكار النجاكر مف 

كثيرا، كاستنادا إلى جكرج  metaphoreخبلؿ كتابو )النحك المعرفّي( الذم كرد فيو مصطمح 
ما: )االستعارات التي نحيؿ بيا( ك)الفمسفة في الجسد اليككؼ، كمارؾ جكنسكف مف خبلؿ كتابيي

الذىف المتجّسد كتحّديو لمفكر الغربي( كىما ينطمقاف مف عبلقة اإلنساف بكاقعو، ككيفية فيمو ليذا 

                                  
مارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي، ترجمة كتقديـ عبد المجيد جحفة، جكرج اليككؼ ك  -1

 .10دار الكتاب الجديد المتحدة، ص 
 .12، ص نفسو -2
 .191، ص نفسو -3

4 - Ronald W. Langacker, cognitive grammar a basic introduction, oxford univercity press : 
2008,  p03. 

 .12، ص ىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربيجكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذ -5
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الكاقع، كعف كسائمو التي يعتمدىا لفيـ الكاقع، كطرائؽ التعبير عنو حينما يستعمؿ المغة، كألجؿ ىذا 
بلقا مف التصّكر المعرفّي لبلستعارة، كانطاسـ )االستعارة التصّكرّية( انطبلقا مف نجدىما يطمقاف عمييا 

 1كانفعاالتنا استعارّم مف حيث طبيعتو" ىذه الفرضية التي تقكؿ: "إّف جزءا كبيرا مف تجاربنا كسمككاتنا
لظكاىر يف ايبمكر نتائج التفاعبلت المختمفة بألّف ىذه االستعارة كالنحك قائمة عمى التصّكر الذم 

، مثمما يبمكر النحك المعرفّي المنبني عمى التصّكر "القائـ عمى بدكرنا الفيزيائية التي نحف نتفاعؿ معيا
فالتفاعؿ عممية متداخمة كمعّقدة، ثـ يقكالف لبياف مكانة مفيـك االستعارة في  2التفاعبلت االجتماعية"

ذا كاف األمر كذلؾ، فإّف نسقنا التصّكر  ّم يككف مبنينا جزئيا بكاسطة االستعارة، كبيذا لف سمككاتنا: "كا 
تككف االستعارة تعابير مشتّقة مف حقائؽ أصمية بؿ تككف ىي نفسيا عبارة عف حقائؽ بصدد الفكر 

كلـ يعد ينظر إلى االستعارة مف قبؿ المعرفييف عمى أّنيا مجّرد  3البشرّم كالنسؽ التصّكرّم البشرم"
ارتباط كثيؽ بالتجربة، كالمعرفة، كالمحيط الفيزيائي لمفرد، كما ينتج عف ذلؾ ألّنيا ذات  ،أسمكب لغكم

ـّ تتجّسد ىذه االستعارة عف طريؽ  تفاعؿ الجسد مع المحيط، كتفاعؿ الذىف مع المعرفة، كمف ث
أك كما قاؿ المؤّلفاف: "مف خبلؿ إبراز قيمة الجسد كالذىف في قياـ التصّكرات، كاعتماد  اإلسقاطات،
تكظيفيا بيف كّؿ ىذا، فقد جاء في كمحّؿ المعرفة المغكية ك  4رات عمى االستعارة أساسا"ىذه التصك 

مقّدمة كتاب )االستعارات التي نحيا بيا( "يبحث ىذا الكتاب في الكيفية التي يفيـ بيا اإلنساف لغتو 
ىذا  5التجربة"كتجربتو كالعبلئؽ الرابطة بينيما، أم كيؼ تفعؿ التجربة في المغة ككيؼ تفعؿ المغة في 

ىذا ألّف االستعارة بالمفيـك التقميدم قائمة عمى أساس المشابية، في حيف إّف االستعارة بالمفيـك 
المعرفّي تقـك عمى المعرفة كالتجربة، كمف ثـّ اإلسقاط بما يناسب ذلؾ، بناء عمى ما يخبر بو جكرج 

عمى المشابية بؿ عمى التعالقات اليككؼ كمارؾ جكنسكف بما نّصو: "كأّف االستعارة ال تتأّسس عمكما 
كيقكالف في مسألة اإلسقاط: "تعّد اإلسقاطات الجسدية أمثمة  6العابرة لمجاليف مف مجاالت تجربتنا"

                                  
 .12جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارة التي نحيا بيا، تر: عبد المجيد جحفة، دار تكبقاؿ لمنشر، ص  -1

2 - Ronald W. Langacker, cognitive grammar a basic introduction, oxford univercity press : 
2008,  p04. 

 .12ص جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارة التي نحيا بيا،  -3
 ، بتصّرؼ.10، ص نفسو -4
 ، مقّدمة الكتاب.نفسو -5
 .14جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي، ص  -6
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ظر إلى أمثمة مف قبيؿ 'أماـ نكاضحة جّدا عمى الطريقة التي تشّكؿ بيا أجسادنا البنية التصّكرية، لن
ية ليذيف المفظيف ترتبط بالجسد، فنحف تبلزمنا 'أمامات' كذا' ك'كراء كذا' إّف المعاني األكثر مركز 
" مع العمـ أّف اإلنساف يتعامؿ مع المعرفة بالتحصيؿ،  1ك'كراءات' ك'كراءاتنا' ىي نقيض 'أماماتنا'

كالتخزيف كبناء سمككات مختمفة بناء عمى طبيعة ىذه المعرفة، أك عمى طريقة مف طرائؽ االستفادة 
كيرىا، كيذىب اليككؼ كجكنسكف في كتابييما المذككريف إلى أّف الفكر عند منيا بعد تحكيميا أك تط

البشر قائـ كّمو عمى االستعارة "ألّف التصّكرات أساسا قائمة عمى االستعارة، التصّكرات المجّردة ال 
تكتمؿ بدكف استعارات مثبل الحّب ليس حّبا بدكف استعارات السحر، كاالنجذاب كالجنكف... كالزمف ال 

كىذا المضّي  2كتمؿ معناه بدكف استعارة الزمف المتحّرؾ )التي تجعؿ الزمف يأتي كيمضي كُيستقبؿ"ي
ّنما ترتبط بحركات  كالمجيء كاالستقباؿ معاف محّصمة مف تجارب فيزيائية أخرل غير تجربة الزمف، كا 

عف حركة الزمف  أجساـ ذات كجكد فيزيائي كتمكقعيا في الفضاء كالمحيط المشاىد، لذلؾ حينما نعّبر
نستعير مفاىيـ مف حركة أجساـ مف مجاالت التجربة الفيزيائية، كسكؼ يأتي التمثيؿ لذلؾ كبيانو، 

ّنما نذكر الزمف ىنا ألّننا "نتكّفر عمى مفيـك غنّي كمعّقد لمزمف، مبنّي داخؿ أنسقتنا التصّكرية" ككّؿ  3كا 
زمف، فما مف تركيب لغكّم يراد بو التكاصؿ مع المغة التي يعّبر بيا البشر ترتبط ارتباطا بمفيـك ال

اآلخر إاّل كفيو اعتبار الزمف بشكؿ كاضح، سكاء أكاف التعبير بالفعؿ أك كاف بغير الفعؿ، كلكّنو ليس 
ىذا االرتباط كافيا أّف نعتبر الزمف مرتبطا بحقائؽ فيزيائية دكف تفسير طبيعة ىذا االرتباط، ألّف 

ب، كاالنتياء، كالطكؿ، كالقصر كالمقدار/الحجـ، كغير ذلؾ كدكف إظيار كالذىا استعارّم: كاإلقباؿ
 الزمف استعاريا.كيؼ يحصؿ فيو ىذا اإلسقاط المشار إليو، أك ما يجعمنا نتعامؿ مع 

 ؿ ما يمي: "العقؿ ليس حرفيا صرفاكجاء في كتاب )الفمسفة في الجسد( لكصؼ عمؿ الفكر كالعق   
إذ المعمـك أّنو ال يكجد في العقؿ البشرّم قكائـ جاىزة لممفاىيـ  4اسع خياؿ"إّنو استعارّم بشكؿ كبير، كك 

انت المغة، كىي ذات ألفاظ لممفاىيـ كاالعتبارات التي يدركيا كيتفاعؿ معيا بشكؿ متكّرر، فإف ك
ككحدات محدكدة، كمعاف لتمؾ الكحدات، يرفض المسانيكف كصفيا بأّنيا قكائـ مف ألفاظ تقابميا  محدكدة

مة مف معاف، فالفكر كالتصّكر كالخياؿ ال يككف كذلؾ مف باب أكلى، كىك األكسع كال يمكف قكائـ مماث
                                  

 .75، ص جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي -1
 .16، ص نفسو -2
 .201، ص نفسو -3
 .39، ص نفسو -4
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تحديده، كما ىك الحاؿ بالنسبة لتصّكر الزمف مثبل، فالتصّكرات ال يمكف أف تككف فييا المفاىيـ مرتّبة 
اّل سننفي ص فة الخصكبة ترتيبا شكمّيا عمى شكؿ قكائـ متقابمة، كىك يرتبط بالخياؿ كالتصّكر، كا 

لمعنى ىذه  تكريسا 1كالتبايف عف مفيكمّي الخياؿ كالتصّكر "كألّف جزءا كاسعا مف تصّكراتنا استعارّم"
الخصكبة كعدـ جاىزية المقابؿ المناسب، ىذا مكقؼ معرفّي مؤّسس عمى كثير مف البراىيف، فعمى 

إلى االستعارة التصّكرية،... عندما  ، كمّما لو عبلقة بالزمف، أف نأتي بيذا المثاؿ: "لنمتفتسبيؿ المثاؿ
نبني تصّكرنا لرأس السنة باعتباره يأتي أسبكعا كراء أعياد الميبلد مّما يتيح لرأس السنة أف يككف كراءه 

ككذلؾ مف خبلؿ مثاؿ آخر  2في بناء تصّكرنا لؤلزمنة التي تعتبر أشياء تتحّرؾ في فضاء استعارّم"
 ا نفيـ أّف نحمة تكجد في الحديقة"عندمجسد( عف نحمة في حديقة ساقو صاحبا الكتاب )الفمسفة في ال

نفرض بنية كعاء خيالية عمى الحديقة، كالنحمة تكجد دخؿ ىذا الكعاء، تسّمى البنية المفركضة عمى 
ستختمؼ الحديقة ككعاء ك  تمؾ كألّننا حتما سنختمؼ في تصّكرنا لشكؿ 3الحديقة خطاطة صكرة الكعاء"

يشمميا ىذا االختبلؼ في  ات التي سكؼمكّكنتمؾ التيا، كستككف تمؾ النحمة مف لمكّكناتصّكراتنا 
فطريقة التفكير كالتصّكر غير  رغـ أّنيا عنصر أساس في المشيد كفي ىذه الخطاطة، التصّكر

منسجمة كغير متّفقة بيف األفراد، كفي استعماؿ المغة يسمؾ الفرد المسمؾ االستعارّم، كقد يككف ىذا 
الذم يؤّكؿ كثيرا مف معطياتو إلى خبلصات/ فئات معرفية، فيذا ألّف لدل البشر قدرة عمى  الفكر ىك

االستنتاج، كبالتالي "إّف ما يجعؿ التصّكرات تصّكرات ىي قدرتيا االستنتاجية، كبإمكاف أف تربط 
" كبعض أشكاؿ ىذه االستنتاجات ىي في حقيقتيا تمؾ  4ببعضيا بطرؽ تؤّدم إلى استنتاجات

كعممية  تباطات كالقكالب الذىنية كحصائؿ المعرفة/ أنماط المعرفة بكّؿ أشكاليا كمجاالتيا،االر 
كيظير ذلؾ مف خبلؿ استعماؿ المغة، يرل  اإلسقاط، كالقياسات أشكاؿ مختمفة لمفيـك االستنتاج،

: ثمة ذلؾكأم 5"إّف عددا مف العمميات المعرفية تحّدد طريقة استعماؿ المغة"بعض المعرفييف ما يمي: 
"تأكيؿ األفكار أثناء الكبلـ كتفسيرىا، بناء الفضاءات الذىنية أثناء التكاصؿ، رسـ االستنتاجات مف 

                                  
 .41، ص في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة -1
 ، بتصّرؼ.178ص  نفسو، -2
 .177، ص نفسو -3
 .58، ص نفسو -4

5 - Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing company, 
p21. 
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فالتفكير كالتصّكر لدل البشر، كبالنظر إلى ارتباطو بالمغة كما يراه المعرفيكف، يمكف  1قبؿ السامع"
حّددة، ذكرت في كتاب )الفمسفة في اختزالو عمى النحك المذككر ألّنو في األصؿ ينطمؽ مف مكّكنات م

الجسد( ثبلثة أنكاع مف التصّكرات التي يقـك عمييا نسقنا التصّكرّم أك تمؾ المكّكنات التي يمكف 
 اب المذككر، كىي: "تصّكرات المكفاعتبارىا منطمقات أساسية لمتفكير حسب ما جاء في الكت

رح معنى المستكل القاعدم، جاء في الكتاب كلش 2كالتصّكرات القاعدية، كتصّكر العبلقات الفضائية"
ما يمي: "المستكل الذم تنظَّـ فيو أغمب أجزاء معرفتنا، لديؾ معرفة كاسعة في المستكل القاعدم... 
إّنؾ تعرؼ مقدارا ضئيبل مف األشياء عف الناقبلت عاّمة، كفي مقابؿ ذلؾ الكثير مف األشياء عف 

بمعنى أّف المعارؼ التي يشترؾ فييا معظـ األفراد ىي  3السيارات... إاّل إذا كنت مف الخبراء"
"معظـ الفئات المسانية  معمكمات تنتج منيا التصّكرات مف المستكل القاعدم، كما ىك الحاؿ بالنسبة لػػػػ

فيذه منطمقات البناء االستعارّم، كالبناء  4مشتركة بيف أفراد الجماعة المسانية: إّنيا الفئات العاّمة"
األلكاف، كالمعارؼ الشائعة كالعبلقات الفضائية كما ىي معركفة كمشتركة بيف البشر، مثؿ:  التصّكرّم،

فكؽ/ تحت/ أماـ/ كراء/ أقرب/ أبعد ...كغيرىا، فمف خبلؿ ما ذكرنا، نخمص إلى أّف الصبغة المعرفية 
عار لبلستعارة كاضحة مف خبلؿ ككنيا تقـك عمى التصّكر، كما يقـك النحك عمى التصّكر* في ش

 كعمى عممية اإلسقاط كالقياس النجاكر، ككذلؾ أّف كبلىما/ )االستعارة كالنحك( يقكماف عمى التفاعؿ،
 كالنحك.التصّكرية كلذلؾ نتكّقع أف تككف عبلقة مباشرة بيف االستعارة 

 نحف سّممنا باالفتراض المبدئي القائؿ بأفّ  إذا اإلسقاطات/الترابطات االستعارية: هذه كيفية نشوء -أ
ككذلؾ بالنسبة لحالة  ،تشّكؿ ممكة المغة لدل الفرد يككف تدريجيا، ىذا بالنسبة لحالة الكضع األكؿ

االكتساب، فإّننا نفترض قياـ ىذا االكتساب ىك كذلؾ عمى مبدأ التدّرج، كنقصد ىنا اكتساب الممكة 

                                  
1 - Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing company, 
p21. 

 .61جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي، ص  -2
 ،68ص  نفسو، -3

4 - Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing company, 
p04. 

كقد يعبَّر عف المفيـك بالمفظ )مقَكلة(  conceptualization( يقابميما المفظ األجنبّي لتصّوريّ البناء اىك نفسو ) التصّكر* 
 بتصحيح الكاك كفتحو، كنجد لدل بعض الباحثيف مصطمح )مفيمة(.
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ى االستعارة نجدىا ىي ، فحينما ننظر إلسميقية المغكية، كالمعرفة النحكية، كنظاـ المغة ككّؿ بصفة
"فمتى تعّممنا نسقا تصّكريا، انطبع كذلؾ تخضع لمبدأ التدّرج، يحدث ىذا بتراكـ البناءات االستعارية 

كمف أمثمة نشكء االستعارة بالتدّرج أّف: "األطفاؿ يستعممكف الفعؿ 'رأل' استعماال 1عصبيا في أدمغتنا"
ـّ فييا دمج اإلبصار كالمعرفة، كبعد  حرفيا، أم يككف معناه الرؤية فحسب، ثـ بعد ذلؾ تأتي مرحمة يت

ىذا تّتضح استعماالت استعارية لمرؤية كاإلبصار، كما في قكلنا 'ىؿ ترل ما أعني؟' كىذا االستعماؿ 
الرؤية  -كما جاء في المثاؿ –كيطمؽ العرب عمى الفعؿ رأل الذم يفيد العمـ  2استعارّم كليس حرفيا"
عمى االستعارة، كمعنى ىذا أّف المفظ أك التركيب الذم يككف محّؿ بناء تصّكرّم القمبية عمى الحقيقة ال 

 استعارّم يجب أف يكتمؿ إدراؾ الفرد لو.
تتشّكؿ االستعارة مف مستكيات، أدناىا المستكل القاعدّم، حسب جكرج اليككؼ الذم قاؿ: ذكرت    

 نسقنا التصّكرّم "تصّكرات المكف عمييا في كتاب )الفمسفة في الجسد( ثبلثة أنكاع مف التصّكرات يقـك
" كالتصّكرات القاعدية ىك المستكل الشائع بيف  3كالتصّكرات القاعدية، كتصّكر العبلقات الفضائية

المتكّمميف، كىك خاضع لمتطّكر التدريجّي، شائع ألّف "المستكل القاعدم ىك أعمى مستكل نممؾ فيو 
معنى إدراؾ الشيء بشكؿ إجمالي /إدراؾ السيارة يككف مف  فيو 4صكرا ذىنية تمّثؿ المقكلة بأكمميا"

خبلؿ شكميا اإلجمالي المستكل القاعدم ىك الذم ُتعّيف فيو األشياء "إّنو يسّمى كُيفيـ بصكرة مبّكرة 
كالشاىد في قكلو: "يسّمى ُيفيـ بصكرة مبّكرة عند األطفاؿ" كباقي التصّكرات ليست مف  5عند األطفاؿ"

 ّم، ثـّ نجد جكرج اليككؼ يصؼ ىذا المستكل القاعدم كما يمي:مستكل القاعدلا
( مع optimally"المستكل القاعدم ىك ذلؾ المستكل الذم يتفاعؿ فيو الناس بصكرة مثمى ) -

ـّ بعد نشكء المعرفة كاستقرارىا.  6محيطاتيـ"  ألّف ذلؾ يت

                                  
 .39جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي، ص  -1
 .26ك 25، ص نفسو -2
 .61نفسو، ص  -3
 .67نفسو، ص  -4
 .68نفسو، ص  -5
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لمعرفة العممية... باإلمكاف "تفّسر خصائص المستكل القاعدّم مظيرا ىاّما مف مظاىر استقرار ا -
" كنجد النحكّم المالؾ لؤلدكات النظرية  1اعتبار األدكات العممية امتدادا لقدرات المستكل القاعدّم
 الفّعالة أكثر فيما لمتصّكرات، باإلضافة إلى ممكتو المسانية.

قد  2ما ىك كاقعي""كما أّف كقائع مقكلة المستكل القاعدم تذّكرنا بأّف أجسادنا تسيـ في إحساسنا ب -
يحيمنا ىذا إلى مفيـك األنساؽ الباطنية بالنسبة لمساف، كأّما بالنسبة لممعرفة العاّمة، فالتصّكرات 
كالبناءات االستعارية، فالجسد جزء مف الفضاء ككّؿ، كبيذا الكجكد تفيـ العبلقات الفضائية، يقكؿ 

التصّكرم، فيي التي تعطي معنى لمفضاء اليككؼ: "تقع تصّكرات العبلقات الفضائية في مركز نسقنا 
–بالنسبة لنا. إّنيا تقكؿ لنا ما الشكؿ الفضائّي مثمما تحّدد االستنتاج الفضائّي" فبعد استقرار المعرفة 

بمفيـك األعمى كاألسفؿ، كىما مف العبلقات الفضائية المدركة بالتفاعؿ الجسدم  -عمى سبيؿ المثاؿ
 رل.مع ىذه المكجكدات الفضائية األخ

يعكد بناء التصّكرات، كنشكء االستعارات التصّكرية إلى الترابطات التي تنشأ بفعؿ نشاط الخبليا    
العصبية، كعمؿ آالت الجسد، فمف حيث ىذه الخبليا "يتكّكف الدماغ مف عشرات المميارات مف 

ّبما تككف مف فمر  3الخبليا العصبية، أم العصبكنات التي تنشئ ترابطات أك نقاط اشتباؾ ال تحصى"
ضمف ىذه الترابطات عبلقات بيف المفاىيـ كالمكجكدات، أك بيف المفاىيـ كطبيعة تكاجد ىذه 
ـّ يأتي دكر االستنتاجات التي ىي عمميات مستمّرة تصاحب عمؿ الجسد  المكجكدات في الفضاء، ث

رة ال كاعية كيانا ما كمكقعو بالنسبة لمفضاء، كبصكرة غير كاعية، يقكؿ اليككؼ: "إّننا ندرؾ آليا كبصك 
بكصفو 'في' أك 'عمى' أك 'عبر' كياف آخر، كلكننا ال نفعؿ ىذا فحسب، فيذا اإلدراؾ يتكّقؼ عمى قدر 

" كيسّمى اليككؼ ىذا التفاعؿ "اإلسقاطات  4ىائؿ مف النشاط الذىنّي اآللي كالبلكاعي مف جانبنا
ا عمى الطريقة التي تشّكؿ بيا أجسادنا الجسدية" فيقكؿ: "تعّد اإلسقاطات الجسدية أمثمة كاضحة جدّ 

البنية التصّكرية، لنظر إلى أمثمة مف قبيؿ 'أماـ كذا' ك'كراء كذا' إّف المعاني األكثر مركزية ليذيف 

                                  

 .70، ص جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي -1
 .71نفسو، ص  -2
 ، عمى ىامش الصفحة.26، ص نفسو -3
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تبلزمنا ىذه  1المفظيف ترتبط بالجسد، فنحف تبلزمنا 'أمامات' ك'كراءات' ك'كراءاتنا' ىي نقيض 'أماماتنا'"
ريا إلى جانب حقائقيا الفيزيائية، ألّننا نستعير مفيـك )األماـ( لمتعبير عف األمامات كالكراءات استعا

 فيـك )الكراء( لمتعبير عف الماضيالغد كالمستقبؿ، كاليدؼ، كالمشركع كغير ذلؾ، كنستعير م
ـّ جّرا، ككذلؾ بالنسبة لػ )تحت( ك)فكؽ( فما نعرفو عف  كالذكريات، كالمخّمفات كاإلرث كغيره، كىم

لفكؽ/ أعمى( مثؿ عمك الشأف كالقيادة كالقكة كاالمتياز، كالعكس بالنسبة لمفيـك )تحت/ أسفؿ( مفيـك )ا
إذ نبني بو تصّكرات قائمة عمى معاني السمبية كالنقصاف كالضعؼ، أك لبعض األحكاـ الذاتية القائمة 

 يزيائيةالف عمى مبلحظة آثار ىذيف المفيكميف مف خبلؿ الكسائط األخرل كاألكعية كىي مف المظاىر
أك تغّير األحكاؿ الذم يرل أيضا في حركة األجساـ، أك ما نعرفو مف عبلقة بيف الحناف كالدؼء 
"الحناف دؼء ألّف تجاربنا األكلى مع الحناف تكافؽ التجربة المادية لمدؼء، كالناتج عف االحتضاف 

كسبب ىذا االّتصاؿ ىك  فاالّتصاؿ الجسدّم يشعر المّتصميف بالدؼء 2كاالّتصاؿ الجسدم المباشر"
 الحناف.

إذا كانت مختمؼ اإلسقاطات كاالستنتاجات عمميات ذىنية ال  ربط النحو باالستعارة معرفيا: -ب
كسكؼ نرل ذلؾ مف  –كاعية، كىي سمككات متكّررة كمستمّرة، كمرتبطة بالمعرفة، فإّف المعرفة المغكية 

 مف إسقاطات، كاستنتاجات، كقياساتميات، معرفة تكثر فييا ىذه العم –خبلؿ القياس كالتعميؿ 
كتصنيفات، كعمميات ذىنية أخرل، كلذلؾ فالبناء التصّكرّم االستعارّم مفترض كجكده ضمف ىذه 
العمميات، كسكؼ نجد كثيرا مف االرتباطات ناشئة بيف مختمؼ األنماط النحكية، كالظكاىر المغكية 

نفترض أف يككف ىذا مف مظاىر البناء االستعارّم عاّمة، تقـك عمى أساس التشابو في أصميا، كنحف 
 التصّكرّم القائـ ىك كذلؾ عمى أساس التشابو، بما يتكافؽ كالنظرية النحكية المعرفية.

بمعنى  3"ال يمكف أف تككف المغة كيانا ثابتا"قاؿ ركنالد النجاكر في سياؽ الحديث عف االستعارة:    
: كىك حيف قاؿد بشكؿ محّدد سمفا، كيفّسر ىذا قكؿ آخر لو ال يمكف أف تككف مجّرد نظاـ قاّر مكجك 

يعنى ذلؾ  4"أرفض االستعارة التي تشّبو العقؿ بالحاسكب الرقمّي، كالمغة بالنظاـ الذم يشتغؿ بو"
                                  

 .75لذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي، ص جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: ا -1
 .25، ص نفسو -2

3 - Ronald W. Langacker, cognitive grammar a basic introduction, oxford univercity press : 
2008, P 09. 
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كلقد ذكر النجاكر لفظ )االستعارة( في كتابو )النحك المعرفي( سبعا كتسعيف مّرة، بدءا مف الثبات، 
التي اعتمدىا عشرة تحمؿ في عناكينيا لفظ االستعارة، كيربط في كتابو بيف  المقّدمة، كمف الكتب

االستعارة كما يسّميو )الفضاءات الذىنية( كىك المفيـك الذم يرتبط بالنحك بشكؿ كاضح في نظريتو 
في سياؽ حديثو عف االستعارة في مقّدمة  1"النحك كالمعنى ال ينفصبلف"يقكؿ: فالنحكية المعرفية، 

بؿ  إلى نشاط الدماغ كآليات اشتغالو ، كيقكؿ اليككؼ: "ال يكفي إرجاع اإلنجاز المغكم كالفكرمالكتاب
يجب كضع نظرية مكّحدة لمفكر كالمغة مؤّسسة عمى الحكسبة العصبية ... كىذا ىك ما تسعى المقاربة 

كيدا لما تأ 2( إلى إنجازه بكصفيا نظرية لمذكاء االصطناعي"connectionist approachالكصمية )
تقّدـ مف مكقؼ النجاكر بخصكص رفضو ككف نظاـ المغة ثابتا، كالبديؿ عف ذلؾ حينئذ يككف التفكير 

 الخاضع لقكانيف التفاعؿ فحسب.ك القاّر،  االستعارّم غير
كحيف يذكر اليككؼ مفيـك )الحكسبة العصبية( في كبلمو السابؽ، فمعّؿ ذلؾ يككف لئلشارة إلى     

المختمفة، بيف عناصر المغة كغيرىا مف المكجكدات كالحقائؽ الفيزيائية، كىذه نشكء االرتباطات 
الحكسبة العصبية تككف بالتفاعؿ مع المعطيات المعرفية، حيف يقكؿ اليككؼ: "إّف البشر يأخذكف 
المعمكمات كيخّزنكنيا كيسترجعكنيا كيحّكلكنيا كينقمكنيا كيتصرفكف بناء عمييا. ىذا ما يقكمكف بو 

بسبب ذلؾ التفاعؿ، كاشتراؾ عّدة عناصر بشكؿ كال شّؾ أّف ىذه العمميات كّميا تحدث  3لكقت"طكؿ ا
 متزامف في ىذا التفاعؿ.

كىذا التحكيؿ لممعمكمة كالتصّرؼ فييا كالبناء عمييا، ميما كانت ىذه المعمكمة، كفكرة االرتباط     
تعارات طريقة لفيـ تجربة معّينة مف "االسىذه تفّسر بعض جكانب الحكسبة العصبية، كالقكؿ بأّف 

، كعبلقة النماط النحكية طريقة لمتعبير عف ىذه االرتباطات كالقياسات الباطنية 4خبلؿ تجربة أخرل"
 .بعضيا ببعض

كىذا التفاعؿ المعّقد، نظرا الرتباطو الدائـ بأشكاؿ مختمفة مف المعارؼ، كأشكاؿ مختمفة مف    
ع المغة كمعرفة، كمع الممارسة ليذه المغة، كلذلؾ نرل مفاىيـ مثؿ السمككات في عبلقة جّد كطيدة م

                                  

1  - Douglas Inglis, cognitive grammar and lexicolography, payap university and sil, 
introduction. 

 .، بتصّرؼ21جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي، ص  -2
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ظير مفيـك االستعارة قديما، كلكف التسميـ بيذا المفيـك في  مف ثـّ المشابية تتكّلد مف ىذا التفاعؿ، ك 
"كأّف االستعارة النظرية المعرفية يشترط لو إعادة النظر في الجماؿ الممنكح االستعارة، يقكؿ اليككؼ: 

أف  فإّما 1تتأّسس عمكما عمى المشابية، بؿ عمى التعالقات العابرة لمجاليف مف مجاالت تجربتنا" ال
ّما أف نبعد تماما مصطمح المشابيةك نكّسع مف مدلكؿ )المشابية( بما يّتفؽ كمدلكؿ )التفاعؿ(   ىذا ا 

كؼ في الكبلـ كالسيما إف كاف بالمعنى القديـ، كنضع مكانو مصطمح )التعالؽ( الذم يكّظفو اليك
بيف مختمؼ مجاالت المعرفة لدل  يد تكضيح مفيـك )االرتباط( الذم نتكّقع حصكلوالسابؽ، ألّنو ير 

الفرد، كالذم يؤكؿ إليو ىذا االرتباط ىك كجكد ىذه االستعارة، ألّف االستعارة تككف في الذىف قبؿ أف 
نية الكبلـ اإلنساني؛ إذ تعّد عامبل يتـّ تجسيدىا لغكيا، كألجؿ ذلؾ "تتصّدر االستعارة بشكؿ كبير ب

رئيسا في الحفز كالحّث، كأداة تعبيرية، كمصدرا لمترادؼ كتعّدد المعنى، كمتنّفسا لمعكاطؼ كالمشاعر 
المغكية جزء مف  -كالمغة/ المعرفة النحكية 2االنفعالية الحاّدة، ككسيمة لمؿء الفراغات في المصطمحات"

ينما نربط االستعارة بمبدا المشابية، فيذا يكحي بربط االستعارة كذلؾ التجربة، كالكبلـ مجّرد سمكؾ، فح
 اكنحف ال نجد في الكبلـ ما نجده في ممكة المغة نفسي ،بالكبلـ كسمكؾ ال بالمغة كمعرفة كتجربة

فقط، في حيف تشمؿ المغة الجسد كما يحيط بالجسد، كليذا حيف  فالكبلـ مثبل يشمؿ أعضاء النطؽ
: "كتنبينا إلى أّف أجسادنا ىي ما يصمنا بعالمنا حينما يقكؿاالستعارة كالجسد ربط اليككؼ بيف 

كياف  نفسو/ أم الجسد فيك ذلؾ لما لمجسد مف دكر كقدرة عمى ربط الفرد بما يحيط بو،ف 3كباآلخريف"
ندرؾ بو الكجكد الفيزيائي، كنفيـ العبلقات الفضائية، كنربط عف طريقو كبكاسطة الذىف ك فيزيائي، 

في السياؽ ذاتو لمتأكيد عمى قيمة الجسد في حصكؿ  جاالت المعرفة بعضيا ببعض، كيقكؿ اليككؼم
: "... مف خبلؿ إبراز قيمة الجسد كالذىف في قياـ التصّكرات، كاعتماد ىذه التصكرات ىذه الترابطات

ذه الكسائط، يحتكم كّؿ ى مف خبلؿ ككنو المحؿ الذمقيمة الجسد كذلؾ  تبرزك  4عمى االستعارة أساسا"
ـّ فيو مختمؼ الترابطات  ا، كمختمؼ الحكاس، كأمّ كأدكات الكبلـمف دماغ،  الذىف فؤلّنو المجاؿ الذم تت

 كالعمميات المعرفية.
                                  

 .14، ص جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي -1
 1997. المممكة الياشمية األردنية: 1رة في النقد األدبي الحديث األبعاد المعرفية كالجمالية، طيكسؼ أبك العدكس، االستعا -2

 .11ص 
 جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي، مقدمة الترجمة العربية. -3
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 مممكسرغـ التقارب ال يختمؼ ىذا العنصر عف العنصر الذم سبقو،: االستعارة التصّورية والنحو -*
( إشارة إلى العمميات العصبية التي بسببيا التصّكريةعارة فقد تعّمدنا ىنا ذكر مفيـك )االست بينيما،

تنشأ مختمؼ التصّكرات "يتكّكف الدماغ مف عشرات المميارات مف الخبليا العصبية، أم العصبكنات 
كالتي بسببيا تنشأ االستعارة، كيتمّكف الذىف مف  1التي تنشئ ترابطات أك نقاط اشتباؾ ال تحصى"

لمعرفة، كتفسير تجربة بأخرل عف طريؽ المغة، ىذا بالنسبة لبلستعارة الربط بيف مختمؼ مجاالت ا
 بالجانب العصبيّ  التصّكرية، فأّما بالنسبة لّمغة فبل نرل األمر يختمؼ عف االستعارة، كعف عبلقتيا

حاكلنا إثبات العبلقة ما بيف المسانيات المعرفية كعمـ قد الفصؿ األّكؿ  ىذا األّكؿ مف ككّنا في المبحث
ألعصاب، ككذلؾ مف حيث إّف اكتساب المغة كتكظيفيا ال يككف إاّل عف طريؽ أجيزة دماغية خاّصة ا

حيف نعمـ أّف "نحك المغة ىك جزء مف المعرفة البشرية كيتقاطع مع ممكات معرفية أخرل، كال سيما مع 
ثمو يركف أّف االستعارة أك افتراض النجاكر بأّف النحك تصّكر، كالمعرفيكف م 2اإلدراؾ كاالنتباه كالذاكرة"

 . أك باألحرل التعالؽ تصّكر، كيجمع بيف النحك كاالستعارة كذلؾ أّف كبلىما يشتغؿ عمى أساس التشابو
كحيف نتكّمـ عف الذاكرة كاالنتباه كاإلدراؾ، فذلؾ كبلـ عف الجياز العصبّي، كليذا نجد عمما يسّمى    

ّف المتخّصصيف في ىذا ع مـ يرّكزكف كثيرا عمى عبلقة الدماغ بالمغة كىـ عمـ المغة العصبّي، كا 
يحاكلكف تشخيص حالة مف العطب في الدماغ، كلذلؾ نجد العالميف برككا كفيرنيكي يصفاف الحبستيف 

الرطانة كيصعب فيمو، كالحبستاف تشكبو المغكيتيف المعركفتيف باسمييما، حيف يككف كبلـ المريض 
بالفيـ المغكّم، أك ما يسّمى العبلقات السياقية كالعبلقات  إحداىما تعنى بالتعبير، كاألخرل تعنى

ىذه العبلقة بيف المغة كالظاىرة العصبية انطبلقا مف  Ruth lesserالترابطية، كلقد ذكر كرث ليسر 
تعريؼ العمـ ذاتو/ المغكيات العصبية، عمى أّنو "فرع مف المغكيات يتعامؿ مع ترميز المقدرة المغكية 

لجياز العصبّي، كما كصفو اليككؼ، ىك المسؤكؿ عف عمميات الربط المختمفة، كحيف كا 3في الدماغ"
 ىتماـ عمى حاالت العطب الدماغيّ تكّسعت األبحاث في عمـ المغة العصبّي، تعّمؽ تركيز اال

"مف  قاؿ جكرج اليككؼ: مف ىذه الحقيقة العممية الثابتة كانعكاساتيا عمى االستعماؿ المغكّم، كانطبلقا

                                  
 ، عمى ىامش الصفحة.26، ص الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربيجكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في  -1

2 - Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing company, 
introduction. 
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المرّجح أف نكتشؼ أّنو ال كجكد لخبليا عصبية أك لخبليا ناقمة كما أّنو مف غير المرّجح أف  غير
نكتشؼ أّنو ال يكجد فرؽ بيف الذاكرة قصيرة المدل كالذاكرة طكيمة المدل. نعرؼ مف عمـ الخبليا 

 ّساسة لبلّتجاها حالعصبية أّف أدمغتنا تتضّمف خرائط طكبكغرافية، كأّف أنسقتنا البصرية تتضّمف خبلي
كيكمف تفسير ىذه االرتباطات  1إّف الكثير مّما تعّممناه عف الدماغ كالذىف عبارة عف معارؼ ثابتة"

بفيـ عبلقة استعماؿ المغة بالمستكل العصبّي، كما ارتبطت بيذا المستكل االستعارة التصّكرية ألّف 
( التصّكرات التي يمكف أف تكجد، كالمغة "المستكل العصبّي يحّدد بشكؿ داّؿ )مع تجربة العالـ الخارجي

أك ممارسة ما سّماه  كاالستعارة كما تبدك مجّرد ربط بيف مختمؼ التجارب، 2التي يمكف أف تكجد"
كالمسّكغ في  ،اّل بمسّكغ منطقّي كما يبدككال يمكف أف يككف ىذا الربط إ المعرفيكف بمفيـك اإلسقاط،

كتشّكؿ  ما يمكف أف يعيف عمى حدكث اإلسقاط كجعمو جائزا،ككّؿ  االستعارة ىك الشبو أك التعالؽ،
عناصر المغة عددا مف التجارب لدل الفرد المتكّمـ، حينما نسّمـ بفرضية اكتساب المغة تدريجا كعف 
ـّ الربط بيف ىذه التجارب المغكية فيما بينيا عف طريؽ القياس الذم تتمّخص فيو  طريؽ االستعماؿ، كيت

كبيف عناصر المعرفة، كالذم نريد مبلحظتو ىك الربط الذم يمكف أف يحصؿ  مختمؼ أكجو الشبو*،
 بيف عناصر المغة بكاسطة االستعارة.

ذا كانت االستعارة تقـك أساسا عمى الترابطات كالعبلقات المفيكمة كغير المفيكمة أحيانا، بيف     كا 
لتجربة كخبلصات المعرفة مظاىر فيزيائية كأخرل مفاىيـ معرفية، كتصّكرات ذىنية، كتراكمات ا

 –فالنحك كمختمؼ مظاىر المغة  ،العاّمة، كرّبما دكافع فيزيكلكجية مف صنع كيانات ىكرمكنية لئلنساف
يمكف تصّكرىا كذلؾ تربط بيف أجزائيا عبلقات معّقدة، يظير بعضيا، كرّبما  –باعتبار النحك نظاما 

مؤّثرات خارجية، ضمف قكانيف التطّكر، ككذا  يختفي بعضيا اآلخر نظرا لما تخضع لو المغة ذاتيا مف
 .كظركفو المتغّيرة مؤّثرات ترتبط باالستعماؿ

سنحاكؿ في ما يأتي مف ىذه الدراسة التفتيش عف أكجو الترابطات المحتمؿ بقّكة كجكدىا بيف ك    
ر الثاني مف نا في العنصأجزاء المغة كظكاىرىا، ككّنا قبؿ ىذا قد تكّممنا عف األنماط النحكية، كحاكل

الحديث عف مفيـك )األنماط النحكية( مف كجية نظر معرفية، كبنينا تصّكرنا عمى حاجة  ىذا المبحث
                                  

 143 ص، ف المتجسد كتحديو لمفكر الغربيجكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذى -1
 .161نفسو،  -2
سنرل في ال حؽ مف ىذه الدراسة كيؼ يظير القياس أشكاال مختمفة مف خاصية التشابو، كالحمؿ عمى النظير، كالحمؿ  -*

 عمى النقيض، كعمة القياس قائمة عمى الشبو ...إلخ.  
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 الفرد إلى التنّكع في ظكاىر المغة، بالنظر إلى التنّكع المكجكد في الحاجات، كاألغراض، كالمعاني
يائّي بمختمؼ مظاىره، ألّف ، كعمى افتراض كجكب ككف المغة منسجمة مع الكجكد الفيز المعّبر عنيا

ىذا األخير ُمدَرؾ كما أّف المعرفة المغكية مدركة ىي كذلؾ، كمنسجمة كذلؾ مع النشاط الذىنّي 
بحكـ السيركرة التي نشأ بيا كؿ مف البنية العصبية  العصبّي لدل الفرد بمختمؼ تصّرفات ىذا النشاط،

فيي  كيفية بنائنا لتصّكراتنا لؤلشياءّدث عّنا، كعف فحيف قاؿ اليككؼ: "كىذا يعني أّف المغة تتح كالمغة،
بط تر اىره، ما يرتبط بو مباشرة، كما ينفيـ أّف المغة تشمؿ باطف الفرد كظ 1حامؿ نسقنا التصّكرم"

بالكجكد المحيط بو، ككما أّف التجربة تجتمع فييا مختمؼ أنماط المعرفة كمجاالتيا، كأّف االستعارة تتـّ 
مجاالت، فكذلؾ المغة يمكف اعتبارىا مجمكعة مف تجارب، ألّنيا معرفة كأداء بالربط بيف ىذه ال

مختمؼ أنماط المعرفة المغة  مى أساس التجربة بالممارسة، كتجتمع فيكممارسة، كاكتسابيا يقـك ع
"االستعارات طريقة لفيـ تجربة معّينة المغكية خاّصة، كمعرفة أخرل مرتبط باألداء نفسو، فإذا كانت 

كمختمؼ معارفيا خاضعة ليذا المبدأ؟  ،فمـ ال تككف تجارب المغة كأنماطيا 2ؿ تجربة أخرل"مف خبل
كسنفرد لئلجابة عف ىذا التساؤؿ حّيزا في الفصؿ األخير، مف خبلؿ دراسة بعض األنماط النحكية 

 اؿ المغةلسمكؾ المعرفّي في استعمالعربية، كىك تساؤؿ نراه مشركعا يبّرره السعي إلى إثبات نكع مف ا
كالذم يعكس في حقيقتو ىذا المبدأ الذم تقـك عميو االستعارة في نظر المعرفييف، )فيـ تجربة معّينة 

كنحف نحسب عبلقة االستعارة التصّكرية بالنحك ماثمة في تفسير تجربة لغكية مف خبلؿ تجربة أخرل( 
ّتى لك كاف األمر يقتصر عمى أّف الربط بيف النحك كاالستعارة يككف يسيرا ح حينئذ فالظاىربأخرل، 

إيجاد مجاالت أخرل، ككسائؿ أخرل تعيننا عمى الكشؼ عف  ريثما نتمّكف مفمسألة األنماط كحدىا، 
 المحتمؿ كجكدىا بيف النحك كاالستعارة. األكثر عمقا العبلقة

و الذم كاف كالمقصكد مف قكلنا )االستعارة التصّكرية( استعماؿ المفيـك الذم كّظفو اليككؼ في كتاب   
، كألّف ىذا المفيـك يجمع بيف )االستعارة( ك)البناء التصّكرم( فذلؾ عميو كثيرا في ىذا المبحثالتركيز 

ما يجعمنا نّتخذ المنحى المعرفّي في حديثنا عف االستعارة، كعف الربط بيف النحك كاالستعارة، كالربط 
كسنحاكؿ إثبات  –ية، بيف مختمؼ األنماط بينيما قصدناه مف أجؿ معرفة العبلقة بيف العبلقات النحك 

ّننا كنرل أّف االستعارة التصّكرية قد تككف سببا في ىذه الترابطات، أل –ىذا الترابط بيف األنماط 

                                  
 .12ذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي، ص جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: ال -1
 .12، ص نفسو -2
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النحكية يمكف تشبيييا بالتجارب المعرفية، فكّؿ جزء مف التجربة المعرفية العاّمة  نفترض أّف األنماط
المغكية المحضة، ألّف )فيـ تجربة معّينة مف خبلؿ تجربة أخرل( يمكف أف يقابمو جزء مف المعرفة 

 آخر غير حاضر في السياؽ الكبلمي يقابمو إدراؾ/ استعماؿ/ عنصر لغكم معّيف عف طريؽ عنصر
 كلذلؾ يمكف كصفو بالتجربة. كسبب ذلؾ ما يمكف اعتباره عبلقة/ إسقاطا/ تعالقا/ تشابيا،

سنسعى إلى النظر في العبلقة التي نفترض مبدئيا لنحوية: االستعارة التصّورية واألنماط ا -ت
حصكليا بيف األنماط النحكية العربية في الحؽ مف ىذه الدراسة، ىذا االفتراض ناتج عف ككف المساف 
نظاـ تحكمو عبلقات، كككف األنماط النحكية المختمفة المبنات التي بني بيا ىذا النظاـ، فيي تتكاطأ 

قبؿ ىذا تكّممنا عف األنماط النحكية، كقمنا إّنيا يحتمؿ أف كبناء الكبلـ، ككّنا عمى تشكيؿ الداللة، 
تككف في تنّكعيا انعكاسا لمتنّكعات المكجكدة خارج المغة، كىي كّؿ المفاىيـ التي يعّبر عنيا بالمغة، 

لكممات كلذلؾ يقكؿ المعرفيكف: " مف أجؿ تجسيد األفكار يحتاج المتكّممكف باستمرار إلى اختيار ا
كالذم ييّمنا في ىذا الجزء التعّرؼ عمى مدل امتداد التصّكرات  1كالبنى النحكية التي ينبغي استعماليا"

االستعارية كاإلسقاطات /فيـ تجربة مف خبلؿ تجربة أخرل إلى جكىر األنماط النحكية كطريقة 
 اشتغاليا كتشّكميا.

أّف الفكر ب اآلخركف يككؼ كالمعرفيكف حينما يفترض جكرج ال البناء التصّورّي: –المقولة  -
 يو مختمؼ االرتباطات، كالتعالقات كاإلسقاطاتنسانّي استعارّم في جكىره، فيك بذبؾ فكر تحدث فاإل

تو بالبناء ألشكاؿ المتعّددة ىك ما يمكف تسميبسبب كجكد عبلقات، كتجسيد ىذه العبلقات بيذه ا
 التصّكرّم.

"كّؿ كائف حي يمقِكؿ... حتى الذم نصو: نطمؽ مف قكؿ اليككؼ ن: إلزامية المْقَولة وحتميتها -
ىذا  2المتمّكرة )الحيكانات كحيدة الخمية( تمقِكؿ األشياء التي تصادفيا كتصّنفيا إلى غذاء كال غذاء"

ككف الفكر اإلنساني ب يـ القاضيمتكّقؼ عمى مدل مطابقة افتراض المعرفييف لمكاقع، كنقصد افتراض
ألّنو يشبو عمؿ  3"الكائنات العصبية ينبغي أف تمقٍكؿ"حينما يقكؿ اليككؼ مثبل:  ،رهفي جكى استعاريا

ىذه التعالقات مكجكدة في دماغ البشر،  لتعالقات المكجكدة بيف أجزائياا لكؿ ىذه االحكاسيب نظر 
                                  

1 - Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing company, 
introduction. 

 .بتصرؼ 55جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي، ص - 2
 .55، ص ونفس - 3
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 "يتكّكف الدماغ مف عشرات المميارات مف الخبليا العصبية، أم العصبكنات التي تنشئفحسب اليككؼ 
نقاط اشتباؾ ىذه رّبما ىي بدكرىا تحدث حتمية الترابط تككف ك  1ترابطات أك نقاط اشتباؾ ال تحصى"

فحينئذ ال يمكف القكؿ بأّف البناء  القدرات الذىنية التي بدكرىا تحدث ترابطات بيف أجزاء المعرفة،بيف 
ة إلى شكؿ المعرفة التي ، باإلضافالتصّكرم عممية اختيارية، ما دامت قد فرضت نفسيا بطبيعة الفكر

يختزنيا الكاحد مّنا في ذىنو، كمف ثـّ حدكث التفاعؿ بيف ىذه المعرفة بسبب نشاط الذىف بمختمؼ 
، عمى كالتصنيؼ منياكظيفة كاحدة مجّرد آلياتو التي يشتغؿ بيا، كبكاسطة التفكير المتعّدد الكظائؼ، ف

كالتي تأتي بيا  بؿ عناصر جديدة مف المعرفة،تجعؿ الذىف دائـ االشتغاؿ ما داـ يستق سبيؿ المثاؿ،
 2""... مف خبلؿ إبراز قيمة الجسد كالذىف في قياـ التصّكراتيقكؿ جكرج اليككؼ:  مختمؼ الحكاس،

ككظيفة  ألّف الجسد بما يحتكيو كياف فيزيائّي، كىذا الكجكد الفيزيائي ىك المكجب لقياـ ىذه التصكرات،
كألّف مف ضمف جزئيات  ،كالمقارنة كاإلسقاطات كغير ذلؾ تمرارياس التي يمارسيا الذىف باسالق

فإّف المعركؼ أّف زيادة االرتفاع مف زيادة  -مسايرة لفرضية الفكر االستعارم -المعرفة لدل اإلنساف 
الكمية، كىذا نراه مثبل مف خبلؿ مؿء قاركرة بالماء، فكّمما ازدادت كمية الماء ازداد ارتفاعو في 

فكمما ازدادت كمية الماء ازداد ثقمو، ككثيرا ما ترتبط عندنا  ادة الكمية تعني زيادة في القكةيالقاركرة، كز 
 فياالقكة بالثقؿ، كمف ضمف المعرفة كذلؾ أّف الفكؽ ليس كاألسفؿ، كاألماـ ليس كالكراء معرفيا كثقا

يا في كّؿ األحكاؿ ، كلكنّ يبقى أف نحسف التعبير بالمغة عف قياـ ىذه التصكرات، كعف كيفية نشكئياك 
 .مفركضة عمى ذىف الفرد

بطات القائمة عمى األساس القد ذكر اليككؼ نماذج مف التر : العالقات الفضائية والمقولة -
بسبب ما ىك مكجكد فيزيائيا كيحتكيو الفضاء، كمختمؼ الحاالت كالتغّيرات كالتجارب  االستعارم
 لمتجربةلمادية أثناء التجارب األكلى لمحناف المكافقة لتجربة ابسبب ا *ط الحناف بالدؼءاارتبالمادية، ك

المادية لمدؼء، فالحناف يصاحبو ضـّ كالتقاء جسدّم، كىذا االلتقاء الجسدّم بسبب الحناف ينتج عنو 
حينما يككف الجسد ىك الكعاء الذم يحتكم مختمؼ ىذه العمميات ك الدؼء، فاقترف الحناف بالدؼء، 

ـّ بيا إدراؾ الكجكد الفيزيائّي بكؿ مفيـك المقكلة، نجده يتضّمف آال الذىنية التي اختزلناىا في ت يت

                                  
 ، عمى ىامش الصفحة.26، ص جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي - 1
 .10، ص نفسو - 2
 .15، كاستعارة الحّب كالزمف في ص 25مف نماذج اليككؼ التي ذكرىا في الكتاب المذككر سمفا، ص  -*
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ابعاده، كفي ذات الكقت نجد ىذا الجسد عنصر مف عناصر ىذا الكجكد الفيزيائي، فالعبلقة بيف 
الكجكد الفيزيائي مف خبلؿ إدراؾ مختمؼ عبلقاتو، كمفيـك المقكلة فارضة نفسيا، بؿ مف المحاؿ 

عممية يفيـ منيا ىذا  عمى ذلؾ فإّف عممية اإلسقاط التي تقـك عمييا االستعارة التصكرية، كزيادة نفييا
"كتكجد عّدة نماذج كصمية لمظكاىر المعرفية البعد الفضائي، كحينما نحّمؿ كبلـ اليككؼ الذم نصو: 

نتاج   1جمؿ نحكية..."التالية: إدراؾ الكبلـ، التعّرؼ البصرم عمى األشياء، النسياف، التحميؿ النحكّم كا 
نجده بالضركرة يمصؽ بعممية المقكلة األبعاد الفضائية بإشراكو لحاسة البصر كما ينضـّ إلييا في 

 .خضـّ ىذه الظكاىر المعرفية التي يذكرىا معيا
 نخمص مف ىذا الفصؿ إلى ما يمي:خالصة القول في الفصل األول:  -
إلنساف ال يتكّقؼ فقط عمى المعرفة المغكية بكّؿ يرل المسانيكف المعرفيكف أّف إنشاء المغة لدل ا -

تـّ تحصيمو عبر يمستكياتيا، بؿ يمتّد كذلؾ إلى المخزكف المعرفي الذم بحكزة الفرد المتكّمـ، كالذم 
تجربة الحياة، كميما كانت ىذه المعارؼ بسيطة كساذجة، كمف ذلؾ مختمؼ المعتقدات، كالمكاقؼ 

المتكاصؿ بالبيئة، كالعالـ، كالكجكد الفيزيائي، كفي كّؿ األحكاؿ  كما نتج عف االحتكاؾ ،كالتكّقعات
يعتبر المسانيكف المعرفيكف ذلؾ تتاؿ غنّي كمستمر مف المعرفة المكسكعية المتراكمة، كأّما عف كيفية 

فذلؾ حسب أصحاب ىذه  كتشّكؿ النظاـ المغكم لدل المتكمميف، إسياـ ىذه المعارؼ في إنشاء الكبلـ،
 تـّ بطريقة ارتجالية ال شعكرية كال كاعية.النظرية ي

الممكة/القدرة التي تتحّكـ في ممارسة المغة: إنتاج الكبلـ/فيـ الكبلـ، ليست ممكة مستقّمة عف باقي  -
الممكات/القدرات األخرل التي يمتمكيا الفرد المتكّمـ في الذىف، كىذا يدعمو ما جاء في كتاب كيمياـ 

كىذا الكتاب مف مصادر ىذه النظرية  2"ليست المغة ممكة مستقمةنّصو: "كركفت، كآالف كركز، كالذم 
، كالظاىر ىذا المبدأ مف أىـّ مكاطف الخبلؼ بيف المسانيات المعرفية كالتكليدية الجديدةالمسانية 
 .التحكيمية

                                  
 .22سفة في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي، ص جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفم - 1

2- William Croft and D.Alan Cruse, Cognitive linguistics, First published in 2004 p 01, 
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مكجكد بيف ذىنية، سكاء المعرفة المغكية، أك عممية إنشاء التراكيب، أك االّتصاؿ ال كّميا العممية ىذه -
المعرفة المغكية كالمعارؼ األخرل المخّزنة في الذىف، أك اّتصاؿ الممكة المغكية بالممكات/القدرات 

، كالتفاعؿ البلشعكرم اآلني الذم يحدث بيف كّؿ ىذه لدل الفرد المتكّمـ العاّمة الذىنية األخرل
 .  العناصر متزامنا مع عممية إحداث التراكيب كاأللفاظ

ع الحدث الكبلمي، يتشّكؿ لدل المتكّمـ ما يكصؼ بػ )القصد/النية( اّتجاه العبارة التي أثناء كقك  -
ينشئيا كداللتيا التي تحتمميا، في حيف يتشّكؿ لدل السامع/المتمّقي ما يمكف كصفو بػ: 

غير )االحتماؿ/الرجحاف( اّتجاه العبارة التي يتمّقاىا كداللتيا، فالداللة عند األكؿ تتحّقؽ عف طريؽ ب
 احتماؿ، كعند الثاني فبالفيـ الذم يقبؿ االحتماؿ.

البناء التصّكرّم الذم يقـك عمى اجتماع الحقؿ الداللّي، كالمجاؿ المعرفّي، كالفضاء الذىنّي بناء  -
 تصّكرّم خاص بالجانب الداللّي لّمغة.

 كالتصكر كاإلسقاط. رّبما يمتقي المفيكماف: البناء التصّكرم، كاالستعارة التصّكرية عند مفاىيـ -
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 البناء التصّورّي وأصول النحو العربيّ  -المبحث األّول
في بعض جكانب النظرية  مف الدراسة بياف مختمؼ جكانب البناء التصٌكرمٌ  الفصؿسنحاكؿ في ىذا    

 ت النحاة لمختمؼ الظكاىر النحكيةالنحكية العربية، كالقياس كالتعميؿ، ككذلؾ مف خبلؿ تفسيرا
الذم يصاحب تشٌكؿ مختمؼ األنماط  (البناء التصٌكرمٌ ) ىذايات تجمٌ  كسنسعى بعد ذلؾ إلى بياف

كلكٌننا  ،كاختبلؼ أشكاليا رٌبما ال تككف اإلحاطة بجميع ىذه األنماط لتعٌددىاك النحكية لمساف العربٌي، 
سنتناكؿ القضايا التي تمٌثؿ الظكاىر العاٌمة لمساف العربٌي، التي يمكف حمؿ غيرىا عمييا عمى سبيؿ 

ف كاف ال بٌد مف االستغناء التعميـ بقسـ عف قسـ آخر، فسيككف األكلى تسميط الضكء عمى تمؾ ، كا 
أك ما  ،سكاء ما كاف مف جية االستعماؿ ،العربيٌ  ٌم لٌمسافالنحك النظاـ ا األكثر حضكرا في لقضايا

ٌنو ميـٌ الدرس النحكٌم، أل أساسيات إف شئنا قمنا:الدراسات كالبحكث، أك  كثير مفميدانا ل منو كاف
 كالبنية الصرفية لمكممة كالسيما إذا كاف الحديث عف إعطاء كجية نظر حكؿ تدريس النحك العربيٌ 

كٌؿ ذلؾ حيف نرل إمكانية تكضيح ك  ،ركؼ المعاني، كبعض قضايا التركيبكبعض مٌما لو صمة بح
 ماط.كجية نظرنا في ما يخٌص ىذه المقاربة المعرفية، كالبحث عف العبلقات بيف ىذه األن

كلكف قبؿ ذلؾ، يجدر بنا اإلشارة أٌكال إلى أساس ىذه الدراسة، كأىـٌ شيء فييا، ما دمنا نتكٌمـ عف    
نظرية نحكية جديدة، تقـك عمى مبادئ مف أىٌميا: أٌف النحك تصٌكر، فالذم نسعى إلى االنطبلؽ منو 

المبدأ الذم ىك  أشاركا إلى ىذا ، قديما كحديثا، قدأٌكال ىك التأكيد عمى أٌف النحاة كالمغكييف العرب
دراكو كذلؾ أحيانا أخرل)التصٌكر( بصريح العبارات أحيانا، كبما يفيد داللتو دكف ترٌدد في ا  عتباره كا 

رنا أٌف تمؾ العبلقات ما ىي إاٌل ، كحينما اعتبفاستأنسنا بكبلميـ، ككاف لنا حٌجة أثناء مقاربتنا المعرفية
ق( كسيبكيو 175)ت بف أحمد لتصٌكرم، فمف القدماء يبرز الخميؿتعبير عف مختمؼ أكجو البناء ا

كابف األنبارٌم ، (ق 911 ت)عبد الرحمف جبلؿ الديف  كالسيكطيٌ  (ق392ت) ق( كابف جٌني180)ت
 بشكؿ جمٌي. (ق471ت )كعبد القاىر الجرجانٌي  (ق 513ت)
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 كثر سمعؾ الشيء استأنست بوفإذا  "إاٌل أٌف السمع آنسيفيـ مف كبلـ الخميؿ الذم نٌصو:  فقد    
ذا قٌؿ سمعؾ استكحشتو" أٌف كثير مف الظكاىر النحكية نتجت بفعؿ حدكث ظكاىر أخرل شبيية  1كا 

    ف ذلؾ كثيرة، سنذكرىا في مكاضعيا.ليا، كالنماذج التي تبيٌ 
بلقات عٌمؿ سيبكيو لكثير مف الظكاىر النحكية منطمقا مف تصٌكرات ذىنية، أك باالستناد إلى العك    

فعبلقة  2المنطقية، مثؿ ما جاء في )الكتاب( كقكلو: "ألٌف الجـز في األفعاؿ نظير الجٌر في األسماء"
التناظر ىذه عبلقة منطقية، سببيا عبلقة الفعؿ باالسـ عند سيبكيو، كبالتالي اختصاص الجـز بالفعؿ 

ؤٌنث مكسكرة في النصب كاختصاص الجٌر بالفعؿ، كبيذه العبلقة فٌسر سيبكيو مجيء تاء جمع الم
كالجٌر حيف قاؿ: "ألٌنيا في التأنيث نظيرة الكاك كالياء في التذكير فأجركىا ميجراىا"

ككانت عنده  3
" كسكؼ نرل  4مشابية االسـ لمفعؿ سببا لممنع مف الصرؼ، بقكلو: "فيككف مكضع الجٌر مفتكحا

، في مكضعو، كرأينا أٌف ف خبللوم بالتفصيؿ تصٌكرات سيبكيو كخمفياتيا، كبعض ما جاء عف الخميؿ
منطمقا ىك اآلخر مف مختمؼ التصٌكرات  ى ىذا النيج مف التعميؿ كالتفسيرابف جٌني قد سار عم

خاٌصة، كبالمضاميف  (الخصائص) وكالخمفيات المعرفية بدءا بعناكيف األبكاب التي يتضٌمنيا كتاب
الكتاب، مثمما يظير التجريد في بعض ىذا التي احتكاىا  كالمصطمحات مثؿ: )التكٌىـ، كالتصٌكر(

إٌف ىذا الكتاب كاد أف يستحكذ عمى ىذه  أبكابو مثؿ: )باب ىجـك الحركات عمى الحركات( بؿ
الدراسة، الحتكائو في كثير مف أجزائو عمى اإلشارات الضركرية لفيـ خمفيات التعميؿ النحكٌم، كخمفيات 

الحاؿ في كتابو: )سٌر صناعة اإلعراب( عمى الرغـ  ككما ىي مختمؼ جكانب النظرية النحكية العربية،
نجد فيو تصٌكر ابف جٌني أٌف النكرة أصؿ كالمعرفة إاٌل أٌننا مف أٌنو كتاب خاٌص بالجكانب الصكتية، 

                               
براىيـ السامرائي، ج -1  .16،  ص 2الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، كتاب العيف، تحقيؽ ميدم المخزكمي كا 
 .19، ص 1سيبكيو، كتاب سيبكيو، دط. ج -2
 .18، ص نفسو -3
 .21نفسو ص  -4



 الفصل الثاني البناء التصّورّي ونظرية النحو العربيّ 

 

76 
 

فكاف البف جٌني حضكر كاسع في ىذا  عمى سبيؿ المثاؿ، 1، كاإلضافة فرع عمى اإلفرادافرع عميي
البناء  مفيـك عفيميط المثاـ كبلـ نعٌده صريحا  مف رة ما كجدنا عندهلكث كفي غيره مف الدراسة الفصؿ

قكلو: "كاعمـ فمف ذلؾ  ،تالتصٌكرٌم المعرفٌي، بدءا بتنصيصو عمى ككف كبلـ العرب قائما عمى عبلقا
مبتعدا في كثير مف تعميبلتو عف  2أٌف العرب تؤثر مف التجانس كالتشابو كحمؿ الفرع عمى األصؿ"

"كجماع : بؿ إٌنو يرل خبلؼ ذلؾ إذ يقكؿالقكؿ بكراىة العرب النطؽ بيذا المفظ أك ذاؾ، التسميـ، أك 
األمر فيو... لزكمؾ محٌجة القكؿ باالستثقاؿ كاالستخفاؼ، كلكف كيؼ، كعبلـ، كمف أيف، فإٌنو باب 

" ، كفضؿ بياف كتأتٍّ الغكص ك  ككف األمر أقرب إلى التجريد كالبحث في التصٌكرات، 3يحتاج منؾ تأفٍّ
 إلييا، إاٌل بعد السبر كالتأٌمؿ "كلكف ال ينبغي أف تخمدكيؤٌكد ىذا بقكلو:  في محاكلة معرفة الخمفيات

ف تعٌذر ذلؾ، جنحت إلى  كاإلنعاـ كالتصٌفح، فإف كجدت عذرا مقطكعا بو صرتى إليو، كاعتمدتو، كا 
 ىذا عف ابف جٌني.  4طريؽ االستخفاؼ كاالستثقاؿ"

كذلؾ بياف لحمؿ المغة عمى غير المغة في ربط كاضح لمممارسة  ق(316ت)سٌراج بف الال كاف كلقد   
الجاـز بالدكاء، كالحركة في الفعؿ بالفضمة التي يخرجيا شٌبو ي المغكية بالمعرفة العامة، فنجده مثبل

ف فكذلؾ  لـ يصادؼ فضمة أخذ مف نفس الجسـ الدكاء، ككما أٌف الدكاء إذا صادؼ فضمة حذفيا، كا 
ـ إذا دخؿ عمى الفعؿ" بناء تصٌكرٌم قائـ عمى حقيقة الداء كالدكاء، كلقد ذكر ىذا ابف األنبارٌم الجاز 

  .5في )أسرار العربية(
بيف النصب كالتفسير حيف عٌمؽ عمى قكلو تعالى: كقاؿ كذلؾ تعميقا  ق(207)تكما ربط الفٌراء    

 (19)سكرة البقرة، اآلية:  ر المكت﴾عمى قكلو تعالى: ﴿يجعمكف أصابعيـ في آذانيـ مف الصكاعؽ حذ
                               

 .بتصرؼ 474، ص 2راب، جابف جٌني، سر صناعة اإلع -1
 .111، ص 1ج نفسو، -2
 .77نفسو ص  -3
 .78، ص نفسو -4
األنبارم، كتاب أسرار العربية، دط، تحقيؽ: محمد بيجة البيطار، دمشؽ: دت، مطبكعات المجمع العممي بد الرحماف ع -5

 .323العربي بدمشؽ، ص 
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(؟ "...فنصبو عمى التفسير ليس بالفعؿ" كحيف عٌمؽ عمى قكلو سبحانو كتعالى: ﴿فمف  1لـ نصب )حذرى
مكضع آخر: "فصار  كقاؿ في 2ييقبؿ مف أحدىـ مؿء األرض ذىبا﴾ "نصب الذىب ألٌنو مفٌسر..."

في رجؿ صٌمى فسيا، فسجد سجدتيف لمسيك  كقاؿ حيف سئؿ: "ما القكؿ 3فمذلؾ نصب" ىذا مفٌسرا عنو
ـٌ قاؿ: ال شيء عميو، فقاؿ محمد: كلـ؟ قاؿ: ألٌف التصغير عندنا ال  فما فييما؟ فٌكر الفٌراء ساعة ث

ٌنما السجدتاف تماـ الصبلة، فميس لمتماـ تماـ"  4تصغير لو، كا 
ف، لكٌف عبد القاىر الجرجانٌي تقديـ كتأخير، كىذا نظرا لمصفة الخٌطية لمساال قائـ عمى كبلـإٌف ال   

يرجع ىذا التراتب في الكمـ إلى منطمقات ذىنية نفسية حيف قاؿ: "كأٌف الكمـ تترٌتب في النطؽ بسبب 
ترٌتب معانييا في النفس، كأٌنيا لك خمت مف معانييا حٌتى تتجٌرد أصكاتا كأصداء حركؼ، لما كقع في 

كأف يجب  ـ، كأف ييجعؿ ليا أمكنة كمنازؿنظضمير كال ىجس في خاطر، أف يجب فييا ترتيب ك 
فالترتيب  مٌفظ إلى ترتيب المعاني في الذىفإذ يرجع ترتيب الكمـ عند الت 5النطؽ بيذه قبؿ النطؽ بتمؾ"

"كأٌنيـ كقد قاؿ قبؿ ىذا: فالترتيب في المفظ قضية لغكية، لكٌف ترتيب المعاني في الذىف شيء آخر، 
يقٌدمكف الذم بيانو أىـٌ ليـ"

يدخؿ ضمف التصٌكرات كاالعتبارات  ذىنيىـ قائـ عمى تصٌكر فتقديـ األ 6
ـٌ يقكؿ: "قد فرغنا اآلف مف الكبلـ عمى جنس المزية، كأٌنيا مف  التي يقـك عمييا مثبل مبدأ )التصنيؼ( ث

ألٌف التصٌكر قد يجعؿ المتكٌمـ يصكغ كبلما يخالؼ بو ما تعارؼ عميو  7حٌيز المعاني دكف األلفاظ"
 قبؿ لتمؾ المغة، كىك أحدىـ، كىذا ألٌف المفظ تابع لممعنى، كيأتي المفظ كفقا لمتصٌكر المتكٌممكف مف

 .كسنرل بياف ىذا المبدأ )التصٌكر( مف خبلؿ آراء أخرل لمجرجانيٌ 

                               
 .17، ص 1ـ الكتب، ج، عال1983. بيركت: 3الفراء، معاني القرآف، طيحي بف زياد  -1
 .225نفسو، ص  -2
 .256نفسو، ص  -3
 .105، مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية، ص 1963سعيد األفغاني، في أصكؿ النحك، دط. دمشؽ:  -4
 .56، مكتبة الخانجي، ص 1984عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، قرأه كعٌمؽ عميو: محمكد محمد شاكر، القاىرة:  -5
 107و، ص نفس -6
 .64نفسو ص  -7
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مثؿ  رات الذىنية، كالخمفيات المعرفيةكمف المحدثيف مف يفٌسر لظكاىر المساف انطبلقا مف التصكٌ    
أكرد في كتابو: )أشتات مجتمعات( ما نٌصو: "كال مناص مف الخمط في  لذماعباس محمكد العٌقاد، 

أك  رتفاع في المغة عمى جميع الكجكه مساكيا لممفيـك مف اال -مثبل -التقدير كالتأكيؿ إذا جعمنا الرفع
جعمنا الجـز مساكيا لممفيـك مف القطع، أك جعمنا الجٌر مساكيا لممفيـك مف السحب، أك جعمنا الكسر 

 .مؿ لمٌغة عمى غير المغة كما يٌتضحفيذا ح 1اكيا لممفيـك مف البتر"مس
أٌنو ينبغي أف تككف ىذه العبارات كالمفاىيـ التي تضٌمنتيا كتب العمماء المذككريف مثؿ: بكنعتقد    
، الطارئ،)  ر االعتقاد، التكٌىـ، الفرعاالبتزاز، التحصيف، االعتبلء، كالغمبة، اعتياد األم اليجـك

 الخمفيات كالتصٌكرات بشكٌؿ صريح ( عبارات كمفاىيـ داٌلة عمى، التفضيؿ، الترتيب، الشبواألصؿ
 باإلضافة إلى ما سنراه في تعميقاتيـ كتفسيراتيـ لمظكاىر النحكية في الكبلـ العربي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                               
 .30. القاىرة: دت، دار المعارؼ، ص 6عباس محمكد العقاد، أشتات مجتمعات في المغة كاألدب، ط -1
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  البناء التصوري والقياس النحوّي: -المطمب األول
في المغة: "التقدير" فقد جاء في لساف  القياسك  لبلستنباط ة تيعتمدذىني كسيمة أٌنو القياس معمـك عف   

كالبد أف يككف التقدير  1العرب: "قاس الشيء يقيسو قىٍيسا كًقياسا كاٍقتاسىو كقىيَّسو إذا قٌدره عمى مثالو"
كممكة ذىنية تصاحب تفكير اإلنساف في كٌؿ لحظاتو، ألٌف ضكابط التقدير  ،سمككا عقميا خاٌصا

 آت، كزمفمسافات، كمكاقع، ككجكد فيزيائي، كمكافأحداث سابقة ك  التجربة العامة، مف معطيات
"فيك في حالة تييؤ دائـ لمكاجية ىذه المكاقؼ التي ال  كتصنيفات، كىكذا... كمقادير حٌسية كمعنكية

طمؽ عميو حيف ال يككف مختزنا فييا ما يمكف/يصٌح أف ييعتمد عميو، كالقياس ما أ 2تعينو فييا الذاكرة"
كىك قياس  3آرسطك: "االستدالؿ الذم إذا سٌممنا فيو ببعض األشياء، لـز عنيا بالضركرة شيء آخر"

ـٌ إٌنيا ممكة ليست خاٌصة باستعماؿ المغة، بؿ تنسحب عمى  عقمٌي ليس سمككا خاٌصا بفرد دكف آخر، ث
كذلؾ: "قياس المنطؽ" سائر السمككات التي تترٌتب عنيا نتائج في العاجؿ أك في اآلجؿ، كيسٌمى 

كيجب أف يتكٌفر "ما يقاس عميو في تمؾ  4ك"ىك إحدل الكسائؿ التي تنٌظـ التفكير بطريقة صكرية"
كىي التجربة كمخزكف المعرفة العامة التي ىي المثاؿ الذم ييقدَّر عميو، كبناء عمى ىذا  5المقٌدمات"

نساف، لذلؾ فيك يقيس في المغة، مثمما نقكؿ: القياس بيذا المعنى يشمؿ النشاطات التي يمارسيا اإل
يقيس في مجاالت أخرل، كال تقٌؿ الحاجة إلى القياس في المغة عنيا في مجاالت أخرل، ألٌف "إثبات 

                               
 ابف منظكر، لساف العرب، دار المعارؼ مادة: ؽ م س. -1
عالـ  1989ة: . القاىر 4محمد عيد، أصكؿ النحك العربٌي في نظر النحاة كرأم ابف مضاء كضكء عمـ المغة الحديث، ط -2

 .93الكتب، ص 
 .67نفسو، ص  -3
 .66نفسو، ص  -4
 .66. ص نفسو -5
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لذلؾ كاف القياس الذىني/المنطقي قبؿ القياس النحكم، كلكال  1ما ال يدخؿ تحت الحصر بالنقؿ محاؿ"
 كٌفر الصيغة المراد استعماليا.ذلؾ لتكٌقؼ المتكٌممكف عف الكبلـ لعدـ ت

أك حمؿ غير المسمكع عمى  2فأٌما القياس في المغة، فيك "حمؿ غير المنقكؿ عمى المنقكؿ"    
المسمكع، أك أف نقكؿ حمؿ الفرع عمى األصؿ، مع اإلشارة ىنا إلى ككف )الفرع( لو داللتاف: داللة 

في كضع القكاعد، ككاف الغرض منو كضع )غير المسمكع( كىذا كاف في البداية، لٌما شرع النحاة 
الصيغ التي لـ يسمعكىا عف العرب، كالتي البٌد منيا، كداللة أخرل يككف فييا الفرع مف )المسمكع( 

ٌنما ألحؽ بغيره  لمتخفيؼ، أك لممشابية...أك غير ذلؾ مثمما عميو قكؿ ابف جٌني: "كاعمـ  -األصؿ–كا 
كبيف األصؿ كالفرع المسمكعيف  3مؿ الفرع عمى األصؿ"أٌف العرب تؤثر مف التجانس كالتشابو، كح

عبلقات كضكابط، كأٌما في الفقو فيك حمؿ فرع عمى أصؿ، كما يقكؿ الفقياء، فأٌما الفرع فما ال ذكر 
كال في اجتياد المجتيديف، كال في إجماع  سٌنة رسكلو صٌمى ا عميو كسٌمـلو في كتاب ا، كال في 
ليككف السبيؿ إلى معرفة حكمو النظر في ما شابيو مٌما كاف حكمو ظاىرا في العمماء عمى رأم فيو، 

 عميو، كاضحا نٌصو غير مختمؼ حكلوالنٌص، كيقاس عميو، كأٌما األصؿ ما كاف معمكما حكمو مٌتفقا 
أك العٌمة الجامعة كما يعٌبر عنيا الفقياء، فييحمؿ عميو، كال  رع يشبو األصؿ في شيء يجمع بينيا كالف
ىنا مف التأكيد عمى مسألة األصؿ كالفرع في الفقو، ألٌف القياس في ىذا المجاؿ يٌتخذ مف األصؿ  بدٌ 

ـٌ ييمحؽ بيا ما يشبييا مف فركع،... كف  ي الطٌب يعتمد عمى ما تـٌ تجريبوقضٌية عاٌمة/ قاعدة ثابتة ث
: "كالييئة شأف آخر ... كقكلو في 4كيقكؿ فيو ابف األنبارم: "كالٌطٌب بعضو مستفاد مف التجربة"

كبعضيا تجربة يشيد بيا الرصد" كقكلو )الييئة( ىي عمـ يعرؼ بو أحكاؿ  بعضيا مف عمـ التقدير

                               
. تحقيؽ كشرح: محمكد يكسؼ 2عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، فيض نشر االنشراح مف ركض طٌي االقتراح، ط -1

حياء التراث، ج2002فٌجاؿ، اإلمارات العربية المتحدة:   .748، ص 1، دار البحكث كالدراسات اإلسبلمية كا 
 .740، ص نفسو -2
 .111، ص 1، المكتبة العممية، ج1952. تحقيؽ: محمد عمي النٌجار، مصر: 2ابف جٌني، الخصائص، ط -3
 .743، ص 1. ج2عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، فيض نشر االنشراح مف ركض طٌي االقتراح، ط -4
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أكرده الشارح عمى اليامش، بؿ حٌتى القياس في المغة ذاتيا نجده الككاكب كجريانيا كمنازليا بحسب ما 
تو ىك في "الحرؼ الذم تيختمس حركيستند إلى نشاطات أخرل، مف مجاالت غير لغكية، كقكليـ مثبل: 

 ات أنكاع: صاعد عاؿكقكليـ كذلؾ: "الحرك1فإٌنو مأخكذ مف عمـ العركض" حكـ المتحٌرؾ ال الساكف
كىذا ال يعدـ أف يككف أساسو  2كمتكٌسط بينيما، فإٌنو مأخكذ مف صناعة المكسيقى" كمنحدر سافؿ

تعتمد  (+ القياس كممارسة عممية في النحك القياس كعممية ذىنية)تصٌكر ما/ نسؽ تصٌكرٌم مزدكج = 
لو شعكريا أك ال  يخضعكف مكجكد كممكة ذىنية عند كٌؿ البشرفإٌف ىذا اإلجراء ، عمى مبادئ عمـ آخر

 النحاةمعيـ ة، كالفقياء، ك ا، ليبمكره الفبلسفيدعقكثرىا تكالسمككات، مف أبسطيا إلى أ شعكريا الخبرات
 عممٌي.   كغيرىـ في شكؿ تطبيؽ كاألطٌباء

مٌما  عف باقي الممكات الذىنية األخرل ليست منفصمة -حسب النظرية المعرفية -كألٌف ممكة المغة     
بمكجبو يتشٌكؿ ما ييعرؼ بػ )النسؽ التصٌكرٌم( كالبٌد أف تككف ''ممكة القياس'' عنصرا مشٌكبل ليذا النسؽ 

يبقى   3ٌف فكرة القياس ترتبط بالعقؿ كالتفكير"التصٌكرٌم، ألٌف القياس مف أىـٌ الكظائؼ الذىنية "كذلؾ أل
أف نعرؼ إلى أٌم مدل يتـٌ ذلؾ، كىؿ كاف في )القياس( عند النحاة كالمغكييف العرب ما يشير إلى 
ذلؾ؟ كعف ككف الخميؿ ىك أكؿ مف ابتكر القياس، أـ عبد ا بف أبي إسحاؽ الحضرمٌي؟ أـ ىك أبك 

ـٌ تكٌسعكا فيو  عٌبركا عنو كأعممكا فيو التجريد ا أٌنيـاألسكد الدؤلي؟ الذم ييٌمنا في ىذ كانتبيكا لو، ث
 كجعمكه تطبيقا عمميا.

ذا عدنا إلى تعريفات النحاة كحديثيـ عف القياس في النحك كيقكلكف "إٌنما النحك قياس ٌيتٌبع"     4كا 
ؿ غير '' كنجدىـ يتكٌممكف عف )حمgrammar is conceptualizationنظير قكؿ النجاكر: ''

كالمقيس  عمكف لمقياس أربعة أركاف: المقيسالمنقكؿ عمى المنقكؿ( )حمؿ فرع عمى أصؿ بعٌمة( كيج

                               
 .746، ص 1. ج2ركض طٌي االقتراح، ط عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، فيض نشر االنشراح مف -1
 .746، ص 1نفسو، ج -2
 .71. ص 4محمد عيد، أصكؿ النحك العربٌي في نظر النحاة كرأم ابف مضاء كضكء عمـ المغة الحديث، ط -3
 .بتصرؼ 69ص  نفسو، -4
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عميو، كالحكـ، كعٌمة جامعة، لذلؾ نممس ىذا المظير الفكرٌم الذم يفرض نفسو، كىك ترجمة لحدث 
المقيس كالمفظ نفسٌي/ ذىنٌي متعٌدد الجكانب، ككنو يعمؿ عمى الربط بيف أطراؼ متعٌددة، فالمفظ 

المقيس عميو بينيا شبو في الصكرة، أك الصكت، أك الصيغة، أك المعنى، كتمؾ ىي )العٌمة( التي 
ـٌ الربط بيف كٌؿ ىذه العناصر في آف  جعمت مف المفظ مقيسا عميو/أصبل لممقيس، كأثناء القياس يت

باالستناد في ذلؾ إلى الطريقة  كاحد، كتككف النتيجة المنطقية، كىي )الحكـ( متمثٌمة في نتيجة القياس،
 كقياس المغة عمى غير المغة.   يتضٌمف ىذا قياس المغة عمى المغةالمعتادة في االستدالؿ كاالستنتاج، ك 

ليس تقميدا بحمؿ  -إذا حصرناه في المجاؿ المغكمٌ  –كالقياس حسب معطيات النظرية المعرفية    
ٌكر ذىنٌي لو عبلقة ما بالمقيس/المعيكد الذم يشممو الكبلـ عمى كبلـ الغير، بؿ ىك اعتماد عمى متص

"لذلؾ فالقياس ال يقـك عمى االنتظاـ كلكف الكبلـ المسمكع، كىك المقيس عميو، كالكبلـ غير المسمكع، 
كىك في الحقيقة كليد  بير، بؿ ىك ممارسة يمكف مبلحظتيايعتمد عمى المثاؿ، كىك ليس قانكنا لمتع

منو ما أساسو جانب  الذم ىك جزء مف نسؽ تصٌكرٌم عاـ لو ىذا التصٌكركنممس مف خبل 1االستعماؿ"
كخمفو عناصر المعرفة  كمنو ما يستند إلى النظاـ المغكممف معرفتو كتجربتو بعيدا عف نطاؽ المغة، 

ٌنما سمعت البعض كقست عميو غيره"العامة كالتجربة، كالذم يخبر عنو ابف جني بقكلو:  فيذا  2"كا 
ف ظ  ىذا ال يقصد -عمى ما يبدك – ، إاٌل أٌف ابف جٌنيكبشكؿ صريح ير فيو لفظ القياسالكبلـ، كا 

: )القياس( الذم ىك آلية مف آليات استنباط ق  القياس النحكمٌ كاعد المغة، أك كما ىك معركؼ بمفيـك
كف يعني القياس الذىني، كقد يك حينئذ يكال النحكٌم، ف فيك يقكؿ )قست( مخاطبا المتكٌمـ لمغة كفقط،

"كبعض التراكيب قد يحتمؿ أكثر مف قياس كلعٌؿ ىذا القكؿ:  النسؽ التصٌكرٌم،يذا المفظ المقصكد ب
كمنو  تعٌددت أسباب القياس تصٌكرمٌ فمٌما تعٌددت عناصر النسؽ ال كتأكيد لو، ذلؾ،لبياف  3لكثرة نظائره"

ة التجربة، كمف ذلؾ ما أكرده ككراءه تصٌكر/ تصٌكرات كليد ،المغكية *ما يككف قائما عمى أساس البنية

                               
 .122 ص .1ركم ىاريس كتكلبت جي تيمر، أعبلـ الفكر المغكم التقميد الغربي مف سقراط إلى سكسكر، ط -1
 .357، ص 1. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -2
 .466، منشكرات اتحاد الكٌتاب العرب، ص 1997عبد اإللو نبياف، ابف يعيش النحكٌم دراسة، دط. دب:  -3
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تعميقا عمى قكؿ الشاعر: )أقائميٌف أحضركا الشيكدا( "فألحؽ نكف التككيد اسـ الفاعؿ، تشبييا ابف جٌني 
كال  شٌبو اسـ الفاعؿ بالفعؿ المضارع يرل ابف جٌني أٌف العٌمة في ذلؾ أٌف الشاعر 1لو بالفعؿ المضارع"

الظاىر أٌف السمكؾ المغكم الذم سمكو الشاعر ىك قياس اسـ  يككف ىذا رأم الشاعر بالضركرة، كلكفٌ 
لؤلكؿ الفاعؿ  الذم ال تمحقو عادة نكف التككيد، عمى الفعؿ المضارع الذم تمحقو ىذه النكف تشبييا 

كالداعي إلى ىذا التشبيو تصٌكر قد يككف أساسو النظاـ، ألٌف في األصؿ تسمية الفعؿ بالثاني 
و شبييا باسـ الفاعؿ، ألٌف الفعؿ المضارع معربه ليذا السبب/الشبو، فيك في المضارع بيذا االسـ لككن

اإلعراب فرع مف اسـ الفاعؿ، فكاف إلحاؽ نكف التككيد باسـ الفاعؿ حمبل لؤلصؿ عمى الفرع في 
اإلعراب، كلمفرع عمى األصؿ في إلحاؽ ىذه النكف، أك مف قبيؿ أٌف ما يككف في الفرع يككف أكلى في 

قد يككف التصٌكر مف غير النظاـ، ألٌف عبلقة التشابو ىذه مفيـك مف المفاىيـ العامة، يحمؿ األصؿ، ك 
 ـٌ إسقاط تمؾ الدالالت، أك بعضياداللتو كفؽ السياؽ الذم يرد فيو، كيبدك أٌنو مف الممكف أٌنو قد ت

ثرة غمبة الياء بصفة ال شعكرية، كذاتية، ال يمكف تفسيرىا، كمف ذلؾ قكؿ ابف جٌني: "أال ترل إلى ك
ـٌ الحاؿ، ثـٌ مع ىذا فقد مٌمكا ذلؾ إلى أف قمبكا الياء كاكا قمبا ساذجا، أك كالساذج ال  عمى الكاك في عا

ىذا تصٌكر ابف جٌني لعٌمة ىذا  2لشيء أكثر مف االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ، فإٌف المحبكب إذا كٌثر ٌمٌؿ"
ف كاف ىذا الشيء الكثير محبكبا، كيستشيد االنتقاؿ، قياسا عمى ككف اإلنساف يمٌؿ مف الكثي ر كا 

بحديث النبي صمى ا عميو كسٌمـ )زر غبا تزدد حٌبا( كيضرب أمثمة عمى ذلؾ االنتقاؿ فيقكؿ: 
كالصفة منيما )فتيٌّ( ك)ندٌم( عمى التكالي، فيما قيمبت  3"كقالكا: الفتٌكة، كىي مف الياء، ككذلؾ النُّديٌكة"

ٌنما ىي مف مضيت ال غير"فيو الياء كاكا، ثـ يضي كٌّ عميو...، كا  فالتصٌكر  4ؼ: "كقالكا: ىذا أمر مٍمضي

                               

 سنأتي عمى ذكر العمة البنيكية في مكضعيا، كذلؾ في باب العٌمة. -*
 .136، ص 1. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط  -1
 .87ص  نفسو، -2
 .87ص نفسو،  -3
 .87، ص نفسو -4
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ف  ىنا لـ يكف قائما عمى أساس بنية المغة، بؿ عمى تجارب خارج لغكية: كالممؿ مف الشيء إذا كثر كا 
 كاف محبكبا، كمنو بالتالي: زر غبا... 

نية كراء بعضيا، كالمعرفة المغكية جزء مف كما األقيسة الشاذة إاٌل دليؿ عمى ككف التصٌكرات الذى   
كفي  ، في زمف ماىذه التصٌكرات، كككف األقيسة شاذة أحيانا، ذلؾ ألٌنيا خاٌصة انفرد بيا متكٌمـ ما

ال يككف  –القائـ عمى مجمؿ المعارؼ كالتجارب التي ينطكم عمييا  -مكقؼ ما، كنشاط ذىنو 
فحيف أخذت ىذه النماذج تنتشر  لما ذكرناه، كعميواف األخرل، بالضركرة منسجما مع أنشطة األذى

ببطء، كلـ تتكٌفر ليا أسباب الشيكع، عيٌدت شاٌذة، كمعنى الشذكذ ال كزف لو في ىذا السياؽ "فالمغة مف 
يسٌميو ابف  –كالقياس المقصكد ىنا ىك عمؿ النحكٌم  1حيث ىي نشاط لؤلفراد ال تخضع دائما لمقياس"

آخر يمارسو المتكٌمـ دكف تكٌقؼ كمف غير  *كف المغة تخضع الستنتاج ذىنيٌ ل -مضاء: القياس العقميٌ 
ـٌ تحديده بالزمف كالمكافكالدليؿ أٌف القياس النحك  ف القياس األكؿكعي، فالقياس الثاني أكلى م  ٌم قد ت

أٌم ( في حيف ال تعترؼ الممارسة المغكية بفي النحك إاٌل عمى الكبلـ )النمكذجٌي / المثاليٌ فبل يقاس 
تحديد، ألٌف فكرة القياس، كالقياس كممارسة "كجدت متكاممة المعنى مع أٌف أبحاث النحك كانت قميمة 

القياس الذم يرفضو ابف مضاء ىك ك  ي ىك القاعد التي تبٌناىا النحاة كعميو، فالقياس العقم 2كساذجة"
بو أٌف "العبلقة الذىنية بيف كالسبب في ذلؾ حس 3في رٌده عمييـ ألٌنو في نظره "قياس يقـك عمى الظٌف"

 ا صاحب الكتاب، األستاذ محمد عيدكيكافقو في رأيو ىذ 4الظاىرتيف ال تصمح لبناء القكاعد المغكية"
ثـٌ يضيؼ: "فيذه المشابية قائمة عمى  5فيقكؿ: "إٌف رفض ىذا القياس اجتياد مكٌفؽ مف ابف مضاء"

                               
 .100. ص 4محمد عيد، أصكؿ النحك العربٌي في نظر النحاة كرأم ابف مضاء كضكء عمـ المغة الحديث، ط -1
 .461كضع األستاذ نبياف ىذه العبارة عنكانا لباب القياس، ابف يعيش النحكٌم دراسة، ص  -*
 .71ابف مضاء كضكء عمـ المغة الحديث، ص محمد عيد، أصكؿ النحك العربٌي في نظر النحاة كرأم  -2
 .102نفسو، ص  -3
 .102نفسو، ص  -4
 .102، ص نفسو -5
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ٌنما تد كمعرفة قكانيف المغة ممكة  1رس عمى أساس العرؼ"العقؿ، كالمغة ال تدرس عمى أساس العقؿ، كا 
مف الممكات الذىنية/ كأٌما العرؼ فيك ممٌثؿ في العادات المغكية االجتماعية المختزنة في الذىف، أٌما 
األساس اآلخر الذم بنى ابف مضاء عميو رفضو لمقياس العقمي، كىك )الظٌف( "كمنشأ الظٌف ىك الرأم 

يمكف التعبير عف المفيكميف )الظٌف( ك)التخٌيؿ( بمفيـك كاحد ىك )التجريد( رٌبما  2الشخصٌي كالتخٌيؿ"
 الذم يبدك أٌنو كاف مرفكضا في ما لو عبلقة بالقياس، كىك العمدة في المسانيات المعرفية.

 بة النسؽ التصٌكرٌم ليذا التقنيفكالقكانيف نفسيا التي سٌنيا النحاة لمقياس )النحكٌم( تكحي بمصاح   
ؾ أف يككف في القياس التمايز دكف أٌم اعتبار لعناصر النظاـ، مع ككف ىذا النظاـ سابقا ليذه فمف ذل

القكانيف النظرية، حيف نجد أٌف "شبو الفرع باألصؿ أك المقيس عميو ال يعطي الفرع حقكؽ األصؿ 
 و األصؿ.فيذا تصٌكر أساسو المعرفة العامة/التجربة، مف خبلؿ ىذا االمتياز الذم خيٌص ب 3كاممة"
منيا: "أاٌل التي كالشركط التي قٌرركىا لممقيس عميو/األصؿ داٌلة داللة كاضحة عمى ما ذىبنا إليو، ك    

بأف يتكٌفر عمى القدر الكافي مف االستعماؿ كاالٌطراد حتى يتمٌكف  4يككف شاٌذان خارجا عف سنف القياس"
كالدليؿ  ،مجأ إلى أكثر شيء اعتادت عميوفي النفس، كيككف المجكء إليو أسرع عند الضركرة، كالنفس ت

كاستصكب، كاستنكؽ، مٌما ىك عمى  ، كتصحيح استحكذعمى ذلؾ عدـ جكاز القياس مٌما يقٌؿ استعمالو
 ـكاستساغ، كاستباف، كاستدا ،كاستفاد فيبعض تمؾ األمثمة: استعاد ألٌنيـ يقكلكف غير قياس لقٌمتو،

 استفيددكف تصحيح، فيـ لـ يقكلكا: استعكد، ك  ذج التي تجيءكاستمات، كاستراح، كما أكثرىا تمؾ النما
، كاستمكتكاس كاستركح، كلقد شممت ىذه )القٌمة( كثيرا مف المغة، ألٌف القياس  تسكغ، كاستبيف، كاستدـك

يخضع لبلستعماؿ، كنظيره المعيكد كالمعمـك مف كٌؿ شيء يصٌح أف يككف حمقة مف حمقات النسؽ 
 ماؿ، كاالستعماؿ يخضع لمتجربة.التصٌكرٌم، كالمغة استع

                               
 .102، ص محمد عيد، أصكؿ النحك العربٌي في نظر النحاة كرأم ابف مضاء كضكء عمـ المغة الحديث -1
 .103، ص نفسو -2
 .465عبد اإللو نبياف، ابف يعيش النحكٌم دراسة، دط. ص  -3
 .757، ص 1. ج2رحمف بف أبي بكر السيكطي، فيض نشر االنشراح مف ركض طٌي االقتراح، طعبد ال -4
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كيصاحب النسؽ التصٌكرٌم كذلؾ ما يبٌرر بو النحاة  لقياساتيـ، كتبرير السيكطٌي لصكغ صيغة    
النسب مف األسماء التي مف باب )شنكءة( عمى صيغة )شنئي( بقكلو: "فمٌما استمٌرت حاؿ )فعيمة( 

لككف شنكءة بصيغة فعكلة التي تتكارد مع  1")كفعكلة( ىذا االستمرار جرت كاك شنكءة مجرل ياء حنيفة
صيغة فعيمة، قيس شنكءة عمى حنيفة، فقيؿ: )شنئٌي( مثمما قيؿ )حنفٌي( كقكلو: "كذلؾ أٌنيـ أجركا 

، مىًشٌي كمىشيكٌ فعكلو مجرل فعيمة...كأٌف فعكال كفعيبل يتكارداف، نحك: أثيـ كأ ، رحيـ كرحـك كنيٌي عف  ثـك
يأتي أحدىما مكاف اآلخر، ككذلؾ ما بٌرر بو ابف جٌني لتشبيو المفرد كالجممة يتكارداف:  2الشيء كنٌيٌك"

" ميط، بتكالييما في نحك زيده قائـه ذا تأٌممنا ىذيف التبريريف 3بتشبيو "تكالي الضٌمتيف في نحك سيريح كعي كا 
 كغيرىما، نجد عنصر التجربة حاضرا.

كنجد  أٌف مف أسبابو الحمؿ عمى المعنى ،كمف مظاىر التأسيس عمى النسؽ التصٌكرٌم في القياس   
مثؿ ىذا في تبريرات النحاة لبعض القياسات، كقكؿ ابف جٌني: "كالحمؿ عمى المعنى كاسع في ىذه 

ث، كمنو بالمناسبة تذكير فالمعنى ىك الذم يحٌدد األصؿ مف الفرع، كالمذٌكر مف المؤنٌ  4المغة جٌدا"
مف  6كالسبب "رٌد فرع إلى أصؿ" 5"كتذكير المؤٌنث كاسع جٌدا" كتأنيث المذٌكر، يقكؿ ابف جٌني: المؤٌنث

اسو المعرفة غير مف خبلؿ االعتقاد بأف الذكر ىك األصؿ، كاألنثى فرع منو، كىذا بالتأكيد أس
بالحمؿ عمى المعنى، كما يقكؿ  حينئذ كلكٌنو تصٌكر غير ىذا في تأنيث المذٌكر، فقاؿ المغكية/التجربة

"ذىب إلى تأنيث االستغاثة" أم  7الطائي( "سائؿ بني أسد ما ىذه الصكت" الشاعر )ركيشد بف كثير
مثاال  كسنضيؼحيف أٌنث )الصكت( كاف يتصٌكر )االستغاثة( فحمؿ المفظ األكؿ عمى معنى الثاني، 

                               
 .779، ص 1. ج2عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، فيض نشر االنشراح مف ركض طٌي االقتراح، ط -1
 .778، ص 1نفسو، ج -2
 .179، ص 3. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -3
 .423، ص 2ج نفسو، -4
 .415نفسو، ص  -5
 .415، ص نفسو -6
 .416، ص نفسو -7
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عمى ىذا لتأكيد البناء عمى التصٌكر في القياس حمبل عمى المعنى، فقد حكى األصمعٌي عف أبي 
جبل مف اليمف يقكؿ: فبلف لغكب، جاءتو كتابي فاحتقرىا، فقمتي لو: أتقكؿ جاءتو عمرك قاؿ: "سمعت ر 

مف حيث أٌنث ما حٌقو التذكير، كاف مبنيا  فعدكؿ ىذا الرجؿ اليمنيٌ  1قاؿ: نعـ أليس بصحيفة" ! كتابي
 عمى تصٌكره الصحيفة التي يحتكم الكتاب عددا منيا، فكاف تأنيثو بناء عمى ذلؾ.

ابف األنبارٌم حيف قاؿ: "كقد حكي عف لحمؿ عمى المعنى في القياس كذلؾ ما حكاه ا أمثمة كمف   
أبي بكر بف السٌراج أٌنو شٌبو الجاـز بالدكاء، كالحركة في الفعؿ بالفضمة التي يخرجيا الدكاء، ككما أٌف 
ف لـ يصادؼ فضمة أخذ مف نفس الجسـ، فكذلؾ الجاـز إذا دخ ؿ الدكاء إذا صادؼ فضمة حذفيا، كا 

 بناء تصٌكرٌم قائـ عمى حقيقة الداء كالدكاء، ظير قياسوفيذا كما ىك ظاىر بكضكح  2عمى الفعؿ"
في  التي تككف محرؼ الجاـز لمفعؿ، أٌنو يسكنو إف كاف صحيحا، كأٌف الحركة ىي العبلمةبالنسبة ل

اٌل يحذؼ مثمما يأخذ  يجد حركة/في الفعؿ المعتؿ اآلخر إف لـ ىذا الجـز مف الفعؿ حرفا آخره، كا 
 .، فيذا تصٌكر عمى أٌية حاؿالدكاء مف الجسـ إف لـ يجد فضمة/جرثكمة

كمنو جكاب الفٌراء حيف سئؿ عف الذم سيا في سجدة السيك، ما الذم يترٌتب عميو؟ قاؿ: ال شيء    
ٌنما السجدتاف تماـ  عميو فقيؿ لو: كلـ ال شيء عميو؟ فقاؿ: "ألٌف التصغير عندنا ال تصغير لو، كا 

الذم قاـ بو ىك قياس عنصر مف عناصر التجربة/الصبلة، عمى ظاىرة  3الصبلة، فميس لمتماـ تماـ"
مف ظكاىر المغة/ التصغير، فإف جاز ىذا، يككف عكسو جائز كذلؾ، كنحف نعتبر ذلؾ في كٌؿ 

 لغكٌم كاآلخر تصٌكرٌم. -المقيس أك المقيس عميو–األحكاؿ قياسا، أحد ركنيو 
ذا بحثنا عف     العبلقة بيف )عقر( كالصكت؟ إٌنو ال يمكف تحديد ىذه العبلقة في نطاؽ المغة كلك كا 

أحصينا ألفاظيا كتراكيبيا، كلك قسنا، أك تجٌكزنا، كلـ نجد في المعاجـ ما يدٌؿ عمى الصكت داللة 

                               
 .249، ص 1ج .2ابف جٌني، الخصائص، ط -1
بف أبي سعيد األنبارم، كتاب أسرار العربية، دط، تحقيؽ: محمد بيجة البيطار دمشؽ: دت، مطبكعات عبد الرحماف  -2

 .323المجمع العممي العربي بدمشؽ، ص 
 .105، مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية، ص 1963سعيد األفغاني، في أصكؿ النحك، دط. دمشؽ:  -3
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ـٌ نادل كصرخ بأعمى  ٌنما أٌف رجبل قيطعت إحدل رجميو فرفعيا ككضعيا عمى األخرل، ث حقيقية "كا 
كصار )رفع عقيرتو( كناية عف رفع الصكت/ الصراخ، كلكف مف صٌير/تصٌكر )رفع عقيرتو(  1و"صكت

كناية عف رفع الصكت كالصراخ، أليس مف شاىد تمؾ الحادثة؟ فيك إذف بمثابة الكاضع األٌكؿ، كىك 
اآلخر" الذم تشٌكؿ لديو ىذا التصٌكر، كعميو قكؿ سيبكيو: "أك ألٌف األكؿ كصؿ إليو عمـ لـ يصؿ إلى 

 فكاف قياس الصكت عمى القطع.
كمف مثؿ ذلؾ ما حكاه ابف جٌني أٌنو سأؿ عبد ا الشجرٌم عف تصغير )دمكمؾ( فأجابو بقكلو:    

 2)شخيت( فالذم نراه جاء بو ىك ضٌد المفظ "فجاء بالمعنى الذم يعرفو ىك، كلـ يراع مذىب الصناعة"
بارل... كلـ ككذلؾ سؤاؿ أبي الحسف أعرابيا عف تصغير )الحي  بارل( "فجاء بالحبركر، ألٌنو فرخ الحي

فكاف مف أمثمة الحمؿ عمى المعنى دكف أٌم اعتبار لقكاعد التصغير، كمثمو  3يحفؿ بصناعة اإلعراب"
يرد في المكاطف التي كردت فييا عبارات مف قبيؿ: الحمؿ عمى النظير/الحمؿ عمى الضٌد/ كما مف 

 أك النسؽ التصٌكرم بشكؿ عاـ ستدالؿ الذىني، أك القياس المنطقي،شأنو أف يككف إقراران بحقيقة اال
ككٌؿ ذلؾ في مجاؿ القياس النحكٌم، الذم ظير فيو قياس المغة عمى المغة، مثمما ظير قياس المغة 
عمى غير المغة، كقياس غير المغة عمى المغة، كما ينطكم عميو مف تكاصؿ مع الطبيعة/البيئة/حاالت 

عات... رتباط/تناظر/تضاٌد عبلقات/أصؿ كفرع/أسباب كنتائج/غايات/تصٌكرات/تكقٌ إفرادية/حاالت ا
 فالقياس في المغة كالقياس خارج المغة.    كىذا كٌمو مكجكد في المغة

  البناء التصّورّي من خالل التعميل النحوّي: المطمب الثاني:
مؼ المظاىر االجتماعية تحدث لئلنساف استجابات سمككية متنكعة كمعٌقدة، تنتج عنيا مخت   

كغير ذلؾ  ،لمساكف كتعميرىا، كأصناؼ المبلبسكاألدكات، كطرائؽ بناء ا ، كاختراع اآلالتكالثقافية
كمحاكلة حٌؿ مختمؼ  مف المقتنيات األخرل، كطرائؽ التعامؿ مع مختمؼ عناصر البيئة عمكما،

                               
 .348، ص 1. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -1
 .466، ص 2ج نفسو، -2
 .466، ص نفسو -3
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ٌف اإلنساف لـ ييتـ ذم يمفت النظر أكأسباب ىذه االستجابات يمكف إدراكيا بسيكلة، لكٌف ال المشكبلت،
رغـ ككف البحث عف السبب بعد كؿ  ،ستجابات ذاتيا، ألٌنيا ىي الغايةالنصرافو إلى اال بيذه األسباب

حدث سمككا ذىنٌيا عفكيا مستمٌرا، دكف أف تككف نية البحث، كالسيما إف كاف الحدث كاجب الكقكع، أك 
كالكبلـ  ما أسمفنا،دث نفسو ال في سببو مثمككف في الحالعتياد كقكعو، أك ألٌف الغرض المطمكب ي

 تتحٌكؿ إلى أنساؽ باطنية -لمغكمٌ فيي في السمكؾ ا –كلذلؾ  ٌف في ىذه الحالة التيـٌ األسبابمثبل، أل
لى أصكؿ لكٌؿ تمٌفظ نظامٌي، ىذا بالنسبة لممتكٌمـ/الكاضع، أٌما مف جية الباحث/المغكٌم، فكٌؿ ما  كا 

 ك مف أكلكياتو كمجاؿ درسو.يٌتصؿ بالكبلـ في
يعٌبر عمماء المغة العرب عف ىذا المفيـك بمصطمح )العٌمة( كبينو كبيف لفظ )السبب( تبايف عمى ما    

 حيف، ألٌف العٌمة مبلزمة لممعمكؿالسبب، بؿ ىناؾ اختبلؼ بيف المصطم تدٌؿ داللة يبدك، فالعٌمة ليست
ما لممسٌبب، كالنشاط سبب لمنجاح، فقد يككف النشاط كال كالنار عٌمة لمحرؽ، أٌما السبب فيك ليس مبلز 

كلـ يختاركا  (العٌمة)كلمداللة عمى ارتباط األسباب بالمسٌببات اختاركا مصطمح  أحيانا، يككف النجاح
قابؿ  كٌؿ حكـ نحكمرأكا أٌف ك  النحاة كالمغكييف يركف اختبلفا بيف المصطمحيف، ألٌف  (السبب)مصطمح 

كيقكؿ السيكطي كذلؾ لمتمييز بيف العٌمة كالسبب: "ما  اىرة نحكية ال بٌد ليا مف عٌمة،ككٌؿ ظ يعٌمؿ، ألف
فالمكجب كالنار ال تأتي إاٌل بالحرؽ، كالمكجب  1كاف مكجبا يسٌمى عٌمة، كما كاف مجٌكزا يسٌمى سببا"

 / )عٌمة :المفيكميفبيف  لخر يمكف ذكر أكجو خبلؼ أك  كاالجتياد قد يأتي بالنجاح كقد ال يأتي بو،
 ا تصدر عنو بداية الحركة كالسككف"أٌف العٌمة تقاؿ أيضا عمى نحكيف آخريف، الكاحد م :مثبلسبب( 

فرٌبما  مف السبب كالغاية كأبعد مف ذلؾ فالعٌمة يجتمع فييا كؿٌ  2كالثاني الغاية التي تقصد إلييا الحركة"
ندرؾ سبب تسمية ابف األنبارم يصٌح اعتبار الكاشؼ عف عمؿ الشيء كاشفا عف أسراره، كمف ىنا 

 كاف لو حضكر كبير في ىذه الدراسةكبالتالي قد  كتابو الذم يحكم عمؿ النحك بػ )أسرار العربية(

                               
 .887، ص 1. ج2عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، فيض نشر االنشراح مف ركض طٌي االقتراح، ط -1
 .113. ص 4بف مضاء كضكء عمـ المغة الحديث، طمحمد عيد، أصكؿ النحك العربٌي في نظر النحاة كرأم ا -2
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ككذلؾ ما صنع الزٌجاجٌي، كقد قاؿ: "كلعٌؿ منكرا ينكر تسميتنا ىذا الكتاب بكتاب اإليضاح ألسرار 
تكحي بداللة التصٌكرات، كشرح فيو العمؿ، كفٌصؿ  كتسمية ابف جٌني كتابو الذم عناكيف أبكابو 1النحك"

فييا كفي القياس، كما أكرده فيو مف مفاىيـ مف قبيؿ: )التكٌىـ( ك)التصٌكر( كغيرىما، ككثرة ذكره 
كنحف نعتبر ىذه المفاىيـ لصيقة بمفيـك البناء التصٌكرٌم  لبلستخفاؼ كاالستثقاؿ، باسـ )الخصائص(

ني كتابو الذم تحٌدث فيو عف )التصٌكرات( ك)التخٌيؿ( ك)الثابت في تسمية الجرجاكذلؾ ك  المعرفٌي،
بارات الدالة عمى خمفيات العقؿ( ك)القائـ في النفكس( ك)ترتيب المعاني في النفس( كغيرىا مف الع

 ...كنضـٌ ىذه المجمكعة إلى سابقتيا المذككرة باسـ )دالئؿ اإلعجاز( التعميؿ
عٌمة النحكية بككنيا: "مختمؼ األحكاـ النحكية مع ما يركنو مف كلقد عٌرؼ النحاة كالمغكيكف ال   

أك ما ذىب إليو األستاذ أحمد مطر عطية مف أٌف العٌمة النحكية  2األسباب الداعية إلى تمؾ األحكاـ"
"مجمكعة مف الضكابط يستنبطيا النحكم، أك يفترضيا بقصد تفٌيـ ما يمكف أف نسٌميو اليـك نظاـ 

الغرض مف ىذه العمؿ يقكؿ: "ليست إاٌل محاكلة جاٌدة لكضع تفسير منطقٌي لنظاـ عف أٌما ك  3المغة"
عمؿ  ا كقالكا: إٌف العمؿ ثبلثة أصناؼ:كأٌف في التفسير معنى السببية، ثـٌ صٌنفكى 4المغة العربية"

 تعميمية، كعمؿ قياسية، كعمؿ جدلية.
ألٌنا  يتكٌصؿ بيا إلى تعٌمـ كبلـ العربالتي فعف الصنؼ األكؿ يقكؿ الزجٌاجٌي: "فأٌما التعميمية فيي    

ٌنما سمعنا بعضا فقسنا عميو نظيره" كىذا ىك القياس 5لـ نسمع نحف كال غيرنا كٌؿ كبلميا منيا لفظا، كا 
الباطنٌي الذىنٌي الذم اعتبرناه جزءا مف النسؽ التصٌكرٌم، كلمتمثيؿ ليذا النكع مف العمؿ قاؿ: "فمف ىذا 

                               
 .12، دار النفائس ص 1979. تحقيؽ: مازف المبارؾ، بيركت: 3أبك القاسـ الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ط -1
 .494عبد اإللو نبياف، ابف يعيش النحكٌم دراسة، دط.  ص  -2
 .4، جامعة الممؾ سعكد، ص 1999الرياض: أحمد مطر عطية، العمة النحكية محاكلة تفسير نظاـ المغة،  -3
 .3، ص نفسو -4
 .64. ص 3أبك القاسـ الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ط -5
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 ألٌنيا تنصب االسـ كترفع الخبر ا إٌف زيدا قائـ، إف قيؿ: بـ نصبتـ زيدا؟ قمنا: بإفٌ النكع مف العمؿ قكلن
 كيتضٌمف ىذا الصنؼ ذكر السبب مثمما يظير.1ألٌنا كذلؾ عممناه كنعٌممو"

كعف الصنؼ الثاني يقكؿ كذلؾ: "فأٌما العمة القياسية فأف يقاؿ لمف قاؿ نصبت زيدا بإٌف في قكلو    
كلـ كجب أف تنصب "إٌف" االسـ؟ فالجكاب في ذلؾ أف يقكؿ: ألٌنيا كأخكاتيا ضارعت إٌف زيدا قائـ، 

باالنتقاؿ مف الظاىر إلى  2الفعؿ المتعٌدم إلى مفعكؿ، فحيممت عميو، فيعممت إعمالو لٌما ضارعتو"
متعٌمقات النظاـ عف طريؽ التجريد، كذلؾ ليس إلظيار سبب نصب )زيدا( كلكف إلظيار سبب ككف 

تنصب االسـ بعدىا، كيجكز التساؤؿ كذلؾ ىنا بقكلنا: ما السٌر الذم كراء ككف )إٌف( سببا في )إٌف( 
نصب االسـ بعدىا؟ فأٌما جكاب الزجاجٌي فكاضح، كىك ككف ىذا الحرؼ يشبو الفعؿ المتعٌدم فحيممت 

عمى األقٌؿ عميو كىنا تحديدا يظير لنا أٌف )الفعؿ المتعٌدم( صار جزءا مف نسؽ تصٌكرٌم، يظير منو 
 ككف )إٌف( كأخكاتيا )تشٌبيت بالفعؿ المتعٌدم( كمف ثـٌ نستخمص )تصٌكرا( كىك )الحمؿ عمى الشبو(

مثؿ  ا يعتٌؿ بو في باب "إٌف" بعد ىذايقكؿ عف الصنؼ الثالث: "كأٌما العٌمة الجدلية النظرية فكٌؿ م   
ؿ شٌبيتمكىا؟ أبالماضية، أـ أف يقاؿ: فمف أٌم جية شابيت ىذه الحركؼ األفعاؿ؟ كبأٌم الفعا
فقكلو )كؿ ما يعتٌؿ بو في باب 3المستقبمٌية، أـ الحادثة في الحاؿ، أـ المتراخية، أـ المنقضية ببل ميمة"

"إٌف" بعد ىذا( فسح لممجاؿ أماـ كٌؿ التكٌقعات كاالحتماالت، كلك لـ يقصد ذلؾ، إاٌل أٌنو في ظاىره 
كلعٌؿ قكلو:  قع عمؿ )إٌف( مف النسؽ التصٌكرمٌ عرفة مك طريؽ لمتجريد كالكشؼ عف التصٌكرات، كم

كفي تماـ  قـك عمى جزئيات )فمف أٌم جية شابيت ىذه الحركؼ األفعاؿ؟( إشارة إلى أٌف التصٌكر ي
كبلمو حكؿ ىذا الصنؼ مف العمؿ يقكؿ: "كىبٌل حيف مٌثمتـ عمميا بعمؿ الفعؿ المتعٌدم إلى مفعكؿ 

نعتـ مف إجازة كقكع الجمؿ في مكاضع فاعميا، في قكلكـ: إٌف زيدا كاحد نحك: ضرب زيدا عمرك، امت

                               
 .64، ص 3جاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، طأبك القاسـ الز  -1
 .64ص  ،نفسو -2
 .65ص  نفسو، -3
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ٌف زيدا مالو كثير، كالفاعؿ ال يككف جممة؟" كىذه كذلؾ جزئيات أخرل ينبني عمييا النسؽ 1أبكه قائـ، كا 
 لتي يقع التعميؿ بيا مف كجو كاحدالتصٌكرٌم، كعميو قكؿ السيكطٌي: "العٌمة قد تككف بسيطة: كىي ا

كقد تككف مرٌكبة مف عٌدة أكصاؼ، اثنيف  اؿ كالجكار، كالمشابية، كنحك ذلؾباالستثقكالتعميؿ 
فصاعدا، كتعميؿ قمب ميزاف بكقكع الكاك ساكنة بعد كسرة، فالعٌمة ليس مجٌرد سككنيا، كال كقكعيا بعد 

تتكاطأ  ألٌف النسؽ التصٌكرٌم متتالية مف العناصر، ككٌميا2كسرة، بؿ مجمكع األمريف كذلؾ كثير جدا"
لتشٌكؿ ىذا النسؽ، الذم يككف ضمنو مكقع ظاىرة لغكية ما، تككف حاصؿ ىذا التكاطؤ المتعٌدد 

 الجكانب، فميذا سٌمي )نسقا(/ سمسمة مف المكاقؼ كالعناصر المغكية كغير المغكية.
مؿ لكٌف التصٌكر الذم يقـك عميو مفيـك التعميؿ عند الزٌجاجي كغيره مف النحاة في عصره ال يش   

التصٌكر الحقيقي لمتعميؿ بمفيـك 'النسؽ' التصٌكرم، فيـ يرجعكف في كٌؿ األحكاؿ إؿ العمؿ التعميمية 
كيقصدكنيا، مٌما أٌدل إلى استغرابيـ ليذا الصنؼ الذم دعكه )العمؿ الجدلية( أك عٌمة العٌمة "كىذا 

ز في المفظ، فأٌما في الحقيقة فإٌنو مكضع ينبغي أف تعمـ منو أٌف ىذا الذم سٌماه عٌمة العٌمة إٌنما ىك تجكٌ 
كأعني  ؾ طريؽ الكشؼ عف النسؽ التصٌكرمٌ رغـ أٌف فيو ما يدعك إلى سمك  3شرح كتفسير كتقييـ لمعٌمة"

 ال يعيف عمى تعميـ المغة العربيةىذا التدٌرج، كالغكص في بياف السبب، كلكٌنيـ يعيبكف عميو ككنو 
ة، أك العمؿ الثكاني كالثكالث فتزٌيد ال جدكل منو إاٌل شغؿ العقؿ فقكليـ: "أٌما العمؿ القياسية كالجدلي

ىذا ما دفع ابف مضاء إلى الثكرة عمى العمؿ الجدلية كالفرضية كالعامؿ كيدعك إلى  4بالتأمؿ كالنظر"
نفييا مف كتب النحك، إذ كجدىا ال تفيد الناطقيف كالمتعٌمميف لمعربية، فيي حسبيـ: "عمؿ ال يعرؼ بيا 

                               
 .65ص ، 3أبك القاسـ الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ط -1
 .898، ص 1. ج2حمف بف أبي بكر السيكطي، فيض نشر االنشراح مف ركض طٌي االقتراح، طعبد الر  -2
 .173، ص 1. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -3
 . ص ىػ  )مقدمة شكقي ضيؼ(3الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ط -4
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رٌبما يقصد التصٌكرات مف 2ليست تعميمية، كأٌنيا "تبٌيف الحكمة كالمقاصد كاألغراض" 1العرب"كبلـ 
 قكلو: الحكمة كالمقاصد كاألغراض.

كيطالعنا تصنيؼ آخر لمعمؿ، ليس كالذم عرضناه، بؿ يمكف اعتباره انغماسا في العٌمة، بمثابة    
ي كما يقكؿ األستاذ مصطفى زكي النحاس ذكر أسس التصٌكرات التي تقـك عمييا العمؿ عاٌمة، كى

 :3أربع )عمؿ(
 عمؿ بنيكية: ككف المغة نظاما بيا مف العكامؿ ما يحدث فييا التغيير. -
عمؿ اجتماعية: ككف المغة مرتبطة بالمجتمع ارتباطا كثيقا، كنحف نأخذ مف ىذا الجانب ما كاف  -

المسمكع المتكاتر، أٌما ما عدا ذلؾ فيمكف أصبل لمجانب البنيكم، كىك ككف الجانب االجتماعٌي أصبل 
 إدراجو ضمف العٌمة الذىنية.

 عمؿ سيككلكجية: ككف المغة نشاطا عقميا. -
 عمؿ فيزيكلكجية: ككف المغة نشاطا عضميا. -

فالبنية المغكية، كالبيئة االجتماعية، كالبنية النفسية/الذىنية، كالناحية الفيزيكلكجية، كٌؿ ىذه أسس 
 .لمتأٌكد مف ىذا الطرح رٌم، كيمكف عرض أمثمة فيما بعدـ عمييا النسؽ التصكٌ تصٌكرات يقك 

كسنعرضو في جدكؿ 4كتصنيؼ آخر أكثر تفصيبل، كىك مدٌعـ بأمثمة، ذلؾ الذم عرضو السيكطيٌ    
كفيزيكلكجية(  )بنيكية، كاجتماعية، كسيككلكجية باسـ: عٌمة كاف الحديث عنياالتي  الركائزنضٌمف 

 )الركيزة( بالنسبة لمنسؽ التصٌكرٌم، كليس مرادفا لمصطمح )العٌمة( كذلؾ عمى النحك اآلتي:كنطمؽ اسـ 
 

                               
 .122. ص 4، طمحمد عيد، أصكؿ النحك العربٌي في نظر النحاة كرأم ابف مضاء كضكء عمـ المغة الحديث -1
 .122نفسو، ص  -2
، مجمس النشر العممي، الحكلية الثالثة عشر الرسالة 1992/1993مصطفى زكي التكني، عمؿ التغيير المغكم، الككيت:  -3

 .09الرابعة كالثمانكف، ص 
 .880إلى  860، ص 1. ج2عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، فيض نشر االنشراح مف ركض طٌي االقتراح، ط -4
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أساس  مثاؿ العمة
 التصٌكر

 بنيكم رفع الفاعؿ كنصب المفعكؿ عمة سماع
كنصب خبر )ما( تشبييا  كرفع اسـ )كاف( تشبييا بالفاعؿ، عمة تشبيو

عراب المضارع لمشابيتو االسـك  بالمفعكؿ،  .ا 
 نيذى

اجتماع (.كدع)عف  (ترؾػ )استغنائيـ بك عٌمة استغناء
 م

فيزيكلكج .كاستثقاليـ )الكاك( في )يعد( لكقكعيا بيف ياء ككسرة عٌمة استثقاؿ
 م

 ذىني .فتح نكف الجمع ككسر نكف المثٌنىك عٌمة فرؽ
 بنيكم .ككصؼ نحك: )دىٌكة( بػ)كاحدة( عٌمة تككيد

 ذىني .ي )الميـٌ( مف حرؼ النداءمثؿ تعكيضيـ الميـ ف عٌمة تعكيض
كحمؿ أفعاؿ المقاربة عمى األفعاؿ الناقصة، لككنيا نظيرتيا في  عٌمة نظير

 .عدـ حصكؿ الفائدة بمرفكعيا فقط
 ذىني

كإعماؿ )ال( عمؿ )إٌف( فإٌف )ال( لتأكيد النفي ك)إٌف( لتأكيد  عٌمة نقيض
 اإلثبات

 ذىني

عٌمة حمؿ عمى 
 المعنى

مف رٌبو( حمبل عمى  جاءه مكعظةفمف لى: )كتعميؿ قكلو تعا
 .معنى الكعظ

 ذىني

سبلسبلن كتنكيف غير المنصرؼ، لمجاكرتو لممنصرؼ في نحك: ) عٌمة مشاكمة
 .كأغبلالن(

 ذىني

ما ال ينصرؼ بالفتح حمبل عمى النصب، ثـٌ عادلكا بينيما  جرٌ  عٌمة معادلة
 .جٌر في جمع المؤٌنث السالـلفحممكا النصب عمى ا

 نيذى
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 ذىنية (ربو خلمجاكرة المجركر/ )ىذا جحر ضٌب  كما في جٌر الجكار عٌمة قرب
 بنيكم .كانقبلب كٌؿ مف كاك كالياء ألفا عند تحٌركو كانفتاح ما قبمو عٌمة كجكب
 بنيكم .كإلحاؽ عبلمة التأنيث لممسند المجازٌم التأنيث الظاىر عٌمة جكاز
لقانتات بتغميب المذٌكر عمى )ككانت مف القانتيف( دكف ا عٌمة تغميب

المؤٌنث/ كالتغميب يككف تارة لمشرؼ،... كأخرل لمتخفيؼ، 
 .كأخرل لمكثرة

 ذىني

فيزيكلكج .كحذؼ النكف مف مضارع )كاف( المجزـك بالسككف عٌمة اختصار
 م

كنقؿ حركة ىمزة نحك: )يٍرأىل( لمساكف قبميا، ثـٌ ك كاإلدغاـ/  عٌمة تخفيؼ
 ...حذفيا تخفيفا

لكجفيزيك 
 م

( أم: )ىذا( إذا  عٌمة داللة َى كما في حذؼ العامؿ في قكلؾ: )اليبلؿي
 .رفعتو، أك )انظر( إذا نصبت

 بنيكم

المراد مف األصؿ  كالسككف في البناء، ككاالستصحاب، ... عٌمة أصؿ
 .البقاء عميو مثؿ )استحكذ( كنحكه"

 بنيكم

 ذىني .لمفعكؿكقكليـ: إٌف الفاعؿ أكلى برتبة التقديـ مف ا عٌمة أكلى
نحك االستدالؿ عمى اسمية )كيؼ( بنفي حرفيتيا، ألٌنيا مع  عٌمة تحميؿ

 .االسـ كبلـ، كنفي فعمٌيتيا لمجاكرتيا الفعؿ ببل فاصؿ
 بنيكم

كقكليـ في جمع )مكسى(: )ميكسىٍكف( بفتح ما قبؿ الكاك إشعارا  عٌمة إشعار
 .بأٌف المحذكؼ ألؼ

 بنيكم

 
ساس )البنيكم( فمٌما يقـك عميو النسؽ التصٌكرٌم، كذلؾ بأف يقـك ىذا النسؽ أٌما األ األساس البنيوي:

عمى الظكاىر المغكية التي تعكد أسبابيا إلى قكانيف يفرضيا النظاـ نفسو، كىذا الطرح يختصره ىذا 
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كىي ما 1الكبلـ عف   العمؿ أٌنيا "ليست إاٌل محاكلة جادة لكضع تفسير منطقي لنظاـ المغة العربية"
العمؿ ضربيف: "ضرب كاجب  -مف ىذا المنظكر–عتبره النحاة عمبل تعميمية، ككاف ابف جٌني قد جعؿ ا

كقمب األلؼ كاكا لمضٌمة  يره، كذلؾ ألٌنو البٌد لمطبع منوالبٌد منو ألٌف النفس ال تطيؽ في معناه غ
مٌما ال يقع الخبلؼ 2نيا"قبميا، كياء لمكسرة قبميا...فيذه عمة برىانية كال لبس فييا كال تكٌقؼ لمنفس ع

حكلو، ألٌنيا  معمكمة، فرضتيا قكانيف المغة، رغـ التداخؿ المكجكد ىنا بيف القانكف الصرفٌي كالقانكف 
الصكتٌي في ىذه العٌمة، ألٌف الثاني/الصكتي يعكد إلى ما اعتيًبر عٌمة فيزيكلكجية، كلكٌف بف جٌني يمغيو 

المعنى في قكانيف النظـ كالعٌمة في نصب المنادل عند بقكلو: )كال تكٌقؼ لمنفس عنيا( لينحصر 
النحاة، كىك تقدير الفعؿ المضمر قبمو )أدعك( ألٌف المنصكب البٌد لو مف ناصب، بصرؼ النظر عف 

كر مثمما البٌد لكٌؿ مجر 3صٌحة ىذا التقدير أك عدـ صٌحتو، ك"أٌف الفعؿ البٌد لو بقضية العقؿ مف فاعؿ"
"فمف ىذا النكع مف العمؿ قكلنا إٌف زيدا قائـ، إف قيؿ: بـ نصبتـ زيدا؟  ف جاـزمف جاٌر، كلكٌؿ مجزـك م

كىذا يبٌرره ككف الحديث عف العٌمة في المغة العربية  4قمنا: بإٌف ألٌنيا تنصب االسـ كترفع الخبر..."
ف كاقع ذه العمة/األساس مفي 5تزامف مع شركع عمماء المغة العربية في جمع المغة كاستخبلص قكانينيا

كبفعؿ التمٌرس في القياس النحكٌم، كلتأكيد تدٌخؿ البنية في تشكيؿ النسؽ التصٌكرم، نسكؽ  اإلعراب
 الجميس في كتابو )ثمار الصناعة( ما ركاه السيكطي عف أبي عبد ا الحسيف بف مكسى الدينكرمٌ 

كىذا الذم 6قانكف لغتيـ"كىك قكلو: "اعتبلالت النحكييف صنفاف: عٌمة تطرد كبلـ العرب، كتنساؽ إلى 
ـٌ يذكر الصنؼ الثاني، سنكرده في األساس الفيزيكلكجي، كبتعبير آخر  عف –ييٌمنا في ىذا المقاـ، ث

                               
 .3أحمد مطر عطية، العمة النحكية محاكلة تفسير نظاـ المغة، ص  -1
 .501عبد اإللو نبياف، ابف يعيش النحكٌم دراسة، ص  -2
. القاىرة: 1ىبة ا بف عمي بف محمد بف حمزة الحسني العمكم، أمالي ابف الشجرم، تحقيؽ محمكد محمد الطناحي، ط -3

 .102،  ص 3، مكتبة الخانجي، ج1992
 .64. ص 3الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ط -4
 .بتصرؼ 54ص  4محمد عيد، أصكؿ النحك العربٌي في نظر النحاة كرأم ابف مضاء كضكء عمـ المغة الحديث، ط -5
 .865-860، ص 1. ج2عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، فيض نشر االنشراح مف ركض طٌي االقتراح، ط -6
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كقد يختزؿ معناىا أيضا كبلـ ابف جٌني حيف شٌبو عمؿ النحكييف بعمؿ  -ىذا األساس البنيكم
ألٌف ىذه  ارنتو عمؿ النحكييف بعمؿ الفقياءكمق 1المتكٌمميف، ليقكؿ: "كذلؾ أٌنيـ إٌنما يحيمكف عمى الحٌس"

لحٌس ىنا المغة فالمقصكد با األحكاـ التعٌبدية، مثمما رأينا األخيرة ال يحاؿ فييا عمى الحٌس، كالسيما في
كنظاميا النحكٌم كالصكتٌي، كيكاصؿ ابف جٌني تأكيد مفيـك األساس البنيكم بقكلو:  في حاؿ االستعماؿ

في حيف يجكز أف يككف ىذا األساس البنيكم متعٌددنا، مثؿ  2فبل بد إذنا منو""أحدىما تكجبو الصنعة، 
ما أكرده في قمب الكاك ياء في نحك )مسمًمٌي( الذم أصمو )مسممكم( قياسا عمى )مسممكؾ( فالعٌمة في 

 ىذا القمب عٌمتاف:
كميزاف بدؿ األكلى: اجتماع الكاك كالياء، ككانت األكلى ساكنة، كقكلؾ: ميعاد بدؿ ًمٍكعاد، 

 ًمٍكزاف...إلخ.
الثانية: ككف ياء المتكٌمـ تكسر الحرؼ الذم قبميا إف كاف حرفا صحيحا، كقاؿ: "فقمبت الكاك ياء 

كىذه عٌمة 3ألمريف كٌؿ كاحد منيما مكجب لمقمب، غير محتاج إلى صاحبو لبلستعانة بو عمى قمبو"
تعميبلت سيبكيو كالخميؿ كمف خمفيما "كقد  قائمة عمى البنية رغـ تعٌددىا، كيظير ىذا كذلؾ  مف خبلؿ
قريبة مف  ة تٌتسـ بككنيا بعيدة عف الفمسفةالحظ الدكتكر مازف المبارؾ أٌف التعميبلت في ىذه المرحم

ركح المغة، تمتـز مكافقة اإلعراب لممعنى، كقد كردت بأسمكب أقرب إلى الجـز كالتقرير منو إلى التخٌيؿ 
، ألٌنو ال يضاؼ إلى الفعؿ: ال يدخؿ األفعاؿى ككما يقكلكف4كالفرض كالجدؿ" كالخفض ال يككف  الجرُّ

كجب أف يقـك الفعؿ كفاعمو مقاـ  ى الفعؿ، كالفعؿ ال يخمك مف فاعؿإاٌل باإلضافة، كلك أضيؼ إل
التنكيف، ألٌف المضاؼ إليو يقـك مقاـ التنكيف، كىك زيادة في المضاؼ كما أٌف التنكيف زيادة، فمـ يجز 

                               
 .48، ص 1ج. 2ابف جٌني، الخصائص، ط -1
 .84، ص 3ج نفسو، -2
 .174، ص 1نفسو، ج -3
 .496عبد اإللو نبياف، ابف يعيش النحكٌم دراسة، دط. ص  -4
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كىذا تصٌكر قائـ عمى أساس بنيكٌم 1ـ الفعؿ كالفاعؿ مقاـ التنكيف ألٌف الفعؿ ال يحتمؿ زيادتيفأف تقي
يستند إلى قانكف المغة، كيقكؿ الفٌراء تعميقا عمى قكلو سبحانو كتعالى: ﴿فمف ييقبؿ مف أحدىـ مؿء 

ب؟ فإف لـ تكف فيؿ ىناؾ عبلقة ما بيف التفسير كالنص 2األرض ذىبا﴾ "نصب الذىب ألٌنو مفٌسر..."
عبلقة كاجبة بينيما جاز لنا أف نعٌد ىذه العٌمة تصٌكرا قائما عمى أساس بنيكم، بحيث يخضع 

كقاؿ كذلؾ تعميقا عمى قكلو تعالى: ﴿يجعمكف أصابعيـ في  لقانكف المغة بالممارسة كالتعٌكدالمتكٌممكف 
(؟ "...فنصبو عمى التف أم لـ  3سير ليس بالفعؿ"آذانيـ مف الصكاعؽ حذر المكت﴾ لـ نصب )حذرى

يكف الفعؿ عامؿ النصب فيو، بؿ التفسير ىك العامؿ، ككذلؾ الحكـ ىنا بأٌف العٌمة أساسيا بنيكم، 
يعني  4كذكر ابف جٌني في: )باب في كجكب الجائز( قكلو: "أحدىما تكجبو الصنعة، فبل بد إذنا منو"

...( عمى )شممؿ، كسعكر،...( البنية، ككذلؾ اعتراضو عمى مف قاس مثؿ )ضرب، كدخؿ، كخرج
كضربب زيد عمرك...، فاعترضو ابف جٌني قائبل: "قمت لو  ذلؾ نحك قكلؾ: خرجج أكـر مف دخمؿك 

ألٌف ىذا االرتجاؿ كاف سببا في عدـ مكافقة نظاـ المغة في ىذا المثاؿ، كرٌبما 5أفترتجؿ المغة ارتجاال؟"
لبنيكم عمبل حقيقية، ىي التي ال يجكز أف تقع جاز لنا تسمية العمؿ التي تقـك عمى ىذا األساس/ ا

 6عمٌة مثميا في مكقعيا، كعمى ىذا قكؿ ابف جٌني: "فالعٌمة الحقيقية عند أىؿ النظر ال تككف معمكلة"
 كليست خاضعة لبلعتبارات كالتأكيبلت. ألٌف قكانيف المغة محٌددة

ألٌف حٌقيا  ٌف في ذلؾ ضركرة بنيكية بف جٌني أكعف تأٌخر تاء التأنيث التي ىي عبلمة معنى، يرل ا   
ٌنما تأٌخرت لتكضع صكرة المذٌكر مصٌححة محٌققة أٌكال، ليعرؼ حٌد المذٌكر مف المؤٌنث   التقٌدـ، كا 

                               
 .بتصرؼ . عمى اليامش15، ص 1سيبكيو، كتاب سيبكيو، دط. ج -1
 .225، ص 1، عالـ الكتب، ج1983. بيركت: 3يحي بف زياد الفراء، معاني القرآف، ط -2
 .17، ص نفسو -3
 .84، ص 3. ج2بف جٌني، الخصائص، طا -4
 .359، ص 1ج نفسو، -5
 .174ص  نفسو، -6
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، كأساس بنيكم آخر، ىك ذلؾ التي يجيز إلحاؽ عبلمة التثنية باألسماء التي 1كلذلؾ جيعمت التاء آخرا
بنيكية أخرل، كعميو قكؿ ابف جٌني: "كلك سٌميت رجبل بػ  ىي في األصؿ ال يجكز فييا ذلؾ لضركرة

لكاف، كلدكاف أك)إذا( لقمت في التثنية: عمكاف )عمى( أك )إلى( أك)لدل( أك )إاٌل( ذكاف  كا  اٌلكاف، كا  كا 
فاعتقدت في ىذه األلفات مع التسمية بيا كعند االشتقاؽ منيا االنقبلب، كقد كانت قبؿ ذلؾ عندؾ 

األلفات كاكات في التثنية، ككاف معتقدا أٌنيا غير منقمبة، كلكٌف الذم سٌكغ ليذا قمبت  2غير منقمبة"
كبمقتضى النظاـ  ، فالذم جٌكز ىذا تصٌكر ما ذكرناالقمب ىك االعتقاد بجكاز القمب بعد التسمية

ٌنو جزء المغكم  كبيف التعميؿ بالبنية كالتعميؿ بغيرىا تقارب شديد، كالسيما التعميؿ بالجانب الصكتي، أل
مف النظاـ النحكٌم، ذلؾ أٌنو يمكف االنتقاؿ مف تعميؿ إلى آخر إذا داخؿ ذلؾ تصٌكر ما، شريطة أاٌل 

كيمكف التمثيؿ ليذه الظاىرة بما جاء بو ابف جٌني عف إعراب قكلو  ي ىذا التصٌكر حكـ البنية نيائيايمغ
في ذلؾ إتباع الصفتيف إعراب اسـ ا  تعالى:  ﴿ بسـ ا الرحمف الرحيـ ﴾ فيقكؿ: "فالسٌنة المأخكذة

( كىما مجركرتاف ألٌف المكصكؼ بيما مجركر  3سبحانو" كىذا -كالصفتاف ىما: )الرحمًف( ك)الرحيـً
( كعمى ىذا قراءة البسممة، إاٌل أٌف القياس، مثمما ينٌص  -الذم عميو قانكف المغة العربية كىك: )اسـً

كه أخرل، إف كاف برفعيما، أك بنصبيما، أك برفع األكلى عميو ابف جٌني يجيز قراءة الصفتيف بكج
كنصب الثانية، أك العكس "ذلؾ أٌف ا تعالى إذا كيصؼ فميس الغرض مف ذلؾ تعريفو بما يتبعو مف 

كما تكصؼ األسماء األخرل، التي تكصؼ لتخميصيا، كالتعريؼ بيا، لكف اسـ )ا( "ال  4صفة"
ف لـ  5لتخميصو، ألٌنو االسـ الذم ال يشارىؾ فيو عمى كجيو" يعترض شٌؾ فيو، فيحتاج إلى كصفو كا 

 -كأساسو كذلؾ البنية ألٌنو في جانبيا الداللي كىذا مثبل تصٌكر ممكف–يكف لكصفو فممثناء عميو 

                               
 .بتصرؼ 226ص  ،1. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -1
 .275ص  نفسو، -2
 .399ص  نفسو، -3
 .399ص  نفسو، -4
 .399، ص نفسو -5
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كحينئذ يجكز العدكؿ فيو عف اإلعراب األكؿ، كىذا الذم يتصٌكره ابف جٌني، كأٌما عٌمة اإلعراب األٌكؿ 
، لكجكب تطابؽ الصفة مع المكصكؼ كٌمٌيا، كييعدؿ كذلؾ عف البنية جكازا، كأف يككف فأساسيا بنيكمٌ 

السبب االستثقاؿ، كالكجو أٌف العٌمة التي أساسيا بنيكٌم تختفي مؤٌقتا لفسح المجاؿ لعٌمة أخرل، قد يككف 
فإف  جاكرىا مف قبميااء لمكسرة التي تأساسيا فيزيكلكجيا عمى سبيؿ المثاؿ "كذلؾ أٌنؾ إٌنما تقمب الكاك ي

ذا لـ تميا لـ يجب أف نقمبيا لمحرؼ الحاجز بينيما" مثؿ  1كاف بينيا كبينيا حرؼ حاجز لـ تميا، كا 
مكعاد فعٌمة الجكاز كالكجكب ىنا أساسيا قانكف المغة كحسب، كمثؿ ىذا في  -مكزاف/ميعاد-ميزاف

لؾ: المضارع يحسف تقديمو كتأخيره المغة كثير، كيدخؿ ضمنو ما يدعكنو االستحساف كاالستقباح، كقك 
، كأٌما الماضي فبل يستحسنكف تأخيره، فبل يكادكف يقكلكف: إذ  ذ زيد يقـك في نحك: جئتؾ إذ يقـك زيد كا 

فرٌبما عٌبركا عف المحف باالستقباح، لٌما كاف آخذا في االنتشار/ أك استقبحكه لقٌمتو، ألٌف المغة  2زيد قاـ
فيظٌف ما تمٌقاه سميما، كىك مخالؼ لمنظاـ الذم  -إذا أساء سماع الكبلـ–أ أحيانا يتمٌقاىا المتمٌقي خط

عميو االتٌفاؽ، فقالكا بقبحو باعتبار ما ىك عميو النظاـ، كمف ىذا القبيؿ كذلؾ أف تأتي نكف الكقاية 
مزيدة في الفعؿ قبؿ الياء ليقع عمييا الكسر، لمنع الفعؿ مف الكسر، كنحف ييٌمنا أف نعرؼ سبب 

صاص ىذه النكف بيذا العمؿ دكف غيرىا، فالظاىر أٌنيا قد "اختٌصت بذلؾ لقربيا مف حركؼ المد اخت
كالميف، كذلؾ بدليؿ أٌنيا تككف إعرابا في األفعاؿ الخمسة كما تككف حركؼ الميف إعرابا لؤلسماء 

س عف طريؽ الحمؿ عمى النظير، كىي عٌمة أساسيا ذىنٌي، إلى جانب العمة ذات األسا3الستة"
كىي عٌمة  ،الفعؿ، ألٌف ذلؾ مف اختصاص االسـالفيزيكلكجٌي، المتمٌثؿ في تحاشي الكسر في آخر 

 نا عمى النحك اآلتي:كيمكف بياف النسؽ التصٌكرٌم ى بأساس بنيكٌم كذلؾ
 

 

                               
 .322، ص 2ج، 1. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -1
 .بتصرؼ 520سة، دط. ص عبد اإللو نبياف، ابف يعيش النحكٌم درا -2
 .508نفسو، ص  -3
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 الشكل
 م( -ك -)ا                 نكف الكقاية                               
 إعراب            منع الكسر                                       

 
 نظير          األسماء الخمسة      األفعاؿ الخمسة                                  

               
 ع. ذ   م(             -ك-نكف الكقاية                 )ا                          

 ع. ؼ + ذ                ع.ب                              
  )ف( الكقاية        

  م( -ك -)ا       

 األسماء الخمسة    

 األفعاؿ الخمسة     

 ذ        ف.ع. ؼ +ع. ب + ع                         

 كنجد ىذه العٌمة، بالعكدة إلى الجدكؿ، تتضٌمف كذلؾ:  
عكؿ، فيذا الذم عميو القاعدة، مع إمكاف اعتبارىا ركيزة عمة سماع: كرفع الفاعؿ كنصب المف -

 .1اجتماعية، ألٌف الضابط فييا السماع "كليس لذلؾ عٌمة سكل السماع"
 عٌمة تككيد: ككصؼ نحك: )دىٌكة( بػ)كاحدة( أك بإدخاليـ نكف التككيد في فعؿ األمر لتأكيد إيقاعو. -

                               
 .880إلى  860، ص 1. ج2عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، فيض نشر االنشراح مف ركض طٌي االقتراح، ط -1

 نظير

 نظير

 ع. ذ



 الفصل الثاني البناء التصّورّي ونظرية النحو العربيّ 

 

102 
 

ند تحٌركو كانفتاح ما قبمو، مع إمكاف اعتبارىا ركيزة عٌمة كجكب: كانقبلب كٌؿ مف كاك كالياء ألفا ع -
 فيزيكلكجية، إاٌل أٌف )الكجكب( يرٌجح ككنيا بنيكية.

عٌمة جكاز: كإلحاؽ عبلمة التأنيث لممسند المجازٌم التأنيث الظاىر، مع إمكاف اعتبارىا ركيزة  -
ئؿ: لما قمت جاءتو...؟ ذىنية، كقكؿ مثؿ: فبلف جاءتو كتابي/ كىك في ذىنو يقصد صحيفة، فحيف س

 قاؿ: أليست بصحيفة؟... كلقد رأينا ىذا في مكضعو.
( أم: )ىذا( إذا رفعتو، أك )انظر( إذا نصبت  - َى عٌمة داللة: كما في حذؼ العامؿ في قكلؾ: )اليبلؿي

كىذا يدخؿ ضمف حذؼ العامؿ جكازا، كرٌبما يجكز اعتبارىا عٌمة ذىنية، ألٌف السمكؾ المغكم ىذا سببو 
 راؾ/تصٌكر العامؿ ذىنيا.إد
عٌمة أصؿ: كالسككف في البناء، ككاالستصحاب، كالمراد مف األصؿ البقاء عميو مثؿ )استحكذ(  -

كنحكه، مع جكاز كذلؾ اعتبار الركيزة اجتماعية، ألٌف األمر يقتضي البقاء عمى المسمكع/المتكاتر 
 اجتماعيا.

في حرفيتيا، ألٌنيا مع االسـ كبلـ، كنفي فعمٌيتيا عٌمة تحميؿ: نحك االستدالؿ عمى اسمية )كيؼ( بن -
 لمجاكرتيا الفعؿ ببل فاصؿ، مع جكاز اعتبار العٌمة ذىنية، لما لمتحميؿ مف عبلقة بالذىف.

عٌمة إشعار: كقكليـ في جمع )مكسى(: )ميكسىٍكف( بفتح ما قبؿ الكاك إشعارا بأٌف المحذكؼ ألؼ  -
جتماعية في اآلف نفسو، ذىنية ألٌف فيو ىذا التصٌكر لممحذكؼ كرٌبما يجكز اعتبارىا عٌمة ذىنية، كا
 كاجتماعية ألٌف مدار الٌمفظ السماع.

فالعٌمة ذات األساس البنيكٌم ترتكز بدكرىا، بحسب الجدكؿ، عمى العٌمة )االجتماعية( كالعٌمة 
 ا يشٌكؿ تكٌتبل ليا.)الفيزيكلكجية( كالعٌمة )الذىنية( كقد ترتكز عمى عٌمتيف أك أكثر في آف كاحد، ممٌ 

ىذا األساس مٌما يقـك عميو النسؽ التصٌكرم كذلؾ، ألٌنو يعٌبر عف الجانب  األساس الفيزيولوجّي:
المصطمح )فيزيكلكجي( ليس  مف ال بٌد مف اإلشارة إلى أٌف المعنى المقصكد، كىنا مف المغة *الصكتي

ٌنما قصدنا بػالطبيعة الصكتية لمحرؼ، ألٌف ذلؾ يعٌبر عنو بمصطمح آخر كى  ك )الفيزيائي( كا 
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 مح بمفيـك الثقؿ/الخٌفة)الفيزيكلكجي( األثر الفيزيكلكجي لمحرؼ عمى مستكل المتكٌمـ بربط المصط
 كلذلؾ اعتمدنا مصطمح )الركيزة( بدؿ )العٌمة(.

ـٌ التعبير عنو في كتب النحك بعٌمة )االستثقاؿ( ك)االستخفاؼ( كليذا المعنى جانباف:      كألٌنو يت
جانب فيزيكلكجٌي بحت، كجانب آخر نفسٌي، كلقد مٌرت بنا إشارات إلى ذلؾ فيما سبؽ، كىي بيذا ال 

 )العمة( المفيـك المقصكد مف رٌبما جاز لنا إطبلؽ )السبب( عمىتدخؿ ضمف مفيـك الكجكب، ك 
يف حيف ذىب إلى التمييز بيف المفيكم السيكطيٌ  كبلـإف حممناىا عمى ذلؾ  )العٌمة( مصطمح عكض

 ذلؾرٌبما جاز لنا ف 1: "ما كاف مكجبا يسٌمى عٌمة، كما كاف مجٌكزا يسٌمى سببا")سبب( ك)عٌمة( فيقكؿ
ألٌنيا تدخؿ في "ما يمكف تحٌممو عمى تجٌشـ كاستكراه، فيك كقمب كاك عصفكر كنحكه ياء إذا انكسر ما 

إاٌل أٌف ذلؾ ال يككف إاٌل  قبميا نحك: عصيفير كعصافير، فإٌنو باإلمكاف أف نقكؿ: عصيفكر كعصافكر،
فمف الكبلـ ما ىك مستثقؿ عضكيا، كاجتماع الحرفيف مف مخرجيف متقاربيف، كاليعخع/  2مع المشٌقة"

كتكأكأتـ... كىناؾ ما ىك مستثقؿ نفسيا كىك الذم يجكز كصفو بػ )الحسف كالقبح( الذم نٌص عميو 
 : قمت أنا كزيد" إذ البٌد مف تككيد الضميرابف يعيش، كمٌثؿ لذلؾ بػ "أف تقكؿ: قمت كزيده" كالصكاب

، كبيف االسـ، كي ال ييعطؼ 3ألٌنو بيذا صار جزءا مف الفعؿ لمفصؿ بيف الضمير المتصؿ بالفعؿ
االسـ عمى الفعؿ، كلـ يعتبر ىذا لحنا، ألٌنو مسمكع "إاٌل أٌنو لـ يبمغ مف الكثرة كالشيكع ما يكفؿ لو 

كسبب قبحو كقٌمة استعمالو، عمى ما يبدك، ثقمو عمى  يؿ االستعماؿككاف قم سـ بالقبحفكي  4االستحساف"
ف كاف جائزا مف ناحية القياسالنفس كىذا يؤٌكده ابف جٌني بقكلو: "أٌما إىماؿ ما أىمؿ، مٌما تحتممو  ، كا 

حيف يعدلكف أك  5قسمة التركيب في بعض األصكؿ المتصٌكرة، أك المستعممة فأكثره متركؾ لبلستثقاؿ"

                               
 .887، ص 1. ج2عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، فيض نشر االنشراح مف ركض طٌي االقتراح، ط -1
 .502دراسة، دط. ص عبد اإللو نبياف، ابف يعيش النحكٌم  -2
 .بتصرؼ 518ص  نفسو، -3
 .519نفسو، ص  -4
 .54، ص 1. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -5
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، أك يخالفكف القياس... يرجع ابف جٌني ذلؾ إلى االستثقاؿ كما ىك ظاىر مف كبلمو، رغـ يستغنكف
ف عٌدكه لحنا، فميذا السبب كذلؾ، ليقع مثؿ  جكازه بنيكيا، كىذا يحتمؿ الثقميف/النفسٌي كالفيزيكلكجٌي/ كا 

 ثر النفسٌي ال الفيزيكلكجي.كالعمة البنيكية، كالمراد باالستثقاؿ: األ الكبلـ بيف عٌمتيف: عٌمة استثقاؿىذا 
كالذم يعنينا في العٌمة الفيزيكلكجية ىك األثر الفيزيكلكجٌي، كفي ىذا أمثمة كثيرة، كإبداؿ حرؼ مكاف    

حرؼ بدافع الثقؿ مثؿ حاؿ "السيف إذا كقعت قبؿ الداؿ ساكنة أبدلت زايا خالصة نحك: يزدر في 
مة ذلؾ كثيرة، يقاؿ: "ييزدؿ في ييسدؿ ثكبو إذا أرخاه  كالعمة فيذه عٌمة فيزيكلكجية، كأمث 1يٍسدر إذا تحٌير"

في ذلؾ أٌف السيف حرؼ ميمكس، كالداؿ حرؼ مجيكر، فكرىكا الخركج مف حرؼ إلى حرؼ ينافيو... 
كىذا اإلبداؿ مثمما ىك ظاىر كاف بسبب استثقاؿ تركو عمى 2فأبدلكا مف السيف زايا ألٌنيا مف مخرجيا"

لغكٌم إلى سمكؾ لغكٌم آخر، لعٌمة فيزيكلكجية، كمنو كذلؾ قكؿ العرب: ياءس  أصمو، ليعدؿ عف سمكؾ
كيرل ابف جٌني أٌف ذلؾ كاف "استخفافا  3عكض ييأس، قاؿ الخميؿ: "أبدلكا الياء النفتاح ما قبميا"

: لمٌد الفتحة عكض االنتقاؿ منيا إلى السككف، كيقكؿ سيبكيو تمؾ حٌجتو في إبداليـ الياء ألفا 4لؤللؼ"
األكلى، كىي مف األسماء، ألٌف األسماء ىي "كاعمـ أٌف بعض الكبلـ أثقؿ مف بعض، فاألفعاؿ أثقؿ 

كال يخفى ربطو الثقؿ ىنا بالتصٌكر  5أشٌد تمٌكنا، فمف ثـ لـ يمحقيا التنكيف كلحقيا الجـز كالسككف"
بب شبو االسـ بالفعؿ: الذىنٌي في قكلو: "األسماء ىي األكؿ" كيقكؿ لتعميؿ المنع مف الصرؼ الذم بس

 أجرم لفظو مجرل ما يستثقمكف سماء مف الكبلـ ككافقو في البناء"كاعمـ أٌف ما ضارع الفعؿ مف األ
ـٌ إقراره أٌف مشابية االسـ لمفعؿ مف أسباب المنع مف  6كمنعكه ما يككف لما يستخٌفكف" فالثابت فيما ت

( فيك يش بو الفعؿ الماضي في فتح آخره ككاف الصرؼ، فيككف مكضع الجٌر مفتكحا مثؿ: )أبيضى
                               

 .512عبد اإللو نبياف، ابف يعيش النحكٌم دراسة، دط. ص  -1
 .513ص . نفسو -2
 .14، ص 2. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -3
 .14، ص نفسو -4
 .20، ص 1سيبكيو، كتاب سيبكيو، دط. ج -5
 .21، ص فسون -6
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، مثؿ: أقدـ، كأدخؿ...، لذا استثقمكا كسره عند الجٌر، كعد كنرل أٌنو قد  لكا إلى الفتح فيوبصيغة أفعؿى
مزج في ىذه العٌمة كذلؾ بيف أساسيف: )فيزيكلكجٌي/االستثقاؿ( ك)ذىنٌي/الشبو( كيجمع كذلؾ بيف خٌفة 

لمعرفة كالجمع عمى التكالي، لما يمحقيما/النكرة، كالجمع/ مف زيادة النكرة، كخٌفة المفرد، مقابؿ ثقؿ ا
في المفظ، فػ)اؿ( لتعريؼ النكرة، ك)عبلمة جمع( لمزيادة عمى المفرد في العدد، كلكٌنو يربط ذلؾ 
ٌنما يخرج التأنيث مف  بالتصٌكرات الذىنية، ككنو كصؼ النكرة كالمفرد بػ )أكؿ( كالسيما عند قكلو: "كا 

 جانب الفيزيكلكجيٌ كلتعميمو جكاز التضعيؼ في االسـ كانتفائو في الفعؿ، ارتكز كذلؾ عمى ال1"التذكير
كىذا كبلمو: "كاالسـ أخٌؼ مف الفعؿ فظير التضعيؼ في االسـ، لخٌفتو، كلـ يظير في الفعؿ... ليدٌؿ 

، أٌف األٌكؿ كيدخؿ ضمف ىذا تعميميـ لرفع الفاعؿ، كنصب المفعكؿ 2عمى أٌف أصؿ قٌرت عينو قًررت"
أعطي األثقؿ/الضمة لقٌمتو، كالثاني أعطي األخٌؼ/ الفتحة لكثرتو، كيمكف تمثيؿ ىذا النسؽ التصٌكرٌم 

 ة، كالذىنية، بيذا الرسـ البياني.الذم تشٌكؿ بتكاطؤ العٌمتيف: الفيزيكلكجي
 عمى عبلقات:  ضمف نسؽ تصٌكرٌم متعٌدد يشتمؿ التصٌكرم البناءيتشٌكؿ  
 الكاك(  × الضمة( )الضمة × اعؿف) بو(ـ × )فاعؿ -
 األلؼ( × الفتحة( )ـ بو ×  )ـ بو -
   الكاك(× )الضٌمة  األلؼ(× األلؼ( )الفتحة × الكاك ) -
الفاعؿ مف جية أخرل؛ يقاؿ بأٌف  الكثرة( –// )الخٌفة  القٌمة( –ل مف ـ بو( // )الثقؿ الفاعؿ أقك ) -

الضٌمة مف  سبب ذلؾ ككف ىذهة أقكل مف الفتحة، ك أقكل مف المفعكؿ، كالمفعكؿ أضعؼ، كالضمٌ 
فخٌصكا كالفتحة مف األلؼ، كالكاك أقكل مف األلؼ، ألٌنيا أضيؽ مخرجا،  أك ىي أخت الكاك، الكاك،

كيترٌتب عف ىذا التصٌكر سمكؾ كرٌد فعؿ تصٌكرٌم منطقٌي،  3األضعؼباألقكل، كاألضعؼ باألقكل 

                               
 .بتصرؼ 22، ص 1سيبكيو، كتاب سيبكيو، دط. ج -1
 .162، ص 1. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -2
 .بتصرؼ 524عبد اإللو نبياف، ابف يعيش النحكٌم دراسة، دط. ص  -3
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ألٌنيا مسألة تقديـ ما استحٌؽ التقديـ نظرا لممفعكؿ في الكبلـ، لغكٌم، كجعؿ الفاعؿ مرفكعا، كسابقا 
 كاستنادا إلى كٌؿ العبلقات المكف تصٌكرىا بيف المعطيات المذككرة، كذلؾ عمى النحك اآلتي: لقيمتو، 

 ذىنية      –النسق التصّوري الذي يقوم عمى }تكّتل أسس{: فيزيولوجية              
 لؼ                  الكاك أضيؽ مخرجاالكاك أقكل مف األ     

 الضٌمة أقكل مف الفتحة                الضٌمة مف الكاك      

 ن +أثقٌؿ              أخٌؼ                    أ. ؼ                                

 الفاعؿ مرفكع عؿ أقكل مف المفعكؿ           الفا    

 أكثر                    أ. ذأقٌؿ                     

ضركرة االعتماد عمى األساس الفيزيكلكجٌي بالدرجة الكممة، نجد  األصكات فيكلتعميؿ ترتيب    
، ألٌف ىذا الترتيب خضع لمنطؽ ما، كىك تقديـ األقكل منيا في نظر ابف جٌني، في مثؿ: األكلى

و أقكل مف )البٌلـ( فيذه عٌمة تستند إلى أساس )أيريؿ( نرل تقٌدـ )الراء( عمى )البلـ( ألٌف )الراء( حسب
بو مف الغٌنة عند الكقكؼ عمييا"  1فيزيكلكجٌي، كلبياف ذلؾ يقكؿ: "ككأٌف ضعؼ البلـ إٌنما أتاىا لما تيٍشرى

الترتيب، قمنا بجكاز لبياف كجو الضعؼ في )البٌلـ( فإف لـ نجد ىذا المفظ إاٌل بيذا  كىذا تعميؿ آخر
ارؾ ىذه التي ذكرناىا األساس االجتماعٌي مثبل، ألٌنو يدخؿ في حكـ المسمكع، كأف يش تعٌدد األسس

ف عثرنا عمى ىذا المفظ كقد اختمؼ ترتيب الراء كالبلـ فيو، كىك نفس المفظ، أك اشتقاؽ  كىك األكلى، كا 
 مثبل الفيزيكلكجٌي أساسا ذىنٌيا آخر لو، يككف )البٌلـ( فيو قبؿ )الراء( جاز لنا أف نشرؾ مع األساس

ألٌنو في ىذه الحاؿ يدخؿ في حكـ المتصٌكر الذىنٌي، كألٌف مثؿ ىذا كارد، في باب الجناس، كاالشتقاؽ 
 كىك كثير في المغة.* األكبر

                               
 .54، ص 1. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -1
 ، كما بعدىا.133، ص 2ذكره ابف جٌني في )باب االشتقاؽ األكبر( في كتاب الخصائص، ج -*

 ع. ؼ

 . ذع
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 )الخذا( لؤلكؿ، ك)الخذأ( لمثاني كلمتعبير عف استرخاء األذف كضعؼ النفس، يعمدكف إلى المفظ  
أللؼ دكف اليمز، كالثاني باليمز، كاأللؼ في األكؿ كنحف نرل ىذا الخبلؼ بيف المفظيف، األكؿ با
" ذكه كالعٌمة في اختبلؼ المفظيف ىذا االختبلؼ، كأٌف مكطف 1أصميا كاك، "يقاؿ: "أذف خذكاء، كآذاف خي

الخبلؼ ىك بالتحديد: )اليمز( في أحدىما، كاأللؼ في اآلخر، عٌمة فيزيكلكجية تعكس قكة مقابؿ 
 –لمعيب في األذف، كاليمزة  –لضعفيا  –غ قكة اليمزة، فجعمكا الكاك ضعؼ "كمعمـك أٌف الكاك ال تبم

كلتفسير ذلؾ، كربط قكة اليمزة في )الخذأ( كضعؼ الكاك في )الخذا( بداللة 2لمعيب في النفس" –لقٌكتيا 
" فعمى ىذه األساس 3الكممتيف، يقكؿ: "مف حيث كاف عيب النفس أفحش مف عيب األذف

بقكة اليمزة، كضعؼ األلؼ، كاألساس الذىنٌي/ قاـ تصٌكر ربط قكة اليمزة الفيزيكلكجٌي/كىك الشعكر 
ـٌ  بخطكرة ضعؼ النفس، كضعؼ األلؼ بضعؼ األذف األقٌؿ خطكرة، قاـ التصٌكر الذم بسببو ت

 تكظيؼ ىذيف المفظيف ىذا التكظيؼ.
ل احتكاء تختمؼ داللة المفظيف بيف القكة كالضعؼ، كليس فييما ما ينٌص عمى ذلؾ صراحة سك    

كيعتبر ابف جٌني  كاآلخر عمى صكت يعتبر مكمف القكة أحدىما عمى صكت يعتبر مكمف الضعؼ، 
ذلؾ ممكنا، كعمى ىذا قكلو: "أال تراىـ قالكا قضـ في اليابس، كخضـ في الرطب، ذلؾ لقكة القاؼ 

تصٌكر  ىذا 4كضعؼ الخاء، فجعمكا الصكت األقكل لمفعؿ األقكل كالصكت األضعؼ لمفعؿ األضعؼ"
ابف جٌني، كىك مبنٌي عمى حقيقة لغكية مممكسة، دكف تصريح مف أصحابيا/المتكٌممكف بسبب 
استعماليـ القاؼ كالخاء ىذا االستعماؿ، كأٌما اعتقاده بقكة القاؼ كضعؼ الخاء، فمعٌمو لمسو مف 

 -لرٌقتيا-الحاءمتكاتر الكبلـ كذلؾ، كمنو "النضح لمماء كنحكه، كالنضخ أقكل مف النضح، ... فجعمكا 
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كمنيا قكلو في تعميقو عمى قكؿ ا سبحانو:  1لما ىك أقكل منو" -لغمظيا-لمماء الضعيؼ، كالخاء
﴿ألـ تر أٌنا أرسمنا الشياطيف عمى الكافريف تؤٌزىـ أٌزا﴾ يقكؿ: "أم تزعجيـ كتقمقيـ... ككأٌنيـ خٌصكا 

ٌنما اعتقد  2ىذا المعنى باليمزة ألٌنيا أقكل مف الياء" ذلؾ مف خبلؿ )تؤٌزىـ( التي في معنى )تيٌزىـ( كا 
 ما ال باؿ لو كالجذع كساؽ الشجرةكلكف معنى )تؤٌزىـ( "أعظـ في النفكس مف اليٌز، ألٌنؾ قد تيٌز 

 كنحك ذلؾ" في ختاـ كبلمو، كىذا بسبب تمؾ اليمزة في نظره.
نقؿ حركة اإلعراب إلى ما كمف ضمف السمككات المغكية التي تقـك عمى األساس الفيزيكلكجٌي جكاز    

قبميا في الكقؼ، نحك ما أكرده ابف جٌني بقكلو: "ىذا بكيٍر، كمررت ببًكٍر، أال تراىا لٌما جاكرت البلـ 
كلذلؾ لـ يشٌكؿ ىذا االنتقاؿ لمحركة مف  3بككنيا في العيف، صارت لذلؾ كأٌنيا في البلـ لـ تفارقيا"

ٌبما يككف ذلؾ لتحقيؽ الكقؼ عمى السككف، ألٌف الكقؼ مكضعيا األصمٌي إلى آخر خمبل في المفظ، كر 
عمى السككف قبؿ انتقاؿ الحركة يمتقي بو ساكناف، فؤلجؿ ذلؾ حدث تبادؿ المكقعيف، كال ييستبعد أف 
يككف كراء ىذا االنتقاؿ كذلؾ سبب آخر، يقـك عمى أساس صكتي فيزيكلكجي، أك ذىني مف قبيؿ 

تصٌكر ذىنٌي آخر ىك تكٌقع التقاء الساكنيف حيف الكقكؼ قبؿ ىذا  الخضكع لعادة كبلمية ليس إاٌل، أك
 الخٌفة.االنتقاؿ، حتى كلك لـ يخضع ذلؾ لقياس، كقد يككف لداعي 

كمٌما تككف فيو ىذه العٌمة ذات األساس الفيزيكلكجٌي، الفعؿ الماضي الذم فاؤه كاك، مثؿ: )كعد(    
ليقاؿ: )يىٍكًعد( كىذا  كلك لـ تقمب لكقعت بيف ياء ككسرة( الذم تقمب كاكه في المضارع ياءن، فقيؿ: )يعد

أخرل، فقد حممكا عمى ذلؾ ما لـ  *مستثقؿ، كىك العٌمة ليذا الحذؼ، كلكٌنو سبب الجتماع عٌدة أسس
تكف فيو تمؾ العٌمة، في مثؿ: أعد، كتعد، كنعد، بحيث ال تككف الكاك في مثؿ ىذا بيف ياء ككسرة لك 

ؿ، كلكٌنيا حذفت رغـ ذلؾ "ال لبلستثقاؿ، بؿ لتتساكل أحكاؿ حركؼ المضارعة تركت في مضارع الفع
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 كىك كما يظير حمؿ شيء عمى مثمو ر أٌف ىناؾ اعتبارا نفسٌيا/ذىنياالظاى 1في حذؼ الفاء منيا"
كلكف ىذا مف المتكاتر/أساس اجتماعٌي، فكيؼ يككف اعتبارا نفسيا، أك تصٌكرا؟ ككٌنا أشرنا قبؿ ىذا 

و يجكز أف يككف التصٌكر حدث عند الكضع األٌكؿ، ثـٌ صار عف طريؽ االستعماؿ قانكنا إلى أنٌ 
كما  مع خمفية اجتماعية االستثقاؿ نتجت عنيا عٌمة ذىنية تفرضو البنية بالتقميد، كنرل بعد ىذا أٌف عٌمة

 يمي:
–قياسو  مضارعو الفعؿ

 -يفعىؿ
 األساس عٌمة الحذؼ سبب الحذؼ

 
 كىعد

قكع الكاك بيف ك  يٍكًعد يًعد
 الياء كالكسرة

 فيزيكلكجي/ بنيكم االستثقاؿ

ًعد أًعد ٍَ ليس كقكعيا  أًك
بيف الياء 

 كالكسرة

حمؿ كٌؿ مف اليمزة، 
كالنكف كالتاء عمى 
)الياء( ألٌنيا كٌميا 
حركؼ مضارعة/ 

 الحمؿ عمى الشبيو.

 ذىني
 نٍكًعد نًعد
 تٍكًعد تًعد

   
تاف كذلؾ، مف قبيؿ ككف إحداىما سببا لحدكث األخرل، حيف تككف العٌمة كمٌما اجتمعت فيو العمٌ    

الفيزيكلكجية مثبل سببا لعٌمة ذىنية، مع إمكاف حدكث العكس، أك التحٌكؿ مف مكقع إلى مكقع، بأف 
تصير الثانية أكلى كالعكس، في قالب فكرٌم قائـ عمى عٌمتيف أك أكثر، كلمتمثيؿ لذلؾ نكرد رأم 

ـى خٌص المبتدأ بالرفع دكف غيره؟ األنبارٌم في  تفسيره اختصاص المبتدأ بالرفع، كىك قكلو: "فإف قيؿ ل
                               

ـك عمييا النسؽ التصٌكرٌم  مثمما يمكف األسس تقـك عمييا العمؿ، كتكٌتؿ العمؿ يقـك عمييا القالب الفكرٌم، كمجمكع القكالب يق -*
 أف يقـك عمى قالب كاحد، كقد يقـك عمى عٌمة كاحدة، كالقكالب تككف بعد تكاتر تكٌتؿ العمؿ.
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فأعطي أقكل الحركات كىك  كقع في أقكل أحكالو كىك االبتداءقيؿ: لثبلثة أكجو: أحدىما أٌف المبتدأ 
ثالث أف المبتدأ مخبر الرفع، كالكجو الثاني أٌف المبتدأ أٌكؿ، كالرفع أٌكؿ، فأعطي األٌكؿ األٌكؿ، كالكجو ال

ففي تفسيره ىذا تعميؿ بعٌمتيف: عٌمة  1عنو كما أٌف الفاعؿ مخبر عنو، كالفاعؿ مرفكع فكذلؾ ما أشبيو"
 ذىنية، كىي سبب لعٌمة أخرل، ىي العٌمة الفيزيكلكجية، عمى النحك اآلتي:

 ؼ/قكة الحركة )الرفع(.ع 2قكة المكقع )االبتداء        ذ/.ع 1  
 / المناسبة )األٌكؿ لؤلٌكؿ(1ذع             

 رفع المبتدأ ألٌنو أٌكؿ(    / الحمؿ عمى النظير )رفع الفاعؿ ألٌنو أٌكؿ 2ذع             
 مبتدأ ألٌنو مخبر عنو( رفع ال  / الحمؿ عمى النظير )رفع الفاعؿ ألٌنو مخبر عنو  3ذع             

 ف.           3ذ+ ع  2+ ع ذ 1ع ؼ + ع ذ        
 اتج عف تكٌتؿ عٌمة ذىنية متعٌددةكالنتيجة تشٌكؿ النسؽ التصٌكرٌم الذم قاـ عمى قالب فكرٌم كاحد: ن

مف العمؿ األخرل، فبالعكدة إلى الجدكؿ السابؽ نرل ما  دكعٌمة فيزيكلكجية. كيندرج ضمف ىذه العٌمة عد
 يمي:
يف ياء ككسرة، كتتداخؿ مع عٌمتيف أخرييف عٌمة استثقاؿ: كاستثقاليـ )الكاك( في )يعد( لكقكعيا ب -

بنيكية، كاجتماعية، فأٌما البنيكية فتظير في ككف ىذا القمب مبلزما لمثؿ ىذه األلفاظ، كلـ يكف 
اختياريا، كلـ يتناكب )يعد( ك)يكعد( في أٌم مكضع مف االستعماؿ، كأٌما االجتماعية فيي الضابط 

 المصيؽ بالبنيكية، كىك االستعماؿ.
ة كجكب: كانقبلب كٌؿ مف الكاك كالياء ألفا عند تحٌركو كانفتاح ما قبمو، مثؿ: قاـ، كداـ، صاـ عمٌ  -

ـ، كسيىر، كبيىع، انقبلبا كاجبا، كيمكف تبرير ىذا الكجكب مف  ـ، كصكى ـ، كدكى كسار، كباع، عكض: قكى

                               
دار الكتب  ،1997. تحقيؽ: محمد حسيف شمس الديف، بيركت: 1بف عبيد ا األنبارٌم، أسرار العربية، طعبد الرحمف  -1
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 نٌص عمى ذلؾنيكم، ألٌف القاعدة تكجييف: فيزيكلكجي، لمتعبير عف استثقاؿ خبلؼ ىذا القمب، كب
 كماداـ بنيكيا فيك اجتماعٌي كذلؾ.

 عٌمة اختصار: كحذؼ النكف مف مضارع )كاف( المجزـك بالسككف، كذلؾ رٌبما لبلقتصاد في الجيد. -
عٌمة تخفيؼ: كاإلدغاـ، أك كنقؿ حركة ىمزة نحك: )يٍرأىل( لمساكف قبميا، لتصير )يرل( كبالتالي  -

 أخٌؼ.
كاالختصار  ـ بدكره عمى: االستثقاؿ، كالكجكباس الفيزيكلكجٌي يقك يظير مٌما سبؽ أٌف األس    

 كالتخفيؼ، كقد يرتكز عمى إحدل ىذه العمؿ أك أكثر، كعمى العٌمة البنيكية في آف كاحد.
يقـك النسؽ التصٌكرٌم عمى االعتبارات الذىنية في جميع األحكاؿ، ألٌنو يقـك عمى  األساس الذىنّي:

 كالعمؿ المتكٌتمةالربط بيف العبلقات التي تتشٌكؿ بيف مختمؼ األسس، كالعمؿ/كٌؿ أنكاع التصٌكرات، ب
كىذا الربط سمكؾ ذىنٌي، يزداد تعقيدا كٌمما ازدادت ىذه العبلقات تنٌكعا كتفٌرعا، كالنسؽ التصٌكرٌم 

 يالكٌف ىذا الجانب مدرؾ كلك عفك  سمكؾ ذىنٌي رغـ قيامو أحيانا عمى الجانب الفيزيكلكجي لممتكٌمـ،
كيؤخذ باالعتبار كلك ال شعكريا، كممارسة الكبلـ بكٌؿ أشكاليا تككف كفؽ ىذا النسؽ التصٌكرٌم، كيككف 

 ذلؾ عفكيا ال شعكريا كذلؾ.
يمكف إبراز عبلقة ىذا األساس مف خبلؿ تعميبلت النحاة، أمثاؿ سيبكيو، كالخميؿ، كابف جٌني     

ؿ التي يخكض فييا، كيجعميا ضمف أصكؿ كبلمو عف العم 1كالجرجاني، كغيرىـ، فحيف سئؿ الخميؿ
في النحك، كقيؿ لو: "أعف العرب أخذتيا أـ اخترعتيا مف نفسؾ؟ فقاؿ: إٌف العرب نطقت عمى سجٌيتيا 
كطباعيا، كعرفت مكاقع كبلميا، كقاـ في عقكليا عممو" كىي مختمؼ التصٌكرات التي قاـ عمييا 

ف لـ ينقؿ ذلؾ عنيا" ألٌف ذلؾ كاف ال شعكريا، ككاف سمككا ذىنيا عفكيا  كبلميـ، كقكلو بعد ذلؾ: "كا 
كىذا في األصؿ عمؿ النحكٌم عف طريؽ التجريد ال المتكٌمـ عمى سذاجتو، ثـ يقكؿ في ذات السياؽ: 
"كاعتممت أنا بما عندم أٌنو عٌمة لما عٌممتو منو، فإف أكف أصبت العٌمة فيك الذم التمست" كىذا الشٌؾ 

                               
 .بتصرؼ 492عبد اإللو نبياف، ابف يعيش النحكٌم دراسة، دط. ص  -1
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يبحث في التصٌكرات، كليس ىٌينا التأٌكد مف دٌقة ما يذىب إليو، ثـ يؤٌكد ىذا بقكلو: سببو ككف النحكٌم 
ف تكف ىناؾ عٌمة لو فمثم دخؿ دارا محكمة البناء، عجيبة  (النحويّ ي في ذلؾ مثؿ رجؿ حكيـ )"كا 

 بالخبر الصادؽ، أك (المتكّمم الفصيح)كقد صٌحت عنده حكمة بانييا  )نظام المغة(النظـ كاألقساـ 
بالبراىيف الكاضحة، كالحجج البلئحة، فكٌمما كقؼ ىذا الرجؿ في الدار عمى شيء منيا قاؿ: إٌنما فعؿ 

سنحت لو كخطرت ببالو محتممة  (ذكر مختمف التصّورات)ىذا ىكذا لعٌمة كذا ككذا كلسبب كذا ككذا 
التي ذكرىا ىذا الذم لذلؾ" ثـٌ في األخير يقكؿ: "فجاز أف يككف الحكيـ الباني لمدار فعؿ ذلؾ لمعمة 

دخؿ الدار كجائز أف يككف فعمو لغير تمؾ العمة..." إشارة إلى جكاز االختبلؼ في التعميؿ/كصؼ ىذه 
التصٌكرات/ كىذا دليؿ عمى أٌف ما أخبر بو لـ يكف العمؿ التعميمية، فتمؾ خاضعة لمسماع، كىي مجٌرد 

ظٌف أٌف في ذلؾ تأكيدا لما ذىبنا إليو في كصؼ ليذا المسمكع، كال ييختمؼ حكلو عمى األرجح، لذلؾ ن
 تفسير قكلو: )كقاـ في عقكليا عممو(.

كيرل النحاة أٌف المتكٌمـ تقع في ذىنو تصٌكرات تجعمو ينطؽ بشكؿ أك بآخر، كرٌبما ىذا الذم أراده    
 1السيكطي بقكلو: "كعٌمة تظير حكمتيـ، كتكشؼ عف صٌحة أغراضيـ كمقاصدىـ في مكضكعاتيـ"

ا ليذا السبب اختمؼ النحاة  في تعميميـ لبعض الظكاىر النحكية، فكاف االختبلؼ في التعميؿ كرٌبم
دليبل عمى أٌف الشيء المعمَّؿ مرتبط بتصٌكر ذىني، يككف عمى األرجح مختمفا كذلؾ؛ كيمكف العكدة 

خالص، كقمنا بأٌف  إلى ما قالو النحاة قديما، بأٌف النحك قياس يتٌبع، كرأينا كيؼ أٌف القياس سمكؾ ذىنيٌ 
'' كيمكف grammar is conceptualizationىذا الكبلـ نظيره ما قالو النجاكر بأٌف النحك تصٌكر ''

التعبير عف ىذه التصٌكرات بما يدعكه النحاة العرب بمصطمح: )التقدير( كالذم نجده كثيرا جدا في 
 لجائز أك عند الحذؼ الكاجبالنحك العربي، سكاء عند الحذؼ، أك عند غير الحذؼ، عند الحذؼ ا

كتقدير الخبر حيف تنكب شبو الجممة عف الخبر، كفي النداء، كفي  في أساليب: كالقسـ، كاالستثناء
التحذير، كاالختصاص...إلخ، ظير أٌف ىذا التقدير كاقع في فكر النحاة كتجريدىـ، كمنو مثبل تقديرىـ 
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)أدعك(، كقد يككف ىذا كاقعا في تصٌكر في نصب المنادل فعبل مضمرا قبمو بصيغة )أنادم( أك 
المتكٌمـ، رغـ التحٌفظ الكاجب ىنا بشأف رأم النحاة في ىذا التقدير، ككنو ينقؿ الكبلـ مف الطمب/قبؿ 
التقدير، إلى اإلخبار/بعد التقدير، كلكٌننا في كٌؿ األحكاؿ يشرع لنا التفتيش عف عٌمة نصب )المنادل( 

متو لكتاب )اإليضاح(: "فكٌؿ حكـ نحكم يعٌمؿ، ككٌؿ ظاىرة قياسا عمى قكؿ شكقي ضيؼ في مقدٌ 
كقكليـ: "أٌف الفعؿ ال بد لو بقضية العقؿ مف  1نحكية كمية أك جزئية ال بٌد ليا مف عٌمة عقمية"

كىذا سمكؾ ذىنٌي، أضؼ إلى ذلؾ أٌف المنادل يأتي مرفكعا أحيانا، مع ككنو في حكـ 2فاعؿ"
 3ير، كفي تعمٌيؽ شكقي ضيؼ عف العمؿ التي اجتيد الزٌجاجٌي لبيانياالمنصكب دائما، فكاف ىذا التقد

ذا أخذنا نفحص ىذه العمؿ التي نٌسقيا الزجاجٌي في كتابو كجدنا كثرتيا تخرج عف الغاية مف  يقكؿ: "كا 
النحك... إلى ما يمكف أف نسٌميو فمسفة العمؿ النحكية، كىي فمسفة في جميكرىا غير عممية كليس 

ائؿ نحكٌم" كيقٌدـ عف ذلؾ أمثمة فيقكؿ: "كأف يتساءلكا عف سبب اإلعراب في االسـ، كلـ كراءىا أم ط
كاف يظير في آخره كال يظير في كسطو أك في أٌكلو؟" كقكلو: "أك يتساءلكف عف عدـ جزمو كالفعؿ؟ 

ض، كلـ كلـ كاف المثنى يرفع باأللؼ كال يرفع بالكاك؟ كلـ ضـٌ النصب فيو كفي الجمع السالـ إلى الخف
يضـ إلى الرفع؟ كمف ذلؾ أف يتساءلكا عف الفعؿ كالمصدر أييما مأخكذ مف صاحبو كمشتٌؽ منو؟ 
كىؿ اإلعراب أسبؽ أك الكبلـ؟" إلى أف يقكؿ: "كلكٌؿ سؤاؿ مف ىذه األسئمة جكابو، كفي يد كٌؿ جكاب 

ؼ الظاىر لمنظاـ، كلبياف عمتو كدليمو" بعيدا عف التعميؿ بما تفرضو البنية، الذم يتكٌقؼ عند حٌد الكص
ضركرة االحتكاـ إلى الذىف في التعميؿ، يقكؿ الزٌجاجٌي: "إٌف النٌجار سابؽ لمباب الذم نجره، كال يجب 
مف ذلؾ أف يككف سابقا لمخشب الذم منو نجر الباب، كمثؿ ىذا كاضح بٌيف، فكذلؾ مثؿ ىذه 

ف لـ تكف أجساما،  فنقكؿ الحركؼ سابقة لعمميا في األسماء الحركؼ كالعكامؿ في األسماء كاألفعاؿ كا 

                               
 . مقدمة شكقي ضيؼ.3الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ط -1
 .102،  ص 3. ج1مد بف حمزة الحسني العمكم، أمالي ابف الشجرم، طىبة ا بف عمي بف مح -2
 .بتصرؼ . مقدمة شكقي ضيؼ3الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ط -3
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كعف ككف الفعؿ المضارع يقع بمفظ كاحد لمحاؿ كلممستقبؿ، فإٌف العٌمة في نظر الزٌجاجٌي  1كاألفعاؿ"
فيو ذىنية، كىي: "لٌما ضارع الفعؿ المستقبؿ األسماء بكقكعو مكقعيا... قكم فأعرب كجعؿ بمفظ كاحد 

 كالعيف 2ء، كما أٌف مف األسماء ما يقع بمفظ كاحد لمعاف كثيرة"يقع بمعنييف حمبل لو عمى شبو األسما
ككاف  صٌكرة، كالشبو في المثاؿ المذككركسائر األلفاظ المشتركة، إذ تقـك العمؿ الذىنية عمى معاني مت

أبك عمي الفارسٌي يقكؿ في 'ىييات' "أنا أفتي مٌرة بككنيا اسما سٌمي بيا الفعؿ كصو كمو كأفتي مٌرة 
فمعٌمو يستجيب لتصٌكر يختمؼ مف مكقؼ إلى مكقؼ  3ظرفا عمى قدر ما يحضرني في الحاؿ"بككنيا 

آخر في عممو التجريدٌم  كال يعدـ أف يككف تعميمو مستندا عمى االحتكاـ إلى سمككو المغكٌم ذاتو 
 أحيانا، لذلؾ كاف اختبلؼ التعميؿ عنده في المسألة الكاحدة.

ؽ إلى مسألة )نكف الكقاية( كقد تطٌرقنا إلييا في حديثنا عف العٌمة كال بأس بالرجكع في ىذا السيا   
البنيكية، لنحاكؿ بياف البعد الذىنٌي في التعميؿ ليا مٌرة أخرل، كنضيؼ إلى ما قيؿ جكانب أخرل 
تتعٌمؽ بعمؿ ىذه النكف، مٌما يظير السمكؾ الذىنٌي في الكبلـ، كفي التجريد كذلؾ، كمعمـك أٌف األفعاؿ 

ميا الجٌر، ألٌف الجٌر خاٌص باألسماء "فمٌما لـ يدخؿ األفعاؿ جٌر آثركا أاٌل يدخميا ما ىك بمفظو ال يدخ
 4كمف معدنو خكفا كحراسة مف أف يتطٌرؽ إلييا الجٌر، فجاؤكا بالنكف مزيدة قبؿ الياء ليقع عمييا الكسر"

 –االستعانة  –العتماد فيذا تفسير ذىنٌي لسمكؾ لغكٌم قائـ عمى أساس ذىنٌي يمكف أف يتضٌمف: ا
االضطرار...، لتجتمع حكؿ نكف الكقاية بيذا عٌمتاف، يمكف  –التصنيؼ  -االحتراس –المجكء 

 النحك: ىذا تمخيصيما بالشكؿ عمى
 
 

                               
 .84ص  .3جاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، طالز  -1
 .87ص  نفسو، -2
 .500عبد اإللو نبياف، ابف يعيش النحكٌم دراسة، دط. ص  -3
 .508ص  نفسو، -4



 الفصل الثاني البناء التصّورّي ونظرية النحو العربيّ 

 

115 
 

 سماع        ب.  أ نكف الكقاية              

 الياء أخت الكسرة                          . ذ أ                  

 ماد   احتراس   استعانة   لجكء      تصنيؼاعت    
 كالعٌمة البنيكية في ىذه الحالة أساسيا عٌمة ذىنية، مثمما ىك ظاىر في الشكؿ.

 نب الذىنٌي عند ابف يعيش، مفيـك )الحسف كالقبح(مف مظاىر التعميؿ كالبحث عف العمة مف الجاك    
كحٌد الحسف  ألصكؿ كالفقو كاألخبلؽ كغيرىاكا "كقضية الحسف كالقبح في أصميا مف قضايا عمـ الكبلـ

كىذاف االعتباراف ذىنياف، كليسا مف مكضكعات  1كالقبح مكضع نزاع كاسع بيف المعتزلة كاألشعرية"
كاألحكاؿ، كالبٌد مف مبٌرر يسٌكغ البف يعيش  فاف تكصؼ بيما األشياء، كاألفعاؿنظاـ المغة، ألٌنيما كص

في  مة كالمنافرةيف الذىنييف لمتعميؿ، فمف ذلؾ مثبل: االستثقاؿ/المبلءكلغيره االعتماد عمى ىذيف العامم
المعنى أك الجانب الصكتٌي/ المحف )البٌلحف الذم يرل لحنو صكابا( "فإف كاف سيًمع مٌمف ترضى 
"  2عربيتو فبل بٌد أف يككف قد حاكؿ بو مذىبا أك نحا نحكا مف الكجكه أك استيكاه أمر غٌمطو

ألٌف القميؿ أقؿ فصاحة /كالكبلـ/نظاـ المغة  -لكثرة )إف كاف مستعمبل فيك مستساغ(كالصكاب/القمة، كا
ليس معركضا عمى ىذيف الكصفيف/الحسف كالقبح، كلكٌف الممارسة تخضع ليما كذلؾ باعتبار مدل 

فيبنى تكافؽ الكبلـ مع الداللة/ المياقة /مناسبة المفظ لممعنى/ لممقاـ/ المبلءمة الصكتية أك المنافرة/.. 
الكبلـ مبدئيا عمى كٌؿ ما يتضٌمنو المفيكماف )حسف/قبح( مف دالالت، كىما اعتباراف ذىنياف، أك حيف 

في معرض حديثو عف عدكؿ في بعض األسماء، دليؿ  3يقكؿ ابف جٌني "كلسنا نعرؼ سببا أكجب.."
كاالستخفاؼ، فيي  عمى ككف تمؾ العٌمة خارجة عف نطاؽ بنية المغة، كلـ يذكر أٌنيا عٌمة االستثقاؿ

ذىنية، كيؤٌكد ىذا قكلو كذلؾ: "فإف قمت: فقد نجد في المغة أشياء كثيرة غير محصاة كال محٌصمة، ال 

                               
 .516ص  اف، ابف يعيش النحكٌم دراسة، دط.اإللو نبي عبد -1
 .138، دار المعارؼ، ص 1968. القاىرة: 7شكقي ضيؼ، المدارس النحكية، ط -2
 .52، ص 1. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -3
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فإلى أٌم شيء  1نعرؼ ليا سببا...، فمف ذلؾ إىماؿ ما أىمؿ، كليس في القياس ما يدعكا إلى إىمالو"
ؿ البنيكية كيككف بحثيا أقرب إلى يرجع السبب إف لـ يكف ذىنيا، حيف ال تككف التفسيرات بالعم

 عٌمة تقـك عمى أساس ذىنيٌ  الماضية كعدـ تحريكيا بغير الفتحالتصٌكر كحسب، كفي فتح األفعاؿ 
كحيف لـ تكف الضٌمة عكض الفتحة، كعٌمة ذلؾ حسب محٌقؽ )الكتاب( ككف "األفعاؿ كٌميا حٌقيا أف 

ا كانت فيو كٌؿ األفعاؿ، باختبلؼ أزمنتيا كىك تككف مسٌكنة األكاخر" رغـ أٌنو لـ يرد مف المسمكع م
المقصكد مف قكلو: مسٌكنة األكاخر "غير أٌف األفعاؿ انقسمت ثبلثة أقساـ: فقسـ منيا ضارع األسماء 
مضارعة تامة فاستحٌؽ أف يككف معربا" كيقصد الفعؿ المضارع "كالضرب الثاني ما ضارع األسماء 

ف المنزلتيف، لـ يرؽ إلى المضارع ليعرب مثمو، كلـ يكف مثؿ مضارعة ناقصة، كىك الماضي" منزلة بي
األمر ليبنى مثمو عمى السككف، فكاف بيف ىذا كذاؾ، فتحٌرؾ بالفتح، كبني عميو "كالضرب الثالث ما لـ 
يضارع األسماء بكجو مف الكجكه، كىك فعؿ األمر" فالتـز البناء عمى السككف، كأٌما بناء الماضي عمى 

فقد بنيت عٌمة الفرؽ بيف األفعاؿ الثبلثة: ماض/مضارع/أمر مف 2ما أٌنيا أخٌؼ الحركات"الفتح فذلؾ "ل
حيث حركة آخره، بيف إعراب كبناء، كبيف بناء عمى الفتح كالبناء عمى السككف، عمى مدل مشابية 
الفعؿ لبلسـ، كىي عٌمة أساسيا ذىنٌي، كككف تحريؾ الماضي بالفتح ككف ىذه الحركة أخٌؼ، كىذه 

 كالفيزيكلكجية في ىذه المسألة كما يمي: جتمعت األسس: البنيكية، كالذىنيةألساس فيزيكلكجٌي، فاا
 
 .ب              بناء الماضي          إعراب المضارع            بناء األمرأ      
 

 .ذ                   فتح                    تحريؾ                  سككفأ       
 
 االسـ      مشابية جزئية           مشابية كٌمية            ال مشابية                  

                               
 .51، ص 1ج .2ابف جٌني، الخصائص، ط -1
 ، في ىامش الصفحة.16، ص 1سيبكيو، كتاب سيبكيو، ج -2
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 . ذأمشابية الفعؿ لبلسـ /عدـ المشابية / 
 + أ. ؼ                   2+ أ. ذ 1أ.ب / أ. ذ         .ذ أ. ؼ / أالبناء عمى الفتح بحثا عف األخٌؼ/ 

ٌي كذلؾ، ىذا التصٌكر/السمكؾ الذىنٌي الذم يمكف تسميتو: )التكٌقع( كمٌما يرتكز عميو التعميؿ الذىن   
كلقد ذكر ابف جٌني ما يبٌيف ىذا المعنى في باب )حمؿ الشيء عمى الشيء مف غير الكجو الذم 
 1أعطى األٌكؿ ذلؾ الحكـ( قكلو: "قالكا: صحراكات، فأبدلكا اليمزة كاكا لئبٌل يجمعكا بيف عممي تأنيث"

ا: )صحراءات( لجمع )صحراء( كلكف قالكا )صحراكات( كالسبب حسب ابف جٌني ىك فيـ لـ يقكلك 
 إذ العبلمتاف بارزتاف في الكممة تحاشي الجمع بيف عبلمتي تأنيث: )اليمزة( ك)التاء( كىذا لو تبريره،

كىذا  البدك أٌنيـ فعمكا ىذا ألجؿ ذاؾ كلكف ىذا يبقى تصٌكرا خاٌصا بو، إاٌل أف يككف قد كرد عف العرب
محاؿ، فيـ، كما نٌص عمى ذلؾ الخميؿ، لـ يصٌرحكا بعمؿ ما ذىبكا إليو مف أكجو الكبلـ، كلكف ىذا ال 
يعدـ أف يككنكا سمككا ىذا السمكؾ المغكٌم بسبب ىذا التكٌقع تحديدا، كنحف نرل أٌف لو ما يبٌرره، كمٌما 

عمى طرؼ منو، كيرل يدخؿ ضمف األساس كذلؾ مجيء بعض حركؼ المعاني حشكا في المفظ ال 
كؼ المعاني فحٌصنكىا ابف جٌني أٌف ذلؾ لغرض تحصينو مف الحذؼ المتكٌقع "كعمى ىذا حشكا بحر 

 كألؼ التكسير 2كأًمنكا عمييا ما ال يؤمف عمى األطراؼ، المعٌرضة لمحذؼ كاإلجحاؼ" بككنيا حشكا
 كياء التصغير، بسبب ىذا السمكؾ الذىنٌي.

 ىك قكلو: )في جفاف تعترم نادينا، كسديؼ حيف ىاج الصنًَّبٍر(بيت طرفة، ك كلقد استعاف ابف جٌني ب   
" نٍَّبري  3إلظيار عدكؿ لـ يكف اضطراريا، كلـ يكف بسبب االستثقاؿ فيقكؿ تعميقا عمى البيت: "يريد الصِّ

تنتقؿ فكاف أف  حاجتو إلى تحريؾ القافية لتستقيـبضـٌ الٌراء، كلكٌنو نقؿ حركة الٌراء إلى ما قبميا ل
)الضٌمة( التي عمى الراء إلى الباء قبميا، ليصير الفظ )الٌصنَّبيٍر( كلكٌنيا كانت كسرة عمى الباء بدال 
مف الضٌمة المفترض أف تككف، فما الدافع إلى ذلؾ؟ فالجكاب كما يمي: "تصٌكر معنى إضافة الظرؼ 

                               
 .214، ص 1. ج2صائص، طابف جٌني، الخ -1
 .225، ص نفسو -2
 .281، ص نفسو -3
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فمٌما كاف كذلؾ، كاف ما  خير ؼ إليو )ىٍيًج( بكسر حرفو األليككف الفعؿ بمثابة المضا 1إلى الفعؿ"
بعده مضافا إليو آخر مكسكرا آخره، فكاف )الصنٍَّبًر( ككانت الحركة المنقكلة كسرة، كيضيؼ: "فمٌما 

كيظير لفظ التصٌكر مٌرتيف في ما أكردناه عف  2احتاج إلى حركة الباء تصٌكر معنى الجٌر فكسر الباء"
حتممو مف داللة ىك القصد مف ىذا العدكؿ، حيف قاؿ: ابف جٌني، كىك يؤٌكد أٌف ىذا المفيـك كما ي

"كلكال ما أكردتو في ىذا لكاف الضـٌ مكاف الكسر، كىذا أقرب مأخذا مف أف تقكؿ: إٌنو حٌرؼ القافية 
 ألٌنو في ذلؾ يكفيو تحريؾ الباء لمضركرة الشعرية" مؤٌكدا ذلؾ بنفيو ككف العدكؿ لمضركرة الشعرية،

 كحكصمة ذلؾ قكلنا:
 كىك األصؿ. (صّنْبر  )ألكؿ: ما لـ يكف، كىك: ا -*
 بسبب تصٌكر الشاعر لئلضافة. (صّنْبر  )الثاني: المتصٌكر كلـ يكف، كىك  -*
 .)صّنب ْر(لمضركرة الشعرية، عكض:  (صّنب رْ )الثالث: ما كاف، كىك  -*

دك، قصد الشاعر لكٌف الذم ييٌمنا ىك الثاني، كاألساس الذىنٌي المبٌرر ليذا السمكؾ ىك، عمى ما يب
إلى اعتبار اإلضافة في المكضع المذككر مف البيت، كليس لتمؾ اإلضافة ما مبٌررىا بنيكيا، فبل 
ٌنما يمكف إضافة معنى الفعؿ إلى االسـ حيف يتكٌسطيما حرؼ جٌر كليذا  يضاؼ االسـ إلى الفعؿ، كا 

 سٌميت حركؼ الجٌر )حركؼ إضافة( كعميو نقكؿ:
 ـ يككف بحرؼ جٌر.إضافة الفعؿ إلى االس -
كركد )الكسرة( مع أٌف المكضع مكضع )الضٌمة( دليؿ عمى إمكاف تصٌكر األمريف: اإلضافة كحرؼ  -

 الجٌر، لككف الطرفيف اسـ كفعؿ.
نتصٌكر حينئذ ما يمي: غياب حرؼ الجٌر، كبقاء اإلضافة، أٌدل إلى تغيير مكقع طرفي اإلضافة 

 .فصار االسـ مضافا إلى الفعؿ كليس العكس

                               
 .281، ص 1. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -1
 .281، ص نفسو -2
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ذىنٌي، كىك }التكٌىـ{ لكجكد مبٌرر لكبل التصٌكريف  -عمى ما يبدك–كأساس العٌمة في ىذا السمكؾ المغكٌم 
 الذيف ذكرناىما.                                          

كضمف ىذا السياؽ دائما، بخصكص ىذا األساس الذىنٌي لمتعميؿ، يكرد ابف جٌني مكضكع اإلضافة    
ـى لـ يضؼ الشيء إلى نفسو: "ألٌف الشيء ال يضاؼ إلى نفسو فإف كيقكؿ حينئذ قيؿ: ألٌف  قيؿ: كل

الغرض مف اإلضافة إٌنما ىك التعريؼ كالتخصيص، كالشيء إٌنما يعٌرفو غيره" لبياف ىذا األساس 
ذىف كىك تعميؿ قائـ عمى ال1الذىنٌي، ككاف التعميؿ لذلؾ: "ألٌف اإلنساف ال يككف أخا نفسو كال صاحبيا"

مثمما ىك ظاىر، كيرل أٌف "المستقبؿ أٌكؿ األفعاؿ، كاحتٌج لذلؾ بأٌف األفعاؿ المستقبؿ تقع بيا العادات  
ثـٌ تكجد فتككف حاال ثـٌ يمضي عمييا الزماف فتككف في الماضي"

بناء عمى تصٌكره كنحكٌم، كالعٌمة  2
ذىنٌي: التكٌىـ، كقد كرد ىذا المفظ كثيرا التي عٌمؿ بيا ذىنية، كمف التصٌكرات التي يقـك عمييا التعميؿ ال

في )الخصائص، كدالئؿ اإلعجاز( إلى جانب ألفاظ كعبارات أخرل مثؿ: )العرؼ كالعادة كما ييجس 
في النفس، مثؿ ىذا الظٌف، طبائع قرائح، أذىاف...( في دالئؿ اإلعجاز، كالتكٌىـ سبب تنتج عنو 

كاعد، كقد تككف نادرة خالفت المتكاتر، كبالتالي خالفت سمككات لغكية، قد تككف متكاترة تبنى عمييا ق
القاعدة، كمف أمثمة ذلؾ جمع العرب )مصيبة( عمى )مصائب( "ككأٌنيـ تكٌىمكا أٌف مصيبة عمى مثاؿ 
ٌنما مصيبة ميفًعمة مف أصاب يصيب  فعيمة، فيمزكىا حيف جمعكىا كما ىمزكا جمع سفينة سفائف، كا 

لكتاب في ذات السياؽ عف ىذه الصيغة بػ)الغمط( كالقياس أف تجمع كعٌبر صاحب ا3كأصميا ميصًكبة"
عمى مصاكب، لكف بسبب التكٌىـ جمعت عمى مصائب، فكاف ىذا السمكؾ المغكٌم بسبب ىذه الخمفية 
الذىنية، كالتصٌكر الذىنٌي ليس بالضركرة مكافقا لئلعراب، بؿ قد يخالفو، ألٌف الذم دفع المتكٌمـ إلى 

تصٌكر في مكقؼ ما قد ال يككف ممكة المغة نفسيا، كلذلؾ فمخالفة قكانيف المغة سمكؾ لغكٌم كفؽ 

                               
 .24، ص 3. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -1
 ، قكؿ المحٌقؽ في ىامش الصفحة.31، ص 2ج نفسو، -2
، الييئة العامة 1954 أميف، اإلسكندرية: . تحقيؽ: إبراىيـ مصطفى، كعبد ا1ابف جٌني، المنصؼ لكتاب التصريؼ، ط -3

 .307، ص 1لمكتب،  ج
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إف صٌحت فرضيات النظرية المعرفية في ككف النحك -كاردة، كلكٌف الذم جعؿ التكافؽ أكسع نطاقا
ىك التقميد/أخذ المغة بالسماع الذم يبدك أٌنو أقكل مف االستجابة لمتصٌكرات لدل كٌؿ متكٌمـ  -تصٌكر
انفراد، كضمف ىذا كذلؾ تقديـ ماحٌقو التأخير، فيك سمكؾ لغكٌم البٌد لو مف تفسير، كلمتبرير لو  عمى

ف كانا جميعا ييٌمانيـ  قاؿ سيبكيو: "كأٌنيـ إٌنما يقٌدمكف الذم بيانو أىـٌ ليـ كىـ ببيانو أعنى، كا 
كالجرجانٌي بقكلو: "كأٌنيـ يقٌدمكف الذم بيانو أىـٌ ليـ" 1كيعنيانيـ"

ضيؼ إلى الدالالت الذىنية التي فن 2
كىذه العٌمة الذىنية، كىي مف األسس التي  الظاىرة مف خبلؿ ىذيف التعميميف ذكرناىا داللة )األكلى(

يقـك عمييا النسؽ التصٌكرٌم، يمكف أف تندرج ضمنيا عمؿ ترتكز ىي عمييا بدكرىا، كسنحاكؿ بياف 
 لؾ عمى النحك اآلتي:كذ العكدة إلى الجدكؿ السابؽ دائما ذلؾ مف خبلؿ

عراب  ب خبر )ما( تشبييا إياه بالمفعكؿعمة تشبيو: كرفع اسـ )كاف( تشبييا إياه بالفاعؿ، كنص - كا 
الفعؿ المضارع لمشابيتو االسـ، كعدـ صرؼ االسـ لشبيو بالفعؿ، كشبييـ الجاـز بالدكاء كالمجزـك 

حقتو نكف التككيد، كمف الشبو كذلؾ بالجسـ الذم بو مرض، كتشبيو اسـ الفاعؿ بالفعؿ المضارع فم
كىذا قاؿ بو أيضا، كشبييا الفعؿ كاف مف عٌدة أكجو: "أٌنيا  3عمؿ )إٌف( كأخكاتيا "ألٌنيا أشبيت الفعؿ"

مبنية عمى الفتح كما أٌف الفعؿ الماضي مبني عمى الفتح" كلك كاف ىذا الشبو مقصكرا عمى الفعؿ 
ٌنيا عمى ثبلثة أحرؼ كما أٌف الفعؿ عمى ثبلثة أحرؼ" الماضي فقط /قد تككف داللة ما في ىذا "أ

ككذلؾ "أٌنيا تمـز األسماء كما أف األفعاؿ تمـز األسماء" كسبب آخر ليذا الشبو "أٌنيا تدخؿ عمييا نكف 
 األفعاؿ" أٌكدت، كشٌبيت، كتمٌنيتالكقاية كما تدخؿ عمى الفعؿ" كيضيؼ شبيا آخر "أٌف فييا معاني 

 شٌبيت بالفعؿ في ككنيا تعمؿ كذلؾ.كاستدركت... كليذا 

                               
 .34، ص 1سيبكيو، كتاب سيبكيو، دط. ج -1
 .107، مكتبة الخانجي، ص 1984عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، قرأه كعٌمؽ عميو: محمكد محمد شاكر، القاىرة:  -2
 .93. ص 1ربية، طبف عبيد ا األنبارٌم، أسرار الععبد الرحمف  -3
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عٌمة فرؽ: كفتح نكف الجمع ككسر نكف المثٌنى، ككالفرؽ بيف االسـ كالفعؿ كالحرؼ الذم كاف  -
التعميؿ فيو عمى أساس ذىنٌي، كذلؾ أٌف االسـ يخبر بو كعنو، كأٌف الفعؿ يخبر بو، كأٌف الحرؼ ال 

 ؿ...إلخ.يخبر بو كال يخبر عنو، ككرفع الفاعؿ كنصب المفعك 
 عٌمة تعكيض: مثؿ تعكيضيـ الميـ في )الميـٌ( مف حرؼ النداء. -
عٌمة نظير: كحمؿ أفعاؿ المقاربة عمى األفعاؿ الناقصة، لككنيا نظيرتيا في عدـ حصكؿ الفائدة  -

بمرفكعيا فقط، كالنكف في التأنيث نظيرة الكاك كالياء في التذكير، كالكسرة نظيرة الفتحة، ألٌف كبلىما 
كب عف اآلخر، )نصب جمع المؤنث السالـ تنكب فيو الكسرة عف الفتحة( )الممنكع مف الصرؼ ين

كالفعؿ  اإلعرابتنكب فيو الفتحة عف الكسرة( كمف جية االختصاص كذلؾ يمكف اعتبار البناء نظير 
 إلخ.إذ ىك نظيره.... التقيا في الجـز حمبل عمى الجرٌ  نظير االسـ، كمثمو كسرىـ أحد الساكنيف إذا

عٌمة نقيض: يقكؿ ابف األنبارٌم في تأكيد ىذا األساس مف التعميؿ: "كىـ يحممكف الشيء عمى ضٌده  -
كالداعي إلى ذلؾ ىك بالخصكص تصٌكر العبلقة بيف الضٌد كما ييحمؿ  1كما يحممكنو عمى نظيره"

)إٌف( لتأكيد اإلثبات عميو، كالنظير كما يحمؿ عميو  كإعماؿ )ال( عمؿ )إٌف( فإٌف )ال( لتأكيد النفي ك
ككصؼ  نقيض، ككحمؿ المذٌكر عمى المؤٌنثكحمؿ إحداىما عمى األخرل مف قبيؿ الحمؿ عمى ال

األكؿ بالثاني أك العكس، كقكلو تعالى ﴿إٌف رحمة ا قريب مف المؤمنيف﴾ يقكؿ ابف جٌني: "كتذكير 
ذىنٌي أساسو أٌف الذكر أصبل  فبنى رأيو عمى تصٌكر 2فرع إلى أصؿ" ردٌ  المؤٌنث كاسع جٌدا، ألٌنو

لؤلنثى، كلو تصٌكر آخر كذلؾ في حمؿ أحد ىذيف النقيضيف عمى اآلخر، كىك الحمؿ عمى المعنى 
أم حيف  3في مثؿ قكؿ الشاعر "سائؿ بني أسد ما ىذه الصكت" فقاؿ: "ذىب إلى تأنيث االستغاثة"

كىذا مثؿ ىذا حيكي عف  عنى الثانيحمؿ المفظ األكؿ عمى مأٌنث )الصكت( كاف يتصٌكر )االستغاثة( ف
 الرجؿ اليمني حيف قاؿ: )جاءتو كتابي( كىك يقصد )الصحيفة( في المعنى.

                               
 .37ص  .1 األنبارٌم، أسرار العربية، طعبد الرحمف بف عبيد ا -1
 .415، ص 2. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -2
 .416، ص نفسو -3
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عٌمة حمؿ عمى المعنى: كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى: ﴿فمف جاءه مكعظة مف رٌبو﴾ حمبل عمى معنى  -
 الكعظ، أك حمؿ )الكتاب( عمى )الصحيفة( كما رأينا في الحمؿ عمى النقيض. 

أصؿ: كالسككف في البناء، ككاالستصحاب، المراد مف األصؿ البقاء عميو مثؿ )استحكذ(  عٌمة -
 كنحكه" بتصحيح )الكاك( كعدـ حممو عمى )استقاـ( ألٌنو مسمكع ىكذا.

عٌمة أكلى: كيعنى ىذا األساس مف التعميؿ بترتيب كحدات المغة حسب ما ينٌص عميو االستعماؿ  -
كالفعؿ عمى الفاعؿ، صدارة بعض حركؼ المعاني في الكبلـ، ذلؾ ألٌنو كتقديـ الفاعؿ عمى المفعكؿ، 

البٌد أٌف يككف ىذا الترتيب خاضعا لمنطؽ ما بعيدا عف ككف ذلؾ مجٌرد العناية بالمتقٌدـ "كقد كقع في 
ظنكف الناس أٌنو يكفي أف يقاؿ: إٌنو قيدِّـ لمعناية، كألٌف ذكره أىـٌ، مف أف ييذكر مف أيف كانت تمؾ 

عناية؟ كبـ كاف أىـٌ، كبتخٌيميـ ذلؾ، قد صغير أمر التقديـ كالتأخير في نفكسيـ"ال
رٌبما يرل الجرجاني  1

أـ أٌنو كاف يٌتجو صكب  لؾ يمكف التفكير في تصٌكرات أخرلكالتأخير، كمف كراء ذ عمبل أخرل لمتقديـ
 االعتبارات الببلغية كحسب.   

 كرتو لممنصرؼ في نحك: )سبلسبلن كأغبلالن(.عٌمة مشاكمة: كتنكيف غير المنصرؼ، لمجا -
عٌمة معادلة: كجٌر ما ال ينصرؼ بالفتح حمبل عمى النصب، ثـٌ عادلكا بينيما فحممكا النصب عمى  -

 الجٌر في جمع المؤٌنث السالـ.
عٌمة قرب كتسٌمى كذلؾ عٌمة مجاكرة: كما في جٌر الجكار لمجاكرة المجركر/ )ىذا جحر ضٌب  -

 ـ )ا( في )الحمدي ليمو( لمجاكرتيا الداؿ.( كضـٌ الخربو 
 عٌمة جكاز،: كإلحاؽ عبلمة التأنيث لممسند المجازٌم التأنيث الظاىر. -
المؤٌنث دكف القانتات بتغميب المذٌكر عمى عٌمة تغميب: كما في قكلو تعالى:﴿ككانت مف القانتيف﴾  -

 ..إلخ. ،كالتغميب يككف تارة لمشرؼ، كأخرل لمتخفيؼ، كأخرل لمكثرة

                               
 .108عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص  -1
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( أم: )ىذا( إذا رفعتو، أك )انظر( إذا  - َى عٌمة داللة: كما في حذؼ العامؿ في قكلؾ: )اليبلؿي
 نصبت.

عٌمة تحميؿ: نحك االستدالؿ عمى اسمية )كيؼ( بنفي حرفيتيا، ألٌنيا مع االسـ كبلـ، كنفي فعمٌيتيا  -
 لمجاكرتيا الفعؿ ببل فاصؿ.

 : )ميكسىٍكف( بفتح ما قبؿ الكاك إشعارا بأٌف المحذكؼ ألؼ.عٌمة إشعار: كقكليـ في جمع )مكسى( -
فيذه بعض جكانب التعميؿ الذم يقـك عمى أساس ذىنٌي، كبعضيا يمكف أف نجده في أسس التعميؿ 
األخرل، كعٌمة اإلشعار، كالتحميؿ، كالمعادلة، كاألكلى، كاألصؿ، كالنقيض، كالنظير، في األساس 

 البنيكٌم.
 العمؿ تقـك عمى أسس: فيزيكلكجي، كبنيكم، كذىني، كاجتماعٌي. كيظير مٌما سبؽ أفٌ 

 تقـك ىذه األسس بدكرىا عمى تصٌكرات. 
كقد  التخفيؼمف التصٌكرات التي يقـك عمييا األساس الفيزيكلكجٌي: االستثقاؿ، كالكجكب، كاالختصار ك 

 يرتكز عمى كاحدة منيا أك أكثر في آف كاحد. 
يا األساس الذىنٌي: اإلشعار، كالتحميؿ، كالمعادلة، كاألكلى كاألصؿ كمف التصكرات التي يقـك عمي

 كالنقيض، كالنظير، كبعضيا يمكف أف تقـك عميو أسس التعميؿ األخرل، عمى سبيؿ االشتراؾ.
 كجٌي كالذىنٌي، كعمى أحدىما تارةأٌما األساس البنيكٌم فيك يرتكز عمى األساسيف المذككريف: الفيزيكل

ة أخرل، كقد ال يرتكز عمى أٌم منيما، أٌما األساس االجتماعي فنحف نعتبره أصؿ كعمييما معا تار 
كما قد يقـك األساس  جي عمى األساسيف البنيكم كالذىنياألساس البنيكٌم، كقد يقـك األساس الفيزيكلك 

الذىنٌي عمى األساسيف البنيكم كالفيزيكلكجي، كىذا بسبب تداخؿ التصٌكرات التي تقـك عمييا ىذه 
    ذاتيا، كيمكف تمثيؿ ذلؾ كما يمي:األسس الثبلثة 

 بنيكم            ذىني                   
 فيزيكلكجي                                    

 بنيكم محض                                    
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ف المتكٌمـ مف قكانيف األساس البنيكٌم ال يقـك أحيانا إاٌل عمى تصٌكر كاحد، كىك ما يختزف في ذى
 النظاـ المغكمٌ 
 بنيكٌم                  ذىنٌي                        

 فيزيكلكجيٌ                                          
 ذىنٌي محض                                        

ٌنما ىي عناصر التجربة يقـك األساس الذىنٌي أحيانا عمى تصٌكرات ال عبلقة ليا بنظاـ ال مغة، كا 
 المعرفية العاٌمة خارج المغة.

 بنيكمٌ           فيزيكلكجي                     
 ذىني                                        
 فيزيكلكجي محض                                        

أك الفيزيكلكجٌي، كنراه يشتمؿ عمى كبل الجانبيف ال يتعٌدل األساس الفيزيكلكجٌي أثر الثقؿ النفسٌي 
الفيزيكلكجي( ألٌف مسألة االستثقاؿ تدرؾ بالجانبيف معا أحيانا، كبأحدىما دكف اآلخر أحيانا  -)النفسيٌ 
 أخرل. 

يؤٌدم ىذا إلى تكٌتؿ ىذه األسس أثناء التعميؿ، بسبب تكٌتؿ التصٌكرات في األساس الكاحد، أك    
ألساسيف أك أكثر، كنحف نعتبر أٌنو إذا ال زمت بعض األسس تكٌتميا صارت كأٌنيا الحتماؿ التعميؿ 

 .)قوالب ذىنية(قكالب، يمكف أف نطمؽ عمييا اسـ: 
إف جاز لنا استعماؿ ىذا المصطمح، فنحف نرـك إطبلقو عمى ظاىرة كأٌنيا تٌطرد  القوالب الذىنية: -*

ما مف تعميؿ لظاىرة نحكية إاٌل كاحتممت فيو العٌمة عمى مستكل العمؿ كأسسيا كتصٌكرات ىذه األسس، ف
عٌمة أخرل إلى جانبيا، تشترؾ معيا في الحكـ المعٌمؿ لو، كالتعميؿ لرفع المبتدأ بثبلث عمؿ عمى 

 : عمى ىذا النحكاألقٌؿ، كذلؾ 
  المبتدأ قكيا بمكقعو كىي اعتبار ()ع ذ -
 القاضية برفع المبتدأ النحكيةكىي الحكـ الذم تنٌص عميو القاعدة  (ب )ع -
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كىما تصكر كاحد -المتمٌثمة في اعتبار الضٌمة أقكل الحركات، ليندمج التصكراف الذىنياف ()ع ؼ -
: ما يستفاد مف بذلؾ عمى تصٌكر ذىنٌي آخر، كىكقكة المكقع كقكة الحركة، كيحيبلف  -في األصؿ

 الشكؿ اآلتي: كقد يظير ىذا مف خبلؿ سب/التجانس/المبلءمة/المساكاة...(التنا)
 

 (    أ ذ +  أ ب +  أ ؼ      ؽ)ع                
 

 المكقع / الحكـ / الحركة                      
 

 تناسب/انسجاـ...        (قوة/ )2ص(        قوة/ )1ص                  
ؿ، كالتصٌكر ىنا ىك )القكة( فتكٌتؿ ىذه األسس الثبلثة في ىذه العٌمة، سببو كحدة التصٌكر في ىذا المثا

ؼ( بإحدل أ  –ذ عد الجمع بيف األساسيف المعٌبر)أ ( كالذم عٌبرنا عميو ب2ص - 1صممٌثبل في )
 تطابؽ...( كغيرىا –مساكاة  –تكافؽ  –انسجاـ  –التصٌكرات المترتٌبة عف ىذا الجمع، كىي: )تناسب 

كنعتبر ىذه التكٌتبلت لؤلسس/  ييا قالبا ذىنيا ت التي يتبلـز فكىذا التكٌتؿ ىك الذم نعتبره في الحاال
التي تقـك عمييا العٌمة، كلمتصٌكرات التي تقـك عمييا األسس، في كٌؿ األحكاؿ، سكاء أكانت متبلزمة أـ 

 لـ تكف متبلزمة، أنساقا تصٌكرٌية.
 ذج لتكٌتؿ العمؿ/القكالب كما يمي:كيمكف تقديـ نما 
 عٌمة بناء الفعؿ الماضي عمى الفتح         ع.)التحريؾ(   ؼ// )شبو(    أذ        أ        
 

  ئي باالسـ                    ب        شبو جز ع            
 ؼع ب + ع ذ + ع             
 
 



 الفصل الثاني البناء التصّورّي ونظرية النحو العربيّ 

 

126 
 

 تخصيص المبتدأ بالرفع.                )قكة الحركة(     ع ذ       ع ؼ// )قكة المكقع(   
 
 مبلزمة الحركة كالمكقع ب           ع       
 ع ذ + ع ؼ + ع ب / )ؽ(          

.............................................................................................. 
 قمب الكاك ياء في مضارع الفعؿ الماضي الذم         (1)حكـ     )ثقؿ( ذ//ع ؼ       ع   

 أٌكلو كاك.                                                
                  ب/ شبيو/نظير/نقيض       ع 

       
 (2)حكـ       

       ع ؼ + ع ذ + ع ب / )ؽ(         
 نقؿ حركة الحرؼ األخير إلى الحرؼ الذم قبمو       ع(     )استثقاؿ(تكقٌ ع ذ        ع ؼ// ) 

 لتحاشي التقاء الساكنيف في حاؿ بقاء الحركة في                  / )ؽ( ؼ ذ + عع          
 محٌميا، كنبلحظ تكتؿ العمتيف)ع.ذ+ ع.ؼ( دكف                                                 
                                 العمة )ع.ب( ألٌف ىذا السمكؾ اختيارٌم.                                                   

.............................................................................................. 
 تصريؼ المفظ بعد اعتقاد االسمية فيو، كمثؿ:                           ب   ع ذ        ع     

 إذا( بقكلنا: إذكاف ... عمى اعتقاد اسميتيا)                                                   
 حكـ.                      تكٌىـ/اعتقاد          

 ع ذ + ع ب / )ؽ(     
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يقـك التعميؿ عمى العمؿ، كتقـك العمؿ عمى أسس، كتقـك األسس عمى التصٌكرات، كتقـك التصٌكرات    
كلبياف  بنيكٌم، أك ذىنٌي، أك فيزيكلكجيٌ ٌما عمى التكٌىـ، كلقد رأينا أمثمة عف العمؿ التي أصميا إ

 التصٌكرات التي تقـك عمى التكٌىـ نكرد ىذا النمكذج:
 ج الصنًَّبٍر(في جفاف تعترم نادينا   كسديؼ حيف ىاقاؿ طرفة: )

ىذا البيت عٌمؽ عميو ابف جٌني، كقٌدـ تعميبل لمسمكؾ المغكٌم البلفت لبلنتباه في نظر ابف جٌني، أٌف 
{ لكٌف الشاعر نقؿ حركة الراء إلى الباء  -كتحديدا في آخره–ـ في البيت أصؿ الكبل القكؿ بػ }الٌصٌنٍبري

لمضركرة الشعرية عمى ما يبدك، كحركة الراء )ضٌمة( لكٌف الحركة المنقكلة مف الراء إلى الباء )كسرة( 
ٌىـ، مف خبلؿ تكٌىـ فقاؿ )الصٌنًبٍر(، فعٌمة ظيكر الكسرة في ىذا المكضع، قياـ التصٌكر عمى التك 

الشاعر )اإلضافة( كىذا ما عٌمؿ بو ابف جٌني، كاإلضافة مف قكانيف المغة العربية، كبالتالي يصير 
 النحك: ىذا األمر عمى

 أ ب + أ ذ  أ.ؼ                     

 حرؼ جٌر )حرؼ إضافة(         إضافة  تكٌىـ             أ.ب      

 طرفا اإلضافة اسـ كفعؿ                                       إضافة     

 كاألصؿ العكس                       

 أ ؼ + أ ذ/ت + أ ب/ )ؽ(        

كاألساس  ساس الفيزيكلكجي كاألساس الذىنيٌ ىذا القالب الذىنٌي يقـك عمى: األساس البنيكم، كاأل
 ر حقيقي لئلضافة في ىذا التركيبو ال يكجد مبرٌ الذىنٌي )تصٌكر اإلضافة( قائـ عمى التكٌىـ، ألنٌ 

لكٌف إضافة  إلضافة الفعؿ إلى االسـ -اإلضافةحرؼ –يحتمؿ ىذا الكضع تكٌىـ كجكد حرؼ جٌر 
االسـ إلى الفعؿ ىك الحاصؿ، يعتبر ابف جٌني أٌف الشاعر أضاؼ االسـ )حيف( إلى الفعؿ )ىاج( 

 بو رٌبما عدـ كجكد حرؼ الجر حقيقة. كجعؿ )الصٌنًبر( مضافا ثانيا، كىذا القمب سب
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 :البناء التصّوري من خالل تعميالت النحاة العرب القدماءالمطمب الثاني: 
 البناء التصّورّي والتجريد:  -1
بصفة ما  ىدفنا في ىذا الباب تسميط الضكء عمى البناءات الصٌكرية كما يراىا النحاة العرب القدماء   

فيك بذلؾ يمكف  تيـ دمجا بيف مختمؼ أسس التعميؿذلؾ نممس مف تعميبل، كلأثناء ممارستيـ التجريد
عٌده كشفا عف خطكات/مكٌكنات ما يسٌمى )النسؽ التصٌكرٌم( كأسسو، سكاء في حديثيـ عف )العٌمة( 
ك)القياس( أك في تعميميـ لبعض الظكاىر المغكية، مٌما يعيننا عمى تحديد المفاىيـ الداٌلة صراحة، سكاء 

أنساقا  عمكما بقصد أك دكف قصد ىذا المعنى الذم نسعى إلى التثٌبت منو، عمى ككف المغة أكاف ذلؾ
تصٌكرية، كأٌف التعميؿ النحكٌم يميط الغطاء عنيا كيبٌينيا/األنساؽ، كأٌنيا تقـك عمى مجمكعة مف 

كف ث يميتقٍكلبت في معظـ األحياف، بح األسس، كقد أشرنا إلى ىذا تحت مسٌمى )العمؿ...( التي
باإلضافة  ةتعميؿ أم سمكؾ لغكٌم بعٌمتيف مختمفتيف عمى األقٌؿ، كالنسؽ التصٌكرٌم يتشٌكؿ مف ىذه القىٍكلب

 إلى كجكد الحدث الكبلمٌي الحٌي.
نعتقد بأٌف القكالب الذىنية تتجٌسد كتنكشؼ مف خبلؿ الكبلـ، إف اىتممنا بتشخيصيا، ألٌف    

كتعقُّدىا، يمكف الكشؼ عف أصكليا عف طريؽ التعميؿ  ياالمغكية رغـ اختبلفيا، كتشٌعب السمككات
ف لـ تنطؽ  كالقياس النحكييف، ألٌف "العمؿ النحكية كالقياس شيء أرادتو العرب كفعمتو كا 

كلكٌف النحاة كشفكا عنيا عف طريؽ التجريد، كسنسعى في ىذا القسـ إلى بياف األنساؽ 1بمصطمحاتو"
كرأينا أف نسٌمط  ارتكزكا عمييا مف خبلؿ تعميبلتيـألسس التي كالتصٌكرات التي تصٌكرىا النحاة، كا

كسيبكيو، كابف  كالخميؿ لتجريد في مسائؿ التعميؿ كالقياسالضكء عمى بعض النحاة الذيف كثر عندىـ ا
 .جٌني، كعبد القاىر الجرجانٌي، كابف األنبارٌم، كالسيكطٌي، كالزٌجاجيٌ 

ا يرككنو عف كتاب سيبكيو أٌنو يذكر الدارسكف فيمه(: 181 -سيبويو )تخمفيات التجريد عند  -أ
و كاف يرل التعميؿ فارضا نفسو، كقد يفٌسر ىذا قكليو: فمعمٌ ، ليا سيبكيو تعميبل ذكرما مف مسالة فيو إاٌل 

                               
 .95عية، ص ، مديرية الكتب كالمطبكعات الجام1963سعيد األفغاني، في أصكؿ النحك، دط. دمشؽ:  -1
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كيو حديث عف الخميؿ في اآلف كحديثنا عف سيب1"كليس شيء يضطركف إليو إال كىـ يحاكلكف بو كجيا"
كحامؿ لنظيرتو النحكية متبٌف ليا، يضاؼ إلى ذلؾ كٌمو مكاقؼ  ألٌف األكؿ تمميذ الثاني كراًك عنو، نفسو

سيبكيو الخاٌصة بو، كال بأس أف نستعرض بعض ما بدا لنا مكافقا لبلفتراض الذم نسعى إلى التثٌبت 
 منو.

ينطمؽ سيبكيو مف ىذه الخمفية في تعميمو لعدـ ككف الكاك عبلمة رفع لممثٌنى  التجريد والخمفية الذىنية:
ؿ: "اعمـ أٌنؾ إذا ثٌنيت الكاحد ... يككف في الرفع ألفا، كلـ يكف كاكان ليفصؿ بيف التثنية كالجمع إذ يقك 

فضركرة التمييز بيف المثنى كالجمع المذٌكر السالـ في نظر سيبكيو، عٌمة ىذا  2الذم عمى حٌد التثنية"
بير عنو بكجكب التمييز بيف يمكف التع ، السمكؾ المغكٌم، كىي كما نرل، عٌمة ترتكز عمى تصٌكر ذىنيٌ 

شيئيف مختمفيف كي ال يمتبس أحدىما باآلخر، كتدخؿ ضمف ىذا التصٌكر عٌمة فتح النكف في جمع 
ذا جمعت عمى حٌد التثنية...المذكر السالـ كذلؾ، إذ يقكؿ سيبكيو كنكنيا مفتكحة، فٌرقكا بينيا كبيف  : "كا 

تعميؿ لئلشارة فإٌف ك  ر الذم آخره كاك كنكف أك ياء كنكفكالمقصكد بحٌد التثنية جمع المذكٌ  3نكف االثنيف"
بف األنبارٌم، رغـ تأٌخره زمنيا عف سيبكيو، يختمؼ عف تعميؿ سيبكيو مف حيث الخمفية التي انطمؽ ا

العرب يكثركف مٌما يستخٌفكف، كيقٌممكف مٌما منيا، إذ يقـك عمى األساس الفيزيكلكجٌي، فيك يرل أٌف 
ككانت األلؼ أخٌؼ مف الكاك، كاف األخٌؼ  المثٌنى أكثر في كبلميـ مف الجمع يستثقمكف، كلٌما كاف
 .4لؤلكثر، كاألثقؿ لؤلقؿٌ 

كبالتالي  حاؿ النصب، ككسرىا في حاؿ الجرٌ  كقد يككف سبب كسر تاء جمع المؤٌنث السالـ في   
نممسو مف تعميؿ الجمع بيف الحاليف في حركة كاحدة، تصٌكر عبلقات عف طريؽ التجريد، كىذا ما قد 

كالتنكيف  تي ىي حرؼ اإلعراب كالكاك كالياءسيبكيو ليذه الظاىرة حيث قاؿ: "ألٌنيـ جعمكا التاء ال

                               
 .32، ص 1سيبكيو، كتاب سيبكيو، دط. ج -1
 ، )بتصٌرؼ(.18-17، ص نفسو -2
 ، )بتصرؼ(.18ص نفسو،  -3
 .بتصرؼ 45. ص 1أسرار العربية، طابف األنبارم،  - 4
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بمنزلة النكف ألٌنيا في التأنيث نظيرة الكاك كالياء في التذكير فأجركىا ميجراىا"
كىذه العبلقات المتصٌكرة 1

 الظاىرة حمؿ المؤٌنث عمى المذٌكرألٌف في ىذه  منطمقاتيا ذىنية، انطبلقا مف تصٌكر الفرع كاألصؿ،
ٌنما يخرج التأنيث  كحمؿ فرع عمى أصؿ، بحسب تصٌكر سيبكيو، كعميو قكلو: "ألٌف المذٌكر أٌكؿ... كا 

نظير النكف في جمع المذكر السالـ باإلضافة إلى ككف التنكيف في جمع المؤنث السالـ  2مف التذكير"
اىد في ىذا التعميؿ، كاف الحديث عف عبلقة التاء في الفرع/المؤٌنث كما قاؿ، كلككف التاء مكضع الش

بما يكازييا في األصؿ/المذٌكر، فمٌما كانت التاء حرؼ إعراب في )ج مؤ س( ككاف الكاك كالياء حرفي 
إعراب في )ج مذ س( كاف الجمع بيف الكاك كالياء إلعراب )ج مذ س( كالجمع بيف النصب كالجٌر 

كيف بمنزلة كذلؾ كالتن التنكيفٌف الحركة تككف عمى التاء، كالتي عمييا يككف لنصب )ج مؤ س( أل
معتبرا باجتماع ىذه العكامؿ أٌف التاء نظيرة الكاك كالياء  فحيممت عمييما، كيبدك  النكف كما قاؿ سيبكيو

 ىذا التصٌكر الذىنٌي الذم بنى عميو سيبكيو تعميمو.
عبلما بأٌنو قد فصؿ االسـ، كأٌنو فيما ينتظر المحدث ككذلؾ تعميمو لمجيء ضمائر الفصؿ "إ   

كيتكٌقعة منو، ما البد لو مف أف يذكره لممحدث؛ ألنؾ إذا ابتدأت االسـ فإٌنما تبتدئو لما بعده، فإذا 
اٌل فسد الكبلـ كلـ يسغ لؾ... ىذا تفسير الخميؿ  ابتدأت فقد كجب عميؾ مذككر بعد المبتدأ البٌد منو كا 

ٌنو يأخذ في الحسباف المتمٌقي الذم يتكٌقع بعد المبتدأ خبرا، فإذا كاف الضمير بعد األكؿ أل 3رحمو ا"
( فقد فصمت )ا( عف أٌم احتماؿ كصؼ أك  —لـ يبؽ إاٌل الثاني، ألٌنؾ حيف تقكؿ مثبل: ا ىك) 

، كىذا منعا ألٌم تكٌقع آخر مف قبؿ المتمٌقي، كلقد ذكر ف  )التوّقع(ي قكلو ىذا بدؿ، إاٌل الخبر ألٌنو الـز
 صؿ ال يككف نكرةصراحة، كىك متصٌكر ذىنٌي، أضؼ إلى ذلؾ أٌف الخبر إذا جاء بعد ضمير الف

كسيبكيو نفسو يقٌرر ذلؾ بقكلو: "كاعمـ أٌف ىك ال يحسف أف تككف فصبل حتى يككف ما بعدىا معرفة أك 

                               
 .18، ص 1سيبكيو، الكتاب، دط. ج -1
 .22، ص نفسو -2
 .389، ص 2جنفسو،  -3
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قد نسب التعميؿ إلى أستاذه فضمير الفصؿ إيذاف بككف الخبر بعده معرفة، ك  1ما أشبو المعرفة"
الخميؿ، كما أٌف التكٌقع منطمقو لتعميؿ دخكؿ ما يسٌمى )نكف الكقاية( عمى الفعؿ إذا اٌتصمت بو ياء 
ٌنما قالكا في الفعؿ: ضربني كيضربني، كراىية أف يدخمكا  المتكٌمـ، كيركم عف الخميؿ كذلؾ أٌنو قاؿ: "كا 

كبقيت ىذه النكف في  2منعكا ىذا أف يدخمو كما منع الجر"الكسرة في ىذه الباء كما تدخؿ األسماء، ف
كتب النحك تسٌمى نكف الكقاية، كأٌف النحاة بعد الخميؿ كسيبكيو لـ يركا غير كقاية الفعؿ مٌما يتكٌقعو 

 المتكٌمـ مف كسر بسبب ىذه الياء.
ما بدا لو حيف لحقت انطمؽ الخميؿ مف كاقع المغة مستقرئا كجامعا ما يكفي مف معطياتيا، لتفسير ب   

 -رحمو ا-نكف الكقاية بػ عف، كقد، كقط، كمف، كلدف، بحسب ما يركم عنو سيبكيو بقكلو: "كسألتو 
عف قكليـ: عني كقدني كقطني كمني كلدني فقمت: ما باليـ جعمكا عبلمة إضمار المجركر ىا ىنا 

إاٌل كاف متحٌركا مكسكرا، كلـ  كعبلمة إضمار المنصكب؟ فقاؿ: إٌنو ليس مف حرؼ تمحقو ياء اإلضافة
يريدكا أف يحٌرككا الطاء التي في قط كال النكف التي في مف، فمـ يكف ليـ بٌد مف أف يجيئكا بحرؼ لياء 
اإلضافة متحرؾ: إذ لـ يريدكا أف يحٌرككا الطاء كال النكنات؛ ألنيا ال تذكر أبدا إاٌل كقبميا حرؼ 

ف كبلميـ أف تككف النكف كالياء عبلمة المتكٌمـ، فجاؤكا متحٌرؾ مكسكر، ككانت النكف أكلى ألٌف م
بالنكف ألٌنيا إذا كانت مع الياء لـ تخرج ىذه العبلمة مف عبلمات اإلضمار ككرىكا أف يجيئكا بحرؼ 
ٌنما حمميـ عمى أف ال يحٌرككا الطاء كالنكنات كراىية أف  غير النكف فيخرجكا مف عبلمات اإلضمار. كا 

يتجٌمى ىذا النسؽ المغكٌم مف قكلو: )إٌنو ليس مف حرؼ تمحقو ياء  3يد ك ىف" تشبو األسماء نحك :
اإلضافة إاٌل كاف متحٌركا مكسكرا( ككذلؾ مف قكلو: )ال تذكر أبدا إاٌل كقبميا حرؼ متحٌرؾ مكسكر( 

 لنسؽ المغكٌم حيف سمؾ ىذا السمكؾكقكلو: )ألٌف مف كبلميـ...( كلـ يتصٌكر أٌف المتكٌمـ خضع ليذا ا
لكٌنو ىك استند إليو ليبني تصٌكره بخصكص ىذه الظاىرة، كىذا يتجٌمى في قكلو: )ككرىكا أف يجيئكا 
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بحرؼ...( كقكلو: )كراىية أف تشبو...( كيمكننا لفيـ ىذا التصٌكر أف ننظر إلى تفسير ابف يعيش 
كقد إبقاء  لمكقؼ الخميؿ ىذا، إذ قاؿ: "قاؿ صاحب الكتاب: كقد فعمكا ذلؾ في مف كعف كلدف كقط

كبالتالي نفيـ أٌف ثٌمة تصٌكرا ذىنيا في المسألة، كىك عمى ما يبدك 1عمييا مف أف تزيؿ الكسرة سككنيا"
زكاؿ السككف  )توّقع()كراىية أف تشبو...( كسببو تصٌكر ذىنٌي آخر كىك  أساسو قكلو: )احتراس(

كغيرىما، كأٌف  يبكيو، كىي يد، كىفأخر، ذكرىا س كتكٌقع تحٌكؿ ىذه األلفاظ إلى حاؿ تشبو فييا ألفاظا
 في كبلـ سيبكيو داللة إرادة شيء، لذكره عبارة )لـ يريدكا( مٌرتيف.

االسـ بعد )كـ( االستفيامية منصكب، كبعد )كـ( الخبرية مجركر، أيككف معنى الحرؼ ىك السبب    
في نصب االسـ أك جٌره، أـ أٌف نصب االسـ أك جٌره ىك الذم يحٌدد معنى الحرؼ، فما ىي عٌمة 

الستفياـ إذا نصب األكلى لبلسـ، كما عٌمة جٌر الثانية لو؟ يقكؿ سيبكيو في شأف األكلى: "أٌما كـ في ا
 عمؿ فيما بعده ألٌنو ليس مف صفتوأعممت فيما بعدىا فيي بمنزلة اسـ يتصرؼ في الكبلـ منٌكف، قد 

فمعٌؿ  2كال محمكال عمى ما حمؿ عميو. كذلؾ االسـ )عشركف( كما أشبييا نحك: ثبلثيف كأربعيف"
ككف معو اإلضافة التي ىي الجكاب في قكلو: )منٌكف( إذا قصد النكف التي بمنزلة التنكيف الذم ال ت

سبب الجٌر كيقكؿ تأكيدا ليذا المعنى: "كما أٌف خمسة عشر عندىـ بمنزلة ما قد لفظكا بتنكينو... كلكٌف 
ألٌنيا  عشر كما يشبييا تنصب االسـ بعدىاألٌف خمسة  3التنكيف ذىب منو كما ذىب مٌما ال ينصرؼ"

بسبب اشتباىيا بما منع مف الصرؼ، أك حمبل  محمكلة عمى ما بو تنكيف، كىك مقٌدر فييا، ال يظير
لػ)كـ( عمى )عشركف، كثبلثكف، كأربعكف...( كلقد قٌرر ذلؾ بقكلو: "كاعمـ أٌف كـ تعمؿ في كٌؿ شيء 

كاسـ  4حسيف لمعشريف أف تعمؿ فيو... ألٌف العشريف عدد منٌكف ككذلؾ كـ ىك عدد منٌكف عندىـ"
يف، كقكلنا: الحسدي مانعه الخيرى بفتح الراء، كيقكؿ في الثانية: الفاعؿ ينصب االسـ بعده إذا كاف فيو تنك 
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 ف، يجر ما بعده إذا أسقط التنكيف"اعمـ أٌف كـ في الخبر بمنزلة اسـ يتصرؼ في الكبلـ غير منك 
كعاد إلى ذكر التنكيف 1كذلؾ االسـ نحك مائتي درىـ، فانجٌر الدرىـ ألٌف التنكيف ذىب كدخؿ فيما قبمو"

صب في االسـ بالتنكيف، كما فرؽ بيف كـ األكلى ككـ الثانية، كبيف عمؿ اسـ الفاعؿ النالذم كاف ال
 كعممو الجٌر بدكف تنكيف مثؿ: الحسد مانعي الخيًر بكسر الراء، كذكر. رأينا
كعميو، فقد اىتـٌ سيبكيو كثيرا بالتنكيف، ألٌنو ذكره فيما نقمناه عنو في ثمانية مكاضع، كفي أربع بعد    

ي ذات السياؽ، ألٌنو بالتركيز عمى ىذا المفيـك تأكيد لما ذىب إليو في حممو )كـ( االستفيامية ذلؾ ف
عمى االسـ العامؿ الذم لـ يمحقو تنكيف، كاسـ الفاعؿ في المثاؿ السابؽ، لكٌف سيبكيو لـ يذكر اسـ 

كيف ىك الفارؽ الفاعؿ، كاكتفى بذكر ما يشبيو صكتيا، كىي كممة )عشركف( كما يشبييا، كألٌف التن
الذم مٌيز )كـ( االستفيامية عف نظيرتيا، كىذا الحمؿ ظاىر في كبلمو في غير ما مكضع، كأبرز 
عباراتو: )كاعمـ أٌف كـ تعمؿ في كٌؿ شيء حسيف لمعشريف أف تعمؿ فيو( كقكلو كذلؾ: )ألٌف العشريف 

لذىنٌي الذم بنى عميو عدد منٌكف ككذلؾ كـ...( ليدٌؿ عمى التشبيو داللة صريحة كىك األساس ا
   تعميمو. 

ييفيـ مف التعميؿ انطبلقا مف النسؽ المغكٌم العاـ، بأٌف المتكٌمـ يخضع  التجريد والخمفية البنيوية: -ت
"كليس في األسماء في بعض كبلمو لبعضو اآلخر كتعميؿ سيبكيو لعدـ لحاؽ الجـز باألسماء، فيقكؿ: 

، لتمٌكنيا كلمحاؽ التنكيف  فإذا ذى فٌكأٌف  2ب التنكيف لـ يجمعكا عمى االسـ ذىابو كذىاب الحركة"جـز
 ما يكفي مف معطيات مف كاقع المغةتعميمو كفؽ ىذه الخمفية استنتاج ينطمؽ مف استقراء، كاستحضار 

عف  3كيركم الزٌجاجيٌ  ليقٌرر أٌف عدـ جـز األسماء سببو أٌف المتكٌمـ لـ يألؼ الجـز حيث يككف التنكيف،
سبب ىذه الظاىرة استحالة دخكؿ األدكات الجازمة عمى األسماء، ألٌف األدكات أٌف  نحاة ككفييف

الجازمة إٌنما ىي لمنفي، أك النيي أك الشرط، أك األمر ...، كدخكليا عمى األسماء غير سائغ فامتنعت 
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مف الجـز لذلؾ، كلـ يخرجكا بذلؾ عف نسؽ المغة، كضمف ىذه الخمفية كذلؾ تعميؿ سيبكيو لعدـ 
يقصد الضمائر  1جيء ضمائر الجٌر إاٌل مٌتصمة، ألٌف "أنت كأخكاتيا ال يكٌف عبلمات لمجركر"م

المنفصمة، فيي ال تككف إاٌل مرفكعة، كاألجدر أف نقكؿ: الضمائر المنفصمة لـ تأت في كبلـ العرب 
بقكلو: )ال يكٌف كرٌبما ىذا الذم أراده سيبكيو  فيو الضمائر مجركرة إاٌل مٌتصمة إاٌل مرفكعة، كلـ تأت

عبلمات لمجركر( ثـٌ يكاصؿ شرحو لرأيو في السياؽ ذاتو إلى أف يقكؿ: "مف ًقبؿ أٌنيـ ال يتكٌممكف 
يقصد الضمائر المٌتصمة ألٌنؾ تقكؿ: )مررت بزيد كبؾ( كال تقكؿ: )مررت  2بالكاؼ كأخكاتيا منفردة"

 مٌتصمة، كقد استند عمى النسؽ بزيد كؾ( ألٌف الكاؼ مجركرة لعطفيا عمى المجركر، فبل تككف إالٌ 
المغكٌم بقكلو: )ال يتكٌممكف( كمنو كذلؾ عدـ جكاز اٌتصاؿ الضميريف المٌتحديف في الصفة بالفعؿ في 

" ، كال ضربتىؾى ، كال اقتيٍمؾى بأف يككف  3آف كاحد "كذلؾ أٌنو ال يجكز لؾ أف تقكؿ لممخاطب: اضرٍبؾى
منطمؽ البنيكٌم بقكلو: "ألٌنيـ استغنكا بقكليـ اقتؿ نفسؾ..." الفاعؿ ىك نفسو المفعكؿ بو، كيعٌبر عف ال

حيف قاؿ: )استغنكا( التي تكٌرر ذكرىا لمداللة عمى األمر الكاقع، بمعنى أٌنو حصؿ في كبلميـ أٌنيـ 
 جعمكا كممة أخرل بدؿ الضمير الثاني.

كما  صٌكر االستثقاؿ فييايؿ لمظاىرة تكذلؾ حيف يككف سبب التعم التجريد والخمفية الفيزيولوجية: -ث
سماء مف الكبلـ تصٌكره سيبكيو في االسـ الممنكع مف الصرؼ قائبل: "كاعمـ أٌف ما ضارع الفعؿ مف األ

فمشابية االسـ لمفعؿ  4أجرم لفظو مجرل ما يستثقمكف، كمنعكه ما يككف لما يستخٌفكف" ككافقو في البناء
مثؿ: أبيضى فيك يشبو الفعؿ الماضي في فتح  5سبب لممنع مف الصرؼ "فيككف مكضع الجٌر مفتكحا"

، مثؿ: أقدـ، كأدخؿ...، لذلؾ استثقمكا كسره عند  الجٌر كعدلكا إلى الفتح آخره، ككاف عمى كزف أفعؿى
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فيو، لتجتمع في منع االسـ مف الصرؼ خمفيتاف: األكلى ذىنية بتصٌكر الشبو، كالثانية فيزيكلكجية 
 التعميؿ، كىي قائمة عمى األكلى.بتصٌكر الثقؿ، كالثانية ىي أساس 

قد يظير األساس الفيزيكلكجٌي في التعميؿ لظاىرة حذؼ نكف الكقاية في )لعٌؿ( رغـ اٌتصالو بياء    
( يقكؿ 36المتكٌمـ، كقكلو تعالى: ﴿كقاؿ فرعكف يا ىاماف ابف لي صرحا لعٌمي أبمغ األسباب﴾ )غافر: 

أال ترل  انو زعـ أٌف البلـ قريب مف النكففييا نكف، ف سيبكيو نقبل عف الخميؿ: "فإف قمت: لعمي ليس
أٌف النكف قد تدغـ مع البلـ حتى تبدؿ مكانيا الـ، كذلؾ لقربيا منيا، فحذفكا ىذه النكف كما يحذفكف 

رغـ أٌف مجيء نكف الكقاية ضركرٌم لٌما اٌتصمت ياء المتكٌمـ بالفعؿ لعٌؿ، كمع  1ما يكثر في استعماليـ"
ف، فكاف في كبلـ سيبكيو ىذا التصٌكر، كىك أٌف المتكٌمـ عامؿ النكف كأٌنيا الـ، ألٌف ذلؾ حذفت النك 

( ألٌنيا تخرج مف ذىلؽ 2مخرجيما كاحد، أطمؽ الخميؿ عمييما، باإلضافة إلى الراء اسـ )الحركؼ الذيلؽ
      ؿ ذلؾ.المساف، فكاف األكثر حذؼ نكف الكقاية في )لعٌؿ( كي ال تتكالى األمثاؿ، رٌبما الستثقا

ينطمؽ التجريد عند ابف جٌني مف تصٌكره لمكضع  ه(:293 -ابن جّني )ت خمفيات التجريد عند -ب
ـٌ احتيج فيما بعد إلى   الزيادة عميواألكؿ لٌمغة "فإٌنيا ال بٌد أف يككف كقع في أٌكؿ األمر بعضيا، ث

ىذا  3فو"فزيد فييا شيئا فشيئا، إاٌل أٌنو عمى قياس ما كاف سبؽ منيا في حرك  لحضكر الداعي إليو
و الذىف مف كيت)البعض( الذم كقع مف المغة أٌكال قميؿ منطقيا، فما أىكف أف يككف خاضعا لما يح

كتجربة معرفية، كأف يسيطر عميو الكاضع فيخضعو لخمفيات ذىنو، كىذا يعـٌ  ممكات أخرل غير لغكية
 ب لسعة المعاني كالحاجاتالمغات، كال تختٌص العربية بو، كأٌما القياس فممتكٌسع في األلفاظ كالتراكي

كلمنسؽ التصٌكرٌم بعد ذلؾ، ككضعو لنظرية شاممة لو بقكلو: "اعمـ أٌف كاضع المغة لٌما أراد صكغيا 
بحيث كاف لو  4كترتيب أحكاليا، ىجـ بفكره عمى جميعيا، كرأل بعيف تصٌكره كجكه جمميا كتفاصيميا"
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بؿ  لـ يكف عف طريؽ الفحص كالكصؼ ىذاو، ك سانو الذم يتخاطب بتصٌكر شامؿ لجميع أكضاع ل
عف طريؽ إعماؿ كٌؿ ممكة ذىنية مف ممكاتو /المتكٌمـ /كاضع المغة، ألٌف ىذا األخير لـ يكف يممؾ 
ٌنما كاف يمتمؾ مجمكعة مف المعطيات المعرفية العاٌمة، خارج نطاؽ  معطيات لغكية أثناء الكضع، كا 

الدماغ، األخرل، التي تجاكرىا ممكة المغة في المغة، ككٌؿ ما يمكف أف يدرؾ عف طريؽ الممكات 
كالمعرفٌية، كالثقافٌية، التي يككف احتكـ المتكٌمـ/الكاضع إلييا بشكؿ أك بآخر  ككذلؾ الخمفيات الركحٌية

صراحة مف خبلؿ ىذا  ، ىذا كنرل ابف جٌني يستعمؿ لفظ )التصٌكر(أثناء كضعو تصميما أٌكليا لمغتو
 التجريد. 

ففي كثير  شٌد ارتباطا بالتصٌكرات المختمفةركرة البحث عف التجريد األكثر عمقا، كاألكيؤٌكد عمى ض   
مف األحياف، حيف يترؾ المفظ مثبل، كال يترؾ لثقمو، فكراء ىذا الترؾ، أك أٌم سمكؾ لغكٌم يشبيو عٌمة 

اذج منيا حيف ليس فييا )الخفة كالثقؿ( كأمثمة ذلؾ كثيرة في المغة، كقد سٌمط ابف جٌني الضكء عمى نم
يقكؿ مثبل: "أال ترل أٌف لجع لـ يترؾ استعمالو لثقمو مف حيث كانت البلـ أخت الٌراء كالنكف، كقد قالكا 
 1نجع فيو كرجع عنو، كالبلـ أخت الحرفيف كقد أىممت في باب المجع فدٌؿ أٌف ذلؾ ليس لبلستثقاؿ"

كعكس ذلؾ يحدث، بأف يرد المفظ أحيانا  وغب عنو المتكٌمـ لغير ما ثقؿ فيكأمثالو ىذا كثيرة، مٌما ير 
عمى حساب ما ىك أخٌؼ، كىك اجتماع الكسرتيف  الثقؿ فيو، كمثؿ اجتماع الضٌمتيفكيكثر رغـ كجكد 

بعد اعتبار الكسرة أخٌؼ مف الضٌمة، كعميو قكؿ ابف جٌني: "فإف قمت: فما باليـ كٌثر عنيـ باب فيعيؿ 
ًطؿ مع أٌف الضٌمة أثقؿ مف الكسرة" ؿنيؽ، كطينيب كقٌؿ عنيـ باب ًفعً نحك عي  دليؿ آخر  2نحك ًإًبؿ، كاً 

عمى ضعؼ التعميؿ باالستثقاؿ، كدعكة إلى التجريد فيو، فمماذا نمجأ كثيرا إلى التعميؿ بالثقؿ أك الخٌفة؟ 
مغكية متشٌعبة، كذات أال يمكف أف يككف كراء ىذا تصٌكر أكثر تعقيدا؟ كنحف نسٌمـ بككف الممارسة ال

كاجتماعية، كتتداخؿ فييا مختمؼ االعتبارات، كالتكٌقعات، كالتصٌكرات، كالتكٌىـ، كالحمؿ  نفسية أبعاد
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عمى النظير.../القياس بكٌؿ أشكالو... بشكؿ يستدعي المبلحظة الدقيقة كعميو قكؿ ابف جٌني: "كجماع 
أيف، فإٌنو باب األمر فيو... لزكمؾ محٌجة القكؿ باالستثقاؿ كاالستخفاؼ، كلكف كيؼ كعبلـ، كمف 

" ، كفضؿ بياف كتأتٍّ فإف لـ يتأٌكد عندنا شيء مف ىذا لجأنا إلى ما ىك أظير، مف  1يحتاج منؾ تأفٍّ
ثقؿ أك القكؿ بما قالو العرب كلكف ىذا ليس تجريدا، كيرل ابف جٌني أٌنو ال ينبغي أف نخمد إليو "إاٌل 

لى طريؽ االستخفاؼ كاالستثقاؿ ينبغي أف يككف كأٌف الجنكح إ 2بعد السبر كالتأٌمؿ، كاإلنعاـ كالتصٌفح"
 آخر شيء نعٌمؿ بو.

كيرل  عمؿ نفسيا التي يعٌمؿ بيا النحاةكيذىب بعيدا في مسألة التجريد، ليصؿ بو إلى الحكـ عمى ال   
أٌنيا ال تصؿ إلى ما كصمت إليو عمؿ المتكٌمميف مف مستكل ىذا التجريد "فإٌنيا أك أكثرىا إٌنما تجرم 

لتخفيؼ كالفرؽ... ألٌنيا ال قدرة ليا عمى غيرىا، أال ترل أٌف اجتماع السكاد كالبياض في محٌؿ مجرل ا
كاحد ممتنع ال مستكره، كككف الجسـ متحٌركا ساكنا في حاؿ كاحدة فاسد، ال طريؽ إلى ظيكره، كال 

ارؼ التي تمؾ بعض المع 3إلى تصٌكره... فقد ثبت بذلؾ تأٌخر عمؿ النحكييف عف عمؿ المتكٌمميف"
تشٌكؿ بيا ىذا البناء التصٌكرٌم، لكف القكؿ بأٌف عمؿ النحكييف ال تقيـ كزنا ليذا الجانب، فيذا الذم 

كياء النكسار ما قبميا  األلؼ كاكا بسبب انضماـ ما قبميانسعى إلى التحٌقؽ منو، كعميو يعتبر قمب 
ء لضـٌ أك كسر قبميا، فذلؾ يبدك مجٌرد فأٌما تحٌكؿ األلؼ إلى الكاك أك اليا 4"الحؽ بعمؿ المتكٌمميف"

 ، مع احتماؿ أساس آخر مف التصٌكرتكافؽ صكتٌي عفكم، قائـ عمى أساس فيزيكلكجٌي بطبيعة الحاؿ
 م نحاكؿ التحٌقؽ منو كبيانو كذلؾكىك مف ضمف األسس التي يقـك عمييا النسؽ التصٌكرٌم، كىذا الذ

ز اعتباره حادثا مف منطمؽ تصٌكرٌم، بحيث امتنع عند كأٌما امتناع االبتداء بالساكف، فالظاىر جكا
العرب كجاز عند غير العرب، كىذا ضمف ما كٌنا أسميناه: }قكالب ذىنية{ إذ يٌتضح لدينا في ىذا 
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مع احتماؿ  المثاؿ قياـ السمكؾ المغكم عمى أساس فيزيكلكجٌي، كالذم يقـك بدكره عمى أساس ذىنٌي،
 يستثقمو العربٌي يستثقمو غير العربٌي بالضركرة.فميس ما  ككنو فيزيكلكجيا محضا

كقد ظيرت قيمة البناء التصٌكرٌم صراحة في حديثو عف التعميؿ "كذلؾ أٌف ىذا مكضع يحتكـ فيو    
إلى النفس كالحٌس، كال ييرجع فيو إلى إجماع، كال إلى سابؽ سٌنة كال قديـ مٌمة... ألٌف كٌؿ كاحد منيـ 

يعني بيما  فذكره )النفس كالحٌس( 1إلى التأٌمؿ كالطبع ال إلى التبعية كالشرع" إٌنما يرٌدؾ كيرجع بؾ فيو
ت قاعدتو كاضحة، كىك نفسو كالمجمع عميو ما كان التصٌكر{ مثمما يقصد إليو بذكره )الطبع كالتأٌمؿ(}

 كالتصٌكرات ال قاعدة ليا. قكلو: )سابؽ سٌنة( كقكلو )التبعية كالشرع(
ينطمؽ  ياس كالتعميؿ بناء تصٌكريا شامبلكنممس في تجريد ابف جٌني لمق معرفية:التجريد والخمفية ال -أ

كىذه  *مف خمفيات مختمفة، كىذا ىك المفترض أف يحصؿ، ألٌف النسؽ التصٌكرٌم يقـك عمى القكلبة
تتشٌكؿ عف طريؽ تكٌتؿ مجمكعات األسس المختمفة، نجده يؤٌسس لتجريده في التعميؿ كالقياس عمى 

المعرفة العاٌمة مثبل مف خبلؿ بعض أبكاب كتابو )الخصائص( مثؿ: )باب ىجـك الحركات التجربة ك 
عمى الحركات( يقكؿ فيو تعميقا عمى ما يتصٌكره مف أٌف الـ الفعؿ في مثؿ قكليـ )يغزكف( كاك ألٌف 

عؿ كزف )يفعمكف( يقابمو في صيغة الفعؿ: )يغزككف( في نظره ك)ضٌمة( عيف الفعؿ انتقمت مف الـ الف
كيكفإلى عينو، مف الكاك إلى الزام، كىذا قكلو:  فأيسكنت الكاك األكلى  "ىـ يغزكف كيدعكف كأصمو يغزي

كنقمت تمؾ الضمة المحذكفة عف  ا كسككف كاك الضمير كالجمع بعدىا التي ىي البلـ، كحذفت لسككني
لثانية المنقكلة مف البلـ البلـ إلى الزام التي ىي العيف فحذفت ليا الضمة األصمية في الزام، لطركء ا

لنرل إلى أٌم مدل بمغ التجريد في ىذا القكؿ بحيث يقٌرر حمكؿ الضٌمة محٌؿ الضٌمة في  2إلييا عمييا"
مكضع كاحد، كيعٌبر عف ذلؾ بقكلو )لطركء( كباليجـك بقكلو: "كال بٌد مف ىذا التقدير في ىجـك الثانية 
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ـٌ يأتي بمثاؿ أقرب إلى اإلدراؾ، الختبلؼ كيرل أٌف الضمٌ  1الحادثة عمى األكلى الراتبة" تيف مختمفتاف، ث
 نقمت ضٌمة ياء يرميكف إلى ميميا الحركة الطارئة عف الحركة األصمية كذلؾ في قكلو: "أال تراؾ

ـى كسرتىيا" بناءه عمى متصكَّر ذىني، لـ  (ابتّزت)كعبارة  (اليجوم)كاستعمالو لفظ  2فابتٌزت الضٌمة المي
بنيكٌم، بحيث إٌنو استعار ىذه العبارات التي ليست مصطمحات نحكية، ليبٌيف تصٌكره يقـ عمى أساس  

التعميؿ كمتصٌكر ذىنٌي آخر يجد حٌيزا لو في  )الطارئ(في ىذه المسألة النحكية، كيمكف إضافة حكـ 
 نكيرتعريؼ كالتنكيف مف دالئؿ التكعمى ىذا قكلو: "... كذلؾ أٌف البلـ لم كالقياس عف طريؽ التجريد

في نسبتو القٌكة لآلخر حدكثا عمى  3فمٌما ترادفا عمى الكممة تضاٌدا، فكاف الحكـ لطارئيما كىك البلـ"
المفظ كىك البلـ بإزاحتو التنكير كىك حكـ التنكيف، كالبف جٌني ألفاظ كعبارات أخرل ظيرت مف خبلؿ 

 ؼ أكؿ الكممة أك آخرىاحرؼ المضعٌ تعميبلت أخرل لو، ففي معرض حديثو عف ترؾ العرب إيقاع ال
كذلؾ "لكراىة التضعيؼ في أٌكؿ الكممة، كاإلشفاؽ عمى الحرؼ المضٌعؼ أف يجيء في آخرىا، كىك 

كىما المفظاف  4مكاف الحذؼ كمكضع اإلعبلؿ كىـ قد أرادكا تحصيف الحرؼ الداؿ عمى قكة المعنى"
عيؿ/يفعيؿ( مثؿ: فقيو كفي معرض حديثو عف عٌمة مجيء األفعاؿ عمى كزف )ف (قوة)ك (تحصين)

فدخمو بذلؾ  ىذا مكضع معناه االعتبلء كالغمبةكعميـ... بضـٌ عيف الفعؿ، يقكؿ: "كعٌمتو عندم أٌف 
معنى الطبيعة كالنحيزة التي تغمب كال تيغمب كتبلـز كال تفارؽ، كتمؾ األفعاؿ بابيا: فعيؿ يفعيؿ، نحك فقيو 

كىي األلفاظ:  5العمـ... ضريبت اليد عمى كجو المبالغة"يفقيو إذا أجاد الفقو، كعميـ يعميـ إذا أجاد 
كىي ليست مف مصطمحات النحك، كبنى  (تغمب وال تغمب)كعبارة  (والنحيزة) (الغمبة)ك (االعتالء)

عمييا تصٌكراتو التجريدية أثناء التعميؿ لمظكاىر النحكية، كيبٌيف لنا بتجريده ىذا العبلقة بيف مرامي 
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في األكؿ، ألٌف الحرؼ المحٌصف  وقوة( تحصين)ىا في التعميميف األخيريف: المصطمحات التي اعتمد
ألٌف ىذه المعاني  وتغم ب وال ت غمب( *غمبة والنحيزةاالعتالء، وال)ك ىك الداؿ عمى قكة المعنى كما بٌينو،

تككف محٌصمة عمى مستكل عيف الفعؿ الذم عميو الضٌمة، كىك الحرؼ المحٌصف دائما، كمثؿ ىذه 
قات ىي التي تشٌكؿ األنساؽ التصٌكرية الباطنية لممتكٌمـ مف خبلؿ عناصر المعرفة العامة، كمنيا العبل

 المغكية.
كىذا يدعكنا إلى أف نمج باب القياس مف جديد، ألٌف السمككات المغكية التي تككف كراءىا التجربة    

ىذا األثر مف التحٌقؽ، كأف يصؿ المعرفية العاٌمة، كترد في خضٌميا، يككف القياس العمدةى في تمكيف 
كبالعكدة إلى  ذلؾ الحاؿ بالنسبة ليذا لمٌتجريد.مف الحٌيز األكسع/ المعرفة العاٌمة، إلى حٌيز المغة، كك

ًمؿ بعضيا عمى بعضقضية حركؼ المضارعة الت بسبب حذؼ الكاك )في مضارع  ي رأينا كيؼ حي
مف )كعد( الستثقاؿ تركيا كما رأينا، كأٌف االستثقاؿ الفعؿ الماضي الذم أٌكلو كاك( كما في مثؿ: )يعدي( 

كمع ذلؾ سيٌكم بينيا، ككاف حمؿ حركؼ  مع حركؼ المضارعة األخرليككف مع الياء فقط، كال يككف 
مخرجا ليجمع بيف عٌمة االستثقاؿ، الداعي  -كقد صار قاعدة نحكية-المضارعة بعضيا عمى بعض

االستثقاؿ، كأساس اعتمد عميو ابف جٌني ليعتبر حمؿ المؤٌنث إلى حذؼ الكاك، كحذؼ الكاك بدكف عٌمة 
ى األصؿ، أٌما مف قبيؿ حمؿ الفرع عم 1عمى المذٌكر أكلى كأجدر "ألٌف المذٌكر أسبؽ رتبة مف المؤٌنث"

فإف كاف باعتبار الكجكد، فميس مفترضا أف يككف كاضعك المغة عمى عمـ بأٌم  بخصكص ىذا الترتيب
ال، ىذا مف جية المتكٌمـ، كقد يككف مجٌرد تفضيؿ، أٌما مف جية ابف جٌني، كىك الجنسيف كاف خمقو أكٌ 

 بناء عمى تصٌكر ككف الذكر أصبل لؤلنثى 2القائؿ: "كتذكير المؤٌنث كاسع جٌدا، ألٌنو رٌد فرع إلى أصؿ"
أكاف سكاء  ا ألحداث لغكية بأحداث غير لغكيةفيمكف اعتباره تفسيرا تصٌكري كىك مف عناصر التجربة،

ترتيبا أك تفضيبل، كيجكز أف يككف ىذا التجريد قائما عمى ما قاـ عميو السمكؾ المغكٌم نفسو كيظير 
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مف خبلؿ ىذا المثاؿ سبباف التجريد: أحدىما حمؿ الشيء عمى آخر لتفادم النقض، كاآلخر قياس 
يد التجر  شيء عمى آخر لتبرير حمؿ الفرع عمى األصؿ، كعميو بعد ذلؾ أف يجد مخرجا عف طريؽ

بأف ييحمؿ الذكر عمى األنثى، كذلؾ في تأنيث المذٌكر، فاعتبر ذلؾ  دائما، حيف تيعكس ىذه الكضعية
يرل ابف جٌني أٌف الشاعر  1"ىذه الصوتحمبل عمى المعنى، كما في قكؿ الشاعر: "سائؿ بني أسد ما 

مؿ المفظ األكؿ عمى معنى يتصٌكر )االستغاثة( فح إذحيف أٌنث )الصكت(  2تأنيث االستغاثة قد اختار
كمثؿ ىذا ما ذىب إليو الرجؿ اليمني بقكلو: "جاءتو كتابي"  ،الثاني، كىك مف المستكل الداللٌي لٌمغة

 اتيا: النحكٌم، كالصرفٌي كالصكتي كىك يقصد )الصحيفة( كالحاصؿ، عمى ما يبدك، ككف المغة بمستكي
كقد  ة، أسسا ليذه البناءات التصٌكرية رات الذىنيكالداللي، كعناصر المعرفة العامة كالتجربة، كالتصكٌ 

 جاء بعضيا مجتمعا في ىذا التعميؿ.
كحيف مٌثؿ لظاىرة بقاء الحكـ مع زكاؿ العٌمة، كما في قكليـ ميثاؽ/مياثؽ بدال مف مكاثيؽ كغر ذلؾ    

كخٌؼ )ميثاؽ(  فالياء في ميثاؽ أصميا كاك، انقمبت ياء ككنيا ساكنة كمسبكقة بكسرة، فثقيؿ )ًمٍكثاؽ(
فكاف تمثيمو مستندا إؿ تصٌكر ظاىرة غير لغكية بقكلو: "كعندم مىثىؿ يكٌضح الحاؿ في إقرار الحكـ مع 
زكاؿ العٌمة...، كىك العكد تقطعو مف شجرتو غٌضا رطيبا، فيقيـ عمى ذلؾ زمانا، ثـٌ يعرض لو فيما 

مى ذلؾ اليبس كتمٌكف فيو حٌتى ينخر بعد مف الجفكؼ كاليبس ما يعرض لما ىذه سبيمو، فإذا استقٌر ع
لـ يغف عنو فيما بعد أف تعيده إلى قعر البحر فيقيـ فيو مائة عاـ، ألٌنو كاف قد بعد عف الرطكبة بعدا 

كالتجريد المؤٌسس عمى متصٌكر ذىنٌي، الذم يمكف  3أكغؿ فيو حٌتى أيأس مف معاكدتو البٌتة إلييا"
ىذا المثاؿ بحمؿ المغة عمى غير المغة، كىك مف عناصر  التعبير عنو بػ }اعتياد األمر{ كاف في

كذلؾ أف التزاـ المتكٌمـ بالقمب  قة ضمف ىذه الظاىرة غير المغكية التجربة العامة كلكٌنو كيتصٌكر عبل
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ي ألٌف القمب ف 1الجائز كأٌنو قمب كاجب "فكأٌف باب ميثاؽ أٌثر في النفس أثرا قكٌم الحكـ فقٌرره ىناؾ"
 ألٌنو يجكز أف نقكؿ صبكة كقنكة. يس بكاجب في األصؿقنية كصبية ل

ط الضكء عمى إلى تسمي سنتحٌكؿ يختمؼ ىذا الكبلـ عف سابقو، بحيث التجريد والخمفية الذىنية: -ب
المفاىيـ ذات الدالالت الذىنية، كالتي منبعيا ممكات الذىف، كمختمؼ التصٌكرات، بعيدا عف الممكة 

العاٌمة كالتجربة، كبالعكدة إلى ابف جٌني، فقد ظيرت في مكاضع متفٌرقة المغكية، كبعيدا عف المعارؼ 
مف كتابيو: الخصائص، كالمنصؼ لكتاب التصريؼ، ألفاظ كعبارات تحمؿ داللة التصٌكر الذىنٌي، كقد 

كعمى ىذه األلفاظ كالعبارات نفسيا التي  (... اعتقادك، فزعمت، توّىما)اعتمدىا في التعميؿ، منيا 
لة التصٌكر يعتمد في تعميمو لؤللفاظ التي تمـز حالة كاحدة في المفرد كالجمع، مثؿ )الفيمؾ( تحمؿ دال

باٌدعائؾ أٌف ضٌمة فاء الفمؾ  2في الصفة" اعتقادكفيي صكرة المفرد كالجمع معا "فأنت إٌنما غٌيرت 
مؾ الفاء الثانية كباء كبيرج، كحم مى داؿ ديرج لممفرد، ليست فاء الفمؾ لمجمع بحممؾ الفاء األكلى ع

أٌف  ضٌمة فاء الفمؾ في الكاحد كضٌمة داؿ ديرج كباء بيرج، كضٌمتيا في الجمع  فزعمتعمى ىمزة أيسد "
كالزعـ، لتبرير رؤيتو ىك  *فنرل كيؼ يبني عمى التصكرات كاالعتقاد 3كضٌمة ىمزة أيسد كأيثف"

 ( التي لمجمع.باختبلؼ الضٌمة في )الفيمؾ( التي لممفرد عف الضٌمة في )الفيمؾ
عف  *** عمى السٌف خيرا ال يزاؿ يزيد(كرٌج الفتى لمخير ما إف رأيتو كرأيو في )إٍف( في مثؿ: )   

ما( المصدرية كالتي ىي لمنفي، كىذا  دخكليا عمى )ما( المصدرية، كعٌمة ذلؾ الشبو المكجكد بيف )
بمعنى األخرل لـ يجز لؾ  كأّنياا الذم يعنيو بقكلو: "أفبل ترل أٌنؾ لك لـ تجذب إحداىما إلى أٌني

كتصٌكره، لكف ليس  (الشبو)يجكز أف يككف لصاحب ىذا البيت شعكر ما بمعنى  4إلحاؽ )إف( بما"
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 عفكٌم، فػ) ما( بيف معنى المصدريةبالضركرة، ألٌنو عمى األرجح قد تصٌرؼ في سمككو المغكٌم بشكؿ 
ٌنو في كٌؿ األحكاؿ تجريد في التعميؿ قائـ عمى كمعنى النفي ليس مف مدركات المتكٌمـ بالضركرة، كلك

 .)الشبو(معطيات تصٌكرىا ابف جٌني، ككاف ضمنيا تصٌكر 
سيحيمنا ىذا النكع مف التجريد إلى ما يمكف تسميتو: )قاعدة بيانات(  التجريد والخمفية البنيوية: -ت

التي اعتاد  تمؼ أنماط الكبلـفيذا االسـ نطمقو عمى خبرة المتكٌمـ بمغتو، كما يختزنو في ذىنو مف مخ
كاإلحاطة بعناصر  الخمفية البنيكٌية ىذه سعة التجريد تككف بالبناء التصٌكرٌم القائـ عمىك  ،تكظيفيا
كتجدر اإلشارة ىنا إلى إمكاف التمييز بيف المفيكميف: )النسؽ  المغكٌم، ألٌنو منطمؽ التصٌكرات؛ النظاـ

يرتبط بالحدث الكبلمٌي الحٌي الذم يجيء في خضـٌ العمميات التصكرم( ك)البناء التصٌكرٌم( فاألٌكؿ 
الذىنية المختمفة، نتيجة نشاط الممكات الذىنية، كنتيجة استدعاء التجربة كالمعرفة العاٌمة بالتزامف كببل 
شعكر، أٌما البناء التصٌكرٌم فيك الربط بيف أنماط لغكية كعناصر مف النسؽ التصٌكرٌم باعتبار أٌف ىذا 

 .الكبلمٌي مف ىذه العناصر الحدث
كٌؿ المعطيات المغكية البلزمة، كىي  مف ىذه الخمفية مستكعبا ابف جٌني أثناء التعميؿلقد انطمؽ ك    

معمكمة مكاقعيا عنده، كقد أحاط عمما بيا، كنممس أثناء تعميمو تجريدا كاسعا كعميقا، في بناء 
لبعضيا في مكاضعيا، كسندعميا بأخرل، فمف كثيرة، كلقد سبؽ ذكرنا  عمى ىذا تصٌكرٌم، كاألمثمة

لعدـ مجيء الفعؿ المضارع منصكبا بعد اسـ الفعؿ 'صو' فبل يقاؿ مثبل: )صو فأكرمىؾ(  1ذلؾ تعميمو
'صو' ال  في حيف يجيز ذلؾ مع اسـ الفعؿ: دراًؾ كعٌمؿ لذلؾ بككف دراؾ مف لفظ الفعؿ )أدرؾ( كمثؿ

' أك 'أصمت' كأٌما الجـز فجائز كقكلنا: "صو تسمـ" فظير الذم ىك 'اسكت يأتي مف صيغة فعؿ األمر 
في تصٌكره الفعؿ 'أدرؾ' كانتفاء مثمو السـ الفعؿ 'صو' كقاـ عمى ذلؾ التجريد، كمثؿ ذلؾ تعميمو 
لمجيء اسـ الفعؿ لؤلمر كالنيي أكثر مف مجيئو لمخبر، إلمكاف مجيء الخبر جممة اسمية، في حيف 
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ليسير في اٌتجاىيف مختمفيف في مسألة كاحدة، كىي مسألة اسـ  1بفعؿال يككف األمر كالنيي إاٌل 
ىذا يتطٌمب كذلؾ بفعؿ المبلحظة كاستحضار المعطيات البلزمة بشكؿ مختمؼ في كٌؿ مٌرة، ك  ،الفعؿ
، كبالتالي نرل كيؼ نسج عبلقة بيف التنكيف كتاء التأنيث مثبل، حيف أٌكال كسعة المعرفة بالمغة تجريدا

كقكلؾ في اإلضافة إلى البصرة:  ـ حذؼ تاء التأنيث لياء اإلضافةحذؼ التنكيف لبلٌ  قاؿ: "كمثؿ
التأنيث، كاليمزة التي  كذلؾ مف باب ما أسماه: حكـ الطارئ، كينسج عبلقة أخرل بيف تاء 2بصرٌم"
 ٌكرياأك ما يمكف اعتباره نسقا تصكياء اإلضافة، فقد كجد ىذه العبلقة بالبناء عمى المعطيات،  لمتأنيث

 ضافة ليائوككذلؾ حذؼ ياء اإل ة لمبدؿ، نحك حسناكات، كخنفساكاتفيما أسماه: "تغيير األكلى لمثاني
ذم جيء بو ىك نفسو الحرؼ مع العمـ أٌف الحرؼ ال 3كقكلؾ في اإلضافة إلى البصرٌم: بصرٌم"

ٌنما جئت بمثم المحذكؼ و كلـ تزد عمى كينٌبو عمى ىذا حيف يقكؿ: "... كيؼ جاز أف تحذؼ لفظا، كا 
كىذا تجريد في حٌد ذاتو أكرد ىذه المسألة فيما سٌماه )الحذؼ لمبدؿ( بحذؼ لفظ كتعكيضو  4ذلؾ"
  بمثمو.

التصٌكرات كمختمؼ  باإلضافة إلى التجربة كالمعرفة العامة، التجريد والخمفية الفيزيولوجية: -ث
اس، إلى جانب كٌؿ ىذا، عمى الخمفية يؿ كالقيالذىنية، كالبنية المغكية، يقـك التجريد عند ابف جٌني لمتعم

، مع التداخؿ المكجكد بيف ىذا األساس كاألساس البنيكٌم الذم غالبا ما يككف الخمفية التي الفيزيكلكجية
أمرا مفركضا، باعتبار  ىذا التداخؿ مبدئيا ينطمؽ منيا، مثمما كانت كذلؾ الخمفية الذىنية، كنحف نعتبر

كأٌما تجٌمي األساس الفيزيكلكجٌي في التجريد  أك ىذا ما يبدك، ائـ عمى التداخؿ،ٌف النسؽ التصٌكرٌم قأ
لمقياس كالتعميؿ، فمثؿ ذلؾ: عٌمة ككف الثبلثي أكثر األلفاظ استعماال فنظرية ابف جٌني حكليا قائمة 

فرت حاالىما عمى "أٌف المبتدأ ال يككف إاٌل متحٌركا، كأٌف المكقكؼ عميو ال يككف إاٌل ساكنا، فمٌما تنا
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فكاف تكٌقع مفاجأة  1كٌسطكا العيف حاجزا بينيما، لئبٌل يفجئكا الحٌس بضٌد ما كاف آخذا فيو كمنصبا إليو"
النفس بالجمع بيف الضٌديف: )متحٌرؾ/ساكف( سببا الستحساف الثبلثي مف المفظ، كلقد قاـ التجريد ىنا 

تحضر معرفتو عف المفظ الثبلثي في المغة عمى أساس فيزيكلكجٌي بخمفيتيف، إحداىما بنيكية، بأف اس
العربية، كأخرل ذىنية، بذكره مفاجأة الحٌس، ككٌنا ذكرنا قبؿ ىذا أٌف األساس الفيزيكلكجٌي كاألساس 

 معيارا االستثقاؿ كاالستخفاؼ. الذىنيٌ 
لخمفية كىذا النكع مف التجريد يقـك كذلؾ عمى العبلقة بيف ىذه المعطيات، كالبٌد مف العكدة إلى ا   

البنيكية، ليرل مدل انعكاس الشعكر بالثقؿ عمى الممارسة الفعمية لمكبلـ، فيجد كثرة الكاك في أٌكؿ 
الفعؿ، مثؿ كعد، ككرد...، مقابؿ قٌمة الياء ىناؾ مثؿ: يسير كيميف، كالبٌد ليذا الفرؽ كاالختبلؼ مف 

ؾ أٌنؾ قادر متى انضٌمت أك عٌمة، كضمف ىذا التجريد يعتبر ابف جٌني "أٌف سبب كثرة الكاك ىنا
فادة" سادة كا  كينسج عبلقة بيف كثرة  2انكسرت أف تقمبيا ىمزة، كذلؾ نحك أيًعد، كأيجكه كأيرقة، كأيصمة كاً 

مجيء الكاك أكؿ الفعؿ مقابؿ قٌمة الياء فيو، كبيف ثقؿ الكاك مضمكمةن مقابؿ خفة اليمزة، ككاف قمب 
ٌقتت ككًعد، ككجكه "فإف قمت: فاليمزة األكلى إلى الثانية لمتخفيؼ، كأف نقكؿ أي  قتت، أيًعد كأيجكه، مف كي

عمى كٌؿ حاؿ أثقؿ مف الكاك، فكيؼ عيدؿ عف األثقؿ إلى ما ىك أثقؿ منو؟ قيؿ...، فإٌف الكاك إذا 
يجد الكاك المضمكمة أثقؿ مف اليمزة  3انضٌمت كانت أثقؿ مف اليمزة، ألٌف ضٌمتيا تزيدىا ثقبل"

 لكاك منو إلى اليمزة، ىذا مف جيةضٌمة تحدث الفارؽ كترٌجح الكٌفة في الثقؿ إلى االمضمكمة، كأٌف ال
ككثرة كركد أكؿ الفعؿ كاكا مقابؿ قٌمة كركده ياء، لككف الكاك تقمب ىمزة إذا ضٌمت أك كسرت مف جية 

أٌنو  قراء االستثقاؿ ما كجدأخرل، كلقد عرؼ ىذا باستقراء المعطيات المذككرة، ككاف سبب ىذا االست
 كىك الخمفية التي انطمؽ منيا ابف جني لمتعميؿ. أقؿٌ 
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كيرل أف بيف المفرد كالجممة نقاطى تشابو "منيا كقكع الجممة مكقع الفرد في الصفة، كالخبر    
كالحاؿ... كمنيا أٌف بعض الجمؿ قد تحتاج إلى جممة ثانية احتياج المفرد إلى المفرد، كذلؾ في 

يذكر بعض مكاطف ما اعتبره تشابيا بيف الجممة كالمفرد لتعميؿ  1ابو..."الشرط كجزائو، كالقسـ كجك 
تكالي الضٌمتيف، كىك مستثقؿ، كىك رغـ ثقمو أكثر كركدا مف تكالي الكسرتيف، مع ككف الكسرة أخٌؼ 

فيقكؿ لتعميؿ ىذه الظاىرة: "فمٌما كانت بيف المفرد كالجممة ىذه األشباه كالمقاربات كغيرىا  2مف الضٌمة
ميط، بتكالييما في نحك زيده قائـه"ش يجكز أف يككف تكالي  كعميو3ٌبيكا تكالي الضٌمتيف في نحك سيريح كعي

ًبؿ، كالكسرة أخٌؼ مف  ًَ الضٌمتيف رغـ ثقؿ الضٌمة أكسع مف تكالي الكسرتيف، بصيغة )ًفًعؿ( نحك ًإ
م جاءت فيو ىذه الضٌمة كاف سببو معمكما لدل المتكٌمـ، كيظير مف خبللو النسؽ التصٌكرم الذ

الصيغ كمف ضمنو اعتبار حضكر ىذا التشابو في الذىف أثناء الكبلـ، أٌما أٌف ذلؾ تجريد النحكٌم 
فظاىر، كمثؿ ذلؾ اعتباره الضٌمة أثقؿ مف الكسرة مع عممو أٌف تكالي المضمكميف أكثر مف تكالي 

مو استحضر ىذه المعطيات المكسكريف، فكاف ىذا التجريد عمى األساس الفيزيكلكجٌي، كالذم مف أج
 البنيكية التي ذكرنا.

الظاىر مف خبلؿ ما ذيكر أٌف التعميؿ عند ابف جٌني يٌتسـ بالعمؽ كالشمكؿ، بفعؿ انعكاس ىذا    
 ا في كٌؿ التعميبلت التي رأيناىاالتداخؿ بيف األسس، كككف إٌما الخمفية البنيكية، أك الذىنية منطمق

بات النسؽ التصٌكرٌم، كالعبلقات التي تـٌ نسجيا بيف مختمؼ الظكاىر كالتداخؿ في حٌد ذاتو مف متطمٌ 
النحكية، كعميو نعتبر أٌف التجريد عند ابف جٌني عاكس ليذا النسؽ التصٌكرٌم، مع أٌف التجريد لمتعميؿ 

 كالقياس عنده أكسع مٌما ذكرنا كأعمؽ، كلكٌننا اكتفينا بما ذكرناه مف نماذج. 
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نريد ىنا مف خبلؿ تعميبلت الجرجانٌي  ه(:171ّي )ت عبد القاىر الجرجان خمفيات التجريد عند -ت
الرجكع إلى مفيـك البناء التصٌكرم مف بكابة االستعارة التصٌكرية، فقد المسنا كثيرا مف التقارب بيف 

 فكر الجرجانٌي كالفكر المعرفٌي الجديد.
في الحقيقة ىذا عمؿ لغكية، ك  كقائعغير المغكية إلى  جانٌي لتفسير االنتقاؿ مف الكقائعيقكؿ الجر    

يقكؿ الجرجانٌي: "... فاعمـ أٌف أغراض كفي ىذا المتكٌمـ الذم يحاكؿ فيـ كاقع لغكٌم بكاقع غير لغكٌم، 
الناس تختمؼ في ذكر األفعاؿ المتعٌدية، فيـ يذكركنيا تارة كمرادىـ أف يقتصركا عمى إثبات المعاني 

لذكر المفعكليف، فإذا كاف األمر كذلؾ كاف الفعؿ التي اشتيٌقت منيا لمفاعميف، مف غير أف يتعٌرضكا 
المتعٌدم كغير المتعٌدم مثبل، في أٌنؾ ال ترل لو مفعكال ال لفظا كال تقديرا"  "كمثاؿ ذلؾ قكؿ الناس: 
فبلف يحٌؿ كيعقد، كيأمر كينيى، كيضٌر كينفع، ... مف غير أف ييتعٌرض لحديث المفعكؿ، حٌتى كأٌنؾ 

ثـ ساؽ بعض األمثمة لمتأكيد عمى ما يذىب  1لعقد، ...كعمى ىذا القياس"قمت: صار إليو الحٌؿ كا
 مثمة: األ ىذه إليو، فمف النماذج التي ساقيا عبد القاىر الجرجاني

 ( 09: اآلية  الزمر/قاؿ تعالى: ﴿قؿ ىؿ يستكم الذيف يعممكف كالذيف ال يعممكف﴾ )سكرة:  -
 ( 68 اآلية: غافر/ ﴿ىك الذم يحيي كيميت﴾ )سكرة: -
 ( 44-43 اآلية:  النجـ/ ﴿كأٌنو ىك أضحؾ كأبكى، كأٌنو ىك أمات كأحيى﴾  )سكرة: -

كيقكؿ بعد ذلؾ: "كىكذا كٌؿ  الربط بيف المعنى كالنحك استعارياكنجده في مثؿ ىذه التبريرات يحاكؿ 
 منوأف تخبر أٌف مف شأنو أف يككف مكضع كاف القصد فيو أف تثبت المعنى في نفسو فعبل لمشيء، ك 

ألٌف تعديتو تنقص الغرض كتغٌير  منو، فإٌف الفعؿ ال ييعٌدل ىناؾ أك ال يككف إاٌل منو، أك ال يككف
المعنى المقصكد يكجب االستغناء عف المفعكؿ بو/ لغرض التعميـ/ كيؼ يككف التعميـ سببا  2المعنى"

                               
، مكتبة الخانجي، ص 1984عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، قرأه كعٌمؽ عميو: محمكد محمد شاكر، القاىرة:  - 1
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ظكاىر أخرل؟ كيفٌسر لتصٌكر، كلماذا يككف الحذؼ تعميما؟ / ككيؼ يمكف تعميـ ذلؾ عمى نماذج مف 
 1كىك أاٌل يككف لو مفعكؿ يمكف النٌص عميو" ذا قسـ مف خمٌك الفعؿ عف المفعكؿكٌؿ ذلؾ بقكلو: "في

كنجده حينما يتكٌمـ عف ظكاىر مف المغة العربية تٌتسـ بالشيكع كالكثرة في الكبلـ العربٌي، ككذلؾ محؿ 
فأٌما البدؿ فيقكؿ عنو عبد القاىر الجرجاني ما جدؿ كاسع بيف النحاة، كالبدؿ كعطؼ البياف كالتمييز، 

كألجؿ ىذا  2يمي: "كالشيء ييبدؿ مٌما ىك مثمو أك أكثر منو، فأٌما الشيء مف أقٌؿ منو ففاسد ال ييتصٌكر"
يككف التساؤؿ عمى ىذا النحك: أألٌنو لـ يرد مثمو في الكبلـ العربي الفصيح، أـ بسبب تصٌكر ما؟  

ـٌ ينتقؿ تساؤال يبحث في جكىره ع ف ىذا التفسير القريب مف الجمع بيف النحك كاالستعارة التصٌكرية، ث
بالتعميؿ كالتبرير كالتفسير إلى كبلـ الجكىرٌم حكؿ قكلو: "كأٌما قكؿ الجكىرٌم: فمـ يبًؽ مٌني الشكؽ 

 غير تفٌكرم   فمك شئت أف أبكي بكيت تفٌكرا 
إاٌل بذكر المفعكؿ" فالظاىر مف خبلؿ ىذا الكبلـ  فأظير مفعكؿ )شئت( ... ألجؿ أٌف لو غرضا ال يتـٌ 

 لـ يمنعو إاٌل إرادة البكاء نفسوأٌف ىذا الغرض الذم جعمو يذكر المفعكؿ )أف أبكي( ككف بكائو التفٌكر 
كلك أخفى المفعكؿ )أف أبكي( ألمكف التكٌىـ بأٌف الشاعر قد بكى لكٌنو بكى دمعا فقط كالمعنى مختمؼ/  

لك( مٌما يعٌزز لدينا فكرة ربط عبد القاىر الجرجانٌي النحك باالستعارة، ككذلؾ مف كقد جاء ذلؾ بعد )
بيف النحك كاالستعارة التصٌكرية أك التصٌكر بصفة عاٌمة  -تارة ابف جٌني، كتارة الجكىرم -نقؿ عنيـ

يبكيو كنحف نصؼ البناء التصٌكرم كنتكٌمـ عنو بشكؿ مختمؼ عٌما تكٌممنا عنو لٌما كاف الحديث عف س
 تارة، كابف جٌني، أك ابف األنبارٌم تارة أخرل.

كىا ىك عبد القاىر الجرجانٌي يتتٌبع ظاىرة البناء التصٌكرٌم بيف تصريحات كتعميبلت العمماء    
كالمغكييف في عصره أك قبمو، فحينما يذكر اسما مثؿ: إسحاؽ بف حٌساف بف قكىٌي بف الخزيمٌي المكٌنى 

ما عممت أٌف الكناية كالتعريض ال يعمبلف في العقكؿ عمؿ اإلفصاح  )أبك يعقكب( كيقكؿ: "أك
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كمف قبيؿ التفسير الذم يحيؿ عمى الربط االستعارٌم الممٌثؿ لفيـ التجربة النحكية مف  1كالتكشيؼ؟"
خبلؿ التجربة النحكية التي يككف ليا مبٌرر حمميا عمى سابقتيا، نجد عبد القاىر الجرجانٌي يحاكؿ فيـ 

ف خبلؿ تجربة الخبر فيقكؿ: "كذلؾ ألٌف الحاؿ خبر في الحقيقة، مف حيث إٌنؾ تثبت بيا الحاؿ م
كىذ بطبيعة الحاؿ انطبلقا مف خمفية المعنى كالداللة التي بيا يفٌسر عبد القاىر  2المعنى لذم الحاؿ"

 الجرجاني كثيرا مف الظكاىر النحكية تفسيرا استعاريا تصكريا في حقيقتو كجكىره. 
جعؿ عبد القاىر الجرجاني لعبلقات مثؿ األصؿ كالفرع مكانا بيف التبريرات المنطقية التي تربطنا كي   

ذلؾ  كنسكف بمفيـك االستعارة التصكريةمباشرة بالبناء التصكرم، أك ما يسميو جكرج اليككؼ كمارؾ ج
)عمـ ضركرٌم( مف خبلؿ مسألة الكصؼ التي قرنيا بالكصؿ، يقكؿ الجرجانٌي: "فإذا كصفت فقمت:... 

ـٌ إٌف  ك)عمـ مكتسب( ك)عمـ جمٌي( ك)عمـ خفٌي( ... انقسـ الجنس منيا أقساما، كصار أنكاعا... ث
ىينا أصبل ىك كالمتفٌرع مف ىذا األصؿ، أك كالنظير لو، كىك أٌف مف شأف المصدر أف يفٌرؽ 

 و أك كصمو أصؿالمصدر قبؿ كصفرٌبما يككف المراد مف ىذا أٌف  3بالصبلت كما يفٌرؽ بالصفات"
رل، مشيرا كالمكصكؿ منو أك المكصكؼ فرع عنو، كنجده ىا ىنا كبشكؿ مترابط يستحضر عبلقات أخ

مختمؼ العبلقات تمتقي عند التشابو أك عند التناظر، ثـٌ يسعى بعد ىذا إلى  إلى النظير مثبل، ككأفٌ 
عف الكصؼ فيقكؿ: "فمف ذلؾ تعميؽ النظرة أكثر كىك يتتٌبع ىذه االرتباطات، كىك يضيؼ كبلما آخر 

أف تعمـ مف أيف امتنع أف تكصؼ المعرفة بالجممة، كلك لـ يكف حاليا في ذلؾ حاؿ النكرة التي تصفيا 
كىذا الربط يفضي إلى استحضار أنماط نحكية، أك  4بيا في قكلؾ: )مررت برجؿ أبكه منطمؽ(... "

السبب في امتناع ذلؾ: أٌف الجمؿ نكرات  ظكاىر لغكية أخرل كالتعريؼ كالتنكير فيقكؿ: "كقالكا إفٌ 
، قالكا: فمٌما كانت كذلؾ، كانت كفؽ  ٌنما يستفاد المجيكؿ دكف المعمـك كٌميا، بدليؿ أٌنيا تستفاد، كا 
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النكرة، فجاز كصفيا بيا، كلـ يجز أف تكصؼ بيا المعرفة، إذ لـ تكف كفقا ليا" ألٌننا حينما نطرح ىذه 
 فنحف نبحث عف التفسيرات المعرفيةصفات، كبعد المعارؼ أحكاؿ؟  التساؤالت: لماذا بعد النكرات

كالربط االستعارم التصكرم، فأٌما الجرجاني يرل الربؾ مف خبلؿ المجيء بػاالسـ المكصكؿ ) الذم( 
ليفصؿ بيف المعرفة كالجممة الكاصفة كيككف كاسطة بينيما كيقكؿ: "ىذا حكـ الجممة بعد )الذم( ... 

 لكٌف الجممة بعد )الذم( ال كظيفة ليا.  1كٌصؿ بو إلى كصؼ المعارؼ بالجمؿ"إٌنو اجتيمب لييت
رأم غيره مف يمتزج رأم ابف األنبارٌم مع   ه(:777-ابن األنباري )ت خمفيات التجريد عند -ث

ـٌ ببياف رأيو في بعضيا، كلكٌف التجريد  النحاة، بسبب عرضو آلرائيـ في معظـ القضايا النحكٌية كلـ ييت
سابؽ يشمؿ مختمؼ ت، كتحميمو لبعض آراء النحاة، كسنرل إف كاف كالحاضر فيما ذكره مف تعميبل

لى أٌم مدل يتجٌمى فيو البناء التصٌكرٌم.  ،كالذىنية، كالبنيكٌية، كالفيزيكلكجية األسس: المعرفية  كا 
يقـك التجريد عند ابف األنبارٌم عمى أساس المعرفة العامة  التجريد والخمفية المعرفية: -أ

كالتمثيؿ ببعض النماذج مف تعميبلتو، كبعض تحميبلتو، كأف يقكؿ في  سعى لبياف ذلؾكسن كالتجربة،
سبب تسمية االسـ )اسما(: "ذىب البصريكف إلى أٌنو سٌمي اسما لكجييف، أحدىما أٌنو سما عمى 

غير بعيد عف أف ىذا االسـ إٌنما الداعي  2مسٌماه، كعبل عمى ما تحتو مف معنى فسٌمي اسما لذلؾ"
اف مجٌرد اشتقاؽ لفظ مف لفظ آخر كاشتقاؽ االسـ مف السمك "كالكجو الثاني أٌف ىذه األقساـ إليو ك

الثبلثة ليا ثبلث مراتب، فمنيا ما ييخبر بو كييخبر عنو، كىك االسـ، نحك زيد قائـ، كمنيا ما يخبر بو 
ك الحرؼ، نحك ىؿ كال ييخبر عنو كىك الفعؿ نحك قاـ زيد  كمنيا ما ال ييخبر بو كال ييخبر عنو، كى

فالظاىر مف ىذا أٌف معنى السمٌك الذم ييعتقد في لفظ )اسـ( كاف الداعي كذلؾ إلى تصٌكر ىذه  3كبؿ"
اإلخبار، فارتفعت  كظيفة المراتب، ليككف لبلسـ دكراف، كلمفعؿ دكر كاحد، كال دكر لمحرؼ، مف حيث

ى )اسـ( المشتؽ مف السمٌك، بؿ قياسا مرتبة االسـ ألٌنو سما بيذا االعتبار، لكٌف سمٌكه ليس مف معن
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عمى تجارب خارجة عف نطاؽ المغة تماما، كعف قكانينيا كاشتقاقاتيا، ففي ىذه التجارب يككف معنى 
الترتيب حسب األىمية /األكلكية /كالدكر/ كأف يرتقي الشيء تمقاء ميزة يتمٌيز بيا عف غيره/ استحقاؽ 

سياؽ ىذا المعنى، حيث قاؿ بككف أٌف االسـ ييخبر بو كييخبر  المنزلة، كلقد صٌرح ابف األنبارم بما في
كمف ناحية أخرل، ىؿ عمماء المغة ىـ مف  يس ذلؾ إاٌل لبلسـ، ىذا مف ناحيةعنو، فكاف لو دكراف، كل

كفيمكا ىذه التصٌكرات؟ أـ كاف قد كيضع ىذا المفظ  ( بعدما عرفكا العمؿ كاالشتقاقاتسٌمكا االسـ )اسما
ف  د، كجبؿسائر األسماء، مثؿ: أسمثمما كيضعت  كحجر، ككذا اسـ، فإف كاف األكؿ، فيك تجريد، كا 

كاف الثاني، فنقكؿ بكجكد المفظ قبؿ النحك كالنحاة كعمميـ، فيك تصٌكر قائـ عمى ىذا الترتيب، كأٌنو 
يخبر بو كعنو خبلفا لمفعؿ كالحرؼ  كقد تدخؿ عناصر أخرل لتدعـ ىذا الترتيب، كيمتقي كٌؿ ذلؾ 
عند معنى )السمٌك( لييشتٌؽ منو )اسـ( لبلسـ، كنفس ما ذىب إليو الككفيكف في قكليـ: "سٌمي اسما ألٌنو 

 سمة عمى المسٌمى يعرؼ بيا" اعتقادا بعٌمة االشتقاؽ مف )السمة(.
ككذلؾ حركات اإلعراب كحركات البناء، أٌييما األصؿ؟ إذ يقـك التعميؿ ليا عمى بناء تصٌكرٌم    

عناصر المعرفة العاٌمة، كذلؾ كما يمي: "ذىب بعض النحكييف إلى أٌف حركات اإلعراب  العمدة فيو
ىي األصؿ، كأٌف حركات البناء فرع عمييا، ألٌف األصؿ في حركات اإلعراب أف تككف لؤلسماء كىي 

أم أٌف اإلعراب خاٌص باألسماء، كاالسـ أسبؽ مف الفعؿ، كأقكل منو، كأٌف "االسـ أخٌؼ مف  1األصؿ"
يستمـز إذان أٌف حركات اإلعراب ىي  3األفعاؿ أثقؿ مف األسماء، ألٌف األسماء ىي األكلى 2الفعؿ"

األصؿ، كىذا الحكـ: االسـ األصؿ/ االسـ األقكل/ ليس حكما نحكيا/بنيكيا، كبالتالي ما ترٌتب عنو 
كات البناء فرع كذلؾ ليس حكما نحكيا، كىذا إذان رأم مف يعتقد بأٌف حركات اإلعراب ىي األصؿ كحر 

فذىبكا "إلى أٌف حركات البناء ىي األصؿ، كحركات اإلعراب  عمييا، في حيف يرل آخركف عكس ذلؾ
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كقاـ تصٌكرىـ ىذا عمى أٌف "حركات البناء ال تزكؿ كحركات اإلعراب تزكؿ كتتغٌير، كما  1فرع عمييا"
ى شيء مف التجربة العامة التي قاسكه، فيما يبدك، عم 2ال يتغٌير أكلى بأف يككف أصبل مٌما يتغٌير"

يختزنيا الذىف، مٌما ال عبلقة لو بقكانيف المغة كمصطمحاتيا كالمنطؽ يفرض ىذا، إذ لـ يكف لممتكٌمـ 
أف يقكؿ يكما: ىذا المفظ الذم قمتو أكال أصؿ لما قمتو بعده، أك ما يشبو ذلؾ كظاىر التصٌكر ىك 

لكا إلى المعنى، في كبل الرأييف كال إلى داللة البنية/ عبلقة الثابت بالمتغٌير، كلـ يشيركا في ما قا
 الكممة( فيما يخٌص مصطمحات النحكالنظاـ كاقتصركا عمى عبارتي: )لزـك آخر الكممة/ تغٌير آخر 

مٌما يعٌزز لدينا االعتقاد بككف تعميؿ كٌؿ طرؼ منيما مبنٌي عمى أساس تصٌكر مرجعو المعرفة العامة  
: )الثابت كالمتحٌكؿ( كبالتالي نكاجو تصٌكريف مختمفيف، نتج عنيما رأياف كالتي مف عناصرىا قضية

ذا عدنا إلى رأم ابف األنبارٌم في قضٌية البناء نفسو كعٌمة تسميتو بػ )البناء( تظير لنا  مختمفاف، كا 
 3و"العبلقة بيف ىذيف الرأييف المختمفيف، كىك قكلو: "فيك منقكؿ مف ىذا البناء المعركؼ لمزكمو كثبكت

كليس عسيرا كشؼ ىذا البناء التصٌكرٌم الخارج عف نطاؽ المغة  كمف ىذا التعميؿ تحديدا، كباالعتماد 
إشارة إلى العمـ  (البناء المعروف)لمداللة عمى الحمؿ/التشبيو ك (منقول)عمى ما كرد فيو، كىك قكلو: 

الحٌيز المعرفٌي الكاسع  كىاتاف صفتاف تٌتصؼ بيما المكجكدات في  (المزوم والثبوت)بالتجربة، ك
  .(حركات البناء)ك (البناء)كمنيا ما كاف مشٌيدا الزما لممكاف الذم بني عميو، لنسج العبلقة بيف 

رأينا كيؼ ارتبط التعميؿ لحركات اإلعراب كحركات البناء بالتعميؿ لمبناء، كمف خبلليما مسألة ىي    
لتككف أساسا لمف  أٌف حركاتو أصؿ في األسماء، عمى جزء مف ىذيف التعميميف، كىي مسألة اإلعراب

 قاؿ بأٌف حركات اإلعراب ىي األصؿ، كحركات البناء فرع عمييا، عمى النحك اآلتي:
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 حركات اإلعراب                        حركات البناء           

 اإلعراب في االسـ كالفعؿ                                أصؿ                                       
 الفعؿ                          االسـ                        

                             
 

 عٌمة تسمية االسـ )اسما(.                                                                          
ؿ، كفي األفعاؿ فرع، كالتعميؿ فيو ذك خمفية ذىنية كعمى ىذا األساس قيؿ: اإلعراب في األسماء أص

 حسب ما يكٌضحو الشكؿ  أشرنا إليو ىنا لما نراه مف عبلقة بينو كبيف ما سبؽقد سنراه في مكضعو، 
 كمف ثـ عبلقة كٌؿ ذلؾ بمسألة تسمية االسـ )اسما(.

يء إذا كاف الزما  شيظير االعتماد عمى الخمفية المعرفية بسبب أحد عناصرىا، كىك استثقاؿ ال   
كلك كاف شيئا  ر مف الشيء إذا الزمو كيمٌؿ منويدركو الفرد مف بيئتو، ككنو يتضجٌ  كىذا معنى عاـ

في أصمو، كيقٌدـ ابف جٌني مثاال لتكضيح ىذا المعنى بقكلو "أال ترل إلى كثرة غمبة الياء عنده محبكبا 
ـٌ الحاؿ، ثـٌ مع ىذا فقد مٌمكا ذلؾ إ لى أف قمبكا الياء كاكا قمبا ساذجا، أك كالساذج ال عمى الكاك في عا

كما يعكس معنى استثقاؿ  1لشيء أكثر مف االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ، فإٌف المحبكب إذا كٌثر ٌمٌؿ"
سـ المنقكص، فقد سٌمي المبلـز فكثير في المغة، كقد رأينا فيما سبؽ شيئا منو، كمف ذلؾ ظاىرة اال

، كالجرٌ  ألٌنو نقص مف الرفع)منقكصا(   ع( في قكلؾ: جاء ساعو مررت بساعو مثؿ )سا كما ىك معمـك
، كساعيو "إاٌل أٌنيـ استثقمكا الضٌمة كالكسرة عمى الياء فحذفكىما فبقيت الياء ساكنة...'  2كأصمو: ساعيه

 كلكفٌ  3كأٌما إذا كاف منصكبا فتظير الفتحة، مثؿ قكلنا: رأيت ساعيان "فيك بمنزلة الصحيح لخٌفة الفتحة"
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" العٌمة، بدليؿ قكليـ: "باب، كنابالفتحة تستثقؿ عمى حرؼ  ، كنيىبه بحيث قمبت  1كاألصؿ فييما بكىبه
ـى تحذؼ إذان؟ "الفتحة في  الكاك كالياء ألفيف الستثقاؿ الفتحة في المكضعيف، فإف كانت الفتحة خفيفة، فم

قيمت، لكٌف الفتحة التي عمى ذلؾ محٌميا كىي دائمة فيو، كلذلؾ ث 2ىذا البحر الزمة ليست بعارضة"
مثؿ: )ساعينا( ليست الزمة ليذا المكقع، بؿ عارضة عميو، ألٌنيا تتغٌير، كتمؾ كانت العبلقة بيف المزـك 

كلمجٌرد أدنى سبب، كلـ تحذؼ حيث لـ تكف كذلؾ، كال  بأف حذفت الفتحة حيث كانت الزمة كالثقؿ،
كظكاىرىا الصكتية كالصرفية، فيي ظاىرة في كٌؿ  يعسر إدراؾ ىذه العبلقة فيما ىك خارج عف المغة،

 سكاء أكاف ىذا الثقؿ ماديا أك معنكيا.  نسانية كجزئياتياعناصر التجربة اإل
كنو أصبل في نعكد إلى مسألة التعميؿ لظاىرة اإلعراب، كفكرة ك التجريد والخمفية الذىنية: -ب

ذ أدركنا العبلقة بيكحيث كاف المنطمؽ المعرفة العامٌ  األسماء دكف األفعاؿ   ف كٌؿ مف االسـة، كا 
كالمفعكؿ، كاالسـ مف خبلؿ عٌمة تسميتو )اسما(... كباالستناد إلى األساس البنيكٌم  كالفعؿ، كالفاعؿ

 مختمفة، نحك الفاعمية كالمفعكليةلمكقكؼ عمى جممة مف المعطيات "كذلؾ ألٌف األسماء تتضٌمف معاني 
معاني كييمٌيز بينيا يجب أف ييعرب االسـ، كلذلؾ كانت األسماء كلكي تيعرؼ ىذه ال 3كاإلضافة..."

)أكلى( باإلعراب، أٌما األفعاؿ فيي معمكمة تعرؼ مف صيغيا، كال تدٌؿ إاٌل عمى ما كيضعت لو، كلذلؾ 
لـ يكف اإلعراب أصبل فييا، كىذا باستقراء ىذه الظاىرة، لكٌف األساس الذىنٌي فيو ىك الدافع إلى ىذا 

لنرل كيؼ استندت  4الذم يظير في قكلو: "كاإلعراب زيادة، كالحكيـ ال يريد زيادة لغير فائدة"التحميؿ، 
كألجؿ ىذا عدنا إلى ىذه  ة لمقكؿ بأصالة اإلعراب في االسـالخمفية الذىنية عمى الخمفية المعرفي

كاحدة، كىي المسألة، كالتي مف خبلليا تظير لنا عبلقة بيف الذىف، كالمعرفة، كالبنية  في مسالة 
 مسألة اإلعراب كالبناء.
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كحيف يتعٌمؽ األمر بالترتيب، فالمتكٌقع إخضاع األشياء التي يراد ترتيبيا لمنطؽ ما، مف خبللو    
ف كاف عمى مستكل النحكٌم  كاألمر يتعٌمؽ بترتيب –يمكف الكشؼ عف مسٌكغات ىذا الترتيب كفيمو، كا 

، فكأف يجعؿ ترتيبا لحركؼ المضارعة، كيحتٌج لو، ىذه كعف خمفياتو النظرية، كالذىنية -مكاد لغكية
الحركؼ جيمعت في بعض كتب النحك عمى صيغة )أنيت( كالظاىر أٌنيا ىنا لـ تخضع إاٌل لترتيب 
يجعميا تبدك ككممة عربية ليسيؿ التمٌفظ بيا، حفظيا، كالبف األنبارم رأم مخالؼ، يقكؿ في ترتيب ىذه 

ـٌ الياء كذلؾ ألٌف اليمزة الحركؼ: "كالتحقيؽ في ترتيب ى ـٌ التاء ث ـٌ النكف ث ذه األحرؼ أف تقٌدـ اليمزة ث
ىذا ألٌف ىذه الحركؼ، كبيذا  1كالتاء لممخاطب، كالياء لمغائب" معولممتكٌمـ كحده، كالنكف لممتكٌمـ كلمف 

ككأٌف  التصٌكر، البٌد أف تككف خضعت لترتيب كىك يفٌسر كبلـ ابف األنبارٌم، كمف خبللو كذلؾ نشعر
الذم قاـ بترتيب ىذه الحركؼ بيذا الشكؿ ىك المتكٌمـ مف مكقعو، الذم يعتبر نفسو أٌكال إذ يخبر عف 
نفسو، ثـٌ عف نفسو كشخص/أشخاص معو ثانيا، ثـٌ عف مخاطىب ثالثا، ثـٌ عف غائب رابعا، فكاف 

ب، فالغائب، فيذا  إذان تصٌكر فالمخاط مفرد، كىك أٌكؿ، فالمتكٌمـ الجمعالترتيب باعتبار مكقع المتكٌمـ ال
 كقد يككف منسكبا إلى لممتكٌمـ. ، بؿ مف تصٌكر ذىنٌي فقط ينطمؽ مف خمفية غير نحكية

كفي مسألة رفع المضارع، عرفنا كيؼ مٌيز النحاة بيف األفعاؿ الثبلثة، ككيؼ أٌف الفعؿ بمقدار ما    
كف، لعدـ الشبو، كالبناء عمى الفتح لنكع ينالو ف الشبو لبلسـ، تككف حركة آخره، بيف بناء عمى السك

مف الشبو، كاإلعراب لمشبو، ككاف ىذا الشبو عٌمة تسمية الفعؿ المضارع مضارعا، فيك لٌما شابو االسـ 
صار ييعرب "كأٌما عامؿ الرفع فاختمؼ فيو النحكٌيكف فذىب البصرٌيكف إلى أٌنو يرتفع لقيامو مقاـ 

سندا إليو، كىما حالتاف يرتفع فييما، كالمضارع مشٌبو باالسـ، لذلؾ يككف االسـ مسندا كيككف م 2االسـ"
سٌمي مضارعا، ككبلىما يقعاف في صدر الكبلـ لئلسناد، كيرتفعاف ما لـ يدخؿ عمييما ناصب، أك 

( بخمفية التشبيوفالتعميؿ في ىذه المسألة ذىنٌي بسبب ) ة لمفعؿ، أك ما ينقمو إلى البناءجاـز بالنسب
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 طمقو المعطيات النحكية، مف إسنادمف العبلقة، كأٌف تشبيو )المضارع( باالسـ كاف من بنيكية كنكع
كتصٌدر الكبلـ كارتفاع كمييما ما لـ يدخؿ عمييما ناصب، ألٌف دخكؿ الجاـز لمفعؿ كحده، كدخكؿ 
الجاٌر لبلسـ كحده كنكشؼ مف جديد عف عبلقة بيف ىذا التعميؿ كما كاف في القكؿ بأٌف اإلعراب 

ؿ في األسماء، ألٌف قكلنا بإعراب الفعؿ بشرط مشابية االسـ فقط يؤٌيد القكؿ بأٌف اإلعراب أصؿ أص
 في االسـ، كيمكف اختصار كٌؿ ذلؾ كما يمي:

 
 

 حركات البناء                                  اإلعرابحركات            
   
 البناء أصؿ في الفعؿ.        أصؿ في االسـ فرع في الفعؿ.    اإلعراب             
 

 المضارع لشبيو باالسـ.الفعؿ   إعراب                                                          
 

بيف ىذه المصطمحات: االسـ/ الفعؿ/الفرع/األصؿ/ عبلقة، ككنيا تذكر جميعا في مكضكع اإلعراب 
منيا، قد يككف ليذه العبلقات دكر في صناعة  كليذه المصطمحات عبلقات أخرل تمتٌد مع فركع كؿٌ 

 الكبلـ لدل المتكٌمـ.  
"ألٌف النصب كالجٌر يدخميما، نحك جئت قبمىؾ كمف قبًمؾ، كأٌما الرفع  كفي بناء قبؿي كبعدي عمى الضـٌ    

ذا مثؿ ى يكثر 1فبل يدخميا البٌتة، فمك بنكىما عمى الفتح كالكسر اللتبست حركة اإلعراب بحركة البناء"
التعميؿ الذم تمتقي فيو األسس المختمفة، فبالرغـ مف إعبلنو عف فحصو الشامؿ لمعطيات المغة بقكلو: 
"البٌتة" مٌما يكحي بككف الخمفية التي انطمؽ منيا خمفية بنيكية، فقد ألمح كذلؾ إلى الخمفية الذىنية 

ء" كمف أجمو كاف ىذا السمكؾ المتمٌثمة في التكٌقع، حيف قاؿ: "اللتبست حركة اإلعراب بحركة البنا
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إذ بإمكانيـ القكؿ  ، كالظاىر أٌف األمر معقكؿ جٌداى المغكٌم عمى ما يبدك، فيك خمفية ىذا التعميؿ إذان 
)مف قبًؿ( بكسر البلـ ما داـ مسبكقا بحرؼ جٌر، فيعمؿ فيو كيظير أثره، كىك ما لـ يقع، فقيؿ: )مف 

( ببناء الكممة عمى الضـٌ، فيعٌمؿ اب كحٌجتو ىذه أساسيا  بما رأينا ليذا السمكؾ المغكمٌ  ف األنبارمٌ قبؿي
التصٌكر الذىنٌي المذككر، ألٌنو سبب حدكثو كذلؾ، كمف خبلؿ تمؾ المعطيات كذلؾ، قكلو: "قبمىؾ... 

عمى الضـٌ مف قبًمؾ" حيف تعرب الكممة، كسبب إعرابيا اإلضافة، كسبب بنائيا عدـ اإلضافة، كبناؤىا 
 ف كٌؿ ما يككف التكٌقع عامة سببوكالتكٌقع كأساس ذىنٌي قد يككف عامؿ ربط بي ع المبس كاف كراءه تكقٌ 

 ميميـ الحمؿ عمى الضٌد أك النظيرأك ما يككف المبس سببو، ألٌف األساس الذىنٌي يتجٌمى كذلؾ في تع
" كالداعي إلى ذلؾ ىك  1ألٌف المتكٌمميف "يحممكف الشيء عمى ضٌده كما يحممكنو عمى نظيره

كقد  ظير كما يحمؿ عميو، كالشبيو كذلؾبالخصكص تصٌكر العبلقة بيف الضٌد كما ييحمؿ عميو، كالن
 يككف )التكٌقع( أك )المبس( مكٌكنا إلحدل ىذه العبلقات.

كراء كثير مف السمككات المغكية، كإعراب األسماء الستة بالحركؼ  نمحظ ىذا التكٌقع كائنا ناكألنٌ    
 توطئةع في قكؿ ابف األنبارٌم في تعميمو ليذه الظاىرة: "إٌنما أعربت بالحركؼ كيظير ىذا التكقٌ  ،مثبل

 حركؼ ىي األلؼ، عبلمة النصب فييامف قكلو: "تكطئة" كىذه ال 2لما يأتي مف باب التثنية كالجمع"
 كفي كىي عبلمة الرفع في المثٌنى، كالياء، عبلمة الجٌر فييا، كىي عبلمة النصب كالجٌر في المثٌنى،

عبلمة الرفع فييا، كىي عبلمة الرفع في جمع المذٌكر السالـ، كىذه  جمع المذٌكر السالـ، كالكاك
ألٌنيا "منيا ما تغمب عميو  ،التثنية كالجمع حسب ابف األنبارماألسماء أكلى بالتكطئة لصيغتي 
تمزمو كما  كحمكؾ، كىنكؾ  افة، فما تغمب عميو: أبكؾ، كأخكؾاإلضافة، كمنيا ما تمزمو اإلض

لعٌميا مكطف التقاء بيف األسماء الستة  كلـ يخرج بحٌجتو عف نطاؽ اإلضافة 3اإلضافة: فكؾ كذك ماؿ"
كما أٌف التثنية  يقكؿ: "كاإلضافة فرع عمى اإلفرادمف جية، كالمثٌنى كالجمع مف جية أخرل، كلذلؾ 
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لتفٌرع عف اإلفراد الذم إذ شاركت ىذه )اإلضافة( التثنية كالجمع في ا 1كالجمع فرع عمى اإلفراد"
 الياء، مثمو في ذلؾ مثؿ اإلضافة ىك/اإلفراد شرط إلعراب األسماء السٌتة بالحركؼ/ األلؼ/ الكاك/

مٌما يشٌكؿ عبلقة شبكية بيف كٌؿ ىذه المفاىيـ، كيضاؼ إلييا أٌف التثنية كالجمع فرع عف المفرد مثمما 
 ٌف األسماء السٌتة فرع عف المفردلنخمص إلى أأٌف اإلعراب بالحركؼ فرع عف اإلعراب بالحركات، 

ـٌ يتـٌ ربط خبلصة ىذه  مثمما يظير عمى الرسـ أسفمو، كأدرؾ ىذه العبلقة النحكٌم بالتجريد؛ كمف ث
، ذلؾ الذم يشٌكؿ النسؽ العبلقات بظكاىر غير لغكية، ربطا ال شعكريا عند المتكٌمـ باالستعماؿ العفكمٌ 

 لعبلقات عمى النحك اآلتي:كيمكف تمثيؿ ىذه ا التصٌكرم
                                                 

 3ع                                              

 تكطئة                           فرع      

 

 

 2ع                                     1ع                           

 تعرب بالحركات   شرط                           فرع   لحركؼيعرب با           

 فرع                                                 

 لؤلسماء السٌتة عبلقتاف بالمفرد، كاحدة مف جية عبلمة اإلعراب، كأخرل مف جية التثنية كالجمع.

 شرط إلعراب األسماء الستة بالحركؼ. اإلفراد -

 ط إلعراب األسماء السٌتة بالحركؼ.   شر  اإلضافة -
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 األسماء السٌتةشرط            اإلضافة كاإلفراد:                     
 ع                           

                                     المفرداإلضافة فرع عف  -
 ع                              المفردالمثنى كالجمع فرع عف  -

                  
 

 المفرد        فرع                اإلضافة / التثنية كالجمع           
                         ع                                             

األسماء الستة فرع عف المفرد، ألٌنيا تعرب بالحركؼ، كالمفرد يعرب بالحركات، ألٌف اإلعراب  -
 ركات أصؿ، كاإلعراب بالحركؼ فرع.بالح

قد  في طرؼ آخر، كالمفرد في طرؼ ثالثيمكف القكؿ: إٌف األسماء السٌتة في طرؼ، كالمثٌنى كالجمع 
شٌكمت سبع عبلقات كالذم تجدر اإلشارة إليو بعد ىذا، أٌنو ينبغي تحميؿ كفحص ىذه العبلقات فحصا 

–التحميؿ، لنرل ىؿ ىي جزء مف التصٌكر القائـ  يتيح لمعناصر غير المغكية أف تككف جزءا مف ىذا
بناء عمى ىذه  -عمى األقؿ في تصٌكر ابف األنبارم إذ يعتبر األسماء السٌتة تكطئة لممثٌنى كالجمع

 المعطيات المذككرة عمى األقؿ.
كالبٌد مف تكسيع األفؽ إلى أبعد مف ىذا، ألٌف ىذه األسماء السٌتة لـ تستعمؿ استعماال كاحدا    
تجانسا فقد حيكي عف العرب أٌنيـ يقكلكف: "ىذا أبيؾ، كرأيت أبىؾ، كمررتي بأًبؾ، مف غير كاك كال ألؼ م

كال ياء، كيحكى عف بعض العرب أٌنيـ قالكا: ىذا أباؾ، كرأيت أباؾ، كمررت بأباؾ باأللؼ في حالة 
في الممارسة المغكية ما ىي  ىذا مٌما يعٌزز لدينا االعتقاد بأٌف صكرة البلتجانس 1الرفع كالنصب كالجٌر"

كالتكٌقعات، التي يختزنيا ذىف كٌؿ  ر عمى مستكل المعارؼ، كالتصٌكراتإاٌل صكرة تعكس التجانسا آخ
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 ، كبغير مٌدىافييا يقؼ كراء نطؽ ىذه األسماء بمٌد الحركة يمكف أف متكٌمـ، كبالتالي، فما الذم
 كبتعاقب الحركات كباالقتصار عمى حركة كاحدة؟.

لظاىرة تفضيؿ الكقؼ عمى األلؼ "كذىب أبك  مف التجريد المؤٌسس عمى الخمفية الذىنية، التعميؿك    
عثماف المازني إلى أٌف الكقؼ في األحكاؿ الثبلثة عمى األلؼ المبدلة مف التنكيف، ألٌنيـ إٌنما خٌصكا 

التنكيف  نقكؿ ىذه عصا، كعمى عصا، ككسرت عصا، بدال مف 1اإلبداؿ بحاؿ النصب في الصحيح"
مف سىيىدى  كعاد النصب في الصحيح، نحك: ساد، كبادكاإلبداؿ في تصٌكر النحاة ىك المخصكص ب

دى، كلـ يكف اإلبداؿ في ما عدا د ... لئبٌل يككف  النصب، فمـ يبدلكا مف مثؿ: عكير  كبىيىدى، كعىكى كسكي
خمفية ذىنية، كأٌما ما  اضطراب في الصيغ كتداخؿ فيما بينيا، كىذا يدخؿ ضمف التكٌقعات، فيك ذك

ف يكف ضمنيا–يمفت النظر في كبلـ المازنٌي إشارتو  إلى عبلقة ما بيف المقصكر كالصحيح، مف  -كا 
حيث إبداؿ التنكيف ألفا لمكقؼ في األٌكؿ، كاإلبداؿ في الثاني في حاؿ النصب، ككذلؾ العبلقة 

 إف كاف لمنصب عبلقة بيذا اإلبداؿالضمنية بيف االسـ المقصكر ككٌؿ لفظ يقع فيو إبداؿ، كالسيما 
كمف ثـٌ مكاطف اإلبداؿ كظركفو، مٌما سيشٌكؿ في المعرفة النظرية تجريدا كاسعا، كنسقا تصٌكريا بإدراؾ 
ـٌ بناء تصٌكر متعٌدد الجكانب، كيذا التنكيف مثبل كاأللؼ لمكقؼ عمييا مبدلة  العبلقات بنيكيا، كمف ث

، كالتنكيف عبلممنو/ كعبلقة األلؼ بالفتحة/ كىك سب  ة لمتنكير، كالتنكير بدؿ لئلضافةب المزـك
( ببنائو عمى الضـٌ، كنقكؿ  نقؿ المفظ مف البناء إلى اإلعرابكاإلضافة سبب في  فنقكؿ: )مف قبؿي

،...إلخ، كالتكٌقع في مسألة الكقؼ عمى  )قبمىو( ك)مف قبًمو( بتغٌير آخره بسبب اإلضافة، كالبناء لزـك
لمبحث عف عبلقة ما بيف العناصر التي تتكاطأ  قراء كعرض المعطيات النحكيةب استاأللؼ ىذه سب

 كتتكٌتؿ، كتشٌكؿ قالبا ذىنيا.
 -كلك ضمنيا –كحيف نتصٌكر العبلقات كنفترضيا، بسبب إحبلؿ الشيء محٌؿ الشيء اآلخر، إقرارا    

 المعنى في مسألة اإلضافةمف ىذا  بتمؾ العبلقة، فإٌننا نسمؾ مسالؾ الخمفية الذىنية، كقد نجد شيئا
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 كبمعنى مف بلـكفي جٌر المضاؼ إليو تحديدا "فؤلٌف اإلضافة لٌما كانت عمى ضربيف، بمعنى ال
 1كحذؼ حرؼ الجٌر، قاـ المضاؼ مقامو، فعمؿ في المضاؼ إليو الجٌر كما يعمؿ حرؼ الجٌر"

كمعنى )مف( كقكلنا:  ؤلميرنا: )ثكب األمير( فيك ثكب لفاإلضافة تقتضي معنييف: معنى )البلـ( كقكل
)ثكب حرير( فيك ثكب مف الحرير، فمٌما حذؼ ىذاف الحرفاف الجاٌراف لػ)ألمير، كالحرير( بقي أثرىما 
ممٌثبل بالمضاؼ، ألٌنو بقي تصٌكرىما لدل المتكٌمـ، كنكع مف العبلقة بيف اإلضافة كحرؼ الجٌر، فكاف 

ء عمى ىذه العبلقة المفترضة، كىك رٌبما الحمؿ إعماؿ المضاؼ عمؿ حرؼ الجٌر، بمنطمؽ ذىنٌي، بنا
أك الشبيو ككنو يعمؿ العمؿ نفسو، ...  البديؿ/العكض محٌؿ العامؿ األصؿ  عمى األصؿ، أك إحبلؿ

 كىذا كفؽ تحميؿ ابف األنبارٌم، الذم أدركو عف طريؽ التجريد.
كف الخمفية المعتمد عمييا ذىنية كقد تتكٌتؿ ىذه التصٌكرات الذىنية أثناء التعميؿ، بما يؤٌكد عمى ك   

بامتياز، كما في التعميؿ لياء النسب، لككنيا ياءن، كلتشديدىا، كلحذؼ تاء التأنيث في المنسكب إليو إف 
كاف المنسكب مؤٌنثا، ففي النسب عمى األقٌؿ ىذه الظكاىر التي يحٌمميا ابف األنبارٌم كما يمي: "إٌنما 

 ألٌنتا حيف نقكؿ: )كطني( لئلضافة 2اإلضافة" معنىالنسب في  ألفٌ  اإلضافةبياء  تشبيياكانت ياء 
 النسبدكف تشديد الياء، فقد أضفنا الكطف إلينا لفظا، كنسبناه إلينا معنى "ككانت الياء مشٌددة ألٌف 

مف اإلضافة" كىذا التفضيؿ تصٌكر ذىنٌي، نابع مف تصٌكر ذىنٌي آخر، كىك الداعي إلى ىذا  أبمغ
حذفكا تاء التأنيث في النسب إذا كاف المنسكب إليو حامبل لعبلمة التأنيث، كذلؾ  التفضيؿ، ىذا كقد

 حيف ينسب إلى مؤٌنث 3في نظر ابف األنبارٌم "لئبٌل يؤٌدم إلى الجمع بيف تاءم التأنيث في النسب"
ٌدت ىذه كلقد عي  التوّقعاتكقكلنا: امرأة بصرٌية نسبة إلى بصرة، كىذا يندرج تحت ما يسٌميو العرفانيكف: 

في المنسكب -التكٌقعات مف التصٌكرات الذىنية، يعتقد النحكٌم أٌف المتكٌمـ لك لـ يحذؼ التاء األكلى 

                               
 .150ص  .1نبارٌم، أسرار العربية، طابف األ -1
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كيعتقد كذلؾ أٌف  1سيجتمع التاءاف كىما عبلمتاف لمتأنيث في كممة كاحدة، كىذا "ال يجكز" -إليو
غكٌم في فسمؾ ذلؾ السمكؾ الم المتكٌمـ حيف نسب اسما مؤٌنثا إلى اسـ مؤٌنث تكٌقع اجتماع التاءيف

كشيٌددت تفضيبل، كحذفت تاء التأنيث تكٌقعا/تحاشيا، كىذه كٌميا تصٌكرات  النسب، فكانت ياء تشبييا
  ذىنية، كىي التي يعتقد ابف األنبارٌم أٌنيا كراء بعض ما يككف مف شأف النسب. 

في الحركؼ التي تجٌر االسـ بعدىا كمف التعميبلت مف منطمؽ الخمفية الذىنية، رأم ابف األنبارٌم    
"كجب أف تعمؿ الجٌر ألٌف إعراب األسماء رفع كنصب كجٌر، فمٌما سبؽ االبتداء إلى الرفع  بحيث إٌنيا

لى النصب في المفعكؿ، لـ يبؽ إاٌل الجٌر، فميذا  في المبتدأ، كالفعؿ إلى الرفع أيضا في الفاعؿ، كا 
نٌي قد يككف )سٌد الفراغ( أك رٌبما )تقاسـ األدكار( ككأٌف ففي ىذا استنتاج ذى 2أف تعمؿ الجٌر" وجب

ىذه الحركؼ آخر مف استمـ دكره كفؽ التصٌكر الذىنٌي، كيقكؿ كذلؾ: "ألٌنيا تقع كسطا بيف االسـ 
لـ يعرض ىذه المعطيات إاٌل  3كالفعؿ كالجٌر كقع كسطا بيف الرفع كالنصب، فأعطي األكسطي األكسطى"

ة، كالتحميؿ قائـ عمى الذىف، ككٌنا رأينا كيؼ أٌف الككفييف يسٌمكف حركؼ الجٌر إلظيار تصٌكر المناسب
حركؼ اإلضافة كيعتبركنيا كذلؾ ألٌنيـ يركنيا تضيؼ معنى الفعؿ إلى االسـ، كعمى ىذا االعتبار 
قة فيي كاقعة بينيما، كاحتٌمت مكقعا كسطا، كىذا التكٌسط كٌلد تصٌكرا ذىنٌيا غير منعزؿ، ألٌنو ذك عبل

بتكٌسط الجٌر بيف الرفع كالنصب، كبذلؾ تحٌققت المناسبة التي عٌبر عنيا بقكلو: "فأعطي األكسطي 
 4األكسطى" كيضيؼ إلى ذلؾ أٌنيا "مختٌصة بالدخكؿ عمى األسماء... كالجٌر ىك الخاٌص باألسماء"

 كمف ىنا نقكؿ: اجتمعت عٌدة عكامؿ عمى الحرؼ، فجعمتو يعمؿ الجٌر، كىي:
 بالنصب، كلـ يبؽ لمحرؼ سكل الجرٌ االبتداء كالفعؿ بالرفع، كاختصاص الفعؿ  صاصاخت -*  

كككف الحرؼ كاقعا بيف الفعؿ كاالسـ كىذا التكٌسط سببو أٌف حركؼ الجٌر عند الككفييف تسٌمى حركؼ 
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اإلضافة لككنيا تضيؼ معنى الفعؿ إلى االسـ، فكقعت بينيما، كككف الجٌر كاقعا بيف الرفع كالنصب 
استحٌؽ ما كاف مثمو في المكقع، كأٌما كقكع الجٌر بيف الرفع كالنصب فكراءه رٌبما ما كاف مف ثقؿ ف

 الٌضمة كخٌفة الفتحة، فتصٌكركا ىذا التكٌسط.
الحركؼ بالدخكؿ عمى األسماء، كاختصاص األسماء بالجٌر، مقابؿ اختصاص  اختصاص -* 

، كلٌما كاف الحرؼ مختٌصا باألسما  ما اختٌصت بو األسماء، كىك الجرٌ ء، صار يعمؿ باألفعاؿ بالجـز
 كىذا تحصيؿ الحاصؿ، كيدرؾ ذىنيا.

نقكؿ: إٌف جكىر التعميؿ كاف البحث عف األدٌلة عمى استحقاؽ  يمكننا أف كمف خبلؿ ما تقٌدـ   
ـٌ نشأ مف تفاعؿ كٌؿ ىذه المعطيات  حركؼ الجٌر صفتيا، باالستناد إلى مجمكعة مف المعطيات، ث

بينيا، كعمؿ تجريدٌم داٌؿ عمى دٌقة المبلحظة، كحسف تفعيؿ ىذه المعطيات، بأف نسج ابف فيما 
األنبارٌم عبلقات بينيا كبيف مفاىيـ أخرل غير نحكٌية، كاالختصاص، كالتكٌسط كاستنتاجو التناسب مف 

 برير ما ذىب إليو في ىذا التجريد.عبلقة الجر باالسـ كمكقع الحرؼ، كمكقع الجر، لت
 عمى النحك اآلتي:تصر كٌؿ ذلؾ كسنخ
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 اسـ            حرؼ             فعؿ                                

   
 تكٌسط                     اسـ                          اختصاص                   

 
 النصب          الجٌر             الرفع           

 
             

 إضافة            اسـ  فعؿ                                    
 

 اختصاص  حرؼ                          تكٌسط                              
 الجٌر             النصب                                        الرفع                              

 
 

( 2عمى تكٌسط }االسـ{ بيف }الحرؼ كالجٌر{ الختصاصو بيما، كفي الشكؿ ) (1في الشكؿ ) نرٌكز
عمى تكٌسط }الحرؼ كالجٌر{ بيف }الفعؿ كاالسـ{ ك}الرفع كالنصب{ عمى التكالي، كالعبلقة بيف 
}الحرؼ{ ك}الجٌر{ بناء عمى ذلؾ، لنظيؼ إلى العبلقات المذككرة أعمى الشكميف، عبلقة أخرل ىي: 

( 1اجتمعت ركيزتاف/ ذىنية كبنيكية/ في كؿ مف الشكميف )نرل أٌنو ـ/الحرؼ/الجٌر{ ك عبلقة بيف }االس
                                                                                                    ( مٌما شٌكؿ نسقا تصٌكرٌيا، قائما عمى:                                                                                        2ك)
 )الحرؼ( ك)الجٌر( في االختصاص باالسـ.         اشتراؾ -
 االسـ كالفعؿ إلضافة الفعؿ إلى االسـ.  بيف متكٌسطاكقكع الحرؼ  -
 الرفع كالنصب. بيف متكٌسطاكقكع الجٌر  -
                        اختصاص االبتداء كالفعؿ بالرفع، كالفاعؿ بالنصب.    -
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كمف خبلؿ ما تقٌدـ نقكؿ: ىذا تفسير ابف األنبارم ليذه الظاىرة، كتعميمو ليا باإلشارة إلى نكع مف    
التٌصكر الذم منشؤه تفاعؿ كٌؿ ىذه المعطيات فيما بينيا، فيككف ىذا في ذىف المكٌمـ سمككا ال شعكريا 

عف طريؽ تصٌكر مفاىيـ مثؿ:  سٌد الفراغ/ المناسبة كمعرفة ضمنية، كعند النحكٌم عمبل تجريديا. 
 تحصيؿ الحاصؿ/ ككٌؿ ما يفٌسر ما ذىبنا إليو.

يرل  بحيث كمف التعميبلت المؤٌسسة عمى الخمفية الذىنية، التعميؿ لبناء المنادل المفرد المعرفة،   
خطاب، كذلؾ مف حيث بينو كبيف كاؼ ال ابف األنبارم أٌف عٌمة بناء ىذا المنادل قائمة عمى الشبو

ىذه الصفات الثبلثة صفات مشتركة بيف ىذا المنادل ككاؼ  1ككف "الخطاب، كالتعريؼ، كاإلفراد"
، كلٌما كاف كذلؾ بيني لككف كاؼ الخطاب مبنيا. كيرل ابف  األنبارٌم أٌف ىذا فحم ل عميوالخطاب 

المنادل "غاية يتـٌ عندىا الكبلـ"
( ك) 2 بعدي( فحمؿ عمييما لما ذكرنا، فبني مثؿ مثمما كاف الحاؿ لػ )قبؿي

بناء قبؿي كبعدي فمف كبل التعميميف يظير ىذا التجريد القائـ عمى الميتصكَّر الذىنٌي، لما فييما مف حمؿ 
 عمى الشبيو، كىذا جيد النحكٌم صاحب التجريد.

شركف'    ًَ كأربعة  د ثبلثة كقد اشتٌؽ العرب مف العد كنجد ىذه الخمفية في تعميمو كسر العيف في 'ًع
كالثاء في ثمانكف  الخاء في خمسكف، كالسيف في سبعكفثبلثكف كأربعكف، بفتح الثاء كاليمزة،  كفتح 

ككسركا السيف كالتاء في ًسٌتكف كًتسعكف، ألٌنيا األصؿ قبؿ االشتقاؽ منيا /ًسٌتة، كًتسعة، كأٌما 
نبارٌم "ألٌنو لٌما كاف األصؿ أف ييشتٌؽ ًعشركف، بكسر العيف، فمف عىشرة المفتكحة العيف، قاؿ ابف األ

انطبلقا مف  3مف لفظ االثنيف، كأكؿ االثنيف مكسكر كسركا أكؿ العشريف ليدٌلكا بالكسر عمى األصؿ"

                               
 .126. ص 1ابف األنبارٌم، أسرار العربية، ط -1
 .126ص  نفسو، -2
 .124، ص نفسو -3
إاٌل بعده لمكصؼ، بخبلؼ األعداد األخرل، فيقاؿ رجبلف  العدد )كاحد( فالشيء الكاحد ال يذكر معو العدد 'كاحد' ما عدا -*

 حامبل داللة االثنيف، ثبلثة رجاؿ...تسعة رجاؿ.
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ىذا التصٌكر الذىني الذم ذكره، كىك الحمؿ عمى األصؿ، كلـ يشتٌؽ مف اثنيف ما ىك مف قبيؿ ثبلثكف 
 .*عشرة، بعدما اشتٌقكا مف كؿ األعداد األخرلكأربعكف... كحٌؿ محٌمو لفظ مشتٌؽ مف 

كمنو التعميؿ لتعدية الفعؿ البلـز بنفسو، في باب المفعكؿ ألجمو، ككاف ذلؾ مف منطمؽ الخمفية    
لكٌنو فعؿ  1المعرفٌية في نحك قكلنا: جئتؾ طمعا في بٌرؾ "العامؿ في المفعكؿ لو الفعؿ الذم قبمو"

، كرغـ ذلؾ فيك يتعٌدل كبنف كعذر  شيئا إاٌل لعٌمة، كىي عٌمة لمفعؿسو "ألٌف العاقؿ لٌما كاف ال يفعؿ الـز
 كمف شركط المفعكؿ ألجمو 2لكقكعو، كاف في الفعؿ داللة عميو، فمٌما كاف فيو داللة عميو تعٌدل إليو"

ا: منطمؽ التعميؿ، ألٌف في قكلن -سبب المجيء في المثاؿ–أف يككف عٌمة لمفعؿ الذم قبمو كىذه العٌمة 
)جئتؾ طمعا في بٌرؾ( لـ يكف الفعؿ )المجيء( لك لـ تكف العٌمة )الطمع( فتعٌمؽ الفعؿ بعٌمتو التي 

فتعٌدل إلى االسـ الذم يحمؿ معنى تمؾ العٌمة، كلك كاف الزما  السبب والمسّبب،أكجدتو، مف قبيؿ 
ٌم لتعدية الفعؿ البلـز ألٌنو سبب كجكده كىذا التعٌمؽ بيف العمة كالمعمكؿ سبب كاؼ لدل ابف األنبار 

 خمفية ىذا التعميؿ. السببّيةبنفسو، فسمؾ ىذا السمكؾ في التعميؿ، ككاف تصٌكر 
التعميؿ القائـ عمى الخمفية الفيزيكلكجية حاضر في فكر ابف  التجريد والخمفية الفيزيولوجية: -ت

الرفع باأللؼ، كالجمع األنبارٌم كذلؾ، كيمكف التمثيؿ لو بتعميمو لمسألة تخصيص التثنية في حاؿ 
السالـ بالكاك، التي يقكؿ فييا: "فإف قيؿ: فمـ خٌصكا التثنية في حاؿ الرفع باأللؼ، كالجمع السالـ 
بالكاك... قيؿ: إٌنما خٌصكا التثنية باأللؼ كالجمع بالكاك، ألٌف التثنية أكثر مف الجمع عددا، ألٌنيا تدخؿ 

كذلؾ أف يقاؿ:  أف يقاؿ: رجبلف، كعالماف يصحٌ  فكما يصحٌ  3عمى مف يعقؿ كعمى ما ال يعقؿ"
فبل  4كأسداف، كبحراف "بخبلؼ الجمع السالـ، فإٌنو في األصؿ أللي العمـ خاٌصة" ،ىضبتاف، كشجرتاف

 كدٌب( مثبل ف، أك قطبٌيكف( أكصافا لجمع مثؿ: )جمؿ، كقردتصٌح مثؿ: )صحراكيكف، أك أسيكيك 

                               
 .109. ص 1ابف األنبارٌم، أسرار العربية، ط -1
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مف ثـٌ يظير استيعاب صيغة التثنية ألكثر مٌما تستكعبو كتصٌح في جمع )ساكف، كسائح، كرياضٌي( ك 
 ، جعمكا األلؼ كىك األخٌؼ لؤلكثرصيغة الجمع المذٌكر السالـ "فمٌما كانت التثنية أكثر كالجمع أقؿ

 كاألخٌؼ لؤلكثر نصب المفعكؿ، بأٌف األثقؿ لؤلقؿٌ مثمما عٌممكا لرفع الفاعؿ ك  1كاألثقؿ كىك الكاك لؤلقٌؿ"
 كىي أخت األلؼ كخٌفة الفتحة ألٌنيا أضيؽ مخرجا ، كىي أخت الكاك، كالكاك أقكل لثقؿ الضٌمة

 عبلقة بيف التثنية كالجمع مف جيةكاأللؼ أضعؼ ألٌنيا أكسع مخرجا، كمف ثـٌ تظير لنا ىذه ال
 كالفاعؿ كالمفعكؿ مف جية أخرل، فقاـ التعميؿ عمى العمـ بأٌف صيغة "التثنية أكثر كالجمع أقٌؿ" مثمما
قاؿ، كىك ينطمؽ مف المعرفة المغكية، كلكٌف خمفية التجريد رغـ ذلؾ فيزيكلكجية، ألٌف الثقؿ ىك ما 
اعتبره سببا في ىذا الفرؽ العددٌم بيف الصيغتيف، كلذلؾ إذا قارٌنا ما جاء مفتكحا بما جاء مضمكما 

االعتبار، فصيغة كفي تصريؼ الفعؿ كذلؾ يظير ىذا  2في المغة العربية، نجد أٌف المفتكح أكثر
مثؿ:  بعد المثٌنى العاقؿ كغير العاقؿ )يفعبلف( التي يككف فييا الفاعؿ )ألفا( ألٌنو مثٌنى، يصٌح مجيئيا

كاليضبتاف تقعاف، فيما ال تصٌح صيغة  حصاناف يسرعاف، كالشجرتاف تنمكافرجبلف يفعبلف، ال
الجمع العاقؿ فقط، مثؿ: )الرجاؿ يفعمكف( إاٌل أف تمي  يككف فييا الفاعؿ كاكا ألٌنو جمع)يفعمكف( التي 

 الجمع مفرده مذٌكر كحصاف، كزكرؽ كأٌما جمع ما ال يعقؿ فتميو صيغة )تفعؿ( حٌتى لك كاف ىذا
أٌف كقارب... كأف نقكؿ: الزكارؽ تغرؽ كنحكه، ككجو الشبو بيف األسماء في التثنية كصيغ األفعاؿ، 

ضمير لمفاعؿ، كأٌف األكلى عبلمة رفع، كالثانية في محٌؿ كفي الثانية  األلؼ في األكلى عبلمة إعراب
رفع، كيمكف مف خبلؿ ىذا كذلؾ نسج عبلقة جديدة بيف حاصؿ العبلقة األكلى التي بيف صيغتي 
التثنية كالجمع، كالفاعؿ كالمفعكؿ، كبيف ذلؾ كٌمو كصيغتي: يفعمف كيفعمكف، ككٌؿ ذلؾ يجمع بينو 

 :يفالرسمف ىذيكيمكف تمثيؿ ذلؾ عمى الثقؿ، 
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 الرسم األول
 الجمع      

 الفعؿ          الفعؿ      المثٌنى         اسـ            اسـ                           

 األلؼ                                              األلؼ                      

 فاعؿ                 إعراب                                           

 أكثر                                      رفع                 أكثر                             

 فاعؿ            كاك   عاقؿ                كاك          إعراب                      

 أقؿٌ                                      أقؿ                                      غير عاقؿ       

 يظير ىذا الشكؿ ارتباطات معٌقدة.
 الرسم الثاني

 اسـ                                              فعؿ                          
 

 مثٌنى                  جمع                       مثٌنى                  جمع         
 
 أقؿ        أكثر                                   أقؿ      كثر                            أ       

 رفع                                   رفع                                   
 كاك                     عاقؿ            ألؼ                  كاك             عاقؿ       لؼ        أ       

 فاعؿ                                    إعراب                                  
                 

 كجيا آخر ليذه االرتباطات.  الثانيكيظير ىذا الشكؿ 
 يمي: كالمقصكد بالجمع في أعمى ىذا الرسـ جمع المذٌكر السالـ، كقد خمصنا مف خبلؿ الرسـ إلى ما
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تمتقي صيغتا التثنية في كٌؿ مف االسـ كالفعؿ في ككف )األلؼ( فييما لتعييف العدد كالحكـ كيشمؿ - 
 كبلىما العاقؿ كغير العاقؿ.

تمتقي صيغتا الجمع في كٌؿ مف االسـ كالفعؿ في ككف )الكاك( فييما لتعييف العدد كالحكـ كيتٌفقاف - 
 حكؿ االقتصار عمى العاقؿ.

في  مثمونجد نسقا متعٌدد العبلقات،  في األصؿ ىذايشٌكؿ يمكف أف  :د الخمفياتتجريد متعدّ  -*
كذلؾ مف الثبلثة إلى  كتأنيث العدد لممعدكد المذٌكر، ىرة تذكير العدد لممعدكد المؤٌنثالتعميؿ لظا

ي العشرة، كقكلنا: )سبع بقرات( ك)سبعة أياـ( كعف سبب عدـ تذكير المذٌكر كتأنيث المؤنث مباشرة ف
فكاف ىذا معطاه األٌكؿ، لكٌف تأنيث  1العدد، يقكؿ ابف األنبارٌم "األصؿ في العدد أف يككف مؤٌنثا"

)العدد( ليس ظاىرا مف لفظو، كلعٌؿ ىذا المعنى ييفيـ مف تعريؼ ابف منظكر لمعدد بقكلو: "كالعدد: 
فقد حممت ألفاظ  2لعديد الكثرة"مقدار ما ييعٌد كمبمغو... ككذلؾ الًعٌدة... كالًعٌدة أيضا: الجماعة... كا

ـٌ  ضمف ىذا التعريؼ صيغة التأنيث، كىي: الًعٌدة كالجماعة، كالكثرة، كرٌبما ألجميا عيٌد )العدد( مؤٌنثا، ث
كىذا معطاه الثاني، كالنتيجة التي خمص إلييا: "فأخذ  3"األصليقكؿ ابف األنبارٌم: "كالمذٌكر ىك 

ذٌكر( األصؿى )تأنيث العدد( كعٌبر عف ذلؾ بالياء ألٌنيا عبلمة يعني أخذ األصؿي )الم 4األصؿ الياء"
ككاف  كدا التطابؽ ما بيف العدد كالمعدتأنيث، فكاف التطابؽ بيذه الطريقة، كشعكره بضركرة حصكؿ ىذ

كىذا تصٌكر ذىنٌي، كالكجو  *حصكلو بطريقة غير مباشرة دعاه إلى تقديـ تفسيره بتصٌكر )التناسب(
فمٌما كاف المذٌكر أخٌؼ مف المؤٌنث احتمؿ  ىك "أٌف المذٌكر أخٌؼ مف المؤٌنث ؿ بو، الثاني الٌذم عمٌ 

كعف سبب خٌفة المذٌكر كثقؿ المؤٌنث قكلو: "كالمذٌكر  5الزيادة، كالمؤٌنث كاف أثقؿ، لـ يحتمؿ الزيادة"
                               

 .123. ص 1ابف األنبارٌم، أسرار العربية، ط -1
 ابف منظكر، لساف العرب، مادة ع د د. -2
 .123. ص 1ابف األنبارٌم، أسرار العربية، ط -3
 .123نفسو، ص  -4
 اف الذكر أصؿ تطابقا. ما ىك أصؿ يناسبو ما ىك أصؿ، فحيف كاف التأنيث أصؿ في العدد، كك -*
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ٌف التأنيث ىك األصؿ" فإف لـ يعف الترتيب الماٌدم بقكلو "أصؿ" فقد يككف قصد الترتيب المغكٌم، أل
يككف بعد إضافة عبلمتو، كبالتالي يككف التذكير أصؿ المفظ، كعميو قكؿ سيبكيو: "كاعمـ أٌف المذٌكر 

ٌنما يخرج التأنيث مف التذكير" ىي  1أخٌؼ عمييـ مف المؤٌنث، ألٌف المذٌكر أٌكؿ، كىك أشٌد تمٌكنا، كا 
ث يككف بزيادة عبلمتو، كعمى ىذا كاف ألٌف المؤنٌ  ٌدىا بنيكية كذلؾ تأكيدا لما سبؽمعطيات يمكف ع

قكؿ سيبكيو: "ألٌف المذٌكر أكؿ" قبؿ زيادة العبلمة، كقكلو "يخرج التأنيث مف التذكير" بعد تمؾ الزيادة 
المفظية، كأٌما قكلو: "أشٌد تمٌكنا" ألف الجمع المؤٌنث السالـ مثبل، ال يككف مفتكحا، فكاف بذلؾ المذٌكر 

ي العدد الذم معدكده مذٌكر، ألٌنو يحتمؿ الزيادة لخٌفتو، كالظاىر أٌف األساس أخٌؼ، فزيدت الياء فقط ف
المنطمؽ منو بيذا التعميؿ أساس فيزيكلكجٌي، كالكجو الثالث الذم عٌمؿ بو أٌف الياء "زيدت لممبالغة كما 

ر عف فتفضيمو المذكٌ  2مف المؤٌنث، فكاف أكلى بزيادتيا" أفضلزيدت في: عبٌلمة كنٌسابة كالمذٌكر 
بصرؼ النظر عف مدل صٌحة –المؤٌنث ىنا لـ يكف آخذه مف أصؿ نحكٌم، بؿ مف معرفتو العامة 

 التي أصميا مف حٌيز آخر كىك الحٌيز االجتماعٌي العرفٌي. -الحكـ
كالكجو الرابع قياس عمى جمع )أفعمة( مثؿ: أغربة الذم مفرده اسـ مذٌكر كىك )غراب( كجمع    

كالثاني بغير  (، فاألٌكؿ بالياء، كمفرده مذٌكرذم مفرده اسـ مؤٌنث كىك )عقاب)أفعيؿ( مثؿ: أعقيب ال
الياء، كمفرده مٌؤٌنث، كالمسٌكغ الذم سٌكغ لو القياس عمى الجمع ككف العدد دااٌل عمى جمع كذلؾ  

كىذا  أٌما الجمع المؤٌنث )افعيؿ( فبل ككجو الجمع بينيا ىك أٌف الجمع المذٌكر )أفعمة( اٌتصمت بو الياء،
ـٌ الربط خبللو بيف الجمكع المذٌكرة التي  تجريد كقياس لو داللة المبلحظة لؤلمثاؿ، كالحمؿ عمييا، ت

فييسقط ىذا الحكـ )تأنيث المذٌكر مقابؿ  لمؤٌنثة التي ال تٌتصؿ بيا الياءتٌتصؿ بآخرىا الياء، كالجمكع ا
أٌف  معنى )الجمع( ىك الخمفية الذىنية  الظاىر ما لو عبلقة ما، كفي ىذا المثاؿ تذكير المؤٌنث( عمى

 كلذلؾ التحؽ بو العدد في التذكير كالتأنيث.

                               
 .22، ص 1سيبكيو، كتاب سيبكيو، دط. ج -1
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فمف خبلؿ التعميؿ ليذه الظاىرة، نجد ابف األنبارٌم يستند إلى عٌدة منطمقات: منطمؽ معرفٌي بأف    
كنٌسابة  مةلممبالغة، قياسا عمى مثؿ عبلٌ  فٌضؿ الذكر عمى األنثى، لتبرير جكاز إلحاقو عبلمة التأنيث

كتصٌكر الحمؿ عمى  عة مف التصٌكرات، كتصٌكر التناسب...إلخ، كمنطمؽ ذىنٌي، ظيرت فيو مجمك 
 كاستخفاؼ المذٌكر. ؿ المؤٌنث بداعي الزيادة المفظيةالشبيو، كمنطمؽ فيزيكلكجٌي نفيمو مف استثقا

يو مف مثاؿ، كلكٌننا الحظنا في أٌما التعميؿ المرتكز عمى األساس البنيكٌم فمـ نعثر لو فيما كقعنا عم   
بعض التعميبلت ما يشبو التعميؿ كفؽ التصٌكر البنيكٌم لكٌنو ليس كذلؾ في الكاقع، فيك في حقيقة أمره 
قياس المغة عمى المغة، كمثؿ ذلؾ، تعميؿ ابف األنبارٌم لمبناء لممجيكؿ، حيف فٌسر حمكؿ المفعكؿ محٌؿ 

كذلؾ في قكلو: "ىذا  تككف دليبل عمى الخمفية البنيكيةارة تكاد الفاعؿ، كالذم كردت في كبلمو حينئذ عب
لكٌننا كجدناىا، بعد النظر، مجٌرد حمؿ عمى المثؿ، كىك مف المتصكرات  1"االستعمالغريب في  غير

 الذىنية، كأٌما التعميبلت األخرل فمنطمقاتيا كاضحة ليس فييا اشتباه.
كالفيزيكلكجية  فأٌما  كىي ما بيف: المعرفية، كالذىنية نبارٌم،لقد تعٌددت منطمقات التعميؿ عند ابف األ   

 كاستثقاؿ الشيء إذا كاف الزما ابت كالمتحٌكؿ، كاستحقاؽ المنزلةالخمفية المعرفية، فقد كاف منيا: الث
، كأ كمعناه ىنا الممؿ كالسأـ ف أم مظير أك حالة أك إنساف... لو ٌما الخمفية صفة التكرار كالمزـك

 التكٌقع، داللة األصؿ كالفرعو فقد كاف منيا: داللة األكلى، كالترتيب، كالحمؿ عمى التشبيو، الذىنية،
كتحصيؿ الحاصؿ، كالسببٌية، كأٌما الفيزيكلكجية فقد  لمناسبة، كاالختصاص، كسٌد الفراغكالبديؿ، كا

 تمٌثمت في استثقاؿ بعض الكبلـ.
 بيف ما ىك تصٌكر تجريدٌم لمنحكمٌ كلمفرؽ  ممتكّمم:وّي والبناء التصّورّي لالفرق بين تجريد النح -3

كما ىك بناء تصٌكرٌم لممتكٌمـ، يمكف بيانو باختبلؼ األسس المنطمؽ منيا في المسألة الكاحدة، كسنمٌثؿ 
لذلؾ بمسألة عدـ جكاز تقديـ التمييز إف كاف العامؿ فيو فعبل، كعدـ الجكاز كرأم سيبكيو، مف خبلؿ 
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ففي قكلؾ مثبل: )تصٌببت  1ٌم "كذلؾ ألٌف المنصكب ىينا ىك الفاعؿ في المعنى"ما أكرده ابف األنبار 
عرقا( بإسناد الفعؿ إلى ضمير المتكٌمـ، كأٌنؾ قمت )تصٌبب عرقي( فتسنده إلى العرؽ، كلذلؾ قاؿ: 

اٌل صار  إلى قضٌية تقديـ الفاعؿ عمى فعمو)ىك الفاعؿ في المعنى( كىذا يعكد بنا  كىك ال يجكز، كا 
ـٌ تتبٌيف لنا العبلقة بيف البابيف كعميو؛ نقكؿ أٌكال: الع مكقؼ سيبكيو كمف إٌف امؿ فيو االبتداء، كمف ث

اعتقد بمذىبو في ىذا يككف صادرا عف تصٌكر قائـ عمى التجريد بخمفية بنيكية، ألٌنو عاد بالجممة إلى 
حكـ تقديـ الفاعؿ عمى فعمو  الصيغة الثانية، بحيث صار التمييز فاعبل، ثـ عاد بالصيغة الثانية إلى

بعد ما صار مسندا إليو في باب نحكٌم آخر، ثـٌ عاد إلى نقطة البداية ليحكـ عمى التمييز بعدـ جكاز 
تقديمو إف كاف العامؿ فيو فعبل؛ كيمكف اإلشارة ىنا إلى الفرؽ بيف النحكٌم كبيف المتكٌمـ، كفي المنطمؽ 

مظاىرة إلى إحدل قكانيف النحك مثمما رأينا، كأٌما المتكٌمـ فمـ تحديدا، فأٌما سيبكيو استند في تحميمو ل
 مى عاممو، كىك يكافؽ ىذا القانكفينطمؽ مف قانكف المغة، فإف كاف ال يقٌدـ ىذا النكع مف التمييز ع

فيك يدرؾ ضمنيا محتكاه/القانكف، ككذلؾ كٌؿ المكاقؼ التي ال يسٌكغ لنفسو تقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ 
إلى فاعؿ في تركيب مكاز، فأساس  سيؤولأٌنو  توّقعوعدـ تقديمو التمييز كاف بسبب  فييا، كأفٌ 

سمككو المغكٌم ىذا متصكَّر ذىنٌي، كىذا مثاؿ عمى اختبلؼ التجريد النحكٌم عف النسؽ التصٌكرٌم 
 لممتكٌمـ.

كما عدا  ىك التكٌقع ـ في بنائو التصٌكرمنعتقد بأٌف المتصكَّر الذىنٌي الكحيد الذم ينطمؽ منو المتكمٌ    
ذلؾ فالتصٌكرات األخرل كٌميا منشؤىا سمكؾ ذىنٌي كاحد ىك القياس، بعبارة: الحمؿ عمى 
النظير/النقيض/الشبيو/األصؿ...، أٌما بخصكص الخمفية المعرفية فيي قياس المغة عمى غير المغة 

ٌسس عمى مختمؼ جكانب في كٌؿ األحكاؿ، كما يقيس المغة عمى المغة، كالبناء التصٌكرٌم عنده يتأ
القياس ىذه، كما يمارسو النحكٌم ليس القياس، بؿ التعميؿ، كمف خبللو ينفذ إلى كٌؿ ما يٌتصؿ بالظاىرة 

                               
 .114ص . 1ف األنبارٌم، أسرار العربية، طاب -1
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كالمناسبة، كتحصيؿ الحاصؿ، كالدكر  يب، كالتفضيؿ، كاألكلى، كالتطابؽالمغكية مف التصٌكرات، كالترت
 كالبديؿ، كالسبؽ، كالقكة، كالضعؼ، كغيرىا.

ىذه يمكف  (النسؽ التصٌكرمٌ )فرضٌية إٌف  التصّورّي في الكالم العربي: تجّميات البناءذج من نما -2
فالكبلـ ال يككف إاٌل كفؽ  و حسب ما يبدك،ألنٌ  أشكاؿ الكبلـ بتسميط الضكء عمى مختمؼ التحٌقؽ منيا

إلى السؤاؿ عف ظكاىر مثيرة لبلنتباه، كداعية  خبلؿ المغة، بمستكياتيا المختمفة، فمف معٌيف نسؽ
كحذؼ الخبر في الكبلـ الذم يبتدئ بالقسـ  كثيرة، نٌبو النحاة في أبكاب النحك إلى مسائؿ ، كقدعٌمتيا

ات في المغة، كىنا: المبتدأ كالخبر، كالقسـ مالصريح، كذلؾ في نظرنا ككف المتكٌمـ يتعامؿ مع متبلز 
 اة في مثؿ ىذا كجكب حذؼ الخبرلنحكجكابو، في آف كاحد كفي كبلمو مبتدأ كجكاب قسـ، يرل ا

كنحف، بصرؼ النظر عف القاعدة كما عٌمؿ بو النحاة، نرل في  ٌمتو ككف المبتدأ نٌصا في اليميفكع
 مثؿ: )كا ألسافرٌف( ما يمي:

 الكبلـ يحسف السككت عميو. -*
 ال فعؿ في الكبلـ/ تركيب اسمٌي / مبتدأ + خبر. -*
 جممة جكاب القسـ.في الكبلـ قسـ / جممة القسـ +  -*
 في الكبلـ: مبتدأ/قسـ + جكاب القسـ )ليس خبرا( -*
 كجكد المبتدأ يستدعي الخبر. -*
 كجكد القسـ يستدعي جكاب القسـ. -*
ىـٌ عند المتكٌمـ بياف جكاب القسـ ال الخبر، كىذا األخير ناب جكاب القسـ عف الخبر ككف األ -*

في ذلؾ، كرٌبما ىذه عٌمة  ا..( كالظاىر أٌف لطبيعة المبتدأ دكر .يميني يميف/ يقٌدره النحاة بعبارة )قسـ/
 اىتماـ المتكٌمـ بجكاب القسـ ال بالخبر.

 اإلناث، مثؿ )مرضع، كحامؿ، كطامثحذؼ عبلمة التأنيث )الياء( مف الصفات الخاصة بك    
كمف  ٌيزة أصبلخاصة بالمؤٌنث، فيي مم كحائض ... ىذه الصفات ال تحتاج إلى عبلمة التأنيث، ألٌنيا
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كلذلؾ لـ يمحقيا  لمتكٌمـ العربٌي يدرؾ ذلؾ ضمنٌياأجؿ ذلؾ حذفت عبلمة التأنيث طمبا لمتخفيؼ، كا
 عبلمة تأنيث لفظية، كالنسؽ التصٌكرٌم في أٌم لفظ مف ىذه األلفاظ، يتشٌكؿ كما يمي:

بيا األنثى دكف  كذلؾ ككف العربٌي بالتجربة يعي داللة ىذه األلفاظ، كيخٌص  األساس المعرفي: -*
 الذكر، كال يقع في التباس.

 كىك تصٌكر مفيـك االستغناء. األساس الذىنّي: -*
ما داـ العربٌي ال يضطٌر إلى تمييز مثؿ ىذه األلفاظ بعبلمة لفظية، فيك  األساس الفيزيولوجّي: -*

 يجد فرصة لبلقتصاد في الجيد العضمٌي/الفيزيكلكجي.
مبنٌي  بعض المعاني ببعض األصكات سمكؾ خاضع لنسؽ تصٌكرمٌ كالظاىر أٌف تخصيص العرب    

بعض ت ك اصك ىذه المشابية أك المناسبة بيف بعض األ ، كذلؾ لتصٌكرعمى المشابية أك المناسبة
خر، كتصٌكر مشابية بعض اآل الصكت ، بعد اعتبار القكة في الصكت، كالضعؼ فيانيالمع

مادية، كاٌتصاليا ببعضيا، كمف أمثمة ذلؾ، تخصيص األصكات لبعض ما ينتج عف احتكاؾ األجساـ ال
ككاف  1)القضـ( لميابس ك)الخضـ( لمرطب "فاختاركا الخاء لرخاكتيا لمرطب، كالقاؼ لصبلبتيا لميابس"

ألٌف سمككيـ ىذا يستند إلى  2ىذا االختيار مقصكدا "حذكا لمسمكع األصكات عمى محسكس األحداث"
لمفظ بدٌقة، كتصٌكر لصفة المفظ الصكتية، كتحصيؿ ذلؾ أٌف )قضـ( تصٌكريف متزامنيف: تصٌكر لمعنى ا

ليس كػ)خضـ( كنجد ىذا في: )بحث( يعتقد ابف جٌني بأٌف صفات األصكات ب ح ث تناسب ترتيب 
تفاصيؿ ىذا الفعؿ، ألٌف المجاؿ المعرفٌي لػ)بحث( يتضٌمف كذلؾ معنى اليد التي تبحث كتحتٌؾ 

كألٌف أكؿ البحث كضع الكٌؼ عمى  3بصكتيا خفقة الكٌؼ عمى األرض" بالتراب، "فالباء لغمظيا تشبو
التراب، كاف حرؼ الباء أكؿ حركؼ الفعؿ )بحث( لما بينيما مف تشابو صكتٌي، كترتيب ىذه 
ـٌ الحاء، ألٌنو يحيؿ  األصكات ىك نفسو ترتيب تفاصيؿ الفعؿ بحث، بدءا بكضع الكٌؼ عمى األرض، ث

                               
 .158، ص 2. ج2، طابف جٌني، الخصائص -1
 .158، ص نفسو -2
 .163، ص نفسو -3
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كىك الحدث الثاني  1د كبراثف الذئب كنحكىما إذا غارت في األرض"بصكتو إلى صكت "مخالب األس
 كيككف ىذا آخر البحث، كيظير ىذا سكاء 2بعد كضع الكٌؼ عمى التراب "كالثاء لمنفث، كالبٌث لمتراب"

 كتشكيؿ النسؽ التصٌكرٌم فيك كما يمي: في ترتيب األصكات
 ترتيب حركؼ الفعؿ )بحث(معمما ل بحيث كانت تجربة )البحث( األساس المعرفّي: -*
 كىك تصٌكر عبلقة التناسب. األساس الذىنّي: -*

كفي امتزاج بعض الحركؼ، مثؿ )الفاء( إذا خالطت )الداؿ، كالتاء، كالطاء كالراء، كالبلـ  كالنكف(     
 فيي في الغالب تككف داٌلة عمى معنى لمكىف كالضعؼ كالنقص كمثاؿ ذلؾ:

 د ؿ/ ؼ                الدالؼ: لمشيخ الضعيؼ. -
 ت ؿ / ؼ        التالؼ، كالطميؼ، كالظميؼ: لممٌجاف الذم ليست لو عصمة الثميف. -
 ف ط/ ؼ             النطؼ: العيب )الضعؼ(. -
 د ف / ؼ                      الدنؼ: المريض. -
 ؼ/ ت ر                      الفتكر: لمضعؼ. -
 /ؼ/ ت ر                       الرفت: لمكسر. -
 ط ر / ؼ     كنحك ذلؾ. ....ٌف طرؼ الشيء أضعؼ مف قمبو ككسطوالطرؼ: أل -
ذا عذب الشيء ميؿ عميو كنيؿ منو. -  ؼ / ر ت            الفرات: لمماء العذب، كا 
 ر د / ؼ                                    الرديؼ: ألٌنو ليس لو تمٌكف األٌكؿ.  -
 ط / ؼ / ؿ                                                .الطفؿ لمصبٌي لضعفو -
 ت / ؼ / ؿ                                                 .التفؿ لمريح المكركىة -
ـٌ دىٍفر( سٌب ليا كتكضيع منيا - الدىفىر لمنٍتف، كقالكا لمدنيا )أ

 ؼ / ر             .3

                               
 .163، ص 2. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -1
 .163، ص نفسو -2
 .بتصرؼ 166، ص نفسو - 3
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ه المعاني، كفي كٌؿ لفظ منيا حرؼ )الفاء( كنسؽ ىذا ىذه األلفاظ مكجكدة فعبل في المغة العربية، كبيذ
 الكبلـ التصٌكرٌم يقـك عمى:
 األساس الفيزيكلكجٌي:   

ىذا الرسـ اختصار لكثير مف المعاني التي نسعى إلى  منطمقات البناء التصّورّي لدى المتكّمم: -1
لمنطمقات، ذلؾ حينما بيانيا، في ما يبدك لنا مف تصٌكر حكؿ مفيـك البناء التصٌكرم مف حيث ا

نتصٌكر المتكٌمـ في حاالت االستناد إلى الخمفيات المعرفية كالذىنية، كنفترض أٌف كٌؿ ىذه الخمفيات 
يككف أساسيا الذىف /الخمفية الذىنية بما تحتكيو ىذه الخمفية مف عمميات تمٌكف الخمفيات كاألسس 

 لشكؿ: األخرل مف لعب دكر المنطمؽ كالمرتكز، كما يبٌينو ىذا ا
 ذ أ

 أ.ـ                             
 تكٌقع        تصكرات                                                                    

 قياس المغة عمى المغة      قياس الٌمغة عمى غير المغة    
 

                                                     : النظير/النقيض/المثؿ/ الشبو/األصؿ/الفرع...بنيكم      الحمؿ عمى                                  
جزء مف معرفة الفرد، كىي مدرىكة عف طريؽ الذىف، كالنظير كالنقيض،  كٌؿ العبلقات المنطقية إفٌ   

لبناء التصٌكرٌم لممتكٌمـ، كىك كاألصؿ، كالفرع، كالتكٌقع حالة ذىنية، ككاف لو دكر كما رأينا في تشٌكؿ ا
ذك عبلقة كثيقة باألساس البنيكٌم ألٌنو يمٌثؿ استعدادا لتفادم حالة معٌينة في المغة قد تككف غير 
ـٌ إٌف ىذه العبلقات، مف أصؿ كفرع  مقبكلة، بمعنى االستثقاؿ أك غير مكجكد مثميا أصبل في المغة ث

كىذا سبب يفٌسر  ٌم، فيي جزء مف الخمفية البنيكيةو المغك كغيرىما، يدركيا المتكٌمـ بالعكدة إلى مخزكن
 يككف األساس الذىنٌي منطمؽ كٌؿ األسس األخرل. رٌبماتكٌتؿ الخمفيات أثناء التعميؿ، ك 

 التصّورّي والوضع المغوّي: البناء -7
عا نعتقد أٌف النظاـ المغكٌم نشأ، كفؽ فرضية الكضع، بشكؿ تدريجٌي، ككاف الكاضع حينئذ خاض   

لنسؽ تصٌكرٌم مبدئٌي، قائـ عمى التصٌكرات الذىنية التي يصؿ إلييا ذىنو، كعمى معارفو العامة 
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كمكتسبات )تجربتو( التي نفترض بأٌنيا كانت متكاضعة، آخذة في النمك كالتطٌكر بالتدٌرج، ثـٌ صار 
ككاف البٌد مف ممارسة  النظاـ المغكٌم أكثر تعقيدا كاٌتساعا، عف طريؽ إرادة/ضركرة التكٌسع في المغة،

القياس الذىنٌي لدل كٌؿ متكٌمـ في مراحؿ الكضع األكلى، كالقياس ذاتو باعتباره آلية معرفية، خاضع 
لمنسؽ المغكٌم عمى األقٌؿ، كلمختمؼ األنساؽ الباطنية مف خبلؿ قياس المغة عمى غير المغة، بما 

أخيرا، كفي ىذه المرحمة تككف الممارسة ىي  يتأٌتى لممتكٌمـ في البداية، لتأتي مرحمة النضج المغكمٌ 
الضابط كىي بدكرىا خاضعة لمعامؿ النفسٌي كالعامؿ الفيزيكلكجٌي، لنجد االستعماؿ بعيدا عف كٌؿ ما 

 ىك مستثقؿ نفسيا أك عضميا.
 ىذا المعنى: لتمثيؿىذا الرسـ  سنعتمدٌ ك 

                
 ؼ/ استثقاؿ/ استخفاؼ           الممارسة   أ                           النضج              3   

                                                         
 القياس                   أ ب/ نظاـ المغة                        التكٌسع               2   

            
 أ ذ/ ذىني/ معرفي                     الكضع                 1    
 
ٌنو ك     كبيف  العاٌمة لدل الكاضع األٌكؿ لٌمغةمف الطبيعٌي تصٌكر التناسب بيف بساطة التجربة كالمعرفة ا 

بساطة احتياجاتو المغكية، كلٌما كاف مقدار ما كيضع مف المغة في البداية قميبل، كاف خضكعو لؤلنساؽ 
ىذه األنساؽ الباطنية، مف تصٌكرات  مجمكع ض كذلؾ أفٌ الباطنية لممتكٌمـ أكلى كأشمؿ، كىذا بافترا

 كتجارب ىي األكلى نشأة لدل المتكٌمـ قبؿ المغة.
 عمى ىذا النحك: حسب الكضع األكؿ يمكف القكؿ بعد ىذا أٌف العمؿ ثبلثة، كيمكف ترتيبيا

ينطمؽ منيا  كالتي ،تتمٌثؿ في مختمؼ المعارؼ التي تشٌكمت لدل المتكٌمـ األكؿالعٌمة األكلى:   -
 (.النسؽ التصٌكرمٌ كأرضية عاٌمة لكضع المغة، كيمكف تسميتيا بػ: )التصٌكر أك 
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، يعكد إلييا العمة الثانية: عمة بنيكية/ قياسية/ فرضتيا أكضاع المغة، كىك اٌطراد الظكاىر النحكية -
 .مع بيف ىذه األكضاعالمتكٌمـ ال شعكريا إلتماـ إنجاز األكضاع المتبٌقية مف المغة لعبلقة منطقية تج

كىي عٌمة استثقاؿ كاستخفاؼ، كيمكف اعتبارىا إعادة النظر مف قبؿ المتكٌمـ في  العمة الثالثة: -
 .األكضاع المغكية ألسباب مختمفة، عبر فترات زمنية معٌينة

 عمى النحك اآلتي: فنحف نفترضوأٌما فيما يخٌص ترتيب ىذه العمؿ حسب أسبقيتيا،   
 
1                                                            

  الكضع األكؿ                                                              
                                                             

2                                                             
 التكٌسع                                                                
                                                           

3                                                             
                                                                رفض/ االستعماؿالقبكؿ كال                                                               

 
  
فأٌكؿ ىذه العمؿ، مثمما يكٌضحو الشكؿ، تنتسب إلى الكضع األٌكؿ لٌمغة، فالذم صاغ تمؾ األصكؿ   

لـ يمارس  ية مضطربة، فالكاضع األكؿ مف جية لـ تكف صياغتو نظامية معيارية، كلـ تكف عشكائ
القكاعد كالقياس الستنباط القكاعد لٌمغة التي ىي لغتو سميقة، كمف جية أخرل، فالمغات كٌميا أنظمة 
معٌقدة، تتخٌمؿ مستكياتيا، كتجعميا متداخمة، كفي ذىف كاضع المغة ميارات كممكات مختمفة، يعتمد 

إلى تمؾ الميارات  عمييا، كعميو يمكف القكؿ بإسناد المتكٌمـ/كاضع المغة األكؿ تشكيؿ نظاـ المغة
 المختمفة.

 نسؽ تصٌكرمٌ 

 عٌمة بنيكية

 استثقاؿ/ استخفاؼ
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كثاني ىذه العمؿ، العٌمة البنيكية، كتتمٌخص في اعتماد المتكٌمـ/ كاضع المغة عمى ما تشٌكؿ مف    
حتى  دائما بتمؾ الميارات غير المغكيةاألكضاع المغكية األكلى لصكغ األكضاع الجديدة، باالستعانة 

 تكاصمية.غٌطت المغة كٌؿ حاجيات المتكٌمـ التعبيرية كال
كالعٌمة الثالثة، ىي عٌمة االستثقاؿ كاالستخفاؼ، كىذا حيف شرع المتكٌمـ في التكٌسع في أكضاع    

 المغة، فيي مكٌممة لمعٌمة الثانية، إذ نجد المتكٌمميف يقيسكف حيف يستسيغكف كيمتنعكف حيف يستثقمكف.
 خالصة القول في الفصل الثاني: -*
نقكؿ: لقد أباف النحاة الذيف ذكرناىـ مف خبلؿ التجريد لمتعميؿ  أف الفصؿ يمكنناكفي ختاـ ىذا    

كالقياس، عف عبلقات في البناءات التصٌكرية ذات الخمفيتيف البنيكية، كالفيزيكلكجية باعتبارىما جزءا 
كىذه  لمعرفية كالذىنيةمف الخمفية البنيكية، كعف قكالب ذىنية في البناءات التصكرية ذات الخمفيتيف ا

 عبلقات كالتكٌتبلت ىي التي يقـك عمييا النسؽ التصٌكرٌم لدل المتكٌمـ.ال
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 التصّور في بنية الكممة -المبحث األول
إٌف نظرية اكتساب المغة بالكضع تكحي بفرضية التدٌرج كالتراكـ، سكاء أكاف في اكتساب الفرد     

المتكٌمـ ممكتو المسانية، أك اكتساب المساف صفة النظامية، كىذا يجعمنا نفترض في ما يخٌص األنماط 
ىذا التكالد في شكؿ حمقات مٌتصمة، الالحؽ منيا يحيؿ عمى النحكية حيف تتكالد كتتراكـ، أف يككف 

السابؽ الذم يشٌكؿ جزءا مف المعرفة المسبقة التي يعكد إلييا المتكٌمـ، أك باألحرل يخضع ليا 
لالستمرار في تكليد األنماط الجديدة إلى أف يستقٌر كيكتمؿ نظامو، كالكالـ ىنا ينحصر في المعرفة 

 المساني دكف جكانب المعرفة العامة األخرل. المسبقة الخاصة بالجانب
كحيف نسٌمـ بنظامية المساف نفترض ضمنيا كجكد عالقات تربط بيف مختمؼ أجزاءه، رغـ اختالؼ   

األلسنة مف حيث انتظاميا، كال نقصد العالقات بيف الكحدات التي تنتظـ في السياقات تمؾ العالقات 
ٌنما نقصد تحديدا العالقات التي يمكف حصكليا بيف التي تخٌص العمؿ كالتأثير، كتحديد المع اني، كا 

الظكاىر النحكية، التي تمٌثؿ خمفيات يقاس عمييا رٌبما إلنتاج ظكاىر أخرل حيف ييمكف ذلؾ، كنحف في 
ىذا العمؿ نسٌمط الضكء عمى نظاـ المساف العربي الذم نحاكؿ الكشؼ عف ىذه العالقات كما تفضي 

ركات اإلعرابية، كالعالقة بيف مختمؼ األنماط المغكية كاألساليب، كالصيغ إليو، كالعالقة بيف الح
 الصرفية فيما بينيا، كبينيا كبيف ظكاىر نحكية أخرل.

يخضع حرؼ/  -فعؿ –بناء الكممة/اسـ كفيما يخٌص البناء التصٌكرٌم لبنية الكممة، فمف المعمـك أٌف    
"كما  في كٌؿ كممة كخصائص كٌؿ عنصر العناصرىذه كعدد  ،عناصر الكممة ترتيب مف خالؿ لنظاـ

التي تربط بيف ىذا النظاـ  - الصكتية كالصرفية الكثيرة –أٌف الصيغة الصرفية تعٌد مف بيف العناصر 
عف تسمية أقساـ ك  ،نظاـ كدليؿ عميوال مفصؿ ىذا فيي 1الصرفي كالنظاـ النحكٌم العاـ لٌمغة العربية"

اجي: "قاؿ أبك البركات بف األنبارٌم" "فإف قيؿ فمـ قمتـ إٌف أقساـ الكالـ: اسـ/فعؿ/حرؼ يقكؿ الزج
الكالـ ثالثة ال رابع ليا؟ قيؿ: ألٌنا كجدنا ىذه األقساـ الثالثة يعٌبر بيا عف جميع ما يخطر بالباؿ 
كيتكٌىـ في الخياؿ كلك كاف ىا ىنا قسـ رابع لبقي في النفس شيء ال يمكف التعبير عنو، أال ترل أٌنو 

سقط أحد ىذه األقساـ الثالثة لبقي في النفس شيء ال يمكف التعبير عنو بإزاء ما سقط، فمٌما عبر  لك
كقد يبٌرر ىذا االعتبار ككف 2بيذه األقساـ عف جميع األشياء دٌؿ عمى أٌنو ليس إاٌل ىذه األقساـ الثالثة"

                                                

التنزيؿ دراسة نقدية لبعض الترجمات الفرنسية كاإلنجميزية" دب:  سميماف بف عمي "المظاىر الصرفية كأثرىا في بياف مقاصد -1
 .025دت، مجٌمة الدراسات القرآنية، العدد الثامف، السنة الرابعة، ص 

 ، عمى ىامش الصفحة.43. ص 3الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ط -2
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ـ كاف أبا األسكد الدؤلٌي سكاء أكاف عميا أ تقسيـ مف كضع أكائؿ النحاة العرب التعبير عف ىذا ال
كالذم يبدك بحسب قكؿ أبي البركات بف  -التقسيـ الذم تشترؾ فيو األلسنة يذافرضي اهلل عنيما، 

 الظكاىر النفسية لممتكٌمـ كثير مفخاضع لمنسؽ التصٌكرٌم، ألٌنو حصيمة قياس المغة عمى -األنبارم 
 في عممية تصٌكر أجزاء ىذا الكالـمو كقب كاستحضار ىذه الظكاىر كغيرىا أثناء إنتاج الكالـ،

ما يقاؿ فكٌؿ  كعميو،1معيار ىذا التقسيـ الثالثي جانب مف تقٌؿ كالزمف المذيف يعبَّر عنيمامسالمعنى ال"ك
ينبغي أف ينطبؽ عمى القسميف  -بحكـ نظامية البنية–في شأف كٌؿ قسـ مف أقساـ الكممة الثالثة 

 ذه الفرضٌية في ىذا الجزء مف البحث.اآلخريف، كنحف نسعى إلى التحٌقؽ مف ى
في الظاىر بعضيا عف كذا اختالفيا ك مف حيث المبدأ،  ،اختالؼ ىذه األقساـ مف رغـعمى الك    

بيف االسمية كالفعمية، كبيف االسمية كالحرفية، كبيف الفعمية  كما ،بينيا ظاىرة فإٌف ثٌمة عالقاتبعض، 
 كالنظير فاىيـ التي ارتبطت بالتعميؿ مثالؾ المظيرت تم كمف خالؿ ىذه العالقات كالحرفية،

 ، كتشبيو الفعؿ بالحرؼ في البناءككمثاؿ ذلؾ تشبيو الحرؼ بالفعؿ في العمؿ، كالنقيض، كالشبو
كىذا يشٌكؿ  كغير ذلؾ، كتشبيو الفعؿ باالسـ في اإلعراب، كيمنع االسـ مف الصرؼ إذا شابو الفعؿ...

إليو حيف تككف مٌتصمة، في شكؿ  كطبيعتيا كما تفضي عالقاتلمسعي إلى إدراؾ أصؿ ىذه ال حافزا
شبكة معٌقدة يصعب رسـ خريطتيا، ألٌنيا في حقيقتيا مزيج مف مختمؼ الخمفيات المنطمؽ منيا/ 

نربط الحديث ك  معرفية/ بنيكية/ ذىنية/كقد نجد سبيال إلى تتٌبع مسارات مختمؼ عناصر ىذه الشبكة،
 بمفيـك النسؽ التصٌكرٌم.

ذا كاف     بنيكية/  –كما تبرز تمؾ العالقات مف تصٌكرات  ،مف عالقات ما بيف أقساـ الكممة أمرىذا كا 
كذلؾ، لما فييا مف تنٌكع تحكمو عالقات فإٌف حاؿ عناصر القسـ الكاحد منيا  -ذىنية/ معرفية

 :ؿالفع فترتيب عناصر الكممة، كطبيعة كٌؿ عنصر، كعدد العناصر، كٌؿ ذلؾ جعؿ مفكاختالؼ، 
ـٌ الناقص كالتاـ، كالمعتٌؿ كالصحيح، كالالـز كالمتعٌدم، كالجامد كالمت صٌرؼ، كالثالثٌي كغير الثالثٌي كىم

 ، كالممنكع مف الصرؼ كالمنصرؼكالمنقكص ،مد كالمشتٌؽ، كالمقصكر، كالممدكداالسـ الجا مفك  جٌرا،
ؼ كالتنٌكع بيف أف تربط ىذه كلـ يحيؿ ىذا االختال كذلؾ، اكاختالف احركؼ المعاني تنٌكع مفك ...

 عالقات ككنيا جزءا مف ىذا النظاـ، كمف كراء تمؾ العالقات المحتممة تصٌكرات محتممة.العناصر 
 ىاكعدد ب الذم تنتظـ كفقو ىذه المكٌكناتالترتي بمكٌكناتيا، كىذاالكممة  إفٌ  الصيغة الصرفية: -1

، ذلؾ عالقاتتربطيا  كسكناتيا  كحركاتيا تصكا، فاألية الصيغةنظامكطبيعتيا، كٌؿ ذلؾ دليؿ عمى 

                                                

 .07، مكتبة اآلداب، ص 0994عادؿ خمؼ، نحك المغة العربية، دط. القاىرة:  -1
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مكانية تصنيفيا، ما يجعؿ الكممة يككف ليا مدلكليا كاستعماليا، فأٌما الترتيب في عناصر الكممة أك  كا 
معاني  نرّتبترتيب الكممات فال يككف إاٌل كفؽ ترتيب تصٌكرٌم حاضر في الذىف إذ "ىؿ ييتصٌكر أف 

فكر حٌتى نحتاج في ذلؾ إلى  النطقيخفى عمينا مكاقعيا في  ، ثـٌ النفسأسماء كأفعاؿ كحركؼ في 
كأٌما طبيعة الصكت كالحركة التي تككف 1؟ كذلؾ ما ال يشٌؾ فيو عاقؿ إذا ىك رجع إلى نفسو"وروّية
"درس النحاة حركة عيف الفعؿ كعالقتيا بالتركيب ففصمكا بيف حركة الفعؿ المتعٌدم كحركة فقد  عميو

 نابمكجب ىذا النظاـ يمكنمثاال عمى ذلؾ، ك 2بيف نكع الحركة ككظيفة الفعؿ" الالـز كربطكا نسقيا
مؤٌشر عف التعدية  /حركة عيف الفعؿ مثال/ فعىؿ/ فعيؿ/ فًعؿف ،متعدٌ ك الـز  إلى مثال الفعؿ تصنيؼ

، فاألفعاؿ التي بصيغة فعيؿ بضـ  لداللة الصيغة عمى حاالت ثابتة  العيف كٌميا أفعاؿ الزمةكالمزـك
أفعاؿ متعٌدية، ككنيا تدٌؿ منيا : قبيح، كحسيف، أٌما صيغة فًعؿ بكسر العيف، فمنيا أفعاؿ الزمة ك مثؿ

 ، كمف متعٌدييا قكلنا: سًمعكغير ذلؾ ،كعًطش مثؿ: مًرض، عمى حاالت طارئة كمتغٌيرة في لزكميا 
لمزـك كحركتو، كالزمف كالعالقة بيف التعدية كحركتيا، كا3"كأكثر فعىؿ كفًعؿ متعٌد" كًسع، كطئ، كغيرىا

ال تكٌمؼ في إدراكيا، ىي التي تسٌكغ لنا الربط  ظاىرة كما يدٌؿ عميو إف كانت ىذه العالقة مكضكعية
مف خالؿ ك  ألٌف ىذه البنية في شكميا جزء مف ىذا النسؽ التصٌكرٌم، يف بنية الكممة كالنسؽ التصٌكرمٌ ب

كالمطاكع  لمبني لممجيكؿ مف خالؿ حركة فائومف ا المبني لممعمـكالتمييز بيف  يمكف كذلؾىذا النظاـ 
معٌينا، كاستنادا إلى بعض ىذه مف غير المطاكع إذا تحٌكؿ مف التعدية إلى المزـك كاٌتخذ شكال 

 نظرا لتمؾ العالقة كما يبٌررىا مف تصٌكرات. غير ذلؾالخصائص نمٌيز كذلؾ بيف الصحيح كالمعتٌؿ، ك 
يقتصر الحديث ىنا عمى  رٌبماتعٌدد الجكانب كما أشرنا، ك ممثال حديث كالحديث عف الفعؿ    

 نتائج بعد ذلؾ عمى جكانبو األخرلمجمكعة مف قضاياه دكف اإلحاطة، كالنظر في إمكاف تعميـ ال
كباألخٌص تمؾ المسائؿ التي نجدىا محٌؿ نظر لدل المغكييف قديما كحديثا، كالتي سعكا إلى ربطيا 

،  بالتصٌكرات عمى سبيؿ التعميؿ، كتصريؼ الفعؿ بيف كقضية البناء لممجيكؿ، كالتعدية كالمزـك
الماضٌي كالمضارع كاألمر، فقد تككف ىذه المسائؿ معالـ ترشدنا إلى كيفية الربط بيف بنية )الفعؿ( كما 

 يسٌمى نسقا تصٌكريا.

                                                

 .62عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص  -1
، منشكرات كمية اآلداب 2113زكية السائح دحماني "مدل داللة عيف الفعؿ المجٌرد عمى المعنى" المعنى كتشٌكمو، دب:  -2

 .432، ص 0منكبة، المجٌمد العاشر، ج
 .376، ص 0ابف جٌني، الخصائص، ج -3
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المبني صيغة الفعؿ المبني لممجيكؿ أىـٌ مف صيغة الفعؿ  يعتبر بعض المغكييف البناء لممجهول:-أ
، ألٌنو  ديناميكيةن، عميقة ذىنيةن  بنيةن "لممعمـك  لممجيكؿ المبني فبنية الفعؿ أشياء، كتيخفي بشيءو  تصرح ًن

، الفعؿ المبني في الحدثية الطاقة عف كثيران  تختمؼ يةن ثحد طاقةن  تحتكم  لممتمقي إثارة ذلؾ كفي لممعمـك
ظاىرة البناء لممجيكؿ يمكف عميو فك  1ا"فيو طرفا أساسي كيككف النص، مع يتفاعؿ تجعمو السامع أك

ما لـ يسـٌ فاعمو )ابف الحاجب كالرضي( أك -لممبني لممجيكؿك ، معرفيا معالجتيا
فعؿ لـ يسـٌ فاعمو ك  2

في العربية صيغة  -3كاألخفش األكسط( *كالنٌحاس( الفعؿ الذم شيغؿ بالمفعكؿ )سيبكيو )الفٌراء
 بالذاتصيغة ال ىذهمف زاكية إلى ىذه المسألة النظر يمكف كمف أجؿ المقاربة المعرفية،  خاصة،
متعٌمقة بمكقؼ طرفي  التي يعتبر المغكيكف بأٌف منطمقيا أغراض إخفاء الفاعؿ إرادة يماسبب كالتي

بؿ يظير عامؿ  بالنسبة لمفاعؿ أك المفعكؿ كغير ذلؾ كالعمـ، كالقيمة، كالخشية، كالجيؿ، ،الخطاب
 ف ينكب عنو ما ىك أىـٌ في الكالـاألصٌح أ يرل عباس حسف أفٌ  إذ األىمية حتى في نائب الفاعؿ،

يمٌثؿ ليذا المعنى بجممة: "خطؼ ك رغـ كجكد المفعكؿ،  ،كالمفعكؿ، أك الظرؼ أك الجاٌر كالمجركر
فيك يرل أٌف الظرؼ )أماـ( أحٌؽ مف غيره  4المٌص الحقيبة مف يد صاحبتيا أماـ الراكبيف في السيارة"

ـي الراكبيف في السيارة الحقيبةى ؿفاعبالنيابة عف ال ابف  اعتبركلقد 5مف يد صاحبتيا" ، فيقاؿ: "خيطؼ أما
 6األنبارٌم ىذا اإلسناد اختياريا، كلـ يشر إلى األىمية إذا اجتمع الظرؼ كالجار كالمجركر كالمصدر

 7إلى المفعكؿ بوأٌما إذا اجتمع المفعكؿ بو بإحدل ىذه الثالثة فاألكلى إسناد الفعؿ المبني لممجيكؿ 

                                                

 07المجٌمد: ، جامعة آؿ البيت، 2100بني لممجيكؿ في العربية" مجٌمة المنارة، دب: العظامات "فمسفة الم حسيف إرشيد -1
 .009، ص 7العدد: 

، منشكرات جامعة قاف يكنس، ، ص 0996. تصحيح كتعميؽ: يكسؼ حسف عمر، بنغازم: 2شرح الرضي عمى الكافية، ط -2
028. 
 في )الكتاب( "ىذا باب ما جاء فيًعؿ منو عمى غير فعمتو" -*
دمشؽ: أغراضو" مجٌمة جامعة دمشؽ،  -حاتو مصطم -عبد الفٌتاح محٌمد "الفعؿ المبني لممجيكؿ في المغة العربية أىميتو  -3

 .31ك 29ك 28، ص 2ك 0، العدد 22، المجٌمد 2116
 .021، ص 2. مصر: دت، دار المغارب، ج3عباس حسف، النحك الكافي، ط -4
 .021نفسو، ص  -5
 .69ص  .0ر العربية، طبف األنبارم، أسراا -6
 ، جامعة القدس المفتكحة2117طيف: زىير حنني "المبني لممجيكؿ في القرآف الكريـ" مجٌمة جامعة الخميؿ لمبحكث، فمس -7
 .47، ص 10، العدد 13جٌمد مال
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في كٌؿ  بقي منصكبا كيسند إليو الفعؿ ألٌف المفعكؿ بو إذا لـ ينب عف الفاعؿ ،كىذا الذم نراه
 .كىذا خالفا لما نٌص عميو عباس حسف ح العامؿ في نصبو، ككظيفتو حينئذكالبٌد أف يٌتض، األحكاؿ

"لماذا  ا لٌمغة، يقكؿ نيؿ سميث:لكٌف مف المغكييف مف ال يعتبر صيغة البناء لممجيكؿ استعماال طبيعي
تستعمؿ المغات الطبيعية مثؿ ىذه الحيؿ الغريبة تماما عمى المغات االصطناعية لممنطؽ 

ثـٌ يجيب عف تساؤلو يقكؿ: "إحدل ىذه اإلجابات المؤٌقتة ىي أٌف االنزياح يمكف أف 1كالرياضيات؟"
فقد يككف ىذا االعتبار 2صؿ األمثؿ"تحٌرضو بشكؿ معقكؿ الحاجة إلى تركيب المعمكمات ألجؿ التكا

 .حافزا آخر يدفعنا إلى تناكؿ ىذه الظاىرة تناكال معرفيا
، مف فتح أكلو )فىعؿ( إلى الثالثيٌ  إذا حيذؼ الفاعؿ تغٌيرت صكرة الفعؿ صيغة المبني لممجهول: -ب

ف كاف  األخير، ككسر عينو دائما، أٌما ما عدا الثالثي فالكسرة تككف في الحرؼ ما قبؿضٌمو )فيًعؿ(  كا 
 كفتح ما قبؿ آخره، ىذا عمى العمـك مضارعا تحٌكلت الضٌمة مف فاء الفعؿ إلى حركؼ المضارعة،

ىذه الصيغة ليا ما يبٌررىا مف خالؿ تعميؿ النحاة كالمغكييف، عمى غرار ابف األنبارم حيف يقكؿ: ك 
األكؿ ليككف داللة عمى المحذكؼ  ""فإف قالكا: فمـ ضٌمكا األكؿ ككسركا الثاني ... قيؿ إٌنما ضٌمكا

ال يمكف حمؿ قكلو )ليككف داللة عمى المحذكؼ( عمى أٌف كلكف 3الذم ىك الفاعؿ إذ كاف مف عالماتو"
 مف التركيب تعكيض لمفاعؿ الذم حيذؼ بأٌف ضـٌ أكؿ المبني لممجيكؿ المتمٌقيأٌف قصد المتكٌمـ إعالـ 

ٌنما كاف ذلؾ ال شعكريا، بحكـ األمر المتكٌقع، كىك تمؾ الضٌمة، كا   كالذم حكمو الرفع الذم تمٌثؿ في
كقد ال يككف ذلؾ أصال، فال ينصرؼ المتكٌمـ كال السامع  بالضركرة األمر ضمنيا،يدرؾ أٌف السامع 

إلى تصٌكر الفاعؿ، ذلؾ حيف نعمـ أٌنو قد "كرد عف العرب أفعاؿ ماضية تشتير بأٌنيا مالزمة لمبناء 
ائميـ، كىي األفعاؿ التي يعتبرىا المغكيكف مبنية لممجيكؿ في الصكرة لممجيكؿ، سماعا عف أكثر قب

مثؿ عيني  4المفظية، ال في الحقيقة المعنكية، كلذلؾ يعربكف المرفكع بعدىا فاعال كليس نائب فاعؿ"
ـٌ فالف، كأيغمي عميو، كٌجفَّ فالف بكذا،  كزيًكـ، كمعمـك أٌف لبعض ىذه األفعاؿ مضارعا مبنيا  كحي

فٌ م لممجيكؿ ـٌ جٌرا ثؿ: ييعنى، كييغمى عميو، كييجى ، كيقكؿ األستاذ عباس حسف لتأكيد ىذه الفكرة: كىم
؛ تقكؿ: شيدىتي مف  "يرل أكثر النحاة أٌف المراد ىك عدـ استعماليا في معانييا السالفة مبنية لممعمـك

                                                

 ، مقٌدمة نيؿ سميث.09نعـك تشكمسكي، آفاؽ جديدة لدراسة المغة، ص  -1
 ، مقٌدمة نيؿ سميث.09نفسو، ص  -2
 بتصٌرؼ. 67ابف األنبارم، أسرار العربية، ص  -3
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رٌبما ككنيا لـ تيسمع إاٌل  1بالبناء لممجيكؿ، كال يصٌح عند ىؤالء شىدىني األمر، بالبناء لمفاعؿ" األمر
مبنية لممفعكؿ، كرٌبما لككف الفاعؿ في أكثرىا ليس فاعال حقيقيا، مثؿ: )شيًغمتي بأمرؾ( الشٌؾ أٌف عبارة 

ثـٌ حيف لـ ير المتكٌمـ أحٌقية  2)شغمني أمرؾ( حاضرة في العربية، كىذا ما نٌص عميو ابف درستكيو
ـٌ  في التركيب فعٌده فاعال بو اف أصمو مفعكال)األمر( بالفاعمية حقيقة نقميا إلى الذم ك كعبارة )غي

كعميو فالقكؿ  رٌبما فاعال لمفعؿ إاٌل بالتأكيؿالرجؿ( كذلؾ التي إذا أردنا نصب )الرجؿ( فييا لـ نجد 
 بأٌف ىذه األفعاؿ مالزمة لمبناء لممجيكؿ قكؿ نسبٌي.  

ـٌ يقكؿ    ٌنما كسركا الثاني ألٌنيـ لٌما حذفكا ممجيكؿابف األنبارم لتعميؿ كسر عيف الفعؿ المبني ل ث : "كا 
الفاعؿ الذم ال يجكز حذفو، أرادكا أف يصكغكه عمى بناء ال يشركو فيو شيء مف األبنية... ألٌنيـ لك 

ميؿ، كلك ف فمـ يبؽ إاٌل الكسر فحٌرككه  تحكه لكاف عمى كزف قيٍمب، كقيٍفؿضٌمكه لكاف عمى كزف طينيب، كجي
ألٌف الضٌمة  في أكؿ الفعؿ المبني  التعكيض بالمثؿ أحدىما اف:ذىني افتصٌكر  ؾىذا السمك أصؿ ك 3بو"

التكٌقع، ألٌف المتكٌمـ امتنع عف اآلخر ىك ك  حكمو الرفع لممجيكؿ عالمة الرفع، كالفاعؿ المحذكؼ
 :لنخمص إلى ما يمي تحريؾ عيف الفعؿ بغير الكسرة لئاٌل تمتبس الصيغة بأخرل،

 الفاعؿ.          يؿ األكؿ(حركة ضـٌ األٌكؿ )التعد -*
 مع صيغ أخرل بعد التعديؿ اجتناب اشتراؾ صيغة الفعؿ          كسر الثاني )التعديؿ الثاني(  -*

مف  ىذا التصٌكر الذىنيٌ بالشعكر، كلقد عرفنا ك  ضمنيا يتـٌ ذلؾك  ،كسبب ذلؾ تكٌقع حصكؿ ىذا المبس
كىذا الذم نراه  ىذه الظاىرة كما يٌتصؿ بيا صرلبحث عف عالقات بيف عناىنا تظير لنا أىمية ا

لى جانب ما الحظناهك أساسا ألٌم نسؽ تصٌكرٌم،  أٌف مكقع الكسرة في الفعؿ المبني  كذلؾ نرل ا 
 .في الجممة )الرتبة الثانية( كذلؾ الفاعؿ مكقع لممجيكؿ ىك

لمتعٌدم أف يككف الفعؿ المبني لممجيكؿ كناب المفعكؿ عف فاعمو، فعؿ متعٌد، كالغالب في ا -*
كيتحٌكؿ الفعؿ مف بصيغة )فىعىؿ( بفتح الفاء كالعيف، كحيف يحذؼ فاعمو يتحٌكؿ إلى صيغة )فيًعؿ( 

، كصيغة الفعؿ الالـز دائما ىي عمى شاكمة الفعؿ المطاكع ،بإسناده إلى المفعكؿ المعمـك إلى المجيكؿ
كتشترؾ الضٌمة  ىي رتبة الفاعؿ في الجممةانية، ك )الضٌمة( في الرتبة الث إذ تككف)فعيؿ( بضـٌ العيف، 

العدكؿ عف  "أفال تراىـ كيؼ سٌككا بيف الفتحة كالسككف فيكالكسرة في عالقتيما بالفتحة كالسككف 

                                                

 .019، ص 2. مصر: دت، دار المغارب، ج3عباس حسف، النحك الكافي، ط -1
 .019ص  نفسو، -2
 بتصٌرؼ. 67ابف األنبارم، أسرار العربية، ص  -3
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 ...التكفيعً  كفيٍعالت ًفٍعالت كًفعىالتمثؿ: العدكؿ مف فيعيالت كًفًعالت إلى  1كالكسرة إلييما" الضٌمة
بؿ الياء كالضٌمة قبؿ الكاك أكثر مف مجيء الفتحة قبميا، كلقد نٌص أٌف مجيء الكسرة ق أضؼ إلى ذلؾ

ياء، كالفتحة ليست عمى ذلؾ ابف جٌني حيف يقكؿ: "أال ترل أٌف الضٌمة قبؿ الكاك رسيمة الكسرة قبؿ ال
كتحتٌؿ الٌضمة 2ألٌنيا ليست قبؿ الياء كال الكاك كفقا ليما، كما تككف كفقا لأللؼ" مف ىذا في شيء

"فأٌما الضٌمة فيي عمـ اإلسناد، كدليؿ أٌف الكممة المرفكعة يراد مكقعا ىاٌما في نظاـ العربية،  كالكسرة
شارة إلى ارتباط الكممة بما قبميا أف يسند إلييا كيتحٌدث عنيا فيما " كأٌما الكسرة فإٌنيا عمـ اإلضافة، كا 

 ة أكجو:عالقة بيف الضٌمة كالكسرة مف عدٌ  التنتج لدين يشتركاف بيذه الخاصية
ضـٌ أكؿ المبني لممجيكؿ دليؿ عمى الفاعؿ الثاني رتبة في الكالـ، كىي رتبة الكسرة في ذات  -*

 الفعؿ.

الضٌمة في أكؿ المبني لممجيكؿ تمييا الكسرة، مثمما يمي المفعكؿ الفاعؿ في الكالـ، كلما حيذؼ  -*
، كالفعؿ   ـز تككف الضٌمة فيو الثانية رتبةالالالفاعؿ أسند الفعؿ إلى المفعكؿ بما يشبو الفعؿ الالـز

، كىذا التحٌكؿ ينتج عنو كىي رتبة الكسرة في المبني لممجيكؿ الذم يتحٌكؿ مف التعدية إلى المزـك
 .الفعؿ المطاكع كذلؾ

 .الضٌمة كالكسرة ييعدؿ إلييما مف الفتحة كالسككف* 
 كيمكف التمثيؿ لكٌؿ ذلؾ كما يمي:

 عدكؿ إلى الفتح كالسككف    كسر( 2) =ضـٌ(  0.ـ              )ؼ.ـ                        
 

 الفاعؿ( 2ضـٌ(         ) 2لزـك )                     
تصٌكرم يبٌرر  بناءيمكف أف تككف أساسا ل متشابكة تظير مف خالؿ صيغة البناء لممجيكؿ عالقات

 بناءكال المعركؼ النحك جيكؿ عمى ىذاتيار صيغة البناء لمماخ إلى حيف يحذؼ الفاعؿ لجكء المتكٌمـ
يمكف ك  ،مجمكعة مف المعطيات  - كعيبسرعة كبيرة كبال -باستحضار المتكٌمـ  يككف ىنا التصٌكرمٌ 
 : اآلتي الشكؿ باعتماد تمثيؿ ذلؾ

 
 

                                                

 .59، ص 0ابف جٌني، الخصائص، ج -1
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 التحكؿ إلى الفتحة كالسككف.                
 

                                                                                                                                                   

 البناء لممجيكؿ                           ضٌمة        فاعؿ              
 الكسرة             رتبة الكسرة                                
 

 لزـك           رتبة الضٌمة                   الرتبة                    
 ىذا الشكؿ يظير نكعا مف االرتباطات.                           

، إذ إٌف ككما     ىك ظاىر أٌف التحٌكؿ مف المعمـك إلى المجيكؿ كالتحٌكؿ مف المتعٌدم إلى الالـز
لى احتماؿ كجكد عالقات بيف الحركات الحركات اإلعرابية ىي التي تعكس ىذه التحٌكالت، كمنو نميؿ إ

اإلعرابية أكثر تعقيدا مٌما رأينا، باإلضافة إلى ما قد نٌص عميو المغكيكف القدماء كالتناظر بيف الكسرة 
كالسككف مثال في اختصاص األكلى باالسـ، كالثانية بالفعؿ، كالتضاد بيف الفتحة كالضٌمة في مسالة 

كذلؾ كجكد عالقة  كنفترض الحركات باألفعاؿ باختالؼ صيغيا القكة كالضعؼ، كمف ثـٌ عالقة ىذه
بيف التعدية كالمزـك مف جية، كالبناء لممجيكؿ مف جية أخرل، أكثر عمقا مٌما تبدك عميو، لتشٌكؿ 

 بدكرىا جزءا مف النسؽ التصٌكرٌم العاـ لظاىرة البناء لممجيكؿ. 
، االفعؿ مبني ايككف فييصيغة  المطاكعة لبناء لممجهول والمطاوعة:ا -ت متٌحكال مف التعدية  لممعمـك

ـٌ )الحاجز(  رفعتبدليؿ قكلنا: ) بعد زيادة حرفية، إلى المزـك الحاجز( فالفعؿ المطاكع ىك  ارتفعث
 رغـ ككف المرفكع بعده فاعال نظريا ،منطقيٌ ال كلكف دكف ذكر فاعمو في الرفع، 1)ارتفع( الذم كافقني

فحيف نقكؿ:  ، ألجؿ ىذا سٌمي )مطاكعا(عميو الفعؿ عك كق قبؿالفعؿ بؿ إاٌل أٌنو في الحقيقة لـ يقـ ب
رفعت الحاجز كيجكز أف نجمع بينيما لنقكؿ: ) (رفعت الحاجز( يجكز أف يسبقو قكلنا: )ارتفع الحاجز)

كقد قاؿ إبراىيـ السامٌرائي: "كأنت لف تستطيع أف  ،قاـ بالفعؿ بنفسو الحاجزكال نتصٌكر أٌف  (فارتفع
 أكثر مف مكضع مف القرآف الكريـكلقد جيمع بيف الصيغتيف في  2قا بيف )كيًسر( ك)انكسر( ..."تجد فر 

ذا النجوم انكدرت ¤ذا الشمس ُكّورتإ ﴿قكؿ اهلل تعالى: مثؿ ك ( ككذا 2-0: تافاآلي )سكرة التككير﴾وا 
ذا الكواكب انتثرت¤إذا السماء انفطرت  ﴿في قكلو تعالى:  ذا البحار ُفّجرت ¤وا  ذا القبور  ¤وا  وا 

                                                

ص  ، دار الكتب العممية0993بيركت:  . مراجعة إميؿ بديع يعقكب،0راجي األسمر، المعجـ المفٌصؿ في عمـ الصرؼ، ط -1
 .بتصرؼ 386

 .18، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ص 2110. عماف: 0فاضؿ السامٌرائي، تحقيقات نحكية، ط -2
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كيمكف االستدالؿ عمى ذلؾ بما آلت إليو صيغة البناء ( 4-3-2-0: اتاآلي ،)سكرة االنفطار﴾ُبعثرت
المطاكعة إلى البناء لممجيكؿ  تحٌكلكا مفلممجيكؿ في عاميات المغة العربية المعاصرة، فالمتكٌممكف 

اكع كلذلؾ استخدمكا بناء فعؿ "... كىك إحساس عميؽ منيـ أٌف النائب عف الفاعؿ إٌنما ىك فاعؿ مط
: "كمٌما يؤٌيد رأينا لممخزكميٌ  كأكرد السامٌرائي نقال عف كتاب )في النحك العربٌي نقد كتكجيو(1المطاكعة"

في عدـ الفرؽ بيف قكلنا: انفعؿ كفيعؿ أٌف العربية حيف تطٌكرت إلى ليجات عامية متفٌرقة كحيف اٌتخذت 
نسيت ما كاف النحاة يسٌمكنو مبنيا لممجيكؿ كاستعاضت  يداىذه الميجات أسمكبا جديدا كنحكا جد

البناء لممجيكؿ بيف  ما عالقة ىذا االنتقاؿ العفكٌم لـ يحصؿ دكفالظاىر أٌف ف2"بصيغة انفعؿ كاتفعؿ
في البناء لمجيكؿ محذكفا، كينكب عنو المفعكؿ الذم كقع عميو  مثال مف حيث ككف الفاعؿ كالمطاكعة

، كككف الفاعؿ في المطاكعة غير محذكؼ، كلكٌف كقع كيأخذ حكمو اإلعرابيٌ  ،ؿقبؿ حذؼ الفاعالفعؿ 
ىذا مف ناحية، كمف ناحية  بؿ أخذ كظيفة الفاعؿ، كليس ىك الفاعؿ حقيقة، ،عميو الفعؿ في الحقيقة

ـٌ إنٌ  ،ظاىرتيف مف التعدية إلى المزـكأخرل، يتحٌكؿ الفعؿ في ال يا يما يشتركاف في الدالالت التي يحٌققث
كمف غير  ممجيكؿالبناء ل معمـك إلىالبناء لم التحٌكؿ مف يككف كراءالكالـ باعتبار القصد الذم 

مزـك التي يحذؼ الفاعؿ في كمف التعدية إلى ال عمى سبيؿ االختصار، ،ةإلى المطاكع ةالمطاكع
 .في األخرل نظريا كيحذؼ المفعكؿ إحداىا

كىك 3"اسـ المفعكؿ ال يرفع إاٌل نائب الفاعؿ"نكو مف حيث المبني لممجهول واسم المفعول: -ث
كأف 4عامؿ إذا استكفي شركط العمؿ، فإذا استكفى الشركط "عمؿ ما يعممو مضارعو المبني لممجيكؿ"

فكأٌف  )ىؿ الغنٌي ميخرىجة زكاتيو( مضارعو المبني لممجيكؿ ىك الفعؿ )تيخرىج( حسب ىذا المثاؿ،نقكؿ: 
 وفي بذكر نائب الفاعؿ ما بيف البناء لممجيكؿ كالمطاكعةمعت قد ج /ىذه الصيغة/ اسـ المفعكؿ

كىك المفعكؿ بو 5ألٌنو يدٌؿ عمى "معنى مجٌرد ... كعمى الذم كقع عميو ىذا المعنى" ،كحذؼ المفعكؿ
ذا عممنا أٌف اسـ المفعكؿ يجكز إضافتو إلى نائب  ، كا  في تركيب مكاز، ببناء الفعؿ )أخرج( لممعمـك

الغنٌي مخرىج الزكاًة( مع احتفاظ نائب الفاعؿ بحكمو األصمٌي كىك ما ه لفظا، فنقكؿ: )الفاعؿ بعده فيجرٌ 
الضٌمة عالمة الرفع لنائب الفاعؿ، كىي أكؿ الفعؿ  الرفع رغـ جٌره باإلضافة، كىذا فيو جمع بيف

                                                

 . 18ص  .0تحقيقات نحكية، ط السامٌرائي، فاضؿ -1
 .18، ص نفسو -2
 .98، ص 2. ج3عباس حسف، النحك الكافي، ط -3
 .275، ص 3نفسو، ج -4
 ، بتصٌرؼ.032راجي األسمر، المعجـ المفٌصؿ في عمـ الصرؼ، ص  -5
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 كذلؾ ؿ،المبني لممجيكؿ، كالكسرة عالمة نائب الفاعؿ بعد اإلضافة، كالثانية في ثالثي المبني لممجيك 
 . ٌف العالقة بيف صيغة اسـ المفعكؿ كثيقة الصمة بالبناء لممجيكؿألرٌبما 

ـٌ الذم ال يكتفي بمرفكعوالفعؿ مف ىذا الجانب قسماف: متعٌد، ك التعدية والمزوم:  -2 بؿ  ىك التا
تاف كلو صيغ (أطمقنا القمر الصناعييتجاكزه إلى االسـ المنصكب ليكقع عميو األثر مباشرة، مثؿ: )

ؿ( بفتح العيف ككسرىا، ًً ـٌ الذم يكتفي بمرفكعو، كا   في الماضي ىما: )فعى  ذاكالفعؿ الالـز ىك التا
يجعؿ ذلؾ تطٌمب مجاكزتو إلى غيره، فال يككف ىذا التجاكز إاٌل بكاسطة حرؼ جٌر أك غيره مٌما 

: ةلتغٌيرات الثالثكيصاغ بامثؿ: )جمست في الغرفة( أك )جمست أماـ المكتب( المرٌكب متعٌمقا بالفعؿ
ك)جمس( لمثالثة  )شريؼ( لألكلى، ك)كًجؿ( لمثانية كأف نقكؿ: ،كفتحيا ككسرىا )فعيؿ( بضـٌ العيف

 كيككف اسـ المفعكؿ كذلؾ ضابطا لمتمييز بيف الالـز كالمتعٌدم، ألٌنو إٌما أف يرفع ما بعده بدكف كاسطة
إلتماـ المعنى  كاسطةعٌد، أك يحتاج إلى فيذا فعمو متمثؿ: )ىؿ الصديؽ محفكظ سٌره؟( تماما كفعمو
كالذم نراه في حكـ المتعٌدم ىك استغناؤه عف  ( كىذا فعمو الـز السفينة مرغكب في رككبياكقكلنا: )ما 

ذا كاف الجٌر  ،كنمحظ مٌرة أخرل حضكر الجٌر إلى جانب الرفع /جاٌر باإلضافةالالجاٌر أك الظرؼ / كا 
كالفاعؿ مرفكع، كالرفع تمٌثمو  بديؿ الكاسطة في الفعؿ المتعٌدم لفاعؿتمٌثمو الكاسطة، فالرفع يمثٌمو ا

إبراىيـ مصطفى: "فأٌما الضٌمة فيي عمـ اإلسناد، كدليؿ أٌف الكممة  الضٌمة كىي عمـ اإلسناد، كقكؿ
شارة إلى ارتباط الكمم ة المرفكعة يراد أف يسند إلييا كيتحٌدث عنيا، كأٌما الكسرة فإٌنيا عمـ اإلضافة، كا 

" كمف باب  ،ستغناءاالمجكء ك ال مف بابفي الكالـ،  متناظراففيما /الجٌر كالرفع/  1بما قبميا
ليؾ تصٌكرنا لذلؾ: اختصاصيما،  كا 

 
 ظ/ـ            -الـز + فا + ج/ـ                        

 إضافة           كسرة ضٌمة                                 إسناد       
                 متعٌد + فا + ـ بو                       

كيمكف  أكجو التناظر بيف الضٌمة كالكسرةكىذا مف  ،فالمتعٌدم يستغني عف الجاٌر، كالالـز يمجأ إليو
إلى الرفع في  اعتباره تناظرا بيف المتعٌدم كالالـز عمى سبيؿ إبراز العالقة بينيما، كقد يعدؿ مف الجرٌ 

ٌني قائال: "كأجاز أبك الحسف أف يككف كانت العرب قيدما تقكؿ: مررت بأخكيؾ مثاؿ أكرده ابف ج

                                                

 .51، ص 0992. القاىرة: 2إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، ط -1
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لقد ك  ،كمف حيث اختصاص كٌؿ مف الضٌمة كالكسرة باإلسناد كاإلضافة عمى الترتيب 1كأخكاؾ جميعا"
يككف حتما بتحٌكؿ الفعؿ  ،التحٌكؿ مف المعمـك إلى المجيكؿ، كمف غير المطاكع إلى المطاكععممنا أٌف 

،مف  بككنيما ييتحٌكؿ مف  العالقة بيف التعدية كالمزـك فمف ىذا الجانب تظير لنا التعدية إلى المزـك
العالقة التي بيف ىاتيف  مف ثـٌ ك إحداىما إلى األخرل لتحصيؿ البناء لممجيكؿ أك المطاكعة، 

/ لإحدل الصيغتيف باألخر باإلضافة إلى اقتراف  الصيغتيف المحٌصمتيف، بمبدأ  /التعدية كالمزـك
مف  بالتحٌكؿ يككف المطاكع كمف غير المطاكع إلى مف المعمـك إلى المجيكؿ التحٌكؿالنقيض، كألٌف 

بفتح  في مضارع )فعىؿ( الضٌمة كالكسرة// الحركتاف المتعٌدم ، فقد اجتمعت فيإلى الالـز المتعٌدم
كىي  ككف منو )يفعيؿ(كي، فًعؿ( كىك األغمبي) في المضارع الذم يككف منو /صيغة التعدية/ العيف

كليذا يقكؿ  كيفعؿ بشرط أف يككف عيف الفعؿ أك المو حرفا مف حركؼ الحمؽ، األقٌؿ بالنسبة لألكلى،
فعىؿ يفعيؿ(... كفي ذلؾ إشارة إلى زمخشرم يقٌدـ )فعىؿ يفًعؿ( عمى )مصطفى النحاس: "كيالحظ أف ال

 في الزمف. كقد حصؿ ذلؾ عف طريؽ التحٌكؿ2أٌف الكسر مقٌدـ عمى الضـٌ"
في تحذؼ الكاك  أفٌ  عف خمفية االستثقاؿ كاالستخفاؼ، كيؼ الحديث حيف كافكلقد رأينا فيما سبؽ    

يزف(  –: )يعد قيؿف كذلؾ لكقكعيا بيف الياء كالكسرة كزف( –: )كعد في نحكمضارع المثاؿ الكاكم 
 ـ كقكعيا بيف الياء كالكسرةرغ *ؿ(يكجً ؿ( ألٌننا نقكؿ في مضارعو: )كجً مثؿ: )كلكٌنيا ال تحذؼ في 

، كقد يؤٌكد ىذا ما ركاه ابف جٌني عف كالسبب ككف الفعؿ )كزف( متعديا، كككف الفعؿ )كجؿ( الزما
كيزف( ألٌنيما متعٌدياف... ككذلؾ كٌؿ  ء: إٌف الكاك إٌنما حذفت مف )يعدالفٌراء حيف قاؿ: "كقاؿ الفٌرا

ـٌ يقكؿ: "قاؿ:  3متعٌد" ؿ( فأثبتكا الكاك لٌما كاف )كجؿ ككحؿ(  ا )كًجؿ يكًجؿأال ترل أٌنيـ قالك ث ككحؿ يكحى
 كد الكسرة بعدىا في مستقبؿ الفعؿسببو عدـ كج في ىذا المثاؿالكاك  ثبكتكقد يككف  4غير متعٌدييف"

ع( بحذؼ الكاك  -)كضع:قكؿإذ بإمكاننا الألٌف األمر في ىذا المثاؿ لـ ينحصر في مسألة التعدية،  يضى
عؿ متعٌديا، كرغـ عدـ كجكد الكسرة بعد الكاك المفترض كركدىا بعد الياء، كلكٌف ذلؾ يبقى رغـ ككف الف

                                                

 .06، ص 2. ج2ابف جٌني، الخصائص، ط -1
 ، بتصٌرؼ.048، مطبكعات جامعة الككيت، ص 0991. الككيت: 0مصطفى النحاس، مف قضايا المغة، ط -2
ىذه في الكاقع ليست قاعدة مٌطردة، ألٌف الكاك تحذؼ في مثؿ )يضع( مف )كضع( كىي لـ تقع بيف الياء كالكسرة كمثميا:  -*

 .)يقع، كيسع( مف )كقع، ككسع(
 .088، ص 0. ج0ريؼ، طابف جٌني، المنصؼ لكتاب التص -3
 .088، ص نفسو -4
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تصٌكرا، بصرؼ النظر عف ككف العٌمة في ذلؾ مٌطردة أـ ال، إاٌل أٌننا نرل قضية التعدية كالمزـك تظير 
 .إلى جانب ككف الياء أخت الكسرة، كالكاك أخت الضٌمة لتكتمؿ الصكرة مف جديد

، كىاتاف الصيغتاف ىاكسر العيف ك  فتح)فعىؿ( ك)فًعؿ( ب ماالمجٌرد الثالثٌي المتعٌدم ى تيصيغ إنّ    
بفتح العيف ككسرىا في  كيفًعؿ( )يفعىؿتأتي فمف )فعىؿ( بفتح العيف: تتبادالف المكاقع في المضارع، 

أحيانا في ك مضارع كسر العيف كفتحيا في البالمضارع، كيككف مف )فًعؿ(بكسر العيف: )يفًعؿ، كيفعىؿ( 
ز(كنقكؿ: )عجىزت المرأة تعًجز( كأف  صيغة الفعؿ الكاحد ككذلؾ في باب )عًجزت المرأة تعجى

، التي يأتي منيا: يًذٌؿ كيذىٌؿ، كيًعٌؼ المضاعؼ الثالثي الذم مف باب )جمىس يجًمس( مثؿ ذٌؿ يًذؿٌ 
ؿ" "كيعىؼٌ  : أشىٌح، كما قالكا بًخمتي أبخى ككسرىا في ( أشىحٌ العيف في ) بفتح1كقد قالكا أيضا: شًححتي
) ذا جاكزت المشيكر فأنت  )يًشحُّ كيقكؿ السيكطي لتأكيد كقكع ىذا التناكب بيف ىاتيف الصيغتيف: "كا 

ف شئت قمت: يفًعؿ... إاٌل ما كاف عيف الفعؿ أك المو أحد حركؼ  بالخيار إف شئت قمت: يفعىؿ كا 
جاءت بالفتح كالضـٌ، مثؿ جنح كدبغ، كأفعاؿ بالكسر  الحمؽ، فإٌنو يأتي عمى يفعىؿ، إاٌل أفعاؿ يسيرة

كالمالحظ أٌف  الماء 3كيقاؿ مثؿ ذلؾ في ماضي الفعؿ مثؿ: )أسىف كأًسف( 2مثؿ: ىنأ ييًنئ كنزع ينًزع"
فيؿ اختالؼ الترتيب في فتح العيف ككسرىا بينيما،  حصؿالصيغتيف: )فعىؿ/ يفًعؿ( ك)فًعؿ/ يفعىؿ( 

معتؿ بكٌؿ أنكاعو/ -منيما بحقؿ داللٌي أك بالفعؿ مف حيث ىك )صحيح اختصاص كؿٌ  ذلؾ راجع إلى
نطرح ىذه الفكرة ألٌف الصيغة الصرفية غالبا ما يربط بيف أفعاليا معنى ؟ سالـ بكٌؿ أنكاعو(  -ميمكز

مشترؾ، مثؿ فًعؿ كفرح كحزف كطرب إف كانت األفعاؿ الزمة فيي تدٌؿ عمى حاؿ نفسية كالطرب 
 كالمرض كالعيب...( اؿ مادية كالشبع كالظمأ كالنعكمةك حكالفرح كالحزف، أ

في المساف العربٌي طبقا لمخالؼ  عامة، كالفعؿ خاصة، تختمؼ صيغ الكحدات الفعل: حركة عين -أ
ما  كقد يجكز لنا في ىذا المقاـ ذكرالتمٌيز،  مف الكظيفٌي كالداللٌي الذم تتمٌثمو كٌؿ صيغة عمى أساس

( لكصؼ la saillance"يستعمؿ العرفانيكف مصطمح البركز ) إذ (بركز)ال ـكمفييدعكه العرفانيكف ب
األىمية أك المكانة التي تككف ألحد مكٌكنات المرٌكب كالتي تمٌيزه عف باقي المكٌكنات في نطاؽ نفس 

                                                

 0992القاىرة: سعيد بف محٌمد المعافرم السرقسطي، كتاب األفعاؿ، تح: حسيف محمد محمد شرؼ كمحمد ميدم عالـ،  -1
 .59، ص 0الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية، ج

شرحو كضبطو كصححو كعنكف مكضكعاتو  .3عبد الرحمف جالؿ الديف السيكطي، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، ط -2
، مكتبة دار 2118كعٌمؽ عمى حكاشيو: محمد أحمد جاد المكلى بؾ كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ كعمي محمد البجاكم، القاىرة: 

 .95، ص 2التراث، ج 
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 ما داـ يقبؿ القياس في معظمو البركزلمصدفة في ىذا  أٌم دكركجكد ب ميؿ إلى التسميـنكال 1التركيب"
مثمما ال نتكٌقؼ عند حٌد أمف المبس مثمما يرل ذلؾ  س فيو يمكف تفسيره تفسيرا منطقياال يقبؿ القيا كما

األستاذ سميماف بف عمي حيث يقكؿ: "فال بٌد أف يككف أمف المبس بيف المبنى كالمبنى غاية كبرل 
ما ىك إاٌل بؿ نفترض أٌف عدـ حدكث المبس  2تحرص عمييا المغة في صياغتيا لممباني الصرفية"

خضع كحيف ني ، حالة ذىنية ما -حسب العرفانييف - الذم يعكس يذا التمٌيزل يمكف عٌده سببانتيجة لما 
حركة عيف الفعؿ الماضي  البركز ىذا بو لنا ظيرتي  مف جممة ما بنية الفعؿ في العربية لمفحص نجدىا

، مثؿ: )فعيؿ( ةزائم ؿ عمى صفةالفعؿ الداصيغة ك تليس ةقارٌ  صفةالفعؿ الداؿ عمى صيغة ، فالمجٌرد
ك)فًعؿ( بكسرىا "فالكزناف يداٌلف عمى األلكاف إاٌل أٌف فعيؿ بابيا األلكاف القاٌرة، كفًعؿ بابيا  بضـٌ العيف

كنذكر الفعؿ الماضي ألٌف حركة عينو أكثر خضكعا لمقياس مقارنة بعيف  3األلكاف المكتسبة المتحٌكلة"
الثةو ىذه التغٌيرات في قكلو: "فضركب األفعاؿ أربعة يجتمع في ث كلقد جمع سيبكيو مختمؼ المضارع،

كالضابط في كٌؿ ذلؾ عيف  4كيىًبيف بالرابع ما ال يتعٌدل، كىك فعيؿ يفعيؿ" ما يتعٌداؾ كما ال يتعٌداؾ
 المزـكصيغة  ذه األخيرة ىييفعيؿ( كى-)فعيؿيفًعؿ( ك-)فعىؿكيفعيؿ( -)فعىؿكيفعىؿ( -الفعؿ: )فعىؿ

الكحيدة، كيقكؿ سيبكيو: "كقد بنكا فًعؿ عمى يفًعؿ في أحرؼ، كما قالكا: فعيؿ يفعيؿ فمزمكا القياسية 
ففي ىذه الحاؿ يمكف الرجكع إلى الخمفية البنيكية، فالثبات  5الضٌمة، ككذلؾ فعمكا بالكسرة فشيٌبو بو"

كأٌنما كاف ىذا ف عمى كسر العيف بيف الماضي كالمضارع كاف قياسا عمى الثبات عمى ضٌميا بينيما،
فإٌننا نرل مف خالؿ كالـ كرغـ ىذا  الثبات عمى الضٌمة عادةلخضكعا  -الثبات عمى الكسر–السمكؾ 
كيقكؿ:  كبفتحيا أيضا بكسر العيف (يفًعؿ)حيف عٌمؽ عمى بعض األفعاؿ التي تككف عمى كزف  سيبكيو

ية اختيار الصيغة كفؽ مزاج إمكان ىذا ال يعني أٌف ثٌمة أفٌ  6"كالفتح في ىذه األفعاؿ جٌيد كىك أقيس"
ـٌ إدراؾ ما يبٌرره، دائما كنحف نعمـ أٌف عدـ اٌطراد بعض األقيسة لو معٌيف يتـ ىذا التبرير أـ لـ  سكاء أت

                                                

، منشكرات كمية اآلداب منكبة المجٌمد 2113العطؼ كالتعميؽ" المعنى كتشٌكمو، دب:  عبد الجٌبار بف غربية "الكاك بيف -1
 .088، ص 0العاشر، ج

سميماف بف عمي "المظاىر الصرفية كأثرىا في بياف مقاصد التنزيؿ دراسة نقدية لبعض الترجمات الفرنسية كاإلنجميزية" دب:  -2
 .026سنة الرابعة، ص دت، مجٌمة الدراسات القرآنية، العدد الثامف، ال

 . 427، ص 0زكية السائح دحماني "مدل داللة عيف الفعؿ المجٌرد عمى المعنى" المعنى كتشٌكمو، المجٌمد العاشر، ج -3
 .38، ص 4سيبكيو، الكتاب، ج -4
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ـٌ إٌف في كو،ادر إ كالـ سيبكيو ما يدٌؿ عمى كجكد القياس، لكٌنو لـ يذكر معيارا لذلؾ، كنحف سكاء  ث
يقي السمالبناء التصٌكرٌم، ألٌنو في حاؿ المتكٌمـ  ذلؾ نعتبر ذلؾ مكمفأكاف اٌطراد القياس أـ لـ يكف، 

 .نفترض أٌنو خضع لنسؽ تصٌكرٌم مختمؼ -الفصيح بالمعيار القديـ -المثاليٌ 
القدامى ر النحاة يفكتانطالقا مف  كصيغو الفعؿ حركة عيففي  افترضنا كجكد بناء تصٌكرمٌ كلقد    
 بناء عمى اختالؼ ممٌثمة في حركة العيف الفعؿ صيغاختالؼ  فٌسركا، فقد في ىذه المسألة المحدثيفك 

"كذلؾ أٌنو قد دٌلت الداللة عمى كجكب مخالفة  يقكؿ: حيث ابف جٌني كما نٌص عمى ذلؾ، األزمنة
كفٌسركا 1صيغة الماضي لصيغة المضارع؛ إذ الغرض في صيغ ىذه المثؿ إٌنما ىك إلفادة األزمنة"

كألجؿ  الحقكؿ الداللية لألفعاؿ،بناء عمى اختالؼ  مف صيغة إلى أخرلاختالؼ حركة عيف الفعؿ 
ابف يعيش عف الفعؿ بصيغة يفعيؿ بضـٌ العيف: "فال يككف إاٌل غير متعٌد.. كال يككف  ذلؾ يقكؿ

ككذلؾ لمتمييز بيف  2مضارعو إاٌل مضمكما، ألٌنو مكضكع لمغرائز كالييئة مف غير أف يفعؿ بغيره شيئا"
، مثمما يظير في ىذا الكالـالتعدية كال إذ ترل  كزاد المحدثكف بعض التصٌكرات الجديدة لمظاىرة، ،مزـك

األستاذة زكية السائح دحماني أٌف ىذا التمٌيز الحاصؿ في صيغ الفعؿ، كما يصيب حركة عينو مف 
يف عالقة الفاعؿ بالفعؿ حيث قالت: "لقد ربطت بعض الدراسات الحديثة داللة حركة ع سببو ،تغٌير

فقيٌسمت األفعاؿ الثالثية المجٌردة مف حيث  الماضي مف المجٌرد بدكر المحدث أك القائـ بالحدث
ٌنؼ الفاعؿ مف حيث كظيفتو الداللية كعالقتو بالحدث  الكالـ إلى اختيارية أك إجبارية كظيفتيا في كصي

ؿ يدٌؿ عمى قياـ ففعىؿ يدٌؿ عمى قياـ المحدث بالحدث قياما تاٌما... كفعً  ،إلى محدث أك محتمؿ
، إٌما لمرفكع الذم أسند إليو الفعؿا االسـ فكاف ىذا التصٌكر عمى أساس3"المحدث بالحدث قياما جزئيا

ٌماإٌما مؤٌقت ألٌنو المنجز لمفعؿ، أك المٌتصؼ بو، كىذا االٌتصاؼ  يككف حقيقيا  إٌما أف، كاإلنجاز دائـ كا 
ىذا التصٌكر رٌبما ال ك الماضي المجٌرد الثالثي، كضابط كٌؿ ذلؾ حركة عيف الفعؿ ك غير حقيقٌي، أ

)يفعيؿ( ميما كانت  تككف في عيف مضارع الفعؿ التيسند إليو، يبعد عف تصٌكرنا لمضٌمة حركة الم
 عمى ىذا النحك: ، كذلؾحركة عيف ماضيو

 
                                                

 .375، ص 0ابف جٌني، الخصائص، ج -1
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 يفعىؿ       يفًعؿ       فعىؿ     
 

                                                                                                                                                              
 فًعؿ          يفعىؿ  

نرل عدد الحاالت التي جاءت فييا ثي المجٌرد، الالـز كالمتعٌدم، كي نا صيغ الفعؿ الثالتتٌبعكلكٌننا لك 
كجدنا حاالت مجيئيا ت فييا مكسكرة، كالتي جاءت فييا مضمكمة، عيف الفعؿ مفتكحة، كالتي جاء

لك بحثنا ذلؾ في كٌؿ ألفاظ المساف العربي، في الفعؿ  حتى بؿ مفتكحة أكثر مف الحاليف األخرييف،
: "كمراقبة العربية تشيد بكثرة دكراف بما نٌصو مصطفىيقكؿ األستاذ إبراىيـ  كما ،مف األلفاظ كغيره

ذا استبعدنا عامؿ الصدفة، كاالكتفاء بالتسميـ بأٌف الكالـ  1عمى غيرىا مف الحركات"الفتحة كغمبتيا  كا 
الظكاىر  تمؾ مف خالؿ ،قمنا حينئذ: إٌف األمر يمكف تفسيره بتتٌبع حاؿ ىذه الحركات مسمكع كما ىك

سؽ كالذم ىك جزء مف الن ، ألٌننا نفترض كجكد نسؽ بنيكٌم يخضع لو المتكٌمـ،في المساف األخرل
 القة الحركات فيما بينياكبالتالي يمكننا معرفة ذلؾ مف خالؿ الكشؼ عف ع التصٌكرٌم في عمكمو،

كبعد ذلؾ الخمفية الفيزيكلكجية التي تتمٌثؿ في ككف الفتحة أخٌؼ الحركات،  قائـ عمىكنسؽ تصٌكرٌم 
مف  كغير ذلؾ نةىذه الحقكؿ الداللية كاختالؼ األزم الخمفيات األخرل، لنكشؼ عف عالقة ننظر في
 .انتقاؿ حركة عيف الفعؿ كما ىك معمـكب الخمفيات

كذلؾ  ات، كأكثرىا كقكعا عمى عيف الفعؿالفتحة أخٌؼ الحرك عممنا أفٌ إذا  الحقول الداللية: مسألة -أ
"دٌلت فعىؿ عمى األعماؿ  فقد ألفعاؿ الداٌلة عمى ما كثر مف األحداث،ل ةناسبككف مت بيذه الصفة ألٌنيا
عٌمؿ أبك  كذلؾ العدد الكبير مف األفعاؿ، كعمى ىذا األساسفيي قابمة ألف تشمؿ  2شطة الحياتية"كاألن

، كذلؾ أٌف الفعؿ ال يككف لو أكثر مف  إسحاؽ لرفع الفاعؿ كنصب المفعكؿ فقاؿ: "الذم فعمكه أحـز
حسب أبي إسحاؽ  ألٌف العرب كالسبب الخمفية الفيزيكلكجية، 3فاعؿ كاحد، كقد يككف لو مفعكالت كثيرة"

، لٌما استثقمكا الضٌمة جعمكىا لألقٌؿ كركدا في الكالـ، كلٌما ، الذيف عٌممكا بيذه العٌمةكغيره مف القدماء
بيف األمريف كاضحة، فمٌما  حينئذ كالعالقة ،خفيفة جعمكىا ألكثر ما يرد عندىـكانت عندىـ الفتحة 
ىذا  ثر، كىذا التشابو ال نراه حاصال بالصدفة،ففتح عيف الفعؿ كذلؾ جعؿ لألك ،جعمت الفتحة لألكثر

                                                

 .79ص  ،0992. القاىرة: 2إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، ط -1
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ألٌف ىذه الصفات  1ا المتغٌيرة"كفًعؿ عمى حالة األشياء كالكائنات كصفاتي "بالنسبة لفعىؿ بفتح العيف
كفعيؿ عمى الصفات " كلكٌنيا بالنسبة لمصفات المتمٌكنة أكثر نشطة الحياتية أقٌؿ،بالنسبة لمختمؼ األ

كالضٌمة أثقؿ مف الكسرة، فانحصرت الضٌمة فيما  2ىي أقٌميا نسبة كاستعماال""المتمٌكنة أك المكتسبة ك 
ـٌ أقٌؿ مفالذم رأينا: األكثر كاف امطمقا عمى ىذا الترتيب  ىك أقؿٌ  ـٌ أقٌؿ منيا الكسرة، ث  الكسرة لفتحة، ث
ـٌ تأتي صياغة الكالـ عمى أساس ىذه الكثرة التي تعت تماما كترتيب ىذه الصفات، الضٌمة بر ىي ث

نفسيا خمفية ينطمؽ منيا المتكٌمـ، كىذا يظير مثال في جمع كممة )بئر( عمى )آبار( كما سنبٌينو في 
كيمكف أف نضيؼ اعتبارات أخرل كنحف نبحث عف العالقة بيف ىذه الحركات التي تشٌكؿ  مكضعو،

أك ما  شعكريا، لييا المتكٌمـ القاعدة بيانات يرجع إ -األخرلىي كباقي ظكاىر المساف –في نظرنا 
 يمكف تسميتو)الخمفية بنيكية(.

نجدىا ك  ،كىي عالقة التضاد / فسىد( بيف الفعميف )صميح المكجكدة العالقة إلى مثال نرجعحيف ف   
كيسٌميو  تكٌرر كثيراكىذا األمر ي كىما فعالف الزماف، عيف الفعميف ما بيف الضـٌ كالفتح، حركة اختمفت

يقكؿ المنصؼ عاشكر  ( كفي ىذا الشأفالٌضدالحمؿ عمى )أك  (ضالحمؿ عمى النقي)المغكيكف: 
 إلى منو إشارة3"ككأٌف التناىي في األضداد كالنقيض يفضي إلى المحافظة عمى مكاضع مماثمة"

 . عالقة التضادٌ ، كمنطمقيا تمؾ العالقة/المذككرةحصكؿ قاعدة البيانات 
فسٌي الذم يصاحب دائما مختمؼ المعاني ال يمكف إغفاؿ الجانب الن اختالف األزمنة: مسألة -ب

فنحف نفترض أف يشٌكؿ الخمفيات التي تنطمؽ منيا التي تنشأ مف الحدث الكالمٌي بصفة عامة، 
ؿ ما في طريقة بناء تمؾ ، كالكعي بالداللة التي تحٌققيا صيغة الفعؿ يسيـ بشكسانيةمالظاىرة ال
كلقد ربط ابف جٌني اختالؼ حركة عيف  لمصاحبة،كفؽ ىذا االفتراض بكجكد الحالة النفسية ا ،الصيغة

بإرادة الداللة عمى اختالؼ األزمنة، فقاؿ: "كذلؾ أٌنو قد دٌلت الداللة عمى كجكب الفعؿ الماضي 
...  مخالفة صيغة الماضي لصيغة المضارع؛ إذ الغرض في صيغ ىذه المثؿ إٌنما ىك إلفادة األزمنة

كمنو قكؿ األستاذ عادؿ خمؼ: "كالمعيار 4"الداللة عمى الزماف ككٌمما ازداد الخالؼ كانت في ذلؾ قكة

                                                

 .436-435، ص 0زكية السائح دحماني "مدل داللة عيف الفعؿ المجٌرد عمى المعنى" المعنى كتشٌكمو، المجٌمد العاشر، ج -1
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الذم تـٌ عمى أساسو التقسيـ الثالثٌي ىك المعنى المستقٌؿ كالزمف"
 laكيدخؿ ىنا كذلؾ مفيـك البركز )1

saillance)2 ـٌ  ،كبعد نفسي كال شٌؾ في  كاالنطالؽ منو باعتباره خمفية لو، إسقاطو عمى الكالـإذا ت
"فقد بنى النحاة نظاـ حركة العيف استنادا إلى مبدأ مغايرة  العربيٌ  النحكمٌ  مـك في التراثمعأٌف ىذا 

ىذا مف خالؿ تنصيصيـ كذلؾ عمى قياسية حركة عيف الماضي مقارنة  كاكأدرك 3الماضي لممضارع"
"تعٌد عيف الماضي مقارنة بعيف المضارع أكثر خضكعا إلى القياس، كأقٌؿ اضطرابا  إذبغيره، 

كقع التمييز بيف المشتٌؽ العامؿ  كعمى ىذا، لداللتيا عمى االنقطاع كالسككف كاف ذلؾ رٌبماك 4ذبذبا"كت
كعدـ الداللة عمى السككف/  ،اؿالحركة/ الح بشركط منيا الداللة عمى عامال كغير العامؿ الذم يككف

 .ضيالم
فقد نٌص عمى ف الفعؿ، يككف كراء اختالؼ حركة عي قد ىذا سبب آخر التعدية والمزوم: مسألة -ت

ذلؾ ابف جٌني في تعميمو لمجيء عيف ماضي الثالثي مكافقة لعينو في المضارع فيما كزنو فعيؿ بضـ 
، كمخالفتيا فيما ك   ىكذلؾ أٌف األكل زنو فعىؿ كفًعؿ، بفتح ككسر العيف العيف كالذم مضارعو يفعيؿي

، كالصيغتيف األخرييف صيغتا تعدية في الغالب،  باعتبارىافكانت المكافقة في األكلى  صيغة المزـك
ما عدا  ،5ابف جٌني حسب ما يرل كركدا مخالفة في الصيغتيف األخرييف ألٌنيما األكثرالاألقٌؿ، ككانت 

 يفعىؿ( عمى قٌمتيا -لؾ في )فعىؿ بعض األفعاؿ التي لـ تتغٌير فييا حركة عينيا مف غير الضـٌ، كذ
ذلؾ ابف  أٌكدكما  مف حركؼ الحمؽ،حرفا المو  كأك ككف عينو ألٌنيا مرتبطة بشرط ذكره النٌحاة، كى

"فإذا كاف الـ الفعؿ أك عينو أحد حركؼ الحمؽ كىي؛ اليمزة كالياء كالعيف  :بما نٌصوالقٌطع الصقٌمي 
ككذلؾ ما نقمو السيكطي عف ابف خالكيو، بما 6كالحاء كالغيف كالخاء جاز أف تفتح الماضي كالمضارع"

خالكيو في شرح المقصكرة: ليس في كالـ العرب فعىؿ يفعىؿ )بفتح الماضي كالمستقبؿ( نٌصو: "قاؿ ابف 
ر إاٌل أبى يأبى" ر يسحى ككذلؾ بعض  7إاٌل إذا كاف فيو أحد حركؼ الحمؽ عينا أك الما، نحك سحى
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 ابف منظكر حيف قاؿ: "قاؿ أحمد بف يحي: لـ ييسمع مف العرب فعىؿ األفعاؿ المستثناة التي أكرد منيا
يفعىؿ مٌما ليس عينو كالمو مف حركؼ الحمؽ إاٌل أبى يأبى، كقاله يقاله، كغشى يغشى، كشجا يشجى 

 في مسألة الخٌفة كالثقؿ ، كما رأينااإلعرابية الحركات حكؿ النحاة برأم يمكف ربط الحديث ىيناك  1..."
ـٌ اختيار الحركة  عبد الكاحد نقال عف ابف كيقكؿ عبد الحميد  كالحركة األخرل لمقٌمة، ،لمكثرةكمف ث

بضـٌ العيف: "فال يككف إاٌل غير متعٌد... كال يككف مضارعو إاٌل مضمكما، ألٌنو  فعيؿعف  ،يعيش
كعندما يفٌسر ابف جٌني ثبات الالـز عمى ضـٌ 2مكضكع لمغرائز كالييئة مف غير أف يفعؿ بغيره شيئا"

ندم أٌف ىذا مكضع معناه ؿ: "كعٌمتو عالعيف في الماضي كالمضارع معا حسب تصٌكره التجريدٌم يقك 
كالغمبة، فدخمو بذلؾ معنى الطبيعة كالنحيزة التي تغمب كال تيغمب، كتالـز كال تفارؽ، كتمؾ  االعتالء

فيذا كٌمو تعميؿ 3األفعاؿ بابيا: فعيؿ يفعيؿ، نحك فقيو يفقيو إذا أجاد الفقو، كعميـ يعميـ إذا أجاد العمـ"
كقد سقنا قكلو ىذا حيف رأيناه يربط بيف الضٌمة التي يعتقد أٌنيا  د رأينامصدره تصٌكر معرفٌي كما ق

، كلقد قاؿ ما يشبو ىذا في مكضع أقكل الحركات، كالمزـك الذم عٌبر عنو بقكلو: )كتالـز كال تفارؽ(
و آخر كىك ما نٌصو: "لكٌنو لٌما كاف العمـ إٌنما يككف الكصؼ بو بعد المزاكلة كطكؿ المالبسة صار كأنٌ 

غريزة، كلـ يكف عمى أٌكؿ دخكلو فيو، كلك كاف كذلؾ لكاف متعٌمما ال عالما، فمٌما خرج بالغريزة إلى 
 كميما كانت حركة عيف الفعؿفكأٌف داللة القٌكة يتضٌمنيا مفيـك )المزاكلة كطكؿ المالبسة( 4باب فعيؿ"

عٌدم الذم تكسر المتالماضي، فإف كاف فعال الزما، فالغالب ضـٌ عيف مضارعو خالؼ الفعؿ  في
 لكف دكف تعميـك ، كيبعىث، كيكتيب، عًرضي ، فنقكؿ عمى التكالي:كتضـٌ كذلؾ كتفتح عيف مضارعو

 مكف أف يسبؽ ىذا السمكؾ مف تصٌكر.فالبٌد مف النظر أٌكال إلى ما ي
 ذاىحٌد األمر عند لـ يتكٌقؼ بفاعمو،  ئواكتفاأك إلى المفعكؿ،  تجاكز الفعؿ الفاعؿى في قضية    

عف  تالؼ في حركة عيف الفعؿ المتعٌدماخ يظير كذلؾ مف كما، االختالؼ الظاىر مف خالؿ المعنى
ألٌف افتراض التصٌكر يدفعنا إلى البحث عف سبب اختالؼ حركة العيف في ، حركة عيف الفعؿ الالـز
فعىؿ كفًعؿ متعٌد.  "كأكثر باب في المعنى، كىذا يفٌسره ابف جٌني بقكلو: البٌيف الفعميف، مع كجكد الفرؽ

 ف حركتي عينوخكلؼ بينيما كبينو، فككفؽ بي - كىما أقكل كأكثر منو –فمٌما جاء ىذا مخالفا ليما 
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" ، مع السمكؾفكأٌف المتكٌمـ قصد التمييز بيف الالـز كالمتعٌدم بيذا 1كخكلؼ بيف حركتي عينييما
مف الفعؿ بصيغتي فعىؿ كفًعؿ/ بفتح استحضار قاعدة البيانات تمؾ المتضٌمنة لمعرفة مقدار ما يجيء 

كلٌما اشتممت الكثرة عمى الكسرة كالفتحة كتراكحت  صيغة فعيؿ بالٌضـٌ ب ما يجيء العيف ككسرىا، مقابؿ
كمف ىنا يمكف مالحظة ىذه  ينئذ سكل الضـٌ، كىي حالة الالـزبينيما، كىما حالتا المتعٌدم، لـ يبؽ ح

 .الخمفية البنيكية
 ككًسع : كعىد، كمثؿلتفسير تغٌير حركة عيف الفعؿ الحذؼ في المثاؿ الكاكمٌ  اردخكؿ اعتب كيمكف   

رابطا يربطو بمسألة اختالؼ عيف  فيو نجد عند ابف جٌني مٌما قدالذيف يككف مضارعيما يًعد، كيسىع، 
يقكؿ ابف جٌني: "أال  دية كالمزـك ىي كجو العالقة ىينا، كظاىرة التعصيغ األفعاؿ بعضيا عف بعض

ؤتر   ككطيؤ اؾ كيؼ تحذؼ فاء كعد في يًعد، لكقكعيا بيف ياء ككسرة، كأنت مع ذلؾ تصٌحح نحك كضي
ف كقعت الكاك بيف ياء كضٌمة، كمعمـك أٌف الضٌمة أثقؿ مف الكسرة، لكٌنو  إذا قمت: يٍكضيؤ كيكطيؤ، كا 

ؤ لٌما كاف مضارع فعيؿ ال يختمؼ باب ليس  كال كطيؤ، كال كضيع لئالٌ  يجيء مختمفا لـ يحذفكا فاء كضي
بتركيزه عمى ما عمـ عف ثقؿ الضٌمة مقابؿ خٌفة الكسرة، كمع ذلؾ يككف  2مف عادتو أف يجيء مختمفا"

كاف بقكلو: )لئاٌل يختمؼ باب  حذؼ الكاك مع الثانية الخفيفة ال مع األكلى الثقيمة، كتأكيؿ ذلؾ عنده
كٌمـ لمبدأ الثبات المكركث عف صيغة ليس مف عادتو أف يجيء مختمفا( فكأٌنو يحيؿ عمى خضكع المت

/ فعيؿ ي ، حسب قاعدة البيانات كخمفية بنيكية لدل المتكٌمـ فعيؿ بالضـٌ في األكؿ كفي الثانيالفعؿ الالـز
 .عنده
، كمكقع ىذا كحدىا حركة عيف الفعؿ ىي إٌف الحركة المخصكصة بالتغييرالحمل عمى الشبه:  -ث

ٌنما التغٌير الذم قد  كافأالحرؼ كسط الكممة/الفعؿ، سكاء  الفعؿ ماضيا، أك مضارعا، أك كاف أمرا، كا 
ؿ/  ًً يحصؿ في فعؿ األمر، في غير عينو، ىك كسر ىمزة الكصؿ أك فتحيا أك ضٌميا: ًافعىؿ/ ًافًع

كفي يؤتى بيا لمنع االبتداء بالساكف،  ىذه حركة العيف بالذات، كاليمزةك  لالٌتفاؽيككف ك ايفعيؿ/ اىفًعؿ، 
يمكف استحضار ظكاىر أخرل في المساف العربٌي، حاليا كحاؿ عيف الفعؿ  عمى الشبو سياؽ الحمؿ

في مبدأ االىتماـ، كبعض حركؼ المعاني، التي ال تجيء إاٌل متكٌسطة كألؼ التكسير، كياء 
يف، كياء المخاطبة، ككاك الجماعة، يقكؿ ابف جٌني: "كعمى ىذا حشكا بحركؼ التصغير، كألؼ االثن

نكىا بككنيا حشكا، كأًمنكا عمييا ما ال يؤمف عمى األطراؼ، المعٌرضة لمحذؼ المعاني فحصٌ 
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كمف ىذه الحركؼ ما يتأٌخر أحيانا، كىذا يقكؿ فيو كذلؾ ابف  ىتماميـ بشأنيا،ال ذلؾك  1كاإلجحاؼ"
 كيمٌثؿ لذلؾ بتاء التأنيث التي ىي عالمة 2عالمة معناه إاٌل لعاذر" "ليس شيء مٌما تأٌخرت فيو :جٌني

ليعرؼ  كرة المذٌكر مصٌححة محٌققة أٌكالمعنى، كعف تأٌخرىا في الكممة، يرل أٌف تأٌخرىا إٌنما لتكضع ص
 شبو تغيير حركة ما سكل عيف الفعؿكىذا طارئ ي المؤٌنث، كلذلؾ جيعمت التاء آخراحٌد المذٌكر مف 

كالعيف أقكل مف الفاء كاصفا عيف الفعؿ: " ابف جٌني كذلؾ كقاؿ كما ىك ظاىر بالنسبة لفعؿ األمر،
 3كمبذكالف لمعكارض دكنيا" نة بيما، فصارا كأٌنيما سياج لياكالالـ، كذلؾ ألٌنيا كاسطة بينيما كمكنك 

كقد نٌص  مف جية تمؾ الحركؼ،أكاف فالضابط فيو المعنى، سكاء  ىذا  الىتماـ اناحية مفيكمأٌما مف 
الحركؼ، كما نرل ذلؾ في قكؿ  ما تفعؿثمالنحاة كالمغكيكف عمى داللة الحركات عمى المعاني، م

مف  كاف أكىذا، 4: "مف أصكؿ العربية الداللة بالحركات عمى المعاني"في ما نٌصو إبراىيـ مصطفى
بؿ إٌف ابف جٌني يجعؿ عيف الفعؿ دليال عميو حيف يقكؿ: "كمف ذلؾ أٌنيـ  جية حركة عيف الفعؿ،

فقالكا: كٌسر، كقٌطع، كفٌتح، كغٌمؽ. كذلؾ أٌنيـ  الفعؿفي المثاؿ دليال عمى تكرير جعمكا تكرير العيف 
كقد فٌسر سيبكيو ما يمكف 5لٌما جعمكا األلفاظ دليمة المعاني فأقكل المفظ ينبغي أف يقابؿ بو قكة الفعؿ"

كىك الحمؿ عمى الشبو، فقاؿ: "كقد بنكا فًعؿ عمى يفًعؿ  بو حركة عيف الفعؿ بالتفسير ذاتوأف تٌتصؼ 
فثبات الضـٌ في عيف  6قالكا: فعيؿ يفعيؿ فمزمكا الضٌمة، ككذلؾ فعمكا بالكسرة فشيٌبو بو"في أحرؼ، كما 

فعاؿ بيف الماضي كالمضارع/ بعض األفعاؿ في المضارع كاف بسبب ثبات الكسرة في عيف بعض األ
ًمؿ فعيؿ -فًعؿ  يفعيؿ عميو. -يفًعؿ، فحي
لتأنيث عمى بعض األفعاؿ الداٌلة عمى يصؼ ابف جٌني ظاىرة دخكؿ تاء االحمل عمى النقيض:  -ج

"كالقكؿ فيو عندم أٌف حركة العيف قد عاقبت في بعض المكاضع تاء : حينما قاؿاألدكاء، كقد ذكرىا 
التأنيث، كذلؾ في األدكاء، نحك قكليـ: رًمث رمىثا، كحًبط حبىطا، كحًبج حبىجا"

كرغـ ككف الظاىرة  7
كالتغٌير في حركة العيف  أٌف صيغة الفعؿ الماضي حاضرة الٌ بعيدة عف تصريؼ الفعؿ، كتغيير زمنو، إ
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"فإذا ألحقكا التاء أسكنكا العيف، فقالكا: حًقؿ حٍقمة، كمغىؿ مٍغمة، فقد  حاصؿ، كالسبب مف خالؿ قكلو:
ترل إلى معاقبة حركة العيف تاء التأنيث فمٌما تعاقبت التاء كحركة العيف جريا لذلؾ مجرل الضٌديف 

كالتي حٌكلت كسر العيف في الفعؿ إلى سككنيا، كلـ  ك دخكؿ تاء التأنيث كما يظيرىك 1المتعاقبيف"
األسماء التي لـ  كذلؾ لى االسـ، ألٌف السككف لـ يطؿبسبب الصيغة، بالتحكؿ مف الفعؿ إ يكف ذلؾ
 حٌكؿ إلييا عمى نحك: )رًمثقد ذكر في قكلو تمؾ األسماء بعد الت قبؿ ىذا كافك  ،التأنيث تاء تدخميا
كحًبط حبىطا، كحًبج حبىجا( كبالتالي فيك يعتبر تاء التأنيث في ىذه الحاؿ نقيضا لمكسرة، كىذا  رمىثا

ليو حركة العيف، كالذم كانت فيو كف الداعي إليو السككف الذم آلت إاالعتبار ال يبعد في نظرنا أف يك
 التاء سببا.

عمى االنقطاع، كعميو، فتغٌير حركة  إٌف زمف الماضي يحمؿ داللة االنقطاع، كالمضارع ال يدؿٌ    
 إف اعتبرىما المتكٌمـ نقيضيف. 2"استنادا إلى مبدأ مغايرة الماضي لممضارع"عيف الفعؿ يمكف أف يككف 

كىك مفيـك معرفٌي  كىنا يمكف اإلشارة، عمى سبيؿ المثاؿ، إلى مفيـك الثبات،التصّور الذهنّي:  -ح
كما يصفيا األستاذ  أكىك الفعؿ الداٌؿ عمى الصفات الثابتة،  الثبات معنىيتضٌمف  الفعؿ الذمعاـ، ك 

فنقكؿ: كشريؼ/  كظريؼ، ككريـ 3تتمٌيز بعدـ اإلحالة عمى زمف التمٌفظ بأٌنيا عبد الجبار بف غربية،
كالمضارع، كىي ضـٌ عينو، فالظاىر في الماضي  بيفال تتغٌير حركة عينو يكريـ، كيظريؼ، كيشريؼ، 

، كخرجت األستاذة زكية السائح ركة عيف الفعؿ عمى ثبات تمؾ الصفات كغيرىاثبات حالمسالة حمؿ 
دحماني عف كٌؿ ىذه االعتبارات المصيقة بالفعؿ، كداللتو، بقكليا: "ىذا التقابؿ الحركٌي عمى مستكل 

بقياـ كقد فٌسرت ىذه العالقة في معرض حديثيا 4عيف الماضي يعكس مف جانب عالقة الفعؿ بالفاعؿ"
بالكسر، أك بككف الفاعؿ محتمال كليس  (فًعؿػ )كىذا بالنسبة ل بالحدث قياما جزئيا بقياـ المحدث
 .بالضـٌ  (ؿفعي )كالمقصكد بيذا صيغة  ،القياـ بالحدث اليٌتصؼ بالصفة  ككنو حقيقيا منطقيا
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 تجمع بيف يفترض منطقيا أفعالقة عيف في الفعؿ الماضي سببو الكقد يككف اختالؼ حركة    
كما  لممضارع كاألمر (أصال)يككف الماضي  كأف ،صيغتي المضارع كاألمرك  لماضيصيغة الفعؿ ا

 ىي األصؿ في صياغة باقي األفعاؿ. : "كصيغة الفعؿ الماضيبقكلو األستاذ عدؿ خمؼ يرل ذلؾ
األستاذ عبد الحميد عبد  ككذلؾ1فمف صيغة الماضي يصاغ المضارع، كمف المضارع يصاغ األمر"

ا أمكننا الحصكؿ عمى المضارع انطالقا مف الماضي، يمكننا الحصكؿ عمى األمر : "مثممبقكلو الكاحد
" معتبرة ضمنيا  ،رة في ذىف المتكٌمـتصكٌ فعالقة األصؿ ىذه إف كانت م 2انطالقا مف المضارع المجزـك

ف ثبت  كخمفية ذىنية،  ىذا سيعطينا إمكانية تفسير تغٌير حركة عيف الفعؿ الماضي بككف ذلؾ تكٌقعاكا 
عدادا الستيعابيما كاحتماليمامجيء ال التنٌكع في حركات عيف الفعؿ  ، كىذالصيغتيف األخرييف، كا 

ألٌف ما كاف عمى ثالثة أحرؼ قد  يخرج يفعىؿ منو إلى الكسر كالضـٌ سيبكيو بقكلو: "فعىؿ  أٌكده الماضي
أف  كذلؾ نفترضقاعدة البيانات التي  نحف نفترض ككف ىذه الظاىرةك 3بني عمى فعىؿ كفًعؿ كفعيؿ"

 .يككف المتكٌمـ قد كعاىا
فرضية )أمف المبس( التي  في تنٌكع حركات عيف الفعؿ الماضي أف يككف األمر بسبب كال نستبعد   

ألٌف المتكٌمـ، كما أشار إلى ذلؾ ابف  (التكٌقعما سٌميناه) تشٌكؿ تصٌكرا ذىنيا سبؽ الحديث عنو كىك
بتغيير  ، كترتيب شؤكف الفعؿبداية، فأخذ في كضع الحدكدجٌني، تصٌكر لغتو تصٌكرا شامال منذ ال

لمتمييز بيف مختمؼ الصيغ، كيختمؼ التكٌقع عٌما سٌميناه الخمفية  و، أك بتنكيعيا،الحركات في عين
إف حصؿ سمكؾ  كىك غير مستساغ ،السمكؾ المغكم المحتمؿ بالنظر إلىاألٌكؿ  إذ يككفالبنيكية، 

 .المعرفة الخاٌصة بالنحك ى ما ىك مخزكف في الذىف مفلغكم معٌيف، كالثاني عكدة إل
كقد يككف ىذا التغٌير بسبب تمؾ العالقة التي نٌص عمى كجكدىا النحاة، كىي العالقة بيف الحركات    

يحتمؿ أف يككف تغٌير الحركات انعكاسا لتغٌير الحركؼ عميو ك كالحركؼ التي تنكب عنيا في اإلعراب، 
أمثمة كثيرة عف  4ضرب ابف سيدهفقد  أك يككف عكس ذلؾ، اآلخر، ؼالحر  بإحالؿ الحرؼ مكاف
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 تثيخ -يفيخ يفكخ -ىٌكرتو ىٌيرتو-نيير نيكر -معاقبة الكاك لمياء في عيف الفعؿ منيا: )أقاـك أقايـ
ينمي  -كعف معاقبتيا ليا في الـ الفعؿ: )يطمك يطميكغيرىا، ( أصيره أصكره -يفكح يفيح -تثكخ
طيكت  –لغكت لغيت  -صفكت صفيت -طغكت طغيت –حديث فأنا أنمكه كأنميو نميت إليو ال -ينمك

كفي معرض الحديث عف الفعؿ المضاعؼ، ذكر فيي كما قاؿ تمٌس عيف الفعؿ، طييت...(
"أال ترل أٌف فًعؿ أكثر في كالميـ مف فعيؿ، كالياء السرقسطٌي في )كتاب األفعاؿ( ىذه الحقيقة بقكلو: 

دٌؿ كالمو عمى أٌنو عيدؿ )بفعىؿ يفعيؿ( في ىذه الخصاؿ خاصة مف أخٌؼ مف الكاك كأكثر، ف
ذا كاف  الخميؿ حيف ذىب إليوما  ىذه الفكرة كرٌبما يؤٌكد كذلؾ1المضاعؼ إلى )فعىؿ يفًعؿ(" قاؿ: "كا 

 كلقيس لغة، كلسائر العرب لغة كاك، ففيو ثالث لغات: لتميـ لغة الفعؿ عمى )فًعؿ يفعىؿ( مما فاؤه
ع. ىذه لغة أىؿ الحجاز... كتميـ تقكؿ:  كألىؿ الحجاز د، ككًجع يكجى لغة. قالكا في ذلؾ: كًحد يكحى

ع، بقمب الكاك ياء" مع احتماؿ حصكؿ ىذه الظاىرة بسبب اجتماع لغات مختمفة، كليس مف باب 2ييجى
ت كالحركؼ سمكؾ التحٌكؿ مف حرؼ إلى حرؼ في ما جاء بو الخميؿ، كتداكؿ اإلعراب بيف الحركا

ـٌ إٌف بيف الحرك باستمرار كتدعكا إليو حاجة المتكٌمـ ال يتكٌقؼ  مستمرٌ  ؼ كالحركات كما بيف األصؿ ، ث
كىذا رأم عمماء المغة أمثاؿ السيكطٌي، نجد مثؿ ىذا في قكلو: "كمف حمؿ األصؿ عمى الفرع  كالفرع

، كىي أصكؿ، حمال عمى حذؼ الحركات" ف، كىك ذلؾ ألٌف عالمة الجـز السكك  3حذؼ الحركؼ لجـز
 .حذؼ لمحركة

كسكؼ نعٌمؽ النظر أكثر في الالـز كالمتعٌدم، بتكسيع دائرتييما لتشمؿ مجمكعة مف التنٌكعات    
الممٌثمة لمختمؼ نكاحي الفعؿ الثالثي، كاليدؼ الذم نسعى إليو ىك التعٌرؼ مدل استجابة ىذه 

 ثية األكثر شيكعا في االستعماؿالالحاالت لممقاربة المعرفية، كلقد اخترنا مجمكعات مف األفعاؿ الث

                                                

 .59، ص 0سعيد بف محٌمد المعافرم السرقسطي، كتاب األفعاؿ، ج -1
ص  ، مؤٌسسة الرسالة0985دة، بيركت: . تح: فخر الديف قبا0الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، كتاب الجمؿ في النحك، ط -2

290. 
. تحقيؽ كشرح: محمكد يكسؼ 2بكر السيكطي، فيض نشر االنشراح مف ركض طٌي االقتراح، طعبد الرحمف بف أبي  -3

حياء التراث ج2112فٌجاؿ، اإلمارات العربية المتحدة:   .814، ص 0، دار البحكث كالدراسات اإلسالمية كا 
 .نضع مصطمح )التصٌكرية( بدال مف )الفمسفية( لإلحالة عمى المفاىيـ الكاردة في دراستنا -*
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مكٌزعة حسب الفئات التي تنتمي إلييا، مصٌنفة ضمف جداكؿ يظير فييا الفعؿ الماضٌي، كالمضارع 
 المعرفٌي مجٌسدة في ىذه النماذج كاألمر مرفقة بأكزانيا، ذلؾ لمنظر فيما إذا كانت مظاىر التصٌكر

، كفيما إذا كانت الظكاىر المالحظة رغـ اختالفيا/ ىذه األفعاؿ ما بيف صحصح كناقص، ك  متعٌد كالـز
مرتبطة بظكاىر أخرل مف المجاؿ نفسو أك مف غيره، كالمعركؼ أٌف فعؿ األمر إف ابتدئ بساكف 
أضيفت ىمزة إلى أٌكلو، فإٌما أف تككف ىذه اليمزة مكسكرة/ )ًافعؿ( كذلؾ حيف تككف عيف الفعؿ 

مضمكمة حيف تككف عيف الفعؿ مضمكمة/ )ايفعيؿ( كال  مفتكحة أك مكسكرة/ )ًافعىؿ/ ًافًعؿ( كتككف
تضاؼ ىذه اليمزة حيف ال يككف أكؿ الفعؿ ساكنا، كيصاغ األمر بحذؼ حرؼ المضارعة، كالحصكؿ 
عمى مطابقة حركة عيف األمر لحركة عيف مضارعو، كلسنا في نسعى ىنا لمتأٌكد مف ىذا القانكف 

ٌنما نحاكؿ النظر فيما إف كاف  سبب ىذا القانكف سمكؾ لغكٌم معرفٌي. النحكٌم، كا 
 بنية الفعل: الخمفية المعرفية لحركة عين الثالثي: -3
 .صحصح سالم ثالثي متعدّ  -

 

 مضمكمة )ا(+  ايقتيؿ يفعيؿ يقتيؿ فعىؿ متعدٌ  ثالثي قتؿ
 // ايكتب // يكتيب // // // كتب
 // ايرسـ // يرسيـ // // // رسـ

 مكسكرة )ا(+  سحباً  يفعىؿ يسحىب // // // سحب
 // ًاعمؿ // يعمىؿ عًمؿ // // عمؿ
 مضمكمة )ا(+  ايسكب يفعيؿ يسكيب فعىؿ // // سكب
 // ايطرد // يطريد // // // طرد
 مكسكرة )ا(+  ًاجمع يفعىؿ يجمىع // // // جمع
 // ًامسح // يمسىح // // // مسح
 مضمكمة )ا(+  ايطمب يفعيؿ يطميب // // // طمب
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كىك  /10 إاٌل كاحدا/ 19 بفتح العيف (فعىؿ) ىيىذه األفعاؿ المتعٌدية الصحيحة  ي معظـماضغة صي
لمتعٌدية مكسكرة ا - ؿ( فكاف ماضيو عمى كزف )فًعؿ( بكسر العيف، كاألفعاؿ مف ىذا النكعالفعؿ )عمً 

بحسب ما  ة، كالسيما أٌف مضارعو مفتكح العيف، فيذه الصيغقميمة في العربية -العيف في الماضي
ركل ابف منظكر عف األزىرٌم قكلو: "عًمؿ فالف العمؿ يعمىمو عمىال... كلـ فقد شاٌذة،  يقكلو المغكيكف

اٌل فسائر الكالـ يجيء  يجئ فًعمت أفعىؿ فعىال متعٌديا إاٌل في ىذا الحرؼ، كفي قكليـ ىًبمتو أٌمو ىبىال، كا 
/ 16عمى الكزنيف: )يفعيؿ( بضـٌ العيف جاء مضارع ىذه المجمكعة قد ك  1عمى فٍعؿ ساكف العيف"
/ كلـ يكف ضمنيا الكزف )يفًعؿ( بكسر العيف رغـ ككف ماضي إحدل أمثمتيا 14ك)يفعىؿ( بفتح العيف 

بكسرىا/ فًعؿ، كأٌما بالنسبة لألمر فقد زيدت اليمزة في أٌكؿ كٌؿ صيغة منيا، إاٌل أٌنيا تارة مكسكرة كتارة 
إاٌل أٌف مجيئيا مكسكرة كاف بسبب  لتككف مكافقة ليا، مر،األ ، كذلؾ بحسب حركة عيفمضمكمة

ألٌف ىمزة األمر يمكف  -بالنسبة ليذه النماذج عمى األقٌؿ  -مجيء حركة عيف األمر مفتكحة فقط 
كطبيعة  كًسر/ ًاكًسر( كالفعؿ )سمىب/ يسًمب/ ًاسًمب()كسىر/ ي كسرىا تطابقا مع عيف األمر كما في

ف األفعاؿ تضع فتح عيف األمر ككسرىا في صعيد كاحد مقابؿ حركة ىمزة التكافؽ في ىذه الفئة م
 . األمر

 ثالثي متعّد ناقص. -

 

 + )ا( مكسكرة اجف يفًعؿ يجني ؿفعى  متعد ثالثي جنى
 // ابف // يبني // // // بنى
 // اـر // يرمي // // // رمى
 // اطك // يطكم // // // طكل
 // ارث // يرثي // // // رثى
 + )ا( مضمكمة ارش يفعيؿ يرشك // // // رشا
 // احث // يحثك // // // حثا

                                                

 ابف منظكر، لساف العرب، مادة: عمؿ، بتصٌرؼ. -1
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 // اكس // يكسك // // // كسا
 + )ا( مكسكرة افد يفًعؿ يفدم // // // فدل
 // اكك // يككم // // // ككل

 

ؼ ختمفة عف األكلى مف حيث الصحة كالنقصاف، كلننظر إف كاف ذلؾ كافيا لحدكث االختالىذه فئة م
 عمى كزف )فعىؿ( بفتح العيف كاف فماضي ىذه األفعاؿ كحاؿ حركة العيف فييا، عمى مستكل الصيغ،

سبعة منيا جاءت عمى كزف )يفًعؿ( بكسر العيف، كثالثة عمى كزف )يفعيؿ( بضـٌ فمضارعيا أٌما ك 
ي العيف، كسبب االختالؼ ىنا ىك األلؼ التي أصميا ياء في ماضي الصنؼ األكؿ، كاأللؼ الت

أصميا كاك في ماضي الصنؼ الثاني، فيي رٌبما لـ تتعٌد مسألة المناسبة الصكتية، أٌما صيغة األمر 
فقد أضيفت في أكؿ األفعاؿ ىمزة، تارة مكسكرة كتارة مضمكمة بحسب حركة عيف المضارع كما في 

مر كىمزتو، ألٌنيا ، كلكٌننا ال نجد التحٌكؿ مف الفتح إلى الكسر ما بيف حركة عيف األالطائفة السابقة
ٌما ضٌمة بسبب كجكد حرؼ العٌمة، كنحف حينئذ نجعؿ حرؼ العٌمة طرفا في ىذه المعادلة  إٌما كسرة كا 

 . كمعو الفتحة، أك باألحرل فتح اليمزة

 .أجوفثالثي متعّد  -

 

 دكف ىمزة ًبع يفًعؿ يبيع فعىؿ متعد ثالثي باع
 // صيف يفعيؿ يصكف // // // صاف
 // جيب // جكبي // // // جاب
 // سيؽ // يسكؽ // // // ساؽ
 // قيؿ // يقكؿ // // // قاؿ
 // ريـ // يرـك // // // راـ
 // فيؽ // يفكؽ // // // فاؽ
 // ًصد يفًعؿ يصيد // // // صاد
 // قيد يفعيؿ يقكد // // // قاد
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 // ًزد يفًعؿ يزيد // // // زاد
 

)فعىؿ( بفتح العيف، ذلؾ يفٌسره ككنو مثاال، كحرؼ العٌمة فيو ألؼ  صيغة ماضي كٌؿ ىذه األفعاؿ ىي
، كيأتي مضارعيا سبعة منيا بصيغة كما ىك ظاىر ىي مٌد لمفتح، كبالتالي ىي مسألة مناسبة صكتية

ياءن  لؾ بسبب حرؼ العٌمة، إف كاف أصمو)يفعيؿ( بضـٌ العيف كثالثة بصيغة )يفًعؿ( بكسر العيف، كذ
ف كاف أصمويد( كاف مضارعيا )يز  -مثؿ: )زاد  يقكد( كاف  -مثؿ: )قاد  كاكان  يفًعؿ( بكسر العيف، كا 

التي ىي  لعدـ كجكد ضركرة لذلؾ ىنا مضارعيا )يفعيؿ( بضـٌ العيف، كلـ تضؼ اليمزة أكؿ األمر
    . لسككف في أكؿ األمراالسككف، فالمثاؿ الزما أك متعٌديا يمنع كقكع 

 .ثالثي متعّد مبدوء بهمزة -
 

 دكف إضافة اليمزة كيؿ يفعيؿ يأكيؿ فعىؿ متعد ثالثي أكؿ
ذ // // // أخذ ذ // يأخي  // خي
مضمكمة  ىمزة+  ايأبير /ًاأبىر يفعيؿ/يفًعؿ / يأًبريأبير // // // أبر

 كمكسكرة
 دكف إضافة اليمزة مير // يأمير // // // أمر
 + ىمزة مكسكرة اءمف يفعىؿ يأمىف فًعؿ // // فأمً 
 // اأسر يفًعؿ يأًسر // // // سرأ

 + ىمزة مضمكمة اأمؿ يفعيؿ يأميؿ // // // أمؿ
 + ىمزة مكسكرة اأًصر يفًعؿ يأًصر // // // أصىر
 يأًطر // // // أطر 

 كيأطير
+ ىمزة مكسكرة  اأطر/ اأطير //

 كمضمكمة
 // األىؼ يفعىؿ يألىؼ فًعؿ // // أًلؼ
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ا )فعىؿ( بفتح العيف، كجاء مثاالف اثناف منيا بصيغة )فًعؿ( بكسر معظـ ىذه األفعاؿ صيغة ماضيي
العيف، كأمثمة مضارعيا تراكحت ما بيف )فعؿ( بفتح العيف كضٌميا ككسرىا، إاٌل أٌف الغالب ضـٌ العيف: 

/ 13كسر، كتراكحت صيغ األمر ما بيف االستغناء عف اليمزة بال -13فتح/ بال -12ضـٌ/ بال -15
ضافة ىمزة مض ضافة ىمزة م10 معا مكمة كمكسكرةكا  ضافة ىمزة مضمكمة 15كسكرة / كا   10/ كا 

كلـ  فالفعؿ المبدكء باليمزة يمنع كقكع السككف في أكؿ صيغة األمر أحيانا كال يمنعو أحيانا أخرل،
ذ( ماضييا )أكؿ، أمر، أخذ( فما الفرؽ بيف )ا( )أخذ  تضؼ اليمزة في ثالثة أمثمة، كىي:)كيؿ، مير، خي

ك)ب( )أسر كأمؿ(؟ لـ سقطت اليمزة في )ا( في صيغة األمر كلـ تسقط في )ب(؟ رغـ أٌف )ا(  كأكؿ(
ك)ب( مف فئة كاحدة، إاٌل إذا افترضنا مسألة الحقكؿ الداللية، بحيث قد يتسٌبب االختالؼ في الحقكؿ 

ف لـ يكف كذلؾ االستغناء عف اليمزة في مثؿ ىذه  الداللية لألفعاؿ في اختالؼ صيغة معٌينة منيا، كا 
الحاالت استغناء لضركرة صكتية كالتخفيؼ مثال، ألٌف األصؿ في ىذه األفعاؿ: اؤكؿ اؤمر اؤخذ/ 
ايفعيؿ، كلقد جاء في لساف العرب: "كقالكا في األمر كؿ، كأصمو اؤكؿ فمٌما اجتمعت ىمزتاف ككثر 

لزائدة... كال ييعتٌد بيذا استعماؿ الكممة حذفت اليمزة األصمية فزاؿ الساكف، فاستيغني عف اليمزة ا
ٌنو إٌنما حذؼ تخفيفا، ألٌف األفعاؿ ال تيحذؼ إٌنما تيحذؼ األسماء... ككذلؾ القكؿ في الحذؼ لقٌمتو، كأل

ذ كمير" خي
فالذم حدث في ىذه األفعاؿ رٌبما يجكز اعتباره استثناء كقميال، كالظاىر أٌف سبب ذلؾ  1

ألٌنو ال شيء يجمع بيف )أكؿ( ك)أمر( أك بيف ك ف العرب؛ الحذؼ االستثقاؿ كما يؤٌكده ما كرد في لسا
سو، رغـ كجكد بعض )أخذ( ك)أمر( مف حيث المعنى، كبالتالي ىنا لـ يفرض معيار الحقؿ الداللي نف

 العيف، كلكفٌ  عيف الذم ىك دالليا ضد الفعؿ )صميح( بضـٌ ال مثؿ الفعؿ )فسىد( بفتح النماذج األخرل
ما كاف  ختمفاف/ يفعيؿ/ ككثيرا ما يربط بيف أفعاؿ معنى مشترؾ، مثؿيما في المضارع ال تصيغتي
أك حاؿ  ،إف كانت األفعاؿ الزمة فيي تدٌؿ عمى حاؿ نفسية ،بكطرً  ،فكحزً  ،حكفرً  (فًعؿ) بصيغة

عيكب، كال يصدؽ ىذا عمى ما يصؼ بعض الض ك مرً ك  - غًيد – ئ، كنًعـظمً ك  عشبً مادية مثؿ: 
 المتعٌدم.

                                                

 ابف منظكر، لساف العرب، مادة: أكؿ، بتصٌرؼ. -1
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جانب قد يككف خفيا يتحٌكـ في صياغة حركة عيف الفعؿ، كلـ ال يككف معيار المزـك  ثٌمة رٌبماك     
"درس النحاة حركة عيف الفعؿ كالتعدية مثال؟ فالفعالف ال تككف ليما الكظيفة نفسيا في التركيب، فقد 

ركة ككظيفة كعالقتيا بالتركيب ففصمكا بيف حركة الفعؿ المتعٌدم كحركة الالـز كربطكا نسقيا بيف نكع الح
فالفتحة كالضٌمة كالكسرة في صيغ الماضي، كمثميا في المضارع، كمثميا في صيغ األمر، كلكف عمى  1الفعؿ"

ف كاف يمتٌد إلى غيره أـ ال، أك كما قالت  نحك مخصكص، رٌبما عمى حسب نكع ارتباط الفعؿ بالفاعؿ، كا 
لة حركة عيف الماضي مف المجٌرد بدكر "لقد ربطت بعض الدراسات الحديثة دالاألستاذة زكية السائح: 

فقيٌسمت األفعاؿ الثالثية المجٌردة مف حيث كظيفتيا في الكالـ إلى اختيارية  المحدث أك القائـ بالحدث
ٌنؼ الفاعؿ مف حيث كظيفتو الداللية كعالقتو بالحدث إلى محدث أك محتمؿ"  2أك إجبارية، كصي

قياما تاٌما، محدثيا ىك الفاعؿ الحقيقٌي، كىي أكثر  كزادت: "ففعىؿ يدٌؿ عمى قياـ المحدث بالحدث
ذا 4"كفًعؿ يدٌؿ عمى قياـ المحدث بالحدث قياما جزئيا"كتضيؼ: 3الصيغ استعماال كأكسعيا حقكال داللية" كا 

 أردنا تكسيع الدائرة أكثر، ينبغي تعميؽ المالحظة في:

 فاعؿ حقيقي/غير حقيقي. عالقة الفعؿ بالفاعؿ. -
 .الحقكؿ الداللية -

- .  التعدية كالمزـك

 اعتبار حركة الحرؼ في مكقع العيف مف االسـ كالفعؿ كالحرؼ.ب -

، لكنٌنا نجد الفتحة تؤٌدم الضٌمة عمـ إسناد كالكسرة عمـ إعراب، كليست الفتحة إسنادا كال إعرابا -
 .دكرا في تصريؼ الفعؿ

)أمر( كردت في القرآف كلـ يكف الحذؼ المقصكد منو التخفيؼ مٌطردا، ألٌف صيغة األمر مف الفعؿ 
(  032طو، اآلية:  )سكرة ﴾وأمر أهمك بالصالة﴿الكريـ دكف حذؼ اليمزة األصمية كقكلو تعالى: 

                                                

، منشكرات كمية اآلداب 2003زكية السائح دحماني "مدل داللة عيف الفعؿ المجٌرد عمى المعنى" المعنى كتشٌكمو، دب:  -1
 .432، ص 1منكبة، المجٌمد العاشر، ج

 .436، ص نفسو -2
 .436ص  ،1المجٌمد العاشر، ج ،ية السائح دحماني "مدل داللة عيف الفعؿ المجٌرد عمى المعنى" المعنى كتشٌكموزك -3
 .436، ص نفسو -4
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حرؼ الكاك مانعا  كافإاٌل إذا  ( 099األعراؼ، اآلية  )سكرة ﴾خذ العفو وأمر بالعرف﴿كقكلو تعالى: 
 كقد تطرح نفسيا مسألة حركؼ الحمؽ ر/أك مانعا لمثقؿ / أيؤم / كأمر/مف كقكع السككف في أٌكؿ الفعؿ

التي ىي شرط مكافقة الماضي المفتكح العيف لمضارعو/ فعىؿ يفعىؿ/ ألٌف ذلؾ كما ييركل عف النحاة 
فعىؿ يفعىؿ/ لـ يأت منو فعؿ إاٌل أف تككف العيف أك الالـ فيو أحد حركؼ الحمؽ، كلـ يكف ضمف قكليـ أٌف /

 ىذه األمثمة مثاؿ عف ىذه الحالة.

 الثي الزم صحصح.ث -

 

 مكسكرة ىمزة+  اصبر يفًعؿ  يصبر فىعىؿى  الـز ثالثي صبر
 مكسكرة ىمزة+  اجمس // يجمس // // // جمس
 مكسكرة ىمزة+  اذىب يفعىؿ يذىب // // // ذىب
 مضمكمة ىمزة+  ادخؿ يفعيؿ يدخؿ // // // دخؿ
 مضمكمة ىمزة+  ابرز // يبرز // // // برز
 مكسكرة ىمزة+  المع يفعىؿ معيم // // // لمع

 مكسكرة ىمزة+  ازحؼ // يزحؼ // // // زحؼ
 مضمكمة ىمزة+  اسقط يفعيؿ يسقط // // // سقط
 مكسكرة ىمزة+  ارجع يفًعؿ يرجع // // // رجع
 مضمكمة ىمزة+  ارقص يفعيؿ يرقيص // // // رقص

 

بفتح العيف، كتراكح مضارعيا ما بيف  ؿ(جاء بصيغة )فعى المالحظ أٌف ماضي ىذه األفعاؿ كٌميا قد 
ؿ مف صنؼ الالـز الداؿ عمى صفة ، كلـ تكف ىذه األفعا13ككسرىا/  13كفتحيا/  14ضـٌ العيف/

حاؿ مالزمة أك غير مالزمة، كحمير، كخضير، كعظيـ، كقصير، ككبير، كصغير، كبعيد، كقريب، فيذه ك 
الفعؿ  حينما يككفيفعيؿ/  -ة/ فعيؿتخضع لثبات حركة عيف الفعؿ بيف ماضيو كمضارعو خاصٌ 

ما بيف  ضمف ىذا الجدكؿ، فماضييا كاف بفتح العيف، كمضارعيا تراكحالتي ىذه الفئة  اصحيحا، أمٌ 
مكافقة لعينو التي  ، ككانتكأضيفت اليمزة في أكؿ األمر 14كضٌميا/ 13كفتحيا/ 13كسر العيف/
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مر كاليمزة أٌف اليمزة تككف مكسكرة في حاؿ كافقت عيف مضارعو، كحقيقة ىذه المكافقة بيف عيف األ
 فتح أك كسر عيف الفعؿ، ككأٌنما كيضعت ىنا الكسرة كالفتحة في حٌيز كاحد مقابؿ الضٌمة.

 يائي. واوي+ ثالثي الزم ناقص -

 

 مكسكرةىمزة +  ابؾ يفًعؿ يبكي فعىؿ الـز ثالثي بكى
 مكسكرةىمزة +  اعك // يعكم // // // عكل
 مضمكمةىمزة +  اكب يفعيؿ يكبك // // // كبا

 مكسكرةىمزة +  اسع يفعىؿ يسعى // // // سعى
 مضمكمةىمزة +  ارس يفعيؿ يرسك // // // رسا
 مضمكمةىمزة +  اطـ // يطمك // // // طما
 مضمكمةىمزة +  ابد // يبدك // // // بدا
 مضمكمةىمزة +  اسـ // يسمك // // // سما
 مضمكمةىمزة +  ارف // يرنك // // // رنا
 مضمكمةىمزة +  اسو // يسيك // // // سيا
 

فعاؿ مف الناقص بكزف )فعىؿ( بفتح عيف الفعؿ، كىي أجاءت صيغة الماضي في ىذه المجمكعة 
، فكاف مضارعيا عمى حسب صفة ىذا الفعؿ/ كاكم أك يائي، فمٌما  حركة عيف الكاكم كاليائي الالـز

أمره ىمزة  أكؿ مضارع مضمكمة، كفي أمره كذلؾ، كأضيفت إلىكاف كاكٌيا جاءت عينو في ال
مضمكمة، كلٌما كاف يائٌيا جاءت عينو في المضارع مكسكرة، ككذلؾ في أمره، كأضيفت إلى أكؿ أمره 
ىمزة مكسكرة، كالظاىر ىنا أٌف ثٌمة تشابيا ما بيف الناقص الالـز كالمتعٌدم، كالصحيح الزمو كمتعٌديو 

 :إاٌل أٌف الفرؽ كاف عمى ىذا النحككة عيف المضارع كعيف األمر، في مسألة تطابؽ حر 
، تؤكؿ ىذه الفتحة إلى فتحة أك كسرة أك ضٌمة في إذا كانت حركة عينو الفتحةماضي الصحيح  -

 ، فبالعكدة إلى الجداكؿ نعٌيف بعض النماذج لمتمثيؿ.المضارع
ع -مثاؿ الالـز الصحيح: دخىؿ -*  يذىىب. -عيرجً  -ذىىب / يدخيؿ -رجى
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 يكًسر. -يسحىب -كسر/ يكتيب -سحىب -مثاؿ المتعٌدم الصحيح: كتب -*
يأًصر ... مع اإلشارة إلى أٌف  -يأمىف -أصر/ يأكيؿ -أمف -مثاؿ الميمكز )ؼ( المتعٌدم: أكؿ -*

 أًسف. -أًسؼ -أًزؼ -ىذا الصنؼ يكثر مجيئ عينو في الماضي مكسكرة مثؿ: أًلؼ
 )يأبيؽ، يأًبؽ(. -)يأبىض، يأًبض( –أبىؽ /يأفىؿ -أبىض -ـ: أفىؿمثاؿ الميمكز )ؼ( الالز  -*

كلكف الخالؼ في ككف الناقص ترتبط حركة عينو دائما بحرؼ العٌمة، الكسرة حيف يككف أصمو ياء/ 
كالضٌمة حيف يككف أصمو كاكا، كىك مفتكح العيف دائما في صيغتو الماضية، في حيف، كسكاء أكاف 

سالما، الزما أك متعٌديا، ال تثبت حركة عيف ماضيو عمى الفتح، بؿ إٌف  الفعؿ الصحيح ميمكزا أك
 .كثيرا مف الميمكز الفاء الالـز مكسكر العيف في الماضي

فيذا التكافؽ بيف الالـز كالمتعٌدم مف الفعؿ الناقص، كىذا التكافؽ الذم بيف مضارع الفعؿ كأمره كحالو 
لو داللة ما فيما نذىب إليو مف الحديث عف التصٌكر أك  ،في صيغتو األصمية، ما بيف الكاكم كاليائيٌ 

يذا فبؿ إلى خمفيتيا كخمفيتيا ىذا التكافؽ،  ،نشير إلى القاعدة الصرفية سنال ناىكنحف  اإلسقاط،
     األخير دليؿ عمى كجكد التصٌكر السابؽ لمصياغة فكاف األساس الذم بنيت عميو عمى ما يبدك.

 .أجوفثالثي الزم  -

 

 ضـٌ أٌكلو ريج يفعيؿ يركج فعىؿ الـز الثيث راج
 // سيد // يسكد // // // ساد
 كسر أٌكلو ًبف يفًعؿ يبيف // // // باف
 ضـٌ أٌكلو ريح يفعيؿ يركح // // // راح
 كسر أٌكلو ًمؿ يفًعؿ يميؿ // // // ماؿ
 ضـٌ أٌكلو طيؼ يفعيؿ يطكؼ // // // طاؼ
 // عيد يفعيؿ يعكد // // // عاد
 // قيـ // يقـك // // // قاـ
 // ىيف // ييكف // // // ىاف
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 كسر أٌكلو ًطب يفًعؿ يطيب // // // طاب
 

 ، كلقد ظير مف خالؿ ىذا الجدكؿ اتفاؽ بينيا عمى مستكلالمثاؿ أفعاؿ ىذه المجمكعة مف الالـز
ة، فكانت حركة عيف ماضييا، فجاءت مفتكحة، كاختمفت في مضارعو باختالؼ أصؿ حرؼ العمٌ 

كلقد رأينيا ىذا مضمكمة لككف أصؿ حرؼ العمة كاكا، ككانت مكسكرة لككف أصؿ حرؼ العمة ياء، 
مع األمثمة السابقة، فككف حركة عيف الفعؿ مكافقة ألصؿ حرؼ العمة لـ يرتبط بطبيعة الفعؿ إلى حٌد 

فعؿ كحركة عينو، أك ىذا كالذم ييٌمنا تحديدا معرفة أصؿ ىذا التكافؽ، سكاء ما بيف طبيعة الاآلف، 
التكافؽ الذم نجده ما بيف عيف الماضي كعف المضارع كعيف األمر، كلقد رأينا ىذا التكافؽ في الالـز 
، ىذا لـ يكف التكافؽ دائما بيف  ، كلـ يكف ىذا مع الصحيح الالـز الناقص الكاكم كاليائي، كالمثاؿ الالـز

بيف المضارع كاألمر، فينا يككف كسر عيف األمر ماضيو كمضارعو في حركة عيف الفعؿ، ككذلؾ ما 
 أك ىمزتو أحيانا تحكال مف فتح المضارع.

 زم مبدوء بهمزة:ثالثي ال  -

 + ىمزة مضمكمة اؤفؿ/ فيؿ / يفًعؿؿيفعي  / يأًفؿؿيأفي  فعىؿ الـز ثالثي أفؿ

 فأسى 
 أًسف

فعىؿ  // //
 فًعؿ

 + ىمزة مكسكرة اءسف يفعيؿ يأسيف

 + ىمزة مكسكرة اءًبز يفًعؿ يأًبز فعىؿ // // أبز

 // اءًبؽ يفعىؿ يأبىؽ فعىؿ // // أبؽ

 // ًاءسؼ يفعىؿ يأسىؼ فًعؿ // // أًسؼ

 // ًاءنس يفعىؿ يأنىس فًعؿ // // أًنس

 // ًاءزؼ يفعىؿ يأزىؼ فًعؿ // // أًزؼ

يف، كيككف بفتح الع (ؼ ع ؿ)عمى كزف في ىذه األمثمة  الفعؿ الميمكز الثالثيٌ جاء معظـ ماضي 
مضارعو يفعؿ بفتح العيف، أك كسرىا، أك ضٌميا، كيككف أمره افعؿ بكسر اليمزة ثـ فتح العيف، أك 

كسر(    ليظير ىذا التناكب بيف حركتي اليمزة مقابؿ حركتي العيف: )فتح   فتح اليمزة ثـ كسر العيف،
الكسرة كالفتحة كالحركات األخرل  )كسر  فتح(  الذم قد يبدك مجٌرد تكافؽ صكتٌي، كلكٌننا رأينا ما بيف
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ىذا كألٌف عدـ حصكؿ ىذا التناكب أمر كارد كذلؾ، في أمثمة )افعؿ( بكسر اليمزة كالعيف معا دكف 
تضاؼ ىذه الطائفة مف األفعاؿ المذككرة في الجدكؿ مف الصنؼ الذم ك مراعاة مبدأ التكافؽ الصكتٌي، 

 .ىمزة مكسكرة في أكؿ األمر منو في الغالب
، المفتكح العيف في  المتعٌدم المثاؿ الكاكمٌ  األفعاؿ، كالتي ستككف مف مف أخرلطائفة  ردك كسن كالالـز

صيغة الماضي كالمكسكر العيف، لمنظر مف زاكية أخرل في طبيعة العالقة بيف حركة عيف الفعؿ 
مف  بمكاضع أخرل منو، ألٌف ىذه الطائفة مف األفعاؿ تظير فييا عمميات مختمفة عند االنتقاؿ

يضع، كأٌف ثٌمة اعتقادا بحدكث تحٌكؿ في حركة  –الماضي إلى المضارع، كحذؼ الكاك كقكلنا: كضع 
عيف الماضي/ قيؿ إٌف األصؿ كسر تمؾ العيف إاٌل أٌنيا جاءت مفتكحة، فقيؿ إٌف األصؿ في فتح عيف 

في مسألة حذؼ أفعاؿ مثؿ: )كضع( كسرىا، كالسبب قد يككف الجكار الصكتٌي، كنحف كٌنا قد رأينا 
ىذه الكاك في مضارع الفعؿ حضكر بعض المسائؿ، كبعض اآلراء التي حامت حكؿ ىذه الظاىرة 
، كالثقؿ الذم استدعى عالقة الكسرة بالضٌمة مف بكابة عالقة الياء بالكاك، فألجؿ  كرأينا التعدية كالمزـك

تٌي، أك التكافؽ الصكتٌي، ألٌف ىذا نفترض عدـ اقتصار األمر في ىذه األمثمة عمى مسألة الجكار الصك 
 التصٌكر في بنية الكممة أساسو بناءات كتغٌيرات تقع عمى مستكل الفعؿ كحركات عينو كأٌكلو.

 أمثمة النوع األول: -*
 المثال الواوّي المتعّدي المفتوح العين في الماضي:

 ..…………… حذؼ الكاك كسر العيف يزف بفتح العيف كزف
 ..…………… \\ كسر العيف يصـ \\ كصـ
 ..…………… \\ فتح العيف يمغ \\ كلغ

 ..…………… \\ فتح العيف يضع \\ كضع
 ..…………… \\ كسر العيف يخز \\ كخز
 ..…………… \\ \\ يجد \\ كجد
 ..…………… \\ \\ يرد \\ كرد
 ..…………… \\ \\ يبؿ \\ كبؿ
 ميمكز العيف \\ \\ يئد \\ كأد
 ..…………… \\ \\ يقي \\ كقى
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 لفيؼ مفركؽ \\ \\ يعي \\ كعى
 ميمكز الالـ \\ فتح العيف يثأ \\ كثأ
 ميمكز الالـ إثبات الكاك \\ يكبىأ \\ كبأ

 ..…………… حذؼ الكاك \\ ييب \\ كىب
( مثاال، مف المثاؿ الكاكم المتعٌدم، المفتكح العيف في الماضي، منو 04ىذه الفئة تضـٌ أربعة عشر)

ز العيف، كمثاؿ مف المفيؼ المفركؽ، ظير فييا عند التحٌكؿ مثاالف مف ميمكز الالـ، كمثاؿ مف ميمك 
إلى المضارع فتح العيف في خمسة أمثمة، ككسرىا في تسعة أخرل، كحذؼ الكاك في المضارع مف 
ثالثة عشر مثاال، كأيثبتت في مثاؿ كاحد، لنجد مٌرة أخرل تكافقا بيف كسر عيف المضارع كحذؼ الكاك 

كذلؾ مع فتح العيف، كبالنظر إلى المعطيات المتكٌفرة ىنا نجد مثاليف مف رغـ أٌف ىذه الكاك قد حذفت 
ميمكز الالـ، كسرت عيف مضارع كمييما  كحذفت الكاك مف أحدىما كأيثبتت في اآلخر، ككسرت ىمزة 

 مضارع ميمكز العيف كخذفت منو الكاك. 
 المثال الواوّي المتعّدي المكسور العين في الماضي:

 ..…………… حذؼ الكاك فتح العيف سعي بكسر العيف كسع
 ..…………… \\ كسر العيف يرث \\ كرث 

 ميمكز الالـ \\ فتح العيف يطأ \\ كطئ
قميؿ جٌدا، ألٌف صيغة )فعؿ( بكسر العيف   -كالسيما مف المثاؿ الكاكم –الفعؿ المتعٌدم مف ىذا الباب 

، كرغـ قٌمة عدد األفعاؿ ىنا إاٌل أٌنيا تع ٌددت أحكاليا، بيف فتح عيف المضارع صيغة الفعؿ الالـز
ككسرىا، كحذؼ الكاك في المضارع في الحاليف معا، إذا جٌزأنا ىذه المجمكعة فإٌننا سنبحث عف 
خمفيات اختالؼ حركة عيف المضارع، ألٌنيا تكسر أحيانا كتفتح أحيانا أخرل، كلـ يقتصر حذؼ الكاك 

 ىنا عمى حركة معٌينة بالنسبة لمعيف.
 نوع الثاني:أمثمة ال -*

 المثال الواوّي الالزم المفتوح العين في الماضي:

 ..…………… حذؼ الكاك فتح العيف يقع فتح العيف كقع
 ..…………… \\ كسر العيف ييف \\ كىف
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 ..…………… \\ \\ حفي \\ فكح
 ..…………… \\ \\ يقؼ \\ كقؼ
 ..…………… \\ \\ يثب \\ كثب
 ..…………… إثبات الكاك فتح العيف يكبر \\ كبر
 ..…………… حذؼ الكاك كسر العيف يبؽ \\ كبؽ
 ..…………… \\ \\ يبط \\ كبط
 ..…………… \\ \\ يرد \\ كرد

 ..…………… \\ \\ يصؿ \\ كصؿ
 ..…………… \\ \\ يفد \\ كفد
 ..…………… \\ \\ يقش \\ كقش
 ..…………… \\ \\ يقؿ \\ كقؿ
 ..…………… \\ \\ يكب \\ 1ككب

( كسرت عينيا عند التحٌكؿ إلى المضارع كفتحت 04مف  02لمجمكعة )أكثر األفعاؿ الكاردة في ىذه ا
( حذفت منيا الكاك في مضارع الفعؿ، كأثبتت في مثاؿ كاحد، كىي 04مف  03في مثاليف، كأكثرىا )

أفعاؿ الزمة مفتكحة العيف في الماضي، كمف المثاؿ الكاكٌم، كنحف نحاكؿ أف نضع كٌؿ ىذه 
داخؿ ىذه المجمكعة حينئذ  -مٌرة أخرل  -رة في الحسباف، كالمالحظ االعتبارات كالمعطيات المتكفٌ 

 تكافؽ كثرة كسر عيف المضارع ككثرة حذؼ الكاك منو.
 العين في الماضي: فتوحالمثال الواوي الالزم ال

 ..…………… إثبات الكاك فتح العيف يكقىر كسر العيف كًقر

 ..…………… \\ \\ يكقص \\ كقص
 كز الالـميم \\ \\ دأيك  \\ دئك 

 ..…………… \\ \\ يككع \\ ككع
 ..…………… \\ \\ يككؼ \\ ككؼ

                                                

ككب بفتح العيف المشي في رفؽ، جاء في المعجـ الكسيط: "ككب يكب ... ، جاء فيو: ب ؾ المعجـ الكسيط، مادة: ك -1
 .بمعنى اسكٌد، جاء في المعجـ الكسيط: "ككب التمر يككب ككبا اسكٌد" كًكب بكسر العيف،ك  مشى في رفؽ كتؤدة"
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 ..…………… \\ \\ يكلع \\ كلع
 ..…………… \\ \\ يكمد \\ كمد
 ..…………… \\ \\ يكمو \\ كمو
 ..…………… \\ \\ يكىؿ \\ كىؿ
 ..…………… \\ \\ يكىـ \\ كىـ
 ..…………… \\ \\ يكجؿ \\ كجؿ
 ..…………… \\ \\ يكبط \\ كبط
 ..…………… \\ \\ يكبص \\ كبص
 ..…………… \\ \\ يكبر \\ كبر
 

ىذه المجمكعة مف المثاؿ الكاكٌم المفتكح العيف في الماضي، كعند التحٌكؿ إلى المضارع نجد فيو تكاتر 
فتح العيف، كتكاتر إثبات الكاك فيو، كبالتالي فالمالحظ تأٌكد العالقة ما بيف الكاك كحركة عيف المضارع 

فتح عيف المضارع كافقو تكاتر إثبات اليمزة؛ عمى الرغـ مف كجكد أفعاؿ أخرل تكسر ىذا ألٌف تكاتر 
التكاتر المكجكد ضمف ىذا الجدكؿ، كمنيا: )كًكـ، كًئؿ، كًثؽ( بكسر العيف في ماضيو كمضارعو 
كحذؼ الكاك في مضارعو، كالفعؿ )كًلو( بكسر العيف في ماضيو، ككسرىا أك فتحيا في مضارعو/ يموو 

كلىو/ كحذؼ الكاك أك إثباتيا في مضارعو، كبعد النظر في ىذه األمثمة ظيرت لنا عالقة بيف حركة ي
  العيف كالكاك عمى ىذا النحك: 

 ( مٌرات. 4حذؼ الكاك + فتح العيف / تكٌرر أربع ) -*
 ( مٌرات.5حذؼ الكاك + كسر العيف / تكٌرر خمس ) -*
 ( مٌرات. 3ثبكت الكاك + فتح العيف/ تكٌرر ثالث ) -*

فما بيف حذؼ الكاك في المضارع مع كسر العيف كفتحيا حالة كاحدة، أٌما ثبكت الكاك فكاف مع فتح 
)كًلو( إذ ثبتت الكاك في مضارعو العيف فقط، كلـ يكف مع كسرىا، حتى بالنسبة لممثاؿ خارج الجدكؿ 

      يموو(.كلـ تثبت مع كسرىا ) يكلىو() مع فتح العيف
ذه الفئة التي ىي مف الالـز الداٌؿ عمى الصفات، مثؿ: كبيؿ يكبيؿ/ كتيح يكتيح/ كثير كاألفعاؿ مف ى

يكثير/ كثيؽ يكثيؽ/ فيذه األفعاؿ الظاىر أٌنيا تثبت فييا الكاك عند التحٌكؿ إلى المضارع، كتضـٌ عينيا 
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فئات األخرل كتمـز صكرة كاحدة كال تتغٌير، كقد يككف في ىذا حمؿ عمى ما كاف بصيغة )فعيؿ( مف ال
عف طريؽ اإلسقاط االستعارٌم لمفيـك الثبات بيف تجربة ثبات الصفات/ خارج المغة، كتجربة حركة 

 العيف / في المغة.
أٌما المثاؿ الكاكٌم فقد رأينا فيما سبؽ بعض التفسيرات حكؿ حذؼ الكاك في مضارع المكسكر العيف    

ثباتيا في المفتكح العيف، كذكر بعض النحاة مس ألة التعدية كالمزـك لتبرير الحذؼ أك اإلثبات كالسيما كا 
يمغ، كأمثاليا، ىذه األفعاؿ ييعتقد أٌنيا في األصؿ  -يقع، ككلغ -يضع، ككقع -كضع "...إذا ثبت أٌف 

 1ىي مف قبيؿ فعؿ يفًعؿ، كأٌف فتحة العيف فييا ما ىي إاٌل حركة طارئة كذلؾ بسبب الجكار الصكتي"
 -: )يفًعؿ( بكسر العيف، كلكال ذلؾ ما حذفت الكاك كما ىك الحاؿ في: كجؿفاألصؿ حينئذ أف يقاؿ

يكجؿ كغيره، فكاف تحكيؿ حركة عيف الفعؿ مف الكسرة إلى الفتحة أكلى مف االحتفاظ بالكاك في 
، فيذا االفتراض يفتح لنا بابا آخر لمحديث عف عالقة حركة عيف الفعؿ ببعض مضارع ىذه األفعاؿ
 .بعض التغٌيرات فيو أجزائو عند حدكث

النحكٌم فما مف  إٌف العالمة اإلعرابية أثر لعامؿ كدليؿ عميو، كاألثر ىك العمؿعمل المشتّقات:  -4
إاٌل كفييا أثر غيرىا مف الكحدات، كفي غيرىا أثرىا، كىذه مسألة  كحدة في التركيب في المساف العربيٌ 

التي كانت محٌؿ جدؿ كبير  *التصٌكريةة )العامؿ( جكىرية في النظرية النحكية العربية الرتباطيا بقضي
كرتبة العامؿ بالنسبة كجكىره،  فكاف الخالؼ حكؿ التسميـ بالعامؿالعصر الحديث،  إلىامتٌد قديما ك 
كمتى يثبت العمؿ كيبطؿ، كالكممة التي تعمؿ في لغة كال  أيمكف أف يتبادال المكقع أـ ال، ،لممعمكؿ

 مبتدأ كالخبر، كقكة العامؿ كضعفوكقضية ال ف أتتبادالف العمؿ أـ الكالكممتاتعمؿ في لغة أخرل، 
 شتٌقاتمكالعمؿ المشركط، كما ىك الحاؿ بالنسبة لبعض الحركؼ، ككذلؾ األسماء، كنعني باألسماء ال

 .، ككانت محٌؿ نظر ىي األخرلالعاممة
ة المشٌبية، كصيغة المشتٌقات العاممة عمؿ الفعؿ ىي: اسـ الفاعؿ، كاسـ المفعكؿ، كالصفك    

باعتبار نكع الفعؿ الذم تعمؿ عممو مف  كالتي يمكف تصنيفيا إلى مجمكعتيف المبالغة، كاسـ التفضيؿ،
، كصيغة المبالغة(  اسـ التفضيؿمجمكعة تضـٌ )اسـ الفاعؿ، كالصفة المشٌبية، ك ف حيث التعدية كالمزـك

                                                

 .51، ص 03عبد الحميد عبد الكاحد، بنية الفعؿ قراءة في التصريؼ العربي، العدد:  -1
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األكلى تعمؿ عمؿ الفعؿ  المجمكعة ككفيككف فييا )اسـ المفعكؿ( كىذا بناء عمى  األخرلكمجمكعة 
 ، باإلضافة إلى ككف األكلى  عمؿ الفعؿ المبني لممجيكؿ فقط الثانيةتعمؿ  في حيفالمبني لممعمـك

كالعالقة بيف عناصر ىذه المجمكعة كاردة، كمف خالليا تصٌكر  1تتكٌلد "مف التقاء الفعؿ بمحٌؿ الفاعؿ"
كنستثني مف  نظيؼ إلييا المصدر، 2تتكٌلد بنية اسـ المفعكؿ" ما "كمف التقاء الفعؿ بمحٌؿ المفعكؿ بو

ألٌنيا لـ تكف  فيي ال تعمؿ مف المشتٌقات  رغـ ككنيا ،المكاف كاسـ اآللةاسـ ك  ،اسـ الزماف ىذا كٌمو
فٌ  كليدة العممية االشتقاقية ال غير، كال تصٌنؼ ضمف المشتٌقات العاممة، سكل  ىذه األخيرة تتمٌيز كا 

أٌنو خاصٌية ميا لمقدرة عمى إحداث األثر في غيرىا، كاألصؿ في العمؿ، فيما ييتمٌفظ بو، تؤىٌ  بخصائص
الضٌيقة خصائص مكىذا يمٌثؿ تجاكزا ل كذلؾ ، كلٌما أمكف لممشتٌقات المذككرة أف تعمؿكالفعؿ محرؼل

بينيا كبيف كاف ضركريا االعتقاد بكجكد عالقة لعناصر الكالـ العربٌي التي تفرزىا عممية التصنيؼ، 
 .كالمجكء إلى البحث في التصٌكرات الممكف كقكعيا خمؼ ىذا التجاكز الفعؿ كالحرؼ

مف مكاقؼ  عددتحميمنا لك  عرضنا قد افترضنا بعدكٌنا  العالقة بين المشتّقات والوحدات العاممة: -أ
العربٌي، كجكد ، كاستعراضنا لبعض الظكاىر في الكالـ القدماء منيـ كالمحدثيف كالمغكييف، النحكييف

كاف افتراضنا ك ، كالمتشابؾ بيف مختمؼ أنماط الكالـ العربيٌ  مبدأ التعالؽ كاالرتباط المتعٌدد األكجو
تمؾ المفاىيـ التي كثر دكرانيا فيما نقمنا عف  مستندا كذلؾ إلى ما أمكننا استخالصو مف تكييؼ

في  ككذلؾ الحمؿ عمى الظاىر، ع،الشبو، كالنقيض، كاألصؿ، كالفر  ممٌثمة فيالمغكييف كالنحكييف، 
السمككات  مختمؼ مف أجؿ تبرير حدكث كمختمؼ التصٌكرات كالخمفيات التي انطمقكا منياتأكيالتيـ، 
فيذه  ،كالقياس سكاء تمؾ المألكفة كالخاضعة لمقياس، أك تمؾ السمككات المخالفة لمعرؼ المغكية 
المشتٌقات ىك كعمؿ  تضٌمنة في مفيـك القياسنجدىا م كالتي تدؿ صراحة عمى ىذا المبدأ، المفاىيـ
كيرفع االسـ  مفعكال بو، /معمكلو، فيي بذلؾ تعمؿ عمؿ الفعؿ الذم يجعؿ المنصكبكالرفع النصب

قاؿ سيبكيو: "... كما يعمؿ مف أسماء الفاعميف كالمفعكليف عمؿ الفعؿ الذم يتعٌدل  الذم اسند إليو،

                                                

المجٌمد  ، منشكرات كمية اآلداب منكبة2113عبد الجٌبار بف غربية "الكاك بيف العطؼ كالتعميؽ" المعنى كتشٌكمو، دب:  -1
 .231، ص 0لعاشر، جا
 .231نفسو، ص  -2
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لعمؿ، كما يجرم مف الصفات التي لـ تبمغ أف تككف في إلى مفعكؿ، كما يعمؿ مف المصادر ذلؾ ا
فيي تشبو 1القكة كأسماء الفاعميف كالمفعكليف التي تجرم مجرم الفعؿ المتعٌدم إلى مفعكؿ مجراىا"

 ؿ الالـز نحك: جميؿ، كحسيف، كطاؿإاٌل الصفة المشٌبية فيي تصاغ مف الفع الفعؿ المتعٌدم كما قاؿ،
كتجعؿ ما بعدىا فاعال ليا، كال تنصب  جميؿ، كحسف، كطكيؿ، كقصير منيا: كقصير...، التي يصاغ

ألٌنيا رٌبما ككنيا  كذلؾ بؿ يككف معمكليا المنصكب شبييا بالمفعكؿ بو كما تنٌص األحكاـ، مفعكال بو،
تحمؿ داللة الكصؼ، كاسميا يدٌؿ عمى ذلؾ، كالكصؼ مف خصائص االسمية ال الفعمية، فتقٌمص 

 دكف أف لكٌنيا فتنصب ىذا العمؿ، مثؿ كمف الحركؼ ما يعمؿ في الرفع، نطاؽ عمميا كانحصرت
نجد  في النصب ، كمف ناحية أخرل، كدكف حصر العمؿناحيةتجعؿ المنصكب مفعكال بو، ىذا مف 

فيي تعمؿ  ، ككذلؾ األسماء المشتٌقة عاممة فييما معا في االسـ أك في الفعؿ، أك حركفا كثيرة تعمؿ
كمف ىنا نقكؿ: ما ىي العالقة التي تربط بيف الكحدات العاممة كاألسماء  نصب،الرفع إلى جانب ال

المشتٌقة حٌتى صارت تعمؿ مثميا؟ كىؿ مف الضركرٌم أف نقكؿ بأٌف عمؿ ىذه المشتٌقات لـ يحصؿ 
 العالقة؟ كجكدلكال 
 ات المنطقيةمختمؼ التصٌكرات الذىنية، كالعالق الجانب يشمؿ ىذا ذهنّي:التصّور البناء عمى ال -ب

 كاألصؿ كالفرع ف ىذه العالقات كالتصكرات: النقضالمعرفية التي تككف كراء كؿ سمكؾ لساني، كم
مفيـك االنقطاع كاالستمرار، كالتناظر، إاٌل أٌف محتكل تفسير ىذا األخير أقرب إلى الجانب البنيكٌم ك 

 .الذىنٌي، فمذلؾ جعمناه ضمف الخمفية البنيكية منو إلى التصٌكر
ييشترط في اسـ الفاعؿ كي يعمؿ عمؿ فعمو أف يحمؿ داللة عالقة النقض: و  عمل المشتقّ  -ت

( فال يككف  االستمرار أك االستقباؿ ال االنقطاع، فإف كاف بال تنكيف دٌؿ عمى االنقطاع، نحك: )منجزي
) ف كاف منٌكنا دٌؿ عمى االستمرار أك االستقباؿ، نحك: )منجزه فاالسـ بعده  االسـ بعده إاٌل مجركرا، كا 

ألٌف األكؿ عالمة  دامت األلؼ كالالـ نقيض التنكيف يككف منصكبا داللة عمى كقكع األثر فيو، كما
كالتنكير يحمؿ  معمؿ، كالثاني داللة عمى التنكيرالتعريؼ الذم ىك مف خصائص االسمية المكىنة ل

يككف فيو البٌت كاالنقطاع المكىف داللة االستمرار أك االستقباؿ، ألٌف الحدث حيف يحمؿ ىذه الداللة ال 
                                                

 .33، ص 0سيبكيو، الكتاب، ج -1
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لمعمؿ كما سنرل في خمفية التصٌكر الذىنٌي، لكٌف التعريؼ بػ )اؿ( رغـ الداللة بو عمى االنقطاع، إاٌل 
 أٌننا نجد اسـ الفاعؿ يعمؿ عمؿ الفعؿ نحك قكلنا: 

 المضٌي/ االنقطاع + اؿ           إمكاف العمؿ. -أمس –المنجز عمال  أنت -0
 انتقاؿ العمؿ إلى الجاٌر.ي/ االنقطاع + الجاٌر           المض –أمس  –المنجز لمعمؿ  أنت -2
 انتقاؿ العمؿ إلى الجاٌر. استقباؿ + الجاٌر       -دا استمرار/ غ -اآلف –منجزه لمعمؿ  أنت -3
بػ  فكما ىك ظاىر في المثاؿ األكؿ إذ عمؿ اسـ الفاعؿ النصب في االسـ بعده، رغـ ككنو معٌرفا 

)اؿ( أم ما يعني داللتو عمى االنقطاع، كقد يككف إمكاف العمؿ ىنا سببو عالقة النقض التي بيف 
التنكير كالتعريؼ الممثٌميف بػ )اؿ( كالتنكيف عمى التكالي، فرغـ اكتساب المشتٌؽ إلحدل خصائص 

 إذ حيمؿ عميو يضوٌكف الداؿ عمى التنكير كىك نقاالسمية بتعريفو، نصب االسـ بعده، قياسا عمى المن
أٌما في المثاليف: الثاني كالثالث، فقد انتقؿ العمؿ مف النصب إلى الجٌر بسبب دخكؿ حرؼ الجٌر رغـ 

 إمكاف العمؿ النصب فييما.
 ذلؾك  ٌكر الذىنٌي، بناء عمى حاؿ الحدثىذا منشؤه التص :االنقطاعالداللة عمى عمل المشتّق و  -ث

، قاؿ سيبكيو: "فإذا أخبر غير منٌكف جيءي نوأ الصكتيٌ لجانب كضابطو مف ابداللتو عمى الميضٌي، 
اإلضافة التي  إمكاف عدـك  التنكير كالتنكيف دليؿ عمى1بأف الفعؿ قد كقع كانقطع فيك بغير تنكيف البٌتة"

كما أٌنو الفاصؿ بيف صيغة اسـ الفاعؿ الحامؿ لداللة االستقباؿ أك  ىي مف خصائص االسمية،
في عدـ تمٌكف المشتٌؽ مف  اكـ عمى ككف داللة المضي سببحي قد لداللة المضي، ف االستمرار، كالحامؿ

العمؿ، ككنيا تحمؿ داللة االنقطاع كالسككف، يقكؿ عبد الجٌبار بف غربية: "...أٌف العمؿ اإلعرابي 
يضعؼ بقدر ما تقترب بنية اسـ الفاعؿ مف السككنية االسمية كيقكل بقدر ما تقترب ىذه البنية مف 

كىذه تتنافى مع داللة االنقطاع الخاص بالفعؿ الذم يحيؿ عمى السككف الخاص 2كثية الفعؿ"حد
ضي المنقطع مكىنا لعمؿ اجاه النحاة نحك اعتبار معنى الميقكؿ: "كقد يعكد في نظرنا اتٌ باالسـ، ثـٌ 

ضي كاالنقطاع كاعتبارىـ معنى الحاؿ أك االستقباؿ مكجدا لو إلى ما في داللة الم ،الفعؿ أك ممغيا لو

                                                

 .070، ص 0سيبكيو، الكتاب، ج -1
 .209، ص 0عبد الجٌبار بف غربية "الكاك بيف العطؼ كالتعميؽ" المعنى كتشٌكمو، العاشر، ج -2
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الحاؿ  كما في داللة" كىي حاؿ االسـ الداؿ عمى المعنى العاـ ال الحدث 1"مف ثبكت كسككف
الحدكث كالمسند إليو المحًدث لو  كىي حاؿ الفعؿ ككنو يقترف بزمف 2كاالستقباؿ مف حركة كحدكث"

 ركية مف معاني الفعميةدكثية كالحداللة الحمف معاني االسمية، في حيف أٌف الإذان  الداللة السككنيةف
كال يعمؿ  كيتشٌبو باالسـ، حيف يضاؼ إلى االسـ بعده، فيك بيذا يدؿ عمى المضٌي، مثال اسـ الفاعؿف

 دكف إضافتو، كيككفكذلؾ حينئذ عمؿ الفعؿ، أٌما عممو فيقتضي الداللة عمى الحاضر أك المستقبؿ، 
ل الشبو المفظٌي بينيما متى اقترف اسـ الفاعؿ كيقكؿ األستاذ عبد السالـ العيساكم: "يقك  حينئذ بتنكينو

بزماني الحاضر كالمستقبؿ فيجرم مجرل الفعؿ المضارع في الحركات كالسكنات )متحٌرؾ/ ساكف/ 
ألٌف الداللة عمى الحاضر كالمستقبؿ في اسـ  3متحٌرؾ/ متحٌرؾ( كيعمؿ عممو ألٌنو اكتمؿ بنيكيا"

 كما شيٌبو الفعؿ المضارع باسـ الفاعؿ ضارع كلذلؾ شٌبو بو،الفاعؿ ىي الداللة التي يحمميا الفعؿ الم
 ؿ/ عدد األصكاتفاعؿ/ يفعً  كالشبو بينيما لفظٌي: فحيمؿ الكاحد منيما عمى اآلخر، ،في إعرابو

ضي سكاء أدٌؿ عمى الم /*اسـ الفاعؿ لو صيغة كاحدة /فاعؿ، رغـ ككف ناتكترتيب الحركات كالسك
كلكٌف ىذه  ،خاٌصة كيكافؽ حركة عيف الفعؿ حيف تككف مكسكرة بؿ،أـ دٌؿ عمى الحاضر أك المستق

 تككف الفارؽ حيفلكنيا ال لداللة عمى الزمف ىي الفارؽ، كتظير ىذه الداللة عمى الزمف كذلؾ، ك ا
ـٌ  ،ألٌنو يعمؿ عمؿ الفعؿ كىي داللة المضي/االنقطاع، /الفاعؿ/ قترف اسـ الفاعؿ باأللؼ كالالـي ث

ذا قكم يقكؿ:   نقيض الداللة المفظية كالداللة المعنكية حسبو 4الشبو المفظي يضعؼ الشبو المعنكٌم""كا 
ليؾك   :تمخيص ذلؾ ا 
 الداللة المفظية: داللة اسـ الفاعؿ عمى فعمو. -
 الداللة المعنكية: داللتو عمى الفاعمية. -
 الداللة الصناعية: داللتو عمى الزماف. -

                                                

 .209، ص 0عبد الجٌبار بف غربية "الكاك بيف العطؼ كالتعميؽ" المعنى كتشٌكمو، العاشر، ج -1
 .209نفسو، ص  -2
، منشكرات كمية 2113عبد السالـ العيساكم "في الداللة عمى المعنى المرٌكب اسـ الفاعؿ نمكذجا" المعنى كتشٌكمو، دب:  -3
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ليؾ  حالتو عمى مفيـك التنكير، تنكيف كظاىرة صكتية،التمثيؿ لبياف العالقة بيف الكا  كداللة االنقطاع  كا 
 عمى ىذا النحك: المترتٌبيف عميو، أك االستمرار

 .إمكاف العمؿ           استقباؿ -استمرار/غدا  -اآلف  –عمالن منجزه  أنت -0
 

 كجكد تنكيف             الداللة عمى الحدكث        
 .عدـ إمكاف العمؿ           المضي/ االنقطاع–مسأ –عمؿو منجزي  أنت -2
 

 عدـ كجكد تنكيف         الداللة عمى االنقطاع       
كلـ  ، كظير في آخره تنكيف لداللتو عمى االستمرار أك االستقباؿ عمؿ الفعؿ عمؿ اسـ الفاعؿفقد 
و، داللتو عمى االنقطاع أـ فما عٌمة عدـ إعمال تنكيف، في آخره لـ يظيرك  ،ضيعمؿ ألٌنو بمدلكؿ المي ي

؟ كفي ذىف المتكٌمـ حيف يقكؿ: فالف منجزي )بال تنكيف( ... لعدـ تنكينو تشٌبيو باالسـ إلمكاف إضافتو
از ليس أٌف اإلنج نممس مف خاللو، أٌما حيف يقكؿ: فالف منجزه )بالتنكيف(...كانتيىأٌف اإلنجاز قد تـٌ 

المشتؽ مف  ىذا ـ االنقطاع ىك السبب في عدـ تمٌكفكاف مفيك  يؿف ،نجاز المنتييفيو داللة اإل
لى أقرب إلى االسـ منو إحينئذ ، فكاف ٌبمو لإلضافةكتق العمؿ، أـ مشابية المشتٌؽ لالسـ بفقده لمتنكيف

 تماـذا عممنا أٌف الرضي عٌده داللة ل؟ أال يككف التنكيف ذاتو عامال ميٌما في ذلؾ؟ كالسيما إالفعؿ
 .فييا 2ة كالتمٌكفالقك  كعالمة 1الكممة
معٌمقا عمى  الفارسي حيف أكرد مسألة االشتقاؽألبي عمي  كالـه  ناكضمف خمفية التصٌكر ىذه يحضر    

كالدليؿ  مأخكذة مف نكع منيا، كىك المصدر "األسماء ىي األيكؿ لألفعاؿ ألٌنياكالـ سيبكيو بما نٌصو: 
لثالثة، دٌؿ كٌؿ بناء عمى حدث مخصكص مع عمى أٌنيا مأخكذة منو أٌف األفعاؿ إذا صيغت لألبنية ا

داللتو عمى الزماف، كالمصدر قبؿ أف يصاغ الفعؿ منو، ال يخٌص حدثا بعينو، بؿ يعـٌ بالداللة 
فالفعؿ  (العمـك)ك (الخصكص)كمف خاللو نستخمص مفيكمي  3األحداث الكائنة في جميع األزمنة..."

أٌما المصدر الذم  بذلؾ، كما مف فعؿ إاٌل كلو فاعؿ داٌؿ عمى الخصكص ألٌنو مقترف بزمف، فكاف قكيا

                                                

و في شرح الكافية، بحث ماجستير  المممكة العربية محمد بف عبد اهلل بف صكيمح المالكي، اعتراضات الرضي عمى سيبكي -1
 .بتصرؼ 000، جامعة أـٌ القرل، ص 2114السعكدية: 

 .بتصرؼ002نفسو، ص  -2
 .13أحمد مطر عطية، العمة النحكية محاكلة تفسير نظاـ المغة، ص  -3
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، فكاف ضعيفا، كالمصدر نفسو يقكل كيعمؿ عمؿ الفعؿ بقدر ما كانت  ىك اسـ فيك داؿٌ  عمى العمـك
.  فيو الداللة عمى الخصكص، كيضعؼ كال يعمؿ إذا دٌؿ عمى العمـك

، فيك يحكـ عمى النكرة ا المفيـكلصمتيا بيذ مسألة النكرة كالمعرفة حكؿكالـ سيبكيو  ىينا كنكرد   
، إذ قاؿ: "كاعمـ أٌف النكرة أخٌؼ عمييـ، كىي أشٌد تمٌكنا، ألٌف النكرة مف المعرفة بأٌنيا أخٌؼ كأشٌد تمٌكنا

ال غير، حيف  أك نقصانو رغـ ككف القضية ىنا قضية الزيادة في المفظ1لـ يدخؿ عمييا ما تيعٌرؼ بو"
ما كٌنا قد فيمناه مف الكالـ يخالؼ ىذا الطرح  ،مف جيةو( إاٌل أٌنو قاؿ: )لـ يدخؿ عمييا ما تعٌرؼ ب

مفيـك العمـك ييضًعؼ ألٌنو مف خصائص االسمية، كىك يصؼ بو النكرة التي حكـ عمييا  بأفٌ ، السابؽ
 2"فالتنكيف عالمة لألمكف عندىـ كاألخٌؼ عمييـ" ىذه النكرة قابمة لمتنكيف فإفٌ  بالقكة، كمف جية أخرل

أك لعٌؿ  ألٌف التنكيف يمنعو مف اإلضافة ليبعده بذلؾ عف االسمية، عامال، حينئذ ا يجعؿ المشتؽٌ كىك م
كالعمـك بيف االسـ كالفعؿ ليسا كالخصكص كالعمـك بيف النكرة كالمعرفة، فاآلف  الخصكصمفيكمٌي 

 الخصكص كالعمـك كما يمي: مفيكميٌ  يظير لنا تبادؿ المكاقع بيف مفيكمي القكة كالضعؼ بحسب
 .قكة - الفعؿ          خصكص              .ضعؼ - االسـ          عمـك      
 .ضعؼ –المعرفة           خصكص                  .قكة –النكرة          عمـك       
بمقدار ما كاف مدركا  تككف نفسية، كىي -مف جانب الداللة–الخٌفة كالثقؿ لدل المتمٌقيمسألة إاٌل أٌف 

 ر أـالمنكٌ  لمتمٌقي أقدر عمى إدراؾ مضمكنو، أىك االسـأٌم االسميف كاف افلمضمكف االسـ، كمف ىنا، 
ىؿ يككف ما دٌؿ عمى العمـك أقرب إلى اإلدراؾ مٌما دٌؿ عمى الخصكص؟ و المعٌرؼ؟ ىك االسـ

جيدا، ألٌف المطمكب استحضار المعنى النكرة الداؿ عمى العمـك ال يتطٌمب إدراكو االسـ فالظاىر أٌف 
 العاـ لمشيء المسٌمى، في حيف يقـك الذىف ببذؿ جيد إلدراؾ معنى الشيء حيف يككف اسمو معٌرفا

 ألٌنو يدعك إلى التعييف.
 داللةإّن تتجٌمى ىذه العالقة كثيرا في تعميالت النحاة، كالفرع: باألصل عمل المشتق وعالقة  -ج

ىذا التصٌكر الذم منطمقو ثنائية ك ، اء مف المفاىيـ المتصٌكرة ذىنٌيااألصؿ كالفرع في األشي
الخمفية الفيزيكلكجية ممٌثمة في مفيكمٌي الخٌفة كالثقؿ، ألٌف تفسير ىذه ب أحيانا األصؿ/الفرع، يرتبط

كذلؾ  ما ىك أخؼٌ  حسبيـ صاحبيا مبدأ الخٌفة كالثقؿ، فمف الكالـ كثيرا ما الثنائية عند سيبكيو كغيره
إحداىما  -الذىنية كالفيزيكلكجية –ما كاف أثقؿ لككنو فرعا، كبذلؾ ارتبطت الخمفيتاف منو ألٌنو أصؿ، ك 

                                                

 .22، ص 1سيبكيو، الكتاب، ج -1
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ألٌف النكرة لـ يدخؿ عمييا ما  كرة أخٌؼ عمييـ، كىي أشٌد تمٌكناباألخرل، قاؿ سيبكيو: "كاعمـ أٌف الن
كالمؤٌنث فرعا  "كعٌدكا المذٌكر أصال في العادة كىي زيادة في المفظ التي يستثقميا المتكٌمـ 1تيعٌرؼ بو"

فالمذٌكر أصؿ عندىـ ألٌنو ليس فيو زيادة في المفظ فيك  2عميو، كالمفرد أصال، كالجمع فرعا عميو"
بذلؾ يكصؼ باألخٌؼ، كالمؤٌنث فرع عف المذٌكر ألٌنو يحتاج إلى عالمة لفظية زائدة تعٌينو، فكاف ذلؾ 

كأخٌؼ لتجٌرده مف الزيادة المفظية مقارنة بالمثٌنى كالجمع الذيف  سبب الثقؿ فيو، مثمما كاف المفرد أصال
سبب اعتبار بعض  المستثقمة ييحتاج خالليما إلى بياف العدد بالزيادة المفظية، ىذه الزيادة المفظية

 الكالـ أصال كبعضو فرعا.
اعتبرنا  ف نحفإمف ناحية االشتقاؽ،  ممفت لمنظرأمر بيف ىاتيف الخمفيتيف  الربط عممية كلكفٌ    

األصؿ في ىذه الحاؿ  إذاألمر سيككف مختمفا، عنو، ألٌف  صؿ، كالمشتٌؽ فرعاىك األالمشتٌؽ منو 
ما اعتبرناه أصال  فالخفيؼ بسبب تبادؿ األدكار بيف المشتٌؽ كالمشتٌؽ منو، كرة األخٌؼ،ليس بالضر 
كالثقؿ  يو الذم قرف بيف الخٌفةكىذا ليس رأم سيبك  ،المشتٌؽ منو الفعؿ ىك األصؿ فإف كاف لالشتقاؽ،
ٌنما ىك رأم  ،كالفرع مف جية أخرل كاألصؿ مف جية، ف اعتبرنا  الككفييف، فالفعؿ ىينا ىك األخؼٌ كا  كا 

جاء في كتاب سيبكيو ما نٌصو: "كاعمـ  ىك األخٌؼ، فقدحينيا المشتؽَّ منو، فاالسـ األصؿ  ىك االسـ
باعتباره االسـ  3مف األسماء، ألٌف األسماء ىي األكلى" أٌف بعض الكالـ أثقؿ مف بعض، فاألفعاؿ أثقؿ

 محتمال لممعنى، كالزمف يدٌعـ ثقؿ الفعؿ اعتبارهك ، عنو المشتٌؽ منو كاألصؿ، كجعمو الفعؿ فرعا ىك
أٌف  في حيف سبب ثقمو، إذ يكتسب بيذه العناصر التي تحٌدده صفة الخصكص التي تككفكالفاعؿ، 
 بذلؾ ال شيء فيو يحٌدده، فخرج إلىيك ف ال تمزمو كٌؿ تمؾ المكاـز - كأف يككف المصدر مثال –االسـ 
كقد تككف ليا عالقة ما بمسالة األصؿ  ،ىذه ، كمف ىنا تيطرح مسألة الخصكص كالعمـكالعمـك
عميؽ أبي عمي الفارسٌي قكلو: كقد جاء ضمف تكبإشكالية أصؿ االشتقاؽ بيف االسـ كالفعؿ،  ،كالفرع

كف مف العاـ، فحكـ الفعؿ إذا أف يككف مف المصدر، كمما يدؿ عمى أكليتيا كحكـ الخاص أف يك"
ما ككٌؿ ما كجد مف األفعاؿ في المغة، كجد معو اسـ، كليس كمٌ  ٌنو ال يككف فعؿ إاٌل كلو فاعؿلألفعاؿ، أ

فكأٌف الخٌفة كالثقؿ ىينا كانت مف جية  4فقد عمـ بيذا أكليتو" كجد اسـ لـز أف يككف معو فعؿ
، ك الخص كالذم يككف سببا في ثقؿ االسـ المعٌرؼ، فبيذا  التعييف الذم أسمفنا الحديث عنوكص كالعمـك

                                                

 .22، ص 1سيبكيو، الكتاب، ج -1
 .02د مطر عطية، العمة النحكية محاكلة تفسير نظاـ المغة، ص أحم -2
 .21، ص 0سيبكيو، الكتاب، ج -3
 .03أحمد مطر عطية، العمة النحكية محاكلة تفسير نظاـ المغة، ص  -4



 الفصل الثالث مقاربة معرفية من خالل بعض األنماط النحوية العربية
 

225 
 

 قبؿ أف يككف فرعاكاف أصال ىك نفسو/المصدر ك  بد القاىر الجرجانٌي المصدر فرعاالمبدأ اعتبر ع
قسـ قاؿ: "فإذا كصفت فقمت:... )عمـ ضركرٌم( ك)عمـ مكتسب( ك)عمـ جمٌي( ك)عمـ خفٌي( ...ان

ـٌ إٌف ىينا أصال ىك كالمتف  ٌرع مف ىذا األصؿ، أك كالنظير لوالجنس منيا أقساما، كصار أنكاعا... ث
قبؿ كصفو  كاف فالمصدر حسبو 1كىك أٌف مف شأف المصدر أف يفٌرؽ بالصالت كما يفٌرؽ بالصفات"

 ينا.مثمما رأ عريؼ قريب مف ىذا المبدأ، كالمكصكؿ منو أك المكصكؼ فرع عنو، كالتأك كصمو أصال
قاعدة البيانات المتكٌفرة يمٌثؿ ىذا الجانب كٌؿ تفسير يحيؿ عمى  :الخمفية البنيوية البناء عمى -ح

عالقة  لدل المتكٌمـ المتضٌمنة معرفتو بمختمؼ تفاصيؿ المساف الذم يعرفو كيكٌظفو عادة، كمف ذلؾ:
كسمككات يتـٌ تجت عنيا ظكاىر التشابو المكجكدة بيف مختمؼ عناصر المساف باختالفيا، كالتي ن

 تبريرىا بكاسطة عالقة الشبو، كتندرج تحت مفيـك الشبو مفاىيـ أخرل، كذلؾ عمى النحك اآلتي:
ألٌنو يقـك عمى مراقبة  كىذا أكسع الجكانب البنيكية في نظرنا،عمل المشتق وعالقة الشبه:  -خ

ٌف ما يقـك أكضاع المساف كمقارنة بعضيا ببعضيا اآلخر، كيككف عف طريؽ  المالحظة المباشرة، كا 
 يستند فييا المتكٌمـ إلى القياس بناء عمى ىذه العالقة بيف مختمؼ أنماط الكالـ العربٌي ظكاىر كثيرة

كقد باتت مممكسة بشكؿ كاضح، فاالسـ حيف ال ينصرؼ كاف منعو مف الصرؼ بسبب مشابيتو 
بيتو الفعؿ، كيككف بناء االسـ لشبيو لمفعؿ، كيعرب الفعؿ لمشابيتو االسـ، كالحرؼ يعمؿ لمشا

ذا، كحمؿ الفعؿ عمى الحرؼ، كما ىك الحاؿ بالنسبة  بالحرؼ، مثؿ: أمس، كأيف، ككيؼ، ككـ، كا 
 2)ما("تصٌرؼ )ليس( إلى أٌنيا ألحقت بػ لميس، قاؿ ابف جٌني: "كعمى ذلؾ ذىب بعضيـ في ترؾ
لنفي، كما حممكا الحرؼ عمى الحرؼ لمشبو كعالقة الفعؿ بالحرؼ ىنا تكمف في داللة كٌؿ منيما عمى ا

المكجكد بينيما، كحاؿ فاء العاطفة كفاء جكاب الشرط، إذ تأتي الثانية متكٌسطة بيف اسميف في نحك: 
)أٌما القـك فمسالمكف( حمال عمى األكلى التي كذلؾ مكقعيا كقكلنا: )دخؿ الكبار فالصغار( كسنتتٌبع 

أىي بسبب ارتباطيا بكحدة عاممة؟ ككذا  ر في خاصية العمؿ لدييا اممة لمنظحاؿ األسماء المشتٌقة/الع
 النظر في كجو ىذا االرتباط الخاٌص بعالقة الشبو.

لقد نٌص النٌحاة قديما عمى ثبكت ىذا المبدأ، كنقؿ عنيـ كثير مف المحدثيف مٌتفقيف معيـ حكؿ    
قكل عممو كٌمما اقترب منو، كال يعمؿ إذا نظرٌيتيـ ىذه، فقالكا بأٌف االسـ مثال يعمؿ إذا شابو الفعؿ كي

شابو االسـ كيضعؼ عممو كٌمما اقترب منو، فالمشتؽ تتناسب فيو االسمية كالفعمية تناسبا عكسيا، كٌمما 
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قكيت الخاصية الفعمية ضعفت الخاصية االسمية كالعكس، فقد يشٌكؿ ىذا التناسب نسقا تصٌكريا في 
ف أحدىما عمى اآلخر، قاؿ ابف جٌني: "فمٌما رأل سيبكيو العرب إذا حٌد ذاتو؛ كما قالكا بحمؿ المتشابيي

شٌبيت شيئا بشيء فحممتو عمى حكمو، عادت أيضا فحممت اآلخر عمى حكـ صاحبو تثبيتا ليما 
كيقكؿ األستاذ عبد الجٌبار بف غربية: "فإٌف جٌؿ النحاة شعركا بضركرة  1كتتميما لمعنى الشبو بينيما"

مف الكحدات ليا خصائص تؤٌىميا لالنتماء إلى قسميف مف األقساـ الثالثة القكؿ بكجكد أصناؼ 
كنجده في مكضع آخر يعٌبر عف ىذه العالقة 2المذككرة، كقد فٌسركا ذلؾ في الغالب بمبدأ المشابية"

فعالقة الشبو ىذه ال يككف فييا التشٌبو مف جية كاحدة بالضركرة، كما جاء في كالـ  3بمفيـك االٌتصاؿ
ككعي المتكٌمـ بمختمؼ أكضاع كالمو  العالقة منشؤىا الخمفية البنيكيةٌني، كيمكف القكؿ بأٌف ىذه ابف ج

كسنعرض لبعض نماذج العمؿ لدل المشتٌقات أك  ، كالمألكؼ لديو نتيجة االستعماؿالمختزف في ذىنو
مبدئيا إلى أٌنو  كما تقـك عميو ىذه العالقة، مع اإلشارة ا الذم يككف بسبب عالقة المشابيةعدـ عممي

 قد تككف بعض األحكاـ الجزئية خاٌصة بأحد المشتٌقات دكف غيره، أك بقسـ دكف قسـ آخر.
 االسـ، فإف كيصؼ المشتٌؽ لـ يعمؿخاصية مف خصائص  الكصؼعمل المشتّق والوصف: إّن  -د

بالفاعؿ، أك  "إذا كصفت الصفة المشٌبية ألٌنو يككف بالكصؼ قد شابو االسـ، قاؿ أبك عمي الفارسٌي:
ٌنما بعدت  المشٌبية بالفعؿ، بعدت مف أف تعمؿ عمؿ الفعؿ، كما كانت تعمؿ عممو قبؿ أف تكصؼ، كا 
ٌنما تكصؼ األسماء، فأنت إف  بكصفؾ إياىا مف أف تعمؿ عمؿ الفعؿ، ألٌف األفعاؿ ال تكصؼ، كا 

فقد شابيت االسـ  4كصفت ىذه الصفات فقد بٌعدتيا مف مشابية الفعؿ، كأدخمتيا في حٌيز األسماء"
غير العامؿ في خاصية الكصؼ الخاٌصة بو، كيشمؿ ىذا اسـ الفاعؿ كباقي المشتٌقات مثمما نٌص 

 عمى ذلؾ االسترابادٌم كما سنرل في مسألة التصغير.
 با مف الكصؼ، أك ىك كصؼ في جكىرهيمكف اعتبار التصغير ضر عل المشتّق والتصغير:  -ذ

يقتو في الذىف، كبالتالي فإف المشتٌؽ المصٌغر ييحمؿ عمى المشتٌؽ فحمؿ عميو بناء عمى تصٌكر حق
المكصكؼ في عدـ إعمالو، كقد قاؿ األستاذ عبد الجٌبار بف غربية متحٌدثا عف المشتقات في ىذا 
السياؽ: "... لكٌنيا إذا صٌغرت فقدت الكثير مف الخاصية المقابمة كىي خاصية الفعمية المجٌسدة في 
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كالما لالسترابادم، في ما نٌصو: "ال يصٌغر االسـ العامؿ عمؿ الفعؿ سكاء كاف  ثـ يسكؽ 1العمؿ"
اسـ فاعؿ أك اسـ مفعكؿ أك صفة مشٌبية ألٌف االسـ إذا صٌغر صار مكصكفا بالصغر... كاألسماء 

قمت: فالف  أٌنؾ حيف تقكؿ: فالف ركيعي الغنـك 2العاممة عمؿ الفعؿ إذا كصفت انعزلت عف العمؿ"
 الغنـ، ككصفتو بػ )الصغر( كصفا جسميا/ فيزيكلكجيا، أك كصفا معنكيا. راع صغير

 سمية كذلؾ الكتسابو بعض خصائصياىذا يجعؿ المشتٌؽ أقرب إلى االعمل المشتّق والعّد:  -ر
 3كيبعده عف مشابيتو لمفعؿ، كمنو عف خصائص الفعمية، ألٌف الفعؿ "ال ييعٌرؼ كال يثٌنى كال ييجمع"

"إذا ثٌنيت الصفة أك جمعتيا، فالكجو فييا أاٌل تعمميا شتٌؽ بذلؾ غير عامؿ، فإٌنؾ مثال فيككف االسـ الم
عمؿ الفعؿ، كما أٌنؾ إذا كصفتيا، فالكجو أاٌل تعمميا، ألٌنيا بالتثنية كالجمع، تبعد مف شبو الفعؿ، كما 

اعؿ أحكاـ تجعمو كالسـ الف النسبة لمصفة المشٌبية في عمكمياكىذا ب4أٌنيا بالكصؼ تبعد مف شبيو"
 بالكصؼ ال يعمؿ، إاٌل أٌف التثنية كالجمع ال يحكالف دكف إمكاف عممو كحاؿ الصفة المشٌبية.

كحاؿ اسـ الفاعؿ الذم نٌصت أحكامو النحكية عمى كجكب ككنو  عمل المشتّق ومفهوم االعتماد: -ز
ك كصفا لمكصكؼ مسبكقا باستفياـ، أك نفي، أك نداء، أك يككف كصفا لمكصكؼ مذككر قبمو، أ

فيك ألجؿ ىذه  حكاـك خبرا لمبتدأ، كما شابو ذلؾ مف أمحذكؼ كلو قرينة تعٌينو، أك يككف حاال، أ
كيحمؿ في ذلؾ عمى  -"يككف االسـ عامال الشركط يعتبر شبييا بالفعؿ، يقكؿ إبراىيـ مصطفى:

في اسـ الفاعؿ كاسـ الفعؿ، فيجب أف يتحٌقؽ لو شبو بالفعؿ يقٌربو منو كيؤٌىمو لحكمو، كما ترل 
ىذا رٌبما ألٌف االعتماد عمى  5المفعكؿ كالمصدر... كاعتماد اسـ الفاعؿ عمى نفي أك استفياـ..."

فيتشٌبو بو المشتٌؽ  ا يختزف في ذىنو مف اختصاص الفعؿالنفي أك االستفياـ في ما عيده المتكٌمـ كم
ـٌ يقكؿ: "كيككف أضعؼ بناء عميو، أك ألٌف ذلؾ في الفعؿ أكثر مقارنة باالسـ، فيق ترب منو المشتٌؽ، ث

إذا طرأ لو ما يبعده عف الفعؿ، كاسـ التفضيؿ فإٌنو لٌما قرف بمف كاف بمنزلة المضاؼ فضعؼ شبيو 
ألٌف اسـ التفضيؿ يضاؼ إلى  6بالفعؿ كقٌؿ عممو، كاقتصر عمى رفع الضمير كامتنع أف يرفع الظاىر"
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الفعؿ؛ ىذا كٌمو لتسميط الضكء عمى مسألة )الشبو( إلى ما بعده، كاإلضافة مف خصائص االسـ دكف 
 بحسب ما تشٌبو بو. ا يمٌكف االسـ مف العمؿ أك يمنعو التي تعتبر ضابط

 المات االسمية كتشٌبيو بو أحياناإٌف المشتٌؽ يعمؿ مثؿ الفعؿ عمى الرغـ مف حممو عالمة مف ع   
ال باالسـ في الكاقع، أك في ذىف المتكٌمـ مف  أال كىي التعريؼ بػ )اؿ( كالسبب في نظرنا تشٌبيو بالفعؿ

حيث كانت )اؿ( في المشتؽ تشبو )اؿ( الداخمة عمى الفعؿ أحيانا، كالتي ىي )اؿ( المكصكلة، كما 
( فكانت الغمبة ليذا االعتبار لسبب ينبغي النظر )لست بالحكـ الترضى شفاعتوفي قكؿ الشاعر: 

خمة عمى المشتٌؽ )اؿ( الداخمة عمى الفعؿ،  كما أشبيت بعمؽ أكثر إلدراكو، فقد أشبيت )اؿ( الدا
ٌنما اختار  الفاء المتكٌسطة بيف االسميف في الجكاب الفاء العاطفة في مسألة التكٌسط مثمما رأينا، كا 

 ريفا نظر لممنطمؽ الذم انطمؽ منوالمتكٌمـ/أك اضطٌر إلى اعتبار )اؿ( مكصكلة بدال مف اعتبارىا تع
ـٌ يعك كىك قصد الحمؿ عمى  كىذا  د ليعكس العممية كبشكؿ سريع جداٌ اسـ الفاعؿ العامؿ عمؿ الفعؿ، ث

 جائز ألٌف العربٌي يشٌبو األكؿ بالثاني كالثاني باألٌكؿ كما رأينا، كقد يحدث ذلؾ بشكؿ متزامف. 
و كقد تمتٌد عالقة الشبو ىذه إلى المصدر، فقد اشترط النحاة في عممو الرفع في نائب الفاعؿ أف يمحق

"انتيى النحاة إلى أٌف األصٌح التنكيف، فيؿ ييرفع نائب الفاعؿ بالمصدر؟ فالظاىر أٌف األمر كارد فقد 
ـي( بتنكيف المصدر )أكؿ( كرفع كممة:  جكازه بشرط أمف المبس، كمف أمثمتيـ: )عجبت مف أكؿو الطعا

قة بأمف المبس، فيؿ كيجعؿ صاحب ىذا القكؿ لمتنكيف عال 1)الطعاـ( عمى اعتبارىا نائب فاعؿ لو"
لمتنكيف عالقة ما بالرفع، كمف ثـٌ اإلسناد؟ كىذا يحيمنا كذلؾ إلى إمكاف كجكد عالقة بيف المصدر 

كيككف التنكيف في  ألخير محصكرا في رفع نائب الفاعؿ كاسـ المفعكؿ، مف حيث ككف عمؿ ىذا ا
 كمييما  شرطا.  

متكٌمـ بشكؿ سريع، سكاء أكاف ىذا الشبو بيف االسـ كيمتٌد كذلؾ إلى الشبو المفظٌي الذم يدركو ال   
أك كاف  الفعؿ كما رأينا، أك عدـ اٌتصافو كالفعؿ معنكيا، مف حيث اٌتصاؼ االسـ ببعض صفات 

الشبو بينيما لفظيا، كمشابية اسـ الفاعؿ لمفعؿ المضارع مشابية لفظية، كبصرؼ النظر عف عالقة 
كقكلنا: ىذه عشركف  2"العمؿ اإلعرابي بالحمؿ عمى عشريف" المشتٌؽ بالفعؿ، فقد يككف جائزا مثال

كلكف ىذه  كقد يككف العكس 3كتابا "فالمشتقات مف األسماء تعمؿ النصب بالحمؿ عمى ىذا العدد"
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الظاىرة في كٌؿ الحاالت تنبئ بإمكاف كقكع ىذا االحتكاـ الالشعكرٌم كالفكرٌم إلى ما يألفو المتكٌمـ مف 
زف في ذىنو، كالعادات الكالمية في مختمؼ المكاقؼ األخرل، كالتي منيا مثال: عرفو المغكٌم المخت

)ضاربكف( التي تشبو )عشركف( في الصيغة، إذ ألحؽ أحدىما باآلخر لمشبو بينيما، ثـٌ حدث نكع مف 
كضارباف، كضاربيف، كضاربات( مثال تعمؿ كذلؾ  ، ألٌف المشتٌقات: )ضارب، كضاربةالتعميـ

و، كىي ليست كػ )عشركف( في صيغتيا المفظية، لكٌنيا حيممت عمى )ضاربكف( التي كتنصب مفعكال ب
ـٌ إٌف  تشبو )عشركف( عمى سبيؿ التعميـ أك عمى سبيؿ الشبو المعنكم المكجكد بيف ىذه المشتٌقات، ث
)عشركف( تنصب تمييزا، ك)ضاربكف( تنصب مفعكال بو، فالظاىر حينئذ أٌنو باإلمكاف النظر في 

ت جميعا كعكامميا، فقد يككف الشبو المفظٌي سببا قكٌيا لحدكث ىذه العالقة أك قد نجد أسباب المنصكبا
كتصٌكرا ممكنا حدكثو لدل المتكٌمـ ما  افتراض، كيبقى ممكنا التحٌقؽ منوأخرل، كلكف ىذا نجعمو مجٌرد 
 داـ ممكنا في تصٌكر النحكٌييف. 

بصرؼ  –ه الخمفية مثال في قضية االشتقاؽيمكف تحديد ىذاالشتقاق:  عمل المشتّق ومبدأ -س
ذا سٌممنا باشتقاؽ  -النظر عف الخالؼ الحاصؿ حكؿ أصؿ االشتقاؽ، أمف الفعؿ أـ مف االسـ؟  كا 

كيظير  مؿ بذلؾ داللة الفعؿ المشتٌؽ منوكتحبعض الصيغ يٌطرد اشتقاقيا ًٌ  نقكؿ: إف االسـ مف الفعؿ
لمشٌبية كالمصدر، في حيف ال يٌطرد ذلؾ في اسـ اسـ الفاعؿ، كاسـ المفعكؿ، كالصفة اذلؾ في 

فقد قاؿ ابف يعيش: "ال يعمؿ اسـ الزماف كالمكاف عمؿ المصدر الزماف، كاسـ المكاف، كاسـ اآللة، 
دراؾ ك 1ألٌنو ليس في معنى الفعؿ" بالرجكع إلى ما  تفسيره يككف كذلؾ ،عامؿ بنيكمٌ  كاف خمفو ىذاا 

عماؿ المقارنة بيف مختمؼ عناصر ىذا المخزكف يمكف دعكتو قاعدة البيانات المتكفٌ  رة لدل المتكٌمـ، كا 
لداللتو، كما كاف غير مٌطرد في ىذه  مكافؽ لو فيما بيف مٌطرد في االشتقاؽ مف الفعؿ  المغكٌم،
 ة.الخاصي

إذا اعتبرنا االسـ نظيرا لمفعؿ، كذلؾ ألٌف سبب جعؿ الحمل عمى النظير: و مبدأ عمل المشتّق  -ش
ظيرا لمجٌر ىك اختصاص األكؿ بالفعؿ، كاختصاص الثاني باالسـ، كككف اإلعراب مف الجـز ن

فمف ىنا  خصائص الفعؿ، إاٌل ما شابو االسـ خصائص االسـ، إاٌل ما شابو الفعؿ، كككف البناء مف 
، التي قد تحمؿ أيضا عمى التصٌكرات يمكف اعتبار االسـ نظيرا لمفعؿ فعمؿ عممو نتيجة ليذه العالقة

 .لذىنيةا
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رأينا مف ناحية التصٌكر الذىنٌي المعرفٌي، كمف خالؿ عالقة النقض كيؼ تـٌ تجاكز معمـ مف معالـ    
 ىذا التجاكز حمؿ الشيء عمى نقيضواالسمية المكىف لمعمؿ، أال كىك التعريؼ بػ )اؿ( ككاف سبب 

يـ، فأٌما عمؿ المشتٌؽ رغـ كىك حمؿ التعريؼ عمى التنكير، كقد أقٌر النحاة بيذه الظاىرة في تعميالت
تعريفو فكاف بنظر المتكٌمـ إلى نقيضو في حالو تمؾ التي عمؿ فييا، كالمتزامنة الستحضاره كذلؾ 

ـٌ يعدؿ عف ذلؾ المتكٌمـ أحيانا التنكيرلمنقيض، ألٌف العمؿ مف شركط تحٌققو  مع إمكانو السير  –، ث
فجعؿ أحدىما كاقعا حٌيا، كأبقى اآلخر في نظرا لحضكر الشيء كنقيضو معا في ذىنو،  -عمى العرؼ

 تصٌكره بناء عمى تمؾ العالقة.
كطيرحت ضمف ىذه الخمفية كذلؾ مسألة األصؿ كالفرع، كاعتبرناىا تصٌكرا ذىنيا بناء عمى أحكاـ    

ا كقيؿ إٌني نكرة، كالمذٌكر، كالمفرد بالخٌفةالنحاة كتعميالتيـ، مقترنة بمسألة الخٌفة كالثقؿ، فكيصفت ال
أصؿ، أٌما المعرفة، كالمؤٌنث، كما زاد عدده عف المفرد فمكصكؼ بالثقؿ، كبٌرر سيبكيو كغيره ىذا 
الثقؿ بالزيادة المفظية التي تحصؿ فييا، كقيؿ: إٌنيا فرع نتيجة لذلؾ، كيضيؼ عبد القاىر الجرجانٌي 

، كعٌد  و بيف ىذيف كالكصؿ في االسـ مف الحدكد الفاصمة في الكصؼاعتبار الخصكص كالعمـك
كبالخٌفة كالثقؿ، كنحف نفترض  مي الخصكص كالعمـك باألصؿ كالفرعاالعتباريف، كقد ربط كذلؾ مفيك 

كجكد عالقة بيف الخصكص كالعمـك مف جية، كالتعريؼ كالتنكير مف جية أخرل، لما في الخصكص 
 مف تحديد كتعييف، كما في العمـك مف عدـ التعييف.

كية استخمصنا مف عالقة الشبو إلى أٌف الكصؼ كالتصغير كالتعريؼ كبناء عمى الخمفية البني   
كاإلضافة كالعٌد، كىي مف خصائص االسمية، تكىف العمؿ كتبعده عف المشتٌؽ بسبب عالقة الشبو 
التي تحدث في ذىف المتكٌمـ بيف المشتٌؽ كاالسمية، باستثناء اسـ الفاعؿ في العٌد، كاالعتماد عمى نفي 

 مشتٌؽ لو بسبب عالقة الشبو دائمايرىما مف خصائص الفعمية، يقٌكم العمؿ كيؤٌىؿ الأك استفياـ أك غ
كىك خاٌص باسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ كالمصدر، ككاف التنكيف شرطا لعمؿ اسـ المفعكؿ كالمصدر 

باإلضافة إلى التقارب  كالتنكيف ر في االعتماد، كرفع نائب الفاعؿفاجتمع اسـ المفعكؿ كالمصدكذلؾ، 
المفظٌي بيف المشتٌؽ كبعض الكحدات األخرل العاممة العمؿ نفسو في االسـ بعدىا، كالعدد الناصب 
لمتمييز، فحيمؿ عميو المشتٌؽ الناصب لممفعكؿ بو، ككذلؾ اٌطراد اشتقاؽ المشتٌؽ مف الفعؿ كحممو 

كالفعؿ، فأسباب  داللتو، كالتقارب المكجكد بينيما بسبب عالقة التناظر التي رآىا النحاة بيف االسـ
بما يكفي لتبرير إمكاف عمؿ بعض األسماء عمؿ  عؿ مف حيث الجانب البنيكٌم كثيرةارتباط االسـ بالف

 الفعؿ.   
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رأينا مف ناحية التصٌكر الذىنٌي المعرفٌي، كمف خالؿ عالقة النقض كيؼ تـٌ تجاكز معمـ مف معالـ    
 ىذا التجاكز حمؿ الشيء عمى نقيضوككاف سبب االسمية المكىف لمعمؿ، أال كىك التعريؼ بػ )اؿ( 

كىك حمؿ التعريؼ عمى التنكير، كقد أقٌر النحاة بيذه الظاىرة في تعميالتيـ، فأٌما عمؿ المشتٌؽ رغـ 
تعريفو فكاف بنظر المتكٌمـ إلى نقيضو في حالو تمؾ التي عمؿ فييا، كالمتزامنة الستحضاره كذلؾ 

ـٌ يعدؿ عف ذلؾ المتكٌمـ أحيانا التنكيرو لمنقيض، ألٌف العمؿ مف شركط تحٌقق مع إمكانو السير  –، ث
نظرا لحضكر الشيء كنقيضو معا في ذىنو، فجعؿ أحدىما كاقعا حٌيا، كأبقى اآلخر في  -عمى العرؼ

 تصٌكره بناء عمى تمؾ العالقة.
بناء عمى طيرحت ضمف ىذه الخمفية كذلؾ مسألة األصؿ كالفرع، كاعتبرناىا تصٌكرا ذىنيا لقد ك    

كقيؿ  نكرة، كالمذٌكر، كالمفرد بالخٌفة أحكاـ النحاة كتعميالتيـ، مقترنة بمسألة الخٌفة كالثقؿ، فكيصفت ال
كبٌرر سيبكيو كغيره ىذا  اد عدده عف المفرد فمكصكؼ بالثقؿإٌنيا أصؿ، أٌما المعرفة، كالمؤٌنث، كما ز 

كيضيؼ عبد القاىر الجرجانٌي  فرع نتيجة لذلؾييا، كقيؿ: إٌنيا الثقؿ بالزيادة المفظية التي تحصؿ ف
، كعٌد  كالكصؿ في االسـ مف الحدكد الفاصمة فيو بيف ىذيف  الكصؼاعتبار الخصكص كالعمـك

كنحف نفترض  باألصؿ كالفرع، كبالخٌفة كالثقؿ  االعتباريف، كقد ربط كذلؾ مفيكمي الخصكص كالعمـك
لما في الخصكص  يؼ كالتنكير مف جية أخرلكالتعر  عالقة بيف الخصكص كالعمـك مف جيةكجكد 

 مف تحديد كتعييف، كما في العمـك مف عدـ التعييف.
كبناء عمى الخمفية البنيكية استخمصنا مف عالقة الشبو إلى أٌف الكصؼ كالتصغير كالتعريؼ    

كاإلضافة كالعٌد، كىي مف خصائص االسمية، تكىف العمؿ كتبعده عف المشتٌؽ بسبب عالقة الشبو 
التي تحدث في ذىف المتكٌمـ بيف المشتٌؽ كاالسمية، باستثناء اسـ الفاعؿ في العٌد، كاالعتماد عمى نفي 

 مشتٌؽ لو بسبب عالقة الشبو دائماأك استفياـ أك غيرىما مف خصائص الفعمية، يقٌكم العمؿ كيؤٌىؿ ال
ـ المفعكؿ كالمصدر كىك خاٌص باسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ كالمصدر، ككاف التنكيف شرطا لعمؿ اس

باإلضافة إلى التقارب  كالتنكيف عتماد، كرفع نائب الفاعؿكذلؾ، فاجتمع اسـ المفعكؿ كالمصدر في اال
المفظٌي بيف المشتٌؽ كبعض الكحدات األخرل العاممة العمؿ نفسو في االسـ بعدىا، كالعدد الناصب 

راد اشتقاؽ المشتٌؽ مف الفعؿ كحممو لمتمييز، فحيمؿ عميو المشتٌؽ الناصب لممفعكؿ بو، ككذلؾ اطٌ 
داللتو، كالتقارب المكجكد بينيما بسبب عالقة التناظر التي رآىا النحاة بيف االسـ كالفعؿ، فأسباب 

بما يكفي لتبرير إمكاف عمؿ بعض األسماء عمؿ  عؿ مف حيث الجانب البنيكٌم كثيرةارتباط االسـ بالف
 الفعؿ.   
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إذا سٌممنا بككف الكصؼ ضرب مف التعريؼ، كسٌممنا كذلؾ بالعالقة  :/ والوصفالنكرة والمعرفة -5
 بيف التعريؼ كالتنكير، فيؿ تككف عالقة ما بيف الكصؼ كالتنكير؟

يسٌمى الخبر كصفا العتباره كصفا لممبتدأ/ الرجؿ طكيؿ/ كليس المقصكد الوصف والتنكير:  -*
 عامة، كالنعت جزء مف ىذا الحكـ ةبالكصؼ ىنا النعت فحسب، لكف المقصكد ىك )الحكـ( بصف

كيصٌح أف يمتقي الخبر مع النعت مثمما يمتقي مع التشبيو /الرجؿ أسد/ أك /الرجؿ مثؿ األسد/ كالخبر 
كالجممة التي تقع بعد النكرة  بتداء بيا بمسٌكغ كأف يككف الكصؼاسـ نكرة في األصؿ، كالنكرة يجكز اال

رة مبيمة فتكصؼ ليزكؿ إبياميا، ك)بعد المعارؼ أحكاؿ( كصؼ ألٌف )بعد النكرات صفات( لككف النك
ألٌف المعرفة ال إبياـ فييا، فيي يكفييا بياف الحاؿ إاٌل إذا أريد كصفيا كليس لككنو شرطا، كىذا ككف 

ـٌ التنصيص عمى القاعدة في النظرية النحكية  ي نفس المتكٌمـ العربٌي المثاليٌ عمؽ المسألة ثابت ف كت
 عمى ىذا نقكؿ:العربية، كبناء 

تماـ معنى الكالـ. -  يأتي الخبر لكصؼ المبتدأ كا 
 المبتدأ النكرة يكصؼ/ شرط. -
 الخبر اسـ نكرة/ أصؿ. -
الجممة بعد النكرة كصؼ ليا، كعميو: ىؿ ككف الخبر اسما نكرة، كككنو كصفا سبب لككف الجممة  -

 المذككرة عنصراف: الكصؼ كالتنكيرت الكاقعة بعد النكرة كصفا؟ ىذا ألٌف الجامع بيف كٌؿ ىذه الحاال
كفي التنكير  الصفة المسٌكغة لالبتداء بالنكرةففي الكصؼ يككف الخبر كالجممة الكاقعة بعد النكرة، ك 

يككف المبتدأ النكرة كالخبر كالنكرة التي تقع بعدىا الجممة الكاصفة، كالمالحظ أٌف الخبر يجمع بيف 
 الصفتيف )ككنو نكرة كككنو كصفا(

 المبتدأ كالخبر       مبتدأ نكرة + كصؼ     
 الخبر نكرة / كصؼ                         

 الجممة بعد النكرة        كصؼ                         
 التنكير الكصؼ
 المبتدأ النكرة الخبر

 الخبر الجممة الكاقعة بعد النكرة
 بعدىا الجممة الكاصفةالنكرة التي تقع  الصفة المسٌكغة لالبتداء بالنكرة
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 الخبر                          الجممة الكاقعة بعد النكرة                  
 كصؼ                 ف + ج ك        ف + ص          نكرة             

 ف ص                  
 

 النكرة مع الجممة بعدىا نكرة كصفة الخبر نكرة كصفة
 النكرة المكصكفة بجممة في رتبة المبتدأ النكرة لجممة الكاصفةالخبر في رتبة ا

 الجممة الكاصفة في رتبة الصفة المسٌكغة ... الخبر في رتبة الصفة المسٌكغة لالبتداء بالنكرة
 

كيمكف تعزيز الحكـ عف العالقة ىاىنا بيف الكصؼ كالتنكير بقضية الحاؿ كذلؾ باعتبارىا نكرة في 
خبرا "كذلؾ ألٌف الحاؿ خبر في الحقيقة، مف حيث إٌنؾ تثبت بيا المعنى لذم  األصؿ، كباعتبارىا

 1الحاؿ"
 لزيادة حرؼ الكاك أك الياء أك األلؼ ااإلضافة شرط جيعمتذلؾ حينما واإلضافة:  التثنيةبين  -6

آخر ىذه الكممات: )أب، أخ، حـ، ذك، فك( كتككف إضافة ىذه الحركؼ بحسب  في عالمات لإلعراب
قع ىذه الكممات مف الكالـ، إذ تضاؼ الكاك في حاؿ الرفع، كاأللؼ في حاؿ النصب، كالياء في مك 

أبيؾ عمى التكالي، كفي قانكف المثٌنى أف تزاد آخر االسـ الذم يزاد  –أباؾ  –حاؿ الجٌر، فنقكؿ: أبكؾ 
المفرد، كليست الكاك  إليو أثناء اإلضافة، فنقكؿ: )أبكاف( كنحف نعمـ أٌف ىذه الكاك قد زيدت عمى )أب(

كحدىا التي تزاد إلى )أب( أثناء اإلضافة، بؿ تقاسميا في ذلؾ األلؼ كالياء كما رأينا، لكٌف العربٌي 
اقتصر عمى زيادة الكاك لتثنية ىذا االسـ، كالظاىر أٌف كراء ىذا تصٌكرا، يدٌلنا عميو شكؿ االسـ المثٌنى 

تيي إٌما بألؼ كنكف، أك بياء كنكف، كلك لـ يقتصر ، فيك في كٌؿ أحكالو ينمف ىذه األسماء نفسو
 العربٌي عمى زيادة الكاك لصياغة المثٌنى لجمع بيف ياءيف أك ألفيف في مثؿ كممة )أب( كما يمي:

 
 اف-م -أب                                     ---أبكؾ  ---أب 

 يف -م -بأبكيف         أأبكاف  /                ---أباؾ           
 اف -ا -أب                                      ---أبيؾ           
  

                                                

 .073ص  الئؿ اإلعجاز،عبد القاىر الجرجاني، د -1



 الفصل الثالث مقاربة معرفية من خالل بعض األنماط النحوية العربية
 

234 
 

كىذا مف الناحية الفيزيكلكجية مستثقؿ، كبالتالي قد تككف ىذه الخمفية ىي سبب اختيار الكاك كترؾ 
 األلؼ كالياء لصياغة المثٌنى مف مثؿ ىذه األسماء.

يبدك أٌف ثٌمة عالقة بيف صياغة المثٌنى، كطبيعة األسماء الخمسة: مسألة بين اإلضافة و  -7
ا فكؽ )باستثناء األسماء الخمسة، ىذه األسماء ثنائية، كلعٌؿ صياغة المثٌنى ال تككف إاٌل بالثالثي فم

 عالمة التثنية إلى آخرىا مباشرة ، كالدليؿ عمى ذلؾ، أٌف غير األسماء الخمسة تثٌنى بإضافةيد...
فمف ىذه الناحية تظير  مكتكبيف، ألٌنيا ثالثية أك أكثر مكتكباف/ –، مكتكب جٌداف/ جٌديف –مثؿ: جٌد 

سماء الخمسة بالحركؼ باإلضافة إلى المجكء الكاضح إلى قانكف إعراب األ الظاىرتيف،العالقة بيف 
، كىذا يمٌثؿ نسقا تصٌكريا، فحيف احتيج إلى حرؼ ثالث إضافة ىذه األسماءكذلؾ أثناء  بدؿ الحركات

ة األسماء الخمسة، كاف الحرؼ جاىزا باعتباره مكجكدا في االستعماؿ/ النسؽ المغكم، إلى جانب لتثني
ـٌ االقتصار عمى الكاك لمٌسبب الذم ذكرنا، كمف المعمـك كذلؾ أٌف  حرفيف آخريف )األلؼ كالياء( كت

 .النكف المكسكرة/ نكف التثنية تحذؼ عند اإلضافة، كقد يشٌكؿ ىذا جميعا نسقا تصٌكريا
 

 إضافة          / ياء/ ألؼ/واواالسـ +                               
 

 حذؼ النكف الزائدة            تثنية  نكف زائدة                            
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 المغة العربية ضمن عالقات شبكية انتظام أنماط نحو -الثانيالمبحث 
كية، كالتي أبانت عمييا آراء النحاة ىذه العالقات الشبكية التي نفترض كجكدىا بيف األنماط النح   

فنحف نرل ىذا  رٌم القائـ عمى الخمفية البنيكيةكالمغكييف قديما كحديثا، مظير مف مظاىر البناء التصكٌ 
ك العربٌي عرضا الجزء ميٌما إلتماـ تمؾ المقاربة المعرفية كذلؾ مف خالؿ عرض بعض أنماط النح

بكة مف العالقات التي نيسجت بيف ىذه األنماط حتى ظيرت ىذه المقاربة أساسيا ش منسجما مع الفكرة
 نطقية: كالنقيض كالنظير، كالشبيوكأٌنيا تنتظـ فييا، ككٌميا بنيت عمى أساس مجمكعة مف العالقات الم

، كالخصكص، ككذلؾ بعض التصٌكرات كالمفاىيـ المعرفية  كالتعكيض كاألصؿ كالفرع كالعمـك
 يعمؿ فيو، كأٌف المعمكؿ ال يككف عامال في عاممو في الكقت كاعتبارىـ ككف الجزء مف الشيء ال

كالتكٌىـ، كالتكٌقع، ككٌؿ ىذه المفاىيـ ساىمت في ربط  يضاؼ إلى ذلؾ مفيـك القكة كالضعؼنفسو، 
 كسنحاكؿ بياف ذلؾ عمى النحك اآلتي: ت مف حيث الجانب البنيكٌم لٌمسافالعالقا

براز معاني االعالقة بين الحركات اإلعرابية:  -1 لحركات اإلعرابية ىي الضابط في اإلعراب كا 
السياقات المغكية، كىي التي تعكس تمؾ التحٌكالت بيف البنيات المختمفة، كالتحٌكؿ مف التعدية إلى 
، كمف المعمـك إلى المجيكؿ، كمف المطاكع إلى غير المطاكع، أك العكس كغير ذلؾ، كنحف  المزـك

الحركات اإلعرابية أكثر تعقيدا، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمفتحة مثال نفترض كذلؾ كجكد عالقات بيف 
بدءا بالحكـ عمييا بأٌنيا أخٌؼ الحركات، كما يترٌتب عنو، ألٌف المغكييف العرب قديما كانكا "يستمٌدكف 

كىذا حتما عامؿ يربط بشكؿ ما بيف كٌؿ ىذه  1منو السبب كالعٌمة لكثير مف أحكاـ التصريؼ كاإلعراب"
حكاـ، كما دامكا قد كشفكا عف عالقات كالتناظر بيف الكسرة كالسككف مثال بسبب اختصاص األكلى األ

بعد الفعؿ  *باالسـ كالثانية بالفعؿ، كالتناظر بيف الضٌمة كالكسرة مف حيث االستغناء عف الكسرة
ريف، كاختصاص كٌؿ المتعٌدم كاسـ فاعمو كاسـ مفعكلو، كالمجكء إلييا بعد الفعؿ الالـز كمشتٌقيو المذكك 

مف الضٌمة كالكسرة باإلسناد كاإلضافة عمى الترتيب، كعالقة التضاد بيف الفتحة كالضٌمة في مسالة 
القكة كالضعؼ، كما ينعكس بعد ذلؾ عمى األلؼ كالكاك أختي الفتحة كالضٌمة عمى الترتيب، كما يرتبط 

يف الضٌمة كالكسرة عالقات متشٌعبة بيما مف أحكاـ في الجمع كالمثٌنى كاألسماء الخمسة، كتظير ب
كمف عٌدة أكجو، تربط بذلؾ بيف مختمؼ األنماط المغكية لمعربية كسنحاكؿ التمثيؿ لبعض النماذج عمى 

 النحك اآلتي:
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 باالستغناء عف حرؼ جر أك ظرؼ جاٌر لالسـ بعده باإلضافة. -*



 الفصل الثالث مقاربة معرفية من خالل بعض األنماط النحوية العربية
 

236 
 

تظير العالقة بيف الضٌمة كالكسرة مف خالؿ اعتبار الحركتيف عممي  العالقة بين الضّمة والكسرة: -أ
 ة لإلسناد ككانت الكسرة لإلضافةفكانت الضمٌ  1اب الضٌمة كالكسرة فقط"اإلعراب دكف غيرىما "فاإلعر 

، كتظير ىذه العالقة كذلؾ مف 2كىذا سمكؾ يقصده المتكٌمـ ذاتو دكف خضكع لسياؽ الكالـ كنظمو
خالؿ تتٌبع بعض الظكاىر النحكية، ففي مسالة النداء مثال، يضطٌر المتكٌمـ إلى ضـٌ المنادل المفرد 

اٌل كقع في لبس االشتباه باإلضافة إلى ياء المتكمـٌ غير المقصكد  3بالنداء حيف يزكؿ عنو التنكيف، كا 
الضٌمة تمييا الكسرة، مثمما يمي المفعكؿي بو الفاعؿى في الكالـ، كلما كفي ظاىرة البناء لممجيكؿ مثال، 

، كالفعؿ الالـز تككف الضٌمة فيو الثانية  حيذؼ الفاعؿ أسند الفعؿ إلى المفعكؿ بو بما يشبو الفعؿ الالـز
رتبة كىي رتبة الكسرة في المبني لممجيكؿ الذم يتحٌكؿ مف التعدية إلى المزـك كذلؾ، كىذا التحٌكؿ 

كمف زاكية أخرل، كمف خالؿ العالقة بيف الرفع كالضـٌ بسبب مسألة ينتج عنو الفعؿ المطاكع كذلؾ، 
، حيف يرفع اسـ المفعكؿ ما بعده دكف كاسطة إذا كاف فعمو متعٌديا مثؿ: )الصدؽ  التعدية كالمزـك

محمكدة عكاقبو( كال يرفع إاٌل بكاسطة إف كاف فعمو الزما، كىذه الكاسطة إٌما أف تككف حرؼ جٌر، مثؿ: 
)الصدؽ مرغكب في عكاقبو( أك ظرفا يجٌر ما بعده باإلضافة كقكلنا: )البيت ليس محفكرا تحتو( كما 

 ف اسـ الفاعؿ.يقاؿ عف اسـ المفعكؿ يقاؿ كذلؾ ع

 –كتظير العالقة بيف الضٌمة كالكسرة حيف تحذؼ الكاك في مضارع المثاؿ الكاكم في نحك: )كعد    
يزف( كلكٌنيا ال تحذؼ في مثؿ: )كًجؿ( ألٌننا  –كزف( كذلؾ لكقكعيا بيف الياء كالكسرة، فقيؿ: )يعد 

 ككف الفعؿ )كزف( فعال متعديا سببنقكؿ في مضارعو: )يكًجؿ( رغـ كقكعيا بيف الياء كالكسرة، كال
كككف الفعؿ )كجؿ( الزما، كقد يؤٌكد ىذا ما ركاه ابف جٌني عف الفٌراء حيف قاؿ: "كقاؿ الفٌراء: إٌف الكاك 

ـٌ يقكؿ: "قاؿ: أال ترل أٌنيـ قالكا  4إٌنما حذفت مف )يعد، كيزف( ألٌنيما متعٌدياف... ككذلؾ كٌؿ متعٌد" ث
ؿ( فأ كقد يككف ثبكت الكاك  5ثبتكا الكاك لٌما كاف )كجؿ ككحؿ( غير متعٌدييف")كًجؿ يكًجؿ، ككحؿ يكحى

في ىذا المثاؿ سببو عدـ كجكد الكسرة بعدىا في مستقبؿ الفعؿ، ألٌف األمر في ىذا المثاؿ لـ ينحصر 
يضىع( بحذؼ الكاك رغـ ككف الفعؿ متعٌديا كرغـ عدـ  -في مسألة التعدية، إذ بإمكاننا القكؿ: )كضع

لكسرة بعد الكاك المفترض كركدىا بعد الياء، كلكٌف ذلؾ يبقى تصٌكرا، بصرؼ النظر عف ككف كجكد ا
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العٌمة في ذلؾ مٌطردة أـ ال، إاٌل أٌننا نرل قضية التعدية كالمزـك تظير مف جديد، إلى جانب ككف الياء 
رة كالضٌمة في أخت الكسرة، كالكاك أخت الضٌمة لتكتمؿ الصكرة، كتظير كذلؾ ىذه العالقة بيف الكس

 قضية الضمير نظرا لالٌتصاؿ الحاصؿ بيف الضمير المجركر بجاٌره، كالضمير المستتر بفعمو.
، كالمطاكعة، كالبناء لممجيكؿ، كالفاعؿ، كاسـ الفاعؿ كاسـ      كمف خالؿ ىذا، نجد التعدية كالمزـك

 المفعكؿ، أسبابا لحدكث العالقة بيف الضٌمة كالكسرة.
مف أسباب حدكث ىذه العالقة بيف الفتحة كالكسرة صيغتا الثالثي  لفتحة والكسرة:العالقة بين ا -ب

المجٌرد المتعٌدم )فعىؿ( ك)فًعؿ( بكسر العيف كفتحيا، المتاف تتبادالف المكقع في المضارع فمف )فعىؿ( 
عيف: بفتح العيف: تأتي )يفعىؿ، كيفًعؿ( بفتح العيف ككسرىا في المضارع، كيككف مف )فًعؿ( بكسر ال

)يفًعؿ، كيفعىؿ( بكسر العيف كفتحيا في المضارع، أحيانا في صيغة الفعؿ الكاحد كأف نقكؿ: )عجىزت 
ز( ككذلؾ في باب المضاعؼ الثالثي الذم مف باب )جمىس يجًمس(  المرأة تعًجز( ك)عًجزت المرأة تعجى

: أشىٌح، كما قالكا "كقد قالكا أمثؿ ذٌؿ يًذٌؿ، التي يأتي منيا: يًذٌؿ كيذىٌؿ، كيًعٌؼ كيعىؼٌ  يضا: شًححتي
ؿ" ( كيقكؿ السيكطي لتأكيد كقكع ىذا التناكب بيف 1بًخمتي أبخى بفتح العيف في )أشىٌح( ككسرىا في )يًشحُّ

ف شئت قمت: يفًعؿ...  ذا جاكزت المشيكر فأنت بالخيار إف شئت قمت: يفعىؿ كا  ىاتيف الصيغتيف: " كا 
الحمؽ فإٌنو يأتي عمى يفعىؿ  إاٌل أفعاؿ يسيرة جاءت بالفتح إاٌل ما كاف عيف الفعؿ أك المو أحد حركؼ 

كيقاؿ مثؿ ذلؾ في ماضي الفعؿ  2كالضـٌ، مثؿ جنح كدبغ، كأفعاؿ بالكسر مثؿ: ىنأ ييًنئ كنزع ينًزع"
كالمالحظ أٌف الصيغتيف: )فعىؿ/ يفًعؿ( ك)فًعؿ/ يفعىؿ( حصؿ اختالؼ  الماء 3مثؿ: )أسىف كأًسف(
ف ككسرىا بينيما، فيؿ ذلؾ راجع إلى اختصاص كٌؿ منيما بحقؿ داللٌي أك بالفعؿ الترتيب في فتح العي

سالـ كغير ذلؾ( أـ راجع بكٌؿ بساطة إلى العالقة المكجكدة  -معتؿ، أك ميمكز-مف حيث ىك )صحيح
 بيف الكسرة كالفتحة، بسبب التحٌكؿ الزمنٌي؟

جمع المؤٌنث السالـ إلى كسره في  كتظير لنا ىذه العالقة كذلؾ مف حيث ككف العدكؿ عف فتح   
حاؿ النصب، كالعدكؿ عف كسر االسـ إلى فتحو في حاؿ المنع مف الصرؼ، كقد تككف إحدل ىاتيف 
الظاىرتيف سببا لحدكث األخرل، كمف حيث ككف الكسرة أخت الياء، كالياء عالمة النصب كالجٌر معا 

مؤٌنث السالـ محمكال عمى جمع المذٌكر في المثٌنى كجمع المذٌكر السالـ، كقد يككف كسر جمع ال
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 السالـ، كذلؾ ككف عالمة النصب كالجر في ىذا األخير الياء التي ىي أخت الكسرة كما قاؿ النحاة
كقد يعيننا ىذا المثاؿ الذم ساقو األستاذ عبد اإللو نبياف في قضية استكاء المظير كالمضمر لتأكيد 

يف قاؿ: "فمف ذلؾ استكاء الجر كالنصب في المظير المثٌنى كجكد ىذه العالقة بيف الكسرة كالفتحة، ح
كقكلؾ: رأيت الرجميف كمررت بالرجميف، كقد قاس الشارح ذلؾ عمى قكليـ في اإلضمار نحك: ضربتؾ 

 كىك عمى النحك اآلتي: 1كغالمؾ، كالنصب أخك الجٌر"
 المظير )صكرة كاحدة(        )ج(  –مررت بالرجميف   )ف(   /         رأيت الرجميف        
 المضمر )صكرة كاحدة(            )ج(  -        ؾكغالم      )ف(              ؾضربت        

 كصكؿ أثر الفعؿ ~             -كصكؿ أثر الفعؿ              
فعىؿ فًعؿ( بالكسر "ىذا الفعؿ سكاء كاف متعٌديا أك الزما يعطي أبدا يكبالنظر إلى صيغة الفعؿ: )

 كرٌبما تككف ىذه الحالة مف مظاىر ىذه العالقة.2بالفتح"
تجمع بيف ىاتيف الحركتيف عالقة التناظر، فقد اعتبر النحاة  العالقة بين الكسرة والسكون: -ت

الكسرة كالسككف حركتيف متناظرتيف، ذلؾ حيف اختٌصت األكلى باالسـ دكف الفعؿ، كالثانية بالفعؿ دكف 
 لؾ إلى العالقة بيف االسـ كالفعؿص كاف حينئذ سببا ليذا التناظر، كبالنظر كذاالسـ، ىذا االختصا

كيقٌكم ىذا االعتقاد حالة التقاء الساكنيف، إذ يتحٌكؿ الساكف األكؿ أثناء كصؿ الكالـ إلى كسرة كقكلنا: 
 )اقرأ الكتاب( بجعؿ اليمزة في )اقرأ( مكسكرة.  

ه العالقة بيف ىاتيف الحركتيف مف عٌدة أكجو: كالخٌفة تظير ىذ العالقة بين الضّمة والفتحة: -ث
، كالعمؿ، فأٌما مف جية الخٌفة  كالثقؿ، كالمعنى المتشٌكؿ مف خالؿ حركة عيف الفعؿ، كالتعدية كالمزـك
كالثقؿ، فإٌننا نجد الفتحة كالضٌمة نقيضيف، كقد ترٌتب عف ذلؾ خٌفة األلؼ كثقؿ الكاك ككنيما أختي 

ى الترتيب كأٌمما مف جية حركة عيف الفعؿ،فقد تبع عالقة النقيض المكجكدة بيف الفتحة كالضٌمة عم
ىاتيف الحركتيف ككف الفعؿ )فسيد( بضـ العيف ضٌد الفعؿ )صمىح( بفتح العيف في المعنى، كأٌما ما 
م يخٌص التعدية كالمزـك فقد رأينا في األفعاؿ ما كاف بيف الالـز كالمتعٌدم، كعممنا أٌف أكثر المتعدٌ 

 لعيف فيو، كأٌما عمؿ الحركؼ مثاليككف بفتح عينو، في حيف األصؿ كاألغمب في الفعؿ الالـز ضـٌ ا
" كلقد كاف جكاب 3فقد قاؿ النحاة بشأنو: "ليس لنا حرؼ يعمؿ الرفع إاٌل كىك يعمؿ النصب معا
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مٌرة أخرل:  حيف سئؿ عف االسـ المستثنى: لماذا ينصب ؟ إذ قاؿ: "بتقدير أستثني" فسئؿ 1الفارسيٌ 
 تمؾ العالقة بيف الضٌمة كالفتحة "ىاٌل قٌدرت امتنع زيدن فرفعت، فمـ يجد الفارسٌي جكابا" كبيذا نالحظ

كالشاىد ىنا أٌنو قد حاكؿ السائؿ تجٌنب نصب المستثنى كلـ يجد ما يعدؿ إليو غير الرفع، كعميو 
ت فيو مختمؼ ىذه العالقات فالظاىر مف خالؿ ما سبؽ أٌف مسألة التعدية كالمزـك سبب اشترك

.  الحاصمة في ما سبؽ ذكره، كقد يؤٌدم بنا ىذا إلى تكٌقع العالقة بيف التعدية كالمزـك

إٌف العالقة مف حيث المبدأ بيف الظاىرتيف عالقة بٌينة  فالفعؿ  العالقة بين التعدية والمزوم: -2
ذا المتعٌدم ال يكتفي بفاعمو كيتعٌداه إلى المفعكؿ، في حيف ال  يتعٌدل الفعؿ الالـز فاعمو إلى المفعكؿ كا 

نظرنا إلى العالقة بيف ىاتيف الظاىرتيف بعمؽ نجد الحركتيف: )الضٌمة كالكسرة( حاضرتيف كالمتيف 
كانت ظاىرتا التعدية كالمزـك سببا في حصكؿ العالقة بينيما كما رأينا، كىما كذلؾ مرتبطتيف بمبدأ 

في  اسطة إليصاؿ أثره إلى المفعكؿ بوعؿ المتعٌدم يستغني عف الك المجكء/االستغناء مف حيث ككف الف
حيف يمجأ الفعؿ الالـز إلى الكاسطة كي يصؿ أثره إلى غيره كتككف ىذه الكاسطة إٌما حرؼ جٌر أك 
ظرفا جاٌرا باإلضافة، كالجٌر تمٌثمو الكسرة، كالفعؿ المتعٌدم يكصؿ أثره بالفاعؿ الذم تمٌثمو الضٌمة نظرا 

 كىذا مف أكجو التناظر بيف الضٌمة كالكسرة، كبالتالي سبب لمتناظر بيف المزـك كالتعدية. لحكمو،
قد يظير ذلؾ في اشتراط التطابؽ في الزمف في عطؼ فعؿ عمى العالقة بين العطف والتثنية:  -3

ؿ فعؿ ألٌف العطؼ نظير التثنية، قاؿ أبك حياف: "ىذا مف حمؿ األصؿ عمى الفرع، ألٌف العطؼ أص
الفعؿ الذم يرفع االسـ كينصبو، ىذا مف ناحية، كلكٌنو مف ناحية أخرل  السيكطيٌ  يشبوك  2التثنية"

العطؼ في األفعاؿ كالتثنية  يرل أفٌ  3، ىذا ألٌنويدفعنا إلى التفكير في ما بيف الضـٌ كالفتح مف عالقة
 في األسماء.

 النظير، كالنقيض، كالشبيو كاألصؿ: )كأٌما ما يخٌص العالقات المنطقية عمى كجو التحديد، كىي   
كالفرع( فيي التي كانت عمى ما يبدك كراء حصكؿ الشبو بيف األنماط مف حيث العمؿ  أك حصكؿ 

كمف كالميـ أف يشٌبيكا الشيء "قاؿ سيبكيو عمؿ نمط ما بسبب عالقة تربطو بنمط كاف عامال قبمو، 
ف لـ يكف مثمو في جميع األشياء" برير تشٌكؿ ىذه األنماط، أك اكتساب صفة كذلؾ ت 4بالشيء، كا 
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)عامؿ( أك كقكع الحذؼ أك الزيادة أك التعكيض، كغير ذلؾ، كيمكف ىاىنا التمثيؿ لبعض ىذه 
 الظكاىر.

يرل النحاة كالمغكيكف مف خالؿ كالميـ حكؿ الظكاىر النحكية أٌف ىذه عالقة األصل والفرع:  -أ
يقكؿ  األخرل، بدءا باألسمكب في عمكمو عا عف بعضيااألخيرة بعضيا يمكف عٌده أصال، كبعضيا فر 

األستاذ خالد ميالد في ىذا الشأف: "بؿ إٌف مف القدامى مف قصر الكالـ عمى الخبر كاألمر كما عدا 
ـٌ تتفٌرع  1ذلؾ يككف تابعا لمخبر أك تابعا لألمر" فقد نفيـ مف ىذا أٌف األصؿ في الكالـ الخبر كاألمر، ث

كقد جاء ما يدٌعـ ىذا الرأم في حديث ابف ىي تمؾ األساليب األخرل المختمفة،  عف ذلؾ فركع كثيرة،
ٌنما بابيا األمر كالنيي، مف ًقبىؿ جٌني عف اسـ الفعؿ إذ قاؿ:  "كقد جاءت ىذه التسمية لمفعؿ في الخبر، كا 

لمخبر، بككف  مجيئوىذا تعميؿ لمجيء اسـ الفعؿ لألمر كالنيي أكثر مف  2أٌنيما ال يككناف إاٌل بالفعؿ"
ـٌ تأتي مظاىر أخرل  إمكاف مجيء الخبر جممة اسمية، في حيف ال يككف األمر كالنيي إاٌل بفعؿ، ث

تبٌيف ىذا العالقة: أصؿ/فرع، كالعدكؿ عف حالة إلى أخرل لسبب ما، مف ذلؾ أف تككف عالمة 
ف تككف الكسرة، أك النصب الكسرة كاألصؿ أف تككف بالفتحة، أك تككف عالمة الجٌر الفتحة كاألصؿ أ

 مة االسمية إلى النصب بسبب النسختككف الحركؼ بدؿ الحركات، ككالعدكؿ مف الرفع في الجم
ع كالنسخ فرع كعدمو ىك األصؿ، كليذا سٌمي نسخا، أك كما رأينا حيف بٌيف النحاة عالقة األصؿ كالفر 

كالتعٌدد بالتثنية أك الجمع مف جية كالتنكير كالتعريؼ، كالمفرد مف جية  مف الفرؽ بيف التذكير كالتأنيث
أخرل، كاإلضافة التي ىي فرع عف اإلفراد، كلقد رأينا كيؼ شاركت ىذه )اإلضافة( التثنية كالجمع في 
التفٌرع عف اإلفراد الذم ىك/اإلفراد شرط إلعراب األسماء السٌتة بالحركؼ/ األلؼ/ الكاك/ الياء، كحيف 

، مثمما أٌف اإلعراب بالحركؼ فرع عف اإلعراب بالحركات، كانت كانت التثنية كالجمع فرعا عف المفرد
 األسماء السٌتة فرعا عف المفرد كنتيجة لذلؾ.

يحصؿ العمؿ أك اكتساب صفة جديدة بسبب ىذه العالقة كثيرا، فقد عرفنا مثال عالقة الشبه:  -ب
ى اإلعراب حيف يتشٌبو باسـ كيؼ أٌف اسـ الفاعؿ يعمؿ لمشابيتو الفعؿ، كأٌف الفعؿ ينتقؿ مف البناء إل

بعض ىذه النماذج القائمة عمى عالقة الشبو، كأف يشترط التطابؽ في  3الفاعؿ، كقد أكرد السيكطيٌ 
"ألٌف العطؼ في األفعاؿ كالتثنية في األسماء" كأف تزاد )إف( الزمف لعطؼ الفعؿ عمى الفعؿ، كذلؾ 

                                                

، منشكرات كمية اآلداب 2003خالد ميالد "في تشٌكؿ المعنى النحكم األمر في العربية نمكذجا" المعنى كتشٌكمو، دب:  -1
 .833، ص 2منكبة، المجٌمد العاشر، ج
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ية" ككذلؾ "دخكؿ الـ االبتداء عمى ما النافية بعد )ما( المصدرية كالمكصكلة "ألٌنيما بمفظ ما الناف
حمال ليا في المفظ عمى ما المكصكلة" ككذلؾ "تككيد المضارع بالنكف بعد ال النافية حمال ليا في 
المفظ عمى ال الناىية" كرأيو في "حذؼ فاعؿ أفعؿ بو في التعٌجب لما كاف مشبيا لفعؿ األمر في 

االسمية لشبييا في المفظ بحاشا الحرفية" كفي قضية اسـ المفظ" ككذا في ما يخٌص "بناء حاشا 
التفضيؿ كأفعؿ في التعٌجب "فإٌنيـ منعكا أفعؿ التفضيؿ أف يرفع الظاىر لشبيو بػ أفعؿ في التعٌجب 

فادة لممبالغة" كقكلو أصال: بمعنى الشركط نفسيا التي تصاغ بيا ىذه الصيغة، ككذلؾ  1كزنا كأصال كا 
ٌنما استحٌقت أف تككف عاممة فيما يخٌص عمؿ )ال( ا لنافية لمجنس إذ ىي تشبو )إٌف( الناصبة "كا 

لشبييا بػ )أٌف( الناصبة لألسماء، ككجو الشبو بينيما أٌنيا داخمة عمى المبتدأ كالخبر كما أٌف )أٌف( 
فظ ، كتظير ىذه العالقة حيف يؤٌكد بػ )النكف( الفعؿ المضارع المنفي بػ )ال( "حمال ليا في الم2كذلؾ"

كالياء في )ليا( تعكد عمى )ال( النافية لمجنس، كلقد حيذؼ فاعؿ )أفعؿ بو( في  3عمى ال الناىية"
 بحاشالشبييا في المفظ  حاشا االسمية، كفي بناء 4التعٌجب لٌما كاف مشبيا لفعؿ األمر في المفظ

االستفياـ( فشابيتيا ذلؾ لمشابيتيا اليمزة لتضٌمنيا معناىا ) ، كفي بناء )كـ( االستفيامية5الحرفية
كتحمؿ عمى )كـ( االستفيامية )كـ( الخبرية في بعض صفاتيا  6بذلؾ، ككذلؾ ككنيا كاقعة مكقعيا

كالبناء، كالصدارة، كالداللة عمى العدد، لمشابيتيا ليا، كيمكف حمؿ أفعاؿ المقاربة عمى األفعاؿ 
فيك  ؼ مسألة المبني لممجيكؿ،الناقصة، لككنيا تشبييا في عدـ حصكؿ الفائدة بمرفكعيا فقط نضي

بني لممفعكؿ كصار الزما كمثمو الفعؿ المطاكع حيف تحٌكؿ مف التعدية  فعؿ أصمو متعٌد كتغٌير شكمو
يذه بعض مسائؿ القياس الذم يمارسو المتكٌمـ، ككراء كٌؿ إلى المزـك فتغٌير شكمو ىك كذلؾ فأشبيو، ف

 مسألة مف ىذه المسائؿ عٌمة )الشبو(.
قريبة مف معنى الشبو، كيحصؿ التداخؿ أحيانا بينيما، إاٌل أٌف عالقة النظير  ىيالنظير: عالقة  -ت

كالعالقة بيف الكسرة  ك بخالؼ ما يختٌص بو الطرؼ اآلخرتتحٌدد بمفيـك اختصاص الطرؼ بنقيض أ
كالسككف، فالحركتاف متناظرتاف الختصاص األكلى باالسـ، كالثانية بالفعؿ، كالعالقة بيف ىمزة 
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ـٌ الباب في  االستفياـ ك)إف( الشرطية ىي عالقة تناظر كذلؾ "ككجو الشبو بينيما أٌف اليمزة أ
ـٌ الباب في الشرط، ككٌؿ منيما لو الصدارة، كىما مشتركتاف في النكع كىك  االستفياـ، كما أٌف إٍف ىي أ

ة فالحرفاف متناظراف كالمقصكد بالشبو في ىذا القكؿ الشبو في العمؿ بناء عمى تمؾ العالق 1الحرفية"
الختصاص كٌؿ منيما بأسمكب مختمؼ عف اآلخر كالحاصؿ بيذا التناظر رٌبما احتالؿ الصدارة في 
الكالـ، أك رٌبما حصؿ العكس تماما، إذ إٌف الشبو بينيما في الحرفية كاحتالؿ الصدارة أٌدل إلى ككف 

اؿ عبد اإللو نبياف في حديثو عف )ال( أك كما ق ط  كككف اليمزة أـ باب االستفياـ )إف( أـ باب الشر 
ٌنما استحٌقت أف تككف عاممة لشبييا بػ)أٌف( الناصبة لألسماء" كقد حصؿ التداخؿ بيف  2النافية: "كا 

كالعالقة بيف المبتدأ كالفاعؿ عالقة تناظر مف حيث  لشبو( ك)التناظر( في ىذه المسألةعالقتي )ا
 ي األصؿ/ في اإلسناد، فحصؿ العمؿلخبر/ االسـ فاختصاص الفاعؿ بالفعؿ كاختصاص المبتدأ با

كما يمكف حصكؿ التداخؿ بيف عالقتي النظير كالفرع في مسالة )التاء كالكاك كالياء( فيذه الحركؼ 
ـٌ إٌف التاء في جمع المؤٌنث السالـ نظيرة  ىي التي يتمٌيز بيا المذٌكر عف المؤٌنث/ األصؿ عف الفرع/ ث

ٌكر السالـ باالختصاص، كيضاؼ إلى ىذا الذم ذكرنا أٌف التاء حرؼ إعراب الياء كالكاك في جمع المذ
مثمما أٌف الكاك كالياء حرفا إعراب، كالجمع بيف النصب كالجٌر في جمع المؤنث السالـ يكازيو الجمع 
بيف الكاك كالياء في جمع المذكر السالـ، ىذه كٌمو كغيره قد يككف جزءا مف البناء التصٌكرٌم لمخمفية 

 لبنيكية الذم كٌلد ىذه األنماط، أك جعميا تكتسب صفة ما كالعمؿ.      ا
كمف أمثمة اكتساب الصفة الجديدة بسبب ىذه العالقة تحٌكؿ )لٌما( مف عمؿ عالقة النقيض:  -ث

، ىذا ألٌف الفعؿ ال كيككف  ذم يأتي بعد الجازمة يككف مضارعاالجـز في الفعؿ إلى الظرفية دكف جـز
 3تي بعد الظرفية غير الجازمة ماضيا "فاستحالت بالتركيب مف الحرفية إلى االسمية"الفعؿ الذم يأ

تشبييا ليا بػ )إذ( التي تنتقؿ مف االسمية إلى الحرفية، فباعتبار ىذا االنتقاؿ يمكف القكؿ بأٌف )لٌما( 
سمية إلى نقيض )إذ( ألٌف األكلى تتحٌكؿ مف الحرفية إلى االسمية، كالثانية عكسيا تتحٌكؿ مف اال

فعممت األكلى بعد عمؿ الجـز عمؿ الظرفية حمال ليا عمى )إذ( ككذلؾ حمؿ )ال( النافية 4الحرفية
لمجنس عمى )إٌف( ككنيما نقيضيف فػ )ال( لمنفي ك)إٌف( لإليجاب "كحٌؽ النقيض أف يخرج عمى حٌد 
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نقيضيا، ألٌف )رٌب(  ، كمثؿ ذلؾ )كـ( الخبرية، فبناؤىا محمكؿ عمى )رٌب( كىي1نقيضو مف اإلعراب"
لتقميؿ الجنس، ك)كـ( لتكثيره، كحسب ما قاؿ بو األستاذ المنصؼ عاشكر "إٌف الحمؿ عمى النظير 

كىذا سيفٌسر ىذه العالقة بيف 2كالنقيض عممية تفسيرية تقترف بالقياس، بؿ قد تككف صكرة مصٌغرة منو"
 أكثر تعقيدا ناقضات كذلؾ في صكرةالمتناقضات، كبيف المتناظرات، كرٌبما بيف المتناظرات كالمت

"النصب بمـ كأمثمة ىذه العالقة كذلؾ الجـز بػػ )لـ( نقيضة )لف( باعتبار الزمف حيف قاؿ السيكطٌي: 
 حمؿ النقيض عمى النقيض، األكلى لنفي الماضي كالثانية لنفي المستقبؿ 3حمال عمى الجـز بمف"

لتناقض أمر كاضح بيف )لـ( ك)لف( إاٌل أٌنو البٌد فحصؿ العمؿ بالنسبة لممحمكلة عمى األخرل، ىذا ا
مف البحث تقارب أشٌد بيف الظاىرتيف، يعٌزز تأكيد ىذه العالقة، كيبٌيف حمؿ الكاحدة منيما عمى 
، فيما أثراف لمتناقضيف، ككالىما ليس عمما  األخرل، مف خالؿ تبييف العالقة مثال بيف النصب كالجـز

 . د، كالكسرة/عمـ اإلضافةإلعراب مثؿ الضمة/ عمـ اإلسنا
كىذه العالقات كما تبدك تشمؿ كٌؿ األنماط النحكية العربية، كقد يككف بينيا تداخؿ كعالقات أكثر 

 عمقا كتعقيدا، كيمكف التمثيؿ ليا بصفة عاٌمة عمى ىذا النحك:
 

 عؿ         بناءإعراب        الجٌر في االسـ             نظير            الجـز في الف            

 نصب                رفع                                    

                                                         
                                                                                                            

 شبو فضمة      عمدة  فضمة                                 
 جٌر     مضاؼ إليو    اسـ مجركر              

اإلعراب نقيض البناء، كاالسـ األصؿ فيو اإلعراب، كالفعؿ األصؿ فيو البناء، كاالسـ كالفعؿ بناء 
ر يككف بالحرؼ عمى ذلؾ نقيضاف، كلٌما اختٌص الجٌر باالسـ، كالجـز بالفعؿ، تناظرا، كاالسـ المجرك 

أك باإلضافة، فيككف الجٌر حقيقيا كمقصكدا، إاٌل أف يككف حرؼ الجٌر زائدا، لكٌف عالمة الجٌر تظير 
عمى كٌؿ حاؿ، كما في جمع المؤٌنث السالـ، مع أٌف المقصكد النصب فيو ال الجٌر كلذلؾ ظيرت 

صبو، فمف جية يمكف الفتحة عالمة النصب في الممنكع مف الصرؼ، مع أٌف المقصكد جٌره ال ن
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اعتبار الكسرة نظير الفتحة إذا اعتبرنا عدـ التصٌرؼ نقيض التصٌرؼ كىذا إف حصؿ يككف معمكما 
 كخمفية معرفية بنيكية لدل المتكٌمـ العربٌي.

 

 األكؿ يختٌص باالسـ، كالثاني يختٌص بالفعؿ           إٌف     اسـ       أٌف      فعؿ         
 

 مبتدأ              فاعؿ           إسناد                
 

 خبر           جكاب شرط                  
 
 جاـز جكاب الشرط       رافع الخبر            

العالقة بيف )إٌف( ك)أٌف( عالقة تناظر بسبب االختصاص )اختصاص األكلى بالفعؿ، كاختصاص 
 خبر، ككذلؾ الفاعؿ بالنسبة لمفعؿعف طريؽ اإلسناد بالالثانية باالسـ( كعميو فاالسـ كالمبتدأ يرتبط 

كيحتٌؿ كٌؿ مف المبتدأ بالنسبة لمخبر، كالفاعؿ بالنسبة لممفعكؿ، الصدارة في الغالب، ما لـ يكف البحث 
عف فائدة بالغية، كىذا يدعك إلى البحث عف عالقات ما يمكف احتماؿ كجكدىا عمى مستكل الجممة 

بالمبتدأ، ككذلؾ عالقة جكاب الشرط بالشرط، قاؿ المنصؼ عاشكر:  كفيميا مثؿ عالقة الخبر
كقاؿ: "فكأٌف الترافع يكازم  1"كنالحظ أٌف النحاة كما يقكلكف بالترافع يقكلكف بالتجاـز بيف الفعميف"

ككأٌننا في النياية نبحث عف العالقة بيف كٌؿ مف الجممة االسمية، كالجممة  2التجاـز مكازاة تاٌمة"
، كالجممة الشرطية، في مسألة االبتداء كالمبني عميو، كالرفع في الجممة االسمية، كالجـز في الفعمية

 الجممة الشرطية إذ كأٌف الخالؼ حكؿ رافع الخبر مثؿ الخالؼ حكؿ جاـز جكاب الشرط.
 إٌف         نقيض                  )ال( النافية لمجنس           
 
 نفي                         إثبات                

                                                

  2ج ،معنى كتشٌكمو، المجٌمد العاشرالمنصؼ عاشكر "عالقة الحمؿ عمى النظير كالنقيض كالمكضع كالمعنى النحكٌم" ال -1
 . 570ص 
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 *رافع الخبر، وجازم جواب الشرط.

 الجزم.*الجممة االسمية والجممة الشرطية/ الرفع و 
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ػ )إٌف( في حاؿ اإلثبات، كيخبر بػ )ال( في حاؿ النفي، كقد يككف عمؿ إحداىما كاقعا بسبب يخبر ب
كيظٌؿ ىذا  1عالقتيا باألخرل "فمف النحاة مف رأل أٌف إٌف تنصب االسـ ألٌنيا نقيضة ال النافية لمجنس"

مو في ذىف المتكٌمـ، كقد يصٌح ربط ىذه الظاىرة بمسألة تصٌكرا تجريديا آخر، ليس مستبعدا أف يقع مث
، كقد يككف ذلؾ إٌما لشبييا بػ )ما( النافية الشبيية بػ )ليس( التي حيف تدخؿ عمييا )إف( الزائدة أبطمتيا

)إف( الشرطية التي تحيؿ عمى الشبو المكجكد بيف الجممتيف: الشرطية كاالسمية، أك يحيؿ عمى )إف( 
 مجمكعة، فكاف كنفي النفي، أك كنقضو باالستثناء.أخت )ما( في ال

رأينا فيما سبؽ عالقات كثيرة، نشأت بيف عناصر لغكية العالقة بين المفظ المفرد والتركيب:  -4
مفردة، أك ظكاىر نحكية مفردة، أٌما التركيب فحيف يصاغ بيذه األشكاؿ المعركفة في المغة العربية 

ما حصؿ بالنسبة لممفرد، فككف التركيب ربط بيف عناصر مفردة فألٌنو يحتمؿ تبريرات مكضكعية، ك
فيجب أف يككف ليذا الربط خمفيات معٌينة، ألٌف األجزاء التي يتشٌكؿ منيا ىي نفسيا يمكف إدراؾ ىذه 

 ؿ ذلؾ كما في حاؿ المبني لممجيكؿالخمفيات مف خالليا، كلقد رأينا في ترتيب عناصر المفرد مث
فعؿ الثالثي الصحيح منو كالمعتؿ، كالمثٌنى، كترتيب الحركات في الفعؿ، كتغٌير كاألسماء الخمسة، كال

حركة عينو، كىذا ما يدفعنا إلى البحث عف مثؿ ىذه العالقات ما بيف ظاىرتيف تقكماف عمى الترتيب 
 كتفاعؿ األجزاء فييما، ظاىرتا المفرد كالتركيب.

ألجزاء فالتركيب قد يتشٌكؿ مف أربعة أك خمسة التركيب أك المفرد كالىما يتكٌكف مف عدد مف ا   
ألفاظ، أك أقٌؿ مف ذلؾ أك أكثر، ككذلؾ المفرد، يمكف أف يتشٌكؿ مف أربعة أك خمسة أجزاء، أك أقٌؿ 
مف ذلؾ أك أكثر بحسب ما يمكف أف يحتممو كمذ مف المفرد كالتركيب، كسكاء أكانت تمؾ العناصر في 

 تيبيا كأحكاليا، مف ظيكر أك خفاءالقات تحكـ تمؾ العناصر، في تر الترٌكب أك في المفرد ال بٌد مف ع
كحركاتيا اإلعرابية، كمظيرىا الصكتٌي، كعمى سبيؿ المثاؿ إذا عدنا إلى قضية البناء لممجيكؿ، حيث 
راينا كيؼ يسقط الفاعؿ مف التركيب، ككيؼ يككف انعكاس ذلؾ عمى الفعؿ المبني لممجيكؿ، كعمى 

ـٌ تعٌمؽ األثر أكثر إلى أف كصؿ مستكل الحركة باقي أجزاء التركي ب، كتغٌير حاؿ اإلسناد، ث
اإلعرابية، فبدا لنا مف التحٌكؿ إلى البناء لممجيكؿ أٌف صياغة الفعؿ بذلؾ الشكؿ كاف بسبب نية 

 الفعؿ لمفاعؿ الساقط مف التركيب المتكٌمـ في إحداث حالة نحكية مكازية لمحالة الداللية، بضـٌ أكؿ

                                                

   معنى كتشٌكمو، المجٌمد العاشرالمنصؼ عاشكر "عالقة الحمؿ عمى النظير كالنقيض كالمكضع كالمعنى النحكٌم" ال -1
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الفاعؿ في بو الكسرة، مثمما يمي المفعكؿ  تجيء بعدىاالضٌمة في أكؿ المبني لممجيكؿ ك  الثاني،ككسر 
، ك  ،الكالـ، كلما حيذؼ الفاعؿ الفعؿ الالـز تككف ىذا أسند الفعؿ إلى المفعكؿ بما يشبو الفعؿ الالـز
 التعدية إلى المزـك ذم يتحٌكؿ مفكىي رتبة الكسرة في المبني لممجيكؿ ال ،الضٌمة فيو الثانية رتبة

،  تكصؼ بأٌنيا الضٌمةك  ،كىذا التحٌكؿ ينتج عنو الفعؿ المطاكع كذلؾ كرتبة الفاعؿ في المبني لممعمـك
شارة  عمـ اإلضافة، كالكسرة عمـ اإلسناد، كدليؿ أٌف الكممة المرفكعة يراد أف يسند إلييا كيتحٌدث عنيا كا 

مجيء الكسرة قبؿ باإلضافة إلى أٌف  ا يكازم ىذا اإلسناد،باإلضافة، أم بم إلى ارتباط الكممة بما قبميا
، كأٌنما ىنالؾ عالقة بيف الضمة كالكسرة تختمؼ كالضٌمة قبؿ الكاك أكثر مف مجيء الفتحة قبميا ،الياء

عف عالقة كمييما بالفتحة لتبرير كسر ثاني المبني لممجيكؿ بدؿ مف فتحو رٌبما، كيضاؼ إلى ىذا 
، كيحضر الفعؿ المطاكع لشبيو بالفعؿ الالـز كالفعؿ المبني لممجيكؿ، ألٌف عالقة المتعٌدم بالال ـز

 المطاكع أسمكب البناء لممجيكؿ في العاميات العربية المعاصرة.

سنحاكؿ عرض بعض األكجو األخرل ليذه الترابطات التي نعتقد كجكدىا في أوجه ترابط أخرى:  -5
ة مف صكر السمكؾ المعرفٌي الستعماؿ المغة، كىذا الكجكد المغة العربية، كىذا الكجكد إٌنما ىك صكر 

ليذه الترابطات كالعالقات سنعتبره مبٌررا لمحديث عف مفيـك االستعارة التصٌكرية، التي نعتقد أٌنيا ال 
ـٌ إٌف ىذ  ه الترابطات بيف األنماط النحكيةيقتصر حضكرىا في الداللة، بؿ يمتٌد إلى النحك كعالقاتو، ث

ي التي تفضي إلى ترابطات مف أشكاؿ أخرل، سببيا القياس الممثَّؿ بما يسٌمى: الحمؿ كقد تككف ى
"إٌف الحمؿ عمى النظير كالنقيض عمى النظير/ الشبيو/ النقيض... بمعنى القياس عمى ىذه الظكاىر 

مف  ككٌنا اعتبرنا عممية القياس كجيا 1عممية تفسيرية تقترف بالقياس، بؿ قد تككف صكرة مصٌغرة منو"
أكجو البناء التصٌكرٌم، إف لـ يكف ىك نفسو تماما، كحيف يعتبر اليككؼ االستعارة التصٌكرية تفسير 
تجربة بتجربة أخرل، قكم الظٌف عندنا بالنسبة لما نراه في القياس، ألٌف تفسير تجربة بأخرل يعني 

 القياس عمييا بشكؿ ما.
 الترابطات تككف إٌما:  تظير معظـ الترابطات بيف عناصر المغة، كأسباب ىذه

                                                

 2شر، جالمنصؼ عاشكر "عالقة الحمؿ عمى النظير كالنقيض كالمكضع كالمعنى النحكٌم" المعنى كتشٌكمو، المجٌمد العا - 1
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 النظير أك عالقة أك ،أك العمؿ بسبب عالقة كالشبو ،القائـ عمى الشبو العمؿ أك عدـ العمؿالعمؿ:  -
 كعالقات أخرل تنتيي كٌميا عند ىذا الشبو.النقيض،  عالقة

 : لمسنا عالقات متعٌددة ما بيف ىذه الحركات، كيككف ذلؾ بسبب ظكاىر اخرلالحركة اإلعرابية -
تحتؿ فييا ظكاىر ذات عالقة ما بالحركات مكاقع الحركات نفسيا، كما رأينا مثال عالقة الضٌمة 
بالكسرة بسبب ظاىرة البناء لممجيكؿ، الذم يضـٌ اٌكلو، كيكسر ثانيو، كيظير الفاعؿ المعٌبر عنو بضـٌ 

 كالفاعؿ حكمو الرفعمكقع الفاعؿ، أكؿ الفعؿ تنبييا إلى غياب الفاعؿ في التركيب، كاحتالؿ الكسرة 
 كعالمة الرفع الضٌمة فحدثت العالقات إٌما بيف ىذه الظكاىر، أك بيف الحركات بسبب ىذه الظكاىر.

الفعؿ كاالسـ: كما بينيما مف تفاعالت كتباينات، كما يككف فيو أحدىما سببا الٌتخاذ اآلخر صفة  -
 ص ىذا الجدكؿ بعض ىذه العالقات:     معٌينة، باإلضافة إلى ظاىرتي اإلعراب كالبناء، كرٌبما يمخٌ 

الشبو: حيف يتشابو العنصراف فيأخذ أحدىما حكـ اآلخر في العمؿ مثال أك عدـ العمؿ، كحقيقة ىذا  -
الفرع ...( كٌميا تفضي  –األصؿ  –النقيض  -التشابو بيف الظاىرتيف أٌف كؿ ىذه العالقات: )النظير

 رية كمفيـك بديؿ رٌبما عف الشبوبمفيـك االستعارة التصكٌ  إلى حدكث عالقة الشبو، كال بأس إذا جئنا
ألٌف ىذه االستعارة كما سبؽ كرأينا تقـك عمى التشابو بيف كاقعيف، فيمجأ مستعمؿ المغة إلى تفسير كاقعا 

       منيما بآخر، كىذا الشكؿ يمٌخص بعض ىذه العالقات:
 نظير/نقيض

 حرؼ –الفعؿ  –البناء             السـ ا –اإلعراب                             
 الفعؿ   -الجـز                االسـ -الجرٌ                                 
 الجـز             الجرٌ                                         
 الشرط كجكابو            المبتدأ كالخبر                             

 السككف  ة           الحرك                                  
 البناء   اإلعراب                                               

 عالقة الشبو في العمؿ لعٌمة التناقض الداللٌي:
 الفعؿ  –إٌف  -ال النافية لمجنس

 ربٌ  –كـ 
 .كالالـز نقيضو الـز المتعٌدم نقيضو في المعنى متعٌد، - المزـك –التعدية 

ـٌ نقيض المدح -بئس  -نعـ  .الٌذ
 النيي. –األمر 

 الشبو في العمؿ

 الشبو في العمؿ



 الفصل الثالث مقاربة معرفية من خالل بعض األنماط النحوية العربية
 

248 
 

  المصاحبة نقيض االستثناء -إاٌل االستثنائية  –كاك المعية 
 المبني لممجيكؿ  –المبني لممعمـك 

 فعؿ ناقص  –فعؿ تاـ 
 الفاعؿ         –المبتدأ 

، كىذا قميؿ بالنسب ة لما عمييا العالقة بينيما، فيما يرتبطاف نتيجة عكامؿ رأينا عالقة بيف الرفع كالجـز
كقد قاؿ قبؿ  1"فكأٌف الترافع يكازم التجاـز مكازاة تاٌمة"عديدة، حتى قاؿ األستاذ المنصؼ عاشكر: 

ذا  2"كنالحظ أٌف النحاة كما يقكلكف بالترافع يقكلكف بالتجاـز بيف الفعميف"ىذا، كلتأكيد ىذا المعنى:  كا 
، سيشمؿ ذلؾ الفعؿ بأكسع نطاؽ يمكف سعينا في تك  سيع نطاؽ الربط بيف الظاىرتيف/ الترافع كالتجاـز

 أف يصؿ إليو، كمثؿ ذلؾ بالنسبة لالسـ.
 كىذا كجو آخر مف االرتباط بيف بعض األنماط النحكية:

 األكؿ يختٌص باالسـ، كالثاني يختٌص بالفعؿ                أٌف       –إٌف          
  اإلسناد المبتدأ                  –الفاعؿ       
 رافع الخبر، كجاـز جكاب الشرط.جكاب الشرط                –الخبر    

 عالقة الجممة االسمية بالجممة الشرطية لعالقة الرفع بالجز.                                                 

نستثني مظير مف مظاىر تجٌسد  ات، كذلؾ حينما الكيمكف تكسيع النظر أكثر لبياف ىذه العالق
 الظكاىر المختمفة، أك تغٌيرات الظاىرة الكاحدة مثؿ:

 عمؿ الرفع في الجممة االسمية، كيطرأ النصب عمييا. -
 عمؿ الجـز في الجممة الفعمية الشرطية. -
 .الخالؼ حكؿ رافع الخبر مثؿ الخالؼ حكؿ جاـز جكاب الشرط -
/ األصؿ/ بيف الظاىرتيف في إطار الحمؿ عمى النظير/النقيض/المعنى/الكضع كيؼ يمكف الجمع -

 الفرع ...ألخ.
ىذه المعطيات كٌميا يمكف أف نستعيف بيا عمى إيجاد نقاط التقاء كثيرة بيف األنماط النحكية كالظكاىر 

 و كمختمؼ قضاياه.المغكية بصفة عاٌمة، ألٌف الظاىر أٌف ثٌمة تشابكا بيف أنماط النحك العربٌي، كأشكال
 

                                                

 .571، ص 2، جعنى كتشٌكموالمنصؼ عاشكر "عالقة الحمؿ عمى النظير كالنقيض كالمكضع كالمعنى النحكٌم" الم - 1
 نفسو. - 2

 رفع االسـ 
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 ةالعربي ةالنحوي النظريةاالستعارة التصّورية في المبحث الثالث: تجّميات 
كعف خمفيات التجريد، كأسس التعميؿ، ككاف ممكنا دعكة  عف البناء التصٌكرمٌ فيما سبؽ حديثنا  كاف   

 المتعٌمقة المعرفية يناسب بياف كجية النظر كٌنا نكٌيؼ الحديث بما لكال أٌنناكٌؿ ذلؾ )استعارة تصٌكرية( 
االستعارة التصٌكرية ب ربط الشكاىدسنفء مف ىذه الدراسة ز في ىذا الجأٌما ، كخمفياتو بالبناء التصٌكرمٌ 

كالطريقة التي عٌبر عنيا المعرفيكف، كال سيما جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، كلكف مف  ،بمفيكميا
 عرب قديما كحديثا. خالؿ آراء نحكية لنحاة كلغكييف

حينما ننظر إلى مفيـك  اعتبار الظكاىر المغكية بصفة عامة تجارب لدل المتكٌمميف،ننطمؽ مف    
ألٌف ىذه  ،بطبيعة الحاؿ ،مختمفةمتنٌكعة ك تجارب كعميو فالظكاىر المغكية  التجربة بشكؿ مكٌسع،

ذا عدنا إلى تعريفات األنماط النحكية، كمختمؼ الظكاى التجارب في حقيقة األمر ىي تمؾ ر المغكية، كا 
مف  1االستعارة التصٌكرية نجد منيا مثال: "االستعارات طريقة لفيـ تجربة معٌينة مف خالؿ تجربة أخرل"

إلى إيصاؿ تجارب معٌينة، كىك يعمؿ عمى ذلؾ مستغاٌل مختمؼ  مستمٌرةحيث إٌف اإلنساف بحاجة 
 تي تدفع المتكٌمـ إلى ىذا السمكؾمف األسباب ال بشكؿ مستمرٌ  المغةاستعماؿ نشاطاتو كسمككاتو، ك 

كلسنا نعني األفكار  و،كسيمة مف الكسائؿ التي تمٌكف بيا اإلنساف مف التعبير عف تجارب كالمغة
ٌنما نعنيكاأل  أكضاعيا، ىذامختمؼ ب النحكية كالمعرفة ،الممكة المغكية الكشؼ عف أسرار خبار، كا 

كيعمد إلى إيصاليا مف  عددا مف التجارب كٌمما غصنا في إحداىفٌ  تحتكم بالنسبة لمفرد تجربة يشٌكؿ
 خالؿ المغة نفسيا، ذلؾ أٌننا نفيـ سير المغة بالمغة كمف خالليا.

سنسكؽ مجمكعة مف النماذج مف الفكر النحكم العربي، مف أجؿ بياف معنى تفسير تجربة لغكية    
عالقات تربط بيف مختمؼ ىذه التجارب، كألجؿ  افترضنا أفٌ  ابتجربة لغكية تختمؼ عنيا، كلكٌننا كنٌ 

ة أمكننا ىذا العبكر بيف التجارب، كذلؾ مف تجٌميات االستعارة التصٌكرية، كالظاىر مٌما يىذه الخص
سبؽ مف الحديث عف البناء التصٌكرٌم أٌف نظرية االستعارة التصٌكرية تنطبؽ عمى ىذا الفكر النحكٌم 

فقد كاف الخميؿ "يسند دائما ما يستنبطو مف القكاعد كاألحكاـ بالعمؿ  العربٌي، كبصكرة ظاىرة كصريحة،
ككصؼ  2التي تصٌكر دٌقتو في فيـ األسرار المغكية كالتركيبية التي استقٌرت في دخائؿ العرب مف قديـ"

ذلؾ بمعرفة األسرار طريؽ إلى معاني التصٌكر الذىني كاالستعارة، كيقكؿ الخميؿ: "إاٌل أٌف السمع آنس 

                                                

 .12جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي، ص  -1
 .48. ص 7شكقي ضيؼ، المدارس النحكية، ط -2
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ذا قٌؿ سمعؾ استكحشتو"ف ييفيـ منو اكتساب ىذا الكالـ قد  1إذا كثر سمعؾ الشيء استأنست بو، كا 
التجربة التي حتى عمى مستكل التراكيب يتمٌكف بيا المتكٌمـ مف إنتاج كالـ جديد كما تنٌص عمى ذلؾ 

لقدرة المرء عمى أف النظرية التكليدية التحكيمية، فنظرية تشكمسكي ىذه "تستطيع أف تقدـ تفسيرا مقنعا 
ألٌنو رٌبما يمارس آلية القياس عمى التجارب  ىذا 2ينتج أك يفيـ عددا ال نيائيا مف الجمؿ الجديدة"

 المغكية المكتسبة مف قبؿ.
، كسنسكؽ التعميؿ كتفسير الظكاىر يـ فيكمف أدٌلة فيـ األسرار لدل عمماء المغة العرب طرائق   

 .شكاىد عمى ذلؾ
في المغة، التجربة المفٌسرة  ثالثةىناؾ تجربتاف فيما يظير في تفسير تجربة  واو:تجربة حذف ال -1

كعد( كالتجربتاف المفٌسر بيما )التعدية  -ىي حذؼ الكاك في مستقبؿ بعض األفعاؿ مثؿ )كزف 
 )  ف جية، كالمزـك كذلؾ مف جية أخرلكظاىرة تصٌنؼ في مستكل معٌيف، كالتعدية كحدىا مكالمزـك

ي: "كقاؿ الفٌراء: إٌف الكاك إٌنما حذفت مف )يعد، كيزف( ألٌنيما متعٌدياف... ككذلؾ كٌؿ قاؿ ابف جنٌ 
ـٌ يقكؿ:  ىذا تصٌكر  حينما يككف 3متعٌد" الحذؼ سيرا عمى طريقة الفعؿ مف زاكية المزـك كالتعٌدية، ث

ؿ( فأثبتكا الكاك لٌما كاف )كج  4ؿ ككحؿ( غير متعٌدييف""قاؿ: أال ترل أٌنيـ قالكا )كًجؿ يكًجؿ، ككحؿ يكحى
ليست مسألة  الظاىر أٌنو نالحظ كذلؾ عدـ كجكد تمؾ الكسرة بعد الكاك في مستقبؿ الفعؿ، كلذلؾك 

يضع( فعمى  -نجد أمثمة أخرل مثؿ: )كضعفإٌننا التعدية العٌمة الكحيدة إلثبات الكاك في ىذا المكضع، 
، باإلضافة إلى عدـ كجكد ومستقبم يغةص الفعؿ متعٌديا، فقد حذفت الكاك في ىذا الرغـ مف ككف

أـ ال، أٌف محاكلة تفسير  دقيقةالكسرة بعد الكاك، كليذا نرل، كبصرؼ النظر عف ككف العٌمة في ذلؾ 
الفعؿ مف جية  حيف يتـٌ تصريؼحذؼ أك إثبات الكاك كىك ، صؿظاىرة مف خالؿ ظاىرة أخرل حا
العممية تجارب أخرل ليا عالقة بالكاك كالياء  كقد تنضـٌ إلى ىذه كالتعدية كالمزـك مف جية أخرل،

كالكسرة، كأخرل ليا عالقة بالفعؿ مف حيث عدد حركفو، كالفعؿ المتعٌدم مف حيث ما يتعٌمؽ بمسألة 
التعدية بأبعادىا المختمفة، كالفعؿ الالـز كالمزـك كما يرتبط بيما، كرٌبما البناء لممجيكؿ ألنو تحٌكؿ مف 

                                                

براىيـ السامرائي، جالخميؿ بف أحمد الفراىيدم، كتاب العيف، تحقيؽ ميدم المخزكم -1  .06،  ص2ي كا 
 .09، دار الفالح لمنشر كالتكزيع، ص 1999محمد عمى الخكلي، قكاعد تحكيمية لمغة العربية، دط. دب،  -2
 .188، ص 1ابف جٌني، المنصؼ لكتاب التصريؼ، ج -3
 نفسو. -4
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، ك  ، ككٌؿ ذلؾ تفسيرالتعدية إلى المزـك  المطاكعة مف حيث ىك كذلؾ/ تحٌكؿ مف التعدية إلى المزـك
 عمى سبيؿ االستعارة التصكرية.

ذا سعينا إلى فيـ العالقة بيف التجربتيف أكثر، عمينا أٌكال أف نفيـ كٌؿ تجربة عمى حدة، كتعميؽ    كا 
شكاؿ، كيمكف التمثيؿ ليذا النظر في كٌؿ ظاىرة يمكف أف تنتمي إلى إحدل التجربتيف بشكؿ مف األ

 االفتراض عمى ىذا النحك:
 حذف الواو في مستقبل الفعل

 2تج                                                         1تج                          
 تج ب                             تج أ           
  

 1+ تجربة الكاك بالنسبة لػ                (  2-1بيف) + العالقة                 
   

                                                                         
                                                                                      

                                        
  
 
   
    
كنجد كذلؾ ضمف ىذه التجربة، تجربة حذؼ الكاك، حينما تحذؼ ىذه الكاك في المكاضع المختمفة  -*

 مف الكالـ العربٌي.

كنجد تجربة حذؼ األلؼ، ألٌنيا قريبة مف الكاك ككنيما عالمتا رفع، الكاك في جمع المذٌكر السالـ  -*
يسكقو ابف في أمثمة حذؼ األلؼ نجد مثال ىذا المثاؿ الذم كاألسماء الخمسة، كاأللؼ في المثٌنى، ف

، ىذا مع أٌف ىذه الياء ال يينكر أف تأتي  ٌنما يقكلكف: رأيت ًفيَّ ، كا  جٌني بقكلو: "إٌنيـ لـ يقكلكا: رأيت فامى

حذؼ  المزـك التعدية
 الكاك

 ؿحركة عيف الفع

 اإلسناد/ الرفع

 المعتٌؿ/ الحذؼ

 اإلسناد/ الرفع

البناء لممجيكؿ  
 حذؼ الفاعؿ

 الرفع/ الضـٌ  المطاكعة

 الكاك

 الرفع/ األلؼ
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، لخٌفة األلؼ، فدٌؿ امتناعيـ مف إيقاع األلؼ قبؿ ىذه الياء عمى أٌنو  بعد األلؼ، نحك رحامى كعصامى
ٌنما ىك العتزاميـ ترؾ األلؼ كالكاك قبميا كتركيـ الفتحة لي س طريقو طريؽ االستخفاؼ كاالستثقاؿ، كا 

ففي ىذا تفسير نمط نحكٌم بآخر، ترؾ ذكر  1كالضٌمة قبؿ الياء في الصحيح، نحك غالمي كدارم"
 ف مختمفتيفاعتماد تجربتي يدٌؿ عمى ( كىذا1( حيف ترؾ ذكر الفتحة كالضٌمة)تج 2األلؼ كالكاك)تج 
عالقة  ما يظير مف ألخرل بسببلإحداىما لمتأسيس  جيعمت كالتجربة المفٌسر ليا، ،التجربة المفٌسر بيا

بيف الفتحة كاأللؼ، كالعالقة بيف الضٌمة كالكاك، كىذا السمكؾ خمؽ نكعا مف العالقة كذلؾ بيف 
 كسنمٌثؿ لمظاىرة ،شابيا، أك شيئا آخرالحركتيف، كعالقة بيف الحرفيف، كقد يسٌمييا المغكيكف تناظرا أك ت

 عمى ىذا النحك:
 حذؼ الفتحة كالضٌمة قبؿ الياء في نحك غالمي كدارم عمى ىذا النحك:

 2حذؼ                   تج                     1تج                       

 األلؼ كالكاك الفتحة كالضمة                                                     

، ككٌؿ متعٌمقات الضٌمة كما يرتبط تجربة الضٌمة ألٌنيا أخت الكاك كذلؾ ضمف ىذه التجربة كنجد -*
بيا، ذلؾ إذا سعينا إلى تعميؽ النظر في الضٌمة، كالخركج مف كٌؿ ذلؾ إلى مختمؼ الترابطات / 

 . خرلاألالتجارب 

كقد تصير ىذه التجربة المفٌسر ليا تجربة مفٌسرا بيا، ذلؾ ما يراه بعض المغكييف أمثاؿ أبي البقاء  
ذفت منو لكقكعيا ... "العكبرٌم حينما يقكؿ:  كنظيره في التصريؼ أٌف الكاك في مستقبؿ كعد ككزف حي
يًعد، ثـ حذفت مع بقية حركؼ المضارعة مع عدـ العٌمة ليككف الباب عمى سنف  بيف ياء ككسرة نحك

عبكر مف ىذا اليمثٌؿ  ألبي البقاء العكبرٌم،ىذا التصٌكر بالنسبة الشاىد في  2كاحد كلو نظائر أخرل"
أخرل، تجربة حذؼ ىذه الكاك في  تجربة لتفسير حذؼ الكاك في مستقبؿ الفعؿ )كزف( مثالتجربة 

                                                

 .175، ص 1، المكتبة العممية، ج1952. تحقيؽ: محٌمد عمي النٌجار، مصر: 2ئص، طبف جٌني، الخصاا -1
. تحقيؽ كدراسة عبد الرحماف بف سميماف 1أبك البقاء العكبرم، التبييف عف مذاىب النحكييف البصرييف كالككفييف، ط -2

 .189، دار الغرب اإلسالمي، ص 1986العثيميف، بيركت: 
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يضع كال نقكؿ  –الكاك بيف الياء كالكسرة، مثؿ: كضع ىذه ؿ مف الباب نفسو رغـ عدـ كقكع فعااأل
 ، كسنمٌثؿ لمفكرة عمى ىذا النحك:ة بيف الياء كالفتحة، كلكٌنيا تحذؼ رغـ ذلؾعكالكاك كاق (يكضع)

 2تج                                                  1تج               

 

 الكاقعة بيف ياء ككسرة                               غير الكاقعة بيف الياء كالكسرة             

 يكٌضح ىذا الرسـ كيؼ تككف التجربة مفٌسرا ليا، كمفٌسرا بيا في اآلف نفسو.             

رىا تجربة كمف الشكاىد  ظاىرة )النصب( بكٌؿ متعٌمقاتيا في المغة العربية، باعتبا تجربة النصب: -2
في عمكميا لدل المتكٌمـ، كذلؾ استنادا إلى بعض ما الحظو المغكيكف عف ىذه الظاىرة، يقكؿ األستاذ 

كيقكؿ   1"كمراقبة العربية تشيد بكثرة دكراف الفتحة كغمبتيا عمى غيرىا مف الحركات"إبراىيـ مصطفى: 
مت الكممة في الباب األكسع األشمؿ فإٌنو لـ يكف مف داع إلى الرفع فدخ... "تأكيدا ليذه المالحظة: 

ىذا مف شأنو أف يجعؿ المتكٌمـ يقبؿ ، ك ألٌنو األكثر دكرانا في المغة كما قاؿ قبؿ ىذا 2كىك النصب"
بالنصب كتجربة، ألٌف كثرة دكراف الفتحة يعني أٌنيا تمٌس كثيرا مف جكانب المغة، كبالتالي يمكف 

اتو، كالفتحة كما يرتبط بيا، كالمنصكبات، كعالقة االنجذاب في التصٌكر إلى النصب بكٌؿ مقتضي
، كيجعمو االنتقاؿ مف تجربة إلى أخرل يبٌررالفتحة مف خالؿ المغة ككٌؿ بالحركات األخرل، مٌما 

لى جانب الفتحة قضايا النصب كمظاىره األخرل، مٌما يعٌزز فكرة تشٌكؿ  ممكنا كذلؾ كمتكٌقعا، كا 
سنحاكؿ  كالمفعكؿ، كضمف ىذه تجربة، أك تجربة الفاعؿبٌي، تجربة النصب في ذىف المتكٌمـ العر 

ف يالمغكي بعض تفسير رفع الفاعؿ مقابؿ نصب المفعكؿ، بعيدا عف عٌمة الخٌفة كالثقؿ التي فٌسر بيا
ك إسحاؽ في رفع الفاعؿ كنصب المفعكؿ: إٌنما فيعؿ ذلؾ لمفرؽ أبه الظاىرة، قاؿ ابف جٌني: "قاؿ ىذ

، كذلؾ أٌف الفعؿ  3"فياٌل عيكست الحاؿ فكانت فرقا أيضا" بينيما" ثـٌ سأؿ نفسو ـٌ قاؿ "الذم فعمكه أحـز ث

                                                

 .79، ص 1992. القاىرة: 2لنحك، طإبراىيـ مصطفى، إحياء ا -1
 .98نفسو، ص  -2
 .49، ص 1. ج2بف جٌني، الخصائص، طا -3

 حذؼ الكاك حذؼ الكاك
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ال يككف لو أكثر مف فاعؿ كاحد، كقد يككف مفعكالت كثيرة، فرفع الفاعؿ لقٌمتو، كنصب المفعكؿ 
لشاىد كٌنا قد رأينا ىذا ا 1لكثرتو، كذلؾ ليقٌؿ في كالميـ ما يستثقمكف كيكثر في كالميـ ما يستخٌفكف"

ـٌ بالنسبة لالستعارة فتفسيره ىك تجربة الكثرة بالنسبة إل  لحدفي ما سبؽ في مسألة الخٌفة كالثقؿ، أ
ٌما النصب، فكالىما يمٌثؿ الغمبة بيف عناصر النمط الذم ينتمي إل  يوالظاىرتيف: إٌما المفعكؿ، كا 

 حضكرا األكثر بالنصك  ظاىرة الفاعؿ،ب مقارنةفظاىرة المفعكؿ ىي األكثر حضكرا في الكالـ العربٌي 
 رٌبما ىك ،اإلعراب، فتأسيس النصب لممفعكؿ أك المفعكؿ لمنصب في حاؿ الحركات األخرلمف باقي 

الذم حدث أثناء الكضع األكؿ بالنسبة إلحدل ىاتيف الظاىرتيف، كلذلؾ إذا جمعنا بيف ما قيؿ /  األمر
ٌمـ، صار بإمكاننا تفسير إحدل ٌسس في ذىف المتكٌمـ بالنسبة لمنصب، كمثؿ ذلؾ بالنسبة لممتكأأك ت

في تجربة الكسرة، كفي تجربة  كمثؿ ذلؾ يقاؿ ،عمى طريقة االستعارة التصٌكرية التجربتيف باألخرل
   .العطؼ كغير ذلؾ، ك كالتنكيركتجربة المٌد، الضٌمة، 

                                                

 .49، ص 1. ج2بف جٌني، الخصائص، طا -1
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 خاتمة:
 نخمص في ختاـ ىذه الدراسة إلى جممة مف النتائج كىي عمى النحك اآلتي:

معاف النظر في نحك المغة  دكرىما محكرمٌ العامؿ كالعمة مفيكماف  - لتطكير النظرية النحكية العربية، كا 
 ة، ككنيما يعٌمقاف النظر في خمفيات تشٌكؿ مختمؼ األنماط النحكية.العربي

 –العامؿ  -استصحاب الحاؿ –عٌمة  –قياس  –الظاىر حيف نسٌمط الضكء عمى المفاىيـ )سماع  -
اإلعراب( مف حيث إٌف السماع ىك القياس عمى النمكذج أك ترؾ القياس إذا تعارض الحاصؿ منو مع 

ؾ القياس، كمفيكما العامؿ اإلعراب قائماف عمى التعميؿ كالعٌمة ركف في المسمكع، كاالستصحاب تر 
 القياس، كعميو يمكف اختزاؿ أصكؿ النحك العربي في مفيـك كاحد كىك القياس.

القياس النحكٌم قياساف، أحدىما ىك قياس المغة عمى المغة كما ىك معركؼ لدل النحاة، كىك بمعنى  -
مغة عمى المغة بمعنى التصٌكر كليس بمعنى االستنباط كيمكف التعبير عنو االستنباط، كاآلخر ىك قياس ال

 كالنقيض كاألصؿ لتصٌكرات الذىنية كالنظير كالمثؿبمفيـك )الحمؿ( ألٌنو قائـ عمى العالقات المنطقية كا
ذا اعتبرناه قياسا فألٌنو تصٌكر قائـ عمى الخمفية البنيكية، لـ يخرج عف عالقة المغة ب  المغةكالفرع كا 

كالتصٌكر عند المعرفييف يشمؿ قياس المغة عمى غير المغة كذلؾ كقياس المغة عمى المغة جزء منو، لعدـ 
 الفصؿ بيف الممكة المغكية كالمعرفة العامة كما يقكلكف.

القياس مظير مف مظاىر حدكث العالقات بيف األنماط النحكية، كبالقياس يمكف تفسير بعض  -
 معرفيكف إٌنيا تحدث بمجكء المتكٌمـ إلى ما أسمكه: االستعارة التصٌكرية.الجكانب التي يقكؿ ال

النسؽ التصٌكرٌم قائـ عمى مجمكع العمؿ، منو ما يقـك عمى عٌمة كاحدة، كالعمة البنيكية، كمنو ما يقـك  -
كالعامؿ  عمى مجمكعة مف العمؿ المٌتصمة فيما بينيا لعالقة ما، كالعٌمة االجتماعية التي تتضٌمف التجربة

 النفسي...
 ىناؾ نسؽ تصٌكرم في كٌؿ األحكاؿ: لغكم/استخفاؼ كاستثقاؿ/ اجتماعي نفسي ... -

يكجد بيف ىذه المصطمحات: االسـ/ الفعؿ/الفرع/األصؿ/ مثال عالقة، ككنيا تذكر جميعا في مكضكع  -
ا بيف المقصكر اإلعراب كليذه المصطمحات عالقات أخرل تمتٌد مع فركع كٌؿ منيا، كتكجد عالقة م

كالصحيح: مف حيث إبداؿ التنكيف ألفا لمكقؼ في األٌكؿ، كاإلبداؿ في الثاني في حاؿ النصب كالعالقة 
 عالقة بو كمكاطف اإلبداؿ كظركفو بيف االسـ المقصكر ككٌؿ لفظ يقع فيو إبداؿ كالسيما إف كاف لمنصب

ما ليا مف عالقة بالبناء كاإلعراب، كعالقة التنكيف عالمة لمتنكير، كالتنكير بدؿ لإلضافة، كاإلضافة ك 
 ط إلعراب األسماء السٌتة بالحركؼبيف اإلضافة كالتثنية كالجمع في التفٌرع عف اإلفراد الذم ىك شر 

كالتثنية كالجمع فرع عف المفرد مثمما أٌف اإلعراب بالحركؼ فرع عف اإلعراب بالحركات، فقد يككف ليذه 
ـ لدل المتكٌمـ، كعميو يمكف كذلؾ إدراؾ مختمؼ أشكاؿ الترابط المكجكد العالقات دكر في صناعة الكال
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دراؾ ىذه العالقات ضركرم في مجاؿ  ـٌ فيما بينيا جميعا، كا  بيف ىذه األنماط كبيف أنماط أخرل، ث
 التخطيط لتعميـ نحك المغة العربية.

 مسألة اإلعراب كالبناء. لقد الحظنا عالقة بيف الذىف، كالمعرفة، كالبنية في مسالة كاحدة، كىي -

إٌف نحك المغة العربية قائـ عمى التصٌكر المعرفٌي المتعٌدد الخمفيات، سكاء أكاف ذلؾ في نظريتو  -
كمفاىيـ تمؾ النظرية، أك كاف فيو كنظاـ، كىذا التصٌكر أساسو العالقات المنطقية حيف يتعٌمؽ األمر 

الخمفية المعرفية، كالجانب النفسٌي حيف تككف الخمفية  بالخمفية البنيكية، كالمعرفة العاٌمة عندما تككف
الفيزيكلكجية، كىذه الخمفية البنيكية بعالقاتيا المنطقية ىي المقصكدة في نظرنا بأف تككف العمدة في 

 التخطيط لنحك تعميمٌي جديد.
لتي يتكٌمـ عنيا العالقات التي ظيرت بيف األنماط النحكية يمكف اعتبارىا آثارا لالستعارة التصٌكرية ا -

  المعرفيكف.
العالقات في المغة حمكؿ كقياسات، أك عبكر مف مجاؿ إلى مجاؿ كما يرل اليككؼ كجكنسكف مف  -

خالؿ االستعارة التصٌكرية، ىذه االستعارة التي نراىا قريبة جدا مف فكرة القياس، كلذلؾ نرل أٌف التركيب 
فرد الذم يتكٌكف مف الحركؼ بالعدد نفسو مف األلفاظ الذم يتكٌكف مف عد مف الكحدات قد يحمؿ عمى الم

 في التركيب، كما أخبر بذلؾ ابف جٌني حيف عٌمؿ لتكالي الضٌمتيف في مثؿ عينيؽ كطينيب.
العالقات بيف النماط تٌتخذ اٌتجاىات مختمفة رٌبما، فقد الحظنا عالقات بيف المفرد كالمفرد، كبيف المفرد  -

 لنا عالقة بيف التركيب كالتركيب عالقات بيف الحركات اإلعرابية، كبدتكالتركيب، كالذم نتجت عنو 
مة في الحمكؿ نتجتيا البناءات التصٌكرية الممثكىذه العالقات ىي في حقيقتيا ارتباطات كتعالقات ا

 . كمختمؼ اإلسقاطات كالقياسات كالبناءات االستعارية التصٌكرية
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 قائمة المصادر والمراجع
 المعاجم:
 .04ابف سيده، المخٌصص، دط. بيركت: دت، دار الكتب العممية، ج  -0
 ابف منظكر، لساف العرب، دار المعارؼ. -2

مكتبة  ،2114مصر العربية: ميكرية ج .4ط ، الكسيطالمعجـ  ،المغة العربية المصرممجمع  -3
  الدكلية. الشرؽ

 الكتب العربية:
 .0، ج08إبراىيـ بف عبد العزيز أبك حميد "عمـ المغة العصبي" مجٌمة جامع اإلماـ، دت، العدد  -0
 .0992. قٌدـ لو طو حسيف بؾ، القاىرة: 2اىيـ مصطفى، إحياء النحك، طإبر  -2

ابف القٌطع الصقٌمي، كتاب أبنية األسماء كاألفعاؿ كالمصادر، تح: أحمد محمد الدايـ، القاىرة:  -3
 ، مطبعة دار الكتب المصرية.0999

تحقيؽ: محمد  ة، دط،أبك البركات عبد الرحماف بف محٌمد بف أبي سعيد األنبارم، كتاب أسرار العربي -4
 بيجة البيطار دمشؽ: دت، مطبكعات المجمع العممي العربي بدمشؽ.

 .0، عالـ الكتب، ج0983. بيركت: 3أبك زكريا يحي بف زياد الفراء، معاني القرآف، ط -5

، المكتبة 0952. تحقيؽ: محمد عمي النٌجار، مصر: 2أبك الفتح عثماف بف جٌني، الخصائص، ط -6
 .0العممية، ج

. تحقيؽ: إبراىيـ مصطفى كعبد اهلل 0فتح عثماف بف جٌني، المنصؼ لكتاب التصريؼ، طأبك ال -7
 .0، الييئة العامة لمكتب، ج0954أميف، اإلسكندرية: 

، دار 0979. تحقيؽ: مازف المبارؾ، بيركت: 3أبك القاسـ الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ط -8
 النفائس.

سطي، كتاب األفعاؿ، تح: حسيف محمد محمد شرؼ أبك عثماف سعيد بف محٌمد المعافرم السرق -9
 .0، الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية، ج0992كمحمد ميدم عالـ، القاىرة: 

 .، دار محمد عمي لمنشر2101. تكنس: 0األزىر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، ط -01
 ، جامعة الممؾ سعكد.0999ض: أحمد مطر عطية، العمة النحكية محاكلة تفسير نظاـ المغة، الريا -00
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جميؿ عكيضة، األنماط المغكية مفيكميا، أىدافيا كأساليب تدريسيا كالتدريب عميا، دط. األردف  -02
 .، األكنركا2110

مؤٌسسة  0985ح: فخر الديف قبادة، بيركت: . ت0الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، كتاب الجمؿ في النحك، ط
 الرسالة.

 .، دار القصبة لمنشر2116. الجزائر: 2خكلة طالب اإلبراىيمي، مبادئ في المسانيات، ط -03
. مراجعة إميؿ بديع يعقكب، بيركت: 0صرؼ، طراجي األسمر، المعجـ المفٌصؿ في عمـ ال -04

 ، دار الكتب العممية.0993
 ، مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية.0963سعيد األفغاني، في أصكؿ النحك، دط. دمشؽ:  -05
 .0ج ركف، القاىرة: دت، مكتبة الخانجيسيبكيو، كتاب سيبكيو، دط. تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىا -06
 ، دار المعارؼ.0968. القاىرة: 7دارس النحكية، طشكقي ضيؼ، الم -07
 ، مكتبة اآلداب.0994عادؿ خمؼ، نحك المغة العربية، دط. القاىرة:  -08
 . مصر: دت، دار المغارب.3عباس حسف، النحك الكافي، ط -09
 ، منشكرات اتحاد الكتٌاب العرب.0997عبد اإللو نبياف، ابف يعيش النحكٌم دراسة، دط. دب:  -21
 ، مسكمياني.2101. تكنس: 0عبد الجبار بف غربية، مدخؿ إلى النحك العرفاني، ط -20
، منشكرات 0996عبد الحميد عبد الكاحد، بنية الفعؿ قراءة في التصريؼ العربي، صفاقص:  -22

 .13كميات األدب كالعمـك اإلنسانية، العدد: 
. تحقيؽ 2كض طٌي االقتراح، طعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، فيض نشر االنشراح مف ر  -23

حياء 2112كشرح: محمكد يكسؼ فٌجاؿ، اإلمارات العربية المتحدة:  ، دار البحكث كالدراسات اإلسالمية كا 
 .0التراث، ج

. شرحو كضبطو كصححو 3عبد الرحمف جالؿ الديف السيكطي، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، ط -24
د أحمد جاد المكلى بؾ كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ كعمي كعنكف مكضكعاتو كعٌمؽ عمى حكاشيو: محم

 .2، مكتبة دار التراث، ج 2118محمد البجاكم، القاىرة: 
 0984محمكد محمد شاكر، القاىرة:  عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، قرأه كعٌمؽ عميو: -25

 مكتبة الخانجي.
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األطمس لمدراسات كالترجمة  ، دار2111. دمشؽ: 2غازم مختار طميعات، في عمـ المغة، ط -26
 .كالنشر
 ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.2110. عماف: 0فاضؿ السامٌرائي، تحقيقات نحكية، ط -27
 .، دار الفالح لمنشر كالتكزيع0999محمد عمي الخكلي، قكاعد تحكيمية لمغة العربية، دط. دب:  -28
. 4ط ابف مضاء كضكء عمـ المغة الحديث النحاة كرأم محمد عيد، أصكؿ النحك العربٌي في نظر -29

 عالـ الكتب. 0989القاىرة: 
ت: دت، دار النيضة العربية لمطباعة ك محمكد السعراف، عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، دط. بير  -31

 .كالنشر
 محمكد عكرة، أسس عمـ االجتماع، دط، بيركت: دت، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر -30

 .كالتكزيع
دار قباء  0997دة مزيدة كمنٌقحة، القاىرة: محمكد فيمي حجازم، مدخؿ إلى عمـ المغة، طبعة جدي -32

 .لمطباعة كالنشر كالتكزيع
الحكلية  ، مجمس النشر العممي0992/0993ت: مصطفى زكي التكني، عمؿ التغيير المغكم، الككي -33

 .الثالثة عشر الرسالة الرابعة كالثمانكف
 ، مطبكعات جامعة الككيت.0991. الككيت: 0مصطفى النحاس، مف قضايا المغة، ط -34
. بيركت: 2)الجممة البسيطة( ط ميشاؿ زكريا، األلسنية التكليدية كالتحكيمية كقكاعد المغة العربية -35

 ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع.0986
المجمس  0978جٌمة عالـ المعرفة، الككيت: م ة المعاصرة""أضكاء عمى الدراسات المغكي نايؼ خرما -36

 .9الكطني لمثقافة كالفنكف، العدد 
 ، الجامعة المستنصرية.0988. دب: 0ىادم نير، عمـ المغة االجتماعي عند العرب، ط -37
ىبة اهلل بف عمي بف محمد بف حمزة الحسني العمكم، أمالي ابف الشجرم، تحقيؽ محمكد محمد  -38

 .3، مكتبة الخانجي، ج0992. القاىرة: 0ي، طالطناح
 0997المعرفية كالجمالية، عٌماف: يكسؼ أبك العدكس، االستعارة في النقد األدبي الحديث األبعاد  -39

 .األىمية لمنشر كالتكزيع
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 .، المغة كالسمكؾ: المغكيات األنثركبكلكجيةedgar .c. polomeإدجر. س بكلـك  -0
 .، المغة مقدرة عقميةP.H.Mathewsب.ق.ماثيككز  -2
، 0996بيركت: . 0بيار أشار، سكسيكلكجيا المغة، مع مقدمة مف المؤلؼ خاصة بالطبعة العربية، ط -3

 .منشكرات دار عكيدات
تيرينس مككر ككرستيف كارلنغ، فيـ المغة نحك عمـ لغة لما بعد مرحمة جكمسكي، ترجمة: حامد  -4

 .، دار الشؤكف الثقافية العامة0998. بغداد: 0حسيف الحجاج مراجعة: سميماف داكد الكاسطي، ط
. الرياض: 2ترجمة: محمد زياد كبة، طجفرم سامسكف، مدارس المسانيات التسابؽ كالتطٌكر،  -5

 .، جامعة الممؾ سعكد0994
  2بيا، ترجمة: عبد المجيد جحفة، طجكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، االستعارات التي نحيا  -6

 ، دار تكبقاؿ لمنشر.2119
جكرج اليككؼ كمارؾ جكنسكف، الفمسفة في الجسد: الذىف المتجسد كتحديو لمفكر الغربي، ترجمة  -7

 .فة، دار الكتاب الجديد المتحدةكتقديـ عبد المجيد جح
. 0ط حسف ناظـركماف ياككبسكف، االٌتجاىات األساسية في عمـ المغة، ترجمة: عمي حاكـ صالح ك  -8
 .، المركز الثقافي العربي2112غرب: الم
. 0ط تقميد الغربي مف سقراط إلى سكسكرركم ىاريس كتكلبت جي تيمر، أعالـ الفكر المغكم ال -9

 .، دار الكتب الكطنية2114ترجمة: أحمد شاكر الكالبي، ليبيا: 
بي: مالؾ فرديناف دم سكسكر، عمـ المغة العاـ، ترجمة: بكئيؿ يكسؼ عزيز، مراجعة النص العر  -01

 .، دار آفاؽ عربية0985يكسؼ المطمبي بغداد: 
 2119. سكرية: 0جمة: عدناف حسف، طنعـك تشكمسكي، أفاؽ جديدة في دراسة المغة كالعقؿ، تر  -00

 .دار الحكار لمنشر كالتكزيع
 الكتب بالمغة األجنبية:

1- Hans-Jorg Schmid, Susanne Handl, Cognitive fondations of linguistic usage 

patterns, Germany : 2010. 
2- Vyvyan Evans and Melanie Green, cognitive linguistics an introduction, Edin 

Burgh university press, 2006. 

الكتب المترجمة:



 

260 
 

3- William Croft and D. Alane Cruse, cognitive linguistics, Cambridge university 

press, 2004 , p 01 introduction.  
4- Gunter Radden and René Dirven, cognitive english grammar, John publishing 

company. 

5- Ronald W. Langacker, cognitive grammar a basic introduction, oxford univercity 

press : 2008. 

 المجاّلت والدوريات:
 مجٌمة الدراسات القرآنية، دب: دت، العدد الثامف، السنة الرابعة. -1
 .0، منشكرات كمية اآلداب منكبة، المجٌمد العاشر، ج2113المعنى كتشٌكمو، دب:  -2
 .7، العدد: 07، جامعة آؿ البيت، المجٌمد: 2100مجٌمة المنارة، دب:  -3
 .2ك 0، العدد 22، المجٌمد 2116: مجٌمة جامعة دمشؽ، دمشؽ -4
 .10، العدد 13، جامعة القدس المفتكحة، الجٌمد 2117مجٌمة جامعة الخميؿ لمبحكث، فمسطيف:  -5
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 رموز ومصطلحات البحث

 

 نسق تصّوريّ  ن
 داللة د

 داللة محتملة د ~
 حقل داللي ح د
 مجال معرفي م م

 فضاء ذهني ف ذ 
 فضاء ذهني محتمل ف ذ ~

 تصّور ص
 بناء تصّوري ب ص

 عبارة عا
 عالقة ع
 تصّوريّ نسق  ن
 قالب ذهنيّ  ق
 عّلة فيزيولوجية ف.ع 

 بنيوية عّلة بع .
 عّلة ذهنية ع ذ

 أساس فيزيولوجي ف.أ 
 أساس ذهني ذ.أ 
 أساس معرفي م.أ 
 أساس بنيوي ب.أ 
 

 



 ملّخص البحث

لقد حاولنا إبراز الجانب المتخّفي وراء طبيعة المفاىيم النحوية لمنظرية العربية، كمفيومي القياس    
والعّمة النحويين، والمعطيات الفكرية لمنّحاة والمغويين العرب، قديما وحديثا، المتمّثمة في تعميالتيم 

لما اعتبرناه الخمفيات واألسس وتفسيراتيم لمختمف الظواىر المغوية العربية، ىذا الجانب الممّثل 
التي تأّسس عمييا ىذا الفكر النحوّي العربّي بشّقيو، ولقد كانت ىذه المقاربة عمى ضوء مدرسة 

، وحين حّممنا والحظنا مفيومّي القياس والعّمة النحويين، وأمعّنا النظر في مواقف ةالمعرفيّ  لمسانياتا
لم نجد سبيال إلى الفصل بين نتاج ىذه  ،مغويةالمغويين والنحاة العرب من مختمف الظواىر ال

ىذه المالحظة التي شممت بعض جوانب النظرية النحوية وأسس النظرية المعرفية،  ،المالحظة
العربية، وآراء المغويين العرب النحوية، وبعض األنماط النحوية العربية، ومراقبة بعض أشكال 

ىذين الطرفين: المسانيات االمعرفية، والنظرية النحوية الكالم لدى الفرد العربّي المثالّي، فجمع بين 
 العربّية، ومواقف المغويين العرب، البناء التصّورّي، واالستعارة التصّورية.

   We tryed to illustrate what could be behind the nature of somme arabic 
gramatical theoretical notions, such as )القياس( and ( ّمةالع ) and somme of 
the intellective data of the most arabic linguists and grammarians famous 
represented by theire explanations and commentarys and constructions, 
the words and grammatical structures of a language reflect the physical, 
psychological and social experiences of its human creators then we 
observed somme gramatical categories of arabic language, we did the 
approach witch is founded on the cognitive grammar theory, witch claims 
that language is part and parcel of our overall cognitive and human 
make-up, and finally, we found that the two theories (arabic and cognitive 
grammar) ar so convergent, and the arabic theory, seams to be a 
cognitive theory. 
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