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التاريخ2020-01-25 :

سعادة أ .د .رئيس تحرير مجمة المسانيات العربية

الرقمL20/065 ARCIF :

المحترم

مركز الممك عبد اهلل بن عبد العزيز الدولي لخدمة المغة العربية ،الرياض /السعودية

تحية طيبة وبعد،،،
يسر معامل التأثير واالستشهادات المرجعية لممجالت العممية العربية (ارسيف  ،)ARCIF -أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" لإلنتاج والمحتوى

العممي ،إعالمكم بأنو قد أطمق التقرير السنوي الخامس لممجالت لمعام .2020

يخضع معامل التأثير "ارسيف  "Arcifإلشراف "مجمس اإلشراف والتنسيق" الذي يتكون من ممثمين لعدة جهات عربية ودولية( :مكتب اليونيسكو

اإلقميمي لمتربية في الدول العربية ببيروت ،لجنة األمم المتحدة لغرب اسيا (اإلسكوا) ،مكتبة االسكندرية ،قاعدة بيانات معرفة ،جمعية المكتبات

المتخصصة العالمية /فرع الخميج) .باإلضافة لمجنة عممية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة عممية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.

ومن الجدير بالذكر بأن معامل "ارسيف  "Arcifقام بالعمل عمى فحص ودراسة بيانات ما يزيد عن( )5100عنوان مجمة عربية عممية أوبحثية في

مختمف التخصصات ،والصادرة عن أكثر من ( )1400ىيئة عممية أو بحثية في ( )20دولة عربية (،باستثناء دولة جيبوتي وجزر القمر لعدم توفر
البيانات) .ونجح منيا ( )681مجمة عممية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "ارسيف  "Arcifفي تقرير عام . 2020
ويسرنا تينئتكم واعالمكم بأن مجمة المسانيات العربية الصادرة عن مركز الممك عبد اهلل بن عبد العزيز الدولي لخدمة المغة العربية ،السعودية قد

نجحت بالحصول عمى معايير اعتماد معامل "ارسيف  "Arcifالمتوافقة مع المعايير العالمية ،والتي يبمغ عددىا ( )31معيا ار ،ولالطالع عمى ىذه

المعايير يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي/http://e-marefa.net/arcif/criteria :

و كان معامل "ارسيف  " Arcifلمجمتكم لسنة  .)0.2353( 0000ونينئكم بحصول المجمة عمى:

 المرتبة األولى في تخصص اآلداب من إجمالي عدد المجالت ( )10عمى المستوى العربي ،مع العمم أن متوسط معامل ارسيف لهذا
التخصص كان ( .)14100وصنفت في ىذا التخصص ضمن الفئة (األولى  ،)Q1وىي الفئة األعمى.

 المرتبة األولى في تخصص المغة العربية من إجمالي عدد المجالت ( )63عمى المستوى العربي ،مع العمم أن متوسط معامل ارسيف
لهذا التخصص كان ( .)141.3وصنفت في ىذا التخصص ضمن الفئة (األولى  ،)Q1وىي الفئة األعمى.

و بإمكا نكم اإلعالن عن ىذه النتيجة سواء عمى موقعكم اإللكتروني ،أو عمى مواقع التواصل االجتماعي ،و كذلك اإلشارة في النسخة الورقية لمجمتكم
إلى معامل "ارسيف  "Arcifالخاص بمجمتكم.

وتفضموا بقبول فائق االحت ارم و التقدير
أ.د .سامي الخزندار

رئيس مبادرة معامل التأثير
" ارسيف "Arcif
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المقدمة

تستمر مجلة اللسانيات العربية في التزامها بالمكتسبات التي حصلت عليها ،والمكانة التي
اختارتها لنفسها ،وعلى رأس ذلك منزلتها المرموقة لدى الباحثين وأهل االختصاص ،والتتويج
المشرف الذي نالته بعد صدور التقرير الخامس لعام 2020م عن معامل التأثير واالستشهادات
المرجعية للمجالت العلمية العربية (أرسيف  ،)ARCIFحين ح ّلت في المركز األول في مجال اآلداب،
متقدمة على جميع مجالت العالم العربي .وهي مكتسبات ندرك قيمتها ومردودها اإليجابي على
البحث والباحثين في اللسانيات واللغة العربية بشكل عام.

وإن هيئة تحرير المجلة لتدرك بفخر أن التزامها الدقيق بالمعايير المنهجية هو الذي قاد
تتبوأ هذه المكانة الرائدة ،وهي مكانة تحفزنا على المواصلة بإصرار للمحافظة على
المجلة إلى أن ّ
هذا المستوى ،وتجعلنا أشد التزاما بمعايير الكتابة العلمية واالستمرار في هذا النهج مستقبال لنشر
بحوث ترقى إلى تطلعات الباحثين في اللسانيات العربية.
ويأتي هذا العدد الثاني عشر متوافقا مع شروط المنهجية العلمية التي نستهدفها ونطمح
إليها ،ويجمع كاألعداد التي سبقته بين المقاربات النظرية والمعالجات التطبيقية ،فيطارح قضايا
اللغة العربية بمنظور العصر والحداثة ،ويتناول قضايا لغتنا العربية األصيلة من خالل منهجيات
معاصرة تنهل من النظرية اللسانية الحديثة .وهو النهج الذي التزمت به المجلة منذ صدورها
وحافظت عليه في جميع أعدادها.
ويتضمن هذا العدد عشر دراسات تبدأ بدراسة بعنوان «أين تشومسكي اليوم من مسألة تطور
اللغة؟»؛ ثم دراسة بعنوان «البنية اإلبالغية ووصف العربية :المح َّدث عنه والمح َّدث به نموذجا»؛
معنى-نص :الفعل المضارع
نظرية
فدراسة عن «العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ّ
ّ
المركب بواو العطف» .وتأتي
أنموذجا»؛ وتعقبها دراسة عن «معنى الجمع في
الواقع بعد (ح ّتى)
ّ
ً
بعد ذلك دراسة معجمية عرفانية عن «االستعارة المقترضة :المعجم السياسي أنموذجا»؛ ثم دراسة
الـمقُ والت والقرائن»؛ وتتلوها دراسة بعنوان «الحقول
«(ح ْس ُبك) دراسة
بعنوان َ
ّ
تركيبية في ضوء َ
والمجموعات الداللية في نصوص مجال االقتصاد :دراسة في مدونة حاسوبية»؛ وتعقبها دراسة في
نموذجا)» .ثم قراءة في
«تعليم القواعد النحوية باعتماد أمثلة المدونات اللغوية( :المفعول ألجله
ً
كتاب «نظام آلي للتقطيع والتوسيم النحوي العربي للدكتورة أفراح عبدالعزيز التميمي» وينتهي
العدد بورقة في تأبين رئيس تحرير المجلة السابق ،يرحمه اهلل« ،عبدالعزيز العصيلي العالم الذي
افتقدته اللغويات التطبيقية».
ولعل القارئ الكريم يالحظ ،وهو يق ّلب صفحات هذا العدد ،ما يتميز به من تنوع في موضوعاته
وتعدد في اتجاهاته التي شملت قضايا اللسانيات العربية بفرعيها النظري والتطبيقي ،وتراوحت
بين اللسانيات النظرية والعرفانية والمدونات الحاسوبية ،وجاء ترتيب تلك الموضوعات ترتيبا
تنوع القضايا اللسانية التي عالجتها وأهميتها.
منطقيا يعكس
َ

وإن هيئة التحرير ،إذ تشكر الزمالء الباحثين الذين أنجزوا هذه الدراسات ،لتأمل في أن
هذاّ ،
يستمر عطاؤهم وأن يشارك آخرون في األعداد القادمة ببحوث تخدم لغتنا العربية وتسهم في نشرها
وتعالج قضاياها بما يساعد على فهمها وإدراك خصائصها؛ كما تشكر األساتذة الذين تفضلوا
بتحكيم بحوث هذا العدد مؤملة في استمرارهم في تحكيم القادم من موضوعات المجلة ،وتدعو
هيئة التحرير الباحثين في العالم العربي وشتى أنحاء العالم لنشر دراساتهم وبحوثهم اللسانية في
هذه المجلة المتميزة المعتمدة.

رئيس هيئة التحرير

أ.د .ناصر بن عبداهلل الغالي
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قواعد النشر بالمجلة:
تنشر المجلة البحوث الرصينة المتعلقة بقضايا اللغة العربية واللسانيات العربية
باللغة العربية ،مع إمكان النشر باللغتين اإلنجليزية والفرنسية وإحدى اللغات
العالمية األخرى؛ إذا رأت هيئة التحرير أهمية ذلك في خدمة اللغة العربية.
تنشر البحوث في المجلة بعد أن تخضع لفحص لجنة تحكيم من ذوي
االختصاص؛ للتقييم وإبداء الرأي في صالحيتها للنشر أو عدمها.
رت أم لم ُت ْنشر.
ال تلتزم المجلة بر ِّد ما يصلها من مشاركات إلى أصحابها،
سواء ُن ِش ْ
ً
ترسل المشاركات بصيغة ملف  wordمرفقة بخطاب طلب نشر موجه إلى رئيس
التحرير على البريد االليكتروني للمجلة ،ويشترط أن تكون المشاركات مصححة
ومراجعة ومتوافقة مع معايير وقواعد النشر في المجلة.
• يكون الخط المستخدم في الكتابة وفق ما يأتي:
 .1عنوان الدراسة  Traditional Arabicغامق (حجم  )18مع توسيط النص.
 .2العناوين الرئيسة  Traditional Arabicغامق (حجم )18
 .3العناوين الفرعية  Traditional Arabicغامق (حجم )16
 .4متن النص  Traditional Arabicعادي (حجم )16
 .5متن الهامش  Traditional Arabicعادي (حجم )12
• توضع الهوامش في آخر البحث ،حيث تكتب اإلحاالت العلمية والتعليقات
جميعها بعد المشاركة مباشرة (بعد الخاتمة) تحت عنوان (الهوامش
 ،)Endnotesوفق تسلسل ورودها في المشاركة ،مع التزام وضع أرقام
الصفحات.
• تكتب معلومات المصادر والمراجع مفصلة في أخر المشاركة في قائمة
خاصة بها (بعد الهوامش) تحت عنوان (المصادر والمراجع) ،وفق الهيئة
اآلتية :المؤلف ( االسم األخير ،االسم األول ،ثم الثاني) عنوان المصدر أو
المرجع ،اسم المحقق أو المترجم ،الطبعة ،معلومات النشر ( بلد النشر ،اسم
الناشر ،سنة النشر ) .وتكتب قائمة بالمراجع العربية أوالً ،تليها قائمة بالمراجع
األجنبية باستخدام.Times New Roman
• أن تتضمن الدراسة ملخصا بلغة البحث في حدود  200كلمة ،يليه ملخصا
مساويا آخر باللغة اإلنجليزية  ،Abstractمتضمنا عنوان الدراسة باللغة
االنجليزية ،وإن كان البحث بلغة أجنبية فيكون الملخص باللغة العربية.
ويثبت الملخصان مباشرة بعد عنوان الدراسة ،وأال يتم إرسالهما في ملف
منفصل.
• يشير الباحث إلى االنتماء المؤسسي حيث يكتب الباحث اسمه تحت عنوان
الدراسة جهة اليمين ( Traditional Arabicعادي) حجم  )16ويحيل
إلى جهة االنتماء في الهامش أسفل الصفحة متضمنا الدرجة العلمية
والتخصص والمؤسسة التي ينتمي إليها والبلد (حجم .)12
• يرسل البحث في ملف بصيغة وورد  wordعلى أن ال تزيد صفحاته بأي حال
من األحوال عن أربعين صفحة من الحجم العادي (. )A4
• أال يشار في ثنايا البحث على ما يشير إلى الباحث أو يدل على هويته).
المقدمة َّ
أي وسيلة نشر
يشترط في المشاركة
أل تكون منشور ًة أو قُ ّدمت للنَّشر في ِّ
ّ
أي جهة أخرى للنشر حتى
أخرى ،كما يلتزم الباحث بعدم إرسال مشاركته إلى ِّ
يصله رد المجلة.
يحق للباحث أن ينشر بحثه في مكان آخر بعد نشره في (مجلة اللسانيات العربية)
بعد مرور سنة بشرط أن يشير إلى ذلك.
يخبر أصحاب المشاركات الواردة بوصولها إلى المجلة خالل أسبوع من تسلمها.
يخبر أصحاب المشاركات بقرار لجنة التحكيم بصالحيتها للنشر أو عدمها خالل
مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ وصولها إلدارة التحرير.
قرارات هيئة التحرير بشأن المشاركة المقدمة إلى المجلة نهائية ،وتحتفظ الهيئة
بحقها في عدم اإلفصاح عن مبررات قراراتها.

أن يلتزم الباحـث تعـديل البــحــث في ضــوء ملحوظات المحكّ مين وفق التقارير
المرسلة إليه ،وموافاة المجلة بنسخة معدلة في مدة ال تتجاوز  30يوما ً من تاريخ
إرسالها إليه ،وينبغي عدم التواصل الهاتفي مع إدارة التحرير خالل هذه المدة
للسؤال عن الدراسة أو استعجالها).

 -أحكام عامة:

اآلراء والمعلومات الواردة في البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها،
وال تعبر بالضرورة عن رأي مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة
العربية أو المجلة ،ويتحمل مؤلفوها المسؤولية كامل ًة عن صحة المعلومات
واالستنتاجات ودقتها ،والحقوق الفكرية الواردة فيها.
يراعى في أول َّية النشر في المجلة تاريخ تسلم البحث وتاريخ قرار التحكيم وتنوع
موضوع المشاركات.
ترتيب البحوث في المجلة يخضع العتبارات فنية.
يرسل الكاتب الذي لم يسبق له الكتابة في المجلة مع بحثه سيرته الذاتية
والعلمية مختصر ًة وعنوان مراسلته.
يرسل المركز إلى الباحث نسخة اليكترونية من العدد الذي شارك فيه.
ال يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد إرساله إلى لجنة التحكيم إال ألسباب
تقتنع بها إدارة التحرير ،وللمجلة مطالبة الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة
على إجراءات التحكيم إذا أصر َّ الباحث على طلبه بسحب مشاركته وعدم متابعة
إجراءات نشرها ،ولم تقتنع إدارة التحرير بمبررات طلبه.
عدم التزام المشاركات المرسلة للنشر بقواعد ومعايير النشر ،سيقود إلى رفض
المشاركات مباشرة ،بدون عرضها على هيئة التحرير.

خطوات النشر في المجلة:
ترسل خطابات طلب النشر ،والدراسات والبحوث والمشاركات إلى إدارة التحرير
موجهة لرئيس هيئة التحرير على البريد اإلليكتروني:
.arabiclisa@kaica.org.sa , arabiclisa@gmail.com
تقوم إدارة التحرير بإشعار صاحب المشاركة بوصولها.
تعرض المشاركات في اجتماع هيئة التحرير بعد حذف أسماء المشاركين
وعناوينهم وكل ما يدل عليهم ؛ توخيا ً للحيادية والعدالة.
في حال قبولها المبدئي يتم إرسالها مع خطاب مذيل باسم رئيس التحرير إلى
وينبَّه إلى ضرورة الرَّد خالل ثالثة أسابيع من
الفاحص الذي قررته هيئة التحريرُ ،
تاريخ تسلُّمه خطاب التحكيم.
تعرض النتيجة على هيئة التحرير في اللقاء الدوري  ،ثم يبلغ صاحب المشاركة
بالنتيجة مرفقة بتعديالت الفاحصين في حال القبول ،أو باالعتذار عن عدم
القبول.
بعد استالم إدارة المجلة للنسخة النهائية المعدلة يرسل للباحث خطاب الموافقة
على النشر موقعا من رئيس هيئة تحرير المجلة ،متضمنا الوقت المتوقع لنشر
مشاركته.

صفتها
مجلة تختص بالدراسات والبحوث التي تعنى باللسانيات العربية والمدارس
اللسانية المختلفة وعالقتها باللغة العربية وتنشر المشاركات التي تتناول
اللسانيات النظرية منها والتطبيقية مثل األصوات والتراكيب وتحليل النص
وتحليل الخطاب والتداولية وكذلك علم اللغة النفسي وعلم اللغة االجتماعي
بفروعهما المختلفة وجوانبهما النظرية والتطبيقية  ،كما تهتم بتعليم اللغات
ألهلها وللناطقين بها من غير أهلها واكتساب اللغة األولى والثانية والتخطيط
اللغوي واختبارات اللغة ودراسات الترجمة والمدونات اللغوية.
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معنى-نص :الفعل
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
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ّ
أنموذجا.
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ّ
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ّ
د .نجالء شعير.
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الحقول والمجموعات الداللية في نصوص مجال االقتصاد :دراسة على
مدونة حاسوبية.

د .علي محمد آل مشهور.

تعليم القواعد النحوية باالعتماد على أمثلة المدونات اللغوية.
نموذجا).
(المفعول ألجله
ً
د.أحمد عبد الغني محمد .

قراءة في كتاب الدكتورة أفراح عبدالعزيز التميمي :نظام آلي للتقطيع
والتوسيم النحوي العربي.
د .سلطان المجيول.

عبدالعزيز العصيلي العالم الذي افتقدته اللغويات التطبيقية.
د .هند بنت شارع بن عائض القحطاني.
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أين شومسكي اليوم من مسألة تطور اللغة؟
أ.د .محمد غاليم *

( )

«[كتاب] ملاذا نحن فقط :اللغة والتطور ،لبورويك وشومسكيْ ،2016 ،ير ُسم
حكاية تطورية ال يمكن أن تستقيم إال إذا كان جوهر اللغة بسيطا ،مقصورا عىل َض ّم.
لكن اللغة أكثر من ذلك بكثري» .مارك هاوزر ( ،)2016ص.5 .
«ليست اللغة هي التي انبثقت ،بل هو الدماغ اجلاهز للغة» .سيدريك بويك
(2017ب).

ملخص:

يتناول البحث موقف شومسكي الراهن من مسألة تطور اللغة ،ومقارنته بموقفه
السابق ،وموقعه من التصورات السائدة اليوم ،بخصوص هندسة امللكة اللغوية
وتطورها وعالقتها بالفكر ،بني العلامء والباحثني يف اللسانيات والتطور األحيائي
للغة واملعرفة وغريمها.
ويستدل البحث بصفة خاصة باملواقف احلالية لبعض أشهر الباحثني الذين سبق
هلم أن سامهوا ،كل بدرجة معلومة ،يف الدفاع عن تصور شومسكي قبل سنوات
قليلة يف بعض أعامهلم ،كفيتش وهاوزر يف دفاعهام السابق عن «افرتاض التكرار
فقط» سنتي  2002و ،2005وكسدريك بويك يف  2005ويف أعامل أخرى.

ونبني ،من جهة ،كيف أن موقف شومسكي احلايل ،من خالل بورويك وشومسكي
( )2016وشومسكي ( ،)2017ال خيتلف يف جوهره عن موقفه السابق ،إن مل يكن
أكثر رصامة؛ ونبني ،من جهة ثانية ،كيف جتاوز فيتش وهاوزر وبويكٌّ ،
كل بطريقته،
* جامعة حممد اخلامس ،الرباط.
أرسل البحث بتاريخ 2020/11/19م ،وقبل للنرش بتاريخ 2020/12/13م.

5
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

تصور شومسكي بعد أن كانوا لفرتة حمددة من داعمي هذا التصور ببعض أعامهلم يف
َ
 ويشمل هذا التجاوز أبرز القضايا ذات األمهية اجلوهرية يف دراسة هندسة.املجال
 وعىل.امللكة اللغوية ومكوناهتا الرئيسة وتطورها وصلتها بتطور الفكر واملعرفة
رأس هذه القضايا أن امللكة اللغوية أغنى بكثري من أن ختتزل يف العملية التكرارية
«الض ّم») التي ت ََّبي أهنا متفشية يف امللكات املعرفية األخرى؛ وأن فرادة
َّ (أو عملية
 وليس يف اللغة التي،)اإلنسان تكمن يف الطبيعة التأليفية والتوليدية لفكره (ودماغه
. جماال من بني جماالت أخرى لتجيل تلك الطبيعة، رغم أمهيتها،تبقى
Abstract
The research deals with Chomsky’s current position on
language evolution; compared to his previous one, as well
as to his position to the current prevailing conceptions
regarding the architecture of language, its evolution and
its relation to thought, as conceived among scientists and
researchers in linguistics and biological development of
language and cognition.
In particular, the research reflects current positions of the
most famous researchers having, a few years ago, defended
to some degree Chomsky’s conception, in some of their
works. The researchers referred to are Fitch and Hauser,
in their previous defense of “recursion only hypothesis”
in 2002 and 2005, and Cedric Boeckx in 2005 among other
works.
We show how the current position of Chomsky, expressed
in Berwick and Chomsky (2016) and Chomsky (2017), is
essentially the same as before, if not more stringent. We
also show how Fitch, Hauser and Boeckx, have bypassed
Chomsky’s position, in their own ways, after supporting it
in their works for a limited period. This bypassing includes
the most important issues in the study of the architecture
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of the language faculty, its main components, its evolution
and its relation to the evolution of thought and cognition.
At the head of these issues are that language faculty is
much richer than to be reduced to recursive operation (or
“merge”) which was found out to be pervasive in the other
cognitive faculties; and that the uniqueness of human being
lies in combinatorial and generative nature of thought
(and brain); not in language which, despite its importance,
remains one of the other areas to manifest that nature.

تقديم

تنبع فكرة هذا البحث من رغبة يف تلمس بعض اإلجابات عن تساؤل يتعلق بام
بقي من «افرتاض التكرار فقط» ( )recursion only rypothesisالذي دافع عنه
بحث هاوزر وفيتش وشومسكي ( ،)2002وما يرتبط به من تصورات عن هندسة
اللغة وتطورها وعالقتها بالفكر خاصة؛ وما آل إليه موقف أصحاب هذا االفرتاض
(((
الثالثة بعد ذلك.

لقد ختىل اثنان عن االفرتاض املذكور وظل الثالث ،وهو شومسكي ،حمافظا عليه.
ويالحظ أن من ختىل عن االفرتاض مها املختصان يف جمال التطور األحيائي للمعرفة،
َ
وخاصة تطور اللغة؛ أي يف املوضوع الرئيس الذي تناوله الباحثون الثالثة يف
البحثني املتعلقني باالفرتاض املذكور :هاوزر وشومسكي وفيتش ( )2002وفيتش
وهاوزر وشومسكي ( .)2005فامرك هاوزر عامل خمتص يف علم األحياء التطوري
واملعرفة احليوانية ،ويف دراسة سلوك اإلنسان ،بام يف ذلك اللغة والتواصل ،وسلوك
الرئيسات؛ وتيكومسيه فيتش عامل خمتص يف علم األحياء املعريف التطوري ،ويف
دراسة التطور األحيائي للمعرفة ،وخاصة اللغة والكالم واملوسيقى .فكان تطور
موقفهام ناجتا عن التقدم احلاصل باطراد يف العلوم التي هلا صلة وثيقة باملوضوع،
وعىل رأسها علم األحياء التطوري ،وعلم األعصاب املعريف ،وعلم النفس املقارن
(البرشي واحليواين) ،وعلم الرئيسات ،الخ .وهذا التطور املساير حلركة العلم هو
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الطبيعي املنتظر يف املامرسة العلمية (((.وسنرى ،باختصار ،أن مثل هذه االعتبارات
حارضة يف تعبريمها عن مواقفهام اجلديدة ،املوافقة ،من حيث اجلوهر ،ملا دافع عنه
جاكندوف ( ،)2002وبنكر وجاكندوف ( )2005وجاكندوف وبنكر ()2005
(((
(يف انتقادمها للبحثني املذكورين آنفا) ،وباحثون آخرون كثر بصيغ خمتلفة.

املعب عنه ،من حيث اجلوهر،
أما شومسكي فقد ظل حمافظا عىل نفس املوقف َّ
يف هاوزر وشومسكي وفيتش ( )2002وفيتش وهاوزر وشومسكي ()2005
وشومسكي ( )2005مثال .وذلك واضح يف إصدارات الحقة منها عىل وجه
اخلصوص بورويك وشومسكي ( )2016وشومسكي ()2017؛ وهو أن العملية
التكرارية املسامة «ضمّ» ( )mergeهي أساس القدرة التي نملكها عىل إنتاج تعابري
الس َّلمية .يقول شومسكي
ال حمدودة باستخدام وسائل حمدودة ،والتي تولد البنية ُّ
( )2017مثال:

«هناك أدلة قوية عىل أن القدرة اللغوية البرشية خاصية أحيائية خاصة بالنوع،
وموحدة بني املجموعات البرشية ،ومنفصلة عن األنساق
وخاصة أساسا بالبرش،
َّ
وتتكون كل لغة ،باعتبارها متثيال للقدرة اللغوية البرشية ،من
املعرفية األخرى.
ّ
إجراء توليدي ينتج الهنائية منفصلة [تتجىل يف] تعابري ذات بنية ُس َّلم َّية مع تأويالت
داللية ،ومن ثمة نوعا من «لغة الفكر» ( ،)language of thoughtإىل جانب
عملية للتجسيد اخلارجي ( )externalizationيف نسق حيس-حركي معني ،عادة
(((
ما يكون صوتا».
كام يعرب عن نفس املوقف القديم من تطور اللغة؛ ومفاده أنه ما دام ال يوجد حيوان
آخر يملك عملية «ضم» ،وأن هذه العملية «بسيطة» وتشكل «جوهر اللغة» ،فإن
العملية التطورية قد متت برسعة وظهرت فجأة ،عن طريق الطفرة ،لدى نوع واحد
فحسب ،هو اإلنسان احلديث أو اإلنسان العاقل (.)Homo sapiens sapiens

لذلك ،كام سنمثل يف الفقرات املوالية ،مل جيد الكثري من الباحثني يف املجال جديدا
يف مضمون هذه اإلصدارات ،وعىل رأسها كتاب بورويك وشومسكي ()2016
الذي نتناول يف ما ييل بعض أبرز ما أثاره من نقاشات وردود ومراجعات تتعلق
بتصور هندسة امللكة اللغوية وتطورها وعالقتها بالفكر واملعرفة.
ربيع اآلخر 144٢هـ  -يناير  202١م
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وبعد أن دعمنا استداللنا يف منشورات سابقة (انظر اهلامش رقم  )1بام تم التوصل
إليه لدى باحثني خمتلفني من جماالت معرفية متعددة ،فقد فضلنا يف هذا البحث أن
نستدل بصفة خاصة ببعض أشهر الباحثني الذين جتاوزوا تصور شومسكي لقضايا
املعب عنه يف كتاب بورويك وشومسكي
تطور اللغة – وهو نفس جوهر التصور َّ
( -)2016بعد أن سامهوا ،كل بدرجة معلومة ،يف الدفاع عن هذا التصور قبل
سنوات قليلة يف بعض أعامهلم ،كفيتش وهاوزر (يف دفاعهام السابق عن افرتاض
«التكرار فقط» سنتي  2002و ،)2005وكسدريك بويك Boeckx Cedric
(يف عمل مثل بويك وبياتييل-بلامريني ( 2005صص 462-461 .مثال) من بني
أعامل أخرى) .ونضيف إىل هؤالء بعض ما أوضحته ،بخصوص كتاب بورويك
وشومسكي ( ،)2016ليليانا بروغوفاك  Progovacالباحثة املعروفة يف جمال تطور
(((
الرتكيب اللغوي.
 -١تحوالت «طفيفة»

نجد عند بورويك وشومسكي ( )2016حتوالت طفيفة («صامتة») عن بعض
األقوال السالفة .منها املوقف السابق من زمن ظهور اللغة ،الذي حتول من« :قبل
أكثر من  50.000سنة بقليل» (شومسكي ( ،)2005ص ،))3 .إىل :ما يصل إىل
 200.000سنة (بورويك وشومسكي ( ،)2016ص.)157 .

ومنها املوقف من اللغة عند إنسان نيانديرتال ( ،)Neandertalالذي حتول من
عدم امتالك اللغة إىل احتامل امتالكها (((.يقول بورويك وشومسكي (:)2016

«ربام كان السؤال األصعب هو ما إذا كان لدى النياندرتاليني لغة .وعدد
االختالفات الوراثية بيننا وبني النياندرتاليني والدينيسوفانيني ()Denisovans
[غاليم-نسبة إىل مغارة دينيسوفا بسيبرييا حيث وجدت بقايا هذا النوع برشي] قليلة
إىل حد جيعل بعض املؤلفني جييبون بنعم .وما زلنا متشككني .وال نفهم األساس
الوراثي أو العصبي للخاصية األساسية .بل يستحيل عمليا حتى أن نقول إذا كانت
لإلنسان احلديث من الناحية الترشحيية لغة قبل ثامنني ألف سنة مضت .وكل ما
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جيب علينا القيام به هو [التمثيالت] التقريبية الرمزية للسلوك اللغوي .ونالحظ،
مع تاتريسال( Tattersall )2010أن األدلة املادية للسلوك الرمزي للنياندرتال
ضعيفة بشكل استثنائي .وعىل النقيض من ذلك ،فإن اإلنسان احلديث من الناحية
الترشحيية يف جنوب إفريقيا منذ حوايل ثامنني ألف سنة ،كان يظهر عالمات واضحة
(((
عىل السلوك الرمزي  -قبل نزوحه إىل أوروبا».

ومعلوم أن ديديو ولفنسن ( Dediu and Levinson )2013كانا قد استدال
عىل امتالك إنسان نياندرتال للغة .وقد أعادا يف ديديو وليفنسن ( )2018تقييم نتائج
بحثهام حول العصور القديمة للغة يف ضوء تزايد املعلومات اجلديدة عن التطور
البرشي يف نصف مليون سنة خلت .وخلصا إىل أنه عىل الرغم من أن املعطيات
الوراثية اجلديدة تشري إىل وجود بعض االختالفات املعرفية بني إنسان نياندرتال
واإلنسان احلديث» وهي اختالفات متوقعة بعد مئات اآلالف من السنني من التطور
املنفصل جزئيا  -فإن افرتاضاهتام بأن إنسان نياندرتال كان كائنا ناطقا متاما ممتلكا
كم وافر من األدلة الوراثية ()genetic
للغة وأن تطور اللغة كان تدرجي ًيا ،يثبتها ّ
(((
واألحفورية ( )paleontologicalواألثرية ( )archeologicalاجلديدة.

إذا تركنا هذه التحوالت «الطفيفة» جانبا ،فإن افرتاض بورويك وشومسكي
ٍ
عقدة َتْنَ ُعهم من تطوير
(ُ )2016ي ْبقيهام ،إىل جانب لسانيني آخرين« ،مشدودين إىل
فرضيات أخرى بديلة واستكشاف آفاق جديدة» ،كام تقول بروغوفاك (2016ب).
وتتمثل هذه «العقدة» ،التي تسميها بروغوفاك« :عقدة شومسكي» (قياسا عىل إحالة
بورويك وشومسكي ( )2016عىل ما يسميانه« :مشكل داروين» ،مثال):
	-أوال ،يف أن املعاجلة «اجلادة الوحيدة» ملسألة اللغة وتطورها ،هي التي تتبنى
«املسلامت النظرية» التي بنيت عليها األدنوية عند شومسكي (وخاصة «األطروحة
األدنوية القوية») التي ختتزل الرتكيب يف عملية وحيدة هي «ضم» .وذلك بناء عىل
أن «النحو الكيل جيب أن يستجيب لقيد قابلية التطور ،وكلام ازداد تعقيد خصائصه
رتضة كلام َث ُقل العبء عىل أي رصد مستقبيل للكيفية التي يكون قد تطور هبا»
املف َ
(بورويك وشومسكي  ،2016ص)93 .؛
ربيع اآلخر 144٢هـ  -يناير  202١م
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	-ثانيا ،يف القول «إننا ،ببساطة ،ال نحتاج إىل تفسري أكثر من ذلك» (بورويك
وشومسكي  ،2016ص :)11 .فبالنظر إىل البساطة التي جيب أن يكون عليها
الرتكيب ،فإن تطور الرتكيب/اللغة يعادل حدثا وحيدا عاديا فحسب .وبعبارة
أخرى ،وتبعا لبورويك وشومسكي( :أ) .حتى يكون الرتكيب قابال للتطور ،جيب
أن يكون الرتكيب ذاته بسيطا للغاية؛ (ب) .وبام أن الرتكيب جيب أن يكون بسيطا
للغاية (بالنظر إىل (أ)) ،فإنه جيب أن يكون قد نشأ من خالل طفرة وحيدة طفيفة.

وهذا ،حسب بروغوفاك ،افرتاض دائري أبقى عىل عدد من الباحثني مشدودين
إىل «العقدة» املذكورة آنفا ،مادام هذا النوع من التفكري ُي ْب ِهم ما ينبغي تعلمه سواء
(((
عن الرتكيب أو عن تطوره.
ونجد عند بولس ( )2016صيغة أخرى لنفس املالحظة العامة:

كنت قد حرضت أ ّيا من عروض تشومسكي األخرية حول اللغة ،فربام
«إذا َ
سمعته يمزح بصدد كومة الكتب حول أصل اللغة عىل الرغم من أنه ال يوجد
رأيت أن سنة  2016قد
يشء معروف تقريب ًا عن هذا املوضوع .لذا
فوجئت عندما ُ
ُ
بدأت بصدور كتاب عن تطور اللغة (ملاذا نحن فقط :اللغة والتطور) كتبه روبرت
بورويك ونوم تشومسكي .لكن ال داعي لقلق املعجبني بالنحو التوليدي ،ألنه مل
يتغري يشء ،وال جديد يف األمر .ما زال تشومسكي يقول إن اللغة تقوم عىل عملية،
(((1
تسمى «ضم» ،تربط التصورات ببعضها البعض [.»]...
ويسجل سيدريك بويك (2017ب) بخصوص كتاب بورويك وشومسكي
( )2016املالحظة نفسها:

«لن جيد القارئ اخلبري شيئا جديدا يف الكتاب سوى القليل جدا؛ فكل ما قيل فيه
(((1
تقريبا ،سبق تقديمه من قبل».

وسنرى أن هذا الذي «سبق تقديمه من قبل» َيك ُْمن يف ما سامه هاوزر وتشومسكي
وفيتش (« )2002تكرارا» ( ،)recursionيف مقاهلم الذي يعتربه بويك (2017ب)
العمود الفقري للموقف ا ُْل ْج َمل يف بورويك وشومسكي (.)2016
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كام يسجل بويك أيضا ما الحظه الكثريون  -وأرشنا إليه آنفا عند بروغوفاك
ونشري إليه الحقا عند فيتش وهاوزر مثال  -من «إقصاء» و»جتاهل» ملا حتقق ويتحقق
من تقدم نظري وجتريبي بخصوص قضايا تطور اللغة واملعرفة واألسس األحيائية
هلذا التطور .يقول بويك (2017ب):
«عىل النقيض من الصورة التي يقدمها الكتاب ،فإن حقل تطور اللغة وعلم
األحياء املعريف حقل مزدهر .ويمكن أن نلتمس العذر للطلبة والوافدين اجلدد
الفرتاضهم ،اعتامدا عىل الكتاب ،أنه باستثناء املؤ ِّل َف ْي واملتعاونني املقربني ،فإن
اجلميع عىل خطأ ويف حرية شديدة من أمرهم يف موضوع تطور اللغة .لكن ال يشء
يمكن أن يكون أبعد عن احلقيقة من هذا؛ وهناك الكثري من التقدم التجريبي الذي
تم إحرازه».
ويكتفي بويك بأمثلة قليلة عن هذا التقدم ،منها ما ييل:

 -تراكم األعامل حول ُم َو ِّرث  FOXP2وتفاعالته الربوتينية.

 املكتسبات التي حتققت عن الطيور املغردة وآفاق البحث يف التعلم الصويتعند اخلفافيش.
 -تزايد اعتبار التطور املعريف لدى القردة العليا.

املو ِّرثات وإقامة شبكات عصبية
وهناك أيضا أبحاث حتدد الروابط اآللية بني َ
جتعل التصويتات املتع َّلمة املرا َقبة ِق ْ ِ
ش ّيا (بواسطة قرشة الدماغ) أمرا ممكنا؛ ساعية
بذلك إىل ردم اهلوة بني النوع البرشي واألنواع األخرى يف املستوى الصوايت (انظر
سامويلس  ((1(.)Samuels 2011كام كشفت األبحاث حول الرئيسات عن
تقارب أوثق يف املجال التصوري (انظر مثال العدد اخلاص سنة  2017من جملة:
 Psychonomic Bulletin and Reviewحول القضايا األحيائية والتطورية
للغة).
ويف نفس السياق ،ينتقد فيتش (2017أ) أيضا ،يف مراجعته ملضامني كتاب
ربر للمكتسبات العلمية
بورويك وشومسكي ( ،)2016اإلقصا َء املعتاد
وغري امل َّ
َ
ربيع اآلخر 144٢هـ  -يناير  202١م
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التي حتققت حتى اآلن يف جمال التفكري يف تطور اللغة .ويعتمد بعض هذه املكتسبات
بالضبط ،وخاصة ما هيم منها معطيات املعرفة احليوانية غري البرشية ،لينقض
أطروحتني رئيستني يف الكتاب ،مها :أوال ،القول بعدم ورود ما يسمى «جتسيدا
خارجيا» يف تطور اللغة؛ وثانيا ،القول باالنفصال بني التمثيالت التصورية البرشية،
من جهة ،واحليوانية غري البرشية ،من جهة ثانية .ويستدل فيتش عىل ورود ما يسميه
بورويك وشومسكي (« )2016جتسيدا خارجيا» يف فهم الطبيعة األحيائية للغة؛
وعىل أن العديد من البنيات التصورية لدى البرش هلا ما يناظرها بوضوح لدى
(((1
حيوانات أخرى.
« -٢ضم» والتصورات

ُي َس ِّل ُم بورويك وشومسكي ( )2016بأن هناك «وضعا أمثل» ،وأن «النحو الكيل
ُي َتزل يف أبسط املبادئ احلاسوبية [ ]...ويسمى هذا التخمني أحيانا األطروحة
األدنوية القوية» (بورويك وشومسكي  ،2016ص .)94 .ويقوالن إن «العملية
التوليدية ُم ْث َل» ،قائمة عىل «حوسبة ف ّع َالة» (بورويك وشومسكي  ،2016ص.
 ،)71وأن هذا النسق احلاسويب «املنبثق حديثا [ ]...نسق كامل (»)perfect؛
وصحة هذا القول رهينة بصحة األطروحة األدنوية القوية (بورويك وشومسكي
 ،2016ص .)80 .لكن بورويك وشومسكي ( ،)2016كام تالحظ بروغوفاك،
ال يقدمان أي حتديد واضح للصفات« :أمثل» ،و«ف ّعال» ،و«كامل» .وال يعرفان
هل «األطروحة األدنوية القوية» أطروحة صحيحة .وبذكر هذه األطروحة ،حيدد
بورويك وشومسكي (« )2016ضم» باعتباره «أبسط نمط ممكن للتوليد التكراري:
[وهو] عملية تتناول موضوعني [ ]...وتشكِّل منهام موضوعا جديدا [[ ]...أي]
جمموعة (( »)setبورويك وشومسكي  ،2016ص.)70 .
لكن ما هي هذه املوضوعات التي تؤ ِّلف بينها عملية «ضم»؟ جييب بورويك
وشومسكي ( )2016بأهنا «تتناول التصورات البرشية باعتبارها ذرات حاسوبية
وتُنتِج تعبريات ُم َبنْ َينَة  ...تقدّ م لغة فكر غنية» ،مما يوحي بأن «هذه العمليات قد تكون
كاملة حاسوبيا» (بورويك وشومسكي  ،2016ص .)87 .وتتساءل بروغوفاك عن
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املقصود بالضبط «بالتصورات البرشية» ،وما الذي يعترب بالضبط «كامال» يف هذا
(((1
السياق؟

يقول بورويك وشومسكي (« )2016إن العنارص الذرية [التي تنطبق عليها
«ضم»] ت َُشكِّل ألغازا عميقة» .إهنا «شبيهة بالكلامت ،لكنها ليست كلامت []...
وأصلها غامض متاما» (بورويك وشومسكي  ،2016ص .)90 .واحلال ،كام
تالحظ بروغوفاك ،أن القول بأن الغرض من «ضم» هو التأليف بني أشياء ال نملك
هلا أي ختصيص ،قول ال فائدة منه .ذلك أننا إذا كنا نجهل ما هي الوحدات التي
تنطبق عليها “ضم» ،فكيف يمكن أن نعرف ،أو حتى أن نفرتض ،شيئا عن طبيعة
املزايا املعرفية الناجتة عن التأليف بينها؟

بل كيف يمكننا ،بالنظر إىل افرتاض بورويك وشومسكي الغامض ،أن نثبت
أو ندحض أن بعض (أو كل) احليوانات األخرى ال متلك هذا النمط من «ضم»
الرصني (وغري القابل للمالحظة) نفسه ،ومعه ،إذن ،جوهر اللغة والتفكري؟
ويالحظ بورويك وشومسكي بأنفسهام ،أننا «نعرف أن احليوانات غري البرشية
تتفوق يف العديد من املهام املعرفية الصعبة» ،كصنع األدوات والتفكري السببي
(بورويك وشومسكي  ،2016صص.)140-139 .

وتستغرب بروغوفاك من أن بورويك وشومسكي ( )2016يعتقدان يف الواقع
أن «األطروحة األدنوية القوية» ،وهي حجر الزاوية يف افرتاضهام ،قد تم إثباهتا ،أو
أن ذلك سيقع بالرضورة .ويذكران أنه:
«منذ بضع سنوات  ،كانت األطروحة األدنوية القوية تبدو فكرة غريبة جدا.
لكن األدلة تراكمت يف السنوات األخرية مما يوحي بأن شيئا كهذا قد يبرش بالكثري.
(((1
وسيكون ذلك اكتشافا مهام ومفاجئا إذا أمكن إثباته».

إال أن «األطروحة األدنوية القوية بعيدة جدا عن إثباهتا» (بورويك وشومسكي
 ،2016ص .)71 .لذلك تالحظ بروغوفاك أن هذا االفرتاض ،يف الواقع ،أقرب
(((1
إىل الوثيقة القانونية منه إىل االفرتاض العلمي.
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 -٣الفكر و»القدرة التوليدية الكلية»
 ١-٣اللغة أكثر من “ضم» بكثير

يتناول مارك هاوزر ( )2016استدالالت بورفيك وشومسكي ( )2016التي
ال يوافق عليها .ف ُي ْج ِمل «حجة» هذين األخريين يف أن العملية التكرارية املسامة
«ضم» هي أساس القدرة التي نملكها عىل إنتاج تعابري ال حمدودة باستخدام وسائل
الس َّلمية .وبام أنه ال يوجد حيوان آخر يملك عملية«ضم»،
حمدودة ،والتي تولد البنية ُّ
وأن هذه العملية «بسيطة» وتشكل «جوهر اللغة» ،فإن العملية التطورية قد تكون
متت برسعة وظهرت فجأة لدى نوع واحد فحسب ،هو اإلنسان احلديث أو اإلنسان
العاقل ( .)Homo sapiens sapiensويوضح هاوزر أن املوافقة عىل هذه «احلجة»
تقتيض املوافقة عىل مقدمات مخس عىل األقل:
( )1عملية «ضم» هي جوهر اللغة؛

( )2ال يملك أي نوع من احليوانات األخرى عملية «ضم»؛

( )3ال يملك أي نوع من األنايس ( )hominidsعملية «ضم»؛

( )4بسبب بساطة «ضم» ،فقد أمكن أن تتطور رسيعا ،ربام عن طريق الطفرة؛

( )5بام أننا نملك عملية «ضم»أو ال نملكها (إذ ال وجود لنصف «ضم») ،فليس
هناك إمكان للغة ُأ َ
ول أو أصلية (.)proto-language

وما يبدو مثريا لالهتامم بخصوص «احلجة» األساس عند بورفيك وشومسكي
( ،)2016أنه عىل الرغم من تشديدمها القوي عىل عملية «ضم» ،إال أهنام يقران
متاما بأن اآللية التكرارية جيب أن تتفاعل ِوج ِ
اه ْي ( :)interfacesمع
اه ًّيا مع ِو َج َ
َ
النسق «التصوري-القصدي» من جهة ،ومع النسق «احليس-احلركي» من جهة
أخرى .واحلال أننا بمجرد اإلقرار باألدوار غري اهلينة هلذين النسقني ِ
والوجاهني ،مع
االعرتاف يف نفس الوقت باخلصائص الفريدة لكل نسق ،ينتفي إمكان قبول املقدمة
( ،)4وتصبح املقدمة ( )5مهدَّ دة .وهكذا يفتح الباب أمام احتامالت مثرية يمكن
استكشافها جتريبيا ،ويشري هاوزر ( )2016إىل بعضها.
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خيصص بورفيك وشومسكي ( )2016قسام من مادة كتاهبام األوىل ملراجعة
األعامل التي تناولت التقليد الصويت عند الطيور املغردة ،بام يف ذلك املعطيات
الوراثية واألحيائية العصبية.

ويشري هاوزر ( )2016إىل وجود عنارص من نسق الطائر املغرد ختتلف اختالفا
مذهال عن نسق التقليد الصويت عند اإلنسان .وهي عنارص مل يذكرها بورفيك
وشومسكي ( ،)2016لكن اإلقرار هبا خيرب عن حكاية أكثر إثارة عن تطور اإلنسان
العاقل .وهي حكاية ،إذ تدعم القول بالتفرد ( ،)uniquenessالذي يدافع عنه
بورفيك وشومسكي ( – )2016ويدافع عنه آخرون كثر ولكن من منطلقات خمتلفة
طبعا  -تثري ،يف نفس الوقت ،قضايا بخصوص طبيعة هذا التفرد ،تسري يف اجتاه غري
اجتاههام؛ أي يف اجتاه القول باالنتقاء الطبيعي.
ومن ذلك عىل وجه التحديد ،أن نسق الطائر املغرد يعترب مثاال بارزا للقالبية
( )modularityالفائقة .فقدرة الطائر املغرد عىل تقليد ،أو تعلم ،التغريد اخلاص
بالنوع الذي ينتمي إليه ،قدرة ال تشمل النداءات الصوتية األخرى يف خمزونه
أي استعراض برصي .وهذا يعني أن الطائر املغرد يمكنه أن يقلد مادة
الصويت ،وال َّ
التغريد الذي يسمعه ،ولكن اليشء غري ذلك .وليس األمر عىل هذا النحو عند
اإلنسان ،حيث القدرة عىل التقليد تتسع لكيفيات حسية خمتلفة ،أو لكيفيتني حسيتني
عىل األقل ،فتمكن من تقليد األصوات واألعامل احلركية بيرس منذ الوالدة .وهذا
االنفصال عن الكيفيات احلسية عالمة مميزة للفكر البرشي ،وهي ،بطبيعة احلال،
سمة جوهرية لقدرتنا اللغوية :فال توجد عمليا يف أي مستوى من املستويات ،بام يف
ذلك الداللة والرتكيب والصواتة والذريعيات واالكتساب ،أي فروق بني اللغات
املنطوقة ولغات اإلشارة .وال نظري هلذا عند أي حيوان آخر ((1(.فسواء تتبعنا الطيور
املغردة أو الدالفني أو الرئيسات غري البرشية ،ال نجد فردا منها ُيو َلد وهو أصم ثم
طور نسقا برصيا للتواصل بقوة تعبريية مماثلة ملا نجده لدى البرش .إن أنساق التعبري
ُي ِّ
التواصيل لدى الكائنات احلية األخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بكيفية التعبري؛ فإذا ما
تعطلت إحدى الكيفيات مل تستطع الكيفيات األخرى التعويض .إن لغتنا ،وأفكارنا
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بوجه عام ،منفصلة عن كيفيات التعبري؛ وهذا يشري إىل إعادة تنظيم جوهرية يف
متثيالتنا وحوسباتنا .وهكذا نصل إىل النسقني التصوري-القصدي واحليس-
احلركيِ ،
والوجاهني ،وعملية «الضم».

يرى هاوزر ( )2016أننا نحتاج ،بالنظر إىل ما أشار إليه عند األنواع األخرى،
إىل ختصيص للكيفية التي تطور هبا ،لدى اإلنسان ،نسق حيس-حركي قادر عىل
تقليد األصوات واألعامل .كام نحتاج إىل ختصيص لكيفية اتصال هذا النسق ،عرب
ِ
الوجاه ،بالنسق التصوري-القصدي و«ضم» ،ولزمن هذا االتصال.

أما عن النسق التصوري-القصدي ،و»الذرات» املعجمية أو التصورية عىل وجه
اخلصوص ،فيبدو أن هناك مالحظة ال جدال فيها إىل حد ما ،وهي أن العديد من
تصوراتنا منفصل متاما عن التجارب احلسية؛ ومن ثمة ال حتددها هذه األخرية.
ومن هذا املنطلق يتساءل هاوزر :هل للحيوانات ما يامثل ذلك؟ ويبدو أن اجلواب
باإلجياب .فقد استدلت أعامل عديدة (انظر منها ،مثال ،غاليستيل  ،1990وكريي
 ،2007وشيني وسيفارت  ،2007وجاكندوف  2007و( 2014وانظر تقديام
ومناقشة هلذه األعامل باللغة العربية يف غاليم  ))2015عىل وجود بنية غنية من
التصورات لدى احليوانات ،كالعدد والزمن والفضاء ،الخ .وقدرة عىل متثيل حس
معني بالتطابق أو التامثل ،غري مرتبط بكيفية خمصوصة من الكيفيات احلسية .وحتى
إذا كانت هذه التصورات أقل جتريدا من التي يملكها اإلنسان ،فإهنا تسمح بمعاجلة
مقارنة حمتملة لقدرتنا التكرارية.

إن وجود مثل هذه اإلمكانات التطورية املقارنة ال يساعدنا عىل التقدم يف حتاليلنا
فحسب ،ولكنه أيضا يشكك يف املقدمتني ( )4و( ،)5وكذلك يف ادعاء ريشارد
لييونتني ( Richard Lewontinوهو ادعاء يدعمه بورفيك وشومسكي )2016
أننا ال يمكن أن ندرس أو نفهم تطور املعرفة (لييونتني  ((1(.)1990وإلثبات ذلك،
يشري هاوزر ( )2016باختصار إىل مثال واحد من «سلسلة ق ِّيمة من الدراسات التي
تشهد بام ال جدال فيه عن بعض ما حتقق وما يمكن أن يتحقق يف جمال دراسة تطور
املعرفة وفهمها».
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الحظ لدى معظم األنواع األحادية الزوجة ( )monogamousأن الذكر
ُي َ
واألنثى يتشاركان العيش يف نطاق نفس املنزل أو املجال الرتايب .وبخالف ذلك،
نجد لدى األنواع املتعددة الزوجات أن جمال سكن الذكر يشمل كل املساكن
الصغرى التي تقطنها زوجاته .وبناء عىل هذه املالحظة توقع عامل األناسة وعلم
النفس التطوري ستيف غاولني  S. Gaulinوفريقه ،أن القدرات الفضائية ألحاديي
الزوجة ،لدى فئران احلقول ( )volesلن ختتلف باختالف اجلنسني الذكر واألنثى،
بينام ُيتوقع أن تكون قدرات الذكور أكرب من قدرات اإلناث لدى متعددي الزوجات.
وبعد إجراء جتارب تعتمد اجلري يف املتاهات الختبار القدرات الفضائية ،أسفرت
النتائج عن دعم قوي ملا تم توقعه .وعالوة عىل ذلك ،تبني أن حجم احلُ َص ْي
(- )hippocampusوهو باحة ترشحيية يف الدماغ معروفة بالدور املهم الذي
تلعبه يف االهتداء الفضائي -أكرب بشكل ملحوظ لدى الذكور من األنواع املتعددة
الزوجات مقارنة باإلناث ،بينام ال توجد مثل هذه الفروق بني اجلنسني من األنواع
(((1
األحادية الزوجة.

يكشف هذا املثال ،والعديد من األمثلة األخرى التي حتفل هبا األدبيات
املتخصصة ،عن الكيفية التي ُيدْ َرس هبا تطور املعرفة يف الواقع الفعيل ،ال يف تصورات
لييونتني «اخلاطئة متاما» يف اعتقاد هاوزر.
ويعود هاوزر إىل املقدمتني ( )4و( ،)5ليالحظ أنه إذا كانت احليوانات غري
البرشية متلك نسقا من التصورات املجردة (وغري املرتبطة بكيفية خمصوصة من
كيفيات التجربة احلسية) ،فإهنا َ
تشك ُِّل إذن أفقا واسعا للبحث التجريبي يف تطور هذا
النسق .وإذا كانت تصوراتنا فريدة – كام يعتقد كثريون منهم بورويك وشومسكي
( – )2016فقد ال تكون هناك خيارات جتريبية عديدة .فإذا اعرتفنا بأن ما هو فريد
يف اللغة ،ومن ثمة تارخيها التطوري ،هو «ضم» والنسق التصوري-القصدي،
والنسق احليس-احلركيِ ،
والوجاهان ،عندئذ تربز قضية خمتلفة :هل هذه املكونات
األربعة فريدة خاصة باللغة أم هي جزء من كل مظاهر الفكر البرشي؟ وبعبارة
أخرى ،ربام كان كتاب بورويك وشومسكي ( ،)2016يف الواقع (ودون «علم»
ربيع اآلخر 144٢هـ  -يناير  202١م
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منهام!؟) ،دراسة للكيفية التي تطور هبا نسق الفكر الفريد اخلاص باإلنسان ،وما
اللغة سوى جمال واحد فقط من املجاالت التي تظهر فيها أنظمة تعبري هذا النسق
الداخلية واخلارجية.
غالبا ما يشري بورويك وشومسكي ( )2016إىل لغة الفكر (Language of

( )Thoughtبمصطلح جريي فودور املعروف) باعتبارها جوهر اللغة ،وما يمثل
عتب التجسيد
استعاملنا األكثر هلا :أي الفكر الداخيل .ومن وجهة النظر هذه ،ال ُي َ
اخلارجي ( )externalizationهلذا النسق يف اللغة الرصحية جوهر الدراسة
التطورية .إال أن هاوزر يوضح أن استعامل مصطلح «لغة الفكر» يضفي غموضا
عىل املسألة املطروحة بسبب االستعامالت املتعددة ملصطلح «اللغة» .فإذا كان جوهر
استدالل بورويك وشومسكي ( )2016متعلقا بحوسبات ()computations
الفكر ومتثيالته ،فمن األفضل تسمية هذا النسق «منطق الفكر» (Logic of
 .)Thoughtوذلك ألن مصطلح لغة الفكر يستلزم أن النسق لغوي بشكل رصيح،
يف حني أن هاوزر ال يعتقد أنه كذلك .وعالوة عىل هذا ،فإن مصطلح «منطق الفكر»
يعرب ،يف نظر هاوزر ،بشكل أفضل عن الطبيعة املجردة للمكونات ،بام يف ذلك
العمليات التكرارية ،والتصورات ،واآلليات احلركيةِ ،
والوجاهات.
إن «منطق الفكر» ،عند هاوزر ( ،)2016هو الفريد لدى البرش وهو اخلاص
ُعتب األعامل
يؤسس اللغة فقط ،بل جماالت كثرية أخرى أيضا .ويفرس ملاذا ت َ
هبم ،وال ِّ
غري مماثلة هلا متاما.
البرشية التي تبدو يف الظاهر مماثلة للتي لدى احليوانَ ،

ويبدو لنا أن ما يصل إليه هاوزر هنا ،ونوضحه أكثر يف الفقرة املوالية ،إنام هو،
من حيث اجلوهر ،صيغة من صيغ ما دافع عنه جاكندوف ،منذ أواخر سبعينيات
القرن املايض ،من خالل مستوى «البنية التصورية» (وهو ما يسمى عادة «بالفكر»)
الذي تأتلف فيه املعلومات اللغوية وغري اللغوية من خمتلف األنساق اإلدراكية
والتصورية؛ والذي يعترب «القاعدة الصورية لعمليات التفكري املنطقي واالستكشايف
عىل حد سواء» (كوليكوفر وجاكندوف  ،2005ص)20 .؛ كام يعترب «سابقا من
الناحية االبستمولوجية عىل البنية اللغوية» ،سواء عند متعلم اللغة أو يف تطور
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[النوع]» (نفسه ،ص .)21 .فكأن قول هاوزر هنا بتفرد اإلنسان بمنطق الفكر،
صدى لبعض أقوال جاكندوف السابقة ،كقوله مثال« :إذا كان هناك من يشء جيعل
منا برشا ،ويمكننا من بناء حضارات كربى ،فهو قدرتنا عىل التفكري» (جاكندوف
 ،1997ص)193 .؛ أو قوله»« :لغة الفكر» هي النسق التأليفي الذي نفهم من
خالله َ
العال» (جاكندوف  ،2011ص.)11 .

عتب
ويشمل «منطق الفكر» ،عند هاوزر ،املكونات األربعة املذكورة كلها .و ُي َ
البحث يف الكيفية التي تعمل هبا هذه املكونات يف خمتلف املجاالت بحثا مثريا يف حد
ذاته .مثال ذلك أن نتساءل :هل العملية التكرارية األبسط (التي يسميها بورويك
«ضم») آلية عصبية واحدة تقيم اتصاال وجاهيا بمختلف
وشومسكي ()2016
ّ
التصورات واألعامل اخلاصة-الغرض؟ أم تشبه دورات ( )circuitsتم تكرار
استنساخها بطريقة ف ّعالة لتخدم ُّ
كل دورة جماال خمتلفا؟ يشري االحتامل األول إىل أن
ترضر العملية التكرارية الوحيدة يؤدي إىل عجز يف جماالت متعددة .ويشري االحتامل
الثاين إىل أن ترضر العملية التكرارية يف جمال معني ال يصيب بالعجز سوى املجال
املعني.
هكذا خيلص هاوزر ( )2016إىل أن كتاب بورويك وشومسكي ( )2016ينجز
دراسة تطورية ال يمكنها أن تقوم إال إذا كان «جوهر اللغة بسيطا ،مقصورا عىل
(((2
ضم» .إال أن اللغة ،كام يقول« ،أكثر من ذلك بكثري».
 ٢-٣الفكر ّأوال ،وليس اللغة

يعترب هاوزر وواتومول ( Watumull )2017أن شومسكي وتابعيه

«ما زالوا يفرتضون أن القوة التعبريية للفكر البرشي آتية من اللغة .وتلعب اللغة
هذا الدور [ ]...ألن حوسباهتا التوليدية تبني متثيالت جمردة مبنية ُس َّلم ًّيا ،تغطي
عمليا أي حمتوى ،وتُن َقل يف التعبري اللغوي .إال أن اللغة ليست املجال الوحيد
لتحقيق احلوسبات التوليدية والتمثيالت املجردة ،والتواصل اللغوي ليس الوسيط
الوحيد للتعبري .فالرياضيات واألخالق واملوسيقى [جماالت] ثالثة أخرى [من هذا
القبيل]».

(((2
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وليست هذه التشاهبات عرضية؛ بل صادرة عن «نسق حاسويب مشرتك» ،يسميه
هاوزر وواتومول (« )2017القدرة التوليدية الكلية» .وهي« ،يف جوهرها ،جمموعة
من اإلجراءات التوليدية ،اخلالية من املضمون ( )contentlessواملتصلة وجاهيا
بمختلف جماالت املعرفة خللق تعابري ذات مضمون يف الفكر والعمل» .وتقوم هذه
القدرة «بتنظيم التجليات التمثيلية ملختلف املجاالت ،وتركيبها يف نسق شامل
للفكر».

ويبدو أن تصور الذهن هذا يغري نظرتنا خلصوصية-املجال ،ولتطور الفرد،
وتطور النوع .وبخصوص هذا املجال األخري ،يفرتض هاوزر وواتومول أن «بعض
احلوسبات التوليدية (كالتأليفيات ( ،)combinatoricsمثال) يشرتك فيها اإلنسان
وحيوانات أخرى[ ،وذلك يف جمايل] التعرف-التعلم والتوليد -اإلنتاج عىل حد
(((2
سواء».

إن افرتاض شومسكي وتابعيه ،باختصار ،هو أن اإلنسان مزود بنسق حاسويب
معريف حمدود ،يولد تعابري دالة غري حمدودة .وهذا النسق نسق لغوي أو قدرة لغوية
تقوم عىل إجراءات تكرارية متفردة ،خاصة بالنوع البرشي واللغة البرشية ،تتصل
وجاهيا بنسق تصوري-قصدي (الداللة/الذريعيات) ونسق حيس-حركي
(صواتة/صوتيات) لتوليد متثيالت مبنية ُس َّلم ّيا .ويمثل هذا النسق املفهومي لغة
داخلية ( )I-languageلدى الفرد ،وغالبا ما يوصف بأنه ُي َشكّل «لغة للفكر».

واستنادا إىل هذا االفرتاض حاول البعض الدفاع عن أن اللغة هي التي متكن كل
لمة معرفية عرب املجاالت .مثال
املجاالت األخرى من القوة التعبريية ،وت َُشكّل ُ ْ
ذلك ،أن سبيلكه ( )2016تفرتض أن ما يسمح لنا بدمج خمتلف جماالت الفكر أو
قوالبه ،بام يف ذلك مظاهر الفضاء والعدد ،هو اللغة  .فتعترب اللغة يف هذا التصور،
والنسق الذي يتيح التفاعل ِ
الوجاهي عرب
يف نفس الوقت ،اآللي َة التوليدية للفكر
َ
خمتلف املجاالت.

إال أن هاوزر وواتومول ( )2017يبينان أن تصورات أخرى ازدادت انتشارا يف
العقود األخرية ،وخاصة بفضل التقدم احلاصل باطراد يف علوم عديدة ،منها علم
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األعصاب املعريف وعلم النفس املقارن (البرشي واحليواين) وعلم الرئيسات وعلم
األحياء التطوري الخ ،.استدلت عىل أن اآلليات التوليدية ليست مقصورة أبدا عىل
اللغة (أو الرتكيب ( ،))syntaxبل هناك جماالت أخرى عديدة يف الفكر والتعبري
ذات قوة توليدية أيضا؛ أي تشكل أنساقا توليدية قائمة عىل «إجراء حاسويب حمدود
ُي َمكّن من التعداد الواضح لتعابري ال حمدودة» .ومثال ذلك ،أعامل مونتي وأرشسون
( )2012ودوهني وآخرين ( )2015بخصوص النسق التوليدي الريايض الذي
يسبق نمو قدرة الطفل عىل التحكم يف معاين الكلامت اللغوية العددية التي ُ ِ
افت َض
أهنا وراء تكون النسق العددي ((2(.فقبل أن يعرف الطفل ما تعنيه الكلامت العددية،
طور برسعة الئحة عددية ُ ْت َف ُظ يف الذاكرة .ثم يتطور لديه فهم ما تعنيه كل كلمة
ُي ٍّ

عددية ببطء وبكيفية تدرجيية خالل السنوات القليلة األوىل من عمره .فيفهم أوال ما
تعنيه كلمة «واحد» ،ثم كلمة «اثنني» ،ثم كلمة «ثالثة» .وبعد ذلك ،وبفضل الدمج
بني الالئحة العددية ودالة الالحق ( ،)successor functionيفهم الطفل معنى
(((2
كل الكلامت العددية األخرى.
ٍ
الحق تكراري ًة َّأول َّي ًة ،حصلنا عىل:
وتوضيح ذلك ،أننا إذا اعتربنا ل دال َة

ل (ع) = ع1+

لكل عدد طبيعي .ومن ثمة مثال:
ل (2=)1؛
ل (3=)2؛

ل (4=)3؛ وهكذا.

ومما تعنيه هذه النتائج أنه رغم احتامل وجود دالة الالحق منذ الوالدة ،فإهنا ال
تدمج يف النسقني التصوري واللغوي إال يف مرحلة متأخرة من عمر الطفل (انظر
ليسيل وآخرين  .)2008واجلدير باالهتامم ،أن هذا الدمج يف النسق العددي ال يتم
إال بعد أن يدمج الطفل إجراءات تكرارية أخرى يف معجمه لتوليد تعابري لغوية
(انظر يانج  .)Yang 2013ويكون هذا الدمج حمدودا يف بعض الثقافات (مثل
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املوندوروتشو  Mundurucuيف األمازون الربازيلية) ،ألن املعجم فيها ال يضم إال
الكلامت الدالة عىل األعداد الصحيحة القليلة األوىل ،ويشري إىل األعداد املتبقية كلها
بالكلمة« :كثري» (انظر بيكا وآخرين .)Pica 2004
وتعزز معطيات علم األعصاب تفيش احلوسبات التوليدية والتمثيالت املجردة

يف جماالت معرفية أخرى غري لغوية ،كام هو احلال مثال يف نتائج جتارب تصوير الدماغ
(((2
يف جمال الرياضيات.

وبالنظر إىل هذا «التوازي عرب املجاالت املعرفية» املتمثل يف اشرتاكها الفعيل
يف اآلليات التوليدية ،يفرتض هاوزر وواتومول ( )2017قدرة توليدية كلية ،هي
عبارة عن
«نسق من الداالت الوظيفية التي ترتبط بكل جماالت الفكر البرشي ،وتتيح
التعرف-التعلم والتوليد-اإلنتاج عىل حد سواء».

وبقيامها بعمليات التأليف والتحليل عرب خمتلف التمثيالت اخلاصة-املجال،
فإن هذه القدرة ختلق نسقا شامال للفكر يعيد به هاوزر وواتومول صياغة مفهوم
«لغة الفكر» التقليدي الذي يتبناه شومسكي تبعا جلريي فودور .ويرى هاوزر أنه
يمكن أن نجد ،بمعنى معني ،بذور تصوره هذا يف عمل الشيل ( )1951حول
البنية التأليفية للعمل (بام يف ذلك اللغة واملوسيقى والعمل احلركي) ((2(.بل نرى أن
هناك عالقة بني نتائج أعامل هاوزر هذه والكثري من األعامل احلديثة مثل كورباليس
( )2014ودوهني وآخرين ( )2015وفيتش ( )2014وفيتش ومارتينس ()2014
ومارتنس ومورشيك و ُأوه وفيتش ( ،)2015من بني آخرين.
ب األشجار»
«ح ِّ
 -4من «التكرار» إلى ُ

إن هناك تشاهبا يف بعض النواحي املهمة بني ما وصل إليه هاوزر وهو افرتاض
ِ
جتاوز فرضية  2002املسامة فرضية «التكرار
ما سامه «القدرة التوليدية الكلية» -بعد
فقط» ،و َت َب ُّ ِ
ي اشتغال العمليات التوليدية يف جماالت متعددة غري اللغة وقبل اللغة-
وما وصل إليه فيتش بعد جتاوز نفس فرضية  ،2002وهو بلور ُة فرضية «حب
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والتعبري عن «الشعور باألسف»
األشجار» (، )Dendrophilia Hypothesis
ُ
لكونه ناقش بمعية هاوزر وشومسكي يف « 2002توليدَ مستويات جديدة من خالل
(((2
«التكرار» «.»»recursion
وقد بلور فيتش فرضيته اجلديدة بعد عدد من الدراسات استدل فيها بالتعاون
الس َّلمي التكراري ليس خاصا باللغة بل
مع باحثني خمتصني آخرين عىل أن البناء ُّ

شائعا يف ملكات معرفية متعددة أخرى ،وأن أصل هذا البناء ليس اللغة كام يظن
البعض ،بل قدرة توليدية عامة مستقلة عن املجاالت املعرفية ،هي التي متكن البرش
ُعتب رشطا الزما الكتساب ملكات
من استنتاج البنيات الشجرية من املتواليات ،وت َ
كاللغة واملوسيقى واإلدراك البرصي.

السلَّمي التكراري
 ١-٤ليست اللغة مصدرا للبناء ُّ

يبني فيتش ومارتنس ( )2014أن كارل الشيل اقرتح ،قبل ستني عا ًما ،أن
متواليات العمل املركب ( ،)complex action sequencesبدء ًا من األفعال
ٍ
ِ
مظهر
أنظمة أكثر تعقيدا كاللغة واملوسيقى،
متواليات
احلركية البسيطة وصوال إىل
ٌ
ٍ
عمل»
«تركيب
أساس ،لكنه مهمل ،من مظاهر الوظيفة العصبية .فافرتض الشيل
َ
أكثر مرونة وتعمي ًام ،رضوريا لرصد مظاهر جوهرية يف اللغة واملوسيقى .وافرتض
الس َّلمي يف اللغة واملوسيقى يعتمد نسقا قاعديا ملتواليات األعامل .كام بلور
أن البناء ُّ
عدة فرضيات ملموسة حول طبيعة هذا النسق.
وعمل فيتش ومارتنس ( )2014عىل مراجعة جمموعة من املعطيات احلديثة
املتعلقة بالتحليل العصبي للموسيقى واللغة والعمل ،واعتربا أهنا توافق إىل حد
َ
الصيغ الترشحيية العصبية املجدَّ دة لفرضيات الشيل .ومن ذلك ،عىل وجه
كبري
اخلصوص ،أن القرشة األمام حركية اجلانبية (،)lateral premotor cortex
الس َّلمي يف اللغة
بام يف ذلك منطقة بروكا ، Brocaتلعب
أدوارا مهمة يف التحليل ُّ
ً
(((2
واملوسيقى ويف بعض املتواليات احلركية عىل األقل.
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ويف دراسة تت َف َّحص «ألول مرة» ،حسب أصحاهبا ومنهم فيتش ،قدر َة األطفال
الس َّلم ّيات
عىل «متثيل التامثل الذايت البنوي ( )structural self-similarityيف ُّ
البرصية-الفضائية» ((2(،يبني مارتينس َ
وال َها وفريربغر ُ
وي وفيتش ()2014
وش ْ
أن أطروحة «الربنامج األدنوي» يف صيغتها األقوى تفرتض أن التكرار مركزي
يف معظم العمليات الرتكيبية (انظر شومسكي )2010؛ وأن استخدام التكرار يف
َ
تفعيل املوارد اللغوية .لذلك ،كام يشري أصحاب
جماالت أخرى ينبغي أن يعتمد
الدراسة ،من الرضوري القيام بالتفحص التجريبي للقدرة عىل اكتساب التكرار يف
(((3
املجاالت غري اللغوية وتفحص عالقتها بالقدرة اللغوية.
ويصف أصحاب هذه الدراسة النتائج التي أسفرت عنها دراستهم كالتايل:

الس َّلم َّية يف املجالني اللغوي والبرصي ت َُش ِّغل
«إن القدرة عىل حتليل البنيات ُّ
موارد معرفية متامثلة جزئيا ،رغم أن هذه املوارد ليست خاصة بالتكرار .ولو كان
التكرار مركزيا يف كل العمليات الرتكيبية يف اللغة ،لكان علينا أن نتوقع وجود ترابط
الس َّلمي.
خمصوص بني التكرار البرصي واللغوي ،عوض ارتباط عام بالتحليل ُّ
(((3
ومن ثمة يبدو أن نتائجنا تطعن يف أطروحة شومسكي».

وتعترب دراسة  2015التجريبية ،أيضا ،التي شارك فيها فيتش إىل جانب مارتنس
ومورشيك و ُأوه ،من أبرز الدراسات التي استدلت عىل عدم اختصاص العمليات
الس َّلم َّية التكرارية باملجال اللغوي وعىل تفشيها يف جماالت معرفية أخرى كالنسق
ُّ
البرصي ،استنادا إىل دراسة مدى استقالل التمثيالت البرصية التكرارية عن املوارد
العصبية (الدماغية) اللغوية واحلركية عىل حد سواء .ومفاد ذلك ،كام رأينا يف
الدراسة التي قبلها ،أن افرتاض ربط القدرة عىل تكوين متثيالت تكرارية أثناء حتليل
الس َّلمية ربطا الزما بالقدرة اللغوية ،ال يصح إال إذا كانت املوارد العصبية
البنيات ُّ
اللغوية َتن َْش ُط كلام كان هناك متثيل للتكرار يف املجاالت غري اللغوية.

فتناولت الدراسة مدى لزوم املوارد العصبية اللغوية عند إنجاز مهمة تكرارية
برصية؛ وذلك باعتامد روائز ختص املشاركني يف التجربة تقوم عىل أربعة قيود:
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 -التكرار البرصي فقط

 -التكرار البرصي مع التدخل احلركي (النقر املتوايل باألصابع)

 -التكرار البرصي مع التدخل اللغوي (بشحنة منخفضة)

 -التكرار البرصي مع التدخل اللغوي (بشحنة مرتفعة)

وقد بينت نتائج التجربة أن القدرة عىل اكتساب التمثيالت التكرارية البرصية
واستعامهلا ،ال تتأثر بوجود تدخل عمليات لغوية وحركية .وبذلك ،فإمكان متثيل
التكرار البرصي دون احلاجة إىل موارد لغوية ،إنام يدل عىل أن التكرار متاح باستقالل
عن قدرات التحليل اللغوي ((3(.وهو تأكيد ملا سبق أن دافع عنه بنكر وجاكندوف
(((3
(.)2005
 ٢-٤فرضية «حب األشجار»

يفرتض فيتش ( )2014أن لدى البرش ً
ميل متعدد املجاالت ()multi-domain
وخاصا بالنوع ،يمكنهم من استنتاج البنيات الشجرية باعتبارها النموذج األساس
لتنظيم جمموعات املتواليات (أو السالسل) ،وأن هذا ليس َ
حال معظم األنواع
احليوانية.

وبام أن الفكرة اجلوهرية عنده هي أن «البرش حيبون األشجار» ،كام يقول ،يسمي
هذه الفرضية األوسع «فرضية حب األشجار» ،وحيدها كالتايل:

«لدى البرش قدر ٌة متعدد ُة املجاالت ٌ
وميل الستنتاج بنيات شجرية من املتواليات،
إىل حد يصعب [بلوغه] أو يستحيل عىل معظم أنواع احليوانات غري البرشية».

وتتبنى هذه الفرضية املالحظة األساس يف فرضية جورج ميلر ( 1958و)1967
حول القواعد فوق-االعتيادية ( ،)supra-regular rules hypothesisالتي تفيد
أن البرش حني يواجهون جمموعة من املتواليات يميلون أوالً إىل العثور عىل بعض
القواعد العامة التي يمكنهم هبا استنتاج بنيات ُس َّل ِم َّية هلا .وتوسع فرضية «حب
األشجار» بشكل واضح هذه امليول فوق-االعتيادية لدى اإلنسان لتشمل جماالت
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غري لغوية مثل املوسيقى وإدراك البنيات البرصية .وتسعى عىل تقديم رصد حاسويب
موحد لالختالف الذي يسمح لنا ،وليس لألنواع األخرى ،باكتساب اللغة ،أي
َّ
باستنتاج أشجار من متواليات لغوية أو موسيقية؛ ويسمح لنا بحوسبة االحتامالت
(((3
واستنتاج قواعد من مستوى أعىل ال تدركها األنواع املذكورة.

ِ
حتليل املتواليات
ويبدو أن الدافع الذي يدفع البرش ،حسب فيتش ( ،)2014إىل
(أو السالسل) يف صورة أشجار وحو ِ
سبة ما حتتمله من عالقات داخلها ،واستخدا ِم
َ ْ
عتب رشطا مسبقا
ذلك لتوليد بنيات جديدة (مع ما يصاحبها من متواليات)ُ ،ي َ
الكتساب اللغة ،حارضا بوضوح لدى النوع البرشي وحمدودا لدى األنواع األخرى.
إننا نملك ،تبعا الفرتاض حب األشجار ،شبكة عصبية ترمز مبارشة وبكيفية مرنة
(((3
هذه البنيات الشجرية بصورة جمردة ومستقلة عن املجاالت احلسية.

إهنا ،إذن ،قدرة توليدية عامة الغرض ،تشبه ،يف جوهرها ،البني َة التصورية التي
دافع عنها جاكندوف منذ الثامنينيات خاصة ،يف أكثر من عمل .وتشبه أيضا ،يف
جوهرها ،افرتاض هاوزر ( )2016وهاوزر واتومول ( ،)2017الذي أوضحناه
آنفا ،حول قدرة «منطق الفكر» التوليدية الكلية املتعددة املجاالت.

تصور تشومسكي يف  ،2002املعا َد ،يف
بناء عىل هذا ،ينقض فيتش (2017ب)
َ
والقائم عىل أن القوة التوليدية للرتكيب
جوهره ،يف بورويك وشومسكي (،)2016
َ
الس َّلمي هي التي تبني تأليفية الفكر (واملجاالت
اللغوي املرتبطة ببناء اإلدماج ُّ
الس َّلم َّيات التكرارية قدرة عامة املجال
املعرفية) .ويعترب أن القدرة عىل بناء ُّ
( )domain-generalتطورت عرب االنتقاء الطبيعي لدى اإلنسان ،وظهرت
أصوهلا يف بنيات فكره وعمله وإنتاجاته زمنا طويال قبل أن تظهر يف لغته.
يعترب فيتش (2017ب) أن االفرتاض األساس القايض بأن املرحلة النهائية من
مراحل تطور اللغة قد استلزمت اكتساب قدرة حديثة تامة عىل الرتكيب املدْ َمج
افرتاض يشرتك فيه الكثري من الباحثني ،السيام بيكرتون ()1990
الس َّلمي،
ٌ
ُّ
وجاكندوف وبنكر ( ،)2005وشومسكي ( .)2010ورغم أنه يعتمد عددا من
تصورات هؤالء ،فإنه يشري إىل أن افرتاضه خيتلف عنهم من جهات معينة .فيختلف
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عن بيكرتون وجاكندوف يف أن نموذجهام «تركيبي» ( )syntheticبينام نموذجه
«حتلييل» ( )analyticيقول بعدم وجود مرحلة «الكلمة الواحدة» وبأن اللغات
األوىل أو األصلية كانت «دائام تستلزم املتواليات» .أما اختالفه عن شومسكي
( )2010وبورويك وشومسكي ( )2016فيوضحه كالتايل:

«أفرتض أن جزءا كبريا من العمل الرتكيبي الذي حتتاجه اللغة احلديثة كان قد
تم أصال عرب االنتقاء الطويل لتحليل املتواليات وتوليدها يف املراحل السابقة []...
ومن ثمة ،فإن االبتكار الرئيس يف هذه املرحلة هو حب األشجار (فيتش -)2014
الس َّلمية التي تم تطبيقها ليس فقط عىل اللغة بل
وهو ميل عام املجال إلدراك البنية ُّ
أيضا عىل املوسيقى والفنون الزخرفية .وأتفق هنا مع شومسكي ( )2010وبورويك
الس َّلمي هي
وشومسكي ( )2016عىل أن القدرة املرنة وغري املحدودة عىل اإلدماج ُّ
األساس يف التفرد املعريف لنوعنا؛ وأختلف معهام يف أين أراها مرنة بام فيه الكفاية
للعب دور عىل الفور يف كل من الفكر املن َّظم والتواصل اللغوي ،وكذلك يف جماالت
أخرى (ففي هذه املرحلة فقط ُولِدت املوسيقى بمعناها احلديث ،املفعمة بالبنيات
(((3
الس َّلمية؛ انظر باتل .»)2016
ُّ
 ٣-٤من «الملكة اللغوية الضيقة» إلى «الملكة اللغوية المشتقة»

يتخىل فيتش (2017ج) ،بالنظر إىل ما تكشف عنه «املعطيات اجلديدة» ،عن
ثنائية شومسكي :م ل و (امللكة اللغوية الواسعة)/م ل ض (امللكة اللغوية الضيقة)،
ويعوضها بتقسيم آخر .ويستخرج يف هذا التقسيم من م ل و جمموع ًة أوىل من القدرات
املعرفية املرتبطة بآخر سلف مشرتك (آ س م) (.))last common ancestor (LCA

ويعترب أن هذه املجموعة األوىل من القدرات قد شكلت أساسا تطورت انطالقا منه
مظاهر اللغة التي يتفرد هبا البرش .ويسمي فيتش هذه املظاهر اللغوية اخلاصة بالبرش:
جمموعة القدرات املعرفية (م ق م) املنتمية إىل آ س م ()cognitive ability set (CAS
 ،)of the LCAأو :م ق م آ س م (.)CASLCA

وباستخراج م ق م آ س م من امللكة اللغوية الواسعة (م ل و) بمفهومها السابق،
يصل فيتش إىل الئحة قصرية من «املهارات املعرفية» التي متثل سامت برشية مشتقة
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جديدة ،عىل أي نظرية تامة لتطور اللغة أن جتد تفسريا معينا لتطورها .ويسمي فيتش
هذه املجموعة النواة امللكة اللغوية املشتقة (م ل م) ()FLD؛ وهي جمموعة فرعية
من املجموعة الواسعة لكل القدرات املستعملة يف اللغة .وواضح أن هذه املجموعة
الفرعية (م ل م) ليست هي «امللكة اللغوية الضيقة» (م ل ض) كام سبق أن حددها
فيتش وهاوزر وشومسكي ( )2005وهاوزر وشومسكي وفيتش (.)2002
أي
فقد كانت هذه األخرية (أي م ل ض) حتيل عىل سامت ال يشرتك يف امتالكها ُّ
َعمل يف املجاالت غري اللغوية األخرى من املجاالت املعرفية البرشية
حيوان وال تُست َ
(كمجاالت املعرفة االجتامعية والبرصية واملوسيقية) .ويصف فيتش هذا التحديد
بكونه «حتديدا مق ِّيدا عىل نحو مبالغ فيه ،افرتضه هاوزر وشومسكي وفيتش ليقترص
أنساق مدْ َخ ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
الت
املجال يمكنها أن تنطبق عىل
عامة
تكرارية
واحدة
عىل قدرة
ُ
ومْر ٍ
جات متعددة» .ويوضح أن «املعطيات اجلديدة» التي تشري إىل أن القدرات
ُ َ
التكرارية متاحة أيضا يف جماالت غري لغويةْ َ ،تك ُُم حتى عىل التكرار -وبسبب

التحديد املق ِّيد املشار إليه -بأال يكون جزءا من م ل ض .وعىل العكس من ذلك،
حييل مصطلح م ل م ( )FLDعند فيتش عىل «تلك السامت الواردة لغويا التي متيز
(((3
البرش من األنواع األخرى» ،بغض النظر عن خصوصية املجال.
وتتتضمن م ل م مكونا تركيبيا يشكل مظهر القدرات الرتكيبية البرشية املشتق
الذي يميز القدرات الرتكيبية البرشية من تلك التي متلكها األنواع األخرى« :يتكون
هذا املكون املشتق من «قدرات فوق اعتيادية» .وما يميز هذه القدرات احلاسوبية
أو األنحاء فوق االعتيادية ،هو نوع حمدَّ د من الذاكرة املرنة اإلضافية ،التي يمكن
استخدامها لتخزين املعلومات املتعلقة باحلاالت املاضية و»بعملها غري املكتمل».
ومن ثمة ،يكون مثل هذا املخزن الذ َّاكري اإلضايف العام الغرض هو املتط َّلب
احلاسويب األساس الذي يميز القدرات الرتكيبية لدى البرش .فبدون ذاكرة مشتغلة
بنوية كهذه ،يستحيل بناء البنيات الشجرية ومعاجلتها بالقدر املطلوب من املرونة،
وهو رشط الزم الشتغال القدرات الرتكيبية البرشية.
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ونظرا إىل أن مصطلحات مثل «ذاكرة مشتغلة بنوية» غامضة إىل حد ما ،وأن
مصطلحات ملتبسة مثل «فوق ما هو اعتيادي» تتطلب قدرا من املعرفة التقنية
لفهمها ،يسمي فيتش هذه املجموعة الفرعية املشتقة اخلاصة من القدرات الرتكيبية
البرشية باس ٍم «يسهل تذكره» ،هو  ،dendrophiliaكام أرشنا آنفا .وهو مصطلح
يدل عىل امليل البرشي إىل إسناد تنظيامت شجرية إىل البنيات احلسية (واملصطلح
مؤلف من جذرين يونانيني ،dendro :بمعنى الشجرة ،ثم  ،philoبمعنى ُحب ،أو
ولع ،أو ميل) ،أو ،باختصار« ،حب األشجار» .وتنطبق هذه القدرات عرب جماالت
حسية خمتلفة ،كالعالمات البرصية والكلامت املنطوقة واملوسيقى .ويفرتض فيتش أن
اكتساب حديث نسب ًيا ،تم بعد فصل
هذا املكون اخلاص بالرتكيب املعقد والبنوي،
ٌ
ساللة اإلنسان البرشي عن السالالت األخرى ((3(.هبذا يكون حب األشجار ،إذن،
مكونا أساسا من امللكة اللغوية املشتقة (م ل م  )FLDلدى اإلنسان.
 -٥ليس «نحن فقط»
 ١-٥من «انبثاق» اللغة إلى «انبثاق» الدماغ الجاهز للغة

ينتقد بويك (2017ب) ما انتقده آخرون أيضا ،منهم فيتش (2017أ) كام أرشنا
موقف «االنفصال» و«اإللغاز» عند بورويك وشومسكي ( ،)2016الذي تعرب
آنفا،
َ
عنه بوضوح عبارة «نحن فقط» يف كتاهبام .وهي عبارة «مسؤولة إىل حد كبري عن
(((3
إحاطة مسألة تطور اللغة باأللغاز».

إن دراسة اللغة واملعرفة البرشية ،جزئي ًا عىل األقل ،مسألة هتم علم األحياء .وهذا
بالفعل هو الدرس األهم ،يف نظر بويك (2017ب) ،الذي قدمه شومسكي وعامل
األعصاب إريك لينربغ .وال معنى ألي يشء يف علم األحياء إال يف ضوء التطور،
كام أكد ذلك علامء األحياء من داروين إىل إريك لينربغ إىل ثيودوسيوس دوبزانسكي
 .)1975-1900( Theodosius Dobzhanskyوال معنى ألي يشء يف التطور،
والتغي .والتغري يفسح
كام استدل عىل ذلك تشارلز داروين ،إال يف ضوء النشأة
ُّ
ِ
دائم بالنشأة ،أي جدّ ة دون انفصال جوهري.
املجال للجدَّ ة ،ولكنها جدّ ة ملحقة ً
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فاملنطق التفسريي عند داروين ،كام يوضح بويك (2017ب) ،يتعارض مع
القول بأن بعض األنواع فريدة ومنفصلة متاما عن األنواع األخرى .وبغض النظر
عن مدى تواضع القدرات اللغوية لدى احليوانات األخرى ومدى ثرائها وتعقيدها
لدينا ،بحسب تقييمنا ،فإن املرء إذا اهتم بسؤال «ملاذا؟» وجب أن يكون هناك مسار
يصل بيننا وبني احليوانات املذكورة.
لذلك يعترب بويك أن البدء بسؤال «ملاذا نحن فقط؟» يعني «البدء باخلطوة
اخلاطئة».
يمكن ،تبعا لبورويك وشومسكي ( ،)2016اختزال اللغة البرشية يف سمة فريدة
واحدة:

الس َّلمية ،مع
«القدرة عىل بناء جمموعة ال حمدودة [ ]...من التعابري ذات البنية ُّ
(((4
تأويالت حمدَّ دة يف الوجاهات [املتصلة] باألنساق العضوية األخرى».

وهو ،كام يالحظ بويك (2017ب) ،ما سامه هاوزر وتشومسكي وفيتش ()2002
بالتكرار ،يف مقاهلم الذي يعترب «العمود الفقري للموقف ا ُْل ْج َمل» يف بورويك
وشومسكي ( .)2016وعىل خطى شومسكي درج اللسانيون الشومسكاويون عىل
اإلحالة عىل هذه «اخلاصية األساسية» للغة بمصطلح«( »Merge« :ضم»).

ويصف بورويك وشومسكي ( )2016هذه اخلاصية األساسية للغة البرشية
باعتبارها فريدة خاصة باإلنسان احلديث ترشحييا .إهنا مل تظهر بالرضورة يف نفس
الوقت بالضبط الذي ظهرت فيه بنية اإلنسان احلديث الترشحيية ،منذ حوايل مائتي
ألف سنة .لكنها ظهرت قبل آخر نزوح لإلنسان احلديث من أفريقيا ،منذ ما يقرب
من ثامنني ألف سنة خلت (بورويك وشومسكي  ،2016صص.)157-156 .
املوحد لدى النوع (بورويك وشومسكي  ،2016ص.
وهذا ما يفرس طابعها
َّ
 .)110ويعترب امتالك اإلنسان القديم ( )archaic Homoهلذه اخلاصية األساسية
إمكانا مستبعدا.
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ويقول بورويك وشومسكي ( )2016إن اللغةُ ،م ْ َتزل ًة يف خاصيتها األساسية،

ظهرت خالل فرتة وجيزة من الزمن .ويصفان اخلاصية األساسية بأهنا بسيطة،
كاملة« ،يشء مثل ندفة الثلج» (بورويك وشومسكي  ،2016ص .)71 .إهنا ،كام
يع ّلق بويك (2017ب) ،من نوع اخلصائص التي حيجم املرء عن تفويض أمرها إىل
العمل «الرتقيعي» الذي يقوم به التطور .والطريق األسلم ملنع االنتقاء الطبيعي من
وضع يده العابثة عىل اخلاصية األساسية هي عدم إعطائه الوقت الكايف للقيام بذلك
(((4
– ومن ثمة اإلرصار عىل انبثاق مفاجئ وحديث.

رغم أن هذه اخلاصية موجودة بال شك ،فإن خصائصها ختفي يف نظر بويك طبقات
عديدة من التعقيد .إن مصطلح «ضم» قد يعطي االنطباع بأننا بصدد عملية ذرية،
ولكن هناك «فضاء واسعا يف عمق الذرات» .وهناك خصائص أساسية أخرى بنفس
القدر من األمهية .ويقدم اللسانيون قائمة باخلصائص اخلاصة-املجال التي ال يمكن،
عىل ما يبدو ،اختزاهلا يف «ضم» .وهو ما يشري إليه بورويك وشومسكي (،)2016
ولكن يف هامش فقط ،هو اهلامش  7من الفصل الرابع ،صص.175-174 .

وإذا كان» ضم» أكثر تعقيدً ا مما يبدو ،وإذا كان هناك ما هو أكثر من ضم يف اللغة
طرح هو ما
البرشية  -كام رأينا آنفا مع هاوزر ( )2016أيضا  -فإن السؤال الذي ُي َ
إذا كان هناك وقت ٍ
كاف «للتأليف بني كل العنارص» يف احليز الزمني الذي يقرتحه
بورويك وشومسكي (.)2016

جييب بويك (2017ب) بأن ما كان جيب أن يتطور هو تكوين معني للدماغ جيعل
اكتساب اللغة أمرا ممكنًا .والتقدم يف هذه املسألة يتطلب التفاعل مع العمل املستمر
يف الوراثيات العصبية (  .) neurogeneticsوالوصف احلاسويب العام لوحده ال
يكفي (وبورويك عامل حاسوب أساسا)؛ بل هناك حاجة إىل وصف عصبي يتم ربطه
باملو ِّرثات .فليست هناك عالقة مبارشة بني عملية حاسوبية مثل «ضم» أو غريه،
َ
واملورثات .والعالقة احلاسمة بني علم األحياء اجلزيئي واملعرفة هي الدماغ بطبيعة
احلال .ومن ثمة يقول بويك (2017ب):
«ليست اللغة هي التي انبثقت ،بل هو الدماغ اجلاهز للغة».
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وبخصوص التحقق العصبي ،يعترب بورويك وشومسكي ( )2016ببساطة
أن املشكل «غري مفهوم بام يكفي» (بورويك وشومسكي  ،2016ص.)110 .
ويضيفان أن «األدلة التجريبية احلديثة»« ،توحي بأن هذا يمكن أن يكون متواف ًقا
مع «إعادة تشبيك بسيطة للدماغ» ،كام قلنا يف مكان آخر» (بورويك وشومسكي
 ،2016ن .ص .).إال أن القليل من علامء األعصاب ،كام يشري بويك (2017ب)،
من يوافق عىل هذا ،ألن القليل منهم خيتزل اللغة يف خاصية أساسية ،وأولئك الذين
يفعلون ذلك ال يعتربون هذه اخلاصية خاصية ذرية.

ويستعرض بورويك وشومسكي ( )2016عمل فريدرييش  Friedericiيف جمال
علم األعصاب ،ويؤكدان أمهية ُس ُبل ألياف املادة البيضاء (white matter fiber
 )tractsالتي تربط باحتي بروكا وفرينيكي يف الدماغ؛ والتي خضع البعض منها
للتوسع لدى الساللة البرشية .إال أن معرفة املوقع الذي قد يكون من املفيد البدء
بالبحث فيه ،ال يفرس ،كام يالحظ بويك (2017ب) ،كيف يقوم هذا اجلانب من
الدماغ بام ُيدَّ عى أنه يقوم به ،أو ملاذا يقوم بذلك.
ولقد عرب عامل األعصاب ديفيد بوبيل  Poeppelعن هذا بشكل أفضل حني ميز
حتديد «املواقع» من «تعيني الرتابطات» العصبية (أي الذهن من الدماغ) .فتحديد
املواقع مفيد للغاية يف مرحلة البدء األوىل ،لكنه ال يشكل إجابات ((4(.كام سبق
إليريك ليينربغ ( ،1964ص )76 .أن قال:

«ال نربح شيئا من وصف االستعداد [المتالك] اللغة عىل أنه [مسألة] أحيائية ما
مل نتمكن من استخدام هذه الرؤية يف اجتاهات بحثية جديدة  -ما مل يكن من املمكن
الكشف عن ترابطات أكثر ختصيصا».
أي ما مل نربط بني الذهني والعصبي ،وأخريا ،اجلزيئي.

لقد تم مجع كم هائل من املعطيات يف أعقاب الثورة املرتبطة بنظام املورثات.
والستغالل هذه املعطيات ال بد من افرتاضات مفصلة حول الرتابط العصبي .ويف
هذا املجال ،كام يورد ذلك بويك (2017ب) عن بوبيل وأمبك (،Embick )2005
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ليس هناك سوى خيارين :ردم اهلوة بني الذهن والدماغ ،أو القبول بعدم تناسب
يمكّن اخليار األول من معاجلة مشاكل كتطور اللغة ،فإن الثاين
املجالني .وبينام َ
حيتجزها يف عامل األلغاز.
سؤال لماذا؟ يقتضي علم أحياء جادا
٢-٥
ُ

إن التعامل بكيفية جدية مع أسئلة ملاذا ،يتطلب ،يف رأي بويك (2017ب) ،علام
لألحياء يف مستوى عال من اجلدية والرصامة .وهذا بدوره يتطلب من اللسانيني
االهتامم بام جيري خارج مواقعهم املرحية حيث يكاد يقترص اهتاممهم عىل دراسة
البنيات اللغوية .وبام أن هذه األخرية ال توجد لدى البرش املنقرضني ،أو لدى
احليوانات احلية غري البرشية ،فمن السهل للغاية أن نعلن أهنا لدينا نحن فقط .وهذا
يعكس الفشل يف التعامل مع جماالت ليس اهتاممها األساس هو البنيات اللغوية ،بل
«إيقاعات الدماغ أو تفاعالته الربوتينية».
يؤكد بويك (2017ب) أننا ال نجد لدى بورويك وشومسكي ( )2016التقدير
املناسب للعديد من املحاوالت اجلادة لردم اهلوة بني الذهن والدماغ ،وخاصة
للعمل اجلاري حول النامذج احليوانية .فيبدو أهنام يعتربان أننا إذا كنا املخلوقات
اللغوية الوحيدة ،فليس هناك ما نتعلمه من هذه النامذج .وهذا  -وهو ما الحظه
هاوزر أيضا كام أرشنا آنفا  -يشمل الطيور املغردة التي يرصف بورويك وشومسكي
( )2016النظر عن قدراهتا ،فيقوالن« :إن تغريد الطيور نموذج للكالم فقط ،إذا
كان كذلك -وليس للغة» (بورويك وشومسكي  ،2016ص.)140 .
ورغم أن هذا املجال يشهد تطورا رسيعا يف العمل عىل الربط بني الوراثيات
وعلم األعصاب؛ فإن بورويك وشومسكي ( )2016ال يوليانه ،يف نظر بويك ،ما
يستحقه من اهتامم.

ومن الطرق التي يمكن هبا حتديد توقيت انبثاق القدرة اللغوية ،حسب بورويك
وشومسكي ( ،)2016مظاهر احلداثة املعرفية والسلوكية التي يكشف عنها ظهور
ُأوىل املنتجات الرمزية الواضحة يف السجل األحفوري (بورويك وشومسكي
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العدد ١٢
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ِِ
الصدَ فية ،واستخدام األصباغ ،والنقوش
 ،2016ص .)149 .ويذكران احل ّل َّ
اهلندسية يف كهف بلومبوس ( )Blombos Caveيف جنوب أفريقيا ،التي تعود إىل
(((4
حوايل مائة ألف سنة.

وأكدت صيغة قديمة من هذه احلجة أن احلداثة املعرفية ،استنادا إىل االنتشار

الكبري للمنتجات الثقافية يف أوروبا قبل أربعني ألف عام ،ظهرت بعد اهلجرة من
أفريقيا .وقد دحض هذه الفكرة ،منذ ما يقرب من عرشين عاما ،سايل ماكربيريت
 Sally McBreartyوأليسون بروكس  ،)2000( Alison Brooksوآخرون ،من
علامء تطور اإلنسان القديم.
ومنذ ذلك احلني ،استمر تراكم األدلة لصالح تأريخ أقدم بكثري من ظهور
املنتجات الرمزية ،يصل إىل مخس مائة ألف سنة خلت (انظر جوردنس وآخرين
 – )2015ليس فقط يف ما خيص نوعنا ،ولكن أيضا يف ما خيص اإلنسان القديم
(( )archaic Homoانظر ديريكو وسرتينغر .)2011
وهذا ،كام يستنتج بويك (2017ب) ،يضع بورويك وشومسكي ( )2016يف
موقف شاذ .فخالفا لبقية الباحثني ،مرة أخرى ،جيدان أنفسهام بني خيارين :إما أن
ِ
حتمل أن يمنحا القدرة اللغوية إىل اإلنسان
ُيرجعا تاريخ ظهور اللغة إىل الوراء ،ف ُي َ
القديم؛ وإما أن حيتاجا إىل التمييز بني أنواع املنتجات الرمزية ،وأن جيدا طرقا موثوقا
هبا للربط بني املنتجات األحدث فقط والنوع البرشي الذي ننتمي إليه .إال أنه ليست
هناك معايري متكن من إجراء مثل هذا التمييز.

إن الربط السببي بني تعقيد املنتجات والقدرة اللغوية ليس أكثر من «حجة
معقولة» تبدو ذات داللة من منظورنا احلديث .واملحاوالت السابقة التي قام هبا
علامء لغة إلثبات مثل هذه احلجج ،فشلت برسعة عندما أعيد إسناد منتج ُيعت َقد أنه
ذو أصل حديث إىل أنواع منقرضة؛ أو عندما تم العثور عىل أنواع حية أخرى قادرة
عىل إنتاجه .ونجد مناقشة أمثلة عديدة للحالة األوىل يف زهلاو ()2011؛ ونجد مثاال
حديثا للحالة الثانية يف بروفيت وآخرين (.)2016
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كام يالحظ بويك (2017ب) أنه عىل الرغم من النقص الواضح يف التطور
عتبون ذوي أذهان
التقني-الثقايف ،فإن أفراد جمتمعات مثل البرياها (ُ )Pirahãي َ
وأدمغة حديثة متاما .وإذا أردنا إصدار أحكام عىل هذا األساس ،فكيف يمكننا أن
نكون متيقنني إىل هذا احلد من أن اإلنسان القديم مل يكن يملك ملكة حديثة للذهن
مس َت َغلة عىل الوجه األكمل؟
والدماغ واللغة ،إال أهنا ربام كانت يف نفس الوقت غري ْ
 ٣-٥نحو تجاوز الثنائيات الصارمة

يعترب بويك (2017ب) األسئلة املطروحة يف بورويك وشومسكي ()2016
صدى لتلك التي طرحها هاوزر وشومسكي وفيتش ( .)2002ويكمن الفرق ،إىل
حد كبري ،يف أن بورويك وشومسكي ( )2016حياوالن إجابة األسئلة املطروحة من
قبل .فيضعان أمام كل سؤال جوابا كالتايل:
«يت ََزل يف اخلاصية األساسية للغة البرشية» []...؛
« -ماذا»ْ ُ ،

 « َمن» ،هو «نحن  -اإلنسان احلديث من الناحية الترشحيية «وليس الشامبانزيأو الغوريال أو الطيور املغردة»؛

 «أين» و»متى»« ،يشريان إىل وقت ما بني الظهور األول لإلنسان احلديث منالناحية الترشحيية يف جنوب أفريقيا قبل حوايل مائتي ألف سنة ،ولكن قبل آخر
هجرة أفريقية منذ ستني ألف سنة تقريبا» []...؛
« -كيف» ،هو «التحقيق العصبي للخاصية األساسية» []...؛

« -ملاذا» ،هو «استعامل اللغة [ألغراض] الفكر الداخيل ،باعتبارها اللحمة التي

تربط بني أنساق معرفية أخرى لإلدراك وحتليل املعلومات».

(((4

لقد ميز هاوزر وشومسكي وفيتش (« ،)2002ملكة لغوية واسعة» من «ملكة
لغوية ضيقة» ((4(.و»تشمل امللكة اللغوية الواسعة نسقا حسيا-حركيا ،ونسقا
تصوريا-قصديا ،واآلليات احلاسوبية للتكرار [[ ]...و] تشمل امللكة اللغوية
الضيقة التكرار فقط وهي املكون الوحيد للملكة اللغوية الذي يتفرد به البرش»
(هاوزر وشومسكي وفيتش  ،2002ص .)1569 .ويضيفون« :نرتك هذه األسئلة
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مفتوحة ،قارصين االنتباه عىل امللكة اللغوية الضيقة كام تم تعريفها للتو ،ولكن مع
املحافظة عىل إمكان تعريف أشمل مفتوح عىل املزيد من البحث التجريبي» (هاوزر
وشومسكي وفيتش  ،2002ص.)1571.

إال أن هذا الذي كان إمكانامل يعد كذلك يف بورويك وشومسكي (،)2016
بل أصبح «اخليار الوحيد» ،وهو «اخلاصية األساسية» ((4(.ويشري بويك إىل أن
شومسكي سبق له قبل بضعة عقود أن أقر هبذا اإلمكان قائال« :السؤال الذي يمكن
طرحه اآلن هو ما إذا كان كل ما هو فطري يف اللغة خاصا بامللكة اللغوية ،أو ما إذا
كان جمرد تأليف ملظاهر الذهن األخرى .هذا سؤال جتريبي وليس هناك ما يدعو إىل
أن يكون [املرء] وثوقيا يف شأنه»( .شومسكي .)1980

إن التصور القائم عىل تقسيم امللكة اللغوية إىل ملكة لغوية واسعة وملكة لغوية
وحتول إىل ما يشبه َح َجر ع ْقد ُيضاف إىل بنية
حتجر مع مرور الوقت
َّ
ضيقة ،قد َّ
موجودة من قبل .وهلذه «الطريقة الالمتناظرة يف التفكري» ما يوافقها يف متييزات
أخرى عند شومسكي ،مثل :النواة ( )coreمقابل املحيط ( )peripheryوالقدرة
مقابل اإلنجاز؛ حيث يتعلق األمر بتقابالت متيل إىل احلدة والرصامة تبعا ملنطق
(((4
نعم-أو-ال!
والتصور البديل ،يف نظر بويك ،واألكثر موافقة للكيفية التي يفهم هبا علامء
األحياء التطوريون املستجدات يف هذا املجال هو «النظرة الفسيفسائية» (وانظر
شيتلوورث  2010مثال) .ومفادها أن ال قطعة بمفردها من قطع الفسيفساء أكثر
أمهية من غريها؛ وعىل الرغم من أن القطع قد تكون ذات أصول خمتلفة ،إال أهنا
حني يتم جتميعها ،آنذاك فقط ينبثق نمط معني .ويمكن النظر إىل اخلصائص الذهنية
عىل نفس األساس يف رأي بويك (2017ب) .فمعامل أنامطها قد ال حترتم بالرضورة
حدود القطع املفردة وأصوهلا.

ويوضح بويك أن أنامط الفسيفساء تشبه لوحات جوسيبي أرسيمبولدو
 Giuseppe Arcimboldoالتي يتم فيها تنظيم اخلضار والفواكه بطريقة خاصة
ُتك ِْس ُبها وظائف جديدة ،كأن يصبح جزء من الكمثرى َأ ْن ًفا .ويمكن أن نتصور امللكة
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اللغوية عىل نفس املنوال .فقد ال يكون أي مكون من مكونات اللغة متفردا ،أو يتفرد
به البرش .وقد يتعلق التفرد ببساطة بالكيفية املخصوصة التي ُر ِّك َبت هبا بنيات غري
لغوية ،قديمة تطوريا ،ومتكن مالحظتها لدى أنواع أخرى .وقد حيدث هذا الرتكيب
تدرجييا باستخدام أجزاء تستعمل ألغراض غري لغوية ،لتتم إعادة استعامهلا الح ًقا.
هكذا ،وعىل النقيض من تصور بورويك وشومسكي ( ،)2016ستكون ملكونات
اللغة خصائص أعم بكثري ،وموافقة لطبيعة الدوائر العصبية.
وتندرج هذه املقاربة يف برنامج املعرفة املقارنة (comparative cognition

 )programاملتجه من أسفل إىل أعىل ،الذي دعا إليه عاملا السلوك فرانس دو وول
 Frans de Waalوبري فرانشيسكو فرياري  .Pier Francesco Ferrariيقوالن:

«عىل مدى العقود القليلة املاضية ،ركزت البحوث املعرفية املقارنة عىل القدرات
العليا للتطور الذهني ،وطرح أسئلة من نوع كل يشء أو ال يشء ،مثل :ما هي
احليوانات (إن وجدت) التي متتلك نظرية للذهن أو ثقافة أو قدرات لغوية أو
ختطيطا مستقبليا ،وهلم جرا ]...[ .ومع ذلك ،يبدو أن تغيريا جذريا يف التوجه جيري
اآلن؛ يرافقه ازدياد الوعي بأن اللبنات األساسية للمعرفة يمكن أن تكون مشرتكة
(((4
بني جمموعة واسعة من األنواع».

ونجد يف جاكندوف وبنكر ( )2005وبنكر وجاكندوف ( )2005تعبريا
واضحا مبكرا عن هذا املوقف الذي يعرب عنه بويك (2017ب) هنا ،وختلص إليه
شيتلوورث ( )2010كالتايل:

«إن تفرد اللغة لدى اإلنسان ال يكمن يف أي مكون منها بمفرده وإنام يف الكيفية
(((4
التي ُأ ِّلفت هبا مكوناهتا املتعددة».

كام يعرب عن نفس املوقف ،بصيغ خمتلفة ومن حيث املبدأ العام طبعا ،آخرون
كثر من أشهرهم كينسيال ( )2009وأربيب ( )2012وبروغوفاك ( 2010و2015
و2016أ و )2018جاكندوف وفيتنبورغ ( ،)2017والعديد من علامء املعرفة
املقارنة والتطور األحيائي الذين تناولوا املسألة.
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ويرى بويك أن منظور «من أعىل إىل أسفل» ،أو منظور «كل يشء-أو-ال يشء»،
ُمدْ َرج أصال يف عنوان كتاب بورويك وشومسكي ( .)2016وأن هذا املوقف هو
الذي يفصلهام عن بقية املجموعة العلمية التي ابتعدت عن الثنائيات الصارمة ،دون
ختليها عن الوارد املفيد من الفروق.

عمر منظور «نحن فقط» منذ زمن طويل يف نظر بويك (2017ب) ،وظلت
لقد ّ
احلجج التي قدمها مؤيدوه تبدو متسقة بشكل ملحوظ ،ويمكن أن ندرج بسهولة
بعض كتابات شومسكي املبكرة عن التطور التي تعود
يف كتاب :ملاذا نحن فقط َ
إىل السبعينيات ((5(.ولكن إذا مل يتمكن هؤالء املؤيدون من اإلقناع باألمس فلامذا
يتمكنون من ذلك اليوم؟ يؤكد بويك أنه رغم الكثري الذي تعلمناه منذ بحث بنكر
وبلوم ( )1990حول تطور اللغة الذي مر عىل كتابته ما يقارب الثالثة عقود ،فإن
وقائع تطور اللغة تبقى موافقة متاما للنظرة الداروينية العادية.
«إن اللغة خاصة ،ولكنها ليست خاصة إىل هذا احلد؛ لكل الكائنات قدرات
خاصة».

وقد حاولت اللسانيات االبتعاد ،بروحها عىل األقل إن مل يكن بمامرستها
العملية ،عام وصفه ذات مرة اللسانيان سكولز وبولوم  Scholzو  Pullumباسم:
«ال َّطفح الفطري الالعقالين» ( ((5(.)Irrational Nativist Exuberanceوبتعبري
حيمل نفحة شومسكاوية ،فإن األمر متعلق هببة غنية ومعقدة وخاصة باللغة إىل حد
ي ِ
فقدها الكثري من داللتها األحيائية .إن اللسانيني التوليديني ما زالوا ،يقول بويك،
ُ
ملتزمني بام ينعته بالفطرية االستثنائية ( ،)exceptional nativismوي َف ِّضل بدل
ذلك فطري ًة عادية ( .)normal nativismوهو يف ذلك بعيد كل البعد عن أن يكون
لوحده.

وي ِمل بويك (2017ب) متطلبات «مقاربة تعددية» لقضايا تطور اللغة
ُْ
(وهندستها) ((5(.وتتعلق أهم هذه املتطلبات باختاذ موقف إجيايب من:
	-الطابع الفسيفسائي للغة؛
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	-الطابع األسايس للخصائص؛
	-مركزية النامذج احليوانية؛

	-إمكان امتالك اإلنسان القديم ( )archaic Homoاملنقرض نسقا لغويا ذا
درجة معينة من اإلتقان؛
	-الدور الرئيس لعامل النقل الثقايف يف التعقد اللغوي.

خاتمة

تناولنا يف الفقرات السابقة موقف شومسكي الراهن من مسألة تطور اللغة،
ومقارنته بموقفه السابق ،وموقعه من التصورات السائدة اليوم ،بخصوص هندسة
امللكة اللغوية وتطورها وعالقتها بالفكر ،بني العلامء والباحثني يف اللسانيات
والتطور األحيائي للغة واملعرفة وغريمها.

ني استداللنا بصفة خاصة عىل املواقف احلالية لبعض أشهر الباحثني الذين
وقد ُب َ
سبق هلم أن سامهوا ،كل بدرجة معلومة ،يف الدفاع عن تصور شومسكي قبل سنوات
قليلة يف بعض أعامهلم ،كفيتش وهاوزر يف دفاعهام السابق عن «افرتاض التكرار
فقط» سنتي  2002و ،2005وكسدريك بويك يف  2005ويف أعامل أخرى.

وب َّينا ،من جهة ،كيف أن موقف شومسكي احلايل ،من خالل بورويك وشومسكي
( )2016وشومسكي ( ،)2017ال خيتلف يف جوهره عن موقفه السابق ،إن مل يكن
أكثر رصامة؛ وب َّينا ،من جهة ثانية ،كيف جتاوز فيتش وهاوزرٌّ ،
تصور
كل بطريقته،
َ
شومسكي الذي كانا لفرتة حمدَّ دة من داعميه ومن املسامهني فيه؛ وكيف جتاوز بويك
هذا التصور أيضا بعد أن نارصه ببعض أعامله يف املجال .ويشمل هذا التجاوز أبرز
القضايا ذات األمهية اجلوهرية يف دراسة هندسة امللكة اللغوية ومكوناهتا الرئيسة
وتطورها وصلتها بتطور الفكر واملعرفة .وعىل رأس هذه القضايا أن امللكة اللغوية
«الض ّم») التي
الس َّلم َّية التكرارية (أو عملية َّ
أغنى بكثري من أن ختتزل يف العملية ُّ
ت ََّبي أهنا متفشية يف امللكات املعرفية األخرى؛ وأن فرادة اإلنسان تكمن يف الطبيعة
التأليفية والتوليدية لفكره (ودماغه) ،وليس يف اللغة التي تبقى ،رغم أمهيتها ،جماال
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من بني جماالت أخرى لت ََج ِّل تلك الطبيعة؛ وأن املنهجية الواعدة يف جمال دراسة
تطور اللغة هي املنهجية املقارنة املتعددة األبعاد ،والقائمة عىل تصور فسيفسائي أو
مركَّب هلندسة امللكة اللغوية ،ينطلق من أسفل إىل أعىل ،وال يضفي عىل أي قطعة
من قطع الفسيفساء أمهية مسبقة مبالغا فيها ،إذ يمكن أن يكون األهم يف كل ذلك
هو الكيفية التي ُأ ِّلفت هبا خمتلف القطع.

إن جممل قدرات اإلنسان الذهنية تشرتك يف استخدام نفس األنواع من اآلليات
القاعدية ،كالذاكرة واالنتباه وتشييد البنيات (أو األنساق املركبة) بأهم خصائصها
الس َّلمي التكراري .لكن ما يميز هذه القدرات من بعضها
وعىل رأسها البناء ُّ
البعض ،إىل جانب مكوناهتا وكيفية التأليف بينها ،هو خصائص ما تنتجه من بنيات،
وكيفية تفاعل هذه البنيات يف ما بينها وتفاعلها وباقي القدرات الذهنية .فام جيعل من
اللغة لغة هو أهنا متتلك صواتة  -وهي طريقة مم َّيزة لرتميز الصوت واإلنتاج الصويت
(أو اإلشارة ،يف حالة لغة اإلشارة)  -باإلضافة إىل ِوجاه مم َّيز بني الصواتة والبنية

التصورية .ويتضمن هذا ِ
الوجاه ،بدوره أيضا ،شكال فريدا آخر من البنيات الذهنية
هو البنية الرتكيبية .وهذه البنيات والوجاهات هي التي جتعل إنتاجية اللغة ممكنة،
بفضل ما كان يسميه هوكيت (« Hockett )1960ازدواجية البناء» .وال توجد،
يف ما يبدو ،أي قدرة معرفية أخرى بني احليوانات ت َُر ِّمز الصوت واإلنتاج الصويت
بالطريقة نفسها التي تُر ِّمزمها هبا الصواتة؛ وال توجد قدرة معرفية أخرى تربط بكيفية
منتجة بني أصوات مركبة وتصورات مركبة ،عىل نفس املنوال الذي ِ
املعجم
ينجز به
ُ
اللغوي والبني ُة الرتكيبية مهمة الربط هذه.
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الهوامش Endnotes

((( سبق لنا أن درسنا أهم مضامني البحث املذكور بام يف ذلك «افرتاض التكرار
فقط» وما أثاره من نقاشات وانتقادات ،ضمن تعرضنا لبعض أهم قضايا هندسة
امللكة اللغوية وتطورها وعالقتها بملكات معرفية أخرى .انظر يف ذلك غاليم
(2006 ،2005أ2006 ،ب2006 ،ج.)2007 ،

((( نذكر هنا هذا االعتبار البدهيي بسبب ما تعرض له بعض من خالف افرتاضات
شومسكي (وشومسكي وبورويك  2016بالضبط) من هجوم عنيف يدعو
إىل االستغراب ،عىل صفحات جملة  ،biolinguisticsعىل يد بعض «األتباع»
منهم شبريليخ ( )2016مثال .ومن ذلك أن هذا األخري يضع خمالفي افرتاضات
ٍ
«صناعة يشجعها ويدعمها رجعيون سياسيون
شومسكي وبورويك يف سياق
َ
النقاش العلمي»؛ أو «فاشيون جدد» .وممن
وعلامء زائفون يتنكرون مدَّ عني
هيامجهم شبريليخ هبذه الصورة إليوت موريف ومارك هاوزر وليليان إفانس.
ومما يقوله عن مارك هاوزر« :إنه ألمر حمزن للغاية أن نرى حتى املتعاونني
السابقني مع تشومسكي ،مثل مارك هاوزر الذي أصيب ببعض العطب اآلن،
عليهم أن يكتبوا مقاالت ال تتفق مع عدد من النقاط املهمة التي يثريها بورويك
وشومسكي» .انظر شبريليخ ( ،2016ص .)51 .وانظر التفاصيل يف نفس
املرجع.

((( وانظر بعض تفاصيل ذلك يف غاليم ( ،)2007الفصل الرابع من الباب األول،
وباقي املنشورات املشار إليها يف اهلامش رقم .1

((( شومسكي ( ،)2017ص200 .؛ وانظر بورويك وشومسكي ( ،)2016ص.
.110

((( انظر مثال بروغوفاك ( ،)2015و(2016أ) و(2016ب) .وهناك آخرون كثر
انتقدوا تصورات بورويك وشومسكي ( ،)2016من أشهرهم ،مثال ،موريف
(2016أ) و(2016ب).
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((( بروغوفاك (2016أ) ،ص ،2 .و(2016ب) ،ص.992 .
((( بورويك وشومسكي ( ،)2016ص.50 .
((( ديديو وليفنسن ( ،)2018ص.49 .

((( انظر بروغوفاك (2016ب) ،ص.993 .
( ((1بولس (.Bolles )2016
( ((1بويك (2017ب).

( ((1نفسه .ونجد نفس املالحظات يف موريف (2016أ) و(2016ب).

( ((1وانظر التفاصيل يف فيتش (2017أ) ،صص 597 .وما بعدها .وانظر تفصيله يف
قضايا تطور اللغة يف فيتش (.)2010
( ((1ومن اجلدير باالهتامم يف نظر بروغوفاك (2016ب) اإلشارة إىل أن عملية
“ضم” الرتكيبية ،أو أي عملية حاسوبية مشاهبة أخرى من العمليات املعروفة
بأسامء أخرى يف نامذج نحوية خمتلفة ،هي من حيث األساس عملية تؤلف بني
موضوعات رصفية-تركيبية مثل “الكلامت” أو سامهتا ،وليس بني “وحدات
الفكر”.
( ((1بورويك وشومسكي ( ،)2016ص94 .؛ والتشديد من بروغوفاك (2016ب).
( ((1بروغوفاك (2016ب) ،صص.994-993 .
( ((1وانظر هاوزر ( ،)2016صص.2-1 .

( ((1وتشري األدبيات إىل هذا املوقف باسم املوقف اإللغازي ()mysterianism
القائل :إن هناك حدودا تفرضها هندسة أذهاننا عىل ما يمكن أن تزودنا به
معرفتنا العلمية .ومن املعربين عن هذا املوقف ،باإلضافة إىل لييونتني (1990
مثال) وشومسكي ( ،2015ص 105 .مثال) وبعض أتباعه من اللسانيني،

43
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

فالسفة مثل كولن ماكجني ( ،1989و 1999مثال)  .Colin McGinnانظر،
مثال ،رافينياين وطومبسون ()2017؛ ورافينياين وطومبسون وفيليبي ()2018
 ،Ravignani, Thompson and Filippiصص.4-3 .

( ((1انظر مثال بوتس وغاولني وبريدلوف ( ،)2007صص 329 .وما بعدها.
( ((2انظر هاوزر ( ،)2016صص.5-3 .

( ((2انظر هاوزر وواتومول ( ،)2017ص.78 .
( ((2هاوزر وواتومول ( ،)2017ن .ص.

( ((2انظر مناقشة هذا االفرتاض يف غاليم ( ،2005و 2006ويف  ،2007الفصل
الرابع) .وهو نفس االفرتاض ،من حيث اجلوهر ،الذي نجده عند سبيلكه
( ،)2016وينتقده هاوزر وواتومول (.)2017
( ((2وانظر يف هذا الصدد كريي ( )2009مثال.

( ((2انظر مثال أمالريك وآخرين (.Amalric )2016

( ((2وانظر هاوزر وواتومول ( ،)2017صص .80-79 .وانظر غاليم قيد النرش.
( ((2انظر فيتش ( ،)2014ص.358 .

( ((2انظر فيتش ومارتنس ( ،)2014صص 87 .وما بعدها .وانظر غاليم قيد النرش.

( ((2انظر مارتينس َ
وال َها وفريربغر ُ
وي وفيتش ( ،)2014ص.20 .
وش ْ
( ((3نفسه ،ص.12 .
( ((3نفسه ،ص.20 .

( ((3انظر مارتنس ومورشيك و ُأوه وفيتش ( ،)2015ص20 .؛ وانظر التفصيل يف
النتائج يف صص.35-31 .
( ((3نفسه ،صص.25-24 .
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( ((3انظر فيتش ( ،)2014ص.352 .
( ((3نفسه ،صص.358-357 .

( ((3فيتش (2017ب) ،صص.24-23 .

( ((3انظر فيتش (2017ج) ،ص .306 .ومما يستدل عليه فيتش أيضا أن التحاليل
السابقة للمعطيات املقارنة خلصت إىل أن هناك عىل األقل ثالثة جماالت كربى
إنتاج
خيتلف فيها البرش عن األنواع األخرى ،هي :اآلليات اإلشارية
(املتضمنة َ
ِّ
الكالم و(ربام) إدراكَه) ،والرتكيب املعقد ،والداللة/الذريعيات (ص.)307 .
( ((3نفسه ،صص.311-309 .
( ((3انظر بويك (2017ب).

( ((4بورويك وشومسكي ( ،)2016ص.110 .
( ((4انظر بويك (2017ب).

( ((4انظر ديفيد بوبيل (.)2012

( ((4وانظر هبذا اخلصوص هنشيلوود  Henshilwoodوآخرين (.)2002
( ((4بورويك وشومسكي ( ،)2016صص.111-110 .

( ((4انظر تفاصيل ذلك يف غاليم (2006( )2005أ وب) و(.)2007

( ((4بويك (2017ب) .وجتدر اإلشارة إىل أن املؤلفني الثالثة كانوا قد تراجعوا أصال
يف  2005إىل موقف “أضعف” أو “أكثر ليونة” من موقف  2002الذي يشري
إليه بويك هنا (وانظر التفاصيل يف جاكندوف وبنكر  ،2005صص-216 .
 .)218لذلك يبدو أن بورويك وشومسكي ( )2016يعيدان األمور إىل موقف
أكثر “رصامة” حتى من موقف هاوزر وشومسكي وفيتش ( )2002نفسه.
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( ((4بويك (2017ب) .وانظر بعض التفصيل بخصوص متييز “امللكة اللغوية
الواسعة” من “امللكة اللغوية الضيقة” واملشاكل التي تعرتض هذا التمييز يف
عالقته بمنطق االتصال بني األنواع ،وبالتصور السائد بني علامء األحياء يف
موضوع النشوء والتغري واملعاجلة الفسيفسائية ،يف بويك (2017أ ،صص.
 327-326مثال).
( ((4دو وول وفرياري ( ،)2010ص.201 .
( ((4شيتلوورث ( ،)2010ص.545 .
( ((5انظر شومسكي ( )1976مثال.

( ((5سكولز وبولوم ( ،)2006ص.59 .

( ((5بويك (2017ب) .وانظر للمزيد من التفصيل بويك (2017أ).
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البنية اإلبالغية ووصف العربية:

المح َّدث عنه والمح َّدث به نموذجا
أ.د .عز الدين محمد المجدوب *

( )

ملخص البحث:

هيدف البحث إىل توضيح ثنائية املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به ()theme-rheme
مكونني كليني يف البنية
يف اللسانيات الغربية واخلصائص املميزة هلام باعتبارمها ّ
اإلبالغية الكونية ( )Information structureورشوط اعتامدمها لوصف عا ّمة
األلسنة البرشية.

التطورات النظرية واالصطالحية الطارئة عليهام يف منوال النحو
ويعرض
ّ
الوظيفي هلاليداي م.أ.ك .واملنوال العرفاين لكنود المربيشت ويقدم بعض
املقرتحات العتامدمها يف إعادة وصف العربية.

الكلامت املفاتيح :حمدَّ ث عنه  -حمدَّ ث به؛ بنية إبالغية ،حمور  -بؤرة؛ جرجاين -
م.ك .هاليداي؛ كنود المربيشت.

Abstract:
This research aims at shedding light the concepts of the themerheme in Western linguistics as two component in the information structure. It also follows the theoretical evolution of both
concepts within Halliday’s functional grammar and Knud Lambrecht’s cognitive model and suggests adopting them in view of
re-describing Arabic.
Key words : Theme-rheme, Information Structure, Topic –Focus, al-Jurjani, Halliday M.A.K.,Lambrecht Knud.
* أستاذ اللسانيات ،جامعة سوسة – تونس ،جامعة القصيم.
أرسل البحث بتاريخ 2021/1/8م ،وقبل للنرش بتاريخ 2021/2/1م.
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مقدمة

اقرتح اللسانيون يف السنوات اخلمسني األخرية إضافة مستوى لغوي جديد
سموه البنية اإلبالغية ( )information(1) structureوهو
لوصف األلسنة
ّ
مستوى لغوي يضاف إىل املستويات اللغوية املعهودة مثل املستوى املعجمي الداليل
واملستوى الرتكيبي والرصيف والصويت .وهيدف إىل إحلاق املادة اللغوية التي ألفناها
يف دالئل اإلعجاز وعلم املعاين بالقواعد النحوية النظام ّية الكل ّية لعا ّمة األلسنة
مهمة وهو ما يربر االهتامم هبا .
البرش ّية  .وقد أثمرت هذه اجلهود حصيلة علمية ّ

لكن هؤالء اللسانيني رغم إقرارهم بقيمة هذا املكون خيتلفون -بسبب
ِّ
يسميه
تباين منطلقاهتم النظرية -يف املصطلح
الدال عىل هذا املكون فبعضهم ّ
بنية إبالغية ( )information structureمثل هاليداي Halliday 2014
مكونا إبالغي ًّا
يسمونه ِّ
 ، M.A.Kوالمربيشت  .Lambrecht, K 1994وآخرون ُّ
( )Informatinal Componentمثل فالدويف أنريكVallduví ،1993 ،
 Enricويسميه ملتشوك إيغور Melčuk’ Igor ،2001 ،بنية داللية-تواصلية
يسميه وظائف تداولية
( )Semantic-Communicative Structureوبعضهم ّ
يسميه تعليب املعلومة
( )1981 ,Dik( )pragmatic functionsوبعضهم
ِّ
( )Information Packagingنحو شاف  .Chafe 1976وخيتلفون منهجيا يف
املكون؛ فمنهم من ينطلق من وجهة نظر
زاوية النظر التي يبنون منها منواال هلذا
ّ
املتكلم مثل إيغور ملتشوك ( )7-2 ،2001 ,Igor Melʼčukومنهم من يعتمد
وجهة نظر املخاطب مثل أنريك فالدويف ( )3 ،1993 ,Enric Vallduvíومنهم من
جيمع بني وجهتي نظر املتكلم واملخاطب كام يقرتح هاليداي (.Halliday, M.A.K
.)135-134&89-88 ،2014
وخيتلفون من حيث املنوال الوصفي الذي يعتمدونه حسب منطلقاهتم .فهاليداي
يعتمد املنوال الوظيفي النظامي ( )Systemic Functional theoryوملتشوك
يعتمد منوال معنى – نص  Meaning-Text theoryوفالدويف يعتمد نظرية
املبادئ واملقاييس ( ،)priciples & parameters theoryلشومسكي فضال
ربيع اآلخر 144٢هـ  -يناير  202١م
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عن منوال النحو الوظيفي( )Functional Grammarلسيمون ديك (.Dik, S.C

 )1989الذي اعتمده املتوكل يف أبحاثه (املتوكل .)2010،

وهم يتفقون إمجاال عىل أن اجلملة حني نعتربها رسالة تنقسم من جهة املعلومة
أهم وأكثر إفادة من اآلخر .
الم ْب َل َغة إىل املخاطب إىل قسمني أساسيني أحدمها ّ
ُ
نسم َي هذين القسمني يف هذا البحث املحدَّ ث عنه((( واملحدَّ ث به ترمجة
اخرتنا أن ّ
للمصطلحني االنجليزيني ( .)theme - rhemeوسنعتمدمها خيطا ناظام للبحث
لتوجيه القارئ ضمن التعدد املصطلحي يف تسمية هذه الثنائية يف البحوث الغربية
تسمى ( )topic -commentيف اللسانيات األمريكية وهو ما يمكن
فقد نجدها ّ
ترمجته بالعنوان والتعليق ويصطلح عليه أيضا بـ ( )topic- focusونرتمجها بمحور
احلديث والبؤرة وتسمى أيضا املقتىض والبؤرة ( )focus- presuppositionأو
القضية املفتوحة (( )open propositionأنريك فالدويف .)45/ونن ِّبه إىل َّ
أن
مصطلح  topicقد يستعمل بمعنى الغرض أو املحور املعنوي يف حتليل اخلطاب
وهو ما خيرج عن إطار هذا البحث.

نأمل من هذا البحث توضيح مصطلحي املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به (theme-

مكونني كل ِّيني يف
 )rhemeيف اللسانيات الغربية واخلصائص املم ِّيزة هلام باعتبارمها ِّ
الكون َّية ورشوط اعتامدمها لوصف عا َّمة األلسنة البرشية .ثم نقدِّ م
البنية اإلبالغية ْ
بعض املقرتحات التي يمكن اعتامدها يف وصف العربية.

نظرا إىل طفرة البحوث يف هذا املوضوع واستحالة استقرائها مجيعا وعرض
ُبو ّب األسايس منها بناء عىل ما تشرتك فيه
تفاصيل الفروق النظرية بينها رأينا أن ن ّ
من مس َّلامت نظرية ،توضيحا للمشهد البحثي .لكنَّنا لن نخوض يف تفاصيل املناويل
املتباينة يف هذا البحث لضيق املجال.
تنقسم البحوث يف موضوع البنية اإلبالغية من وجهة نظرنا إىل اجتاهني اثنني:

• اجتاه متجذر يف املدرسة البنيوية وممثله النموذجي هاليداي م.أ.ك .يف كتاب
النحو الوظيفي (.)2014
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األسايس
• اجتاه يستمد منطلقاته من الفلسفة التحليلية واالجتاه العرفاين ومم ِّثله
ِّ
عندنا كنود المربيشت .وقد فضلناه عىل غريه ألنه تلميذ شارل فيلمور وألنه حيافظ
ويطورمها
يف اآلن نفسه عىل نظرية العالمة اللغوية عند دي سوسري و إرث هاليداي
ِّ
مما يسمح لنا بتقديم حصيلة نظرية غري متنافرة منهجيا.
 -١المحدَّث عنه والمحدَّث به ضمن االتجاه البنيوي :هاليداي نموذجا
 1-١ترجمة ثنائية theme-rheme

وجد الباحثون صعوبات مجة يف ترمجة هذه الثنائية إىل العربية فقد وردت عند
البعزاوي ( )2008حتت عنوان املخرب عنه واملخرب به واختارت ريم اهلاممي()2013
ّ
واملتحدث به  ،أما املبخوت فتبنى الصدر والتعليق ( )2006واعتمد
املتحدّ ث عنه
إبراهيم عبد التواب محزة (  )2020املحدَّ ث عنه واحلديث أسوة باجلرجاين؛ كام
ترمجها باحثون آخرون باملسند إليه واملسند واملوضوع واملحمول واملوضوع واخلرب
(املرجع نفسه  )144/ون ّبه بعض الباحثني إىل صعوبة ترمجة هذه الثنائية (حممد عناين
ص ،167عن إبراهيم محزة عبد التواب  )114لتعدد مضامينها.

وتشري صعوبة ترمجة املصطلح إىل صعوبة تطبيق هذه الثنائية عند وصف العربية
بدون احتياطات منهجية كافية .فهذه الثنانية مرتبطة يف نشأهتا باأللسنة األروبية
وهي ألسنة يف أغلبها ما عدا اإلسبانية واإليطالية يقوم ترتيب عنارص اجلملة
األساسية فيها عىل نمط :فاعل +فعل  +مفعول به بينام تنتمي العربية إىل نمط فعل+

فاعل  +مفعول به بحيث ال يوجد تطابق بني تسمية الوظائف األساسية يف النواة
اإلسنادية بني النمطني .ولذلك يكون من املفيد للقارئ العريب أن نقدم له جذور هذا
التمييز يف الثقافة الغربية كي يتمكن من التمييز بني املبادئ العامة التي يمكن اعتامدها
يف األلسنة البرشية واخلصائص الذاتية لأللسنة التي جيب مراعاهتا عند وصف لسان
حمدد.
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 2-١جذور ثنائية المحدَّث عنه والمحدَّث به

تعود جذور التمييز بني املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به إىل الفلسفة اليونانية حيث
وضع أفالطون وأرسطو املقوالت املؤسسة للنحو اليوناين أثناء((( سعيهام للرد عىل
السفسطائيني ومتييز القضايا الصحيحة من القضايا الكاذبة  ،وبسبب تأثري اإلرث
اليوناين يف األنحاء األوروبية اختلط املصطلح املنطقي باملصطلح النحوي  .ويتجىل
ذلك باخلصوص يف ثنائية ( )sujet vs predicatإذ هي حتتمل الداللة عىل التقسيم
املنطقي لتحليل القضية يف منطق أرسطو وتدل أيضا عىل التقسيم النحوي الذي
يوافق الرابطة اإلسنادية التي تعلق فاعال بفعل  .ونجد هذا اللبس إىل اليوم يف
األلسنة األوروبية مثل الفرنسية أو اإلنجليزية حيث حيتمل مصطلح / subject
 sujetباإلنجليزية والفرنسية الداللة عىل موضوع القضية املنطقية كام حيتمل الداللة
عىل الوظيفة الرتكيبية للفاعلُّ .
ويدل مصطلح  predicate/predicatيف الفرنسية
املسمى
واإلنجليزية حسب السياق عىل املفهوم املنطقي أي جزء القضية املنطقية
َّ
حمموال كام ُّ
يدل عىل جزء الكالم الذي ِير ُد يف املوضع الثاين مبارشة بعد الفاعل .وقد
َ
أسلفنا ّ
الفاعل يتصدَّ ر اجلمل َة الفرنسية أو اإلنجليزية يف أصل الوضع .وهو ما
أن
يفس صعوبة ترمجة هذه الثنائية يف العربية((( بلفظ واحد يصلح لكل السياقات.
ِّ

ومما يزيد الرتمجة إىل العربية صعوبة اختالف الظواهر اللغوية التي يشملها
ِ
الفاعل
مفهوم  SUBJETباإلنجليزية أو الفرنسية عن الرتاكيب التي يغ ِّطيها مفهو ُم

يف العربية .ويفرس ذلك أن عامة األلسنة األروبية وخاصة اإلنجليزية والفرنسية التي
يستقي منها الباحثون العرب قراءاهتم ألسنة ذات ترتيب نمطي( )SVOيتصدَّ ر فيه
الفاعل اجلملة ثم يليه الفعل ويليه املفعول به وأن ما يوافق اجلملة االسمية عندنا هو
عندهم مجلة فعلية أيضا .لذلك يطلق مصطلح الفاعل عند األوروبيني subject /
 sujetعىل الفاعل الذي يتصدر اجلملة اإلنجليزية يف أصل وضعها دون تقديم أو
تأخري كام يطلق عىل االسم املسند إىل فعل الكينونة (to be؛  )êtreوهو فعل ناقص
مناظر لفعل كان يف العربية ال يتم إال باملشتق الصفة الذي يليه .
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وقد ميز اللغويون األوروبيون أثناء حتليلهم لصور التقديم والتأخري يف اجلملة
بني الفاعل املنطقي والفاعل النحوي أثناء حتليل البناء للمجهول واملعلوم ولكنهم
مكون اجلملة الذي يسبق الفاعل ويتصدر اجلملة
مل يضعوا مصطلحا خاصا لتعيني ِّ
لعناية املتكلم به إال يف أواخر القرن التاسع عرش مع هنري بول ( ،1886عن
سمه الفاعل النفيس وكانت الغاية من اقرتاح هذا
ملتشوك  )15 ،2001 ،الذي ّ
املفهوم اإلحاطة بالفروق الداللية التي ينشئها التقديم والتأخري يف أقوال متكافئة يف
مضموهنا الداليل وما حتيل عليه يف العامل اخلارجي .وبذلك أصبح للفاعل subject
 / sujetيف التقليد األورويب ثالثة معان :الفاعل النحوي والفاعل املنطقي والفاعل
النفيس.

سيلتقط أقطاب حلقة براغ وأتباعهم هذا املفهوم ضمن ما سمي باملنحى
الوظيفي للجملة (ماتيزيوس  )1958 ، Mathesiusأو الدينامية اإلبالغية (قال
هبا فريباس  1964و 1992 Firbas, J ،1971ودانيش )1957/1968 Daneš
ويرسخون قدمه ضمن ما سموه التحليل الديناميكي للداللة.
 3-١نظرية هاليداي

 1.3.1متييز املفاهيم اإلبالغية من املفاهيم الرتكيبية واملعجمية
طور هاليداى جهود مدرسة حلقة براغ يف العناية بمفهوم املحدَّ ث عنه عندما
َّ
َّنزله ضمن نظرية النحو النظامي الوظيفي((( التي اقرتحها فقد أعاد تعريف معاين
سمى الفاعل
الفاعل  subjectواقرتح هلا جدوال اصطالحيا جديدا يعنينا منه أنه ّ
النفيس املحدَّ ث عنه ( )Themeوالفاعل املنطقي املنفذ Actorوقرص مصطلح
 Subjectعىل الفاعل النحوي .وعرفها عىل النحو التايل:
ُـحدِّ ث عنه الرسالة.
 -1فالفاعل النفيس أو املحدَّ ث عنه يعني من ت َ
 -2والفاعل النحوي يعني ما أسند إليه قول أو فعل أو صفة.

 -3والفاعل املنطقي هو املنفذ للحدث من جهة داللية معجمية.
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ويعود هلاليداي الفضل باإلضافة إىل توضيح هذه التمييزات املفهومية
واستحداث مصطلحات خاصة هبا يف كونه أكسبها قاعدة اختبارية صلبة ومجع هلا
ظواهر لغوية م ّطردة يف اللسان اإلنجليزي ال يمكن دحضها من خالل اخلطوات
اإلجرائية التالية:

أ -اعترب اجتامع العالقات الثالث أصل الوضع يف اجلملة اإلنجليزية املثبتة ،ثم
ٍ
ِ
ٍ
مكونني
مكون واحد أو يف ّ
استقرأ صور اتفاق هذه العالقات الثالث عند حت ُّققها يف ِّ
ِ
مكونات خمتلفة مثلام ُّ
تدل عىل ذلك الشواهد التالية:
تفر َق حت ُّققها يف ثالث ِّ
خمتلفني أو ّ
• امتزاج عالقة املحدَّ ث عنه والفاعل النحوي واملنفذ يف لفظ واحد
The duke

gave my aunt this teapot

حمدَّ ث عنه
فاعل نحوي
منفذ

)(1

≈ (الدوق أعطى عمتي إبريق الشاي)

• امتزاج املحدَّ ث عنه والفاعل يف لفظ واحد وافرتاق عالقة املنفذ عنهام
)(2

by the duke

the teapot

was given

منفذ

My aunt

حمدَّ ث عنه
فاعل

ِ
عمتي إبريق الشاي من الدوق)
≈ ( ُأ ْعط َيت َّ

• افرتاق املحدَّ ث عنه والفاعل النحوي واملنفذ وانفراد كل واحد منها بعنرص
خاص

)(3

by the duke

was given

منفذ

my aunt

The teapot

فاعل

حمدَّ ث عنه

(إبريق الشاي  ،عمتي ُأ ْعطِ َيتْه من الدوق)
≈
ُ
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ب -اعترب اختالف املحدَّ ث عنه عن الفاعل خروجا عن األصل لِدَ ا ٍع إبالغي
وس ٌم لغوي لفرق داليل بني اجلملة األصل واجلمل البديلة.يقول:
يقصدُ ه املتكلم وهو ْ
(إذا ورد املحدَّ ث عنه خمتلفا عن الفاعل كان [بالرضورة] حمدَّ ثا عنه موسوما ،هاليداي
 )98 ،2014 ،وم َّيز يف قائمتني منفصلتني :املحدَّ ث عنه الذي ورد عىل أصل الوضع
غري موسوم من املحدَّ ث عنه املوسو ِم الذي اختلف فيه الفاعل عن املحدَّ ث عنه وكان
َ
صدر الكالم إما ظرفا أو مفعوال أو مركبا باملوصول (املرجع نفسه .)100 ،

ج -استقرأ صور الوسم اللغوي للمحدث عنه بني بدائل اجلملة الواحدة وحرص
الفروق الداللية املصاحبة هلا يف منهج شبيه بإجراءات حتديد الفونيم أو اللفظم يف
(((
أهم هذه املوارد اللغوية
حلقة براغ البنيوية وهو مبدأ استمدّ ه من دانيش  .ومن ِّ
التي تو ّفرها األلسنة:
ْغيم وله حظوة كبرية عند املدرسة اإلنجليزية منذ فريث.
 -ال َّتن ُ

ِ
والتأخري يف باب اإلخبار املثبت التي تتيحها صيغة املبني
وص َو ُر التقدي ِم
 ُللمعلوم.
 -صيغ ُة البناء لغري الفاعل مثل البناء للمفعول به األول أو الثاين أو املجرور.

يسميه هاليداي البنية التعادليةthematic ،
 -وباب اإلخبار بالذي وهو ما ّ

equative

 -وباب اإلضامر قبل الذكر .

ثم تتبع أحوال املحدَّ ث عنه يف بقية جهات القول مثل النفي واألمر والنهي
والتعجب .

د-مل يكتف هاليداي بتحرير مفهوم املحدَّ ث عنه عىل املستوى اجلدويل ومتييزه من
الفاعل النحوي ودور املنفذ الداليل بل افرتض بنية إبالغية ثنائية ذات بعد سياقي
تتكون من املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به .وباكتامل هذين البعدين يصبح للمتحدث عنه
ّ
 themeمتانة معرفية وصالبة إجرائية تضاهي متانة املفاهيم الراسخة يف اللسانيات
نحو الفونيم واللفظم واملركب.
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وهي بنية مستحدثة ومستوى لغوي جديد لوصف األلسنة البرشية خيتلف عن
املستوى الرتكيبي اختالف املحدَّ ث عنه عن الفاعل النحوي الذي أثبته هاليداي .
ُّ
ويدل عىل تباين هذين املستويني اللغويني َّ
أن هذه البنية ثنائ َّية بينام يغلب عىل بعض

مكونات يف
البنيات الرتكيبية النحوية  -نحو اجلملة الفعلية  -أن تتكون من عدة ِّ
املستوى األول من التحليل إذا كان الفعل متعدّ يا إىل مفعول أو مفعولني ومتعلقات
وأشباه مفاعيل .وقد حرص هاليداي عىل إبراز الفرق بني املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به
أصناف اجلمل يف اإلنجليزية وفروعها
من بقية الوظائف النحوية من خالل استقرائه
َ
الرتكييبة  .فوظيفة املتحدَّ ِ
ُ
تشغل وظيف َة
ث عنه يمكن أن تسند إىل غري الفاعل بل قد
املفعول به أو وظيفة الظرف للمكان أو للزمان أو تشغل وظيفة احلال أو الرديف
وبي أن القرينة املحدِّ دة للمحدَّ ث
( )adverbالذي يناظر املفعول املطلق يف العربيةّ .
عنه يف اإلنجليزية هي االبتداء به وروده أوال يف صدر الكالم؛ أما اليابانية وبعض
األلسنة األخرى فتسم املحدَّ ث عنه بالحقة رصفية لتعيني هذه الوظيفة (هاليداي ،
.((().88 ،2014
 3.2.3معايري املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به
اعتمد هاليداي لطرد ثنائية املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به عىل املبادئ التالية :

أ -اعترب العالقة السياقية بني املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به عالقة تفارقية صارمة
تناظر تفارق احلرف واحلركة يف البنية املقطعية أو تفارق حمل املبتدأ واخلرب .وال
يعرف كل مفهوم بمغايرته
وجود ملكون يف اجلملة خارج هذا التقسيم الثنائي ،لذلك َّ
لآلخر وكل ما مل يكن حمدَّ ثا عنه فهو حمدَّ ث به .وتوافق هذه الثنائية وظيفة نغمية
تفارقية توسع يف حتليل جتلياهتا يف اإلنجليزية.

ب-عرف هاليداي املفهومني تعريفا شكليا فكل عنرص ورد يف صدر الكالم حمدَّ ث
عنه وكل ما بقي من القول وتاله يف الرتبة كان حمدَّ ثا به ،ونتيجة هلذا الضابط الشكيل:

 أجاز هاليداي أن يشمل املحدَّ ث عنه أكثر من عنرص فيجمع بني املشاركيصح اإلخبار عنه-مثل الفاعل أو املفعول به األول أو الثاين أو
يف احلدث الذي
ُّ
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وأي عنرص آخر يؤدي وظيفة ربط نيص أو منطقي بني اجلملة وما سبقها
الظرفّ -
أو والها من كالم نحو «يف هناية األمر» و«باستثناء كذا» و«إذن» ()112/1985
)(4

?what did they have in common

After all, except for music

املحدث به

املحدّ ث عنه

(هاليداي )92 ،2014 ،

َّ
الدال عىل االستفهام املتصدّ ر للجملة حمدَّ ثا عنه وبقية اجلملة
املكون
 اعتربِّ
حمدَّ ثا به نحو ( whoمن) و( whereأين) و ( howكم) و ( whyملاذا) (املرجع
نفسه)102 ،
)(5

Who

wants a glass of white wine

حمدَّ ث عنه

حمدَّ ث به

وحلل اجلمل االستفهامية بـ(هل) التي تفرض عىل السامع االختيار بني النفي
واإلجياب حتليال خمتلفا وجعل الفعل املساعد املرصف مع الضمري حمدَّ ثا عنه عىل
النحو التايل :
)(6

eat

you

Could

)(7

sleep

you

Did

)(8

make some toast

i

Shall

حمدَّ ث به

حمدَّ ث عنه2

حمدَّ ث1

نمت) ؛ (هل جيب أن أعدُّ ملجة)
≈ (هل يمكنك األكل) ؛(هل َ

واملتعجب منه
 اعترب الصيغة الدالة عىل التعجب يف صدر الكالم حمدَّ ثا عنهَّ
حمدَّ ثا به (هاليداي))105/2014( )101 ،2014،
)(9

she sounds

How dreadful

حمدَّ ث به

املحدَّ ث عنه

(كم تبدو فظيعة)
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اعترب الفعل األول الوارد يف صدر بعض صيغ األمر املركبة يف اإلنجليزية حمدَّ ثاعنه واعترب الفعل املالزم له حمدَّ ثا به من قبيل ( let’sدعنا) يف(let’s go home
( )nowدعنا نعود للبيت) ،أو ( don’t doال ْ
تفعل) يف قولك ()don’t do that
أي (ال ْ
تفعل هذا) ولفت النظر إىل أن هذه من األشكال اللغوية القليلة التي يتحقق
فيها املتحد َذث عنه يف شكل فعل (هاليداي ،2014 ،ص.)105-104

أثارت التعميامت التي أجراها هاليداي عىل خمتلف الرتاكيب يف اجلملة اإلنجليزية
احرتاز بعض الباحثني الذين يرون أن بعضها خمالف للحدس اللغوي للمتكلم ومل
يوافقه بعضهم يف حتليل فعل األمر أو اجلمل االستفهامية (ملشتوك  ،2001 ،أنريك
مهها ثنائية
نبي األسس التي د َّعم هبا هذه الثنائية وأ ّ
فالدويف )1993 ،ولكن يعنينا أن ِّ
املعلوم واجلديد.)Given-New(.
 3.3.1املعلوم واجلديد

أسس هاليداي معيار الفصل بني املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به عىل أساس مبدأ م َعدَّ ٍل من نظرية التواصل

وتدفق املعلومات التي صاغها شانون وويفر  Shannon &Weaverالتي لقيت رواجا
مكونات منوال التواصل وأدخلت
واسعا يف احلقبة البنيوية وهي نظرية َّ
وضحت ِّ
ثنائية الضجيج واإلطناب ( )noise-redundancyيف البحث اللغوي .وهي يف
األصل نظرية رياض ّية لقياس تكلفة إرسال املعلومات ضمن قناة تواصل بحساب
وحدة البيتس ( )bitsووفق هذه النظرية ّ
فإن معدّ ل إفادة معلومة ما تزيدُ ك َّلام زادت
والتكهن هبا .وتنعدم قيمة
احتامالت تو ُّق ِعها
للم ْر ِسل وتضاءلت
ُ
ُّ
االختيارات املتاحة ُ
التكهن بورودها مائة باملائة.
اإلفادة ملعلومة ما  informativiyإذا بلغت نسبة
ُّ

تمد نظرية شانون يف جانبها احلسايب الريايض يف العلوم اإلنسانية واللغوية.
مل ُت ْع َ
ولكنها عُدِّ لت واعت ُِبت فرض ّية مفيدة يف دراسة بعض جوانب النظام النحوي
للغة فاعتربت ظواهر املطابقة النحوية والرصفية جتليا من جتليات خاصية اإلطناب
( )redondance/redundancyالتي يقاوم هبا النظام العالمي ظاهرة الضجيج
( )noise/bruit/وضياع املعلومات يف أثناء عمليات التواصل بسبب رداءة ظروف
بعض مظاهر التأكيد
التواصل أو تلف جزئي يف احلامل الورقي ونحوه .و ُأ ِحلقت هبا ُ
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يف البالغة كام ُاعت ُِمدت عىل نطاق واسع يف النظريات األسلوبية من خالل ثنائية
القاعدة والعدول لتفسري ظاهرة االلتفات والتقديم والتأخري واحلذف ،واعتربت
بصفة عامة مفيدة لدراسة التواصل اللغوي ولدراسة النصوص((( واعترب معيار
مكونا أساسيا من مكونات نحو النص فقد اقرتح شارول 1978
اإلعالم املفيد ِّ
 Charollesمقتفيا أثر فان ديك Dijk,T.A. van 1972ضمن قواعد انسجام النص
قاعدة التكرار وقاعدة التنامي(((.
وقد هنج هاليداي هذا النهج عندما عرف نظام اإلبالغ (of system

 )informationبأنه « التوتر أو التفاعل بني قوتني ،بني ما نعلمه وما نتوقعه وما
هو جديد وال نتوقعهّ .
إن التفاعل بني هذين القطبني هو الذي يولد املعلومة املفيدة
باملعنى النحوي للكلمة  .وينتج عن ذلك أن بنية اإلبالغ بنية تتكون من وظيفتني
وظيفة املعلوم  givenواجلديد( »new .هاليداي )116 ،2014 ،ويلح هاليداي
عىل استقالل وظيفة املعلوم واجلديد عن ثنائية املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به وعىل عدم
التطابق التا ّم بني وحدات اإلبالغ ووحدات التواصل اللغوي .إن وحدة اإلبالغ
( )information unitوحدة نحوية مستقلة عن اجلملة وموازية هلا وملكوناهتا
الفرعية (املركب والكلمة واللفظم) وخمتلفة عنها مجيعا  .فقد توافق فقر ًة كامل ًة أو
ِ
مركبا أو لفظام بناء عىل تسليم هاليداي َّ
الوحدات التنغيمي َة باختالف مستوياهتا
أن
وحدات إبال ٍغ (املرجع نفسه.)19-5 ،
ُ
َ
تعامل البنية اإلبالغية مع
بعض املبادئ العا َّمة التي حتدِّ د
لكن هاليداي استخرج َ
بنية اجلملة :

 يف أصل الوضع ويف احلاالت غري املوسومة تطابق وحد ُة اإلبالغ اجلمل َة(املرجع نفسه)115 ،
 يف أصل الوضع تتكون كل وحدة من الوحدات املـُ ْب ِلغة للمعلومات عىلعنرص معهود معلوم وعنرص جديد (املرجع نفسه )116 ،ويوجد رشطان مالزمان
هلذا املبدأ:
• ال يمكن أن ينطلق اخلطاب من عنرص جديد غري معلوم من السامع.
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• يكون املعلو ُم من السامع حارضا يف املقام لذلك جيوز حذفه (املرجع نفسه،
الفصل .)9

• ال ختلو وحد ٌة إبالغي ٌة من حيث بنيتُها من عنرص جديد ال ُيستَغنَى عنه مع
عنرص معلوم جيوز إسقا ُطه وعد ُم ذكره.
 -أ َّما عن شكل البنية فهو عىل النحو التايل :

أ -تكون املعلوم ُة اجلديد ُة املفيد ُة موسوم ًة نغميا أو إيقاعيا وتسمى بروزا تنغيميا
البارز تنغيميا _ أي الواقع عليه النرب_
العنرص
( )proeminence tonicو ُي ْعت ََب
ُ
ُ
حامال للبؤرة التنغيمية (.)information focus

ب -يف أصل الوضع تسبق املعلوم ُة القديم ُة املعهود ُة عند املخاطب املعلوم َة
غري حمدَّ د
اجلديدةَ .لكن الفصل بني هناية املعلومة القديمة وبداية املعلومة اجلديدة ُ
تغي (( )sructure the in indeterminacy is thereاملرجع نفسه،
بنيويا بل ُم ِّ ٌ
ُ
وسم بالنرب عىل
التننغيمي
الوسم
 ،)116ويتحكم فيه
والسياق املقا ُّيل  .لكن إذا طرأ ٌ
ُّ
ُ
الواقع يف
املنب
عنرص يف صدر الكالم كان ما بعده معلوم ًة قديم ًة وأصبح
ُ
العنرص َّ ُ
ُ
أول اجلملة جديدً ا
)(10

it ’s beautifull

If you sug/

معلوم

جديد

it as beautifull

They /

معلوم

جديد

(إن اقرتحته  ،فهو مذهل)

)(11

(هم رأوا أنه مجيل جدا)

وهذا مثال من البؤرة اإلبالغية املوسومة.

واملشريات املقام َّية بأصل وضعها معلومة من السامع يف أصل
الضامئر
تكونُ
ُ
تصبح حامل ًة للمعلومة اجلديدة ( املرجع
الوضع إال إذا طرأ طارئ فإهنا يمكن أن
َ
نفسه .)118 ،
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بعد هذا التمييز بني املعلوم واجلديد والقول بإمكان توافقهام يف أصل الوضع
حتول
يف مجلة ابتدائية خالية من مظاهر عناية املتكلم بعنرص حمدد من عنارصها َّ ،
هاليداي الستقراء صور التوافق بني املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به واملعلوم واجلديد
وعدم توافقهام وحسب كوهنام موسومني أو غري موسومني مثلام صنع عند دراسة
ثنائية املحدَّ ث عنه والفاعل النحوي.

وإذا كان األصل أن يتوافق املحدَّ ث عنه مع املعلوم واملحدَّ ث به مع اجلديد فإنه
وسم للمحدَّ ث
يمكن أن يكون املحدَّ ث عنه جديدا واملحدَّ ث به معلوما إذا حصل
ٌ
عنه .وإذا كان األصل أن يكون املحدَّ ث عنه غري موسوم فإنه يمكن أن يكون
املحدَّ ث عنه موسوما  .ويتحقق هذا الوسم باإلضافة إىل التنغيم والنرب إما بتقديم
يصح اإلخبار عنها إىل صدر الكالم مثل ( )2و()3
مكونات اجلملة التي ُّ
مكون من ِّ
ِّ
وإما بآلية اجلمل التعادلية  equative thematicوهي آلية تركيبية تناظر ما نعرفه
أهم خصائص هذا الرتكيب ( )cleftingأنه
يف العربية يف باب البناء بالذي ومن ِّ
يقسم اجلملة تقسيام واضحا إىل حمدَّ ث عنه+حمدَّ ث به ويفيد دالليا املعادلة حمدَّ ث
عنه=حمدَّ ث به نحو ( )18و ( )19و( . )20متثل النامذج املذكورة الصيغة النموذجية
للجمل التعادلية وتوجد إىل جانبها صيغة أخرى يسميها هاليداي اجلمل التعيينية
 identifying clauseوتتحقق بالرتكيب اإلنجليزي (= ..that.. it isهو....
الذي) نحو ( )13و (. )15
ُ
األحداث
قسم أنواع احلدث إىل قسمني كبريين:
حيسن التنويه إىل أن هاليداي َّ
ُ
واألحداث الذهنية وأ ّم الباب فيها أفعال االعتقاد
املادية وطرازها أفعال العالج

وقسم ثالث سامه األحداث العالقية ( )clauses relationalألهنا جتمع بني
الصنفني السابقني ونموذجها الفعالن الناقصان ( )be toو(( )have toهاليداي
الفصل  )259 ، 5ونكتفي بالفعل الناقص (( =)be toكان).وقد بني هاليداي أنه
يوجد استعامالن لفعل (( =)be toكان).
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· استعامل وصفي  attributiveنحو قولك «حممد حكيم»  ،أو «حممد طويل
النجاد» ومعناه أنك تلحق «حممدا» بصنف احلكامء أو بفئة الرجال طوييل القامة
ولكنه ليس الوحيد الذي يتصف بالوصف األول وال بالوصف الثاين .
· استعامل تعييني  identifyingنحو قولك « :حممد هو القائد» ،أو قولك
«القائد هو حممد»  ،أو قولك «الطويل النجاد هو حممد»  ،أو «حممد هو الطويل
النجاد».

نصا رصحيا عليها يف الرتاث يف حتليل «البناء
تفيد هذه التمييزات التي ال نجد ّ
بالذي» ألهنا استعامالت تعيينية ال وصفية  ،ويف نفس اإلطار تفيد اجلمل اإلنجليز ّية
بصيغة «. »..it is ..thatأي( .هو الذي) هذه الداللة التعيينية وهي قريبة من اجلمل
عكس ترتيب اجلملة فتقول:
التعادلية .ومن خصائص الداللة التعيينية أنَّه ُيمكن
ُ
«حممدٌ هو القائد» أو «القائد هو حممد» وهو ما ال يستقيم مع« حممد حكيم» بنفس
تسو َي بني هذا وذاك  ،ومن آثارها الداللية إفاد ُة احلرص.
الداللة ،إذ ال تستطيع أن ِّ
وهذه نامذج من الشواهد التي يتحقق فيها التوافق بني املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به
وثنائيتي املوسوم وغري املوسوم واملعلوم واجلديد:

)(12

مجلة يف أصل الوضع

started it

حمدَّ ث به /غري موسوم /جديد

مجلة موسومة ،ذات
حمدَّ ث عنه /موسوم
//جديد
)(13
تفيد القرص عىل
املحدَّ ث عنه

that started it

حمدَّ ث به /معلوم
قديم

حمدَّ ث عنه/غري موسوم /
قديم معلوم
(1) It was
حمدَّ ث عنه/جديد

=(ش َّغلته هند) مقابل (هند هي التي شغلته) أو (إن هندا هي التي ش َّغلته)= (هند هي
الوحيدة التي قامت بالعمل).
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)(14

مجلة يف أصل الوضع،
ابتدائية

مجلة موسومة
ذات حمدَّ ث عنه/موسوم /
)(15
جديد
تفيد القرص

مجلة موسومة ذات حمدَّ ث به
موسوم  /جديد
)(16
تفيد القرص

was not getting me
down

حمدَّ ث به/غري موسوم /
جديد
that was getting me
down

حمدَّ ث به /موسوم /
معلوم قديم
was n’t the

حمدَّ ث به /جديد

The job

حمدَّ ث عنه /غري موسوم/
معلوم
It was not the

حمدَّ ث عنه /موسوم /
جديد
What was getting me
down

حمدَّ ث عنه موسوم معلوم

=(مل يكن الشغل يصيبني بالكآبة) مقابل (ليس الشغل هو الذي يصيبني بالكآبة)
مقابل (الذي أصابني بالكآبة ليس الشغل بل سبب آخر)
)(17

مجلة يف أصل الوضع
ال تفيد احلرص

مجلة موسومة ذات حمدَّ ث
عنه موسوم /جديد  /تفيد
القرص
)(18
الدوق أعطى إبريق الشاي
وال يشء غريه

(الشخص الذي أعطاه
الدوق هذا اإلبريق هو
عمتي ال غري) =
(مل يعط الدوق إبريق الشاي
)(19
)
إال لعمتي
قرص اإلعطاء عىل املشارك
الداليل الثالث للفعل ونفيه
عن غريه
ربيع اآلخر 144٢هـ  -يناير  202١م

gave my aunt that

The duke

teapot

حمدَّ ث عنه /غري موسوم
ألن املحدَّ ث عنه هو
الفاعل /معلوم

حمدَّ ث به /غري موسوم/
جديد
was that teapot

حمدَّ ث به جديد

)(3) What (the thing
the duke gave to my
aunt

حمدَّ ث عنه موسوم  /معلوم
was my aunt

The one the duke

حمدَّ ث به جديد

gave thtat teapot to

حمدث عنه موسوم /معلوم

72

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

العدد ١٢

البنية اإلبالغية ووصف العربية :المح َّدث عنه والمح َّدث به نموذجا

(الذي صنعه الدوق بإبريق
الشاي هو أنّه أعطاه
) (20لعمتي).
حرص ترصف الدوق بإبريق
الشاي يف إعطائه للعمة

)(21

مجلة موسومة ذات حمدَّ ث
عنه موسوم وحمدَّ ث به
موسوم جديد
تفيد قرص اإلعطاء عىل
املشارك الداليل الثاين
(العمة)

was give it to my

What the duke did

aunt

with that teapot

حمدث به جديد موسوم

حمدث عنه موسوم معلوم

was what the duke

The teapot

gave to my aunt

حمدَّ ث عنه موسوم ألنه
خمالف للفاعل /جديد

حمدَّ ث به موسوم قديم

أعطى الدوق عمتي هذا اإلبريق) مقابل( ما أعطاه الدوق لعمتي هو هذا اإلبريق)(=
)يعني (هو كل ما أعطاها ومل يعطها شيئا آخر) ؛ (اإلبريق هو ما أعطاه الدوق لعمتي
مل يكن هاليداي الوحيد الذي ُعني بثنائية املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به وقد أرشنا
إىل ظهور ثنائيات اصطالحية منافسة يف اللسانيات األمريكية نحو املحور والتعليق
 Comment-Topicواملحور والبؤرة  Focus-Topicولكننا يمكن أن نعتربه املمثل
ِّ
متجذر يف املنطلقات البنيوية يقيس ثنائية املحدَّ ث عنه
النموذجي الجتاه يف البحث

واملحدَّ ث به عىل املفاهيم الوصفية التي اشتهر هبا البنيويون وهي مفاهيم تعتمد
عىل العالقات السياقية واجلدولية يف حتديد هوية الكيانات اللغوية حسب املنهج
السوسريي .ويعتمد ضابط التفارق الداليل عىل املحور اجلدويل لضبط الوحدات
املكونات السياقية وأفضل ّية
اللغوية املفيدة ويعتمد مبدأ التفاصل الصارم بني
ِّ
املقابالت الثنائية بناء عىل مسلمة أن النظام اللغوي يقوم عىل التخالف .ويمكن أن
نقول إن مفهوم املحدَّ ث عنه عنرص لغوي يناظر وظيفة الفاعل وإن كان منتميا إىل
األهم يف البنية
العنرص
مستوى جديد ،وأن املحدَّ ث به يناظر وظيفة الفعل وإن كان
َ
َ
اإلبالغية .
تفرتض وجهة النظر هذه أنه يمكن تقسيم نظام اإلبالغ بني عنارص اجلملة
الواحدة  .وإذا كانت اجلملة مكونة من عنرصين نحو «زيد كريم» أفىض التحليل
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إىل أن لفظ «زيد» خمرب عنه معلوم وأن لفظ «كريم» خمرب به جديد  .وهو حتليل يرفضه
اجتاه ثان من البحوث املتصلة بالبنية اإلبالغية يفرتض أن الوحدة اإلبالغية تتكون
رضورة ودائام من أقوال تا ّمة أسوة بفرضية فريغه حول عالقة القضايا املنطقية
والفكر وهو موضوع الفقرة املوالية.
 -2المحدَّث عنه والمحدَّث به ضمن االتجاه المنطقي العرفاني
 1-2روافد االتجاه المنطقي العرفاني

لساين ذو خلفية
روافدُ هذا االجتاه متعدد ٌة بعضها فلسفي منطقي وبعضها
ّ
أهم الفرضيات التي يتقاسمها املنتمون إليه دون اخلوض
عرفانية .ونحاول جتريد ّ
ِ
أهم هذه الفرضيات
يف ما خيتلفون فيه لكثرة ما نُش يف هذا الغرض وضيق املقامُّ .
ثالث:
1.1.2تصور فريغه للقض َّية املنطق ّية
ُّ
يعتمد هذا التيار مبدأين من مبادئ فريغه :

• ّ
أن القضي َة املنطقي َة وحد ُة الفكر.
ٍ
ٍ
أن يف َّ
ٌ
• ّ
منطوق هبا وقض َّية مقتضاةٌ.
صادقة قضي ٌة
قضية
كل

ثمرة الفرضية األوىل أن املعلوم َة ال تتح َّقق إال ضمن قضية منطقية وال يمكن
ٍ
عنرص من
اعتبار
أن تتحقق يف شكل لفظة معجمية مفردة ولذلك يكون من اخلطأ
ُ
عنارص اجلملة سواء كان حمدَّ ثا عنه أو حمدَّ ثا به مفيدا باملعلومة املعهودة احلاصلة أو
باملعلومة اجلديدة وال يمكن للباحث أن يم ِّثل ثنائية املعلوم أو اجلديد إال يف شكل
قول تام  .ونحن نستعمل مصطلح التمثيل مساويا لكلمة التحليل اللغوي ألن
اللغوي أ ًّيا كان ٌ
مسي بقواعد.
متثيل
التحليل
ّ
َّ
رمزي ّ

املبارش فاملعلومة القديم ُة املعهود ُة يف «زيد
احلدس
وعىل عكس ما يوحي به
ُ
ُ
كريم» ليست كلمة «زيد» وإنام (يوجد شخص اسمه زيد) وأن املعلومة اجلديدة
ليست لفظة «كريم » وإنام (يتصف زيد بالكرم).
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تسليمه بأن االقتضاء ٌ
قول تا ٌّم.
وثمرة الفرضية الثانية لفريغه
ُ

ولكنه خيالف فريغه وتلميذه ُر َّسل  Russellيف اعتبار االقتضاء عالق ًة داللية بني
القض ّية املثبتة والقضية املنفية ويتبنى موقف سرتاوسن  strawsonالذي نقد نقدا
وبي أن االقتضاء
رسل يف التعابري املحدَّ دة (َّ )definite expression
الذعا نظرية ّ
رشط من رشوط استعامل األقوال ال رشطا من رشوط صدقها وهو ما يفيض بنا
للفرضية الثانية.
تصور سرتاوسن التداويل لالقتضاء
ُّ 2.1.2
ورسخه يف البحث التداويل ستالنيكار (.)1977
أسس هذا التصور سرتاوسن َّ
التصور التداويل لالقتضاء اجتاهني يف البحث خمتلفني ومتكاملني:
أثمر
ُّ

اجتاه ستالناكري :1977وقد اعترب أن االقتضاءات يف األقوال مجلة مناالعتقادات اخللفية املشرتكة بني املتكلم واملخاطب  ،وهي رضورة من رضورات
التواصل ورشط رضوري إلمكان املحاورة واملحادثة( .القاموس املوسوعي
للتداولية  ، ((1()249/ون َّبه إىل الطابع الديناميكي للسياق فهو ليس قائمة مغلقة من
الفرضيات معطا ًة دفع ًة واحد ًة وإنام هو عالقة متجددة ومتنامية بتنامي املحادثة أو
اخلطاب (املرجع نفسه.)250 ،
اجتاه دكرو  Ducrotالذي جعل من االقتضاءات جمموعة من رشوط اتساقتبلورت
اخلطاب (دكرو  ،1972والقاموس املوسوعي للتداولية ص)260-254
ْ
يعضد ضابطي النفي واالستفهام يف الكشف عن
يف رائز التعقيب؛ وهو ضابط ُ
االقتضاء.
وحيسن التنويه إىل الشبه الكبري هلذين امللمحني لالقتضاء وإحلاح هاليداي عىل
وظيفة املحدَّ ث عنه النصية يف الرسالة وعىل وظيفته التبادلية له إذ هو ضامن لسالمة
عملية التواصل.

75
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

تصور عرفاين لعملية التواصل
ُّ 3.1.2
التصور العرفاين كثرية وبعضها يعتمد النظرية الصدقية لألقوال
جتليات هذا
ُّ
ويعدِّ هلا لدراسة األلسنة الطبيعية نحو أكوان االعتقاد عند روبار مارتني Martin
سمه بالواقعية املنطقية (احلاج سايس عامد )2017 ،وبعضها نظريات نفسية
 .Rوما َّ
تتصور عملية التواصل بناء ذهنيا يشرتك فيه املتكلم
مثل الفضاءات الذهنية .وهي
ّ
واملخاطب (القاموس املوسوعي للتداولية.)172-163 ،
لقد أثمرت هذه الروافد تعريفات تداولية عرفانية للمحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به،
والسياق.

· فالسياق جمموعة من األقوال التي يس ِّلم هبا املتكلم واملخاطب زمن املحاورة.
· واملحدَّ ث عنه الذي يسمى ِم ْ َورا ( :topicهو كيان ينوي املتكلم إضافة
معلومة جديدة حوله إىل معلومات املخاطب أو أن يطلب معلومة تتعلق به أو جيعل
املخاطب يترصف بمقتىض وجود ذلك الكيان ) ( غونديل 1988:210Gundel
عن أنريك مالدويف) ،وهو أيضا عند راينهارت  )24 /1982( Reinhartبطاق ُة
ٌ
عنوان شبي ٌه بالعنوان يف املكتبة أو املتجر (.((1
ف ( )file cardأو
ِم َل ٍّ

وقد شاعت استعار ُة املتجر واملكتبة عند كثري من اللسانيني نحو أنريك
فالدويف .)1993(0وبناء عىل هذه االستعارة يعرف املحدَّ ث به الذي يسميه بؤر ًة
( )focusبأنَّه جز ُء
املكون القضوي الذي يضيف إىل خزينة معلومات ()store
ِّ
وتوض ُح
ويسمي املحدَّ ث عنه اخللفية background
املخاطب معلوم ًة جديد ًة
ّ
ِّ
املخاطب املعلوم َة اجلديدة مع املعلومات القديمة وكيف ُيدْ ِرجها
اخللفي ُة كيف يركِّب
ُ
ِ
فيقسم ذاكرة املخاطب إىل قسمني:
ويمع ُن يف توظيف استعارة املتجر ِّ
ضمنهاُ .
 الرابط  addressوهو يطابق عنوانا (أو ملفا) ضمن خزينة معلومات السامعحيث تعطى تعليمة إدراج املعلومة اجلديدة.

 الذيل  tailوهو يزيد تدقيقيا التعليامت التي تسمح بإقحام معلومة حتت عنوانحمدد.
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 2-2المحدَّث عنه والمحدَّث به عند كنود المبريشت

التصور العرفاين ذي اجلذور املنطقية
كانت البحوث التي أرشنا إليها نامذج من
ّ
الذي أعلنّا عنه ،غري أننا اخرتنا أن نركِّز عىل كنود المربيشت ممثال نموذجيا هلذا
االجتاه الثاين من البحوث يف البنية اإلبالغية ألنّه جيمع يف حصيلة تأليفية جديدة
ِ
متناسقة
إضافات واالس شايف  .Chafe,Wوبرنس 1981 .F.E.Princeدون
أن يقطع ال مع تصورات هاليداي قطعا تاما وال مع املنطلقات البنيوية حللقة براغ
ونظرية العالمة اللغوية عند دي سوسري التي حتفظ منهجيا الطابع اللغوي للمقاربة
العرفانية.
 1.2.2فرضياته العامة وتصوره ملنوال التواصل
التصور وتتعلق بتعريف البنية اإلبالغية
أهم الفرضيات العامة هلذا
ُّ
وسنقدم ّ
التصو َر
وتصميم منوال التواصل ثم نستعرض منظوم َة املفاهيم التي تُكسب هذا
ّ
نجاع ًة إجرائية .ويمكن أن ن ُْج ِم َل منطلقاته النظرية يف النقاط التالية:

عرف المربيشت البنية اإلبالغية عىل أسس عرفانية ذهنية كام ييل» :البنية
 ّالنحوي للجملة الذي يتم فيه الربط بني األقوال باعتبارها
املكون
اإلبالغية هي
ِّ
ّ
متثالت ألوضاع األشياء [يف العامل ] مع البنية الرتكيبية واملعجمية بالتوافق مع
احلاالت الذهن َّية للمتكلمني واملخاطبني الذين يستعملون هذه األبنية باعتبارها
وحدات إبالغ يف سياق خطاب معني» (المربيشت ،)5 ،1994 ،ون َّبه يف أكثر
من موضع إىل أنَّه ال هيتم هبذه الظواهر النفسية لذاهتا وإنام يعنيه منها كيفية تبليغها
لغو ّيا من املتك ِّلم إىل املخاطب وصور انعكاسها وأثرها يف البنية النحوية والرصفية
والتنغيمية للجملة (املرجع نفسه.)3 ،
وقسم عامل
 وبناء عىل هذا التعريف بنىُّ
تصو َره الثنائي ملنوال التواصل َّ .
اخلطاب ( )discourse of universeعند املتكلم واملخاطب إىل قسمني:

 -1العامل اخلارجي للنص الذي يشمل الكالم واملشاركني (املتكلم واملخاطب)
وظروف القول كلها التي حصل فيها نحو املكان والزمان.
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 -2العامل الداخيل للنص الذي يشمل التعابري اللغوية (ألفاظ  ،مركبات ،مجل)
ومعانيها(. ((1

يتكون من التمثالت الذهنية التي
جمرد
َّ
َّ
ونوه إىل أن عامل النص الداخيل عامل َّ
أنشأها يف ذهن املتخاطبني حدث التواصل وأن نقل املعلومة يتم عرب هذه التمثالت
التي توافق وحدات داللية لغوية.

ولتدقيق منواله من الناحية الداللية أدخل ثالثة متييزات:

أ -التمييز بني الداللة املعجمية لأللفاظ املفردة والداللة العالئقية وقد ركز فيها
عىل فكرتني لفريغه-أ .أن القضية وحدة الفكر -ب .وعىل التمييز بني املوضوع
واملحمول .وسيعتمد هذا التمييز لدراسة اإلبالغ وبيان أن متثيل اإلبالغ عند حتليل
األقوال ال يكون إال يف شكل قول تام.
وسيقيم متييزا مماثال يف الفصول 3و4و 5بني الوضع التداويل ملراجع اخلطاب
وبني العالقات التداول ّية بني مراجع اخلطاب واألقوال التا ّمة.

ب -التمييز بني معنى التعابري اللغوية واألشياء التي تع ّينها أو حتيل عليها يف
معي
العامل اخلارجي  ،فاألشياء واألوضاع التي حتيل إليها تلك التعابري يف قول َّ
مراجع ( ،)referentأما التعابري التي ال تعني حاالت أو أوضاعا من األشياء بل
ُ
تسند أوصافا وعالقات فسيطلق عليها اسم املدلول املطابق  / DENOTATUMأو
املعي  DESIGNATUMنحو كلمة صغري وقصري واحلرف يف والفعل ذهب
املدلول ِّ
واالسم منزل.

ج -التمييز بني مراجع التعابري اللغوية والتم ُّثالت اخلاصة هبذه املراجع يف ذهن
أطراف اخلطاب.
من خصائص منوال التواصل الثنائي لعامل اخلطاب (of model bipartite

 )discourse of universe theأن عنارص العامل اخلارجي للنص ال حتتاج من
املتكلم أن ينشئها عرب التمثالت الذهنية للخطاب ألهنا حارضة يف سياق التخاطب
ويمكن اسرتجاعها والتنصيص عليها عند احلاجة .تسمى هذه الوحدات مشريات
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يعي عنارص العامل اخلارجي ومن
مقامية  .تسمح هذه املشريات املقامية للمتكلم بأن ِّ َ
هذه املشريات املقامية ضامئر املتكلم واملخاطب وزمن القول املبني عىل زمن التلفظ
ومكان التلفظ وكل الوحدات والتعابري التي يمكن أن تفهم بالرجوع إىل عامل النص
اخلارجي (فيلمور .)1976

أما عنارص العامل الداخيل للنص التي ال يمكن تعيينها باملشريات املقامية فإن
املتكلم حيرضها «و ُين َِّشطها» يف فكر املخاطب عن طريق متثالت ذهنية(.املرجع
نفسه .)2-3 ،خيتلف شكل التعابري التي تطابق كيانات يف عامل النص الداخيل حسب
وضعها يف وعي املخاطب وذاكرته .وهي إما أن تكون ح ّية «نشطة» يف ذاكرته ماثلة
يف ذهنه زمن القول منذ وقت قصري أو أن املخاطب غافل عنها غري منتبه هلا.
وسيكون هذا التمييز بني الكيانات احلية ِ
النش َطة يف ذاكرة املخاطب والكيانات
ّ
التي ال يعلم هبا أو طال عهده هبا األساس النفيس للتفريق من جهة بني العهد الذكري
الذي حتققه ضامئر الغيبة ومن جهة أخرى األسامء الظاهرة واألعالم .وبذلك فإن
متثالت املتخاطبني للمراجع هي التي تتحكم يف قواعد اإلضامر واإلظهار وعودة
الذكر.
يظهر مما سبق أن المربيشت وإن كان قسم منواله بني العامل الداخيل للنص وعامله
اخلارجي إال أن تعريفه لإلبالغ جيعل اهتاممه منصبا عىل العامل الداخيل وهو ما يؤكده
رصاحة  .يقول :

«إن أغلب املفاهيم اخلاصة بالبنية اإلبالغية نحو املحور والبؤرة والتحديث
واإلبالغ مفاهيم تتعلق بالعامل الداخيل للنص( ).املرجع نفسه  )39،ولذلك هيتم
بصفة خاصة بأسامء اإلشارة التي تقحم الكيانات يف عامل اخلطاب اخلاص بالسامع
وجتلب انتباهه إليها وتقدمها له (املرجع نفسه43-39 ،؛ .)184 -177
سيواصل المربيشت الرتكيز عىل أمهية التمثالت الذهنية لتحديد خصائص
اإلبالغ يف اللغة الطبيعية واستخالص كل النتائج املنطقية التي ترتتب عن هذه
الفرضية األساسية ومنها :
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 التمييز بني معنى اجلملة النحوية التي حتافظ عىل معنى قار ثابت ال يراعيسياقات اخلطاب ومعنى القول الذي يتغري حسب احلاالت الذهنية للمتخاطبني
واعتقاداهتم وخططهم زمن القول (املرجع نفسه .)45-44 ،

 التسليم بأن تعيني املعلومة اجلديدة أو املعلومة القديمة مرتبط كليا بمقامالتواصل وبناء عليه تعترب املعلومة جديد ًة إذا أ ّثرت يف التمثل الذهني للمخاطب
حول الكون.

 اعتبار جممل متثالت املخاطب الذهنية للكون تتكون من جمموعة األقوال التييعلمها املخاطب أو يعتقد يف صحتها زمن القول (املرجع نفسه.)44-43 ،

 التمييز بني مقولة حمور احلديث  topicالتداولية ومقولة التعبري اللغوي الدال عىلاملحور  expression topicوهي مقولة نحوية ويعرفهام كام ييل (املرجع نفسه:)131 ،

· املحور :يعترب املرجع حمور احلديث يف قول إذا ُأ ِّولت اجلملة يف سياق معني
بأهنا تدور حول ذلك املرجع أي إذا كان ذلك القول يبلغ معلومة متعلقة بذلك
املرجع ويزيد من معارف السامع حوله.
املكون [الرتكيبي] تعبريا ِمْوريا «إذا
· التعبري اللغوي الدال عىل املحور :يعترب ِّ
هيم املرجع اخلاص
فس تداول ّيا بكونه ُّ
كان القول الذي ِّ
تعب عنه اجلمل ُة املتصلة به ُي ّ ُ
املكون الرتكيبي ويتع َّلق به.
بذلك ِّ

مل يغب عن المربيشت التنبيه إىل أثر التصورات اجلديدة عىل النظرية النحوية
سمه قانون الفصل بني اإلحالة والدور الداليل يف التحليل النحوي
ومن أمهها ما ّ
(املرجع نفسه )195-184 ،ويقصد هبذا املبدأ تفسري ظواهر تقديم التعبري املحوري
أو تأخريه وإخراجه من املوضع األصيل الذي حيتله يف اجلملة يف أصل الوضع ،نحو
تقديم الفاعل يف اجلملة العربية وتغيري حكمه وجعله مبتدأ أو تغيري موضع املفعول
به يف اجلملة الفعلية األصليه وجعله مبتدأ يتصدر الكالم نحو:
اخلارجي
قتل زيدٌ
َّ
زيدٌ َ
اخلارجي
قتل
ّ
اخلارجي قتله زيدٌ
ُّ
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 انطلق من متييز رومان جاكبسون بني األطراف املشاركة يف الواقعة املخربهبا وهو العامل اخلارجي واألطراف املشاركة يف القول وهي عامل اخلطاب .وأعاد
يتكون من عاملني من التمثالت
صياغتها من منظور عرفاين وجعل منوال التواصل ّ
جمردان .وجعل
الذهنية :عامل النص اخلارجي وعامل ِّ
النص الداخيل وكالمها عاملان َّ
عملية التواصل عمل َّي َة التقاء وتوافق ناجحة أو فاشلة بني مت ّثالت املتك ِّلم ومت ُّثالت
ِ
املخاطب وأعاد استخدام نظرية جاكبسون يف املشريات املقامية ضمن هذه الصياغة
اجلديدة(.((1
 2.2.2مفاهيم المربيشت اإلجرائية
بناء عىل هذه املقدمات أعاد المربيشت تعريف ثالثة مفاهيم إجرائية هي
االقتضاء واملعرفة والنكرة واملحدَّ ث عنه واقرتح لبعضها مصطلحات جديدة
· تعريف املنطوق واملقتىض

ينبغي أال يعرف اإلخبار بكونه القول ينقصه االقتضاء الذي يس ِّلم به السامع بل
يعترب اإلخبار ( ) assertionمجعا أو توليفا بني نوعني من األقوال املتالزمة تالزم
الوجه والقفا وخيتلفان من جهة الربوز وعدم الربوز للسامع.يقول(« :((1االقتضاء
التداويل هو جمموعة من األقوال التي تفيدها البنية اللفظية للجملة ويس ّلم املتكلم
أن السامع يعرفها من ُ
قبل أو هو مستعدّ العتبارها صحيحة عند التلفظ باجلملة.
السامع
َظر أن ُيع َل َم به
ُ
[أم َّا] اإلخبار التداويل فهو القول الذي تفيده اجلملة و ُينْت ُ
أو أن يص ِ
ادق عليه نتيجة سامع اجلملة املعنية عند التلفظ هبا»:
ُ َ

أثمرت هذه املسلامت بعض التدقيقات يف املفاهيم واملقوالت النحوية املعهودة،
منها :
· التعيني وعدم التعيني بدل املعرفة والنكرة

فضل المربيشت مصطلح قابلية التعيني وعدم قابليته عىل ثنائية املعرفة والنكرة
َّ
وهو تدقيق أفاده من شايف( .((1وأعاد تعريف املعرفة والنكرة عىل النحو التايل :
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«إن املرجع القابل للتعيني هو الذي له مرجع يستحرضه املتكلم والسامع معا يف
ذهنهام زمن القول .أما النكرة فهي [مدلول] له مرجع يستحرضه املتكلم بمفرده
وال يشرتك يف تصوره مع السامع ويعرب عن ذلك لغويا بأدوات التعريف وأسامء
وبرر هذا التعديل املصطلحي باختالف املقولة اللغوية
اإلشارة واالسم املوصولّ ».
عن املقولة العرفانية .وقد استدل عليه بتغري طرق وسم التعريف والتنكري بني اللغات
؛ إذ متيز بعض األلسنة بني املعرفة والنكرة وقسم ثالث غري موسوم بينام تغيب ثنائية
التعريف والتنكري من بعض األلسنة دون غياب قابلية التعيني منها مثل الروسية.

ود َّقق مفهوم معلوم املتكلم ومعارفه بتقسيمها إىل معارف يستحرضها زمن
القول وأخرى ال يستحرضها وإن كان خيزهنا يف ذاكرته وأضاف مفهوم الوعي
لزمن القول ( )consciousnessلإلحاطة هبذا الفارق.
· البؤرة بدل املحدَّ ث به

يعتمد المربيشت مثلام أسلفنا مصطلحي املحور والبؤرة  focus/topicلتسمية
املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به ويعرف البؤرة كام ييل « :البؤرة هي العنرص اللغوي الذي
يتغي بموجبه منطوق القول عن مقتضاه( ((1يف مجلة من اجلمل» وهي صياغة تداولية
َّ
للفروق الداللية بني األزواج القولية املتقاربة دالليا عند هاليداي ومدرسة براغ
عموما.
 -٣وجوه اإلفادة من نظرية النحو النظامي لهاليداي في وصف العربية
تمهيد :

أهم اجتاهات البحث يف البنية اإلبالغية نتناول سبل اإلفادة منها
بعد استعراض ّ
يف وصف العربية .ونرى أن التسليم هبذه البنية فرضية علمية مفيدة يمكن أن تفيد
يف وصف العربية .وبام أننا وقفنا عىل تعدد املناويل املعتمدة يف تطبيق البنية اإلبالغية
يمكن أن نستخلص نتيجة منهجية أوىل وهي قابلية دراسة البنية اإلبالغية ضمن
مناويل خمتلفة وضمن اجتاهي البحث املذكورين بام أهنام كليهام جديدان عىل البحث
اللغوي العريب.
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ننبه ثانيا إىل أن ما نقدِّ مه هي اقرتاحات تفتح السبيل للباحثني أكثر من أن تكون
إقامة منوال وصفي ُمست ٍ
َقص ِّ
لكل الظواهر .وبناء عىل هذه املالحظات نقدم بعض
ونمهد لذلك
املقرتحات ضمن هذين االجتاهني الكبريين للبحث يف البنية اإلبالغية
ِّ
بالتنبيه لبعض االحتياطات املنهجية التي ينبغي العمل هبا عند وصف العربية حتى
ال نسقط عليها خصائص لسان آخر مثل اللسان اإلنجليزي أو غريه.

ومن جهة ثانية ال نرى تناقضا كليا بني التوجهني الحتفاظ المربيشت بكثري من
التصور العرفاين وهذا سبب
املفاهيم السوسريية والبنيوية وإن أعاد صياغتها ضمن
ّ
اختيارنا له.
 1-3الجملة األصلية في العربية :فعلية أو اسمية

سبق أن نبهنا إىل اختالف مضمون مصطلح  subjectفاعل بني اإلنجليزية
والعربية الختالف نمط اللسانني ،كام أرشنا إىل أن اللسان اإلنجليزي ينتمي إىل
تبجل بنيتُها وظيف َة الفاعل النحوي عىل وظيفة املحدَّ ث عنه .ولذلك
األلسنة التي ِّ
أي تعميم هلذه الثنائية يقتيض أن ن ُب َّت يف حتديد نمط اللسان الذي ينتمي إليه أهو
فإن َّ
ج ُلها وظيفة املحدَّ ث عنه مثل
تبجل ُ َ
من نمط اللسان اإلنجليزي أو من األلسنة التي ِّ
اليابانية والصينية والكورية.

يؤول هذا السؤال يف هناية املطاف إىل طرح قضية معهودة يف الرتاث النحوي
العريب وهي أصل َّية اجلملة هل هي اجلملة الفعلية أو اجلملة االسمية وهل املبتدأ
ُ
أول املرفوعات أم هو الفاعل (عاشور  ، 340/ ،2004،عن ريم اهلاممي )2013 ،

وقد تبنى عاشور القول بأسبقية اجلملة االسمية عىل اجلملة الفعلية يف حني تبنى
فايس الفهري القول بأسبقية اجلملة الفعلية (ريم اهلاممي  )346-329ونحن نميل

باالعتامد عىل نظرية التعلق وباالستناد إىل أقوال كبار النحاة العرب إىل أن اجلملة
األصلية يف العربية هي اجلملة الفعلية(( ((1عزالدين املجدوب )337 ،2019 ،
ولذلك فالراجح أن العربية تنتمي إىل األلسنة التي تبجل وظيفة الفاعل عىل وظيفة
أهم احلجج اللغوية التي تدعم ذلك حضور صيغة البناء لغري
املحدَّ ث عنه ومن ّ
الفاعل فيها .وهي صيغة ّ
تقل أمهيتها أو تنعدم يف األلسنة املبنية عىل املحدَّ ث عنه.
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يرتتب عن هذا االختيار النظري أن اجلملة الفعلية املبنية للمعلوم هي اجلملة
األصلية التي متتزج فيها وظيفة الفاعل واملحدَّ ث عنه ووظيفة املنفذ يف اجلملة الفعلية
الطرازية القائمة عىل فعل من أفعال العالج .وهي بمصطلحات هاليداي اجلملة غري
توجه إىل خماطب خايل الذهن .ونذكر بأن املقصود بالوسم اخلروج
املوسومة التي َّ
عن األصل بأي وجه عىل النحو الذي حدده النحاة العرب.
أهم صور
وإذا أردنا االستئناس بمنهج هاليداي صار لزاما علينا أن نضبط َّ
االتفاق واالختالف بني وظيفة الفاعل واملحدَّ ث عنه يف الرتاكيب العربية وحسب
مصطلحات النحو العريب املستقرة دون تغيريها وهو هنجنا.

لكن هذا التميش ال يكتمل إال إذا انطبقت اخلصائص التي ضبطها هاليداي
لثنائية املحدَّ ث عنه عىل مركبات اجلملة العربية ويعرتضنا عند تطبيقها الصعوبات
التالية :

أقرب إىل اخلصائص التي
 تبدو اجلملة االسمية املتكونة من مبتدأ وخربَ
افرتضها هاليداي لثنائية املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به ألهنا األكثر استجابة للبنية الثنائية
وألن الغالب عىل املبتدأ أن يكون معرفة بأصل الوضع وأن اآللية اللغوية النموذجية
إلنتاج املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به وتغيريه حسب غرض املتكلم مجل ٌة اسمي ٌة .ونقصد
بنية البناء بالذي  ،غري أننا ال نجد يف هذه البنية تطابقا وامتزاجا بني وظيفة الفاعل
النحوي ووظيفة املنفذ ووظيفة املحدَّ ث عنه ،وألن املحدَّ ث عنه مبتدأ .وإذا اعتربنا
اجلمل االسمية التي تدخل عليها النواسخ نحو :
( )22كان زيد كريام

( )23إن زيدا كريم

( )24لعل زيدا كريم

( )25ظننت زيدا كريام

تبني امتناع إخضاعها للبنية الثنائية حمدَّ ث عنه حمدَّ ث به إذا استثنينا (« )23إن زيدا
كريم» لكون حرف «إن» تأكيد ال يغري معنى االبتداء وال ُ ِ
ي ُّل حم َّله معنى كالم جديد؛
ٌ
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ويف غري ذلك يبدو الناسخ «كان» مرتبطا باخلرب «كريام» أكثر من ارتباطه باملبتدأ الذي
دخل عليه وكذلك الشأن يف «لعل» أو «ليت» أو «عسى» ،أما القسمة احلدسية
للجملة (« )25ظننت زيدا كريام» فتبدو بني الفعل والفاعل من جهة ومفعول الظن
من جهة ثانية  .وبذلك يتبني أن التمسك بفرضية أصلية اجلملة الفعلية أسلم وأكثر
نفس الرتاكيب التي ال توافق منوال هاليداي تفسريا
نفعا يف وصف العربية برشط أن َ
ُم ْقنعا.

أهم هذه الصعوبات تقدم الفعل عىل الفاعل يف اجلملة العربية خالفا للجملة
اإلنجليزية وعدم اشرتاط خاصية التعريف يف الفاعل الذي يمكن أن يكون معرفة
ُ
القول أن الفعل هو املحدَّ ث عنه يف اجلملة الفعلية
يصعب
أو نكرة خالفا للمبتدأ.
ُ
يف العربية تطبيقا ملبدأ هاليداي امللتزم هبذه اخلصيصة الشكلية.

 ألن يف ذلك مناقضة حلدس املتكلمني بالفصحى ولكل حتاليل النحاة التياعتربت برصيح اللفظ الفاعل حمدَّ ثا عنه واعتربته مماثال من هذه اجلهة للمبتدأ(.((1
 -ألن السؤال املقدر يرجح الفاعل.

 وألن املضمون القضوي للجملة الفعلية واجلملة االسمية متكافآن يفالشاهدين:

«قام زيد» و«زيد قام» وكالمها جييب عن السؤال من قام؟ مع فارق داليل مقامي
النص عليه.
يمكن ُّ

التمسك بأصلية اجلملة الفعلية رغم تصدر الفعل هلا وخمالفة
هلذه األسباب يكون
ُّ
ذلك لرتتيب املتحدَّ ث عنه واملتحدَّ ث به أفضل وأليق معرفيا  .فهذا الفرض يشمل
معطيات تركيبية أكثر من افرتاض أصلية اجلملة االسمية .
ويمكن أن ندعم فرض أصلية اجلملة الفعلية يف البنية اإلبالغ ّية يف العربية
مكمل يعترب أغلب اجلمل
ونطر َده عىل أغلب اجلمل االسم ّية إذا أردفناه بمبدأ ّ
املصدرة باسم يف حالة اإلثبات مجال موسومة تفيد معنى إبالغيا يمكن الكشف عنه
إذا قابلناه باجلملة الفعلية املكافئة له يف مضموهنا( ((1وهو املنهج الذي سنّه دانيش يف
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وأقره هاليداي وهلذا املنهج رائد يف الرتاث العريب هو اجلرجاين ( دالئل
حلقة براغ ّ
اإلعجاز ،((2()128،

أ َّما تفسري عدم انطباق تقدم املحدَّ ث عنه عن املحدَّ ث به يف اجلملة األصلية
العربية عىل خالف اإلنجليزية فنعزوه إىل اختالف نمطي اللسانني فاإلنجليزية من

صنف فاعل +فعل +مفعول به أما العربية فنمطها فعل +فاعل +مفعول به وهو
تعليل متني.
بقي تعليل عدم أصالة التعريف يف الفاعل عىل عكس املبتدأ يف العربية.

نشري أوال إىل أن هاليداي م ّيز بني املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به ووظيفة املعلوم
واجلديد وأهنام بنيتان خمتلفان وهذا يعني أن التالزم بني املحدَّ ث عنه واملعرفة غالب
ال الزم ّ
وأن الفاعل يف اإلنجليزية قد يكون معرفة أو نكرة .ونقول من جهة ثانية
يطرح هذا اإلشكال بصفة أعم قض َّية صدر الكالم ووظائفه  .ولئن بات من الثابت
علميا أن صدر الكالم له قيمة وأمهية ال جدال فيها يف جتلية قصد املتكلم وحتديد
فإن له أيضا وظيفة تنزيل الكالم يف سياق وجتذيره إحاليا يف مكان
غرضه من الكالم َّ
بالنسبة للجثث أو زمان( ((2بالنسبة إىل األحداث دون وسم رصيح م ّطرد .نحو عدم
النص عىل املكان مع األسامء.
وسم زمن احلال يف اجلملة االسمية وعدم ِّ

وإذا وردت اجلملة االسم ّي ُة وفق أصل الوضع هنض املبتدأ املعرفة أو املبتدأ
النكرة املوصوف بوظيفة التجذير اإلحايل يف السياق .أ ّما إذا ُنكِّر املبتدأ وورد مؤخرا
لفظا ّ
فإن من رشوط الكالم أن يتضمن اخلرب املقدَّ م يف اللفظ يف صدر اجلملة اسام
معرفا نحو قولك :لزيد مال( ((2أو حتت رأيس رسج(.((2

وقد فرس النحاة سبب ورود الفاعل نكرة رغم أنه حمدَّ ث عنه مناظر للمبتدأ بنفس
فيتخصص
املبدأ فقالوا «إن الفاعل كاجلزء من الفعل والفعل خمتص بأحد األزمنة
َّ
ُ
الفاعل بذلك كام
يتخصص املبتدأ النكرة بالوصف»( ((2واشرتطوا تع ُّينه اإلحايل يف
َّ
احلال.
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ويمكن أن نبني عىل ذلك أن تعريف املحدَّ ث عنه يف الصدر ينهض بوظيفة
اإلحالة وإقحام القول يف سياق حتى حتصل به الفائدة وهذا التحقق غالب عىل
املحدَّ ث عنه الوارد يف صدر الكالم لكنه غري الزم له إذا حتققت اإلحالة بعنرص آخر
تصدر الكالم.

يتفرع عن هذا األصل أن املحدَّ ث عنه ال يرد رضورة يف صدر الكالم( ((2وأن
املحدَّ ث به يمكن أن يتصدر الكالم يف الكالم املثبت فضال عن بعض معاين الكالم
التي يكون هلا الصدر مثل االستفهام وهو خمالف لتحليل هاليداي يف اإلنجليزية.

وثمرة هذا القول خمالفة فرض هاليداي القائل برضورة تقدّ م املحدَّ ث عنه عن
املحدَّ ث به ورضورة تصدُّ ر املعلومة اجلديدة الكالم ونرى التمسك برشط الرتبة يف
تعيني املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به ويف تعيني املعلومة اجلديدة عىل املعلومة املعهودة
غري مالئم للعربية مثلام رأينا ذلك يف اجلملة الفعلية .لكننا نحتفظ بقوله :إن من
خصائص املعلومة املفيدة أن تكون موسومة .ويبقى عىل الباحث استقراء الوسائل
النحوية واللغوية املحققة للوسم يف العربية ونقصد به كل مظاهر القول التي ختالف
بنيتها أو تنغيمها أو ترتيب عنارصها البنية األصلية التي افرتضناها للعربية وهي
اجلملة الفعلية املبنية للفاعل عىل وجه اإلثبات ومل يكن فعلها فعل قول أو اعتقاد
حقيقي عامل يف مجلة( ((2واخلالية من كل وجوه التأكيد واحلذف واإلضامر قبل
الذكر التى تُلقى ابتداء ملتكلم خايل الذهن.

إن خمالفة هاليداي يف اعتامد رشط التصدر يف تعيني املحدَّ ث عنه وإجازة تقدم
املحدَّ ث به ال يعني أن هذه الرتبة غري موجودة يف العربية ولكنها موجودة يف العربية
أهم نقطة تفرق بني اللسانني أن ثنائية
عىل نحو خيالف اطرادها يف االنجليزية  ،ولعل َّ
املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به وترتيبهام السياقي عىل هذا النحو أن اجلملة األصلية يف
اللسان اإلنجليزي غري املوسومة بحكم نمط اإلنجليزية حتافظ عىل الرتتيب حمدَّ ث
عنه حمدَّ ث به  .أما اجلملة األصلية كام حددناها يف العربية فتخالف هذا الرتتيب وأن
من خصائص العربية أن البنية اإلبالغية تتجىل بدرجات وضوح متباينة يف الرتاكيب
املوسومة التي تلقى ملخاطب منكر أو ّ
الـم َج ِّلية هلذه
شاك  .ونبدأ بالرتاكيب الطرازية ُ
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البنية والتي ال خالف حوهلا.
 2-3التراكيب الطرازية للمحدَّث عنه والمحدَّث به في العربية

يمكن أن نفرع هذا القسم إىل قسمني فرعيني مها الرتاكيب الطرازية الرصحية
والرتاكيب املحمولة عليها
1.2.3الرتاكيب الطرازية الرصحية

-كل اجلمل االسمية اخلالية من التقديم والتأخري

 )26( زيد حمدث عنه|كريم
 )27( الكريم |زيد

حمدث به

 )28( أما زيد فـ|ـكريم
 )29( إنام زيد |فارس

 )30( إنام الفارس| زيد

ِِ
ِ
َ )31( و َما ُم َ َّمدٌ | إِالَّ َر ُس ٌ
الر ُس ُل (آل عمران ،)144 /
ول َقدْ َخ َل ْت من َق ْبله ُّ
وإن هي |إال حياتنا الدنيا (األنعام )29/
 )32( وملن صرب وغفر| إن ذلك ملن عزم االمور (،الشورى)43/

 )33( إن السمع والبرص والفؤاد| كل اولئك كان عنه مسؤوال(.اإلرساء)36/
 -كل اجلمل االسمية التي كان خربها مجلة فعلية

 )34( البدرحمدَّ ث عنه |طلع

حمدَّ ث به

 -كل اجلمل االسمية التي كان خربها مجلة اسمية دخلت عليها النواسخ

 )35( البدرحمدَّ ث عنه |كان طالعا
 )36( زيد| ملا أتاين أكرمته

حمدَّ ث به

 -باب البناء بالذي
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 )37( الذي طلع| البدر

 )38( الذي يأتيني له درهم

2.2.3.الرتاكيب املحمولة عىل الرصحية

-خرب املبتدأ الذي يتقدم عىل املبتدأ ويبقى خربا(:((2

 )38( -أ.زيدٌ رضبتُه ()38ب .رضبته زيدٌ ؛

عمرو أبوه قائم ()39ب .أبوه قائم عمرو
()39أ.ٌ
 -تقديم متعلقات الفعل الواجبة التقديم :

 )40( إياك| نعبد

 )41( من يعمل| ينجح

 -متعلقات الفعل وما فيه معنى الفعل اجلائزة التقديم:

وهي أقل بداهة من السابقة وحتتاج إىل نقاش حول سياقها واملقام قيلت فيه
وأهم شواهدها:
 )42( يف الدارحمدث عنه |زيد جالس حمدث به
 )43( زيدا | رضبت

 )44( إىل احلرب| خرجت

 )45( إىل احلرب | أنا خارج

وقد يرتجح القول بأن زيدا حمدَّ ث عنه أكثر من الشاهد (( )43زيدا رضبت)
ألنه مفعول به يصح اإلخبار عنه وهو املشارك الداليل الثاين يف بنية الفعل احلملية
 .وإن كنا وجدنا ابن أيب الربيع يعمم احلكم عىل الفضالت دون تقييد( ، ((2لكن ال
يصح اإلخبار عنها نحو احلال
يمكن أن تضطلع بدور املحدَّ ث عنه املتعلقات التي ال ُّ
أو التمييز.
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 3-3التراكيب المشكلة

إذا خرجنا من املشاركات الداللية التي تكون جزءا من البنية احلملية للفعلية
ومل تكن مما تطلبه بمقتىض داللتها املعجمية دخلنا املشاركات الداللية التي تتوارد
مع مجيع األفعال الزمها ومتعدهيا وهو باب الظروف وأشباه املفاعيل وما تسميها
اللسانيات امللحقات ( )adjunctsوهي أقل وضوحا يف بيان حكمها هل هي قسم
قائم من البنية اإلبالغية أو فرد من قسم .

 -اجلملة الفعلية التي تصدرت بظرف زمان أو مكان التي حتتمل تأويلني  .نحو

( )46يف السنة األوىل للهجرةحمدث عنه| ولد عمرو،
عمرو
( )47يف السنة األوىل للهجرة ولد
ٌ
ُ حمدث عنه|

والسؤال ما هو السياق الذي يسمح بأن نعترب املركب باجلر الدال عىل الظرف
حمدَّ ثا عنه ؛ نظن أن األسلم هو القول بجواز ذلك إذا توفرت قرينة من السياق
ترجح أمهية الظرف الزماين عند املتكلم وال يمكن احلسم فيه باالعتامد عىل الرتكيب
ِّ
فحسب.

ونقيس عىل هذا الشاهد كل اجلمل الفعلية املصدرة بإذا وملـّا ومن أفضل الشواهد
مهية السياق يف ترجيح شغل هذا املكون للوظيفة اإلبالغية للمحدَّ ث عنه
التي تبني أ ّ
أو عدم شغله هلا سورة التكوير:

الش ْم ُس ك ُِّو َر ْت (َ )1وإِ َذا الن ُُّجو ُم ا ْنكَدَ َر ْت (َ )2وإِ َذا ِْ
) (48إ َذا َّ
ال َب ُال
ِ
ُس ِّ َي ْت (َ )3وإِ َذا ا ْل ِع َش ُار ُع ِّط َل ْت (َ )4وإِ َذا ا ْل ُو ُح ُ
ش ْت ()5
وش ُح َ
وس ُز ِّو َج ْت (َ )7وإِ َذا ا َْل ْو ُءو َد ُة
َوإِ َذا ا ْلبِ َح ُار ُس ِّج َر ْت (َ )6وإِ َذا النُّ ُف ُ
ْب ُقتِ َل ْت ( )9وإِ َذا الصح ُ ِ
ُس ِئ َل ْت ( )8بِ َأ ِّي َذن ٍ
ُش ْت (َ )10وإِ َذا
ُّ ُ
َ
فن َ
السمء ك ُِش َط ْت ( )11وإِ َذا ْ ِ
النَّ ُة ُأ ْزلِ َف ْت
َ
يم ُس ِّع َر ْت (َ )12وإِ َذا ْ َ
الح ُ
َ
َّ َ ُ
()13

حمدَّ ث عنه
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َع ِل َم ْت َن ْف ٌس َما
ض ْت
َأ ْح َ َ

حمدَّ ث به

العدد ١٢

البنية اإلبالغية ووصف العربية :المح َّدث عنه والمح َّدث به نموذجا

َّ
يرجح أن هول يوم القيامة هو املحدَّ ث عنه وليس الفاعل لفظة
فإن تعدد العطف ّ
«نفس» يف النواة اإلسنادية «علمت نفس ما قدمت».
· اجلملة الرشطية وثنائية املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به

من املعلوم أن معنى الرشط معنى غري مقيد باجلملة االسمية أو اجلملة الفعلية
ولذلك ال غرابة أن يتحقق الرشط يف اجلملة االسمية حسب الرتتيب النموذجي
للبنية اإلبالغية املوسومة يف العربية أي حمدَّ ث عنه +حمدَّ ث به يف مجل من قبيل «من
يعمل ينجح »  ،واجلمل التي فيها رائحة الرشط نحو« الذي يأتيني فله درهم »،
ولكن الذي يشكل هو دراسة بعض اجلمل الرشطية ضمن باب متعلقات الفعل
قياسا عىل اجلمل الظرفية فيكون قولك.
(« )49إن جتئني ُأكر ْمك» مناظرا يف التحليل النحوي لقولك «إذا جئتني
أكرمتك» أو «ملـَّا جتيئني أكر ُمك»،

ال يتسع املجال لعرض األسس العلمية هلذا القول فقد ُع ِرفت حلقة تونس هبذا
االجتهاد منذ سنة  1985و ُد ِّقق هذا الرأي يف أعامل كثرية َّ
لعل أحدثها ما وضحناه
يف كتاب مفاهيم داللية (املجدوب )2019 ،وبحث مقدمات داللية لوصف العربية
(جمدوب 2021 )2021 ،ونجمل أهم أسسه ومنطلقاته يف األقوال التالية :

 يستند هذا القول إىل رأي األسرتاباذي الذي يعترب مجلة الرشط قيدا يف مجلةاجلزاء ،ويضيف إليه أن فعل مجلة الرشط هو الذي يعمل نحويا يف حمل مجلة الرشط
عىل نحو عمل فعل مجلة جواب الظرف يف مجلة الظرف  ،لذلك فجملة الرشط
متعلق نحوي من متعلقات فعل جواب الرشط  .وبام أنه غري مقيد بداللة الفعل
املعجمية وال بتعدهيا ولزومها شابه الظرف ومل يكن مفعوال حقيقيا.

 يعترب عالمات إعراب الفعل عالمات رصفية (( ((2فهد الشمري  )2020،النحوية تفيد دالالت زمنية ومظهرية لذلك يعمل عامل الرشط اجلزم رصفيا يف فعل
مجلة الرشط ويف فعل مجلة جواب الرشط ،لكن فعل جواب الرشط يظل دائام العامل
األسايس يف كل مكونات اجلملة من فاعل ومفعول به وحال وظرف مفيد للرشط.
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 ال وجود ملحل إعرايب يكون جزءا من الكالم مثل الفاعل أو املفعول بهويسمى جزما(. ((3
تفعل ْ
 تعترب اجلملة الفعلية «إن ْتفعل» الصيغة األصلية جلملة الرشط.

 تعترب الصيغ الفعلية األخرى نحو الفعل املايض أو مجلة اجلواب املقرتنة بفاءالرشط بدائل نابت عن الصيغة األصلية جلزم الفعل مثلام تكون الضمة أصال يف رفع
االسم وتكون األلف والواو بدائل منها تفرس بالسياق اللغوي الذي وردت فيه وهو
التثنية ومجع املذكر السامل.

بعد هذا التوضيح نتساءل هل يمكن أن تستجيب اجلملة الرشطية الفعلية إىل
(((3
ثنائية املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به  ،سنأخذ يف هذا املوطن باقرتاح منصور امليغري
(منصور امليغري  )2021 ،الذي يعترب مجلة الرشط حمدَّ ثا عنه وجواب الرشط حمدَّ ثا
به ونظن أن املقارنة املتأنية بني اجلمل التي حتقق فيها معنى الرشط بغري صيغته
الرصفية النظامية واجلمل الرشطية القياسية تدعم هذا الرأي نحو:
( )50أ«.أكرمك رشط أن جتيئني »و ()50ب«.إن جتئني أكرمك».

و( )50ج« .أطلقك برشط خروجك من البيت»  ،و()50هـ .إن خترج من البيت
أطلقك.
· املنصوب عىل رشيطة التفسري

متثل صيغ املنصوب عل رشيطة التفسري آلية لغوية متكن من إبراز املتحدث به
املوسوم وهي أقل استعامال يف العربية املعارصة ويرجح استعامهلا عند عطفها عىل
مجلة  ،وتعريفه عند الريض:

(وهو كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضمريه أو متعلقه لو سلط عليه
هو أو مناسبه لنصبه)( ،((3ومن شواهده:
أ)51(-أ .زيدا |رضبته

ب)51(-ب .زيدا| مررت به
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ت)51(-ج .زيدا |رضبت غالمه
ث)51(-هـ .زيدا| حبست عليه

* ويسمي النحاة املفعول به املصدر االسم املحدود

(((3

· اإلضامر قبل الذكر

من األصول املقررة يف النحو العريب أن اإلضامر يكون بعد ذكر االسم الظاهر
ولكن قد خيرج املتكلم عن هذا األصل إلبراز جزء من الكالم  .من ذلك
· تقدم الضمري عىل املفرس لفظا( ((3نحو:

()52أ .ال يسأل عن ذنبهم |املجرمون (القصص)78/|علم الترصيف
()52ب .هاب النحو ّيون لغموضهَ

 )52(-ج .أوجس خيفة يف نفسه| موسى (طه)67/

· أو تقدم الضمري عىل املفرس حكام نحو
)53(-أ .رضبته| زيدا

( )54ب.إهنا الدنيا |متاع غرور

متثل هذه الرتاكيب صورا من وسم عنرص من عنارص اجلملة وترصفا يف رتبة
املحدث عنه مقارنة باجلملة املتصلة هبا يف أصل الوضع .وال نجد صعوبة يف رد
هذه الرتاكيب إىل ثنائية املحدَّ ث عنه واملحدّ ث به .لكن بعضها يصعب حتليله هبذه
القسمة اخلطية نحو :
 ( )55أ«.رضب غال َمه زيدٌ »اهيم ربه بِك َِلم ٍ
ِ
ِ
ت»(البقرة)124/
 ()55َ
ب«.وإِذ ا ْبت َ َٰل إِ ْب َر َ َ ُّ ُ َ

ليس هذان الشاهدان الوحيدين الذين يصعب فيهام تطبيق ثنائية املحدَّ ث عنه
واملحدَّ ث به فكل اجلمل الفعلية التي تتعدد فيها املقيدات يصعب تقسيمها إىل
الثنائية األساسية للبنية اإلبالغية  .وهو ما حييلنا عىل الفقرة الثانية.
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 -4وجوه اإلفادة من نظرية المبرشت في وصف العربية
 1-4التعريف التداولي للمحدَّث عنه والمحدَّث به عند كنود المبريشت

أهم األبواب النحوية والظواهر اللغوية التي يمكن أن ندرجها ضمن
سبق أن بينا َّ
البنية اإلبالغية املفرتضة وفائدة تقسيم امللفوظات العربية إىل حمدَّ ث عنه وحمدَّ ث به
بناء عىل فرضيات هاليداي وقد وجدنا مجال يصعب إجراء هذه القسمة الثنائية عليها
وتفس هذه الصعوبات التي اعرتضت نظرية هاليداي ظهور اإلطار النظري الثاين
ِّ
الذي يقدم تفسريا أليق هلذه الظواهر .وقد أملحنا إىل ذلك عندما عدلنا عن بعض
مقرتحات هاليداي وخالفناه يف اعتبار صدر الكالم حكرا عىل املحدَّ ث عنه .وبصفة
عامة نرى أن نظرية هاليداي تنجح عموما يف وصف جوانب أساسية يف اجلملة املثبتة
ولكنها ال تستوعب دراسة األعامل اللغوية األخرى التي هلا صلة متينة باالقتضاء
ونقصد بذلك عميل النفي واالستفهام .وال حتسن وصف َّ
حمل الفائدة يف اجلملة يف
حركيتها حسب مقامات القول وانتظارات املخاطب .ال ندَّ عي يف هذا القسم تطبيق
نظرية المربيشت عىل العربية ولكننا نكتفي بوضع اخلطوط العريضة التي تسمح
أهم البحوث املنجزة يف العربية
للباحثني باإلفادة من هذا االجتاه ونلفت النظر إىل ّ
التي تتصل هبذا التوجه وإن مل ترتبط ارتباطا رصحيا به؛ ألهنا اعتمدت التصورات
التداولية لسرتاوسن بأشكال خمتلفة نحو املبخوت ( )2006يف إنشاء النفي وريم
اهلاممي يف االقتضاء وانسجام اخلطاب ( )2013ونجوى بن عامر يف الضمني يف
القول ( )2020وحممد الشاوش يف أصول حتليل اخلطاب ( .((3()2001وسنركِّز
أهم إضافات المربيشت.
عىل املحاور التالية التي نعتربها َّ
1.1.4التصور الثنائي لإلبالغ ومفهوم اإلفادة
ليس التصور الثنائي لإلبالغ أمرا غريبا عن الرتاث النحوي العريب إذ نجد يف
وبي
ثنايا حتليل النحاة للمركبات التي
ُّ
يصح أن تكون مجلة ترصحيا برشط اإلفادة َّ
النحاة خاصة يف باب اجلملة االسمية أثناء استطراداهتم رشوط حصول الفائدة يف
الكالم .ويستنتج من كالمهم دون تعسف أن اإلبالغ يتكون رضورة من معلومة
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وفسوا ذلك تفسريات حتتاج العناية .يقول العكربي يف
قديمة ومعلومة جديدة ّ
رشح ديوان املتنبي (« :((3()188/1وإنام منع االبتداء بالنكرة ألن النفس تنتبه
ب حقيقا باطراح
خب عنه جمهوال كان ا ُمل ْخ ِ ُ
باملعرفة عىل طلب الفائدة  .وإذا كان ا ُمل َ
اإلصغاء إىل خربه ألنه ال ُي ْع َرف من َأ ْخ َب عنه ورشط الكالم إذا كان املبتدأ نكرة أن
يتضمن اخلرب اسام معرفا أو أن يتقدم اخلرب» .وقال بعض املتأخرين يف تعريف ّ
حمل
الفائدة يف اجلملة االسمية  «:حمل الفائدة – وهو الذي كان غري معلوم عند املخاطب
هو اخلرب واملعلوم عنده هو االسم» (التذييل والتكميل .((3()323/3 ،

تكون اجلملة من قسم معلوم وقسم جديد يمثل حمط
ويتبني مما سبق أن فرضية ّ
الفائدة عند املتكلم مسلمة راسخة عند النحاة وإن مل خيصوها بمبحث خاص بل
وردت يف ثنايا احتجاجاهتم وحتليالهتم يف األبواب النحوية وهو مبدأ منهجي عام
عندهم  ،وبناء عليه يكون التعمق يف مفهوم اإلفادة واستقراء مظانه وجهة بحث
مثمرة وقد ّبي الالحم ثراء هذا التوجه( .((3غري أنه حيسن التنويه إىل ّ
أن النحاة يف
الغالب اعتربوا أن املعلومة يمكن أن توزع عىل عنارص اجلملة بتصور مناظر لتصور
هاليداي.
ويمكن مراجعة هذه الفرضية واختبار فائدة اعتبار أن املعلومة القديمة أو
اجلديدة ُت َ َّثل يف التحليل بقول تام عىل نحو ما دعت إليه وجهة النظر الثانية .ونزعم
أنه يمكن األخذ هبذه الفرضية ألنه ليس قوال غريبا عن الرتاث وال جديدا عليه كل
اجلدة ألسباب عديدة.

أوهلا أن من النحاة من اعرتض عىل هذا التصور التجزيئي لإلبالغ .يقولاألسرتاباذي يف سياق مناقشة دعوى تنكري اخلرب« :أما قول النحاة أصل اخلرب التنكري
ألن املسند ينبغي أن يكون جمهوال  ،فليس بيشء؛ ألن املسند ينبغي أن يكون معلوما
كاملسند إليه ،وإنام الذي ينبغي أن يكون جمهوال هو انتساب ذلك املسند إىل املسند
إليه ،فاملجهول يف قولك « :زيد أخوك» هو انتساب أخوة املخاطب إىل زيد وإسناده
إليه ،ال أخوته »( ((3وهو متثيل للمعلومة اجلديدة التي يفيدها اخلرب بمركب باإلضافة
تناظر القول التام.
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ييس األخذ هبذا القول فيكون اعتامده تعميام
ثانيها .يوجد يف نظريتهم ما ِّألصول اعتمدوها عندما أبرزوا اجلوانب التخاطبية يف القول و يف حتليل جهات
قول أخرى نحو النفي أو االستفهام أو التأكيد.

يبدو من مسلامت البحث اليوم أن املنوال النحوي والبالغي العريب قام عىل
قار منذ سيبويه ودعمه
أسس ختاطبية جلية وأن اعتامد التقاول أو املقاولة أصل ّ
علامء علم املعاين وهو اجتاه مؤسس عىل تصور علمي متني للجهاز الشكيل للقول
جتىل عند تفريقهم بني ضامئر احلضور وضامئر الغيبة أوال وإبرازهم لتالزم املتكلم
َّ
واملخاطب يف عالقة متينة مع تبجيلهم للمتكلم  .وقد َّنوه بنفينيست بالتصور العريب
جلهاز القول واعتمده يف مراجعة تبويب نظام الضامئر يف األلسنة األوروبية واهلندية
وتأسيس مفهوم عقد التلفظ( ((4ودراسة حركيته التخاطبية .ولذلك ال غرابة
أن النحاة العرب مل يدرسوا اجلملة منفردة وإنام نزلوها دائام ضمن تقاول املتكلم
واملخاطب واستقرؤوا العالقات النظامية بني اإلخبار واالستفهام( ((4واإلخبار
والنفي من جهة ثانية(.((4

وقد زاد املربد توضيحا اثنين َّية القول املنفي فلم يكتف بإبراز تالزم قول ا ُملخرب
(((4
والنايف نظاميا بل رصح بشابكهام وامرتاجهام يف القول املنفي ذاته .يقول املقتضب
يف جواب عىل اعرتاض املعرتض عىل فاعلية الفاعل يف مثل اجلملة (ما خرج زيد) :
«إن النفي يكون عىل جهة ما كان موجبا [ ]...أال ترى أن القائل إذا قال زيد يف الدار
فأردت أن تنفي ما قال أنك تقول ما زيد يف الدار فرت ّد كالمه ثم تنفيه».

سمه فرضية املربد أمهية تصور املربد للنفي يف
لقد وضح املبخوت ضمن ما ّ
صح هذا االفرتاض
االستدالل عىل اثنينية النفي (املبخوت .)61 /2006 ،وإذا ّ
العلمي عىل ما ب َّينا يف النفي واالستفهام فال مانع من أن نطرد هذه االثنينية عىل
اإلخبار( )assertionذاته ونعتربه قوال مركبا من معلوم املخاطب ومن القول الذي
يعتقد املتكلم أنه جديد عىل السامع .ثم نلتزم يف التحليل بتمثيله بأقوال تامة بدل
نسبة املعلوم أو اجلديد إىل عنرص واحد من عنارص اجلملة عىل نحو ما أسلفنا أعاله.
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2.1.4االقتضاء التداويل واإلبالغ التداويل بدل املعلوم واجلديد ،واملحور
والبؤرة بدل املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به
يسمى
وقد اختار المربيشت بناء عىل مسلامته التي استمدها من سرتاوسن أن ّ
املعلومة القديمة اقتضاء تداوليا ويسمى املعلومة اجلديدة إخبارا تداوايا ثم عرف
االقتضاء التداويل بأنه « جمموعة األقوال التي تفيد هبا البنية الرتكيبية واملعجمية
يف مجلة ما والتي يتعهد املتكلم بأن املخاطب يعرفها أو يسلم هبا زمن التلفظ
بالقول»( .((4أما اإلخبار التداويل فهو «القول الذي تعرب عنه مجلة ما والذي ينتظر
املخاطب أن يعرفه أو يسلم بأنه سيعرفه عند سامع القول».
هلذا التعريف التداويل قيمة كبرية ألنه خلصه من ضيق الداللة املنطقية الصدقية
وأخرجه من ثنائية صدق القضايا املنطقية وكذهبا وفتح الباب لدراسة بقية
األلعاب اللغوية حسب تعبري فتنجشتاين ومنها اخلطاب التخيييل واحلوار السجايل
واالستدالل املغالطي وغريها من رضوب القول ومقامات القول النموذجية التي
تولدها الثقافات واملجتمعات حسب خصوصياهتا وعوامل املثاقفة التي تفرضها
ظروف التاريخ ومالبساته.
وبعد هذا التمهيد ينتقل المربيشت لتدقيق اإلخبار التداويل فيبدأ بتعويض ثنائية
املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به باملحور والبؤرة  focus/topicثم يصوغ تعريفا جديدا
للبؤرة فيقول « :البؤرة هي العنرص اللغوي الذي يتغري بموجبه منطوق القول عن
مقتضاه يف مجلة من اجلمل» وهو تعريف حركي للبؤرة يمكن أن يفرس املعطيات
التي اعرتضت نظرية هاليداي ويمكن أن نفيد منه يف وصف العربية وقراءة إضافة
اجلرجاين إذا ضبطنا رشوط األخذ به.
 2-4تعريف البؤرة بين المبريشت والجرجاني

1.2.4صياغة نظرية القيد بمفاهيم المربيشت
سبق أن بينا عند عرض نظرية هاليداي أن البنية اإلبالغية تتكون من حمدَّ ث عنه
وحمدَّ ث به يوافقان ثنائية املعلومة القديمة واملعلومة اجلديدة  ،وبينا أن األصل يف
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ما حلل به اإلنجليزية أن توافق املعلومة اجلديدة ُ_التي يلقيها املتكلم إىل خماطب
خايل الذهن_ املحدَّ ث به وأن يكون املحدَّ ث به مه ّيأ بأصل وضعه للتعبري عن ّ
حمل
الفائدة .وقد ال حظنا عند إجراء هذه املفاهيم يف وصف العربية أهنا تنطبق عىل بعض
اجلمل االسمية التي يفرتق فيها املبتدأ عن اخلرب .لكنه يصعب تطبيقها عىل بعض
اجلمل الفعلية رغم وسم أحد مكوناهتا وإبرازه ألهنا تأبى القالب الثنائي نحو اآلية«
اهيم ربه بِك َِلم ٍ
ِ
ِ
ت»(البقرة .)124/حيث يبدو من الواضح أن حمط
َوإِذ ا ْبت َ َٰل إِ ْب َر َ َ ُّ ُ
َ
الفائدة أو بؤرة اجلملة (هو نسبة االبتالء للنبي إبراهيم) وهي التي تضيف إىل كون
اعتقاد السامع إبالغا جديدا أ ّما (ابتالء اهلل لشخص ما بكلامت) فمن املقتضيات
«إبراهيم» بمنظور
تكون معلوم املخاطب .وال خالف يف أن
التداولية للقول التي ِّ
َ
هاليداي حمدث به ( .)rhemeغري أنه يتعذر متثيل اجلملة يف التحليل بقالب (حمدَّ ث
عنه+حمدَّ ث به) .وهو ما يسمح به مفهوم البؤرة ( )focusالذي ختلص من قيدين:

مكون نحوي من مكونات اجلملة مثال املفعول به يف الشاهد
 قيد االنحصار يف ّاملذكور.
 ومن قيد الرتتيب اخلطي .،ألننا نمثل لالقتضاء وللبؤرة بأقوال تامة تقوم عىلتأويل داليل متحرر من البنية اللفظية للجملة.

يلتقي تعريف المربيشت للبؤرة واالقتضاء مع القانون الذي سنَّه اجلرجاين يف
حتديد ّ
حمل الفائدة يف النفي واالستفهام والتأكيد والتقديم والتأخري يف اخلرب املثبت
يسميه المربيشت
ويمكن أن نعتمده إلعادة صياغة أقوال اجلرجاين عىل افرتض أن ما ِّ
أعم
بؤرة يناظر ما يسميه اجلرجاين فائدة اخلرب أو قيدا  .ونرى أن تعريف المربيشت ُّ
من صياغة اجلرجاين وإن كان مضموهنام الوصفي يف الغالب متوافقا.
وسنستدل عىل ذلك باعتامد بعض الشواهد املشهورة للجرجاين ونبدأ بالنفي ثم
االستفهام.

يقول اجلرجاين «:من حكم النفي إذا دخل عىل كالم  ،ثم كان يف ذلك تقييد أن
يتوجه إىل ذلك التقييد وأن يقع له خصوصا»( ، ((4وملا كان حمط النفي تقييدا فإن
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تغيريه يغري االقتضاء التداويل الذي يعتقد املتكلم أن املخاطب يسلم به ونمثل لتعيني
اجلرجاين( ((4لالقتضاء والبؤرة يف اجلدول التايل ونلفت االنتباه إىل صحة متثيل
معلوم املخاطب بأكثر من قول تام:

(.)56أ

ما فعلت

()56ب.

ما أنا فعلت

()56ج.

ما رضبت زيدا

()56د.

مازيدارضبت

)(47

االستفهام

()57أ.

أفرغت من
الكتاب الذي
كنت( ((4تكتبه؟

()57ب .أأنت كتبت هذا
الكتاب؟

أ-املقتىض :مل يثبت حصول الفعل
منك
 وبقي وقوعه منك أو من غريكعىل غريه مبهام حمتمال،

البؤرة :نفي الفعل عن
الفاعل

املقتىض  :ثبت حصول الفعل من البؤرة  :نفي حصول الفعل
من الفاعل وهو املتكلم
غريك
مل يثبت حصول الرضب منك
وبقي وقوعه منك أو من غريك
عىل غري ٍ
زيد مبهام حمتمال

أ-ثبت وقوع رضب من الفاعل
عىل إنسان،
ّ
بَ -ظ َّن املخاطب أن ذلك
اإلنسان زيدٌ
املقتىض:
يعتقد املتكلم أن املخاطب ُّ
يشك
يف الفعل نفسه ويف وجوده
جيتمع يف هذا الشاهد اقتضاء
نحوي واقتضاء معجمي خاص
بالفعل فرغ الذي يقتيض الرشوع
يف الكتاب واإلرشاف عىل إمتامه
املقتىض:
يعتقد املتكلم أن املخاطب يسلم
بوجود الكتاب وال يشك فيه،
سواء كتبه املخاطب أو غريه من
الناس

البؤرة  :نفي حصول
الرضب من الفاعل وهو
املتكلم

البؤرة :نفي ظن املخاطب
أن يكون املرضوب زيدا

البؤرة  :االستفهام عن
الفعل نفسه

البؤرة:
حمل الشك هو الفاعل
ومؤلف الكتاب من هو
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()57ج.

أجاءك رجل

()57د.

أرجل جاءك؟

البؤرة
املقتىض
ال يعلم املخاطب أن جميئا حصل االستفهام عن املجيء نفسه
هل حصل أم ال
ال من إنسان وال من حيوان
املقتىض
يعتقد املتكلم أن املخاطب يعلم
أنه قد أتاه ٍ
آت ولكنه ال يعلم
(((4
جنس ذلك اآليت

التأكيد والتقييد باحلال يف اخلرب املثبت واملنفي

()58أ.

جاءين القوم
(((5
ك ُّلهم

()59ب.

ُّ
كل الذنب مل
أصنع

()59ج.

َّ
كل الذنب مل
أصنع

املقتىض :
يعتقد املتكلم أن املخاطب يعلم
بمجيء القوم إىل املفعول به
املتكلم ،
مل يقع الشك يف نفس املجيء
املقتىض
يسلم املتكلم بحصول قدر من
الذنب اقرتفه إنسان
املقتىض:
يقر املتكلم باقرتاف جزء من
ُّ
الذنب

التقييد باحلال يف اخلرب املثبت واملنفي

()60أ.

جاءين زيد
(((5
راكبا

املقتىض :
يعتقد املتكلم أن املخاطب يعلم
بحصول املجيء من زيد

()60ب.

ما جاءين زيد
راكبا

املقتىض :
يعتقد املتكلم أن املخاطب يعلم
بحصول جميء زيد للمفعول به
وهو املتكلم
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البؤرة
السؤال عن جنس من جاء
 ،أرجل هو أو امرأة؟

البؤرة :
إثبات جميء ّ
كل القوم
وشمول املجيء املجموع َة
فردا فردا
البؤرة:
نفي املتكلم اقرتاف أي قدر
من الذنب ال جزءه وال ك ّله
البؤرة:
ينفي املتكلم اقرتاف كل
الذنب

البؤرة:
إثبات جميء زيد راكبا
وإضافة املعلومة إىل كون
اعتقاد املخاطب
البؤرة:
ينفي املتكلم إثبات جميء
زيد يف حالة ركوب
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التقييد بأفعال القول واالعتقاد

()61أ.

ما قلت هذا
القول

()61ب.

ما قلتّ :
إن
النبيذ مسكر

املقتىض:
مل يثبت حصول هذا القول منك
وبقي قولك أنت أو غريك غري
هذا القول مبهام حمتمال
املقتىض :
النبيذ مسكر

البؤرة
نفي حصول هذا القول
منك
البؤرة:
أنفي قول هذا القول أو
أنفي اعتقاده

*مالحظة :توافق أفعال القول بؤرة اجلملة وقيود التأكيد بأمجع وكل يف كوهنا
جيوز أن تقع يف أول اجلملة

()62أ

زيد منطلق

()62ب.

زيد املنطلق
زيد هو
(((5
املنطلق

املقتىض:
ال يعلم املخاطب أن انطالقا
حصل وكان ال من زيد وال من
عمرو

املقتىض
يعتقد املتكلم أن املخاطب يعرف
حصول انطالق من إنسان ما

البؤرة
إضافة معلومة انطالق زيد
إىل كون اعتقاد املخاطب
البؤرة
ختصيص االنطالق بزيد
ونفيه عن غريه

 2.2.4تعديل قانون اجلرجاين يف اجلملة الفعلية املثبتة
ذهب اجلرجاين عند دراسة التقديم والتأخري بناء عىل املقارنات التي عقدها بني
النفي واالستفهام واإلثبات إىل أن القيد يف اجلملة املثبتة التي تتعدد فيه القيود يكون
آلخر قيد منها( ((5وهو يعني بمصطلحات المربيشت أن البؤرة يف اجلملة املثبتة
تكون رضورة آلخر قيد.
وإذا نسجنا عىل منوال اجلرجاين يف شواهده وأضفنا اجلملة التالية:

اخلارجي يوم عرفة
( )63قتل زيدٌ
َّ
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كنا إزاء أمام ثالث معلومات مفيدة للمخاطب إذا توجهنا بذلك القول إىل سامع
يعلم َّ
روع
أن زيدا رجل قليل اهلمة ال ينتظر من مثله شجاعة وال إقدام وأن اخلارجي ّ
الناس فتمنى اخلالص من أذاه  .وأن يوم عرفة يوم مقدس عند املسلمني ال يصح
فيه القتال.
يدحض هذا الشاهد وشاهد الشاوش ( ((5صحة قانون تعيني البؤرة الذي
وضعه اجلرجاين يف اجلملة املثبتة ،ونرى هذا التعميم عىل اجلملة الفعلية املثبتة ال
يستقيم هبذا اإلطالق لسببني عىل األقل.

 لعدم حتديد مفهوم القيد وهل املقصود به كل معموالت الفعل أو بعضها فإنكان يعني بعضها فام هو األساس يف ذلك هل املقصود املفعول به فحسب بدليل
إمكانية حذفه عند إرادة اإلطالق أو أشباه املفاعيل نحو احلال والظرف أو املقصود
بعض ما يسمى يف املنطق املسورات نحو كل وبعض ،أو املقصود به أفعال القول
واالعتقاد التي تدخل عىل اجلملة الفعلية واالسمية(.((5

 ألن اجلمل التي اعتمدها اجلرجاين كانت يف األغلب مجال فعلية موسومة إمااخلارجي زيد ) أو ألهنا مجل فعلية حولت إىل مجل
لتقديم املفعول به عىل الفاعل (قتل
َّ
اسمية ذات خرب يف شكل مجلة فعلية .ولكن اجلرجاين مل يطرح مشكل اجلملة الفعلية
التي قد يرد فيها قيدان هيامن السامع.

 ألن طرد قانون تعيني البؤرة الذي اكتشفه اجلرجاين يف النفي واالستفهاموالكالم الذي دخله تأكيد عىل اجلملة الفعلية املثبتة املتعددة املتعلقات يفرتض أن
يكون حمط الفائدة رضورة يف آخر قيد وهو ما يصعب التسليم به  .وينقضه الشاهد
املذكور أعاله ( )63وشاهد الشاوش.
لذلك نرى من األسلم افرتاض أن اجلملة الفعلية املتعددة املتعلقات غري معينة
البؤرة بالوسائل الرتكيبية ولذلك تتعني البؤرة إما بالتنغيم أو تتعني بوسائل القرص
واحلرص واالستثناء أو بالتقديم والتأخري أو بالرشط أو بتحويل اجلملة الفعلية إىل
مجلة اسمية أو باالستفهام والنفي.
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ونظن أن هذا القول يتوافق مع خاصية اللبس املالزمة لأللسنة البرشية  .فال
غرابة أن تكون اجلملة الفعلية األصلية التي تلقى إىل خماطب خايل الذهن وتتضمن
عدة متعلقات ملتبسة البؤرة ومتعددة االحتامالت وتكون بقية الوسائل اللغوية التي
ذكرناها مقيدة هلذا اللبس املالزم .وقد بدا لنا الشاوش يف أحد قوليه قريبا من هذا
املوقف(.((5
 3-4مقولة التعريف والتنكير وقابلية التعيين وتنشيط الذاكرة

سبق أن بينا أن المربيشت فضل بناء عىل منطلقاته العرفانية تعويض ثنائية
التعريف والتنكري بثنائية قابلية التعيني وعدم قابلية التعيني وعرف بناء عىل ذلك
املعرفة والنكرة كام ييل  « :إن املرجع القابل للتعيني هو الذي له مرجع يستحرضه
املتكلم والسامع معا يف ذهنهام زمن القول .أما النكرة فهي [مدلول] له مرجع
يستحرضه املتكلم بمفرده وال يشرتك يف تصوره مع السامع» ويعرب عن ذلك لغويا
بأدوات التعريف وأسامء اإلشارة واالسم املوصول (المربيشت.)131 ،1993 ،

والستيعاب حركية التخاطب ميز بني املعارف التي يستحرضها املتكلم زمن
القول واملعارف التي خيزهنا يف ذهنه أضاف مفهوم زمن الوعي وهو تصور جيعل
املعارف ضمن س َّلمية درجية تتضمن ثالث مراتب للربوز (( )salienceاملرجع
نفسه .)113 ،وقد أوىل المربيشت هذا اجلانب عناية كبرية وبني أنه توجد يف
النظام اللغوي وحدات لغوية وآليات تناسب مقولة وعي املخاطب وتنشيط ذاكرته
الستحضار املراجع التي تكون موضوع عامل اخلطاب ومن هذه الوحدات أسامء
اإلشارة وكل الوسائل اللغوية واملعجمية التي متكن املتكلم من إقحام مرجع جديد
يف عامل اخلطاب ويسميها ( presentational constructionاملرجع نفسه ص
 )140ويمكن أن نلحق هبا قواعد اإلضامر واإلظهار.

تسمح هاتان الفرضيتان بإعادة النظر من وجهة عرفانية يف أدوار أسامء اإلشارة
ال يف فقط يف النصوص املتصلة بل خاصة يف احلوار واملحادثة ويسمح أيضا بإلقاء
الضوء عىل ظاهرة اإلضامر واإلظهار من وجهة النظر هذه.
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ومن جهة أخرى تسمح هذه الفرضيات العرفانية بتناول قضية مراتب املعارف
من هذه الزاوية وهي قضية اختلف فيها القدماء واملحدَّ ثون ونشري بصفة خاصة إىل
بحث الشاوش الذي متسك بالقول أن مقولة التعيني مقولة لغوية تشتمل عىل فردين
ينبغي للمتكلم أن خيتار بينهام رضورة وال وجود ملنزلة بني املنزلتني ولذلك رفض
القول بدرجات املعرفة .وهو قول سليم من الناحية اللغوية فالتعيني مقولة ثنائية
تقوم عىل املقابلة الصارمة بني أفرادها .ولكن ال يمكن أن يغيب عنا أن القول بأعرف
املعارف وإن اختلف فيه النحاة له فائدة يف وصف بعض الظواهر اللغوية وهي تفرس
بعض استعامالت املبتدأ وطرق التمييز بني املبتدأ واخلرب إذا كانا معرفتني.
الخاتمة

بينا يف هذا البحث ثنائية املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به يف اللسانيات الغربية ووضحنا
جذور القول هبا والتطورات النظرية واالصطالحية التي طرأت عليها ووضحنا
االجتاهات األساسية للبحوث من وجهة نظرنا ثم عرضنا إىل وجوه تطبيقها عىل
العربية ونظن أن التعمق يف نظرية هاليداي التي مل حتظ باالنتشار يف البحوث العربية
واإلفادة من االجتاه التداويل العرفاين الذي أرشنا إىل أحد ممثليه يمكن أن يفتحا
آفاقا رحبة يف البحوث العربية خاصة لبيان منزلة البنية اإلبالغية من البنية النحوية.
ونخال أن اعتامد ثنائية املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به واالقتضاء والبؤرة وإعادة ترتيب
األبواب النحوية عىل ضوء أصلية اجلملة الفعلية املثبتة اخلالية من التقييد بالتأكيد
ورضوب احلرص وأفعال القول واالعتقاد تسمح بإعادة ترتيب املادة النحوية العربية
عىل أسس داللية ال تقطع مع النظرية النحوية العربية أمر قريب املنال وقد أمجلنا أهم
أسسه يف أعامل سابقة (((5وعسانا نتوفق لتفصيله.
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الهوامش Endnotes

((( تدل كلمة  informationعىل معنيني خمتلفني فهي تدل عىل احلدث الذي يمكن
ترمجته باإلبالغ وتدل عىل نتيجة احلدث وهو ما يمكن ترمجته باملعلومة ويصعب
التعبري عن هذين املضمونني بلفظ واحد بالعربية يف كل السياقات .وجيوز ترمجة
هذا املصطلح باإلخبار لكننا آثرنا مصطلح إبالغ حتى ال تلتبس البنية اإلخبارية
بوظيفة اخلرب النحوية واخلرب قسيم اإلنشاء ،واإلخبار بمعنى .assertion

((( ورد لفظ املحدَّ ث عنه عند اجلرجاين دالئل اإلعجاز « : 132 ،وهذا الذي قد
ذكرت من أن تقديم ذكر املحدَّ ث عنه يفيد التنبيه له قد ذكره صاحب الكتاب
كقولنا عبد اهلل رضبته» .ويستعمل اجلرجاين ثنائية املحدَّ ث عنه واحلديث ،اخرتنا
ثنائية املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به ترمجة لـ  )theme/ rhemeألهنا أكثر عموما
من ثنائيات أخرى ممكنة مثل املخرب عنه واملخرب به وحتى ال تلتبس الوظيفة
اإلبالغية بوظائف نحوية.
((( حممد الصحبي البعزاوي  ،2008 ،ثنائية املخرب عنه واملخرب به يف العربية  ،دراسة
إعرابية داللية ،.الفصل الثاين  :القضية عند أرسطو تركيبها وأقسامها وصلتها
بمفهوم اخلرب عند النحاة والبالغيني ص :«:60-43لقد صنف أرسطو القول
إىل جازم وغري جازم وأفرد القول اجلازم بالعناية باعتباره موضوع علم املنطق
 ......وقد بينا أن هذه الوحدة توافق اخلرب عند النحاة والبالغيني وهي تتألف
من موضوع وحممول كام يتألف اخلرب من خمرب عنه وخمرب به».
((( نجد هذه الصعوبة عند البعزاوي  ،2008 ،حيث استعمل مفهوم املسند واملسند
إليه عند عرض مسامهة أفالطون ( )42-31وعاد إىل ثنائية املوضوع واملحمول
عند عرض إضافة أرسطو.59-45

((( انظر إبراهيم عبد التواب محزة  2019عرضا مقبوال لنظرية هاليداي ،كام يوجد
لتطور النظرية يف مقدمة هاليداي  18-13 ،2014التي صدر هبا كريستيان
توثيق ّ
ماتيسسن  Christien Mattessenالطبعة الرابعة.
((( عن ملتشوك.15 ،2001 ،

105
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

((( اقرتح بعض اللسانيني تقسيم األلسنة أنامطيا إىل صنفني :

أ -األلسنة التي يقوم نظام اجلملة فيها يف أصل وضعها عىل تبجيل الفاعل
 subject-prominent languageمثل اإلنجليزية أو الفرنسية.
ب-واأللسنة التي تقوم اجلملة األساسية فيها عىل تبجيل املحدَّ ث عنه topic-

 prominent languageمثل اليابانية أو الصينية أو الكورية أو الرتكية.

((( (دي بوغراند ،250 -249 ،105،ترمجة متام حسان« :وعندي أي صورة معدلة
من النظرية اإلعالمية هي ذات قيمة لنظريات االتصال اإلنساين من خالل
النصوص».

((( (عن القاموس املوسوعي للتداولية ص  )503قاعدة التكرار :ليكون النص
منسجام ينبغي أن حيتوي يف تناميه اخلطي عنارص ذات تكرار ملزم ؛ قاعدة
التنامي :ليكون النص منسجام ينبغي أن يكون تناميه مصحوبا بإضافة داللية
تتجدد بصفة دائمة).
( ((1وعرف االقتضاء التداويل عىل النحو التايل:

(تعترب قضية ق اقتضاء تداوليا ملتكلم ما يف سياق معني إذا تبنى املتكلم ق أو اعتقد
أن ق وإذا تبنى أو اعتقد أن خماطبه يتبنى أو يعتقد أن ق و إذا تبنى أو اعتقد أن خماطبه
يعرتف بأنه يقوم هبذه الفرضيات أو له هذ االعتقادات) (املرجع نفسه .)250/

( ((1تستعمل راينهارت مصطلحي  topic/ commentولكننا واصلنا اعتامد
مصطلحي املحدَّ ث عنه واملحدَّ ث به لتيسري العرض للقارئ فضال عن تكافؤ
املصطلحني يف هذا املقام.

( ((1انطلق من متييز رومان جاكبسون بني األطراف املشاركة يف الواقعة املخرب هبا
وهو العامل اخلارجي واألطراف املشاركة يف القول ،ونشري إىل متييز مناظر له يف
الرتاث عند السريايف  ،رشح كتاب سيبويه ،املجلد  18-17/1هو التمييز بني
زمان وجود الفعل وزمان اإلخبار به ،انظر مفاهيم داللية .196-193
( ((1المربيشت.43-36 ،1994 ،
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( ((1المربيشت.52 ،1994 ،

( ((1المربيشت« :77 ،1994 ،يمكن مقارنة إنشاء املتكلم لتصور جديد ليشء ما يف
اخلطاب بإنشاء ملف مرجع يف سجل اخلطاب .وهو ملف يمكن أن يضاف إليه
أثناء تطور احلوار معلومات جديدة كام يمكن إعادة فتحه يف اخلطابات املقبلة؛
لتفسري الفرق بني الكيانات التي يعتقد املتكلم أنه فتح هلا ملفا يف سجل اخلطاب
وتلك التي مل يفتح هلا ملفا سأفرتض أو أعتمد مقولة قابلية التعيني التي اقرتحها
شايف .»1976
( ((1المربيشت .117 ،1994 ،

( ((1عزالدين املجدوب  ،2019 ،مفاهيم داللية.

( ((1ابن يعيش ،رشح املفصل  « :70/7ويشء آخر وهو أن املفعول إذا مل يذكر من
فعل صار الفعل حديثا عنه كام كان حديثا عن الفاعل  .أال ترى أنك إذا قلت
ُ ِ
«ضب زيدٌ » فاملحدث عنه هو املفعول كام أنك إذا قلت «قام زيد» فاملحدث
عنه هو الفاعل الكتفاء الفعل هبام عن غريمها فلام شارك هذا املفعول الفاعل يف
احلديث عنه رفع كام رفع».

( ((1ابن أيب الربيع  ،البسيط يف رشح مجل الزجاجي  /١ص «. 540٥٣٩-إن قلت
«زيد جاءك» فيحتمل أمرين :أحدمها أن يكون املراد اإلخبار عن زيد باملجيء
خاصة ،الثاين أن يكون املراد (ما جاءك إال زيد) ثم ُقدِّ َم «زيدٌ » عىل املعنى الذي
قدم عليه يشء [يف قولك  :ما جاء بك إال يشء] عىل معنى احلرص .وجيري هذا
عىل الفضالت فتقول «:زيدا رضبت» وأنت تريد (ما رضبت إال زيدا) .وعىل
هذا قولك إياك أعني ..وعىل هذا اخذ الزخمرشي قوله تعاىل (.إنه هو يبدئ
ويعيد) املعنى ما يبدئ ويعيد إال هو.

( ((2اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز « :129-128 ،واعلم أن الذي بان لك يف االستفهام
والنفي من املعنى يف التقديم  ،قائم مثله يف اخلرب املثبت فإذا عمدت إىل الذي
حتدث عنه بفعل فقدمت ذكره ثم بنيت الفعل عليه فقلت «زيد قد فعل» و«أنت
فعلت » اقتىض ذلك أن يكون القصد إىل الفاعل إال أن املعنى يف هذ القصد
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ينقسم قسمني :

أحدمها ..أن يكون ُ
النص فيه عىل واحد فتجعله له وتزعم أنّه
الفعل فعال قد أردت َّ
فاعله دون واحد آخر أو دون ّ
كل أحد [ ]..وتر ّد عىل من زعم أنّه كان من غريه []

والثاين أن ال يكون القصدُ إىل الفاعل عىل هذا املعنى ،ولكن عىل أنك أردت .أن
حتقق عىل السامع أنه قد فعل ومتنعه من الشك .

( ((2عن الالحم ،إبراهيم  ،8 ،2021 ،يقول ابن أيب الربيع « :ظرف الزمان يكون
خربا عن احلدث وال يكون خربا عن اجلثث» الشاطبي ،املقاصد الشافية.30/3 ،
( ((2عن الالحم ،إبراهيم  ،2021،118 ،يقول ويقول العكربي يف رشح ديوان
املتنبي « :188/1الغرض من كل خرب أن يتطرق إليه باملعرفة ويصدر به الكالم
استقر.
وهذا موجود ههنا ألنك وضعت زيدا جمرورا لتخرب عنه بأن له ماال قد
ّ
فقولك لزيد مال يف تقدير (زيد ذو مال) فاملبتدأ الذي هو «مال» هو اخلرب يف
احلقيقة و«لزيد» هو املبتدأ يف املعنى».

( ((2ابن يعيش  ،رشح املفصل [ : 226/1 ،يف تفسري جواز رود املبتدأ نكرة يف
سوغ ذلك كونك صدّ رت يف اخلرب معرفة
قولك  :حتت رأيس رسج]«فالذي ّ
هي املحدّ ث عنه يف املعنى ؛ أال ترى أن «الرسج» يف قولك «حتت رأيس رسج»
وإن كان املحدث عنه يف اللفظ « ،فالرأس» مضاف إىل ضمري املتكلم وهو الياء
من «رأيس» ،وهذا الضمري هو املحدّ ث عنه يف املعنى ،كأنك قلت( :أنا متوسد
ٍ
رأس رسج ،مل يكن
رسجا) والذي يؤيد عندك ما قلناه أنك لو قلت  :حتت
كالما».

( ((2عن الالحم ,إبراهيم  ، 118 ،2021 ،ناظر اجليش ،متهيد القواعد918/2 ،

( ((2اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز«:189 ،املبتدأ مل يكن مبتدأ ألنه منطوق به َّأوال ،وال
كان اخلرب خربا ألنه مذكور بعد املبتدأ ،بل كان املبتدأ مبتدأ ألنه مسند إليه ومثبت
له املعنى  ،واخلرب خربا ألنه مسند ومثبت به املعنى».
( ((2قال زيد هذا  ،واعتقد زيد ذاك ،أفعال عادية أما أفعال القول فنحو قال زيد  :إين
من الشاكرين أو يعتقد عمرو أن األرض مس َّطحة.
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( ((2ابن أيب الربيع ،البسيط يف رشح مجل الزجاجي« :582 /1 ،الفصل الثاين :ما
جيوز من األخبار أن يتقدم ويبقى خربا  .فأقول :اعلم أن اخلرب إذا كان مجلة اسمية
أو فعلية وفاعل ذلك الفعل غري ضمري األول فإنه يتقدم عىل املبتدأ ويبقى املبتدأ
مبتدأ واخلرب خربا».
( ((2البسيط يف رشح مجل الزجاجي  /١ص« :540- ٥٣٩إن قلت زيد جاءك
فيحتمل امرين احدمها أن يكون املراد اإلخبار عن زيد باملجيء خاصة  ،الثاين
أن يكون املراد ما جاءك إال زيد ثم قدم زيد عىل املعنى الذي قدم عليه يشء عىل
معنى احلرص؛ وجيري هذا عىل الفضالت فتقول ، :زيدا رضبت وانت تريد ما
رضبت إال زيدا .وعىل هذا قولك إياك أعني .املعنى  :ما أعني إال إياك ،وعىل
هذا .أخذ الزخمرشي قوله تعاىل ( :إنه هو يبدئ ويعيد) الربوج .13/املعنى ما
يبدئ ويعيد إال هو».
( ((2فهد الشمري  ،2020 ،منزلة علم الرصف من علم اإلعراب يف ضوء نظرية
التعلق اللغوي ،رسالة دكتوراه ،إرشاف أ.د .عز الدين املجدوب.
( ((3هلذا القول جذور يف الرتاث ،قال الدماميني« :الذي يظهر كام تقدم أن مجلة اجلزاء
ال حمل هلا من اإلعراب مطلقا  ،سواء اقرتنت بالفاء أو مل تقرتن ،وسواء كانت
جوابا لرشط جازم أو غري جازم ؛ ألن اجلملة إنام تكون ذات حمل من اإلعراب
إذا صح وقوع املفرد حملها واجلزاء ال يكون إال مجلة» .انظر احلاشية املرصية عىل
مغني اللبيب للدماميني ص ، 168-165رسالة دكتوراه من بداية الباب الثاين
إىل هناية املخطوط للطالبة فاطمة الساملي  ،جامعة أم القرى سنة .1434-1433

( ((3ورد املقرتح يف عمل خمطوط أخرج منه امليغري «التعلق اإلبالغي يف نظرية معنى
–نص»  ،2021 ،ص.276-243
( ((3اإلسرتاباذي  ،رشح الكافية.470-/1 ،
( ((3االسرتاباذي ،رشح الكافية.412/1 ،

( ((3اهليرشي  ،الشاذيل.431-424 ،2003 ،

( ((3حممد الشاوش ،أصول حتليل اخلطاب .527-515/1،
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( ((3عن الالحم ،إبراهيم.118 ،2021 ،
( ((3عن الالحم ،إبراهيم.2021،

( ((3الالحم ،ضمن جتديد املنوال اللساين  ،حترير فدوى العذاري .2021،
( ((3اإلسرتاباذي ،رشح الكافية .329/1 ،

( ((4املجدوب ،2013 ،حمرر.560-529 ،2012 ،

( ((4سيبويه  ،الكتاب «: 115-114 /3،باب احلروف التي ال يليها إال الفعل وال
تغري الفعل عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون قبله يشء منها سيبويه 114/3
و.115
فمن تلك احلروف قد [ ]...وهو جواب لقوله أفعل ،كام كانت أفعل جوابا هلل
فعل ؟ إذا أخربت أنه مل يقع .وملا يفعل وقد فعل  ،إنام مها لقوم ينتظرون شيئا ».

( ((4املرجع نفسه (« :117/3 ،إذا قال فعل فإن نفيه مل يفعل  .وإذا قال قد فعل فإن
نفيه ّملا يفعل وإذا قال  :لقد فعل فإن نفيه ما فعل  .ألنه كأنه قد قال :واهلل لقد
فعل فقال  :واهلل ما فعل وإذا قال هو يفعل أي هو يف حال فعل فإن نفيه ما يفعل.
وإذا هو يفعل ومل يكن الفعل واقعا فنفيه ال يفعل  .وإذا قال ليفعلن فنفيه ال
يفعل كأنه قال واهلل ليفعلن فقلت واهلل ال يفعل  .وإذا قال  :سوف يفعل فإن
نفيه لن يفعل».
( ((4املربد ،املقتضب .9-8/1،

( ((4المربيشت  ،1994،ج 9-8/1باإلنجليزية.
(( ((4اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز.)279 ،

( ((4املرجع نفسه«:124 ،إذا قلت ما فعلت كنت نفيت عنك فعال مل يثبت أنه مفعول
وإذا قلت ما أنا فعلت كنت نفيت عنك فعال يثبت أنه مفعول».
( ((4املرجع نفسه « :126 ،إذا قلت  :ما رضبت زيد فقدمت الفعل  ،كان املعنى أنك
قد نفيت أن يكون قد وقع رضب منك عىل زيد ومل تعرض يف أمر غريه لنفي وال
إثبات ،وتركته مبهام حمتمال .وإذا قلت  :ما زيدا رضبت فقدمت املفعول  ،كان
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املعنى عىل أن رضبا وقع منك عىل إنسان  ،و ُظ َّن [أي ظن املخاطب ،أو اعتقد
املتكلم ذلك] ّ
فنفيت أن يكون إياه.».
أن ذلك اإلنسان زيد،
َ

( ((4املرجع نفسه«: 111 ،ومن أبني يشء يف ذلك االستفهام باهلمزة  ،فإن موضع
الكالم أنك إذا قلت  :أفعلت فبدأت بالفعل ،كان الشك يف الفعل نفسه وكان
غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده.وإذا قلت  :أأنت فعلت فبدأت باالسم،
كان الشك يف الفاعل من هو وكان الرتدد فيه».
( ((4املرجع نفسه.142 ،

( ((5إذا قلت  :جاءين القوم كلهم  ،كان «كل» فائدة خربك والذي يتوجه إليه إثباتك

( ((5إذا قلت جاءين زيد راكبا كنت قد وضعت كالمك ألن تثبت جميئه راكبا أو تنفي
ذلك ال أن تثبت املجيء وتنفيه مطلقا.
( ((5املرجع نفسه.178-177،

( ((5ومجلة األمر أنه ما من كالم كان فيه أمر زائد عىل جمرد اإلثبات املعنى لليشء ،إال
إذا كان الغرض اخلاص من الكالم والذي يقصد ويزجى القول فيه فإذا قلت
جاءين زيد راكبا وما جاءين زيد راكبا كنت قد وضعت كرممك ألن تثبت جميئه
راكبا أو تنفي ذلك ال أن تثبت جميئه وتنفيه مطلقا(.ص .)280

( ((5انظر شاهدا مماثال عند الشاوش (( )520/2001سقطت غرناطة سنة1492
يف يد الفرنجة حلمق واليها).
( ((5انظر دراسة لصعوبة تعيني البؤرة يف الكالم املبخوت ( )347-323 /2006
واملبخوت ( )/2009وريم اهلاممي (.)473-445/231

( ((5حممد الشاوش ( :)521-519/2001يقتيض صدق وحدة املعتمد أال تتضمن
اجلمل عىل أكثر من غرض أو فائدة [ ]....فالظاهر أن االلتزام هبذا األصل
يفيض إىل أن خيرج من كالم الناس اليشء الكثري.
( ((5عزالدين املجدوب  ،36-9/2021 ،مقدمات لنحو داليل للعربية.
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قائمة المصادر والمراجع العربية

ابن أيب الربيع عبيد اهلل القريش اإلشبييل السبتي ،1986 ،البسيط يف
رشح مجل الزجاجي ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت.

البعزاوي  ،حممد الصحبي  ،2008 ، ،ثنائية  :دراسة إعرابية داللية ،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة تونس .

جاك موشلر – آن ريبول ، 2010 /1994 ،ترمجة جمموعة من
األساتذة والباحثني بإرشاف عزالدين املجدوب.املركز الوطني للرتمجة.
تونس.
اجلرجاين  ،عبد القاهر  ،1984 ،دالئل اإلعجاز  ،حتقيق حممود شاكر،
مكتبة اخلاجي  ،القاهرة.

محزة  ،إبراهيم عبد التواب  ،2020 ،اللسانيات الوظيفية النظامية
الوافد الغريب والنحو العريب ،مؤسسة علوم األمة لالستثامرات الثقافية
– مرص.

الشاوش حممد  ،2001 ،أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية
العربية  ،جامعة منوبة كلية اآلداب واملؤسسة العربية للتوزيع تونس.

الالحم إبراهيم  ،2021 ،مفهوم اإلفادة يف النحو العريب فضوء نظرية
سريل لألعامل اللغوية ،148-115 ،ضمن  ،جتديد املنوال اللساين،
بحوث حمكمة مهداة لألستاذ عزالدين املجدوب ،حترير فدوى العذاري،
 ،36-9نرش دار كنوز املعرفة .األردن.
املبخوت  ،2006،إنشاء النفي ورشوطه النحوية الداللية ،مركز النرش
اجلامعي ،كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات  ،جامعة منوبة  ،تونس.
 توجيه النفي يف تعامله مع اجلهات واألسوار والروابط ،،دارالكتاب اجلديد املتحدة.2009 ،
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 املتوكل أمحد  ،2010 ،اللسانيات الوظيفية  :مدخل نظري  ،دارالكتاب اجلديد املتحدة ،الطبعة الثانية.

 بن عامر نجوى ،2020 ،الضمني يف القول ،الدار التونسية للكتاب.تونس.
 العذاري فدوى  ،2021 ،حمررة ،جتديد املنوال اللساين  ،بحوثحمكمة مهداة لألستاذ عزالدين املجدوب ،كنوز املعرفة ،األردن.

 املجدوب عزالدين  ،حمرر ،إطالالت عىل النظريات اللسانيةوالداللية يف النصف الثاين من القرن العرشين ،خمتارات معربة  ،املجمع
التونيس للعلوم واآلداب والفنون بيت احلكمة تونس.

 املجدوب عزالدين  ،2019 ،مفاهيم داللية ولسانية لوصف العربية،جامعة القصيم  ،اململكة العربية السعودية.

 املجدوب عزالدين  ،ومعاذ الدخيل ،2016 ،إعادة تبويب أبوابالنحو عىل ضوء معاين الكالم ،جملة اللسانيات العربية.
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء

معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد
نظرية
ّ
ّ
أنموذجا
(حتى)
ّ
ً

الدخيل
د .معاذ بن سليمان
ّ

(*)

ملخص

إطارا نظر ًّيا يف مقاربتها للعالمة
معنى-نص
اعتمدت هذه الدراسة نظرية
ّ
ً
حيا بني التع ّلق الرتكيبي
وفرقت هذه النظر ّية تفري ًقا رص ً
اإلعرابية يف الفعل املضارعّ .
والتع ّلق الرصيف .وقد اعتمدت الدراسة هذا التفريق يف مقاربة الفعل املضارع،
فأ ّدى إىل نقل التفريق بني إعراب االسم وإعراب الفعل من مستوى احلدس املبهم
تفريق بني نوعني من الدّ الالت
إىل الصياغة النظرية الرصحية .وترتّب عىل ذلك
ٌ
التي يؤ ّدهيا اإلعراب يف األفعال من جهة واإلعراب يف األسامء من جهة أخرى.
وخلصت الدراسة إىل ّ
أن تر ّدد الفعل املضارع الواقع بعد (حتّى) بني الرفع والنصب
مرتبط دالل ًّيا بمظهر وقوع الفعل يف الزمان .فالفعل املضارع املرفوع بعد (حتّى) هو
الفعل الذي وقع مضمونُه وانقىض ،وأ ّما الفعل املنصوب فهو الفعل الذي مل يقع.
معنى-نص – عالمة إعراب – فعل
الكلامت املفاتيح :مظهر  -جهة – نظرية
ّ
مضارع – تعلق رصيف.

* أستاذ اللسان ّيات والنحو املساعد يف قسم اللغة العرب ّية وآداهبا بكلية اللغة العربية والدراسات االجتامع ّية يف جامعة
القصيم.
أرسل البحث بتاريخ 2020/12/18م ،وقبل للنرش بتاريخ 2021/2/1م.
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Abstract:
This study adopts Meaning–text theory as a framework
to approach the case marker in the imperfect indicative verb
(mudhaari3). This theory makes, clearly and formally, a difference
between the syntactic and morphological binding leading to
the appropriation of such a distinction in the approach of the
imperfect indicative verb. It results in the distinction between the
name case and the verb one, and the moving from an intuitive
and ambiguous level of investigation to an explicit theoretical
formulation.
This results in a distinction between two types of meanings
performed by the case expression in verbs on the one hand, and
nouns on the other hand. The study concludes that the oscillation
of the imperfect indicative verb occurring after “Hattaa” (even,
until…) between the indicative and the subjunctive is semantically
related to the aspect of the verb occurrence in time. The imperfect
indicative verb after “Hattaa” is the verb whose content has
occurred and achieved, while the subjunctive verb is the verb that
has not occurred yet.
Key words: Aspect – Modality - Meaning–text theory – case
marker – imperfect indicative verb – Morphological Dependency.

:مقدمة
ّ

ٍ
ٌّ أن اإلعراب يف األصل
ّ ساد النظر ّية النحو ّية العرب ّية
معان تركيب ّية من
دال عىل
) إىل2() وقد أرشنا يف عمل سابق1(. ونحوها، واإلضافة، واملفعول ّية، الفاعل ّية:قبيل
ّ
،أن إعراب الفعل املضارع قض ّية إشكال ّية لدى الباحثني يف النظر ّية النحو ّية العرب ّية

وحدَّ دنا موطن اإلشكال يف تفسري الداللة التي حتملها العالمة اإلعراب ّية يف الفعل
ٍ
صعوبات تتع ّلق
عز ًزا بام ينطوي عليه اإلعراب من
َّ  وقد كان هذا اإلشكال ُم.املضارع
 فالعالمة اإلعراب ّية وحدة لغو ّية وظيف ّية ذات،إحداها بطبيعة ظاهرة اإلعراب نفسها
املفس لظاهرة اإلعراب
) وأ ّما األخرى فذات صلة باجلهاز3(،جمرد
ِّ املفهومي
ّ
ّ طابع
سمى هبا القدماء احلاالت
ّ  ويتم ّثل ذلك يف وحدة املصطلحات التي،عند القدماء
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

اإلعرابية والعالمات التي تشري إليها )4(،ونجد ذلك جل ًّيا يف مصطلحي (الرفع)
للحالة اإلعرابية و(الضمة) للعالمة املستعم َلني لالسم والفعل عىل حد سواء.
فكانت هذه الصعوبات عائ ًقا أمام الدارسني يف تعيني دالالت اإلعراب يف الفعل
املضارع وفهمها.
ونروم يف هذه الدراسة مواصلة البحث يف إحدى إشكال ّيات العالمة اإلعراب ّية
بدراسة مدلوهلا يف الفعل املضارع الواقع بعد (حتّى) منطلقني يف ذلك من إطار
معنى-نص إليغور ملتشوك ،وآالن بولغري ،وإلكسندر
نظري حمدّ د ،هو نظر ّية
ّ
ٍّ
زلكوفسكي .وقد اخرتنا أن نقترص يف بحثنا عىل دراسة الفعل املضارع الواقع بعد
(حتّى)؛ ّ
ألن الفعل املضارع يرت ّدد يف هذا املوضع بني حالتي النصب والرفع ،فريتكز
عملنا يف البحث عن الفصل بني املدلولني اللذين حيملهام الفعل يف ّ
كل حالة .وكان
االقتصار عىل حالة الفعل املضارع الواقع بعد (حتّى) وحده دون غريه من حاالت

نظرا إىل اتّساع ما ّدة البحث لو أردنا استقصاء تر ّدد الفعل
الفعل املضارع املتعدّ دة ً
املضارع إعراب ًّيا بني الرفع ،والنصب ،واجلزم .فوقع اختيارنا عىل الفعل املضارع
الواقع بعد (حتّى) بوصفه معطى من املعطيات املم ّثلة ملا ّدة البحث التي يصلح
اختبار الفرض ّية هبا ،والنظر يف مدى صالح ّيتها لتفسري اإلعراب يف املضارع ،ويبقى
مفتوحا لدراسات الحقة ت ُْستكمل فيها دراسته يف حاالته اإلعراب ّية األخرى.
املجال
ً
قسمنا البحث لتحقيق هذه الغاية أربع َة أقسام:
وقد َّ

1.عالمة اإلعراب يف الفعل املضارع عند القدماء :تناولنا فيه آراء القدماء يف
تفسري اإلعراب يف الفعل املضارع واجتهادهم يف تعيني حقيقته ومدلوله.

2.عالمة اإلعراب يف الفعل املضارع عند املحدثني :تناولنا فيه دراسات املحدثني
خصت اإلعراب يف الفعل املضارع بدراسات مستق ّلة دون أن ندّ عي استقصاءها،
التي ّ
مت يف هذا امليدان،
تصور جممل عن االجتهادات التي ُقدِّ ْ
ولك ّن حسبنا فيه تقديم ّ
التطور يف معاجلة املوضوع
بتبي
ّ
وعمدنا يف تقديمها إىل ترتيبها ترتي ًبا تارخي ًّيا يسمح لنا ّ
باتساق مع القسم األول الذي درسنا فيه رؤية القدماء للظاهرة.
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معنى-نص
معنى-نص :تناولنا فيه نظر ّية
3.القيمة اإلبستمولوج ّية لنظر ّية
ّ
ّ
بوصفها النظر ّية التي تسمح بمقاربة ظاهرة اإلعراب يف الفعل املضارع ،واكتفينا من
متس جوهر قضايا البحث؛ الستحالة اإلحاطة بإضافات النظر ّية
النظر ّية باألطر التي ُّ
ومنطلقاهتا اللسان ّية يف هذا السياق.

معنى-نص :تناولنا فيه تر ّدد
4.الفعل املضارع الواقع بعد (حتّى) يف ضوء نظرية
ّ
الفعل املضارع الواقع بعد (حتّى) بني حالتي النصب والرفع يف ضوء نظرية معنى-
نص حماولني تعيني مدلول العالمة اإلعراب ّية فيه.
ّ

فرضية البحث:
ّ

ملخصها ّ
ننطلق يف معاجلة ما ّدة البحث من فرض ّية ّ
أن اإلعراب يف الفعل املضارع
الرتكيبي يف اجلملة
مظهرا من مظاهر التع ّلق
الرصيف ،وليس
مظهر من مظاهر التع ّلق
ّ
ً
ّ
الذي حييل إىل معاين من قبيل :الفاعلية ،واملفعولية كام نجده يف نحو:
·جاء زيدٌ .

الضيف.
أكرمت
·
َ
ُ

ّ
فيتجل يف أحد مظاهره بالعالمة اإلعراب ّية يف الفعل املضارع،
الرصيف
وأ ّما التع ّلق
ّ
ً
حيث ّ
يب هي ثنائ ّية
إن هلذه العالمة
مدلول حييل إىل ثنائ ّية دالل ّية رئيسة يف النحو العر ّ
مهمني من املعنى:
الواجب وغري الواجب التي ختتزل جانبني ّ
األول :مظهر وقوع الفعل يف الزمان :يكون الواجب معنى للفعل الواقع املنقيض.
ّ

ستقر يف الذهن
والثاين :جهة اعتقاد املتك ّلم :يكون الواجب هو الواقع
والـم ّ
ُ
والتصور عىل سبيل الثبوت سواء وقع يف اخلارج أو مل يقع ،ويكون غري الواجب ما
ّ
ّ ()5
يستقر يف ذهن املتكلم.
مل
ّ

ومل تكن هذه الثنائ ّية مألوفة وشائعة يف املؤلفات واملنظومات النحو ّية املتأخرة
حديس لعالقة األقوال
تصور
رغم أمه ّيتها وقيمتها التفسري ّية ،فهي ثنائ ّية تكشف عن ّ
ّ
()6
اخلارجي من جهة وباعتقاد املتك ّلم بوصفه منجز تلك األقوال من جهة ثانية
بالكون
ّ
ربيع اآلخر 144٢هـ  -يناير  202١م
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

سبيل سبقنا إليه عدد من الباحثني يقوم عىل افرتاض ّ
ونحتذي يف عملنا ً
أن الفعل
املضارع املرفوع حالة إعراب ّية من حاالت قسم الكالم الواجبّ ،
وأن الفعل املضارع
()7
املنصوب واملجزوم حالتان إعرب ّيتان من حاالت قسم الكالم غري الواجب.

أن فرض ّية هذه الدراسة جديدة ّ
كل اجلدّ ة ،فقد ذهب الرشيف إىل ّ
وال نزعم ّ
أن
اجلزم ظاهرة رصف ّية ال إعراب ّية ،فهو وجو ٌه صيغ ّية يف ترصيف الفعل ال عالمات
إعراب ّية )8(.غري ّ
أن تأليفها هبذا ّ
معنى-نص هو
الشكل الذي قدّ مناه يف ضوء نظر ّية
ّ
املم ِّثل ألمه ّية البحث وجدّ تِ ِه.
الدراسات السابقة:

خاصا للجهود التي قدّ مها املحدثون يف مقاربة اإلعراب يف الفعل
قسم ًّ
وضعنا ً
ٍ
ٌ
دراسات سابقة
جممل للدراسات التي نعدُّ ها
املضارع ،ويف ذلك القسم عرض
للموضوع غري أنّنا مل نقف عىل دراسة سابقة للموضوع يف ضوء منطلقاته النظر ّية،
معنى-نص،
ونعني بذلك دراسة ظاهرة اإلعراب يف الفعل املضارع يف ضوء نظر ّية
ّ
ووفق الفرض ّية التي سبق ذكرها.
وال يفوتني أن أتقدّ م بخالص الشكر ّ
لكل من أعانني وأفادين يف إعداد هذا
وأخص بالشكر الدكتور عز الدين املجدوب والدكتور منصور امليغري
البحث،
ّ
تفضال بقراءة البحث وتقديم مالحظات عميقة أسهمت يف جتويده.
اللذين ّ

 -١عالمة اإلعراب في الفعل المضارع عند القدماء:

لئن ذهبنا إىل ّ
أن القدماء كانوا واضحني يف تعيني الوظيفة الرتكيب ّية التي تؤدهيا
عالمات االسم اإلعراب ّية من (فاعل ّية ،ومفعول ّية ،وإضافة) ،أو (عمدة ،وفضلة)
بحسب تعبري اإلسرتاباذيّ -فإن معاجلتهم وحتليلهم للعالمة اإلعراب ّية يف الفعل
املضارع كانت بخالف ذلك؛ فال نكا ُد نجد الوضوح ذاته يف تعيني الوظيفة التي
تنهض هبا عالمات املضارع اإلعراب ّية.

119
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

يؤسسون تفسريهم عىل ّ
واضحا حني نلحظ ّ
أن اإلعراب
ونجد ذلك
ً
أن البرص ّيني ّ
حق لألسامء باألصالة ،وأنّه طارئ يف األفعال غري أصيل؛ لذلك ذهبوا إىل ّ
أن إعراب
ٌّ

الفعل املضارع عائدٌ إىل مشاهبة هذا الفرع باألصل ،فكان اإلعراب لوجوه مشاهبة
بني الفعل املضارع واالسم دون أن تكون متح ّققة لغري املضارع من األفعال ،منها:
ّ
أن اإلهبام يقع يف إحالة املضارع عىل الزمن فال يرتفع إال بدخول حرف من األحرف
متحضه لزمن دون آخر ،كام ّ
فتتعي داللته بدخول
التي ّ
مبهم إذا ُنكّرّ ،
أن االسم يكون ً
أن الالم جيوز أن تدخل يف اخلرب إذا كان ً
األلف والالم عليه .ومنها ّ
فعل مضار ًعا كام
أن الفعل املضارع ٍ
اسم .وذهبوا كذلك إىل ّ
جار عىل اسم الفاعل
تدخل عليه إذا كان ً
()9
يف حركاته وسكناته.

وقال ابن ّ
حقيقي كام كان
اخلشاب« :وأ ّما إعراب الفعل فليس بأصل فيه وال
ّ
االسم؛ ألنّه عار من املعاين التي أوجبت اإلعراب لالسم  ...وألنّه باختالف
يدل عىل الزمان ،وبحروفه ّ
صيغه ّ
يتضمنه من احلدث ،فلم يفتقر إىل
يدل عىل ما
ّ
حقيقي) أنّه
حقيقي ،ومعنى (غري
إعراب يكشف عن معانيه؛ فإعرابه عىل هذا غري
ّ
ّ
ال يستح ّقه بحكم األصل ،إنّام يستح ّقه بشبهه باالسم ،وإنّام كان كذلك ّ
ألن املعاين
()10
املوجبة لإلعراب ال توجد فيه».

تتلخص يف ّ
ونعتقد أن ارهتان هذا التفسري ملقدّ متهم التي ّ
أن اإلعراب يف املضارع
ٌ
حممول عىل اإلعراب يف االسم كان عائ ًقا معرف ًّيا يف سبيل الوصول إىل تفسري مالئم
هلذه الظاهرة ينسجم مع املعطيات اللغو ّية رغم وعيهم ّ
خمتلف
بأن هذا اإلعراب
ٌ
عن اإلعراب الذي يلحق األسامء؛ لذلك ال نجد األقوال يف هذا الباب رصحية كام
السريايف« :اعلم
نجدها يف تفسريهم لإلعراب الذي يلحق األسامء .من ذلك قول
ّ
أن األفعال ك ّلها حكمها التسكني ووقف األواخر من ِق َبل ّ
ّ
أن الع ّلة التي من أجلها
وجب إعراب األسامء غري موجودة فيها؛ ّ
ألن الع ّلة يف إعراب األسامء هي الفصل بني

فاعليها ومفعوليها الذين جيوز أن يكونوا فاعلني ولغري ذلك من الفصول التي( )11ال
()12
توجد يف األفعال».
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

النص ّ
السريايف من كون إعراب األسامء هو الطراز
أن انطالق
فنالحظ يف هذا ّ
ّ
واألصل جعله يفرتض ّ
تستحق اإلعراب يف األصل ،ويعود
أن األفعال املضارعة ال
ّ
الضمة يف االسم ويف الفعل أو الفتحة يف
بنا هذا التم ّثل إىل الوقوع يف وهم املامثلة بني
ّ
()13
كليهام ،وهو وجه من وجوه الصعوبة يف مقاربته.

وال ننكر ّ
النحوي عند هؤالء النحو ّيني قد المس وظائف اإلعراب
أن التحليل
ّ
يف الفعل املضارع غري ّ
تصورهم كانت عائ ًقا هلم دون
أن املقدّ مات التي بنوا عليها ّ
الترصيح بتلك اإلملاحات والوضوح يف التعبري عنها.

ويف مقابل ّ
البرصي نجد ّ
وضوحا من غريهم حني
أن الكوف ّيني كانوا أكثر
االتاه
ً
ّ
الزجاجي رأهيم يف قوله عىل
أرادوا تفسري اإلعراب يف الفعل املضارع ،فقد ذكر
ّ
لساهنم« :أ ّما ما احتججتم به لألسامء واستحقاقها لإلعراب باختالف املعاين التي
ذكرتم فصحيح وبه نقول ،وبمثله ند ّلكم عىل ّ
أيضا يف األصل مستح ّقة
أن األفعال ً
لإلعراب كاألسامء ،وذلك ملا يدخلها من املعاين املختلفة؛ لوقوعها عىل األوقات
()14
الطويلة املتّصلة املدّ ة».

ونقل اإلسرتاباذي استدالهلم اآلخر لرأهيم يف قولهُ « :أ ِ
عر َب الفعل املضارع
أيضا املعاين املختلفة بسبب اشرتاك
باألصالة ،ال املشاهبة ،وذلك ألنّه قد تتوارد عليه ً
فيعي املضارع
ليتبي ذلك احلرف املشرتك َّ
احلروف الداخلة عليه ،ف ُيحتاج إىل إعرابه؛ ّ
ص لكون (ال) للنفي دون النهي،
تب ًعا لتع ُّينه ،وذلك نحو قولك :ال
ترضب ،رفعه خم ِّل ٌ
ْ
وجزمه دليل عىل كوهنا للنهي ،وذلك قولك :ال تأكل السمك وترشب اللبن ،نصب
ويتغي
(ترشب) دليل عىل كون الواو للرصف ،وجزمه دليل عىل كوهنا للعطف ...
ّ
املعنى ّ
بكل واحد من اإلعرابات املذكورة ،ثم ُطرد احلكم فيام ال يلتبس فيه معنى
يرضب زيدٌ  ،ولن يرضب زيدٌ  ،ومل يرضب زيدٌ  ،كام ُطرد اإلعراب فيام
بمعنى ،نحو:
ُ
ال يلتبس فيه الفاعل باملفعول ،نحو :أكل اخلبز زيد» )15(.فنالحظ ّ
أن وعي النحو ّيني
هبذا املدلول الذي يربط بني إعراب املضارع بثنائ ّية الواجب وغري الواجب مل يكن
وواضحا بالقدر الذي يضاهي وضوحهم يف تفسري إعراب األسامء .ونعتقد
كاف ًيا
ً
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أن غياب هذه الثنائ ّية –أعني ثنائية الواجب وغري الواجب -عند ّ
متأخري النحاة
وعدم شيوعها عند بعض متقدّ ميهم كانت ً
عامل ُمؤ ِّث ًرا يف عدم قدرة النحو ّيني عىل
تفس إعراب املضارع؛ ولذلك وجدنا ّ
أن اإلسرتاباذي
الوصول إىل صياغة واضحة ّ
فرغ بعض املظاهر اإلعراب ّية يف املضارع من مدلوالهتا حني ذهب
يف ِّ
النص السالف ُي ِّ
أن اإلعراب قد ُط ِر َد فيام ال يلتبس فيه معنى بمعنى ،ونعتقد ّ
إىل ّ
تعبري
أن هذا القول
ٌ
التفسريي وعجزه عن التعامل مع الظاهرة.
ضمني عن إخفاق نموذجه
ّ
ٌّ
 -٢عالمة اإلعراب في الفعل المضارع عند المحدثين:

ُقسم جهود املحدثني يف دراسة ظاهرة اإلعراب يف الفعل املضارع إىل
يمكن أن ن ِّ
ثالثة أقسام:
ت اإلعراب في الفعل المضارع بدراسات مستق ّلة:
 ١-٢جهود َخ َّ
ص ْ

نعني بذلك الدراسات التي كان موضوعها الرئيس الفعل املضارع ،ومنها:
لرمزي بعلبك ّّي.
·نحو الفعل املضارع ومكانته يف الرتاكيب اإلسناد ّية،
ّ
اجلواري.
·نحو الفعل ،ألمحد عبد الستّار
ّ

املهريي.
·ملاذا أعرب الفعل املضارع؟ لعبد القادر
ّ

وهلذه الدراسات أمه ّيتها باالستقصاء الواسع إلشكاالت اإلعراب يف الفعل
املضارع ،واالجتهاد يف البحث عن مظاهر ينتظم فيها إعراب الفعل املضارع يف
عم تروم هذه الدراسة
حاالته املختلفة غري ّأنا كانت تنطلق من منطلقات خمتلفة ّ
االنطالق منه ،ويمكن لنا القول إىل ّ
كثريا من هذه الدراسات انتهت إىل التأكيد
أن ً
عىل اإلشكال ّية التي ينطوي عليها اإلعراب يف الفعل املضارعّ ،
وأن مقاربة هذه
بأنا
الظاهرة وتفسريها حت ّفها كثري من الصعوبات .فهي دراسات يمكن وصفها ّ
عرض ٍ
واف ملا قدّ مته
انتهت إىل احلرية يف تفسري هذا النوع من اإلعراب .وسيأيت ٌ
كل دراسة منها.
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

 ١,١,٢أمحد اجلواري ،نحو الفعل1974 ،م.

انطلق اجلواري يف دراسته العالمة اإلعراب ّية يف الفعل املضارع من ّ
أن العالمة
الرتكيبي) ستكون فاقدة
يب الشائع يف الرتاث (التفسري
اإلعراب ّية وفق التفسري اإلعرا ّ
ّ
ٍ
وظيفتها؛ ألن الفعل يف الكالم ال يكون إال مسندً ا ،وكان ح ُّقه حينئذ أن يكون مرفو ًعا
يف ّ
كل أحواله؛ فتنتفي حاجته إىل اإلعراب الذي يم ّيز معنى عن آخر .ويواصل
اجلواري بحثه بعد هذه املقدّ مة ليقولّ :
«إن إعراب املضارع يقوم عىل ترصيفه؛ ألنّه
بالترصيف ُّ
تنوعات
يدل عىل معاين الزمن املختلفة» )16(.فالفعل عنده تطرأ عليه ّ
الرتكيبي يف
التنوع
التنوع يف الفعل نظري ّ
يف معناه متّصلة بداللته عىل الزمن ،وهذا ّ
ّ
االسم الذي احتاج بسببه العالمة اإلعراب ّية .وينتهي اجلواري بإشارات ضمن ّية إىل
ّ
أن إعراب املضارع ال يؤ ّدي وظيفة تركيب ّية ،بل هو عالمة تساعد يف اإلفصاح عن
الرصيف للفعل بالربط بني حاالت املضارع اإلعراب ّية مع أنواع ما ُّ
يدل عليه
املدلول
ّ
من معاين الفعل.

()17

وهلذه املحاولة املبكّرة قيمتها وأمه ّيتها تارخي ًّيا والس ّيام يف االرتباط الذي افرتضه
يتعي يف ّ
كل فعل مضارع من أزمنته الثالثة
اجلواري بني إعراب الفعل املضارع وما ّ
ٌ
غري ّ
مأخذ واضح عىل
أن إعراضه عن كثري من املعطيات اللغو ّية التي تعاند تنظريه
()18
حماولته ،وقد أخذ ذلك عليه َم ْن جاء بعده ِمن الباحثني.
 ٢,١,٢رمزي بعلبكّي ،نحو الفعل املضارع ومكانته يف الرتاكيب اإلسناد ّية1975 ،م.

اهتم بعلبكّي بدراسة الدالالت الزمان ّية التي تفصح عنها االستعامالت املختلفة
ّ
أن الفعل املضارع ٌّ
للفعل املضارع ،فذهب إىل ّ
يتعي
دال عىل احلال يف األصل ،وال َّ
امليض ّإل بقرائن لفظ ّية كانت أو غريها .وأ ّما الفعل املضارع املنصوب
لالستقبال أو
ّ
فدال عىل االستقبال .وأ ّما الفعل املضارع املجزوم ٌّ
ٌّ
امليض مع (مل ،و َّملا) ،وإذا
فدال عىل
ّ

كان جزمه بـ(ال) الناهية أو الم األمر فإنّه يكون متع ِّينًا للحال أو أدنى االستقبال،
الرشطي فإنّه يكون ًّ
دال عىل االستقبال .وتؤول
وإذا كان جزم املضارع يف الرتكيب
ّ
قراءته حلاالت الفعل املضارع اإلعراب ّية واستعامالته املختلفة إىل افرتاضه ّ
أن املعاين
ِ
اإلعراب ّية أمكن قيامها يف الفعل املضارع؛ ألنّه ٌّ
ينقض ،وهي
دال يف أصله عىل حدث مل
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مستمرا إىل االستقبال،
حالته إذا كان مرفو ًعا ،وتتعدّ ل هذه الداللة ليكون احلدث
ًّ
وهي حالته إذا كان مرفو ًعا مع َّينًا لالستقبال بإحدى األدوات (السني ،وسوف) أو
بقرينة خارج ّية أو كان منصو ًبا بمختلف أحواله ،وأ ّما احلدث مع املضارع املجزوم
امليض إذا كان جمزو ًما بـ(مل ،و ّملا) ،ويف احلال أو أدنى االستقبال
فيكون مقطو ًعا يف
ّ
إذا كان جمزو ًما بـ(ال) الناهية والم األمر ،ويف االستقبال إذا كان واق ًعا يف الرتكيب
()19
الرشطي.
ّ

ونعتقد ّ
أن ما ذهب إليه بعلبكّي من الربط بني حاالت املضارع اإلعراب ّية ودالالته
ضمني من بعلبكّي ّ
أن للعالمة اإلعراب ّية يف الفعل
الزمان ّية له قيمته العلم ّية ،فهو قول
ّ
ً
مدلول خمتل ًفا عن مدلول العالمة اإلعراب ّية يف األسامء رغم أنّه مل يفرد ماه ّية
املضارع
العالمة اإلعراب ّية يف الفعل املضارع ومدلوهلا وفق منظومة اإلعراب الرتاث ّية العرب ّية
ّ
قادرا عىل الترصيح بمدلوهلا وتعيني حدودها مع املنظومة
بمبحث
مستقل ليكون ً
النحوي .إضافة إىل ّ
أن هذه الدراسة
املفاهيم ّية إلعراب األسامء كام بدت يف الرتاث
ّ
غاب عنها االرتباط بني إعراب املضارع والدالالت اجله ّية واملظهر ّية ،فام قدّ مته
هتتم باألزمنة الثالثة؛ املايض،
يمكن أن نعدَّ ه اهتام ًما
ً
وإبرازا للداللة التوقيت ّية التي ّ
واحلارض ،واملستقبل .ونجد ّ
أن ما قدّ مه بعلبكّي ال يستقيص املعطيات املتّحدة
تلم شتاهتا ،ويتم ّثل ذلك يف ّ
أن االرتباط الذي ينطلق منه
إعراب ًّيا يف أصناف حمدودة ّ
قادرا عىل ضبط معطيات
بعلبكّي بني احلالة اإلعراب ّية وداللة الفعل الزمان ّية مل يكن ً
الفعل املضارع املجزوم ،إذ جاء عنده ًّ
دال عىل األزمنة الثالثة؛ املايض ،واحلارض،
واملستقبل.
املهريي ،ملاذا أعرب الفعل املضارع؟1978 ،م.
 ٣,١,٢عبد القادر
ّ

كان املهريي واع ًيا باإلشكال الذي تنطوي عليه العالمة اإلعراب ّية يف الفعل
املضارع املتم ّثل يف محله العالمة اإلعراب ّية مع عدم تعاقب معاين اإلعراب الرتكيب ّية
«إن إعراب الفعل يثري مشاكل أعوص ًّ
عليه ،فقد قالّ :
حل؛ ألنّه ال تتعاقب عليه
الوظائف أو املعاين النحو ّية كام هو شأن االسم ،بل إنّه ال يقوم إال بدور املسند،
وليس يف حاجة إىل ما ُّ
يدل عىل وظيفته»(.)20
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

مهم قال فيه -بعد إيراده إشكال عدم الشمول
ثم نجد عند عبد القادر
املهريي ًّ
ّ
نصا ًّ
ّ
«ولعل
اللغوي والدالالت اإلعراب ّية التي حرصها النحاة:-
واال ّطراد بني االستعامل
ّ
ّ
معنوي واحد،
عبا عن أكثر من مستوى
ّ
حل هذا املشكل يكمن يف اعتبار اإلعراب ُم ِّ ً
فبجانب الوظائف النحو ّية من فاعل ّية ومفعول ّية وإضافة قد ِ
دقائق
ترتج ُم عالماتُه
َ
معبا
معنو ّية من قبيل هذه الوظائف ،فيكون نصب املسند إليه يف اجلملة االسم ّية ِّ ً
جراء وجود أدوات ،مثلّ :
إن
عن املعاين التي يكتسبها هذا النوع من الرتكيب من ّ
ولك ّن وليت  ...وينتج عن ذلك قبول نوع من التنافس بني مستويات معنو ّية خمتلفة
()21
تعر ًضا لاللتباس».
تكون الغلبة ألكثر املستويات حاجة إىل التوضيح ،وأشدّ ها ّ

تعب عنها
فنثمن
ّ
للمهريي التفاتته إىل إمكان ّية القول بتعدّ د مستويات املعاين التي ّ
ّ
عبة عن وظيفة تركيب ّية
العالمات اإلعراب ّية ،فحني تكون
الضمة يف نحو :أقبل زيدٌ ُ ،م ِّ
ّ
ٍ
معان أخرى
عبة عن
هي الفاعل ّية ،فإنّه يمكن أن تكون
الضمة يف سياقات أخرى ُم ّ
ّ
املهريي ّ
أن عدم سيادة هذا
من مستوى خمتلف عن (الوظائف النحو ّية) .ولذلك يرى
ّ
التدقيق يف أقوال القدماء ،وعدم وضوحه يف النظر ّية النحو ّية العرب ّية أجلأ القدماء
إىل ْ
فسوا بعض مظاهر اإلعراب من
أن خيالفوا أصوهلم ،وبيان هذه املخالفة أهنّم َّ
قبيل :نصب اسم ّ
(إن) ،بشبه هذه احلروف بالفعل من حيث اختصاصها باألسامء،
شكيل .وحني يقول القدماء هبذا التفسري
وورودها عىل أكثر من حرفني ،وهذا تفسري
ٌّ
()22
فإنم خيالفون أصوهلم التي سادت حول معنو ّية اإلعراب.
الشكيل ّ
ّ

ونجد ّ
النظري إىل هذه املقدّ مة ينرص مذهب الكوف ّيني
املهريي بانحيازه
أن
ّ
ّ
ّ
«ولعل نحاة الكوفة أكثر منط ًقا منهم (يعني
يف إعراب الفعل املضارع ،إذ قال:
البرص ّيني) عندما يعتربون ّ
دورا معنو ًّيا كام هو الشأن بالنسبة
أن لإلعراب يف الفعل ً
إىل االسم ،وذلك ّ
اجي عىل لساهنم ختتلف معانيها
أن األفعال ً
أيضا حسب تعبري ّ
الزج ّ
كام اختلفت معاين األسامء ،فتكون ماضية ومستقبلة وموجبة ومنفية وجمازى هبا
ومأمورا هبا ومنه ًّيا عنها ،وتكون للمخاطب واملتك ّلم والغائب  ...والذي نالحظه
ً
ّ
أن مفهوم (املعاين) حسب الكوف ّيني أوسع نطا ًقا ممّا هو عند منافسيهم ،فهو يتجاوز
أعم نوع اخلطاب
الوظيفة يف معناها الض ّيق ليشمل كيف ّية أداء الفعل ملعناه ،وبصفة ّ
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يوجهه املتك ّلم إىل املخاطب ،أو املوقف الذي ّ
يتوخاه املتك ّلم من خطابه.
الذي ّ
وبعبارة أخرى ّ
فإن اإلعراب يف الفعل يرتجم عن مستوى من املعنى غري املستوى
()23
الذي يؤ ّديه يف االسم».

امليض يف
قادرا عىل
مهمة يف التحليل غري أنه مل يكن ً
ونعدُّ هذا التدقيق خطوة ّ
ّ
الـم َمكِّنة
اجلانب التطبيقي واإلجرائّي مع معطيات اللغة لعدم تو ّفر األطر النظر ّية ُ
والتنوع يف الظاهرة.
من جتاوز هذا التعدّ د
ّ

املهريي إىل اإلقرار بالصعوبة التي تكتنف تفسري اإلعراب يف الفعل
وينتهي
ّ
ّ
املهريي -تقديم إعراب الفعل
يتعذر علينا –بحسب تعبري
املضارع؛ فلذلك
ّ
املضارع يف نظام متامسك األجزاء متناسق العنارص يتسنّى إبراز خصائصه بعالقات
التقابل والتكامل ،وضبط دور ّ
كل عنرص من عنارصه ،ومتييزها عن أدوار العنارص
املهريي دراسته بقوله« :يعرس إذن اجلواب عن السؤال الذي
األخرى )24(،ثم خيتم
ّ
ألقيناه يف عنوان هذا البحث جوا ًبا يربهن عىل أمه ّية دور اإلعراب يف أرجاء معنى
()25
الفعل يف العرب ّية».

املهريي فيام ختم به دراسته ونذهب إىل ّ
أن الدراسات احلديثة املبكّرة مل
ونوافق
ّ
تكن –رغم قيمتها العلم ّية -قادرة عىل الوصول إىل تفسري مدلول اإلعراب يف الفعل
املعريف آنذاك؛ فلم تكن اللسان ّيات
واضحا ،وذلك عائد إىل السياق
تفسريا
املضارع
ً
ّ
ً
العرب ّية حينذاك تدرس مباحث من قبيل :اجلهة ،واملظهر ونحومها ممّا حتيل إىل املعنى
حتف بمقاصد املتك ّلم .ولذلك نجد ّ
أن تلك الدراسات قدّ مت
واإلشكال ّيات التي ّ
إشارات مقتضبة هلا قيمتها املقدّ رة يف سبيل كشفها عن مدلول اإلعراب يف الفعل
املضارع غري ّأنا مل تكن قادرة عىل الترصيح هبا بالقدر الذي قدّ مته دراسات الحقة
اللساين وكان ُمعينًا هلا يف هذا الباب.
أفادت ممّا جدَّ يف الدرس
ّ
فرضيات هذه الدراسة:
 ٢-٢دراسات ن ّزلت الفعل المضارع ضمن بعض
ّ

نعني بذلك الدراسات التي تناولت الفعل املضارع أو بعض حاالته اإلعراب ّية
ضمن ثنائ ّية الواجب وغري الواجب يف الكالم التا ّم ،ومن تلك الدراسات:
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

1.الرشط واإلنشاء النحوي للكون :بحث يف األسس البسيطة املولدة لألبنية
والدالالت ،ملحمد صالح الدين الرشيف.
2.اإلنشاء يف العرب ّية بني الرتكيب والداللة ،خلالد ميالد.

3.إنشاء النفي ورشوطه النحو ّية والدالل ّية ،لشكري املبخوت.
4.الواجب وغري الواجب يف كتاب سيبويه ،ألفراح املرشد.

مهتمة بتفسري طبيعة العالمة اإلعراب ّية يف الفعل املضارع،
مل تكن هذه الدراسات ّ
وتعيني مدلوهلا تركيب ًّيا كان أو غري ذلك؛ وذلك راجع إىل ّ
أن حضور الفعل املضارع
يف تلك الدراسات بوصفه جز ًءا من معطيات ّ
كل دراسة .فكانت دراسة الفعل
املضارع يف ّ
كل واحدة منها حمصورة يف ضوء منطلقات الدراسة وأهدافها .ونؤكّد
ّ
أن هلذا النوع من الدراسات أمه ّية من حيث التفاهتا إىل الربط بني حاالت املضارع
اإلعراب ّية وبني عالقة األقوال بالواقع وما تفصح عنه من مواقف املتك ّلم جتاهها،
الرتكيبي،
ولكنّها مل تكن ذات عناية بالبحث يف انتامء هذه املدلوالت إىل املستوى
ّ
الرصيف ،ومل تبحث كذلك منزلة العالمات اإلعراب ّية يف الفعل املضارع
أو املستوى
ّ
يب.
ضمن منظومة اإلعراب النظر ّية يف الرتاث
النحوي العر ّ
ّ

وهناك دراسات أخرى تناولت الفعل املضارع ضمن بعض فرض ّيات هذه
فست العالمة اإلعراب ّية يف الفعل
الدراسة كذلك ،ونعني بذلك الدراسات التي َّ
الرتكيبي
املضارع بالعالمة الرصف ّية ،وكان هذا التعيني وع ًيا بخروجها عن املستوى
ّ
الذي كانت تدور يف فلكه التفسريات السائدة ،ونذكر من ذلك:
 ١,٢,٢حممد الرحايل ،تركيب اللغة العرب ّية :مقاربة نظر ّية جديدة2003 ،م.

أعم يروم
قدّ م حممد الرحايل قراءة تفسري ّية إلعراب الفعل املضارع ضمن حماولة ّ
فيها تقديم رؤية جديدة لرتكيب اللغة العرب ّية ،وانطلق يف دراسته من منطلقات
إطارا نظر ًّيا للعمل .وعرض ابتداء
توليد ّية ،إذ اعتمد يف عمله الربنامج
ّ
األدنوي ً
آراء بعض التوليد ّيني يف تفسري اإلعراب يف الفعل املضارع ،وأشار إىل ّ
أن منهم من
ً
يفرق
حامل لإلعراب ،من أولئك عبد القادر الفايس
يعدُّ املضارع
ّ
الفهري الذي ّ
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بني اإلعراب يف االسم واإلعراب يف الفعل ،إذ ّ
زمني
إن إعراب الفعل عنده
ٌ
إعراب ٌّ
الرحايل عىل هذا التفسري؛
لـم ،ول ْن .واعرتض ّ
تقوم بإسناده أدوات النفي ،مثلْ :
الزمني يأخذ حاالت
ألنّه تفسري ال يتّسق مع معطيات املضارع املتعدّ دة ،فالواسم
ّ
()26
إعراب ّية خمتلفة بني اجلزم والنصب والرفع.

الرحايل قراءته لإلعراب يف العرب ّية بوصفه إحدى الكل ّيات يف األلسنة
ثم قدّ م ّ
جمردة متلكها مجيع األلسنة
الطبيع ّية عند التوليد ّيني ،فاإلعراب عندهم سمة رصف ّية ّ
سواء كانت أنظمتها الرصف ّية حت ّقق هذه السمة يف صورة رصف ّية آخر الكلمة كالعرب ّية
ونحوها ،أو ال كاإلنجليز ّية ونحوها .ون ِّ
أهم ما ذهب إليه الرحايل يف سياق
ُلخص ّ
بحثنا ّ
بأن العالمة اإلعراب ّية يف الفعل خمتلفة عن العالمة اإلعراب ّية يف االسم ،فإعراب
الفعل عنده إسقاط ملقولة الوجه ( )Moodالوظيف ّية من أمر أو هني أو رشط ونحوها،
عب عنه بلواصق رصف ّية قد تأخذ شكل الصور اإلعراب ّية،
فالوجه
الوظيفي يف العرب ّية ُي َّ
ّ
عب عن موقف املتك ّلم من
«وهلذا فام يبدو إعرا ًبا يف املضارع هو يف الواقع وجه ُي ِّ
اجلملة التي ينجزها يف عامل اخلطاب» )27(.ودليل ذلك عنده –أعني عدم املساواة بني
اإلعراب يف األسامء واإلعراب يف األفعالّ -
أهم خصيصة
أن اإلعراب
الفعيل يفقد ّ
ّ
يف اإلعراب املوجود يف األسامء وهي تسويغ وحتريك االشتقاقات الرتكيب ّية املسؤولة
()28
عن توزيع وترتيب أو نقل العنارص املعربة.
الرحايل رغم أمه ّيتها وقيمتها العلم ّية مل تربط
وهذه النتائج الالفتة التي قدّ مها ّ
عبة عن داللة املظهر ( )Aspectوفق
عالم َة اإلعراب يف الفعل املضارع بكوهنا ُم ِّ
النظري الذي كانت تنطلق منه؛ لذلك نجده خي ِّطئ تفسري القدماء للجزم بعد
إطارها
ّ
ِ
مرتني مع وجود معطيات تؤكّد ّ
(إن) الرشط ّية؛ ّ
ْ
أن
ألن احلرف ُي ْسند نفس اإلعراب ّ
يب ٍ
باق رغم عدم وجود ْ
(إن) الرشطية إذا استعملت (متى) الرشط ّية أو
األثر اإلعرا ّ

ألنا اسم ،واألسامء
غريها من أسامء الرشط ،وال يمكن لـ(متى) الرشط ّية أن تعمل؛ ّ
ليس هلا عمل عادة )29(.فتب ًعا لذلك يرى الرحايل ّ
أن مركز ّية فكرة العامل عند القدماء
يفرقون بني فعل
حجبت عنهم الوصول إىل تفسري متّسق لإلعراب
ْ
الفعيل ،فقد كانوا ّ
ّ
تعب عن
األمر والفعل املضارع املسبوق بـ(ال) الناهية والم األمر رغم ّأنا مجيعها ِّ ُ
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

الرحايل رضورة التخ ّلص
وجه وظيفي واحد ،هو األمر .وتب ًعا هلذه املالحظة يرى ّ
من ثنائ ّية العامل واملعمول يف الفعل املضارع؛ ل ُيعدَّ اجلزم يف نحو:
1 .ال تقر ْأ.
2 .لِتقر ْأ.

تعبريا عن
إنّام هو تعبري لِ ِس َمة األمر اإلنجاز ّية كام يف فعل األمر اخلالص ،وليس
ً
()30
عالقة عامل ّية.

العريب اخلمس يف وسم اجلهة واملظهر ،ملحمد صالح
 ٢,٢,٢دور صيغ الفعل
ّ
الدين الرشيف2007 ،م.

نعدُّ هذه الدراسة ذات أمه ّية بترصحيها ّ
أن العالمة اإلعراب ّية يف الفعل املضارع
النحوي يف الفعل املضارع ،وهو زمان مركّب من مظهر احلدث وجهته،
تعي الزمان
ّ
ّ
وهو زمان خيتلف بحسب الرشيف عن الزمان يف اجلملة الذي يمكن أن تشرتك
فيه حالتا الزمان الترصيفي ذي الداللة املظهر ّية (الواقع واملنقيض ،غري الواقع وغري
املنقيض) ،ويعني به اخلروج من املايض إىل احلال عند إيقاع العقود ،أو من املضارع
إىل املايض إذا كان مسبو ًقا بـ(مل) .وذهب الرشيف إىل ّ
أن املقابلة الرتاث ّية بني الواجب
وغري الواجب حتوي قيمة لسان ّية بكوهنا ثنائ ّية جه ّية مستنبطة من استقراء األبنية،
وقادرة عىل تفسري ظواهر خمتلفة ،كتفسري النصب واجلزم يف الفعل املضارع الواقع
يف ح ّيز الطلب والنفي ،وباعتامد هذه الثنائ ّية جعلوا املايض واملضارع املرفوع من
()31
الواجب ،وجعلوا املنصوب واملجزوم من غري الواجب.

يب منزلته
متوج ًها إىل تنزيل التفكري
وكان اهتامم الرشيف يف دراسته
النحوي العر ّ
ّ
ّ
ضمن املسرية التارخي ّية للسان ّيات يف دراسة الداللة املظهر ّية والتوقيت ّية واجله ّية؛
توس ًعا يف حتليل املعطيات اإلعراب ّية املتعدّ دة للفعل املضارع؛ ّ
ألن
لذلك مل نجد عنده ُّ
رئيسا من أهداف دراسته .وحني ننتقل إىل دراسة تالية قدّ مها
ذلك مل يكن ذلك هد ًفا ً
الرشيف ،ونعني هبا:
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 ٣,٢,٢األبنية الدالة عىل الرشط وعالقتها بأشكال اجلملة االسم ّية :مقاربة
تعليم ّية ،ملحمد صالح الدين الرشيف2009 ،م.

فإنّنا نجده يربط بني احلالة اإلعراب ّية للفعل املضارع ومعنى الرشط الذي يقصده
مفرتضا ّ
أن اجلزم يف الفعل املضارع يوافق معنى من معاين الرشط؛ فتكون
املتك ّلم
ً
يعب هبا املتك ّلم عن درجات اليقني والوجوب واالحتامل
احلالة اإلعراب ّية عنده وسيلة ّ
يف خمتلف األزمنة ،وينتهي الرشيف بذلك إىل ّ
أن اجلزم ظاهرة رصف ّية ال إعراب ّية ،فهو
()32
وجو ٌه صيغ ّية يف ترصيف الفعل ال عالمات إعراب ّية.

ونثمن للرشيف التفاتته إىل هذا التدقيق يف مدلول عالمة اإلعراب يف الفعل
ّ
املضارع غري ّ
املعبة عن
أن دراسته بحكم موضوعها كانت مقترصة عىل األبنية ّ
معنى الرشط دون تعيني األبنية املخصوصة بالفعل املضارع وحدها ،فكان الفعل
املضارع وار ًدا عنده بوصفه ً
املعبة عن معنى الرشط ،وهو
شكل من أشكال األبنية ِّ
استحضار خمصوص بالفعل املضارع املجزوم .ونشري إىل ّ
الرصيف
أن القول باملدلول
ّ
ِ
الرتكيبي
منطل ًقا نظر ًّيا من التمييز بني التع ّلق الدال ّيل والتع ّلق
عند الرشيف مل يكن
ّ
معنى-نص.
الرصيف الذي تعتمده نظرية
والتع ّلق
ّ
ّ

معنى-نص (:)Meaning–text theory
اإلبستمولوجية لنظرية
 -٣القيمة
ّ
ّ

معنى-نص بوصفها نظر ّية تسمح بمقاربة اإلعراب يف
نُقدّ م يف هذا السياق نظرية
ّ
الفعل املضارع ،وتعني عىل ّ
حل اإلشكاالت التي تنطوي عليها الظاهرة .وال مناص
متس جوهر موضوعنا؛ الستحالة
لنا من أن ُن ْع ِر َض عن تفاصيل النظر ّية التي ال ُّ
()33
اإلحاطة بإضافات النظر ّية ومنطلقاهتا اللسان ّية يف هذا السياق

ال نأيت بجديد حني نذكر ّ
رواد نحو التع ّلق ()Dependency grammar
أن من ّ
من يرى ّ
قائم عىل نحو التع ّلق ،وجذور تارخي ّية له مع غريه
أن الرتاث
النحوي العر ّ
ّ
يب ٌ
العريب من مفاهيم نظر ّية راكمها القدماء لوصف
من األنحاء التقليد ّية؛( )34بام للنحو
ّ
مهها نظر ّية العمل كام ُقدّ مت يف النظر ّية النحو ّية العرب ّية التي تشرتك
العرب ّية ،من أ ّ
مكوناهتا ،إذ ّإنا
تصورها لطبيعة البنية اللغو ّية ،وآل ّيات حتليل ّ
مع نحو التع ّلق يف ّ
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

–بصورة تقريب ّية -قائم ٌة عىل تع ّلق وحدة لغو ّية أو أكثر بوحدة أخرى ،ويقوم هذا
التصور بثنائ ّية
مكون باآلخر ،ويمكن متثيل هذا
ّ
التع ّلق عىل عالقة ارتباط وحتكّم ّ
يب.
رسخها القدماء يف الرتاث
النحوي العر ّ
ّ
العامل واملعمول كام ّ
معنى-نص -بوصفها منضوية ضمن النظريات اللسان ّية
واعتمدت نظرية
ّ
الوظيف ّية( )35التي ترى ّ
أن لأللسنة البرش ّية وظيفة مركز ّية هي وظيفة التواصل -ثالث َة
أنواع للتع ّلق يف متثيل البنية اللغو ّية ،هي:
1.التع ّلق الدال ّيل.

الرتكيبي.
2.والتع ّلق
ّ
الرصيف.
3.والتع ّلق
ّ

التصورات السابقة القائمة عىل
و ُيعدُّ تشقيق التع ّلق الواحد –كام كان سائدً ا يف
ّ
يب -إىل تع ّلق متعدّ د من اإلضافات األساس ّية التي قدّ متها
التع ّلق ،ومنها النحو العر ّ
نظر ّية معنى-نص ،ويرى ملتشوك ّ
أن «التمييز الصارم بني أنواع التع ّلق الثالثة جينّبنا
ّ
كل أنواع اخللط»(ّ ،)36
وأن الفشل يف التفريق بني هذه التع ّلقات يفيض إىل تقريرات
متناقضة()37؛ ّ
تصور عالقات التع ّلق التي حتكم البنية اللغو ّية كفاي ًة
ألن هلذا التعدّ د يف ّ

وصف ّي ًة ،وقدر ًة تفسري ّي ًة أكثر متان ًة لتعقيدات البنية اللغو ّية يف صورهتا ا ُملنجزة من
التصور القائم عىل التع ّلق الواحد.
ّ
معنى-نص عىل فرض ّيتني:
وتقوم نظر ّية
ّ

1.اللغة سلسلة من التطابقات بني املعاين والنصوص؛ لذلك تكون غاية الدارس
البحث يف ارتباط املعنى بالتعبري ،وارتباط التعبري باملعنى.

ّ 2.
لغوي يفصح عنه وفق
اللغوي يف كونه يربط بني معنى وتعبري
يتجل الوصف
ّ
ّ
ختصص القيود التي ينتظم فيها هذا االرتباط ،ويكون جمموع هذه القواعد
رشوط ّ
يب ،أي ّ
ً
االتاه من
منوال لسان ًّيا خيتار الباحث فيه وجهة التأليف بمعناها احلاسو ّ
النص.
املعنى إىل ّ

()38
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وسبق أن بينّا ّ
أن اإلضافة األساس ّية لنظرية معنى-نص يف مقاربة التع ّلق أهنا
تعتمد أنوا ًعا ثالثة للتع ّلق تسمح بالكشف عن القواعد التي تربط البنية الدالل ّية،
والبنية الرتكيب ّية ،والبنية الرصف ّية بعد دراسة التع ّلق الناظم ّ
لكل بنية وفق نظامها
ّ
املستقل باعتامد ثالثة مفاهيم أساس ّية مستمدّ ة من الرياض ّيات :التناظر ،واالنعكاس،
والتعدّ ي.

()39

الداللي (:)Semantic Dependency
 ١-٣التع ّلق
ّ

هيتم هذا النوع من التع ّلق بانتظام الوحدات اللغو ّية يف اجلملة وفق ثنائ ّية املحمول
ّ
املنطقي الذي أضافه (غوتلوب فريغه) ،-فتكون لفظة
واملوضوعات –باملعنى
ّ
ً
حممول ،ومعنى اللفظة األوىل
ما متع ّلقة بلفظة أخرى إذا كان معنى اللفظة الثانية
موضو ًعا ضمن هذا املحمول يف القول نفسه.
وللتعلق الدال ّيل سامت حتكمه ،فهو:
1.غري انعكايس.

2.وغري تناظري.

وهاتان السمتان مرتبطة إحدامها باألخرى ،فاأللفاظ يتع ّلق بعضها ببعض دالل ًّيا
احلميل لِ َلفظة ما ال يمكنه أن يكون موضو ًعا للمعنى
يف ّاتاه واحد ال ينعكس ،فاملعنى
ّ
احلميل يف موضوعه .وال يكون معنى لفظة ما موضو ًعا هلا .وللتمثيل ّ
فإن (رضب)
ّ
ٌ
حممول ال يمكن أن يكون موضو ًعا ألحد موضوعاته (الضارب ،واملرضوب) ،وال
يكون املحمول (رضب) موضو ًعا للمحمول نفسه.

ٍ
بمحموالت
أحادي العامل :لذلك يمكن أن يتع ّلق املوضوع دالل ًّيا
3.وغري
ّ
متعدّ دة يف آن واحد ،ونعني بذلك ّ
أن املحموالت املتعدّ دة يمكن أن تطلب موضو ًعا
واحدً ا ،ومبحث تعدّ د النعت داخل يف هذا السياق ،كأن نقول :هذا رجل كريم فقيه
حكيم .فـ(كريم ،وفقيه ،وحكيم) ثالث حمموالت هلا موضوع واحد تشرتك فيه ،هو
(رجل).
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

4.وحمايد بالنظر إىل التعدي وعدمه :لذلك يمكن أن يتعدّ ى املحمول موضوعه
يف ت ّعلق مشاركاته به ،ويمكن ّأل يتعدّ ى؛ فكال االحتاملني ممكن ،وهذا هو معنى
()40
حياد التع ّلق الدال ّيل.
التركيبي (:)Syntactic Dependency
 ٢-٣التع ّلق
ّ

هيتم هذا النوع من التع ّلق بتع ّلق لفظة بأخرى تع ُّل ًقا تركيب ًّيا حيكمه نظام العمل
ّ
النحوي وفق ثنائ ّية العامل واملعمولُ ،
وت ّسد هذا التع ّل َق عالق ُة الفاعل بفعله،
ّ
باجلار ،ونحوها.
وعالقة النعت بمنعوته ،وعالقة املجرور
ّ
الرتكيبي سامت حتكمه ،فهو:
وللتعلق
ّ

إن العامل ٌ
يصح القول ّ
عامل يف نفسه.
1.غري انعكايس :لذلك ال ُّ

2.وغري تناظري :لذلك يف العالقة الرتكيب ّية يعمل العامل يف املعمول ،وال يعمل
املعمول يف العامل(.)41
يصح أن تتع ّلق اللفظة عامل ًّيا
3.ويقتيض هذا التع ّلق أحاد ّية العامل :لذلك ال
ُّ
إال بلفظة واحدة ،وهذا ما نجده يف مبادئ النحو ّيني اإلعراب ّية :ال يعمل عامالن يف
معمول واحد.

4.وغري متعدٍّ  :تقتيض وحدة العامل أن يكون العامل غري متعدٍّ إذا كان ما بعد
ً
عامل يف معمول بعده؛ ألنّنا لو قلنا غري ذلك خلرقنا وحدة العامل بجعل
العامل
املعمول الثاين متع ِّل ًقا بعاملني ،ومن جتل ّيات ذلك أن نقول :إذا عمل ٌ
الرفع يف
عامل
َ
()42
اسم مركّب باإلضافة فإنّه ال يعمل يف املضاف إليه.
الصرفي (:)Morphological Dependency
 3-٣التع ّلق
ّ

هيتم هذا النوع من التع ّلق بتع ّلق لفظة بأخرى تع ُّل ًقا رصف ًّيا وحتكُّمها هبا وفق
ّ
()43
تعاقب أحد أفراد املقوالت الرصف ّية يف الوحدات اللغو ّية ،كأن تتعاقب عىل
اللفظة مقوالت :اجلنس ،والعدد ،والزمن ،ونحوها.
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الرصيف سامت حتكمه ،فهو:
وللتع ّلق
ّ

1.متناظر )44(:نجد ذلك يف عالقة الفعل مع فاعله ،حيث يتحكّم الفعل بفاعله
يف مقولة اإلعراب ،ويتحكّم الفاعل بفعله يف مقولة التذكري والتأنيث ،نحوَ :
أقبل
وأقبلت هندٌ .
حممدٌ ،
ْ
اخلاص هبا.
2.غري انعكايس :لذلك نقول :ال حتدّ د اللفظة ترصيفها
ّ
3.حمايد من حيث التعدّ ي وعدمه.

4.ال يقتيض التعلق الرصيف وحدة العامل املتحكّم :لذلك قد تراقب وحدتان
يسمى بـ(املطابقة
معجميتان خمتلفتان العالمات الرصف ّية للفظة الواحدة ،وهو ما ّ
السببي ،نحو :هذا ٌ
رجل كريم ٌة أ ُّمه .نالحظ أن (النعت) حتكّم
املتعدّ دة) ،من ذلك النعت
ّ
فيه املنعوت يف مقولة اإلعراب ،وحتكّم فيه معموله (أ ُّمه) يف مقولة التذكري والتأنيث.

الرصيف،
5.ليس ك ّل ًّيا يف مجيع األلسنة البرشية :فهناك ألسنة برش ّية فقرية يف نظامها
ّ
ٍ
نسميه املدلوالت
ترصيف
أو ليس لدهيا نظا ُم
ٌّ
عم ّ
خاص هبا ،وإنّام يكون تعبريها ّ
الرصيف كذلك أنّه
الرصف ّية بأحد املستويات اللغو ّية غري الرصف ّية .ومن سامت التع ّلق
ّ
عندما حيرض يف مجلة فإنّه ال يكون ً
ماثل يف كل لفظة رضورة ،فقد توجد ألفاظ ليست
مربوطة رصف ًّيا إىل بق ّية اجلملة.

()45

 ١,٣,٣تصنيف الدالالت الرصفية:

تبوب الدالالت الرصفية إىل ثالث مقوالت:
ّ

املعبة عن عالقة زمان القول ومكانه بزمان الواقعة املخرب هبا
1.املقوالت ِّ
ومكاهنا.

املعبة عن اخلصائص الكم ّية ألطراف القول والوقائع املخرب هبا
2.املقوالت ِّ
واألطراف املشاركة فيها.

املعبة عن العالقات النوع ّية بني أطراف القول والوقائع املخرب هبا
3.املقوالت ّ
()46
واألطراف املشاركة فيها.
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

الرصيف:
 ٢,٣,٣الواجب وغري الواجب والتع ّلق
ّ

نعتقد ّ
أن اجلمع بني ثنائ ّية الواجب وغري الواجب عند سيبويه ومن جاء بعده من
معنى-نص بني أنواع التع ّلق الثالثة
النحو ّيني من جهة والتمييز الذي اعتمدته نظرية
ّ
الرصيف) من جهة ثانية يف حتليل البنية
الرتكيبي ،والتع ّلق
(التع ّلق الداليل ،والتع ّلق
ّ
ّ
يمكن أن يسمح لنا بمقاربة احلاالت اإلعرابية يف الفعل املضارع مقاربة مثمرة؛ فقد
جمر ًدا يساعد الباحث عىل اختزال معطيات
كان لثنائ ّية الواجب وغري الواجب جان ًبا ّ
الفعل املضارع املتعدّ دة يف هذه الثنائ ّية .ثم ّ
إن التمييز بني التع ّلقات الثالثة املعتمدة يف
معنى-نص ُي ِ
سه ُم يف رفع االلتباس الذي يكتنف مدلول العالمة اإلعراب ّية يف
نظرية
ّ
املجردة.
االستعامالت املختلفة بسبب طبيعتها ّ

()47

(حتى):
 -٤الفعل المضارع الواقع بعد ّ

نعرض ابتداء يف هذا السياق منطلقاتنا يف إعادة صياغة مدلول العالمة اإلعرابية
فنتوسع يف تقديم فرضيتنا حوهلا وما تستتبعه من أقوال نظر ّية
يف الفعل املضارع،
ّ
ومنهج ّية.

ننطلق من فرض ّية أوىل تقوم عىل أن العالمة اإلعراب ّية يف الفعل املضارع واقعة يف
مستوى خمتلف عن العالمة اإلعراب ّية يف األسامء ،إذ ّ
إن اإلعراب يف األسامء مظهر
الرصيف؛
الرتكيبي ،وهو يف الفعل املضارع مظهر من مظاهر التع ّلق
من مظاهر التع ّلق
ّ
ّ
رصيف ،وهذا املدلول بعيدٌ عن
لذلك يكون للعالمة اإلعراب ّية يف املضارع مدلول
ّ
الرتكيبي
معاين الفاعل ّية واملفعول ّية ونحوها من املعاين املحيلة إىل عالقات التعلق
ّ
الفرع ّية.

اللساين
وبام أن منوال التعلق يتنزل ضمن السياقني النظر ّيني الكبريين يف الدرس
ّ
املعارص؛ سياق النظريات اللسانية الوظيفية ،وسياق النظريات اللسانية غري الوظيفية،
وجب التنبيه إىل أن معاجلتنا للموضوع تستند إىل املقاربة الوظيفية ،حيث ّ
إن وظيفة
ً
اللساين
عامل مركز ًّيا يف تأسيس املنطلقات التي يبارش بواسطتها
التواصل كانت
ّ
ألنم يرون ّ
أن وظيفة التواصل وظيفة مركز ّية يف األلسنة البرش ّية عىل اعتبار
اللغة؛ ّ
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تفس املظاهر األساس ّية يف بنيتها وآليات
أهنا الوظيفة األساس ّية للغة الطبيع ّية التي ّ
النظري من خالل تبويب
اشتغاهلا .وتبدو مركز ّية وظيفة التواصل يف سياق إطارنا
ّ
املقوالت الترصيف ّية تبوي ًبا يساعد عىل رفع االلتباس الواقع بني أطراف التواصل
وتداخل مستوياته وتفكيك هذه العمل ّية املتش ّعبة واملع ّقدة.
ولتحقيق ذلك م َّيز جاكبسون اعتمد عد ًدا من التمييزات:

أوال :التمييز بني الواقعة واألطراف املشاركة فيها.

ثان ًيا :التمييز بني واقعة القول والواقعة التي ُيرب عنها القول.

ثال ًثا :التمييز بني األطراف املشاركة يف القول واألطراف املشاركة يف الواقعة
()48
الـمخرب هبا.
ُ
وانطال ًقا من هذه التمييزات ُاعتُمدت ثالثة أصناف كربى للمقوالت الرصف ّية
ً ()49
معنى-نص ،وهي الدالالت الثالث التي أرشنا إليها آنفا.
ضمن نظرية
وهيمنا
ّ
ّ
الصنف الثالث من تلك املقوالت ،وحييلنا البحث يف هذه
يف سياق هذا البحث
ُ
النحوي
العالقات النوع ّية إىل ثنائ ّية الواجب وغري الواجب كام قدّ مت يف التنظري
ّ
يب ودور العالمات اإلعراب ّية يف الفعل املضارع يف تعيني هذه الثنائ ّية.
العر ّ
ونؤكّد ّ
مهمني من املعنى:
أن هذه الثنائ ّية حتيل إىل جانبني ّ

األول :مظهر وقوع الفعل يف الزمان :يكون الواجب معنى للفعل الواقع املنقيض.
ّ

ستقر يف الذهن
الثاين :جهة اعتقاد املتك ّلم :يكون الواجب هو الواقع
والـم ّ
ُ
والتصور عىل سبيل الثبوت سواء وقع يف اخلارج أو مل يقع ،ويكون غري الواجب ما
ّ
ّ ()50
يستقر يف ذهن املتكلم.
مل
ّ

معنى-نص ضمن املدلوالت
وإذا تت ّبعنا حت ّقق هذه املعاين نجدها تندرج يف نظرية
ّ
الرصف ّية ،وتتح ّقق يف العرب ّية بالتعدّ د اإلعرايب الذي يكون عليه الفعل املضارع؛
الرصيف
لتكون هبذه املقدّ مة العالم ُة اإلعراب ّية يف الفعل املضارع واقعة ضمن التع ّلق
ّ
اللفظي بني اختالف حركة آخر الفعل املضارع
الرتكيبي .فال يكون التشابه
ال التع ّلق
ّ
ّ
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

وحركات إعراب االسم إال تشا ًهبا شكل ًّيا .وأما مدلوالت هذه العالمات اإلعراب ّية
ٍ
فمختلفة؛ ّ
معان نحو ّية من قبيل :الفاعل ّية،
ألن اإلعراب يف األسامء حييل إىل
الرتكيبي .وأما
واملفعول ّية ،واإلضافة ،وتندرج هذه املعاين ضمن أنواع التع ّلق
ّ
ٍ
ِ
مظهر وقوع الفعل
معان أخرى خمتلفة حتيل إىل
اإلعراب يف الفعل املضارع فيحيل إىل
ِ
الرصيف.
وجهة اعتقاد املتك ّلم ،وتندرج هذه املعاين ضمن أنواع التع ّلق
يف الزمان،
ّ

وبعد تقديم الفرض ّية التي ننطلق منها نسوق ابتداء االستعامالت التي يكون
عليها الفعل املضارع بعد (حتّى) بحسب ما وردت يف كتب النحاة:
تطلع الشمس.
رست حتّى
•
ُ
َ
رست حتى أدخ ُلها.
•
ُ
رست حتّى أدخ َلها.
•
ُ

َ
أدخل املدينة.
رست حتى
• ما
ُ
َ
أدخل.
رست حتّى
• ق َّلام
ُ

ُ
أدخل.
رست حتى
• كثرما
ُ

َ
يدخل عبداهلل.
رست حتى
• ُ

• ّ
إن زيدً ا سار حتّى يدخ ُلها.

()51

نحدّ د البحث يف هذا السياق يف الداللة التي حتملها عالمة اإلعراب يف الفعل
ٍ
معان يف تبدّ هلا بني حالتي الرفع والنصب .ونشري ابتدا ًء
املضارع ،وما حتيل إليه من
إىل ّ
وشتاتا مما جيعل السعي يف
كثرتا
ُ
أن أول ما نالحظه يف االستعامالت السابقة ُ
وعرا وصع ًبا.
سبيل ضبطها ور ّدها إىل قوانني حمدودة مسلكًا ً

نبي متى يرفع
وننطلق من ٍّ
مهم لإلسرتاباذي قال فيه« :ثم إذا أردنا أن ّ
نص ٍّ
املضارع بعد (حتّى) ومتى ينصب ،قلنا :ذاك إىل قصد املتك ّلم ،فإن قصد املتك ّلم
احلكم بحصول مصدر الفعل الذي جاء بعد (حتّى) ّإما يف حال اإلخبار ،أو يف الزمن
املتقدّ م عليه عىل سبيل حكاية احلال املاضية وجب رفع املضارع سواء كان بناء الكالم
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إن زيدً ا سار حتّى يدخ ُلها ،واعلم أنّه سار حتّى يدخ ُلها،
املتقدّ م عىل اليقني ،نحوّ :
أظن عبد اهلل سار حتّى يدخ ُلها ،و ُأرى أنّه سار حتّى
الظن والتخمني ،نحوُّ :
أو عىل ّ
ب الكالم ٌّ
شك ،نحو :سار زيدٌ حتى يدخ ُلها فيام أظ ّن ،وسار حتّى
يدخ ُلها ،أو تع ّق َ
ّ
الشك
يدخ ُلها ،بلغني وال أدري .وذلك أنّه قد حتكم بحصول اليشء عىل سبيل
والظ ّن ،كام حتكم بحصوله عىل سبيل اليقني ،فعىل هذا رشط الرفع ْ
أن يكون الفعل
األول موج ًبا ،بحيث يمكن أن يؤ ّدي حصول مضمونه إىل حصول مضمون ما بعد
ّ
األول بمضمون الثاين ،نحو :رست حتّى أدخ ُلها ،أو
(حتّى) سواء اتّصل مضمون ّ
أستطيع أن أك ّلمه العا َم بيشء،
األو َل شي ًئا حتى ال
ُ
مل يتّصل به ،نحو :رأى منّي العا َم ّ
رست
فعىل هذا جيب أن يكون ما قبل (حتّى) سب ًبا حلصول ما بعده ،فال جيوز ما
ُ
ٍ
حتى أدخ ُلها ،بالرفع ،وأرست حتى تدخ ُلها؟ ّ
األول ،وغري
ألن السبب منتف يف ّ
ّ
بالشك يف الثاين ،فكيف يمكن احلكم بحصول مس ّببه؟
حمكوم بثبوته ،ال بالعلم ،وال
غري مستفهم عنه،
 ...وجازُّ :أيم سار حتّى يدخ ُلها؛ ألنّك حاكم بحصول السريُ ،
وإنّام االستفهام عن السائر ال عن السري  ...هذا ك ُّله يف رفع ما بعد (حتّى) .وإن قصد
أن مضمون ما بعد (حتى) سيحصل بعد زمان اإلخبار ،وجب النصب ،وكذا
املتك ّلم ّ
جيب النصب إن مل يقصد ،ال حصوله يف أحد األزمنة وال عدم حصوله فيها ،بل قصد
ً
مستقبل وقت الرشوع يف مضمون الفعل املتقدّ م سواء حصل يف أحد
كونه مرت َّق ًبا
()52
األزمنة الثالثة ،أو عرض مانع من حصوله».
نالحظ إ ًذا ّ
أن رفع الفعل املضارع بعد (حتّى) مرتبط بوقوع مضمون الفعل
رصيف حييل إىل حكم املتك ّلم واعتقاده جتاه
الذي ييل (حتّى) يف اخلارج ،وهذا مدلول
ّ
مضمون الفعل الواقع بعد (حتّى) من جهة وقوعه أو عدم وقوعه يف اخلارج سواء
كان ذلك الوقوع يف زمن اإلخبار أو يف الزمن املتقدّ م عىل زمن اإلخبار عىل سبيل
موج ًبا؛ ليؤ ّدي
حكاية احلال ،وجعل اإلسرتاباذي رشط ذلك أن يكون ما قبلها َ
حصول مضمون ما قبلها إىل حصول مضمون ما بعدها.
معي هو حكم
وأ ّما نصب الفعل املضارع بعد (حتّى) فمرتبط بمدلول
رصيف ّ
ّ
املتك ّلم واعتقاده ّ
أن مضمون الفعل الذي ييل (حتّى) غري واقع زمن اإلخبار به ،أو
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

ً
ومستقبل وقت الرشوع يف مضمون الفعل املتقدّ م
كان الفعل الذي ييل (حتّى) مرت َّق ًبا
عىل (حتّى) سواء حصل يف أحد األزمنة الثالثة ،أو طرأ ما يمنع وقوعه .فيكون
معي هو عدم وقوع مضمون الفعل بعد
املتكلم قاصدً ا بالنصب
التعبري عن مدلول ّ
ُ
َ
(حتّى).

نالحظ ّ
أن اإلسرتاباذي يؤ ّطر احلالتني اإلعراب ّيتني اللتني تتناوبان عىل الفعل
املضارع باالرتكاز إىل متييزه بني إحالتني زمان ّيتني خمتلفتني لألقوال:

1.اإلحالة الزمان ّية اإلشار ّية :تتّحد فيها إحداث ّيات زمان القول مع زمان الواقعة
املخرب عنها ،أو زمن احلال ،وتكون نقطة االرتكاز اإلحا ّيل.

يعي املتك ّلم نقطة ارتكاز موضوع ّية غري
2.اإلحالة الزمان ّية املوضوع ّية :حني ّ
()53
إشار ّية؛ لتكون نقطة االرتكاز اإلحا ّيل.
ويتح ّقق هذا التأطري باإلحلاح عىل ّ
أن وقوع مضمون الفعل املضارع الواقع
بعد (حتّى) وانقضاءه من جهة ،وعدم وقوعه من جهة أخرى ،هو املحدّ د للحالة
اإلعراب ّية للفعل املضارع سواء أكانت اإلحالة الزمان ّية للقول إشار ّي ًة ،أم موضوع ّي ًة.
وقد استعان اإلسرتاباذي هبذا التمييز بني اإلحالتني الزمان ّيتني لي ُل َّم شتات املعطيات
التي قد تبدو ّأنا ُمشتَّتة ال نظا َم هلا.
فقد كان اإلسرتاباذي يف هذا النص مو ّف ًقا إىل حدٍّ ٍ
بعيد يف اختزال شتات املعطيات
ّ
التي يرد فيها الفعل املضارع بعد (حتّى) ويف ر ِّدها إىل ضوابط حمدودة تربط حالة
املضارع اإلعراب ّية بمظهر وقوع الفعل يف الزمان ،إذ يكون الفعل املضارع املرفوع
الواقع مضمونُه واملنقيض ،وأ ّما الفعل املنصوب فهو الفعل
بعد (حتّى) هو الفعل
ُ
التصور وخترج
غري الواقع .وقد أورد النحويون أمثلة وشواهد قد يبدو ّأنا هتدّ د هذا
ّ
وسنبي وجوه معاجلة القدماء هلا ،وكفاية تدقيقهم يف جتاوزها.
عنه،
ّ

ِ
وخرجت منها اليوم( :)54إذا كان ُّ
أمس حتّى أدخ َلها
رست
كل واحد من السري
ُ
ُ
والدخول قد َّ
تقض.
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يبدو اإلشكال يف هذا التمثيل جل ًّيا ،فالفعل املضارع املنصوب بعد (حتّى) يكون
وتقض ،وجاء الفعل
للحدث غري الواقع ،ونحن يف هذا املثال أمام مضمون قد وقع َّ
املضارع منصو ًبا رغم ّ
وتقض .وجييب اجلرجاين عن ذلك بقوله:
أن املضمون وقع َّ
رست حتّى أدخ َلها؛ ألجل أنّك ذكرت احلال
«فإنّام جاء لفظ املستقبل يف قولك:
ُ
ً
مستقبل ،فإتيانك بالدخول مستقبل اللفظ بمنزلة
مرت بك وكان الدخول فيها
التي ّ
أسري ،فتفعل السري يف صورة احلال إلتيانك بام ُّ
امليض ،وهو
يدل عىل
أن تقولُ :
ّ
كنت ُ
أن وجود لفظ احلال هنا مع كونه ماض ًيا ألجل أنّه كان ً
كنت ،فكام ّ
حال إذ ذاك،
ُ
كذلك لفظ املستقبل الذي هو (أن) مع الفعل بعد (حتى) يف قولك :حتى أدخ َلها،
()55
ً
استقبال حني كنت تسري فأتيت به عىل ذلك النهج».
ألجل أنّه كان

يكون املعترب إ ًذا يف مثل هذا املثال هو زمن الواقعة التي خيرب عنها القول ،وليس
زمن التك ّلم أو اإلخبار بالقول ،إذ ّ
إن مضمون الفعلني (الذي يسبق حتى والذي
يليها) واقعان عند اإلخبار بالقول أو يف وقت التك ّلم ،ومل يكن هذا مؤ ّث ًرا يف جميء
الفعل املضارع منصو ًبا؛ ّ
ألن اإلحالة الزمان ّية للقول إحالة موضوع ّية ،فالنظر يف
الوقوع وعدمه حييل إىل زمن الواقعة التي خيرب هبا القول ،فحني تكون املرجع ّي ُة
الزمان ّية زم َن الواقعة التي خيرب عنها القول سنلحظ أنّه يف وقت الرشوع بمضمون
ً
مستقبل ،كام
الفعل الواقع قبل (حتى) كان مضمون الفعل املضارع بعدها ُمرت َّق ًبا
غري واقع ،وذلك بمراعاة
َّ
عب اإلسرتاباذي عن ذلك ،ويتح ّق ُق بذلك هلذا املثال كونُه َ
إحالة زمان ّية للقول غري زمن التك ّلم أو اإلخبار بالواقعة ،بل اإلحالة عىل زمن
الواقعة التي خيرب عنها القول.

وجيعلنا هذا التدقيق الذي م ّي َز فيه القدماء بني نوعني من اإلحاالت الزمان ّية نذهب
عم ذهبت إليه أفراح املرشد يف متييزها بني حالتي الرفع والنصب
مذه ًبا آخر خمتل ًفا َّ
للفعل املضارع الذي ييل (حتّى) ،إذ قالت« :ويف قولك :رست حتّى أدخ ُلها،
ورست حتّى أدخ َلها ،فهنا اجلملتان اتّفقتا يف الرتكيب واختلفتا يف معاين الكالم من
خالل العالمات اإلعراب ّية ،والضابط يف النصب والرفع هو قصد املتك ّلم؛ فإن أراد
بأن الدخول مل يقع يف أثناء الكالم نصب ،وإن أراد اإلخبار ّ
اإلخبار ّ
بأن الدخول
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

واقع رفع ،برشط أن يكون الكالم قبل (حتّى) واج ًبا» )56(.فام ذهبت إليه منتقض بام
تقض َي ْ ِ
ي يف أثناء
أورده القدماء من أمثلة يكون الفعالن الواقعان قبل (حتّى) وبعده ُم ِّ
الكالم إذا جعلنا النظر ُمدَّ ًدا يف عالقة مضمون الفعل باخلارج ضمن عالقة زمن ّية
رست ِ
أمس حتى َ
أدخل املدينة )57(،وكذلك املثال
كنت
ُ
مع ّينة هي زمن التك ُّلم ،نحوُ :
وخرجت منها اليوم )58(،ولك ّن التفسري عىل غري
رست أمس حتّى أدخ َلها
السالف:
ُ
ُ
هذا ،إذ ّ
إن «املعنى إنّام هو اإلخبار بوقوع الفعل قبلها ،ويكون متع ّلق (حتّى) كان
ٍ
ٍ
وبدخول كان مرت ّق ًبا عند السري مقصود يف التقدير
خمي بالسري
حينئذ مرت ّق ًبا ،فأنت ّ
ال يف الوقوع ،ثم هذا الدخول املرت ّقب قد يقع بعد ذلك يف الوجود وقد ال يقع ،وال
عم كان عليه؛ فلذلك تقول بعد وقوع الدخول
يتغي ذلك املعنى وال التعبري عنه ّ
ّ
ِ
َ
أو ّ
أدخل البلد .فتجد املعنى يف هذا اإلخبار وعىل
أمس حتى
رست
كنت
ُ
تعذرهُ :
كال التقديرين واحدً ا؛ ألنّه ال تعرض له يف إثبات وقوع الدخول وال نفيه ،وإنّام هو
رب عن دخول كان مرت ّق ًبا ،وال خيتلف وقوع الدخول بعد ذاك وال بانتفائه؛ فهذان
خم ٌ
املعنيان مها موضع النصب» )59(.فيكون املعترب إذن يف ذلك َ
كون مضمون الفعل
الواقع بعد (حتّى) ُمرت َّق ًبا بالنظر إىل زمن الواقعة التي خيرب عنها القول دون اعتبار إىل
ٍ
حينئذ بكونه أصبح واق ًعا أو ُم ّ
تعذر الوقوع.
حالته زمن التك ّلم ،فال عربة
اإلعرابية؟
الشك أثر في تعيين الحالة
 ١-٤هل لليقين أو
ّ
ّ

سبق أن ذكرنا ّ
أن العالمة اإلعراب ّية يف الفعل املضارع بعد (حتّى) مقرتنة بمدلول
رصيف حييل إىل مظهر وقوع الفعل يف الزمان ،وهذه اإلحالة املظهر ّية تقتيض عالقة
ّ
اخلارجي من حيث وقوع مضمون الفعل فيه من عدمه .ومل تكن قض ّية
القول بالعامل
ّ
العالقة بني اعتقاد املتك ّلم واحلالة اإلعراب ّية للفعل املضارع بمرتوكة عند القدماء،
سار حتى يدخ ُلها،
نجد هذا التناول عند سيبويه إذ قال« :وتقول:
ُ
رأيت عبدَ اهللِ َ
أن النصب يكون يف ذا؛ ّ
و ُأرى زيدً ا سار حتى يدخ ُلها .ومن زعم ّ
ألن املتك ّلم غري
ّ
السريايف« :وجيوز
متي ّق ٍن فإنّه يدخل عليه :سار زيدٌ حتّى يدخ ُلها ُأرى» )60(.وقال
أن يكون ما قبل (حتّى) املرفوع ما بعدها من الفعل من باب (أرى) وأفعال الظ ّن
واملحسبة؛ ّ
ّ
الشك-
ألن القلوب تنعقد عىل ذلك –وإن كان فيه بعض عوارض
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كانعقادها عىل العلم واليقني ،ويكون اللفظ عليه كام يكون ذلك يف اخلرب اليقني،
وذلك قولكُ :أرى عبدُ اهلل سار حتّى يدخ ُلها ،وكذلك :أظ ّن عبد اهلل سار حتّى
()61
يدخ ُلها».

فالضمري ينعقد عىل الظن كانعقاده عىل العلم ،فاملتك ّلم حيكم بحصول اليشء عىل
()62
ّ
الشك والظ ّن كام حيكم بحصوله عىل سبيل اليقني.
سبيل

نجد إذن أن اعتقاد املتك ّلم وموقفه جتاه مضمون اخلرب غري مؤ ّثر يف تعيني العالمة
اإلعراب ّية ،فتكون احلالة اإلعراب ّية للفعل املضارع الواقع بعد (حتّى) متع ّينة بعيدً ا
عن جهة اعتقاد املتك ّلم ( )Modalityوموقفه من مضمون القول ،وإنّام هي عالمة
املظهري لوقوع الفعل يف الزمان ( )Aspectمن عدمه وفق
تعي املدلول
ّ
إعراب ّية ّ
متحركة؛ ّ
ألن جهة اعتقاد املتك ّلم مل تكن مؤ ّثرة يف تغيري احلالة
إحاالت زمان ّية
ّ
ّ
والشك.
اإلعراب ّية للفعل املضارع املرفوع من حالة اليقني إىل حالة الظ ّن
الزمانية:
 ٢-٤الحروف تختزل في بنيتها دال َلتها
ّ

حني نتأ ّمل حتليل القدماء حلروف املعاين نجد ّ
أن هذه احلروف ختتزل يف داخلها
بعض املقوالت الدالل ّية املتّصلة بمقولة الزمان بام ُّ
ميض ،أو حال ،أو
تدل عليه من ّ
استقبال ،ونحو ذلك .ولذلك نجد ّ
أثرا يف تعيني احلالة اإلعراب ّية
أن هلذا
التضمن ً
ُّ
لبنية اجلملة الواقع فيها الفعل املضارع املسبوق بـ(حتّى) ،ومن ذلك قول الشاعر:
ِ
الـمقبِ ِل
ال َي ْس َأ ُلون عن السواد ُ

ِ
البم
ُي ْغ َشون حتّى ما َتِ ُّر ك ُ

()

وبيان ذلك أن الفعل املضارع إذا جاء منصو ًبا بعد (حتّى) وقع ذلك بتقدير ْ
(أن)
بعد (حتّى) عىل رأي اجلمهور( ،)63فإذا تأ ّملنا الشاهد السابق وجدنا ّ
أن (ما) النافية
ٍ
حينئذ ّ
أن (ما) تنفي احلال
قد جاءت قبل الفعل املضارع الواقع بعد (حتّى) .ونلحظ
نفي
كام ذهب إىل ذلك سيبويه ،ومن وافقه من النحو ّيني ،فقد قال« :وأ ّما (ما) فهي ٌ
يفعل ،إذا كان يف حال الفعل ،فتقول :ما ُ
لقوله :هو ُ
ّ
فسا
يفعل» )64(.وقال
السريايف ُم ًِّ
قول سيبويه« :يريد ّ
أن (ال يفعل) وهو نفي فعل مستقبل ،والتي تنفي فعل احلال هو
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

(ما) إذا قلت :ما تفعل» )65(.وذهب شكري املبخوت إىل ّ
أن نفي املضارع بـ(ما)
ٍ
حلدث واقعٍ ،قد يكون ُمنقض ًيا ،وقد يكون
نفي
مفيدٌ
النفي يف زمان التك ّلم ،وهو ٌ
َ
ٍ
منقض )66(.وأ ّما ْ
(أن) التي تُقدَّ ُر بعد (حتّى) إذا كان الفعل املضارع بعدها
غري
املالقي« :إذا دخلت عىل
منصو ًبا فهو حرف ُي ِّلص الفعل لالستقبال ،قال عنها
ّ
()67
ْ
ّ
و»أن»
وألن بني هذين احلرفني (أعني «ما» النافية،
خص ْت ُه لالستقبال».
املضارع َّ
وتناقضا يف داللتهام الزمان ّية نجد ّ
أن مجهور
املقدّ رة إذا جاء املضارع منصو ًبا) منافر ًة
ً
(هتر)؛ ليحدث االتّساق يف الداللة الزمان ّية
النحو ّيني منعوا نصب الفعل املضارع ُّ
بني كون (ما) تنفي احلال وكون الفعل املضارع املرفوع جييء ًّ
دال عىل الفعل الواقع،
اجلرجاين« :والواضح أن يقال :إنَّه ال يقع بعده (يعني «حتى»
ونجد هذا جل ًّيا يف قول
ّ
رست حتّى
املرفوع الفعل املضارع بعده) إال فعل احلال .أ ّما املستقبل ،فال تقول:
ُ
(أن)؛ ّ
رست حتّى أدخ َلها ،فتنصب بإضامر ْ
ألن
أدخ ُلها غدً ا ،وإنّام جيب أن تقول:
ُ
ْ
(أن) من علم االستقبال  ...وإنّام حكم (حتّى) إذا رفع ما بعده حكم (واو احلال)،
رست حتّى أدخ ُلها ،فكأنّك قلت :وأنا أدخلها ،تريد أنّك يف حال الفعل،
فإذا قلت:
ُ
ومن هذا بيت الكتاب:

68
كالبم
هتر ُ
ُي ْغ َشون حتّى ما ُّ

ِ
الـم ْقبِ ِل
ال َي ْس َألون عن السواد ُ

غشون حتّى احلال هذه ،و ُي َ
فال جيوز هنا إال الرفع عىل احلال ،كأنّه قالُ :ي َ
غشون
وكالهبم ما َتِ ُّر .وإنّام امتنع النصب ألجل أنّه ال يكون ّإل بإضامر ْ
(أن) ،و(ما) متنع
أن ما خيرج زيدٌ  ،كام تقولْ :
(أن)؛ أال ترى أنّك ال تقول :يعجبني ْ
من ْ
أن ال خيرج
ْ
زيدٌ  .وذاك ّ
و(أن) من أعالم االستقبال؛ فال
أن (ما) موضوع لنفي احلال يف األصل،
خاصة ،فيجوز أن جيتمع مع
جيتمعان .وليس كذلك (ال)؛ ألنّه يوضع لنفي احلال ّ
(أن)» )69(.ويف املقابل نجد ّ
ْ
أن هناك مواضع ال جيوز فيها غري النصب ،ولكن بقرينة
الداللة اخلارج ّية وليست الداللة النحو ّية التي نكتسبها من األحرف املصط ّفة داخل
َ
أدخل اجلنّة.
أسلمت حتى
البنية ،نحو:
ُ
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التركيبي في الجملة الواقع فيها الفعل
الصرفي والتع ّلق
 3-٤التع ّلق
ّ
ّ

(حتى):
المضارع بعد ّ

اختلف النحاة يف عامل النصب يف الفعل املضارع الواقع بعد (حتّى) ،وأفرد أبو
األنباري هلذه املسألة با ًبا يف كتابه( ،)70فقد نسب إىل الكوف ّيني ّ
أن الفعل بعد
الربكات
ّ
(حتّى) يكون عندهم منصو ًبا بـ(حتّى) نفسها من غري تقدير ْ
(أن) .وأ ّما البرص ّيون
ْ
(أن) الناصب َة؛ ّ
فيقدّ رون بعد (حتّى) ْ
و(أن) من
ألن (حتّى) من عوامل األسامء،
عوامل األفعال ،ومن أصوهلم ّ
أن عوامل األسامء ال تعمل يف األفعال ،وعوامل
األفعال ال تعمل يف األسامء.

والرتكيبي ،ونميل إىل ّ
أن يف رأي
الرصيف
ون ُّنزل هذا اخلالف يف ضوء التع ّلقني
ّ
ّ
البرص ّيني الذين يقدّ رون ْ
(أن) قبل املضارع املنصوب بعد (حتّى) استبطانًا للتمييز بني
كل عامل ،وكون ّ
املدلولني اللذين حيملهام ّ
يتنزل يف منظومة مفاهيم ّية
كل عامل منهام ّ

حيتجون ّ
بأن عوامل األفعال ال تعمل يف األسامء ،والعكس .وكان
خمتلفة ،فقد كانوا ّ
اخلاصة
الرتكيبي وفق املنظومة اإلعراب ّية
البرص ُّيون رصحيني يف التعبري عن التع ّلق
ّ
ّ
جر
به ،فقد قال ابن يعيش« :وأ ّما (حتّى) فإذا نصبت الفعل بعدها فهي فيه حرف ٍّ
بـ(أن) مضمرةْ ،
ْ
و(أن
رست حتّى أدخ َلها ،فالفعل منتصب
عىل ما ذكرنا ،فإذا قلت:
ُ
والفعل) يف تأويل مصدر ،واملصدر يف ّ
حمل خمفوض بـ(حتّى) ،و(حتّى) وما بعدها
من املصدر يف موضع نصب بالفعل املتقدّ م أو ما هو يف حكم الفعل ممّا يتع ّلق به
مررت ٍ
ونزلت عىل ٍ
(حتّى)  ،كام ّ
عمرو.
بزيد،
اجلار واملجرور كذلك يف قولك:
ُ
ُ
أن ّ
اجلارة تركيب ًّيا إذا كان الفعل املضارع بعدها منصو ًبا عىل أحد
ويكون معنى (حتّى) ّ
وجهني:

1.تكون بمنزلة (كي) يف أدائها معنى التعليل؛ فيكون الفعل قبلها سب ًبا للفعل
الواقع بعدها ،نحو :أط ِع اهللَ حتّى ي ِ
دخ َل َك اجلنّة.
ُ
تطلع الشمس».
2.تكون بمنزلة (إىل) يف أدائها معنى الغاية ،نحو:
ُ
رست حتّى َ

()71
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

وتكون (حتّى) حرف ابتداء إذا كان الفعل املضارع بعدها مرفو ًعا ،ويكون ما
رست حتى
بعدها كال ًما ُمستأن ًفا ال يتع ّلق من حيث اإلعراب بام قبلها ،فإذا قلت:
ُ
أخربت ّ
فالسبب واملس ّبب قد مضيا .وقالوا:
أدخ ُلها ،تكون
َ
بأن هذا وقع منكّ ،
ش ِ
ِ
َ ِ
بت ُ
جير
جير بطنه ،أيُ :وجدَ الرشب فيام مىض ،وهو اآلن ُّ
اإلبل حتى جيي ُء البعري ُّ
بطنه.

()72

الرصيف مرتبط بتقدير ْ
ونذهب تب ًعا لذلك إىل ّ
(أن) بعد (حتّى) من
أن املدلول
ّ
مدلول ُّ
ٌ
تدل عليه العالمة اإلعراب ّية التي حيملها الفعل املضارع الواقع
عدمه ،وهو
بعد (حتّى) يف تر ّدده بني حالتي النصب والرفع ،وحييل هذا املدلول إىل حكم املتك ّلم
واعتقاده جتاه مضمون الفعل الواقع بعد (حتّى) من جهة وقوعه أو عدم وقوعه يف
مر بياهنا.
اخلارج وفق حمدّ دات زمان ّية متعدّ دة وقد َّ

الرتكيبي فمرتبط بالتقدير الذي تكون عليه (حتّى) يف تر ّددها بني
وأ ّما املدلول
ّ
جر أمام مجلة واحدة .وأ ّما
اجلر ،أو االبتداء؛ فنكون يف حالة تقدير (حتّى) حرف ٍّ
ّ
ٍ
حرف ابتداء ،فيكون ما بعدها كال ًما ُمستأن ًفا؛ لذلك نكون يف
إذا قدّ رت (حتّى)
َ
ٍ
ٍ
هذه احلالة أمام مجلتني؛ ّ
ستأنف،
ابتداء ،وما بعدها كالم ُم
حرف
حينئذ
ألن (حتّى)
ٌ
ُ
َّ
واستدل سيبويه عىل كوهنا ابتدائ ّية إذا رفع املضارع بعدها بكرس مهزة ّ
(إن) بعد
(حتّى) ،فهذا ٌ
عم قبلها ،فقال« :ويد ُّلك عىل
دليل عىل ابتدائ ّيتها ،وانفصال ما بعدها ّ
(حتّى) ّأنا حرف من حروف االبتداء أنّك تقول :حتّى إنّه َل ُ
يفعل ذاك ،كام تقول:
()73
فإذا إنّه ُ
يفعل ذاك».
خاتمة

يتّضح يف خامتة الدراسة ّ
معنى-نص حني
أن اإلضافة النظرية التي جلبتها نظرية
ّ
حيا بني التع ّلق الرتكيبي والتع ّلق الرصيف َم َّكن َْت من نقل التفريق بني
ّفرقت تفري ًقا رص ً
إعراب االسم وإعراب الفعل من مستوى احلدس املبهم إىل الصياغة النظرية الرصحية.
فأصبح التفريق بني هذين النوعني من التع ّلق تفري ًقا بني نوعني من الدالالت التي
يؤ ّدهيا اإلعراب يف األفعال من جهة واإلعراب يف األسامء من جهة أخرى.
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فقد انتهينا إىل ّ
أن املعاين املظهر ّية ( )Aspectواجله ّية ( )Modalityتتح ّقق –
من ضمن ما تتح ّقق فيه يف نظام العربية -بالتعدّ د اإلعرايب الذي يكون عليه الفعل
ٍ
حينئذ العالم ُة اإلعراب ّية يف الفعل املضارع واقعة ضمن التع ّلق
املضارع؛ فتكون
ٍ
حينئذ العالقة بني ضمة املضارع أو فتحته إذا
الرتكيبي .وال تكون
الرصيف ال التع ّلق
ّ
ّ
شكيل ،وأما مدلوالت هذه
كان معر ًبا وضمة االسم املعرب أو فتحته سوى متاثل
ّ
ٍ
العالمات اإلعراب ّية فمختلفة؛ ّ
معان نحو ّية من
ألن اإلعراب يف األسامء حييل إىل
الرتكيبي.
قبيل :الفاعل ّية ،واملفعول ّية ،واإلضافة ،وتندرج هذه املعاين ضمن التع ّلق
ّ
ٍ
ِ
مظهر وقوع
معان أخرى خمتلفة حتيل إىل
وأما اإلعراب يف الفعل املضارع فيحيل إىل
ِ
الرصيف.
وجهة اعتقاد املتك ّلم ،وتندرج هذه املعاين ضمن التع ّلق
الفعل يف الزمان،
ّ

ل ْت أقوال املح ّققني من النحاة عىل ّ
أن وقوع الفعل املضارع الواقع بعد (حتّى)
و َأ َ َّ

وانقضاءه من جهة ،وعدم وقوعه من جهة أخرى هو املحدّ د حلالته اإلعراب ّية سواء
أكانت اإلحالة الزمان ّية للقول إشار ّي ًة ،أم موضوع ّي ًة .فقد كانت املعطيات اللغو ّية
املتعدّ دة تُر ُّد إىل ضوابط حمدودة تربط حالة املضارع اإلعراب ّية بمظهر وقوع الفعل
الواقع
يف الزمان ( ،)Aspectإذ يكون الفعل املضارع املرفوع بعد (حتّى) هو الفعل
ُ
مضمونُه واملنقيض ،وأ ّما الفعل املنصوب فهو الفعل غري الواقع.

معنى-نص إىل ترجيح رأي البرص ّيني يف مسألة ناصب
ووصلنا وفق نظر ّية
ّ
الفعل املضارع بعد (حتّى) عىل رأي الكوف ّيني الذين جيعلون املضارع حينئذ منصو ًبا
(أن) ،وبيان ذلك ّ
بـ(حتّى) نفسها من غري تقدير ْ
منصوب
أن الفعل عند البرص ّيني
ٌ
ْ
بـ(أن) ا ُملقدّ رة بعد (حتّى)؛ ّ
ْ
و(أن) من عوامل
ألن (حتّى) من عوامل األسامء،
األفعال ،ومن أصوهلم ّ
أن عوامل األسامء ال تعمل يف األفعال ،وعوامل األفعال ال
والرتكيبي استبطانًا
الرصيف
تعمل يف األسامء .ويكون هذا الرأي يف ضوء التع ّلقني
ّ
ّ
كل عامل ،وكون ّ
للتمييز بني املدلولني اللذين حيملهام ّ
يتنزل يف
كل عامل منهام ّ

حيتجون ّ
بأن عوامل األفعال ال تعمل يف األسامء،
منظومة مفاهيم ّية خمتلفة ،فقد كانوا ّ
والعكس.
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

الهوامش Endnotes

((( انظر :اجلرجاين ،املقتصد يف رشح اإليضاح ،ص.101

عز الدين املجدوب
التطور
((( معاذ الدخ ّيل،
التفسريي للعالمة اإلعراب ّية يف العرب ّيةّ :
ّ
ّ
أنموذجا ،ضمن ندوة جتديد املنوال اللساين ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ً
عمن2020 ،م ،ص.201
بسوسة ،دار كنوز املعرفةّ ،

((( انظر :املصدر السابق ،ص.185
((( انظر :املصدر السابق ،ص.186

((( انظر :خالد ميالد ،اإلنشاء يف العربية بني الرتكيب والداللة :دراسة نحوية
تداولية ،ص.74
((( انظر :املصدر السابق ،ص.618

((( انظر :حممد صالح الدين الرشيف ،الرشط واإلنشاء النحوي للكون :بحث يف
األسس البسيطة املو ّلدة لألبنية والدالالت ،952/2 ،وخالد ميالد ،اإلنشاء يف
العرب ّية بني الرتكيب والداللة :دراسة نحوية تداولية ،ص .112ولالستزادة يف
(ثنائية الواجب وغري الواجب) نحيل القارئ إىل املرجعني السابقني ،وإىل :أفراح
املرشد ،الواجب وغري الواجب يف كتاب سيبويه ،كريس الدكتور عبدالعزيز املانع
لدراسات اللغة العرب ّية وآداهبا ،ط1436 ،1هـــ.

((( انظر :األبنية الدا ّلة عىل الرشط وعالقتها بأشكال اجلملة األساس ّية :مقاربة
تعليم ّية ،ضمن حول ّيات اجلامعة التونس ّية ،عدد  ،54عام 2009م ،ص.59

((( انظر :السريايف ،رشح كتاب سيبويه .76-73/1 ،واألنباري ،اإلنصاف يف
مسائل اخلالف بني النحو ّيني البرص ّيني والكوف ّيني.446/2 ،
( ((1املرجتل ،ص.323

		 يف رشح السريايف املطبوع سقطت كلمة (التي) .انظر :الطبعة املحققة .73/1
(((1
وطبعة دار الكتب العلمية  .27/1والكلمة مثبتة يف املخطوط.
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		 رشح كتاب سيبويه.73/1 ،
(((1

عز الدين
التطور
( ((1انظر :معاذ الدخ ّيل،
التفسريي للعالمة اإلعراب ّية يف العرب ّيةّ :
ّ
ّ
أنموذجا ،ضمن ندوة جتديد املنوال اللساين ،كلية اآلداب والعلوم
املجدوب
ً
عمن2020 ،م ،ص.185
اإلنسانية بسوسة ،دار كنوز املعرفةّ ،

( ((1اإليضاح يف علل النحو ،ص.80
( ((1رشح الكافية.18-17/4 ،
( ((1نحو الفعل ،ص.26

( ((1انظر :نحو الفعل ،ص.33

العريب ،ص.77-76
اللغوي
املهريي ،نظرات يف الرتاث
( ((1انظر :عبد القادر
ّ
ّ
ّ

( ((1انظر :نحو الفعل املضارع ومكانته يف الرتاكيب اإلسناد ّية ،ص.115-113
		 نظرات يف الرتاث اللغوي العريب ،ص.60
(((2
( ((2املصدر السابق ،ص.59-58

( ((2انظر :املصدر السابق ،ص.59
		 املصدر السابق ،ص.61
(((2

( ((2انظر :املصدر السابق ،ص.81-76
( ((2املصدر السابق ،ص.82

( ((2انظر :تركيب اللغة العربية :مقاربة نظر ّية جديدة ،ص.95-94
انظر :املصدر السابق ،ص.131

( ((2انظر :املصدر السابق ،ص.132
( ((2انظر :املصدر السابق ،ص.85

( ((3انظر :املصدر السابق ،ص.132-126
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

( ((3انظر :دور صيغ الفعل اخلمس يف وسم اجلهة واملظهر ،ضمن جملة حوليات
اجلامعة التونس ّية ،عدد  ،52ص.61

( ((3انظر :األبنية الدا ّلة عىل الرشط وعالقتها بأشكال اجلملة األساس ّية :مقاربة
تعليم ّية ،ضمن حول ّيات اجلامعة التونس ّية ،عدد  ،54عام 2009م ،ص.59

املكونات أو
اللساين إىل ّاتاهني معرف ّيني :أنحاء
( ((3تنقسم ّاتاهات البحث
ّ
ّ
ولكل ّاتاه من هذين ّ
ّ
االتاهني منطلقاته وفرض ّياته،
املركّبات ،وأنحاء التع ّلق.
وكانت الريادة ّ
يب بفضل انتشار مدارسها
املكوين يف البحث
لالتاه
اللساين العر ّ
ّ
ّ
اللساين من املدرسة البنيو ّية إىل التوليد ّية .ويف ّ
االتاه اآلخر نجد
يف الدرس
ّ
تقل أمه ّية عن ّ
أنحاء التع ّلق التي ال ّ
املكوين ،وكانت منطلقات ّاتاه التع ّلق
االتاه
ّ
العلم ّية احلديثة مع (لويس تانيار) ،ثم أرسى (ملتشوك ،وبولغري ،وزلكفسكي)
معنى-نص ،و َيعدُّ هذا ّ
كثريا من األنحاء
عىل منطلقات (تانيار) نظر ّي َة
ّ
االتاه ً
املكو ّين ّ
التارخيي .ومن الفروقات املنهج ّية بني ّ
واتاه
االتاه
التقليد ّية امتداده
ّ
ّ
النص إىل املعنى لغاية حتليل ّية ،فهو تب ًعا
التع ّلق أن األول ينطلق يف دراسته من ّ
لذلك تنطلق من وجهة نظر املخاطب .وأ ّما أنحاء التع ّلق فتنطلق من املعنى إىل
النص لغاية تأليف ّية ،فهي تب ًعا لذلك تنطلق من وجهة نظر املتك ّلم .انظر :أالن
ّ
معنى-نص ،ترمجة توفيق العلوي ،ضمن كتاب إطالالت عىل
بولغري ،نظرية
ّ
النظر ّيات اللسان ّية والدالل ّية يف النصف الثاين من القرن العرشين.787/2 ،
املرتمجني.
اللغوي ،مقدّ مة
وملتشوك وبولغري ،نظر ّية التع ّلق يف الوصف
َ
ّ
اللغوي ،زز (تقديم ملتشوك
( ((3انظر :ملتشوك وبولغري ،نظر ّية التع ّلق يف الوصف
ّ
للرتمجة العرب ّية).

( ((3انظر :عز الدين املجدوب وعيل السعود ونارص احلريص ،االشتقاق الداليل يف
نظرية معنى-نص :مدخل إىل حوسبة اللغة العرب ّية ،ضمن حوليات اجلامعة
التونسية ،عدد  ،58عام 2013م ،ص.61
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اللغوي ،تقديم الرتمجة العربية ،ك ك.
( ((3ملتشوك وبولغري ،نظر ّية التع ّلق يف الوصف
ّ

( ((3انظر :املصدر السابق  ،ص.3
( ((3انظر :املصدر السابق ،ح ح.
( ((3انظر :املصدر السابق ،ذ ذ.

وعز الدين املجدوب ،مفاهيم دالل ّية
( ((4انظر :املصدر السابق ،صّ .22-79
ولسان ّية لوصف العربية ،ص.348

( ((4نشري إىل ّ
الرتكيبي ُتكّن صاحبها من
أن استحضار هذه السمة الك ّل ّية يف التع ّلق
ّ
فحص قول بعض النحو ّيني ّ
إن املبتدأ واخلرب ترافعا.
وعز
( ((4انظر :ملتشوك وبولغري ،نظر ّية التع ّلق يف الوصف
اللغوي ،صّ .81-79
ّ
الدين املجدوب ،مفاهيم دالل ّية ولسان ّية لوصف العربية ،ص.350-348

عز الدين املجدوب ،مفاهيم
( ((4نحيل القارئ للتوسع يف الدالالت الترصيف ّية إىلّ :
داللية ولسانية لوصف العربية ،ص.164

ّ
الرصيف “ال متناظر” مع إقراره بإمكان ّية وقوعه تبادل ًّيا إذا
( ((4جعل (ملتشوك) التعلق
كانت املقوالت الترصيف ّية خمتلفة بني التع ّلقني ،وجعل املجدوب التعلق الرصيف
أن هذين املوقفني متفقان غري ّ
متناظرا للسبب نفسه ،ونلحظ ّ
أن االختالف بينهام
ً
يف املصطلح بناء عىل زاوية النظر .انظر :ملتشوك وبولغري ،نظر ّية التع ّلق يف
وعز الدين املجدوب ،مفاهيم دالل ّية ولسان ّية لوصف
الوصف
اللغوي ،صّ .23
ّ
العرب ّية ،ص.349

وعز
( ((4انظر :ملتشوك وبولغري ،نظر ّية التع ّلق يف الوصف
اللغوي ،صّ .29-22
ّ
الدين املجدوب ،مفاهيم دالل ّية ولسان ّية ،ص.350-348
عز الدين املجدوب ،مفاهيم دالل ّية ولسان ّية لوصف العربية ،ص.195
( ((4انظرّ :
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

التطور
للتوسع يف الصعوبات املحيطة بالعالمة اإلعراب ّية ،انظر :معاذ الدخ ّيل،
(((4
ّ
ّ
أنموذجا ،ضمن
عز الدين املجدوب
التفسريي للعالمة اإلعراب ّية يف العرب ّيةّ :
ً
ّ
ندوة جتديد املنوال اللساين ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة ،دار كنوز
عمن2020 ،م ،ص.201
املعرفةّ ،

عز الدين املجدوب ،مفاهيم دالل ّية ولسان ّية لوصف العربية ،ص-193
( ((4انظرّ :
.194

( ((4انظر :املصدر السابق ،ص 191وما بعدها.

( ((5انظر :خالد ميالد ،اإلنشاء يف العربية بني الرتكيب والداللة :دراسة نحو ّية
تداول ّية ،ص.74

( ((5هذه االستعامالت من أمثلة النحو ّيني ،نجدها عىل سبيل التمثيل عند :سيبويه،
املفصل.20/2 ،
الكتاب .27 ،22 ،17/3 ،وابن احلاجب ،اإليضاح يف رشح ّ
واإلسرتاباذي ،رشح الكافية .57/4 ،وابن أيب الربيع ،البسيط يف رشح مجل
الزجاجي.901/2 ،
ّ
( ((5رشح الكافية.58-57/4 ،

عز الدين املجدوب ،مفاهيم دالل ّية ولسان ّية يف وصف العرب ّية ،ص-202
( ((5انظرّ :
.203

( ((5أورده اجلرجاين ،املقتصد يف رشح اإليضاح.1083/2 ،
( ((5املقتصد يف رشح اإليضاح.1083/2 ،

( ((5الواجب وغري الواجب يف كتاب سيبويه ،ص.244

املفصل.20/2 ،
( ((5أورد ابن احلاجب هذا املثال .انظر :اإليضاح يف رشح ّ

( ((5أورد اجلرجاين هذا املثال .انظر :املقتصد يف رشح اإليضاح.1083/2 ،
املفصل.20/2 ،
( ((5ابن احلاجب ،اإليضاح يف رشح ّ
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( ((6كتاب سيبويه.20/3 ،

( ((6رشح كتاب سيبويه.13/10 ،

( ((6انظر :اإلسرتاباذي ،رشح الكافية .56/4 ،وابن مالك ،رشح التسهيل.55/4 ،
حلسان بن ثابت ،وهو يف :السريايف ،رشح كتاب سيبويه،
( ((6بيت من الكاملّ ،
 ،197/9واجلرجاين ،املقتصد يف رشح اإليضاح ،1086/2 ،والبغدادي ،رشح
أبيات مغني اللبيب.124/3 ،
( ((6نحرتز بقولنا« :عىل رأي اجلمهور» من رأي بعض النحاة الذين يرون ّ
أن (حتّى)
ناصبة بنفسها وال حاجة لتقدير ْ
(أن) الناصبة .انظر :اإلسرتاباذي ،رشح الكافية،
 53/4وما بعدها.
( ((6كتاب سيبويه.221/4 ،

( ((6رشح كتاب سيبويه( .98/4 ،طبعة دار الكتب العلم ّية).

( ((6انظر :إنشاء النفي ورشوطه النحو ّية الدالل ّية :دراسة نحوية تداولية ،ص-122
.126
( ((6رصف املباين يف رشح حروف املعاين ،ص.193
( ((6املقتصد يف رشح اإليضاح.1086/2 ،

( ((7انظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحو ّيني البرص ّيني والكوف ّيني489/2 ،
وما بعدها.
املفصل.53 ،38/7 ،
( ((7رشح ّ

املفصل.55-54/7 ،
( ((7انظر :ابن يعيش ،رشح ّ
( ((7كتاب سيبويه.19-18/3 ،
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العدد ١٢

أنموذجا
معنى-نص :الفعل المضارع الواقع بعد (ح ّتى)
نظرية
العالمة اإلعرابية في الفعل المضارع في ضوء
ً
ّ
ّ

قائمة المصادر والمراجع

الريض عىل الكافية ،تصحيح وتعليق يوسف
ريض الدين ،رشح
اإلسرتاباذي،
ّ
ّ
حسن عمر ،جامعة قاريونس ،ط ،1ليبيا1978 ،م.

اجي ،حتقيق
اإلشبييل ،ابن أيب الربيع عبيد اهلل بن أمحد ،البسيط يف رشح مجل ّ
الزج ّ
اإلسالمي ،ط ،1بريوت1986 ،م.
الثبيتي ،دار الغرب
عياد
ّ
ّ

األنباري ،أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،حتقيق
ّ
حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرص ّية ،ط ،1بريوت2003 ،م.

بعلبكّي ،رمزي ،نحو الفعل املضارع ومكانته يف الرتاكيب اإلسناد ّية ،رسالة
علم ّية يف اجلامعة األمريك ّية ،بريوت1975 ،م.

البغدادي ،عبد القادر بن عمر ،رشح أبيات مغني اللبيب ،حتقيق عبد العزيز رباح
وأمحد يوسف دقاق ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،ط1989 ،2م.

معنى-نص ،ترمجة توفيق العلوي ،ضمن كتاب إطالالت
بولغري ،أالن ،نظرية
ّ
عىل النظر ّيات اللسان ّية والدالل ّية يف النصف الثاين من القرن العرشين ،املجمع
التونيس للعلوم واآلداب والفنون ،ط2012 ،1م.

اجلرجاين ،عبد القاهر ،املقتصد يف رشح اإليضاح ،حتقيق كاظم املرجان،
ّ
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم يف اجلمهور ّية العراق ّية ،ط1982 ،1م.

العراقي ،بغداد ،عام
العلمي
اجلواري ،أمحد ،نحو الفعل ،مطبوعات املجمع
ّ
ّ
ّ
1974م.

املفصل ،حتقيق موسى
ابن احلاجب ،أبو عمرو عثامن بن عمر ،اإليضاح يف رشح ّ
اإلسالمي يف اجلمهور ّية العراق ّية.
العلييل ،إحياء الرتاث
ّ
ابن ّ
اخلشاب ،عبد اهلل بن أمحد ،املرجتل ،حتقيق عيل حيدر ،دمشق1972 ،م.

153
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

عز الدين املجدوب
التطور
التفسريي للعالمة اإلعراب ّية يف العرب ّيةّ :
ّ
الدخ ّيل ،معاذّ ،
أنموذجا ،ضمن ندوة جتديد املنوال اللساين ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة،
ً
عمن2020 ،م.
دار كنوز املعرفةّ ،
الرحايل ،حممد ،تركيب اللغة العرب ّية :مقاربة نظرية جديدة ،دار توبقال ،الدار
البيضاء ،ط2003 ،1م.
اجي ،أبو القاسم ،اإليضاح يف علل النحو ،حتقيق مازن املبارك ،دار
ّ
الزج ّ
النفائس ،ط ،4بريوت1982 ،م.

سيبويه ،عمرو بن عثامن ،كتاب سيبويه ،حتقيق عبد السالم هارون ،دار اجليل،
ط ،1بريوت.
السريايف ،أبو سعيد ،رشح كتاب سيبويه ،حتقيق رمضان عبد التواب وأصحابه،
ّ
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المركب بالواو
معنى الجمع في
ّ

المركب بالواو
معنى الجمع في
ّ
الشرفي *
د .إيمان ّ

( )

ملخص

التكيب ّية باملعنى من خالل أنموذج املركّب
ندرس يف هذا البحث عالقة البنية ّ
ّظر يف عالقة العطف باجلمع
بالواو ومعنى اجلمع .وقد تط ّلب منّا ذلك ّأوال الن َ
ري ،وثان ًيا
نحوي وما هو دال ّيل وما هو
جامعني يف ذلك بني ما هو
تصو ّ
عرفاين ّ
ّ
ّ
ّطر َق إىل قض ّي ْتي يثريمها حرف الواو مها تراوحها بني احلضور والغياب وتراوحها
الت ّ
وتوصلنا من ّ
كل ذلك إىل ّ
أن معنى اجلمع كامن يف واو
بني اجلمع وغريه من املعاين.
ّ
متلونا بدالالت
العطف بإحدى
درجتي :فإ ّما أن يكون مجعا مطلقا وإ ّما أن يكون ّ
ْ
فرع ّية .بل إنّنا وجدنا ّ
أن معنى اجلمع ال يفارق الواو حتّى إن خرجت عن املركّب
بالعطف إىل أشكال تركيب ّية أخرى.
العرفاين،
الكلامت املفاتيح :اجلمع ،الواو ،املركّب بالواو ،املركّب بالعطف ،النّحو
ّ

التكيب ّية.
املعنى ،البنية ّ

* أستاذة بك ّل ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية بصفاقس ،جامعة صفاقس ،تونس.
أرسل البحث بتاريخ 2021/1/3م ،وقبل للنرش بتاريخ 2021/2/8م.
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Abstract
The meaning of addition in the « and-compound »
This paper examines the relation between syntactic structure
and meaning as convoyed by the “and-coordinating compound”
and the meaning of addition. To this end, it was required, first, to
study the relationship of coordination with addition, combining
between what is grammatical, what is semantic and what
is cognitive; and, secondly, to study two issues raised by the
coordinator “and”: its ranging between presence and absence,
and its ranging between the addition and other meanings. From
all this, it was concluded that the meaning of addition resides in
the coordinator “and” has two aspects: it either conveys a pure
addition or an addition colored by sub-meanings. It was found
that the meaning of addition is always present in the coordinator
“and”, even if it exits coordinating compound to other syntactic
forms.
Key words: addition, “and”, and-compound, coordinating
compound, cognitive grammar, meaning, syntactic structure.

:مقدمة
ّ

أهم القضايا ا ّلتي أثارها ال ّلسان ّيون عالقة املباين باملعاين ومدى
ّ من
 إذا ما كان،السياق
ّ تأثري
ّ  يف هذا، وتساءلوا.التكيب يف املعنى وتأ ّثره به
ً املعنى أص
 ولقد شهدت.(((التكيب ّية أو نتيج ًة هلا
ّ ال ألشكال انتظام البنى النّحو ّية
تطورا يف هذا املبحث إذ اختلفت اآلراء باختالف
ّ الدّ راسات ال ّلسان ّية احلديثة
 ومن آخر املقرتحات تلك،(((بعضها عىل أنقاض بعض
ُ املدارس ال ّلسان ّية و ُبنِي
والتكيب ا ّلتي اقرتحها العرفان ّيون وحتديدا النغاكر حني
ّ العالقة اجلديدة بني املعنى
ِ شدّ د عىل أمهية أن يدْ رس النّحو العملي
ّ ات
 وقد،الذهن ّي َة ا ّلتي ُيصاغ عربها املعنى
ّ
ُ
ّّ
ُ َ
ٌ والرمز ّية عا ّمة
ّ ، كغريه من العرفان ّيني،اعترب
ّصور ّية
ّ أن البنية
ّ متثيل للبنية الت
ّ التكيب ّية
ّ
.(((التكيب
ّ  هو ا ّلذي ُيشكّل،تصور
ّ  بام هو،وأن املعنى
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المركب بالواو
معنى الجمع في
ّ

بالتكيب انطالقا من ثنائ ّية
ومن جهتنا ،اخرتنا أن نبحث يف جت ّل ّيات عالقة املعنى ّ
اجلمع والعطف باعتبار اجلمع معنى والعطف تركي ًبا .وحتّى ن َُحدّ من اتّساع هذا
املبحث ،رأينا أن َن ْق ُص اهتاممنا برتكيب العطف عىل ذلك ا ّلذي ُيبنى بحرف الواو
خاصة ّ
أن هذا احلرف خيرج أحيانا عن العطف ليشكّل أشكاال أخرى
أد ًاة عاطف ًةّ ،
التكيب كاملركّب بواو احلال واملركّب بواو املع ّية واملركّب بواو القسم.
من ّ
مه ّية حظيت هبا قض ّية الفصل
دعانا إىل هذا املبحث بالتّحديد ما الحظناه من أ ّ

والوصل منذ كتب النّحاة والبالغ ّيني القدامى ،يف مقابل نُدرة الدّ راسات التّطبيق ّية
ا ّلتي تدرس عالقة تركيب العطف وحروفه بمعنى اجلمع وا ّلتي جتمع بني قواعد
توصلت إليه املدارس ال ّلسان ّية احلديثة.
ّ
يب وما ّ
ّحوي العر ّ
التكيب الن ّ

أي مدى ّ
يدل املركّب بواو العطف عىل معنى اجلمع؟
ثم ،فإنّنا نتساءل :إىل ّ
ومن ّ
َأي ُلص للتّعبري عن هذا املعنى؟ وهل يمكن للجمع أن يوجد يف أشكال تركيب ّية غري
العطف أو أن يتح ّقق دون واو العطف؟

التكيب إىل زاوية نظر
وإذا جتاوزنا زاوية النّظر النّحو ّية القائمة عىل مركز ّية ّ
والتكيب ّية ،نتساءل :كيف يتم ّثل
الرمز ّية ّ
عرفان ّية تعترب البنى الت ّ
ّصور ّية أساسا للبنى ّ
ّ
ثم ما ا ّلذي جيمع،
الذهن معنى اجلمع؟ وهل من بنى رمز ّية أخرى يمكن أن مت ّثله؟ ّ

ّصور ،بني خمتلف أصناف املركّب بالواو
عىل مستوى ّ
التكيب وعىل مستوى الت ّ
(أي املركّب بواو العطف ،واملركّب بواو احلال ،واملركّب بواو املع ّية ،واملركّب بواو
يفرقها؟
القسم)؟ وما ا ّلذي ّ
َ

ُقسم بحثنا هذا إىل عنرص ّأول ندرس فيه عالقة العطف باجلمع
وقد رأ ْينا أن ن ّ
ٍ
وعنرص
ري،
نحوي وما هو دال ّيل وما هو
جامعني يف ذلك بني ما هو
تصو ّ
عرفاين ّ
ّ
ّ
ثان ننظر فيه يف قض ّي ْتي تثريمها واو العطف أوالمها تراوحها بني احلضور والغياب
وثانيتهام تراوحها بني اجلمع وغريه من املعاين.
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(((

 -١تركيب العطف ومعنى الجمع

ِِ
«جع» ي ِ
ّ
طل ُعنا
إن الوقوف عىل ما ورد يف املعاجم العرب ّية من معنى
لغوي لفعل َ َ َ ُ
ّ
مهم ال جمال إىل حت ّقق اجلمع دونه ،ونعني ما يستلزمه هذا الفعل من
عىل رشط ّ
الشء عن تفرقة جيمعه
«ج َع ّ
انفصال العنارص املراد جتمي ُعها .فقد أورد ابن منظور َ َ
واملجموع :ا ّلذي ُجِ َع من ههنا وههنا ْ
كالشء الواحد»(((.
مجعا [،]...
وإن مل ُي َعل ّ
ُ
بنا ًء عىل هذا التّعريف ،ال يمكن أن نتحدّ ث عن مج ٍع إالّ إذا تع ّلق األمر بام كان
متفرقا ،وال يمكن أن نصل إالّ ما كان يف البدء منفصال.
ِّ

البرشي كثريا
عرفاين ،عمل ّية ذهن ّية عالئق ّية يعمد إليها العقل
واجلمع ،من منظار
ّ
ّ
للذهن أن يتم ّثلها .يؤكّد ذلك ما أشار إليه ّ
نظرا إىل كوهنا أبسط العالقات ا ّلتي ُيمكن ّ
كل
من باتس((( ( )Bates 1976وبراون((( ( )Brown 1973من اكتساب مبكّر لدى ال ّطفل
الرابط «و» ،ويشمل ذلك ّ
كل لغات العامل(((.
الروابط
ّ
وخاصة ّ
القدر َة عىل استعامل ّ
فال ّطفل ،يف مراحله األوىل من اكتساب ال ّلغة ،يتم ّثل عالقة اجلمع بني املدلوالت
املجردة يف مرحلة
ثم املدلوالت ذات اإلحالة ّ
(املدلوالت ذات اإلحالة املحسوسة ّأوال ّ
موالية) فيرتمجها عرب اخلصائص ال ّلغو ّية اجلامعة بني الدّ ّ
وال (تكون يف مرحلة أوىل
ثم مجال مستق ّلة) وذلك قبل أن يكتسب القدرة عىل مت ّثل
ثم ألفاظا مركّبة ّ
ألفاظا مفردة ّ
والشط وغري ذلك(((.
بق ّية املعاين العالئق ّية ّ
والسبب والنّتيجة ّ
كالتاتب والتّناقض ّ
ِ
ِ
ختول له جتميع َد َو ّالاَ ،ح َو ْت ال ّلغة العرب ّية
طرق لغو ّية ّ
ولتَلب َية حاجـة املتك ّلم إىل ُ
ُيس ذلك .من هذه الوسائل:
وسائل متعدّ دة ت ِّ

ّ
ويتجل ذلك يف عدد من األلفاظ الدّ ا ّلة عىل معنى التّعدّ د
معجمي،
· ما هو
ّ
(رغم ورودها يف صيغة اإلفراد) ،نذكر منها« :جمموعة» « /فرقة»َ /
«ش ْعب».

ترصيفي ،ونعني هنا ترصيف األفعال وفق مقولة العدد للدّ اللة عىل
· ما هو
ّ
معنيي الت ِ
ان»»/ي ُْر ُج َ
«ي ُْر َج
ون» ،كام نقصد أيضا صيغ
ّثنية واجلمعِ ،من ذلكَ :
َ
َْ
«أوال ٌد» ،يف مقابل
«و َلـدَ ان» ْ /
ترصيف االسم الدّ ا ّلة عىل التّثنية واجلمع ،من ذلكَ :
«و َلدٌ ».
صيغة اإلفرادَ :
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العدد ١٢

المركب بالواو
معنى الجمع في
ّ

تركيب العطف ،من قبيل« :امـرأ ٌة
تركيبي ،ويضطلع بذلك
نحوي
· ما هو
ُ
ّ
ّ
بي».
ور ُج ٌل َ
وص ٌّ
َ

ّحوي( ،((1بنية تركيب ّية ُيؤ ّدي هبا املتك ّلم معنى اجلمع (أو
ُ
فالعطف ،يف التّم ّثل الن ّ
دال عىل التّعدّ د ولكنّه تعدّ ٌد ِ
التّثنية) ،إنّه كصيغة اجلمع ّ
لغري املتجانس .فتجان ُُس
ٍ
يتجل عرب اندماج الدّ ا ّْلني يف صيغة ٍ
ّ
واحد
لفظ
لفظي
املدلوالت ُيوافِ ُقه جتان ٌُس
ّ
دمج الدّ ّ
وال مستحيال ،ومن هنا يكون
جامع .وعدم جتانس املدلوالت هو ما جيعل َ
ٍ
ِ
ِ
فتالحم الدّ اللة ُي َت َجم
تركيب عطف.
الواحد منها إىل اآلخر
تركيب
ال ّلجو ُء إىل
َ
ُ
استقالل ّ
ُ
تالحا يف ال ّلفظ ،يف حني َي ّ
كل لفظ عن اآلخر عىل استقالل الدّ الالت
دل
ًُ
وعدم جتانسها.
ِ
وبذلك ،ي ِ
ِ
ُ
وتركيب العطف عن
صيغة اجلمع (أو التّثنية)
الفارق بني
كشف
َ
ِ
طريف
جتانس
األسايس ا ّلذي ال يمكن إجرا ُء العطف إالّ بتح ّققه :إنّه انعدا ُم
الشط
ّ
ْ
ّ
إن صادف ْ
العطف ،أي اختالفهام يف اإلحالة املرجع ّية اخلارج ّية حتّى ْ
أن اتّفقا يف
(.((1
حممد ّ
الشاوش
ال ّلفظ (الدّ ّال) أو يف املعنى
الوضعي (املدلول) كام ّبي ذلك ّ
ّ

أن تركيب العطف ٌ
ثمة ،لنا أن ن ُِق ّر ّ
ري عا ّم هو مزيج من
تصو ّ
متثيل ملعنى ّ
ومن ّ
حممد ّ
الشاوش مزيج من
معنى االجتامع ونقيضه أي معنى االفرتاق ،إنّه بعبارة ّ
وقوة االختالف ،فقد أورد يف هذا ّ
الشأن« :تتنازع بنية العطف
قوة التّناسب ّ
قو ْتيّ :
ّ
وقوة االختالف لتحقيق كون
قوة التّناسب لتحقيق اإلرشاك يف احلكمّ ،
قوتانّ :
ّ
األول ليس ال ّثاين ،وليست خمتلف حاالت العطف سوى صور خمتلفة لالستجابة
ّ
طي»(.((1
هلذ ْين ّ
الش ْ

غوي جمتمعة عن طريق التّجاور
فإذا كانت املتعاطفات عىل مستوى ّ
التكيب ال ّل ّ
حس ّية أو
ال التّامهي ،وكانت عىل مستوى املرجع (سواء كان مرجعا متع ّلقا بعنارص ّ
يتصورها ّ
البرشي
الذهن
جمردة) يف وضع بني االنفصال واالتّصال ،فكيف
ّ
ّ
بعنارص ّ
التكيب أو حلظ َة يتق ّبله؟
حلظ َة ينشئ هذا ّ
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ِ
انفصالاَ ،
أهل النّحو
شغلت هذه القض ّية ،قض ّية اجتام ِع املتعاطفات أو
ّصور ،فبحثوا فيها يف إطار
العرفاين( .((1وكان انشغاهلم هبا متع ّلقا بمستوى الت ّ
ّ
(((1
اهتاممهم بالعمل ّيات ّ
الذهن ّية ا ّلتي يتح ّقق عربها العطف .لقد تساءل النغاكر :
هل ُيشارك الواحد من املتعاطفات يف عالقاته بسائر العنارص بصفة مستق ّلة أم
ربز اختالف العطف بينهام من وجهة
ال؟ واستند لدراسة هذه املسألة إىل
مجلتي َي ُ
ْ
كل من جاك ّ
وجـل طويـالن» ،يبدو ّ
ّ
وجل
النّظر تلك .ففي مجلة من قبيل» جـاك
ّ
وجـل
متوافقي ،يف مجلة «جـاك
طويال وهو منفصل عن اآلخر ،ولكنّهام ال يكونان
ْ
متوافقان» ،إالّ من حيث مها زوج من النّاس.
ولقد َخ ُلص النغاكر إىل ّ
درجات:
أن اتّصال املتعاطفات وانفصاهلا
ٌ

 قد تكون األسامء املتعاطفـة ك ّدرك بوضوح عىل أنّه وحدة قائمة
ال مركّبا ُي َ
برأسها .من ذلك «ورقة وقلم» أو «فنجان وطبق».

 قد تكون املتعاطفات يف حالة وسطى بني االنفصال واالتّصال .من ذلك« :هوحزين وشاعر باألسف عىل نفسه».

 قد يبدو ،يف ال ّظاهرّ ،تصورات متوازية ينفصل الواحد منها عن
أن املتعاطفات ّ
ٍ
تأويل ما .مثال ذلك املركّبان
اآلخر ،ولكنّها تكون يف احلقيقة مرتابطة استنادا إىل
ست هذا اليوم ثالثة أقسام] و[اجتامع األساتذة كان صعبا]»
املتعاطفان يف:
«[در ُ
ّ
ٍ
تأويل من قبيل اعتبار ّ
مرهقا
يرتابطان استنادا إىل
كل واحد منهام سببا جعل املتك ّلم َ
التابط متاما بني املتعاطفات َب ُطل انسجام اجلملةْ ،
كأن ُيقال:
يف املساء .فإذا انعدم ّ
«؟؟ [القمر يدور حول األرض] و[اجتامع األساتذة كان صعبا]».
 -2قضايا العطف بالـواو
 1-٢الـواو بين الحضور والغياب

الشيف يف كتابه اإلنشاء
حممد صالح الدّ ين ّ
أسسها ّ
من املفاهيم احلديثة ا ّلتي ّ
ّ
الواوي» .ولئن كان املجال ال يسمح باستعراض
«املحل
ّحوي للكون مفهوم
ّ
الن ّ
ّ
ّ
املحلّ ،
السياق قاعد ٌة
توصل إليه يف دراسته هذا
كل ما ّ
أهم ما يعنينا يف هذا ّ
فإن ّ
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العدد ١٢

المركب بالواو
معنى الجمع في
ّ

بأن ّ
توصل إىل إثباهتا تُفيد ّ
نحوي مهام كان ،حيمل يف ّأوله حم ّ
ال واو ّيا قابال
«كل عنرص
ّ
ّ
للتّعجيم ولعدم التّعجيم حسب قواعد مع ّينة»( .((1فهل يكون املعطوف من العنارص
الواوي؟
وبالضورة تعجيم حم ّلها
النّحو ّية ا ّلتي تستوجب دائام
ّ
ّ

حني نتحدّ ث عن تركيب العطف ،تتبادر إىل ّ
الذهن تلك العنارص ال ّثالثة ا ّلتي
تُشكّله .ولك ّن هذا ال ّثالوث ليس ثابتا يف ّ
غوي ،إذ يمكن
كل مظاهر اإلنجاز ال ّل ّ
للعطف ،أحيانا ،أن يتح ّقق عرب جتاور مبارش بني املعطوف عليه واملعطوف ،أي دون
عطف االسم (الدّ ِّال عىل ٍ
يتوسطهام .فلئن استوجب
حضور
ذات) عىل نظريه
ُ
َ
حرف ّ
ٍ
ِ
حتو ٍل من عطف النّسق إىل عطف البيان
عطف وكان
حرف
غياب هذا احلرف عالم َة ّ
ُ
الصفة ال يستوجب ذلك يف ّ
أو البدلّ ،
كل الوضع ّيات( ،((1فلنا
الصفة عىل ّ
فإن عطف ّ
«حمـمد شجاع مقـدام».
مثال أن نقول:
ّ

فتي إزاء إشكال يتع ّلق بمدى
يضعنا إمكان تغييب حرف العطف بني ّ
الص ْ
والتكيب ا ّلذي ُيغ َّيب
التكيب ا ّلذي يظهر فيه حرف العطف ّ
االختالف الدّ ال ّيل بني ّ
كيبي؟ وهل للمتك ّلم ،يف
عنه .فهل يمكن القول بانعدام الفروق الدّ الل ّية بني ّ
الت ْ
احلر ّية املطلقة يف أن خيتار اعتامد حرف
الصفة عىل ّ
مجيع وضع ّيات عطف ّ
الصفةّ ،

العطف أو عدم اعتامده؟

لقد تأكّد لدينا ،بعد تأ ّملنا وضع ّيات إنجاز ّية متعدّ دة وخمتلفةّ ،
أن الفارق الدّ ال ّيل
ِ
ِ
فارق غري ثابت الدّ رجة ،ذلك ّ
ووصلها ٌ
أن:
الصفات
بني
فصل ّ

بمجرد
َفسد وال تستقيم
ّ
تتغي بل ت ُ
 دالل َة تركيب العطف القائم عىل حرف ّحذف احلرف ،وذلك حني تكون ّ
الصف ُة املعطوف ُة خمتلف ًة يف
الذات ا ّلتي ُتيل عليها ّ
اخلارج عن ّ
املعطوف عليها ،أي حني يكون املوصوف
الصف ُة
ُ
الذات ا ّلتي ُتيل عليها ّ
صنفي .من ذلك عد ُم جواز حذف حرف العطف يف مجلة من قبيل:
متفرعا إىل
ْ
ّ
ٍ
البدهيي ّ
غري الكرات
«اشرتيت كـرات كبري ًة وصغريةً» ،فمن
ّ
أن الكرات الكبرية ُ
الصغرية.
ّ
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كبريا حني
 وضع حرف العطف بني ّالص ْ
تأثريا دالل ّيا ً
فتي بعد تغييبه ال يؤ ّثر ً
الصفة املعطوفة متطابقة يف اخلارج مع ّ
تكون ّ
الذات ا ّلتي
الذات ا ّلتي ُتيل عليها ّ
و»حممد
«حممد شجاع مقدام»
ُتيل عليها ّ
ّ
الصفة املعطوف عليها .ومن أمثلة ذلكّ :
شجاع ومقدام».

ّ
املتعاطفي جعلها
إن ما تفرضه الوضع ّية األوىل من رصامة يف اعتامد احلرف بني
ْ
عم تبدو عليه الوضع ّية ال ّثانية من ضباب ّية وما تطرحه من إشكال .فام هي
خمتلفة ّ

املتعاطفي «شجاع» و»مقدام»؟
الدّ اللة احلاصلة من إدخال احلرف بني
ْ

لقد الحظنا ّ
الصوت ّية مهلة سامع ّية
فتي ،هو من النّاحية ّ
أن حضور الواو بني ّ
الص ْ
الصفة األوىل وفهم كامل اتّصاف
اعتمدها املتك ّلم ليمنح املتق ّب َل فـرص َة تَق ُّب ِل ّ
الصف َة ال ّثانية ويستوعب كامل االتّصاف هبا أيضا .أ ّما
املوصوف هبا ،ليتق ّبل بعد ذلك ّ
يت .ومن شأن هذا االسرتسال
فتي ،فهو
الصو ّ
تغييب للفاصل ّ
ٌ
تغييب الواو بني ّ
ُ
الص ْ
ّ
الصفة ال ّثانية
وحي للمتق ّبل بيشء من االسرتسال يف الدّ اللة،
فكأن ّ
امعي أن ُي َ
الس ّ
ّ
مكملة لألوىل ومب ّينة هلا ،أو ّ
دت
فتي وقد ّات ْ
كأن ذات املوصوف تتّصف ّ
بالص ْ
ّ
ِ
ِ
غري املوصولة بحرف
الواحد ُة منهام باألخرى .وبذلك ،يتل ّقى املتق ّب ُل ّ
الصفـات َ
العطف كام لو كانت صف ًة واحدةً.
التكيب باملعنى املقرتن به بام ينسجم
الصنف من ّ
ثم ،تتّضح لنا عالقة هذا ّ
ومن ّ
ِ
جتل ّ
مع مبادئ العرفان ّيني( .((1لقد ّ
فتي يف
ّصور ّية القائم َة عىل ّاتاد ّ
أن البنية الت ّ
الص ْ
ِ
التكيب ّي َة إىل تغييب
اإلحالة اخلارج ّية
وجهت البني َة ّ
وتقاربام يف الدّ اللة املعجم ّية قد ّ
لتصو ٍر يف ذهن املتك ّلم –أراد تبليغه
حرف العطف .فليس هذا التّغييب سوى نتيجة
ّ
فتي ّ
واتادمها.
ملخاطبه -قائ ٍم عىل تقارب
داللتي ّ
الص ْ
ْ
 ٢-٢الـواو بين الجمع وغيره من المعاني

الواو أكثر حروف العطف تواترا يف كالمنا .وهي تتّسم صوت ّيا بسهولة النّطق
شفوي ،وهي يف ذلك عىل
يتكون من صوت واحد خمرجه
ّ
إذ ّأنا حرف غري مركّب ّ
تتكون من أكثر من صوت
خالف حروف عطف أخرى ذات خمارج أعرس نطقا أو ّ
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العدد ١٢

المركب بالواو
معنى الجمع في
ّ

شك ّ
«ثـم» و»لكـ ْن» .وال ّ
أن سهولة نطقها تتالءم مع سامت معنى اجلمع،
من قبيل ّ
فهو ،كام ذكرنا سابقا ،من ّأول املعاين العالئق ّية ا ّلتي يكتسب ال ّطفل القدرة عىل مت ّثلها
ثم ّ
إن املخاطب أيضا ،لبساطة هذا
ومن أكثر تلك املعاين تواترا يف فكرنا وكالمناّ .
املتعاطفي،
فظي
املعـنى ،ال حيتاج إىل ح ّيز
ْ
زمني ممتدّ إلدراك العالقة بني مدلو ْيل ال ّل ْ
ّ
فيكتفي بالواو حرفا مؤ ّديا لذلك الغرض.

يف مقابل ما يبدو من بساطة هذا احلرف صوتًا ودالل ًة ،نجده من جهة أخرى
يطرح ،دون غريه من حروف العطف األخرى ،إشكاال وذلك من ناحية ثباته يف
كيبي ومن ناحية وفائه ملعنى اجلمع.
موضع العطف ّ
الت ّ
 ١,٢,٢الواو بني العطف وغريه من املركّبات

التكيب ّيةّ ،
خيتص بأن يكون حرف عطف،
الزاوية ّ
نالحظ ،من ّ
أن حرف الواو ال ّ
ذلك أنّنا نجـد إضافة إىل ِ
وواو ال َق َسم .ومن
وواو املع ّية
واو احلال
َ
َ
واو العطف َ
املعلوم ّ
املتمامت مها
أن واو احلال وواو املع ّية حرفان يتعدّ ى هبام الفعل إىل واحد من ّ
احلال أو املفعول معهّ ،
جر استغنى عن الفعل املتعدّ ي به .غري
وأن واو ال َق َسم حرف ّ
كأنا ٌ
ّ
أصل
أن أكثر هذه الواوات تداوال يف االستعامل ال ّل ّ
غوي هي واو العطف ،حتّى ّ
فروع.
والبق ّية
ٌ

التكيبّ ،
فإن معنى اجلمع ال
الرغم من قدرة الواو عىل تغيري موضعها من ّ
وعىل ّ
ِ
للحال أو لل َق َسم .وقد
الواو أ ّيا كانت ،أي سواء كانت للعطف أو للمع ّية أو
ُيفارق َ
أشار ابن يعيش إىل ذلك قائال عن الواو« :هي ّ
تدل عىل اجلمع املطلق إالّ ّ
أن داللتَها
أعم من داللتها عىل العطف ،والدّ ليل عىل ذلك أنّا ال نجدها ُت َع ّرى من
عىل اجلمع ّ
ُعرى من معنى العطف»(.((1
معنى اجلمع وقد ت ّ
إنّنا إذن إزاء وحدة معجم ّية واحدة هي الواو ،ومعنى واحد هو اجلمع ،وبنى
تركيب ّية إعراب ّية خمتلفة .فإذا كانت هذه املركّبات بالواو ،أي العطف واملع ّية واحلال
املعجمي ودا ّلة مجيعها عىل معنى اجلمع ،كيف ُي َف َّس
وال َق َسم ،مشرتكة عىل املستوى
ّ
يب؟
اختالفها عىل املستوى ّ
كيبي اإلعرا ّ
الت ّ

165
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

املكونات إذ هو املضطلع بتأدية
يب
أساس ّ
َ
املكو َن اإلعرا ّ
ّحو القديم ّ
لئن اعترب الن ُ
العرفاين ُيشدِّ ُد عىل ّ
املعاينّ ،
تصورا)
فإن النّحو
ّصور ّية (واملعنى باعتباره ّ
أن البنى الت ّ
ّ
أصل ّ
ٌ
الرمز ّية بام فيها من تركيب ومعجم وغريمها .وبذا ،فاملعجم
لكل البنى ّ
الرمز ّية( .((1ويتأكّد لدينا هذا االسرتسال بينهام
ّ
والتكيب مسرتسالن يف إطار البنية ّ
حني نجد الواو ،وهو احلرف املوضوع معجم ّيا للدّ اللة عىل اجلمع ،حمافظا عىل داللته
التكيب ّية األنموذج ّية للجمع.
الصورة ّ
حتّى حني خيرج عن تركيب العطف ،أي ّ

ولئن أقررنا بوجود معنى اجلمع يف تلك الواوات عىل اختالف موضعها من
التكيب ،فإنّنا نرى ّ
بعضها أشب ُه بواو العطف من
ّ
قو َة هذا املعنى فيها متفاوت ٌة إذ ُ
أن ّ
بعض.

فأ ّما واو املع ّية ،فقد قال ابن يعيش يف شأهنا« :أال ترى ّ
أن واو املفعول معه يف
قولك (استوى املاء واخلشبة) و(جاء الربد وال ّطيالسة) قد نجدها تُفيد معنى اجلمع
ألنا نائبة عن (مع) املوضوعة ملعنى االجتامع»(ّ .((2إنا يف نظرنا أقرب تلك الواوات
ّ
ال ّثالث من واو العطف وأقدرها عىل أداء داللة اجلمع .ذلك أنّه كثريا ما حيصل
ال ّلبس بينها وبني واو العطف يف حال عدم رس ِم الفتحة عالم ًة للنّصب يف الكتابة أو
ِ
السكون يف النّطق ،كأن ال يذهب املتق ّبل يف مجلة «استوى املاء واخلشبة»
الوقوف عىل ّ
ٍ
إىل ّ
واو عطف ،وهو اإلمكان األقرب
أن
واو مع ّية ويفهم بدال عن ذلك ّأنا ُ
الواو ُ
َ
ّ
ولعل الالّفت للنّظر
باعتبار واو العطف أكثر تواترا يف االستعامل من واو املع ّية.
القراءتي ،إذ يكمن الفارق يف
يف مثل هذه الوضع ّية هو عدم التّباعد يف املعنى بني
ْ
فظي ،تركيب ّيا ودالل ّيا ،من التّناظر ا ّلذي يم ّثل أساس العطف
خروج العالقة بني ال ّل ْ
إىل انعدام التّناظر يف املع ّيةّ .
وإن وضع عالمة النّصب عىل لفظ «اخلشبة» جيعل منه
مفعوال معه ،ولكنّه يبقى ،يف املعنى ،شبيها باملعطوف من ناحية حضور داللة اجلمع.
ِ
الواو للمع ّية(.((2
و ّملا كان املعنى هو األصلُ ،وض َع ْت ُ
وأ ّما واو احلال ،فقد أورد ابن يعيش عنها« :وكذلك واو احلال يف قولك (جاء
ِ
ز ْيد و َيدُ ه عىل رأسـه) [ ]...غري عارية من معنى اجلمع .أال ترى ّ
مصاحبة
أن احلال
لذي احلال فقد أفادت معنى االجتامع»( .((2وإنّنا نرى ّ
أن معنى اجلمع موجو ٌد فيها
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العدد ١٢

المركب بالواو
معنى الجمع في
ّ

بدرجة َّ
قوة ممّا نجد يف واو املع ّية ،إذ تكون العالقة يف األصل بني إسناد اجلملة
أقل ّ
مه ّية
الرئيس ّية وإسناد املركّب بواو احلال قائم ًة عىل يشء من االختالف من حيث األ ّ
ّ
الدّ الل ّية كام يف املثال ا ّلذي ساقه ابن يعيش ،بل قد يصل هذا االختالف إىل درجة
التّناقض والتّقابل يف بعض األحيان كام يف مجلة من قبيل «أساء إليه وهو أخوه
الوحيد» .ولذلك تتّحد اجلملتان ّاتادا ال خيلص متاما للعطف وال خيلص متاما
السياق« :نحن نميل إىل اعتبار
للتّبع ّية ّ
التكيب ّية .يقول عبد اجل ّبار بن غرب ّية يف هذا ّ
ّ
التكيب
خاصا من ّ
خاصة ،نوعا ّ
سمه النّحاة العرب ُجال حال ّية يم ّثل حالة ّ
أن ما ّ
يرتاوح بني العطف والتّعليقّ ،
اجلملتي ال ّل ْتي يربط الواو
وأن العالقة املعنو ّية بني
ْ
بينهام ليست عطفا ِصفا وال تعليقا حمضا»(.((2
ألنا نائبة
وأ ّما واو القسم ،فهي عند ابن يعيش «ليست عارية من معنى اجلمع ّ
الشء فقد جاء معه»ّ .إنا يف نظرنا
الصق ّ
عن الباء ومعنى الباء اإللصاق ّ
والشء إذا َ

التكيب ،فهي
أضعف الواوات داللة عىل معنى اجلمع ،وذلك باعتبار خصوص ّية ّ
مضمرا ال ظاهرا.
وجير فعال
َ
حرف ينوب حرفا آخر هو الباء ّ
ومع ّ
وقوي ْ
كل ذلك ،فإنّنا ن ُِق ّر ّ
تفاوتت
وإن
ثابت
ْ
أن معنى اجلمع يف حرف الواو ٌ
ّ
ِ
اخلروج عن
قوة هذا املعنى فيه ،كانت له القدرة عىل احلفاظ عليه يف حال
قوتُه .ومن ّ
ّ
ِ
التكيب.
تركيب العطف
واحللول يف مواضع أخرى من ّ
 2,٢,٢الواو ومعنى اجلمع

اختالف خصائص حرف الواو عن خصائص بق ّية
الزاوية الدّ الل ّية،
َ
نالحظ ،من ّ
حروف العطف .ذكر ابن يعيش ذلك يف قوله« :ال ت ِ
َ
ُوجب [أي الواو] إالّ
االشرتاك
شيئي فقط يف ُحكم واحد [كذاّ ،
شيئي يف ُحكم
ولعل ّ
الصواب ،يف رأينا :بني ْ
بني ْ
واحد فقط] ،وسائر حروف العطف توجب زياد َة ُحك ٍم عىل ما ِ
توج ُبه الواو»(.((2

ّ
واو العطف ،عند أغلب النّحاة ،دا ّل ٌة عىل اجلمع املطلق .ويقصدون باجلمع
إن َ
مه ّية املدلوالت املتعاطفة أو بحسب
املطلق انعدام ّ
التتيب ،سواء كان ترتيبا بحسب أ ّ
ّأول ّية زمان وقوعها (إذا كانت املتعاطفات دا ّلة عىل أحداث) أو غري ذلك من معايري
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التتيب املمكنة .ومن األمثلة ا ّلتي ساقوها لالستدالل عىل أداء الواو معنى اجلمع
ّ
املطلق مجلة (جاءين زيد وعمرو) ،فالواو هنا دا ّلة عندهم عىل احتامل أن يكون
املجيء قد حصل من كل ْيهام يف زمان واحد ،أو أن يكون َح َصل من زيد ّأوال ،أو أن
يكون َح َصل من عمرو ّأوال(.((2

موقف مل يتبنّه إالّ عدد قليل من
التتيب ،فهو
أ ّما داللة الواو عىل اجلمع مع ّ
ٌ
أحدً ا ُيو َثق ب َعرب ّيته يذهب إىل ّ
النّحاة ،حتّى ّ
أن الواو تُفيد
إن ابن يعيش قال« :ال نَعلم َ
(((2
الرغم من ذلكّ ،
أقر هلا اإلطالق الدّ ّ
اليل ِمن النّحاة،
ّ
فإن َمن ّ
التتيب»  .وعىل ّ
داحض هلذا املوقف ا ّلذي ُيصص داللة الواو وي ِ
ٍ
ٍ
نسب
خطاب
قد بنى مقاربته عىل
َ
ِّ
ّظر نظر ًة استقرائ ّي ًة يف بعض
إليها ،إضافة إىل معنى اجلمع ،معنى ّ
التتيب .ولك ّن الن َ
التتيب يف تركيب العطف بالواو،
غوي تؤكّد إمكان وجود معنى ّ
أمثلة اإلنجاز ال ّل ّ
سواء كان تركيبا يعطف املفردات ذات ّ
املحل من اإلعراب أو تركيبا يعطف اجلمل
املستق ّلة نحو ّيا .من ذلك:
زمني إذ يسبق إعدا ُد
)(1أ َعدَّ حقيبته وسافر :خيضع احلدثان املتعاطفان إىل ترتيب ّ
َ
السفر.
احلقيبة
زمان ّ

احلريف تصميم التّحفة وطالءها :تسبق عمل ّية التّصميم ،منطق ّيا ،عمل ّية
)(2أتقن
ّ
ال ّطالء.
ِ
)ِ (3
السبب والنّتيجة،
أحس ْن إىل جارك وع ْش مطمئنّاُ :رت َ
ْ
ّب احلدثان وفق معيار ّ
فالعيش باطمئنان ناتج عن اإلحسان إىل اجلار.
الر ُ
)ّ (4
العرص زمن ّيا.
هر
جل ال ّظهر والعرص :يسبق ال ّظ ُ
صل ّ
َ

والشتاء :انقضاء اخلريف سابق زمن ّيا انقضاء ّ
)(5انقىض اخلريف ّ
الشتاء.

)(6ارتدى قميصه ومعطفه :يرتدي اإلنسان عادة املعطف بعد ارتداء القميص،
تصور خالف ذلك.
وال يمكن ،يف احلالة العاد ّيةّ ،
)(7غادر املريض فِ َ
راشه وغرفتَه :يوجد الفراش داخل الغرفة ،لذلك يغادر املريض

ثم يغادر الغرفة يف مرحلة ثانية.
فراشه يف مرحلة أوىل ّ
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العدد ١٢

المركب بالواو
معنى الجمع في
ّ

كل هذه األمثلة ا ّلتي أوردناها ،أن ن ِ
ال جمال ،يف ّ
ُنكر ّ
أن العطف يكتيس داللة
ي ِدث تغيريا يف املعنىْ ،
ترتيب ّية ،ذلك ّ
وإن كان
أن تغيري ترتيب العنارص املتعاطفة ُ ْ
عطفي ّ
تدل أداة العطف فيه عىل
التتيب يف مركّب
بسيطا .فكيف ُي َف َّس وجود معنى ّ
ّ
اجلمع املطلق؟

تطرق عبد اجل ّبار بن غرب ّية إىل هذه املسألة ،يف إطار متييزه عالقة العطف
لقد ّ
من عالقة التّعليق ،وذكر ّ
يت
أن مضمون عالقة العطف النّموذج ّية هو مضمون ذا ّ
جمرد يفيد معنى أدنىّ ،
السياق
وأن املعاين اجلزئ ّية الدّ قيقة ا ّلتي قد تكتسبها العالقة يف ّ
ّ
فمرجعها معاين املتعاطفات والعالقات القائمة بني تلك املعاين .ولذلك ،وصف
ّموذجي بكونه مضمونا مضيافا قادرا عىل إيواء عدد كبري من
مضمون العطف الن
ّ
(((2
املعاين اجلزئ ّية األخرى.

وتتداخل يف تلك املعاين اجلزئ ّية عدّ ة معطيات منها ما هو تداو ّيل ومنها ما هو
للسفر يف (ّ ،)1
عرفاين .فاملتك ّلم واملخاطب يتّفقان عىل ّ
وأن عمل ّية
أن احلقيبة ُت َعدّ ّ
ّ
تصميم التّحفة تسبق طالءها يف (ّ ،)2
وأن اإلحسان إىل اجلار سبب العيش باطمئنان
أن ال ّظهر يسبق العرص يف (ّ )4
يف ( ،)3وكالمها يعلم ّ
وأن اخلريف يسبق ّ
الشتاء يف
تصور
تصور القميص ُيرتدى فوق املعطف يف ( ،)6أو ّ
ألي منهام ّ
( ،)5وال يمكن ّ
فراش املريض خارج غرفته يف (.)7
إذن ،قد خترج الواو عن معنى اجلمع املطلق عرب ما تكتسبه من عالقة دالل ّية
ترتبط وفقها املتعاطفات .فالواو حرف عطف قادر عىل احتواء عدّ ة معان فرع ّية ال
تُلغي معنى اجلمع إنّام ُت ّصصه وتُد ّققه.
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خـاتـمـة

والتكيب
درسنا عىل امتداد هذا البحث أنموذجا من العالقات املمكنة بني املعنى ّ
ْ
ّحوي هو عالقة اجلمع باملركّب بالواو .ولقد خ ُلصنا ،من ّ
كل ذلك ،إىل عدد من
الن ّ
مهها:
النّتائج أ ّ
 ّيدل املركّب بواو العطف عىل تعدّ د عنارص غري متجانسة ال يمكن مجعها يف
صيغة لفظ واحد جامع ،أي عرب صيغة اجلمع.

يؤ ّدي العطف ،باعتباره تركيبا تقوم بنيته عىل التّجاور ال عىل التّامهي ،معنىربز هذه ال ّثنائ ّية ،ثنائ ّية
اجلمع مشو ًبا بيشء من املعنى النّقيض أي االفرتاق .و َت ُ
ّصور ّ
هني يف
االجتامع واالفرتاق ،أو االتّصال واالنفصال ،عىل مستوى الت ّ
الذ ّ
لغوي إىل آخر.
درجات متفاوتة من سياق
ّ

التكيب ّية عىل غري أداة عاطفة ،وذلك يف عطف بعض
إمكان قيام بنية العطف ّالتكيب اخلايل من حرف العطف
الصفات عىل بعضها.
نف من ّ
الص ُ
ويرس ُخ هذا ّ
ّ
ِّ
رفي واتّصاهلام.
معنى اجتامع ال ّط ْ
معنى اجلمع ثابت يف حرف الواو ،فالواو حتافظ عىل هذا املعنى حتّى إذاخرجت عن تركيب العطف إىل تركيب آخر ،كورودها للمع ّية أو احلال أو ال َق َسم،
يتلون هبا معنى اجلمع وتنضاف
أو إذا استقطبت من معاين املتعاطفات
معاين جديد ًة ّ
َ
إليه.
ثم ،لنا أن نستخلص من ّ
كل ما سبق مت ّثال للعالقة بني املركّب بالواو ومعنى
ومن ّ
درجتي:
اجلمع ،فاجلمع ال يفارق واو العطف ولكنّه كامن فيها بإحدى
ْ

درجة أوىل هي اجلمع املطلق الوارد يف تركيب عطف تكون فيه املتعاطفاتوالتكيب والدّ اللة.
ّصور ّ
متكافئة ومتوازية يف الت ّ

درجة ثانية هي اجلمع وقد اكتسب من داللة املتعاطفات وعالقتها يف ما بينهامعاين فرعية ال تُلغيه إنّام تُد ّققه وتوجهه و ُت ْث ِر ِ
يـه.
ّ
ّ
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العدد ١٢

المركب بالواو
معنى الجمع في
ّ

وإذا جتاوزنا دائرة العطف بالواو إىل ّ
كل ما يمكن أن ترد عليه الواو من أشكال
تركيب ّية وجدنا درجة ثالثة هي معنى اجلمع متوازيا مع معان أخرى ال ّ
تقل عنه قيمة
كمعنى التّقابل .ويف ذلك دليل عىل ّ
أن داللة بعض حروف املعاين تُكتسب من
التكيب ا ّلذي ُ ِ
تأصل احلرف يف
ّ
«خل َقت» يف األصل له .وبذلك ،ال نتحدّ ث عن ّ
التكيب ورسوخه يف احلرف.
تأصل ّ
ّ
التكيب فحسب ،بل نتحدّ ث أيضا عن ّ
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الهوامش Endnotes

ّحوي للكون،ج،2
الشط واإلنشاء الن ّ
((( انظرّ - :
الشيفّ ،
حممد صالح الدّ ين ّ
ص.1191
السالم عيساوي ،العالقات املعنو ّية يف البنية النّحو ّية ،ص.176
 -عبد ّ

السالم عيساوي ،العالقات املعنو ّية يف البنية النّحو ّية ،ص ص -181
((( انظر :عبد ّ
.195
العرفاين ،ص ،37وص ص -44
((( انظر :عبد اجل ّبار بن غرب ّية ،مدخل إىل النّحو
ّ
.47

السياق إىل قسم ُخ ّصص لدراسة عالقة العطف باجلمع والتّثنية يف:
((( نحيل يف هذا ّ
الشيف ،مواضع احلرف ودالالته يف العرب ّية ،بحث لنيل شهادة الدّ كتورا
إيامن ّ
يف ال ّلغة العرب ّية وآداهبا ،إرشاف األستاذ خالد ميالد ،ك ّل ّية اآلداب والفنون
السنة اجلامع ّية  ،2017/2016ص
واإلنسان ّيات بمنّوبة( ،عمل مرقون)ّ ،
ص.346-341
األول ،ج ،8ص.678
((( ابن منظور ،لسان العرب ،املج ّلد ّ

((( انظرBates, E. Language and context; the acquisition of :
.pragmatics

((( انظر.Brown, R. A first language; the early stages :

(((

انظرGaëlle Boutolini Mounanga, Étude de l’acquisition des :

.connecteurs du récit parlé, p20

حممد صالح
الروابط ودالالهتا .انظرّ :
الشيف عن مراحل اكتساب ّ
((( حتدّ ث ّ
ّحوي للكون ،ج ،1ص ص.214-213
الشيفّ ،
الدّ ين ّ
الشط واإلنشاء الن ّ
العرفاين خمالف لذلك ،ذلك ّ
ّحوي» ّ
أن العرفان ّيني
ألن التّم ّثل
ّ
( ((1قلنا يف «التّم ّثل الن ّ
يرون ّ
تكون نظاما شكل ّيا مستق ّ
ال بنفسه وإنّام هي بنى رمز ّية
أن« :البنى النّحو ّية ال ّ
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العدد ١٢

المركب بالواو
معنى الجمع في
ّ

والصف
ختدم املضامني املفهوم ّية من حيث ت َُش ِّك ُلها وت َْر ُمز إليها ]...[ .واملعجم ّ
الرمز ّية وما الفصل بينها إالّ
واإلعراب يم ّثل مجيعها اسرتساال من الوحدات ّ
الزنّاد ،نظر ّيات لسان ّية عرفن ّية ،ص.99
فصل
اعتباطي» .األزهر ّ
ّ

حممد ّ
الشاوش ،أصول حتليل اخلطاب ،ج ،1ص.417
(ّ ((1
حممد ّ
الشاوش ،أصول حتليل اخلطاب ،ج ،1ص.461
(ّ ((1

تطرقنا يف مقال سابق إىل املقاربة العرفان ّية للعطف عند النغاكر ،وب ّينّا كيف
(((1
ّ
العرفاين وتوصيفاته املفهوم ّية أن يدرس ظاهرة
استطاع استنادا إىل منهج النّحو
ّ
ّقليدي والنّظر ّيات ال ّلسان ّية غري العرفان ّية
العطف دراسة تتجاوز قصور النّحو الت
ّ
غوي القواعد.
الربط باحلرف ا ّلتي خيرق إنجازها ال ّل ّ
عن تفسري وضع ّيات ّ
عرفاين :نظر ّية النغاكر أنموذجا،
الشيف ،حروف املعاين من منظار
انظر :إيامن ّ
ّ
ال ّلسان ّيات العرب ّية ،يوليو  ،2020العدد .11
( ((1انظر مبحث العطف عند النغاكر يف:

- Langacker (Roland W): Cognitive grammar : a basic introduction,
p406.

ّحوي للكون ،ج ،1ص.592
الشيفّ ،
حممد صالح الدّ ين ّ
الشط واإلنشاء الن ّ
(ّ ((1

الشيف ،مواضع احلرف ودالالته يف العرب ّية،
السياق ،انظر :إيامن ّ
ّوسع يف هذا ّ
( ((1للت ّ
بحث لنيل شهادة الدّ كتورا يف ال ّلغة العرب ّية وآداهبا ،إرشاف األستاذ خالد ميالد،
السنة اجلامع ّية
ك ّل ّية اآلداب والفنون واإلنسان ّيات بمنّوبة( ،عمل مرقون)ّ ،
 ،2017/2016ص ص.324-314

التكيب يف الدّ اللة العرفان ّية انظر :منانة محزة
ّوسع يف قض ّية تراجع دور ّ
( ((1للت ّ
التكيب/اإلعراب يف إنتاج الكالم
الصفاقيس ،الدّ اللة العرفان ّية وتراجع دور ّ
ّ
وتأويله ،ضمن :ال ّلسان ّيات العرب ّية ،سبتمرب  ،2015العدد .2
املفصل ،ج ،8ص.90
( ((1ابن يعيش ،رشح ّ
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العرفاين» يف :توفيق
املخصص للحديث عن «االسرتسال يف النّحو
( ((1انظر القسم
ّ
ّ
«األس َمنَة» واألسامء املتّصلة بالفعل يف العرب ّية،
العرفاين يف دراسة
قريرة ،املنوال
ْ
ّ
ضمن :حول ّيات اجلامعة التّونس ّية ،2012 ،العدد .57

ّطور
وانظر أيضا قسم« :التّمييز بني املعجم والنّحو» يف :عبد العزيز املسعودي ،الت ّ
لساين يف ظاهرة اإلنحاء ،ص ص.42-35
غوي بني املعجم والنّحو :بحث ّ
ال ّل ّ

املفصل ،ج ،8ص ص .91-90
( ((2ابن يعيش ،رشح ّ

الشيف « :يمكننا وصف ّيا أن نقتنع ّ
بأن املفعول معه
حممد صالح الدّ ين ّ
( ((2يقول ّ
نبي أنّه ينبغي أن يكون يف املعنى معطوفا
مفعول معه .ولكن أليس من الالّزم أن ّ
وأن النّحو قد اختار الواو للمع ّية ليشري إلينا ّ
وأن هذا املعنى هو من النّحوّ ،
ّ
بأن
ّحوي هو األصلّ ،
وأن العطف واملع ّية يف األبنية ال ّلفظ ّية صورتان من
املعنى الن ّ
ّحوي للكون ،ج ،1ص.605
بنية واحدة؟»ّ .
الشط واإلنشاء الن ّ

املفصل ،ج ،8ص.91
( ((2ابن يعيش ،رشح ّ

العرفاين ،ص.133
( ((2عبد اجل ّبار بن غرب ّية ،مدخل إىل النّحو
ّ
املفصل ،ج ،8ص.90
( ((2ابن يعيش ،رشح ّ

اجلرجاين ،دالئل
( ((2انظر ما أورد اجلرجاين يف حتليله هذه اجلملة :عبد القاهر
ّ
اإلعجاز ،ص.240
املفصل ،ج ،8ص.91
( ((2ابن يعيش ،رشح ّ

العرفاين ،ص ص.129-128
( ((2عبد اجل ّبار بن غرب ّية ،مدخل إىل النّحو
ّ

ربيع اآلخر 144٢هـ  -يناير  202١م

174

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

العدد ١٢

المركب بالواو
معنى الجمع في
ّ

قائمة المصادر والمراجع

 ابن منظور (أبو الفضل مجال الدّ ين) ،لسان العرب ،القاهرة ،دار املعارف،د.ت.

املفصل ،القاهرة ،إدارة ال ّطباعة املنري ّية ،د.ت.
 -ابن يعيش (مو ّفق الدّ ين) ،رشح ّ

العرفاين ،مسكيلياين للنّرش وك ّل ّية
 بن غرب ّية (عبد اجل ّبار) ،مدخل إىل النّحوّ
اآلداب والفنون واإلنسان ّيات بمنّوبة.2010 ،

اجلرجاين (عبد القاهر) ،دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،بريوت ،املكتبة
ّ
العرص ّية.2007 ،
التكيب/اإلعراب
الصفاقيس (مـنانـة) ،الدّ اللة العرفان ّية وتراجع دور ّ
 محزة ّيف إنتاج الكالم وتأويله ،ضمن جم ّلة :ال ّلسان ّيات العرب ّية ،سبتمرب  ،2015العدد .2

الزنّاد (األزهر) ،نظر ّيات لسان ّية َع ْر َفن ّية ،الدّ ار العرب ّية للعلوم نارشون ودار
 ّعيل احلا ّمي ومنشورات االختالف ،تونس ،ط.2010 ،1
ّ
حممد ّ

 ّ(حممد) ،أصول حتليل اخلطاب يف النّظر ّية النّحو ّية العرب ّية :تأسيس
الشاوش ّ
واملؤسسة العرب ّية للتّوزيع بتونس ،2001 ،سلسلة
ّص ،ك ّل ّية اآلداب بمنّوبة
نحو الن ّ
ّ
ال ّلسان ّيات .14

الشيف (إيامن) ،مواضع احلرف ودالالته يف العرب ّية ،بحث لنيل شهادة
 ّالدّ كتورا يف ال ّلغة العرب ّية وآداهبا ،إرشاف األستاذ خالد ميالد ،ك ّل ّية اآلداب والفنون
السنة اجلامع ّية .2017/2016
واإلنسان ّيات بمنّوبة( ،عمل مرقون)ّ ،

عرفاين :نظر ّية النغاكر أنموذجا،
الشيف (إيامن) ،حروف املعاين من منظار
 ّّ
ضمن جم ّلة :ال ّلسان ّيات العرب ّية ،يوليو  ،2020العدد .11

ّحوي للكون :بحث يف
(حممد صالح الدّ ين)ّ ،
 ّالشط واإلنشاء الن ّ
الشيف ّ
األسس البسيطة املو ّلدة لألبنية والدّ الالت ،جامعة منّوبة ،منشورات ك ّل ّية اآلداب،
 ،2002سلسلة لسان ّيات .16
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السالم) ،العالقات املعنو ّية يف البنية النّحو ّية :مقاربة لسان ّية،
 عيساوي (عبد ّجامعة منّوبة ،منشورات ك ّل ّية اآلداب والفنون واإلنسان ّيات بمنّوبة.2010 ،

«األس َمنَة» واألسامء املتّصلة بالفعل
العرفاين يف دراسة
 قريرة (توفيق) ،املنوالْ
ّ
يف العرب ّية ،ضمن :حول ّيات اجلامعة التّونس ّية ،2012 ،العدد .57

الزنّاد ،دار سيناترا
 النقاكر (رونالد) ،مدخل يف النّحوالعرفني ،ترمجة األزهر ّ
ّ
للتمجة.
للنّرش ومعهد تونس ّ

لساين
غوي بني املعجم والنّحو :بحث
ّطور ال ّل ّ
 املسعودي (عبد العزيز) ،الت ّّ
يف ظاهرة اإلنحاء ،مركز امللك عبد اللّ بن عبد العزيز الدّ و ّيل خلدمة ال ّلغة العرب ّية،
السعود ّية ،ط.2019 ،1
اململكة العرب ّية ّ
- Bates (E.): Language and context; the acquisition of pragmatics. New York, Academic Press, 1976.
- Brown (R.): A first language; the early stages. Cambridge,
Harvard University Press, 1973.

- Evans (Vyvyan) and Green (Melanie): Cognitive Linguistics:
An Introduction, Edinburgh university press, 2006.
- Langacker (Roland W): Cognitive grammar: a basic introduction, Oxford university press, 2008.
- Mounanga )Gaëlle Boutolini(: Étude de l’acquisition des
connecteurs du récit parlé (enfants francophones), Linguistique, 2010.
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

السياسي أنموذجا
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
عرفانية
معجمية
مقاربة
ّ
ّ
د.نجالء شعير *

( )

الملخص:
ّ

نتبي دور
مدونة املعجم
نريد يف هذا البحث -ومن خالل ّ
السيايس  -أن ّ
ّ
ُسهل انتقال
االستعارة يف التّوليد
االقرتايض ،وأن نبحث يف اخللف ّية العرفان ّية التي ت ّ
ّ
االستعارة بني األلسن عرب املقرتضات الدالل ّية ،وهو انتقال تؤ ّمنه يف األغلب الرتمجة
احلرف ّية.

ونستند يف هذا العمل إىل مقاربة معجم ّية عرفان ّية تسعى إىل الكشف عن أوجه
التابط بني املقرتضات الدالل ّية باعتبارها موضوع النّقل الدال ّيل واالستعارة
ّ
ختتص
باعتبارها آل ّية ذهن ّية لبناء املقرتضات والرتمجة احلرف ّية باعتبارها آل ّية معجم ّية ّ
بعملية النّقل .ونرمي إىل الكشف عن الوجيهة العرفان ّية cognitive interface
املشرتكة ا ّلتي يبنيها العرفان
االجتامعي
الفضائي  spatial cognitionوالعرفان
ّ
ّ
 social cognitionيف املقرتضات املتولدة استعاريا ،وذلك بالكشف عن التّمثيالت
االجتامع ّية والفضائ ّية املشرتكة ا ّلتي تضمن كون ّية االستعارة وكونية املقرتضات
ربر عفو ّية النّقل الدال ّيل بني ال ّلغات.
الدالل ّية وت ّ
الكلامت املفاتيح :االقرتاض الداليل -االستعارة املقرتضة -التكافؤ االستعاري-
االجتامعي.
الفضائي -العرفان
العرفان
ّ
ّ

مدرسة يف املعهد العايل للغات بتونس وعضو مجع ّية املعجم ّية العرب ّية بتونس.
* باحثة يف املعجم ّية ّ
أرسل البحث بتاريخ 2020/11/23م ،وقبل للنرش بتاريخ 2020/12/27م..
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Abstract :
Using political lexicon as a corpus, this paper deals with the role
of metaphor in borrowed neology, and looks into the cognitive
background that facilitates the transmission of metaphors
between languages through semantic borrowing mostly secured
by literal translation.
On the basis of a cognitive lexical approach, this paper also seeks
to reveal the interconnections between (1) semantic borrowing
as the subject of semantic transmission, and (2) metaphor as a
mental mechanism for the construction of borrowings, and (3)
literal translation as a lexical mechanism for transmission. This
is to show, ultimately, the common cognitive interface built by
social and spatial cognition in borrowed metaphors, to reveal the
common social and space representations that guarantee the
universality of metaphors and semantic borrowings and justify
the spontaneous character of semantic transmission between
languages.
Key words: Semantic Borrowing - Borrowing MetaphorMetaphorical Equivalence- Spatial Cognition- Social Cognition

:تقديم

معجمي عا ّم ُيعنى بمظاهر
يتنزل بحثنا يف االستعارة املقرتضة ضمن إطار
ّ
ّ
l’emprunt métaphorique /  فاالستعارة املقرتضة.(((التو ّلد يف املعجم
ّ  وهي،املعجمي
حل من
 آل ّية من آل ّيات التّوليدmetaphorical borrowing
ّ
،احللول ا ّلتي ترتئيها ال ّلغة لسدّ خانات فارغة مل تنجح سائر آليات التّوليد يف ملئها
ّ ولكنّه
ربره مجعها بني نوعني خمتلفني
ّ  أ ّما تعقدّ ه في،احلل األكثر تعقيدا واأللطف أثرا
ّ  وال،(((االقرتايض
شك
املعجمي ومها التّوليد الدّ ال ّيل والتّوليد
من أنواع التّوليد
ّ
ّ
ّ
 وأ ّما،عم يتم ّيز به التّوليد ال ّثاين
ّ أن ما يتم ّيز به التّوليد
ّ األول من خصائص خيتلف

ّوليدي فيربره اجلمع بني تلك اخلصائص املختلفة يف مستوى واحد من
لطف األثر الت
ّ
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

ثري عمل ّية التو ّلد وجيعلها أكثر كثافة وحرك ّية.
التّوليد وهو ما من شأنه أن ُي َ

واملقصود باالستعارة املقرتضة يف هذا البحث هو كل معنى ُبني بناء استعار ّيا يف
املعجمي
لغة مصدر ثم نقل إىل لغة هدف (مورد) بحسب ما تسمح به آليات النّقل
ّ
بني ال ّلغات فتو ّلدت به وحدة معجم ّية جديدة .وبحثنا لذلك يرصد حرك ّية انتقال
املعنى ال داخل ال ّلغة الواحدة ،بل بني ال ّلغات .وانتقال املعنى بني اللغات يفرتض
مبدئ ّيا إ ّما اشرتاكا طبيع ّيا بني اجلامعات اللغو ّية املختلفة يف تداول املعنى متى كان

ذلك املعنى معروفا بني أفرادها ألنّه ُييل إحالة مرجع ّية إىل مداليل مشرتكة ،وإ ّما
قابل ّية نظام تلك اجلامعات اللغو ّية الستقبال املعنى الغريب باستيعابه ثم تداوله.
املركزي ا ّلذي يطرحه هذا البحث هو:
واإلشكال
ّ

يتم نقل املعنى املبني استعار ّيا من لغة مصدر  langue sourceإىل لغة
«كيف ّ
هدف langue cible؟ وهل يقترص أمر النّقل عىل بنية ال ّلغة أم يتعدّ اها إىل البنية
التصور ّية؟
وهو إشكال يستدعي مجلة من اإلشكاالت الفرع ّية األخرى من قبيل:

الداخيل مع هذا املعنى الوارد؟ وهل يقتيض وروده
كيف يتعامل نظام ال ّلغة
ّ
تفعيل أنظمة توليد موازية لألنظمة التي و ّلدته يف لغته األصل أم للغة املورد نظامها
اخيل ا ّلذي خيتلف رضورة عن أنظمة التّوليد يف سائر ال ّلغات؟
الدّ ّ
وما هو ّ
بالتمجة احلقيق ّية؟ وهل يمكن
التمجة احلرف ّية يف عمل ّية النّقل مقارنة ّ
حظ ّ
االستعاري دون غريه من املعاين املنقولة؟
اعتامدها مقياسا يف ضبط املعنى
ّ

وهل يمكن لالستعارة املقرتضة أن تكشف عن اخللف ّيات العرفان ّية والتّمثيالت
جمرد أسلوب كام ا ّدعى
االجتامع ّية الكربى ا ّلتي تؤكّد فعال أن االستعارة أكثر من ّ
اليكوف وجونسون منذ أكثر من ثالثني سنة؟

اخرتنا لإلجابة عن خمتلف هذه اإلشكاليات إطارا معجميا يبحث يف أسس
نقسم
التّوليد
املعجمي وعرفان ّيا يستفيد من نظر ّية االستعارة املفهوم ّية ،فرأينا أن ّ
ّ
املعجمي وعاجلنا
األول بمسألة النّقل
بحثنا إىل ثالثة حماور كربىُ ،عنينا يف املحور ّ
ّ
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فيه فرض ّيات نقل املعنى من لغة إىل أخرى  ،وركّزنا عىل نوع من النّقل هو الذي يعنينا
وفصلنا القول يف أنواعه ،ثم
بدرجة أوىل يف هذا البحث وهو االقرتاض الدّ ال ّيلّ ،
سميناه حالة
ح ّللنا نوعا من االقرتاض الدال ّيل هو االستعارة املقرتضة ا ّلتي مت ّثل ما ّ
االستعاري» يف نقل املعنى  ،Equivalence Métaphoriqueوتتبعنا
«التّكافؤ
ّ
التمجة احلرف ّية يف ذلك ،وانتهينا يف املحور
حرك ّية انتقاهلا إىل ال ّلغة اهلدف ودور ّ
وبمفهومي العرفان
االستعاري بنظر ّية االستعارة املفهوم ّية
ال ّثاين إىل ربط االقرتاض
ّ
ْ
يفس حرك ّية االستعارة واخرتاقها
الفضائي والعرفان
الربط الذي ّ
االجتامعي ،وهو ّ
ّ
ّ
توليدي يكشف انتظام بنيتنا التصور ّية
لألنظمة اللغو ّية رغم رصامتها ،فهي مظهر
ّ
املعجمي .وقارنّا يف املحور الثالث خصائص االستعارة
املؤ ّثرة يف نظام ّية التّوليد
ّ
املقرتضة املو ّلدة لوحدات معجم ّية ،وهي التي أطلقنا عليها يف املحور ال ّثاين مصطلح
املعجمة» ،باالستعارة اجلارية يف الرتاكيب واجلمل يف مستوى مفهوم
«االستعارة
ّ
املختصة يف ترمجة االستعارة.
«التّكافؤ» الذي قامت عليه بعض املناويل
ّ
المعجمي:
 -1في ال ّنقل
ّ

املعجمي ضمن ما يمكن أن نصطلح عليه بـعمل ّية النّقل
يتنزل مفهوم االقرتاض
ّ
ّ
املعجمي  ،Le Transfert Lexical/ Lexical Transferringواملقصود بالنّقل
ّ
املعجمي حرك ّية الوحدات املعجم ّية وانتقاهلا داخل ال ّلغة الواحدة أو بني ال ّلغات.
ّ
فالوحدات املعجم ّية أفراد لغو ّية هلا خصائص مت ّيزها وتضمن استقالهلا ومتنحها
(((
حتجرها وتك ّلسها وال يمنع أن
تفردها ال يعني ّ
التفرد يف املعجم  .ولك ّن ّ
خصيصة ّ

يمسهام
كيل منقول
يلحقها تغيري
ّ
فيمس وجهها الدا ّيل أو وجهها املدلو ّيل أو ّ
ّ
جزئي أو ّ
املعجمي إذن مظهر من مظاهر
معا بحسب ما تقتضيه الغاية التواصل ّية للغة .فالنّقل
ّ
حرك ّية الوحدات العجم ّية وشكل من أشكال التّفاعل الذي جيعل اللغة ح ّية.
المعجمي
 1-1أنواع ال ّنقل
ّ

داخيل يقع بني
معجمي
املعجمي )1( :نقل
ُيقدّ م املعجم مظهرين من النّقل
ّ
ّ
ّ
مكوناهتا
وحدات ال ّلسان الواحد ،تستبدل فيه الوحدات املعجم ّية ،أو بعض
ّ
الصوت ّية والرصف ّية والدالل ّية بعض خصائصها بخصائص أخرى سواء اقترص األمر
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

خارجي يقع بني
معجمي
عىل الوجه الدّ ايل أو امتدّ إىل الوجه املدلو ّيل ،و( )2نقل
ّ
ّ
املعجمي» .l’Emprunt Lexical
وحدات ألسنة خمتلفة ومت ّثله ظاهرة «االقرتاض
ّ

واخلارجي ختتلف مستويات وقوعه ،فقد يكون نقال
اخيل
ّ
والنّقل بنوعيه الدّ ّ
شكل ّيا إذا وقع يف مستوى الدّ ال ويكون دالل ّيا إذا وقع يف مستوى املدلول ،ومن

الداخيل نقل صيغة صفة الفاعل «فاعل» يف العرب ّية
الشكيل
املعجمي
أمثلة النّقل
ّ
ّ
ّ
الصفة املش ّبهة «فعيل»
الصفة املش ّبهة يف «طاهر» و«عابد» ،أو نقل صيغة ّ
للتّعبري عن ّ
للتّعبري عن صفة املفعول يف «قتيل» و«جريح» ،أو النّقل املتح ّقق ببعض ال ّظواهر
نتحصل به مثال عىل وحدة مثل «جذب»
املكاين ا ّلذي
الصوت ّية ،من قبيل القلب
ّ
ّ
عوضا عن الوحدة «جبذ» ،أو اإلقحام(((  l’intrusionالذي تنتقل به بنية املفردة
الثي إىل ّ
من ّ
باعي يف نحو «بلسم» وكانت قبل النّقل «بلس»؛
الر ّ
الشكل ّ
الشكل ال ّث ّ
الداخيل ظاهرة املجاز بمختلف رضوهبا املتح ّققة
املعجمي الدّ ال ّيل
ومن أمثلة النّقل
ّ
ّ
إ ّما بتضييق املعنى وإ ّما بتوسيعه ،نحو نقل داللة «الصالة» من التعبري عن «الدّ عاء»
«الس ّيارة» من التّعبري عن القافلة
إىل التّعبري عن ركن من أركان اإلسالم ،ونقل داللة ّ
املخصصة حديثا للتّن ّقل ،ونقل
اخلاصة
الصحراء إىل التّعبري عن العربة
ّ
ّ
السائرة يف ّ
ّ
«الزوجة»؛ ومن أمثلة النّقل
داللة «األهل» من التّعبري عن «العائلة» إىل التّعبري عن ّ
يت ،أي اقرتاض وحدة صوت ّية
الشكيل
املعجمي
الصو ّ
اخلارجي االقرتاض يف النّظام ّ
ّ
ّ
ّ
 ،un phonèmeنحو اقرتاض الصوتم  /g/من الفرنس ّية أو الصوتم ،/v/
الصفية ،أي اقرتاض وحدة رصف ّية  un morphèmeحاملة
واالقرتاض يف البنية ّ
لداللة حمدّ دة ،نحو داللة املبالغة يف ّ
اللحقة «وت» املقرتضة من اليونان ّية إىل العرب ّية
يف «الهوت» و»طاغوت» ،أو داللة «املذهب» يف الالحقة « »ismeاملقرتضة من
الفرنس ّية يف «زواليزم» و«مقرونيزم»((( .ومن أمثلة النّقل الدّ ّ
اخلارجي ،أي
اليل
ّ
االقرتاض الدال ّيل ،نقل املداليل «انتخاب» و»نائب برملاين» و»برملان» و»دستور»
و»ديمقراط ّية» و«رأسامل ّية» و«بروتوكول»(((  ،وهي مجيعها مداليل غريبة عن ال ّثقافة
العرب ّية منقولة إىل لغتها.
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خارجي يقوم عىل أخذ لغة هدف مفردات من لغة
معجمي
وإذن فاالقرتاض نقل
ّ
ّ
تتكون من ّاتاد دال ومدلول
مصدر لسدّ خانات فارغة يف معجمها ،وألن املفردة ّ
ّ
املعجمي يكون ذا ثالثة مظاهر(((:
فإن النّقل باالقرتاض
ّ

األول يم ّثله االقرتاض التّام وهو نقل وحدة تا ّمة بداهلا ومدلوهلا إىل لغة
1.املظهر ّ

هدف مع حماوالت يف ترييضها لتستجيب خلصوصيات نظاميها الصويت والرصيف.

والرصيف
يت
2.املظهر الثاين يم ّثله االقرتاض
اجلزئي الدّ ا ّيل أي االقرتاض الصو ّ
ّ
ّ
يت
ال ّلذان يكتفيان بنقل صواتم أو رصافم للغة اهلدف غريبة عن نظاميها الصو ّ
والرصيف.
ّ

اجلزئي الدال ّيل ويقوم عىل نقل املدلول من ال ّلغة
3.املظهر ال ّثالث يم ّثله االقرتاض
ّ
املصدر إىل ال ّلغة اهلدف(((.
َ
املعجمي
ويفرتض االقرتاض
ضبط اخلانات الفارغة  les cases videsالتي
ّ
املعجمي ،واخلانات الفارغة هي احلاالت ا ّلتي ال يكون فيها
تتم فيها عمل ّيات النّقل
ّ
ّ
ّ
الطبيعي للحياة.
ّطور
معبة عن املعنى اجلديد أو الوافد بفعل الت ّ
ّ
دوال يف تلك اللغة ّ

ويكون االقرتاض ح ّ
ال مللء تلك اخلانات سواء باستيعاب املفردة األجنب ّية وبقائها
دخيلة أو بتحويلها وتعريبها .وتلك اخلانات تكون إ ّما خانات تا ّمة إذا كان العنرص
املنقول هي الوحدة املعجم ّية بوجهيها الدّ ايل واملدلويل أو بأحدمها ،وإ ّما خانات
مكونات الوحدة ،فنقل صوتم أو نقل
مكونا من ّ
جزئ ّية إذا كان العنرص املنقول ّ
إضايف يف الكلمة يتم يف مستوى اخلانة اجلزئية يف املفردة،
رصفم للتّعبري عن معينم
ّ
وهو يف حالة «طاغوت» مثال الحقة رصف ّية ،أ ّما نقل املدلول فيكون لسدّ فراغ دال ّيل
يف تلك ال ّلغة ،وتكون اخلانة التي يملؤها ذلك املدلول خانة تا ّمة يؤ ّمنها الدال امللحق
ليعب
تم توليده معجم ّيا ّ
به املدلول اجلديد سواء كان ذلك الدّ ال قائام يف اللغة أو ّ
املعجمي يف حالة االقرتاض الدّ ال ّيل من أعقد
عن ذلك املدلول .ولذلك يعترب النّقل
ّ
إخضاع الوحدة املقرتضة لنظام العرب ّية
أنواع النّقل وأكثرها تش ّعبا ،فمن جهة جيعل
ُ
َ
املدلول يتس ّلل تدرجييا إىل ثقافة املجموعة حتى ُيتجاهل أصله نحو «رأسامل ّية» من

االنغليز ّية  capitalismو «مجهور ّية» من الفرنس ّية  républiqueو«قنصل» من
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

الفرنس ّية  consulو«سفري» من الفرنس ّية  ambassadeur؛ ومن جهة ثانية قد يغ ّيب
َ
تضييق املفهوم اجلديد ملعنى ّ
األصول املقرتضة لذلك
الدال القديم – بمرور الزمن –
ُ
املدلول يف «منظومة» أو «نظام»  systèmeمثال و«رئيس»  presidentو«كاتب»
( secrétaire (d’étatو»رشطة»  policeومجيعها من الفرنس ّية ،ومن جهة ثالثة
فيكون نوعا مركبا من النّقل
اخيل
ّ
قد يلتبس االقرتاض الدال ّيل بالنّقل الدال ّيل الدّ ّ
الفعل«صوت» وقد انتقل معناه داخل ّيا من
املعجمي ،من قبيل النّقل املثبت يف داللة
ّ
ّ
«صاح بصوت عال» إىل «انتخب» ،وهو يف املقابل مدلول منقول من لغة أخرى
ويعب عن ثقافة سياسية غربية منقولة إىل الثقافة العربية تتمثل يف عمل ّية االقرتاع،
ّ
(((
ب عن
أو يف الفعل «غ ّطى» الذي يعني يف األصل «سرت وحجب» ولكنّه صار ُيع ّ
معنى مقرتض مرتبط باملجال اإلعالمي ويعني «نقل اخلرب أو املشهد أو احلادثة نقال
وافيا» ...وإمجاال ينتج تع ّقد االقرتاض الدّ ال ّيل عن ّاتاد املدلول املقرتض بالدّ ال بعد
ّ
وحتوله إىل دليل له خصائصه التّمييز ّية التي متنحه خصيصتي
جتذره يف ال ّلغة املورد ّ
املعجمي.
وتؤهله ليكون مصدرا للتّوليد
والتفرد
التّم ّيز
ّ
ّ
ّ
الداللي:
 2-1االقتراض
ّ

اخلارجي ا ّلذي يقوم عىل نقل
االقرتاض الدال ّيل إذن هو نوع من النّقل الدّ ال ّيل
ّ
مدلول وحدة معجم ّية من لغة مصدر إىل لغة هدف .وألنّه ينعقد عىل نقل املعنى
فإن النّقل ستختلف أنواعه بحسب طبيعة املعنى املنقول ،وال نقصد بطبيعة املعنى
خصوص ّية تعبريه عن املدلول املنقول وإمكان ّية تصنيفه بحسب احلقول املعجم ّية
والعلمي بني ّ
الشعوب ،ولك ّن املقصود بطبيعة
احلضاري
ا ّلتي تكشف مظاهر التّأ ّثر
ّ
ّ
ُ
أشكال تو ّلده يف ال ّلغة املصدر أوال ومربر انتقاله إىل ال ّلغة اهلدف ثانيا ،فتربير
املعنى
االقرتاض الدّ ال ّيل باحلاجة إىل التّعبري عن مداليل جديدة وافدة عىل ال ّثقافة العربية
وسدّ خانات فارغة يف معجمها ال يمكن أن يع ّلل إجرائيا عمل ّية النّقل ،وال يمكن
التمجة احلرف ّية يف نقل بعض املداليل ورفضها يف نقل مداليل
يفس مثال قبول ّ
أن ّ
ّ
ولعل البحث يف األصول التوليد ّية للمعاين وتت ّبع سبل انتقاهلا يف عمل ّية
أخرى،
النّقل يمكنهام أن يكشفا وجها من وجوه نظامية النّقل الداليل بني اللغات.
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واملعاين ا ّلتي تؤ ّدهيا الوحدات املعجم ّية العا ّمة البسيطة واملركّبة نوعان)1( :
معان حقيق ّية وهي املعاين املوضوعة ا ّلتي اتّفق عىل تداوهلا بني اجلامعة اللغو ّية،
أي هي «املعاين األول» عىل حدّ تعبري عبد القاهر اجلرجاين أو «املعاين املفردة» عىل
الثواين» أو «املعاين
حدّ تعبري إبراهيم بن مراد(((1؛ و( )2معان جماز ّية :وهي «املعاين
ّ
اخيل ا ّلتي حتدّ ثنا عنها يف
التأليف ّية» التي تو ّلدت يف املعجم بفضل عمل ّيات النّقل الدّ ّ
حقيقي موجود يف
السابق .فالدّ ال بسيطا كان أم مركّبا إ ّما أن حييل إىل معنى
ّ
العنرص ّ
الذهني ،وإ ّما أن خيضع خلصوصيات النّقل الدال ّيل
الواقعي أو يف واقعه
واقع الفرد
ّ
ّ
حيول معناه من املستوى احلقيقي إىل املستوى
اخيل فيامرس عليه تضييق أو تعميم ّ
الدّ ّ
املجازي أو االستعاري .وبناء عىل ذلك يمكن تصنيف عمل ّية االقرتاض الدال ّيل
بحسب نوع املعنى املقرتض وبحسب مدى اسرتساله (اسرتسال النّوع) يف ال ّلغة
اهلدف إىل أربعة أنواع:

احلقيقي من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف بتأهيل دليل يوافق
1.اقرتاض املعنى
ّ
احلقيقي يف
عب عن ذلك املعنى تعبريا عىل وجه احلقيقة .فاملعنى
ّ
الوحدة املقرتضة ،ف ُي َّ
غري أصيل يف هذه اللغة،
ال ّلغة املصدر جيد ما يوافقه يف اللغة املورد رغم أن املدلول ُ
بالتمجة احلقيق ّية ا ّلتي تنشأ بعد ختصيص حيدث للدّ ليل القائم
وحيدث هذا النّقل ّ
يف االستعامل يف ال ّلغتني املصدر واهلدف ،ومثاله نقل معنى  electionإىل العرب ّية،
ومعنى «االنتخاب» يف القاموس هو االختيار ،وقد أجري عىل الدّ ليلني ختصيص جما ّيل
جعلهام منعقدين عىل مفهوم «اختيار مرشح يف االنتخابات» .وهذا املعنى خيتلف مثال
عن معنى « »plebisciteالذي يوافقه معنى «االستفتاء» ،وهو معنى مقرتض ،وإن
كان قريبا من معنى قديم متداول يف الثقافة العرب ّية اإلسالم ّية وهو معنى «املبايعة».
فعيل اخليار
واملعنيان ُبنيا يف ال ّلغتني بناء حقيق ّيا ألهنام ُييالن إحالة مرجع ّية عىل ْ
لساين
احلقيقي كثرية بني ال ّلغات ،وهي مظهر
العفوي .وأمثلة اقرتاض املعنى
اجلامعي
ّ
ّ
ّ
ّ
اللغوي.
مؤكّد ملا ذهب إليه دي سوسري يف دروسه العا ّمة من اعتباط ّية مم ّيزة للدليل
ّ
فالتمجة احلقيق ّية إذن هي آل ّية لسان ّية كون ّية تُظهر التّقاطعات الثقاف ّية اإلنسان ّية؛ ومثاله
ّ
«حكومة»  gouvernementو«مجهور ّية»  républiqueو«علامن ّية» laïcisme
و«نقابة»  syndicatو «حتالف»  allianceو«رقابة» .censure
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

احلقيقي من ال ّلغة املصدر عىل أن يقع التّعبري عن ذلك املعنى
2.اقرتاض املعنى
ّ
جمازي/استعاري يف ال ّلغة اهلدف .فاالستعارة تولد يف هذه احلالة يف
احلقيقي بمعنى
ّ
ّ
ال ّلغة اهلدف ،وهي آل ّية من اآلليات ا ّلتي تلجأ إليها ال ّلغة لسدّ اخلانة الفارغة عند
الفرنيس
دخول املدلول اجلديد ،ومن أمثلته اقرتاض داللة «أدىل بصوته» من الفعل
ّ
 voterذي األصل
الرغبة (،((1()voeu
ّ
الالتيني  votumا ّلذي يعني يف األصل ّ
«صوت» ا ّلذي يعني يف األصل «أحدث جرسا مسموعا بصياح
وإسنادها إىل الفعل ّ

أو نحوه يف أذن السامع» ،فهو املبالغة من «صات»( ،((1ثم أسند إليه معنى «االنتخاب»
استعاريا« :أعطى صوته»؛ أو اقرتاض داللة ّ
«ترشح لالنتخابات» من الفعل الفرنيس
 ،se présenter aux électionsواملفردة يف ال ّلغة املصدر استعملت يف معناها
ّ
الرتشح من
احلقيقي ولك ّن املدلول يف ال ّلغة اهلدف استعمل جمازا ألن األصل يف
ّ
ّ
رشحت الظبية ولدها أي ه ّيأته للميش وساعدته عليه ،أو «تقوى الظبي عىل امليش

«الصحيفة اليوم ّية»  journalوالتّعبري عن املعنى
مع أ ّمه»(((1؛ أو اقرتاض داللة
ّ
ُقش من
جمازيا يف «جريدة» ،وتعني يف األصل «سعف النّخيل» ،وهي «سعفة طويلة ت ّ
خوصها»( ،((1وصارت تعني «صحيفة يومية أو أسبوعية تنقل األخبار»؛ أواقرتاض
جل ْر ِح و َغ ْ ِيه»
السرب « قاس َغ ْور ا ُ
معنى «سرب اآلراء» يف  sondageواألصل يف ّ
باملسبار(....((1

جمازي يف ال ّلغة املصدر ولك ّن التّعبري عنه يف ال ّلغة اهلدف يكون
3.اقرتاض معنى
ّ
بمعنى وضع عىل احلقيقة ،فاملجاز يف هذه احلالة منقول مفهوم ّيا ال لسان ّيا .ومثاله
تعب
نقل املدلول «عضو» ( memberيف الربملان أو املجلس) وهو املفهوم ا ّلذي ّ
تعب عن نفس املعنى
عنه املفردة «نائب» .عىل أن ال ّلغة الفرنسية تقرتح مفردة أخرى ّ
تعبريا عىل وجه احلقيقة وهي « ،»députéويمكن يف هذه احلالة إدراج هذا النّوع
األول .ومثاله أيضا اقرتاض مدلول «الوطن ّية» من املفردة
الصنف ّ
من النّقل ضمن ّ
 patriotismذات األصل
الالتيني  paterالتي تعني «األب»( ،((1واملدلول كام
ّ

ينزل الوطن منزلة األب؛ أو اقرتاض مدلول «حزب» من
مبني جماز ّيا ألنّه ّ
ُيالحظ ٌ
(((1
املفردة  partiذات األصل
الالتيني  partemالتي تعني يف األصل اجلزء أو القطعة
ّ
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 partie- portionوصارت تعني ّ
«كل قوم تشاكلت أهواؤهم وأعامهلم»( ،((1وهو
املسجل يف مفردة «حزب» فهي تعني كام جاء يف ال ّلسان «مجاعة النّاس»(.((1
املعنى
ّ

استعاري من لغة مصدر والتّعبري عنه استعاريا يف ال ّلغة اهلدف،
4.اقرتاض معنى
ّ
استعاري بامتياز ،وأن ال ّلغة اهلدف
وهذا يعني أن االقرتاض ا ّلذي حتقق اقرتاض
ّ
استأنست البنية االستعار ّية املقرتضة وقبلتها يف نظامها الدّ ال ّيل وح ّققتها معجم ّيا،
بالشكل ذاته ا ّلذي اسرتسلت به يف لغتها األصل ّيةّ ،
ّ
وأن االستعارة اسرتسلت ّ
وأن
أصيل
االستعاري يف ال ّلغة املصدر يقابله معنى
األصيل الذي قبِل التّحويل
املعنى
ّ
ّ
ّ

املرة
حتقق ّ
بالتمجة احلقيق ّية ثم ّ
حتول استعار ّيا أيضا يف ال ّلغة اهلدف ،لكن هذه ّ
بالرتمجة احلرف ّية ال بالرتمجة احلقيق ّية .وهذا النّوع من النّقل هو النّوع األغلب يف
املقرتضات الدالل ّية البسيطة ويف املركّبة أيضا ،ومن أمثلته اقرتاض الدّ ليلني اليمني
واليسار  droite / gaucheللمقابلة بني اليمينيني من السياسيني واليساريني،
التطرف
واقرتاض مفهوم الضغط واجلامعة الضاغطة يف  lobbingواقرتاض مفهوم
ّ
يف  .extremismويف هذا النّوع من النّقل قد تغيب ّاتاه ّية االقرتاض ،فاالستعارة
املقرتضة استعارة مشرتكة ُيغ ّيب بمقتضاها األصل االقرتايض ،ولذلك فإن مدلول
جعي»  arriéréقد يكون منقوال من ال ّلغة العربية إىل ال ّلغة الفرنسية وليس
«الر ّ
ّ
العكس ،وتكون العرب ّية يف هذه احلالة هي ال ّلغة املصدر .وهذا النّوع من االقرتاض
هو الذي اعتربته بعض الدراسات املعجم ّية ممثال لالقرتاض الدّ ال ّيل دون غريه من
أنواع االقرتاض التي ذكرنا ،فقد اشرتطت أن تكون عمل ّية االقرتاض هي «عمل ّية
إسناد مدلول جديد ّ
لدال قائم يف االستعامل»( ،((2ويكون ذلك يف مثال مدلول
احلداثي» مثال بأن ُيسند املدلول إىل دال موجود مسبقا يف معجم اللغة اهلدف
«التّفكري
ّ
وهو يف هذه احلالة املفردة «يسار» ا ّلتي تعني يف األصل ّ
«اتاها فضائ ّيا يقابل ّاتاه
اليمني» ،وأصبحت بعد عمل ّية االقرتاض تعني موقفا سياسيا حداثيا مت ّثله األحزاب
االستعاري الذي حت ّقق يف ال ّلغة ( )1حت ّقق أيضا يف
االشرتاك ّية أو الشيوع ّية .فالتّوليد
ّ
ال ّلغة ( )2وبنفس اآلل ّية تقريبا ،ولذلك نجد أنفسنا يف أنموذج االقرتاض األخري
املعجمي املركّب أي النّقل باملجاز والنّقل
أمام ما سم ّيناه يف بداية هذا البحث بالنّقل
ّ
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

باالقرتاض بام ّ
أن املعنى اجلديد تو ّلد استعار ّيا داخل ال ّلغة ثم هو معنى مقرتض من
لغة أخرى.
الرسم التايل:
ونجمل حركة النّقل الدّ ال ّيل يف االقرتاض
املعجمي يف ّ
ّ
حقيقي
معنى
ّ
حقيقي
معنى
ّ

استعاري
معنى
ّ
استعاري
معنى
ّ

حقيقي
معنى
ّ

استعاري
معنى
ّ
حقيقي
معنى
ّ

استعاري
معنى
ّ

اخلارجي ا ّلتي ضبطناها– وهي مجيعها
ينتج عن فرض ّيات االنتقال الدّ ال ّيل
ّ
فرض ّيات ممكنة التّح ّقق مع تفاوت نسبي بينها -ثالث حاالت استعار ّية:

( )١فراغ
استعاري  :Metaphorical Vacuityعندما تكون ال ّلغتان قادرتني
ّ
عىل التّعبري عن املفهوم الواحد تعبريا حقيق ّيا .وتتح ّقق هذه احلالة وجوبا عند اشرتاك
متك ّلمي ال ّلغات املختلفة يف عيش نفس التّجربة ا ّلتي ُيفرتض أن ُتصص هلا ال ّلغة من
يعب عن تلك املداليل ،فتتقاطع الدّ ّ
وال املختلفة للتّعبري عن نفس
الدّ وال ما يمكن أن ّ
طبيعي ّ
ألن املجتمعات البرش ّية مهام اختلفت خصوص ّياهتا تقتسم
املدلول ،وهو أمر
ّ
حدودا مفهوم ّية دنيا ،من ذلك أن ّ
كل املجتمعات تعيش حتت مفهوم «الدّ ولة»،
«الرقي» فتبني «اقتصادها» عىل
وترنو إىل حتقيق «الكرامة» و«احلر ّية» وحتلم بتحقيق
ّ
أسس سياس ّية حديثة ،فــ»الدولة»  l’étatو»الكرامة»  la dignitéو»احلر ّية»
و«السياسة»  politiqueك ّلها معان
 la libertéو»االقتصاد» l’économie
ّ
يت
الصو ّ
حقيق ّية خيتلف التّعبري عنها من لغة إىل أخرى بحسب ما يمنحه النّظامان ّ
والص ّيف يف ّ
كل لغة.
ّ
( )٢استعارة أحاد ّية  :Single scope Metaphorعندما تكون االستعارة حال
ترتئيه ال ّلغة املصدر أو ال ّلغة اهلدف لبناء املفهوم ،وهذه احلالة تكشف اخلصوص ّيات
املم ّيزة ل ّلغات وتن ّبه إىل البنية الدّ الل ّية الدّ اخل ّية ا ّلتي مت ّيز لغة عن أخرى ،فاالستعارة
ربرات ألنّنا ال
معجمي ال خيلو منها نظام
آل ّية توليد
معجمي ،وهي آل ّية عفو ّية خف ّية امل ّ
ّ
ّ
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ربر توليد بعض املعاين استعار ّيا وامتناع ذلك مع معان أخرى،
نكاد نعثر عىل قانون ي ّ
ونعتقد ّ
موسعة سيكشف
معمقا يف التّوليد
االستعاري انطالقا من ّ
ّ
مدونة ّ
أن بحثا ّ
تلك القواعد اخلف ّية ،وهو ما يتجاوز حدود عملنا هذا.

( )٣تكافؤ
استعاري  :Metaphorical Equivalenceنتحدّ ث عن تكافؤ
ّ
استعاري عندما يكون املقرتض الدال ّيل مبن ّيا استعار ّيا يف ال ّلغتني ،فالبنية االستعار ّية
ّ
التمجة احلرفية التي تؤمن نقل
تنتقل بسالسة بني ال ّلغتني .وتظهر سالسة النّقل يف ّ
االستعاري إىل نفس الدّ ال ا ّلذي يقابل املدلول املقرتض يف ال ّلغة
املدلول بإسناد املعنى
ّ
املصدر ،وهذا يعني أن العالقات االستعار ّية ا ّلتي يدرج ضمنها املدلول املقرتض يف
ِ
املقرتض ،بل لع ّلنا
ال ّلغة املصدر تكافئ العالقات االستعار ّية ا ّلتي تسند إىل الدّ ال
نذهب إىل اعتبار تلك االستعارة «استعارة تكافئ ّية»  equivalent metaphorبام
فتحمل الدّ ال من املداليل
ّأنا استعارة يمكن أن متتدّ روابطها إىل مستويات خمتلفة
ّ
ما حيتمله الدّ ال املقابل يف اللغة املصدر ،ولذلك ّ
فإن التّكافؤ ال يمكن أن ُيقرص
عىل اعتامد نفس العبارة يف التّوليد الدّ ال ّيل ولكنّه جيب أن ُيع ّلل البنية االستعار ّية
النّاشئة التّعليل ذاته ،فال يمكن مثال أن ندرج ضمن حالة التّكافؤ اقرتاض معنى
ُيبنى جماز ّيا يف ال ّلغة اهلدف استنادا إىل عالقة مشاهبة يف حني يبنى يف ال ّلغة املصدر
استنادا إىل عالقة أخرى ،من ذلك مثال ّ
أن مدلول « »presidentوهو من املقرتض
ّتيني
الدال ّيل ُبني يف ال ّلغة املصدر بحسب مقتضيات التّشبيه ،فالكلمة من األصل الال ّ
العريب
 praesidereا ّلتي تعني «اجللوس من األمام»( ،((2ولك ّن الكلمة يف املقابل
ّ
ّ
بالكل
«رئيس» من األصل «رأس» ،واملعنى كام هو مالحظ ُبني بحسب عالقة اجلزء
استعاري.
وليس بحسب عالقة مشاهبة ،ولذلك فهو ال يم ّثل حالة تكافؤ
ّ

خاصة
وتُعدّ حالة التّكافؤ
االستعاري ا ّلتي تضطلع ّ
التمجة احلرف ّية بكشفها حالة ّ
ّ
توضح فعال ّ
أن الكل ّيات الدّ الل ّية Semantic Universals/
ألنا ّ
يف النّقل الدّ ال ّيل ّ
مركزي ال ّ
يقل أمه ّية عن بقية فروع الكل ّيات
 Universaux Sémantiquesفرع
ّ
ال ّلغو ّية( Universals of language/ Universaux du langage ((2عىل
غرار الك ّليات النّحو ّية  Universaux Grammaticauxوالك ّليات الفونولوج ّية
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

الصف ّية
 ،Universaux Phonologiquesوالك ّليات
ّ
ّ ،Morphologiques
الضامن الوحيد الجتامع ال ّلغات عىل مادة
وأن ّ
التمجة هي « ّ
دالل ّية مشرتكة»( ،((2أو هي الدّ ليل القاطع عىل تالقي ال ّلغات لتالقي الوقائع .وهو
الكشف عن أصوله املفهوم ّية اخلف ّية.
الدّ ليل ا ّلذي يشغلنا
ُ
Universaux

االستعاري:
للتكافؤ
 -٢األصول
المفهومية ّ
ّ
ّ
المعجمة
 1-2االستعارة
ّ

االستعاري وبحثنا يف أصوله املفهوم ّية املستفيدة
يقتيض حديثنا عن التّكافؤ
ّ
من نظر ّية االستعارة املفهوم ّية أن ننطلق من التّمييز بني نوعني من االستعارة(:((2
املعجمة  lexicalized metaphorواالستعارة
االستعارة املعجم ّية أو االستعارة
ّ
املفهوم ّية  ،conceptual metaphorوإذا كانت «االستعارة املفهوم ّية» معطى
طورت كثريا من مقرتحات اليكوف
عرفانيا متداوال يف األبحاث احلديثة التي ّ
وجوسون وتع ّقبت أثر بنيتنا التصور ّية االستعار ّية ال يف بناء املفاهيم اللغو ّية فحسب
تصورنا للوجود بر ّمتهّ ،
املعجمة حيتاج إىل توضيح ندقق
فإن مفهوم االستعارة ّ
بل يف ّ
به مستويات املعاجلة وأبعادها .ففرض ّيات النّقل الدّ ال ّيل ا ّلتي حتدّ ثنا عنها يف -2-1
«مستقرة قاموس ّيا» ،أي استعارات
ألنا تُقدّ م استعارات
ّ
فرضيات ُتترب معجم ّيا ّ
وحتولت إىل جزء راسخ يف معجم تلك ال ّلغة ،ورسوخها
فقدت تدرجي ّيا أصوهلا
ّ
جعل منها أفرادا لغو ّية هلا مثل غريها من الوحدات وجود ثابت معجم ّيا بفضل
اكتساهبا ملجموع اخلصائص التمييز ّية الواجبة الوجود يف الوحدات املعجم ّية(. ((2
املعجمة non-lexicalized
املعجمة عن االستعارة غري
وختتلف االستعارة
ّ
ّ

 metaphorيف مستويني )1( :اكتساهبا للوظيفة اإلحال ّية املرجع ّية ،فالوحدات
جمردة،
املعجم ّية املبن ّية استعار ّيا حتيل إحالة مرجع ّية تعيين ّية إىل عنارص ماد ّية ومفاهيم ّ
املعجمة هي ا ّلتي يمكن أن ّ
حتتل
القامويس ،فاالستعارة
و ( )2درجة استقرارها
ّ
ّ
املعجمة
مدخال رئيس ّيا أو فرع ّيا يف مداخل القاموس ،يف حني أن االستعارة غري
ّ
السياق( .((2ولذلك ّ
فإن
هي االستعارة املبتكرة سياق ّيا ،وإذن ينتهي وجودها بانتهاء ّ
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استعارة «اخلفافيش»(خفافيش ال ّظالم)  les chauves sourisا ّلتي ُيال هبا عادة
معجمة ألنّنا ال نعثر يف داللة «خفافيش
عىل «اجلامعات اإلرهاب ّية» استعارة غري ّ
ال ّظالم» يف القاموس عىل مدلول «اإلرهابيني» ،يف حني ّ
«التطرف»
أن استعارة
ّ
ّ
معجمة(.((2
متجذرة( ((2معجم ّيا
استعارة
مستقرة قاموس ّيا وهي لذلك استعارة ّ
ّ

املعجمة يف هذا املقام
املعجمة واالستعارة غري
ويأيت متييزنا بني االستعارة
ّ
ّ
املعجمي واالستعارة
املعجمة أي اجلارية يف املستوى
متهيدا للتّمييز بني االستعارة
ّ
ّ
املفهوم ّية اجلارية يف مستوى بنيتنا التصور ّية( ((2ووصوال إىل الكشف عن مستويات
االسرتسال بينهام .والنّامذج التي نعالج من االستعارات املقرتضة يف هذا البحث
املعجمة ،أي هي عبارة عن معان ُبنيت استعار ّيا ثم
إذن هي من نوع االستعارات
ّ
عجمتها
ثم ّ
ُع ّجمت لسان ّيا ثم نقلت اقرتاضا إىل لغة أخرى أجرت االستعارة ذاهتا ّ
يوضحه املثاالن التّاليان:
عىل نحو ّ
مثال :1اقرتاض معنى يسار

املعنى القامويس يف اللغة املصدر
()le petit Robert p484

Gauche: 1- coté correspondant chez
l’homme au coté cœur.
2-Maladroit
3- Groupement et partis aux opinions
progressistes.

املعنى القامويس يف اللغة اهلدف (املعجم
الوسيط )1067-1064 /2
اليسار -1:عكس اجلهة اليمنى.
 -2السهولة والغنى.
احلداثي
املتطرف يف سياسته أو رأيه (وهو
-2
ّ
ّ
التصورات واملبادئ ،و ُيطلق عادة عىل
يف
ّ
املتنمي إىل األحزاب االشرتاك ّية الشيوع ّية)

وأن ّ
أن املفردة «يسار» هي ترمجة حقيق ّية لــ «ّ ،»gauche
نالحظ إذن ّ
كل دليل
من الدّ ليلني يف لغته حييل إىل أكثر من معنىّ ،
وأن املعنى ال ّثالث يف ال ّلغة املصدر تو ّلد
األول جللوس املعارضني يف املجالس النياب ّية يسار املجلس.
استعار ّيا من املعنى ّ
األول وإن مل
وانتقل املعنى نفسه إىل ال ّلغة اهلدف مستوعبا نفس العالقة مع املعنى ّ
يو ّلده .وهذه املرونة يف انتقال املعنى بني ال ّلغتني ال نجده متح ّققا يف املعنى  2إذ ليس
«يساري» يف
«السهولة واليرس» ،وليس من معاين
ّ
من معاين  gaucheيف الفرنس ّية ّ
إن الغريب ّ
العرب ّية «األخرق»  ،maladroitبل ّ
أن املعاين املتو ّلدة يف ال ّلغة املصدر
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

معان ذات إحياءات سالبة خالفا للمعاين املتو ّلدة يف ال ّلغة اهلدف وهي معان موجبة
منعقدة عىل الدّ اللة االشتقاق ّية للمفردة (جذر ي،س،ر) ،غري ّ
السالبة
أن املعاين ّ
سنتوسع يف حتليلها يف
االستعاري املقرتض ،وهي مسألة
سنجدها منعقدة عىل املعنى
ّ
ّ
نوضح به تع ّقد ظاهرة االقرتاض
العنرص الالّحق.
واملهم يف هذا املثال أنّنا أردنا أن ّ
ّ
ّكافئي النّاتج عن ارتباطه بمسألة النّقل املركّب من جهة وبظاهرة
االستعاري الت
ّ
ّ
االستعاري حت ّقق داخل «حالة من
االشرتاك الدال ّيل من جهة أخرى ،فاالقرتاض
ّ
بالرسم التّايل حيث
االشرتاك» غري منتظم يف عالقة الفرع باألصل يمكن توضيحها ّ
نرمز للدّ ائرة بحالة االشرتاك يف ال ّلغة املصدر وال ّلغة اهلدف ،وباألرقام إىل خمتلف
وبالسهم ذي ّ
االستعاري بني
التابط الدّ ال ّيل
معاين الدّ ليل يف لغته،
االتاهني إىل ّ
ّ
ّ
التابط الدّ ال ّيل يف عمل ّية النّقل
املعنيني داخل ال ّلغة الواحدة،
وبالسهم الكبري إىل ّ
ّ
اخلارجي:
ّ
1

1
2

0

3

2

0

3

فإنا يف
وإذا كانت االستعارة املقرتضة يف املثال (أ) ناشئة داخل حالة اشرتاك ّ
املثال ( )2لن تكون كذلك:
الرجعي arriéré
املثال (:)2
ّ

الرجع ّية متو ّلدة استعار ّيا من داللة «اخللف»
فصفة التّخ ّلف املرتبطة بموقف ّ
الصفة بأن
«ر ْجع» ،وياء النّسبة امللحقة بالفعل أحلقته بمقولة ّ
املشت ّقة من املصدر َ
برتسبات املايض وتق ّيد بثوابته ،متاما كام أحلقت الالحقة
جعلت املوصوف ممّن تع ّلق ّ
الصفة « ، »arriéréدون أن يكون
« »éباألس «  »arriérيف الفرنسية فتو ّلدت ّ
للمفردة اجلديدة معنى آخر غري هذا املعنى ،فهي لذلك ممثلة ملا ُيعرف باألحاد ّية
الدّ الل ّية ال حلالة االشرتاك الدال ّيل.
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املعجمة املقرتضة )1( :استعارة مبارشة
وهكذا نكون أمام نوعني من االستعارة
ّ
يرتبط فيها املعنى املقرتض بدال أحدث للتّعبري عنها ،و ( )2استعارة غري مبارشة
يرتبط فيها املعنى املقرتض بدال موجود يم ّثل حالة اشرتاك.

السابق يف املثالني هو التّايل :ما ا ّلذي
واإلشكال ا ّلذي يقودنا إليه التّحليل ّ
االستعاري يف حاالت دون حاالت أخرى؟ وما ا ّلذي جيعل العالقة
ربر التّكافؤ
ّ
ي ّ
االستعار ّية يف ال ّلغة املصدر ممكنة يف اللغة اهلدف بإحلاقها بدال خمصوص سواء
االستعاري املقرتض؟.
استُحدث أو أحلق به املعنى
ّ
المفهومية:
 2-2االستعارة
ّ

نريد لإلجابة عن تلك اإلشكال ّيات أن نخترب يف هذا العنرص العالقة بني
املعجمة واالستعارة املفهوم ّية ،ونقرتح أن نعالج االستعارات املقرتضة
االستعارة
ّ
النظري لالستعارة املفهوم ّية من جهة ولنظر ّيات ترمجتها من جهة
ضمن اإلطار
ّ
العرفاين
املعجمي إىل املستوى
ساين
ّ
ّ
أخرى ،وهو ما يفرض انتقاال من املستوى ال ّل ّ
التمجة احلرف ّية .ويقتيض األمر أن نكشف عن
ّصوري اعتامدا عىل وساطة ّ
الت ّ
املرتكزات ّ
الذهن ّية وال ّثقاف ّية ا ّلتي تقوم عليها االستعارة املفهوم ّية يف أصنافها املختلفة
التمجات املقرتحة ،وهو ما سيقودنا إىل
وأثر تلك املرتكزات يف بعض مناويل من ّ
سميناه يف هذا البحث
الفضائي
العرفاني
احلديث عن دور
واالجتامعي يف حتقق ما ّ
ّ
ّ
ْ
باالستعارة املقرتضة.
االستعاري ومرتكزاته التّصور ّية:
 ١ 2 ٢التّمثيل
ّ
لغوي أو عدول أو نقل
جمرد أسلوب
ّصور
ّ
ليست االستعارة يف الت ّ
العرفاين ّ
ّ
ضفي عىل خطابه بعدا
أو تشبيه غري الزم خيلقه املتك ّلم بشكل واع ومقصود ل ُي َ
مجال ّيا( ،((3فاليكوف  Lakoffوإن م ّيز بني «االستعارات الشعر ّية» و»االستعارات
تصور ّية واحدةّ ،
ألن
اليومي فإنّه ُيرجعهام إىل بنية
العفو ّية» اجلارية يف الكالم
ّ
ّ
جمرد فرق يف مستوى اإلجراء ،فاألوىل خيلقها ّ
الشاعر ويبنيها
الفرق بني االثنتني هو ّ
ويقصد انتقاءها ،وهي لذلك صنعة شعر ّية تُبنى هبا مجالية الصورة الشعر ّية ،والثان ّية
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

الرضوري
تقص ،وإذن فليس من
ّ
يسوقها املتك ّلم يف كالمه دون جهد أو بحث أو ّ
تبني خطابا استعار ّيا ّ
اليومي خطاب
ألن خطابك
ّ
أن تكون شاعرا أو أديبا حتى َ
استعاري ُينشئه ّ
املجردة» استنادا
ّ
الذهن ال ال ّلغة .فـاالستعارة آل ّية لفهم «املجاالت ّ
تناسبي» بني املجالني يسمح
إىل وساطة «املجاالت املحسوسة» بأن حيدث «إسقاط
ّ
املجرد عىل أساس املجال املحسوس ،وهكذا ّ
التصوري
فإن نظامنا
بإدراك املجال
ّ
ّ
الطبيعي نظام
العرفاين
استعاري باألساس( .((3واالستعارة «جزء من النّظام
ّ
ّ
ّ
حيوي ّ
للذهن وشكل
وتصور»( ،((3وهي وجه
«بمعنى ّأنا «أداة مفهمة ومتثيل
ّ
ّ
العرفاين .ولذلك فإن البحث يف املقرتضات املتكافئة
ثابت منتظم يبني جهازنا
ّ
استعاريا ويف مربرات تكافئها سيكشف العالقة بني االستعارة وأصوهلا الذهن ّية من
جهة ،ومرتكزاهتا ال ّثقاف ّية واالجتامع ّية ا ّلتي تربر تن ّقلها بني األلسن من جهة أخرى.

مفهومي
فاالستعارة هي إسقاط بني املجاالت أو مت ّثل خصائص جمال
ّ
مفهومي
 ،conceptual domainوهو املجال اهلدف ،عىل أساس خصائص جمال
ّ
املتصور عىل اجلمع بني املجالني( .((3وهو
آخر ،وهو املجال املصدر ،وتقوم بنْينة
ّ
«التابطات
مجع يقوم عىل مبدإ اإلسقاط املفهومي  cognitive mappingأي عىل ّ
املمكنة بني املظاهر واخلصائص واألدوار يف املجالني املصدر واهلدف»( .((3ومن
خصائص هذا اإلسقاط الكون ّية  ،universalityألنّه يستند إىل التّجربة املشرتكة
ّ
واالتاه ّية األحاد ّية ّ ،unidirectional
ألن
بني مجيع البرش يف مت ّثالهتا للمفاهيم،
تناسبي ملعارف املجال املصدر
املجرد يف املجال اهلدف يقع بإسقاط
املتصور
مت ّثل
ّ
ّ
ّ
وليس العكس ،وهي معارف ذات خصوص ّية ماد ّية فيزيائية(.((3
واالستعارة ال ّلسان ّية -أي التي نُجرهيا يف الكالم مجال وتعابري -هي «املظهر
لغوي» ُي ّركه «نظام أعىل» ،أو هي
السطحي»( ((3لالستعارة املفهوم ّية ،فهي «منجز
ّ
ّ
«وجيهة»  interfaceحمسوسة لــ«خلف ّية» عرفان ّية cognitive background
خف ّية ال يمكن اكتشافها إال بتع ّقب نظام ّية «الوجيهة» التي تُقدّ م ما يمكن
االستعاري» أو االستعارة املفهوم ّية يف نامذج من قبيل
االصطالح عليه بــ»األصل
ّ
«احلياة-رحلة» و«الوقت-مال» و«احلجاج-حرب» ،وهي «خلفيات» تربر ما
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جيري يف اخلطاب من تعابري من قبيل «حمطات احلياة عجيبة» و»الوقت ثمني فال
تضعه» و»سأدافع عن رأيي ّ
بكل رشاسة».

اعتباطي ّ
عىل ّ
ألن
جمرد نمط
ّ
أن تلك اخللف ّية العرفان ّية أو البنية التصور ّية ليست ّ
اإلسقاط فيها ال ُيبنى عىل الصدفة ،بل ُيبنى عىل أسس من التجربة experiential
 basisمرجعة إىل صنفني من أصناف التّجارب مها :التّجربة املاد ّية physical
 experienceوالتّجربة الثقاف ّية  ،cultural experienceوقد يكون ّ
حظ التّجربة
االستعاري ّ
ألن االستعارة املفهوم ّية حمكومة باجلهاز
الثقاف ّية أوفر يف التّوليد
ّ
املفهومي لبعض ال ّثقافات وبالطرائق التي ُتفهم هبا تلك ال ّثقافات جتارهبا(.((3
ّ

وبناء عىل ذلك ّ
املعجمة متاما مثل االستعارة ال ّلسانية مت ّثل وجيهة
فإن االستعارة
ّ
خللف ّية مفهوم ّية ،وهي خلف ّية تسرتسل يف العبارات كام تسرتسل يف الوحدات
املفردة والوحدات املركّبة وأشباه اجلمل ،وما جيري عىل االستعارة ال ّلسان ّية جيري
املعجمة من حيث احتكامها إىل خلف ّية مفهوم ّية عميقة تقوم عىل مت ّثل
عىل االستعارة ّ
جمال عىل أساس جمال آخر مع ما يفرضه ذلك التّم ّثل من إسقاط ّ
واتاه ّية واسرتسال
ينتج عنه ثالثة أنواع من البنى االستعار ّية املفهوم ّية وهي )1( :االستعارة البنيو ّية
متصور آخر ،عىل
 Structural Metaphorو تقوم عىل بنْ َينة متصور عىل أساس
ّ
املتصور يف املجال املصدر بنية ثر ّية من حيث املعارف وتفريعاهتا ثراء
أن تكون بِنية
ّ
له امتداد يف املجال اهلدف ،ومثاله استعارة الوقت ـــــ مال واحلياة ــــــ رحلة
واحلجاج ــــ بناية ، ...و( )2االستعارة األنطولوج ّية Ontological Metaphor

الطبيعي مع الكائنات املاد ّية الفيزيائ ّية حولنا ،فتُسقط حالة
وهي التي تتأ ّثر بتفاعلنا
ّ
جمرد يف املجال اهلدف ،وهو ما
الكائن
الفيزيائي يف املجال املصدر عىل كائن آخر ّ
ّ
جيعلنا ننظر إىل األحداث واألنشطة واإلحساسات واألفكار  -باعتبارها كيانات
املجردات وتكميمها ،يف أمثلة من قبيل «السياسة كيان»
ومواد ،فنتمكّن من قيس
ّ
و«السياسة وعاء» يف «وسط
«الضغط»،
سيايس»
يف «جسد
و«السيطرة ما ّدة» يف ّ
ّ
ّ
ّ
سيايس» ،...و( )3االستعارة ّ
االتاه ّية  Orientational Metaphorوهي
ّ
سمى بحاالت
املنعقدة عىل أثر الفضاء  spatialيف مت ّثلنا
للمجردات نتيجة ما ُي ّ
ّ
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

وتفسها»( ،((3وهو
ربر كيف ّية فهمنا لألشياء
ّ
اجلسدنة« ،فطبيعة جتربتنا املجسدنة ت ّ
سيايس» و»سقوط
ّصوري يف أمثلة من قبيل «فوق
توجها فضائ ّيا لنسقنا الت ّ
ما يعطي ّ
ّ
سيايس»...
سيايس و«وراء
ّ
ّ

الفضائي:
 2.2 ٢العرفان
ّ

املتصورات
عىل ما بني هذه األنواع ال ّثالثة من اختالف يضبط خصوص ّية بنْينة
ّ
وتفريعاهتا يسهل يف احلقيقة إعادة هيكلتها بحسب مرتكزا ت االستعارة ،وهي
إ ّما مرتكزات معرف ّية تستند إىل طبيعة املعارف التي نملك حول املفاهيم وإ ّما
املكونة خلطاطة
مرتكزات خطاط ّية شديدة التّجريد تستند إىل العنارص املفهوم ّية
ّ
نائي للحديث عن نوع من
ّ
الصورة  .Image schemaيقودنا هذا التّصنيف ال ّث ّ
االستعارة يسميه كوفاكسس  Kövecsesاستعارة خطاطة الصورة Image

 ،((3( schema metaphorويضعه مقابال لالستعارة البنيو ّية ،وهذا يعني ّ
أن
ّ
واالتاه ّية مها النّوعان املمثالن لصنف استعارة خطاطة
االستعارتني األنطولوج ّية
الصورة التي تتم ّيز بضعف اإلسقاط بني املجالني املصدر واهلدف ،ومها استعارتان
متأتيتان من أشكال تفاعلنا مع العامل ،فأصوهلام ماد ّي ّة جسد ّية ّ
ألن اجلسد حمور
املجردات دون نوع آخر سواء يف مستوى التّمثيالت
مركزي يف مت ّثل نوع من
ّ
ّ
الفضائ ّية ،وهي متثيالت يبنيها اجلسد إذ ال معنى للفضاء دون جسد ،أو يف مستوى
التّمثيالت اجلسد ّية نفسها أي ا ّلتي تُبنني استنادا لصورة اجلسد ،وهذا خيالف
االستعارة البنيو ّية التي حتتكم يف مت ّثالهتا إىل بنية معرف ّية ثر ّية ذات أصول ثقاف ّية
مكونات املجالني دون أن يكون للجسد بالرضورة دور مبارش يف
تُظهر التّناسب بني ّ
التّم ّثل ،ولذلك ّ
فإن االستعارة البنيو ّية استعارة ثر ّية ومع ّقدة مقارنة باالستعارتني
ّ
يت البنية اخلطاط ّية اهليكل ّية املف ّقرة( .((4هذا الفرق بني
األنطولوج ّية
واالتاه ّية ذا ْ
عزز متييزا آخر ُينسب إىل قرادي  Gradyم ّيز فيه بني االستعارات األول ّية
النّوعني ُي ّ
 primary metaphorsوهي املرتبطة مبارشة بالتجربة الفزيائ ّية املاد ّية من قبيل
السعادة – فوق ،أي االستعارات الفضائ ّية ،واالستعارات املركّبة complex
ّ
األول ّية يف تكوينها ،بمعنى ّأنا ترتبط
 metaphorsوهي ا ّلتي جتتمع االستعارات ّ
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بدهيي بالتّجربة املاد ّية( ،((4من قبيل استعارة النظر ّية -بناء ا ّلتي
ضمن ّيا وبشكل
ّ
تصورنا
مهم يف
ّ
تستدعي رضورة استعارة التّنظيم -بنية فيزيائ ّية ،وهذا التّمييز ّ
ألنّه ينتهي إىل تأكيد كون ّية االستعارات األول ّية مقارنة باالستعارات املركّبة(،((4
ساين ا ّلذي هو امتداد هلا من جهة ،وعىل
وسيكون له تأثري مبارش يف شكل التّعبري ال ّل ّ
النّقل ا ّلذي سيحدث لذلك التّعبري عندما خيضع لعمل ّية االقرتاض من جهة أخرى،
تصور ّية كون ّية ّ
يس دون ّ
شك عمل ّية
فإذا كان املعنى
االستعاري ذا بنية ّ
ّ
فإن ذلك س ُي ّ
املدونة ا ّلتي اشتغلنا عليها ال تُبنى
اقرتاضه .واالستعارات
املعجمة كام سنرى يف ّ
ّ
باالستعارة البنيو ّية بل باالستعارتني األنطولوج ّية واالجتاه ّية ال ّلتني ال تتحدّ دان
بحاصل معارفنا املتع ّلقة باملجال املصدر وما يناسبه يف املجال اهلدف بل بحسب
يسميه جاكندوف «العرفان
أقر حتكّمه
ّ
ما ّ
الفضائي»  spatial cognitionوقد ّ
يف بنية ّ
الذهن وتأثريه يف مفهمتنا للكون ويف بناء الدّ اللة ،فنحن نتم ّثل األشياء
املجردة من خالل وساطة الفضاء وكيف ّية مت ّثل أجسادنا لذلك الفضاء .فإذا كانت
ّ
التّمثيالت الفضائ ّية متثيالت مشرتكة بني األجناس بمختلف أنواعها ّ
فإن ما يم ّيز
البرشي هو قدرته عىل استعامل تلك التّمثيالت للتّعبري عن جتربتنا من خالل
اجلنس
ّ
املركزي ا ّلذي حاول
والسؤال
ّ
ما نسميه بال ّلغة الفضائ ّية ّ .spatial language
ّ
تتجذر يف
العرفانيون اإلجابة عنه هو :كيف تش ّفر ال ّلغة العالقات الفضائ ّية ا ّلتي
بنيتنا التّصور ّية؟
عقد جاكندوف عالقة تالزم ّية بني التّمثيالت الفضائ ّية spatial

 representationsالنّاجتة عن التّمثيالت البرص ّية احلس ّية والسمع ّية ومظاهر
فهم الفضاء ا ّلذي يظهر يف التّعابري ال ّلغو ّية ،ولذلك جيب أن ننتبه إىل االنزالق
ا ّلذي يقع من البنية الفضائ ّية إىل التّمثيالت ال ّلغوية يف العبارات كام يف الوحدات
املفردة واملركّبة .ومن بني أهم هذه التّمثيالت الفضائ ّية املنزلقة يف ال ّلغة نجد تسمية
األشياء :تسمية ّ
الكل أو اجلزء املستندة إىل املحاور التوجيه ّية orienting axes

القوة أو
أو إىل مفهوم املساحة  surfaceأو إىل مفهوم االحتواء  containerأو ّ
اجلاذب ّية أو التوازن ...مع ما يستتبعه ذلك االنزالق من خصوص ّيات متتدّ إىل
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

املستوى الت
ّقاطبي ا ّلذي تلتقط به
ّقييمي  evaluative levelالنّاتج عن املنظور الت
ّ
ّ
أجهزتنا احلس ّية احلرك ّية املشاهد اخلارج ّية فرتصدها رصدا موجبا أو رصدا سالبا.

وعندما ننظر يف املقرتضات االستعار ّية املبنية تكافئ ّيا يمكن ببساطة أن ننتبه أن
الفضائي املشرتك يف التجربة اإلنسان ّية ا ّلذي
مربر تكافئها هو احتكامها إىل العرفان
ّ
الصبغة الكون ّية universal
تضمنه االستعارة الفضائ ّية يف شكلها البسيط ذي ّ
 ،فوحدات من قبيل « gauche / droiteيسار يمني» املحيلتني إىل التّصنيف
السيايس حمافظون /حداثيون ،وحدات منقولة من اللغة املصدر «أ» وهي الفرنس ّية
ّ
تأصييل يتحدّ ث عن
إىل اللغة اهلدف «ب» وهي العرب ّية .وهلذين املفهومني تاريخ
ّ
انقسام الفرنسيني إىل قسمني عندما وقفوا يف القرن الثامن عرش وحتديدا سنة 1789
أمام اجلمع ّية التّأسيس ّية يف الربملان للتّصويت عىل قرار يتع ّلق بامللك ّية الدستورية
وأحق ّية امللك يف الت ّ
ّدخل لنقض القوانني املقرتحة ،وقد اختار أعضاء الربملان التّعبري
الرافضون
اجلسدي
ّ
والرافض له بأن جيلس ّ
احلركي لتمييز املصادق عىل القرار ّ
ّ
الرافضون للقرار
للقرار أي املنترصون للملك ّية املطلقة عىل يمني امللك وأن جيلس ّ
احلركي
احليس
والراغبون يف تقليص سلطة امللك عىل اليسار .نتج عن هذا التّصويت
ّ
ّ
ّ
مفهومي اليمني لإلحالة عىل املحافظني ،بام أن املنترصين للملك كانوا من
والد ُة
ْ
اهلرمي
عبوا عن رغبتهم يف املحافظة عىل التّسلسل
ّ
رجال الدّ ين والنّبالء ا ّلذين ّ
واالقتصادي ،واليسار لإلحالة عىل املعارضني
يايس
الت
ّ
ّ
ّقليدي يف النّظامني ّ
الس ّ
ال ّثوريني من الليرباليني واجلمهوريني ا ّلذين حيلمون بوطن أكثر مساواة وعدالة.
وبالرغم مما للمفهومني من خصوص ّية تارخي ّية تعقدمها عىل «أسباب الوقوع» ّ
فإن
ّ
السيع عرب االقرتاض الدّ ال ّيل يؤكّد ّ
أن الوجيهة العرفان ّية املسؤولة عن
انتشارمها ّ
مجاعي مشرتك يف بنيتنا التصور ّيةّ ،
وأن ذلك الالّوعي
حيركها «الوعي
ّ
ساين ّ
النّقل ال ّل ّ
وإن كان مرجعا إىل وظائف األعصاب ّ
فإن ذلك ال يمنعنا بتاتا من تقديم توصيف
(((4
للمبادئ املتحكّمة يف البنية ويف املعرفة ّ
سمى
الذهنية «  ،وهي بنية خاضعة ملا ُي ّ
(((4
يقر صالبة
بمبدأ «ضغط التّامسك»  the pressure of coherenceا ّلذي ّ
اللغوي العابر لأللسن.
االستعاري
البنية االستعار ّية وحتكّمها يف املنجز
ّ
ّ
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تصوريا االستعارة ّ
االتاهية املتو ّلدة عن أثر امتداد
فيمني ويسار وحدتان تبنيهام ّ
حتتل يف الفضاء مواقع تسمح هلا بتحديد ّ
أجسادنا يف الكون ،فأجسادنا ّ
االتاهات
الفوق-التحت ،اليمني -اليسار ،الدّ اخل اخلارج ...هذه األفضية مؤثرة يف أشكال
املجردة فتتشكل يف أذهاننا خطاطات فضائ ّية schemas
فهمنا لبعض املفاهيم
ّ
جتعل لالستعارات معنى ،وقبول ال ّلغة املورد هلذه املفاهيم ناتج عن اشرتاك
ري «املحافظون» و«احلداثيون» ّاتاهيا
مستعميل هاتني ال ّلغتني يف بنْينة
متصو ْ
ّ
جعي»
استنادا إىل إمالءات خطاطة اليمني واليسار ،واألمر ذاته يف مت ّثل
ّ
«الر ّ
متصور ّ
متصور «الفكر وراء» مقابل «الفكر أمام» ،املنحدرة من
 arriéréا ّلذي يبني
ّ
االستعارة االجتاه ّية «األفضل أمام واألسوأ خلف» ،وهي استعارة مرجعة إىل أثر
ومتصور
جتربتنا املجسدنة ،فاجلسد يطمئ ّن ملا يراه أمامه وينفر ممّا خيتفي وراءه،
ّ
وظالمي  obscureوهي من
تطرف extremism
الضغط lobbing
ّ
ّ
ّ
ومتصور ّ
والقوة والتوازن
صنف االستعارات األنطولوج ّية ا ّلتي تقوم عىل مفاهيم الكتلة
ّ
وال ّلون....
وبنْينة االستعارة من خالل الوحدات املعجمية البسيطة ال خيتلف عن بنينتها
األنطولوجي فيها واضحان
الفضائي والتّم ّثل
بالوحدات املركّبة ،فأثر التّمثيل
ّ
ّ
من قبيل :الفراغ
الدستوري  political vacuumوالدبلوماس ّية اهلادئة quiet
ّ

 diplomacyوجبهة وطن ّية  national frontوسفري فوق العادة ambassador

 ،extraordinaryفإذا ما التفتنا إىل مصطلح سياسة نفسه وجدناه قابال لالندراج
االستعاري التّكافئي متى أقحم يف بنية مرك ّبة من قبيل« :الكيان
ضمن سياق البناء
ّ
السيايس» و«الفوق
السيايس» و«الوسط
و»الضغط
السيايس»
السيايس» و«اجلسد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يب»
السيايس» ،...ويف مثال «االنتخاب» يف
سيايس» و«ال ّثقل
ّ
«اخلزان االنتخا ّ
ّ
ّ
عنرصي» و«فصل
و«تفوق
يب»،
و«القاعدة االنتخاب ّية»
ّ
ّ
و«الصمت االنتخا ّ
ّ
ّ
وطني» ....هذه البنى اخلطاط ّية إذن هي بنى
جزئي» و«هدف
و«تضخم
عنرصي»،
ّ
ّ
ّ
ألنا خاضعة «لضغط اجلسدنة» كام ب ّينا سابقا ثم هي
كون ّية تقتسمها البرش ّية مجعاء ّ
سنوضحه يف العنرص املوايل.
خاضعة أيضا لـــ»ضغط ال ّثقافة»( ((4كام
ّ
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

االجتامعي:
 3.2.2العرفان
ّ
االستعاري ضمن البنية العرفان ّية الفضائ ّية واألنطولوج ّية
إن تنزيل املقرتض
ّ
بمجرد
املشرتكة ال يمكن أن حيجب اخلصوص ّية الثقاف ّية ا ّلتي مت ّيز املفهوم املقرتض
ّ
انتقاله من ال ّلغة املصدر إىل ال ّلغة اهلدف أي من اجلامعة اللغو ّية «أ» إىل اجلامعة
االجتامعي وهو التّمثيل ّ
هني لل ّظاهرة االجتامع ّية
اللغو ّية «ب» ،فالعرفان
الذ ّ
ّ
والعمل ّيات املرافقة لتلك التّمثيالت( ،((4يامرس عىل تلك االستعارات ضغطا
يلبسها لبوس اجلامعة املقرتضة ،فيجعلها كوني ًة لسانيا وعرفانيا ولكنّها ذاتي ٌة
االستعاري املقرتض،
خوصصة املعنى
اجتامعيا ،ويكون لل ّثقافة دور
ّ
مركزي يف ْ
ّ
ولذلك ّ
يتجردان تدرجييا يف مسار حركة النّقل
مفهومي «اليمني واليسار»
فإن
ّ
ْ
املعجمي من إحالتهام املرجعية األصلية لينعقدا عىل ما قد يشابه هذا التّصنيف يف
ّ
ليختص «اليمني» باإلحالة عىل ذوي املرجع ّية
نائي يف ال ّثقافة الرشق ّية،
ّ
تفريعه ال ّث ّ
وخيتص «اليسار» باإلحالة عىل رافيض
املحافظة ا ّلذين حيلمون ببناء دولة تقليد ّية،
ّ
متحررة .وهكذا صار مفهوما «اليمني»
هذه املرجع ّية واحلاملني ببناء دولة مدنية
ّ
الرموز ا ّلتي مت ّثلهام.
طي اجتامع ّيا من خالل بعض ّ
منم ّ
و«اليسار» يف ال ّثقافة اجلديدة ّ
الصورة النّمطية ( ((4( stereotypeوهي يف األغلب صورة كاريكاتورية)
ومفهوم ّ
آل ّية تكشف وجود متثيالت مجاع ّية داخل املجموعة الواحدة هبا يمكن اكتشاف ما
ثقايف ،من قبيل ما نجده يف الصورة
يامرس عىل املقرتضات االستعار ّية من ضغط
ّ
«للرجعي» عندما ينتقل املفهوم إىل ال ّثقافة الغرب ّية ،بل إن هذا املفهوم قد
املنمطة
ّ
املنمطة بعمل ّية كشفه
حيافظ عىل عجمته الدالل ّية يف تلك ال ّثقافة وتضطلع الصورة ّ
واستيعابه ثقافيا عندما نكون أمام حالة من النّوع األول من النّقل أي نقل املعنى
«السلفي»  salaphisteمثال.
احلقيقي يف مثال
ّ
ّ
اجلامعي،
فاالستعارة يف هذه املقرتضات تفهم بحسب خصوص ّية االستعامل
ّ
والتّأسيس لالستعارة املفهوم ّية حيتاج إىل وساطة ال ّثقافة باعتبارها الغربال
يتوسط بني األبعاد اجلسد ّية واألبعاد االجتامع ّية الثقاف ّية يف
 the sieveالذي
ّ
اجلسدنة( ،((4أو املصفاة  filterيف االستعارة ذات األصول اجلسد ّية ،ولذلك
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ّ
ّطرف مثال يرتبط إذا ما ّنزل يف املجتمعات العرب ّية بالتّمثيالت االجتامع ّية
فإن الت ّ
املادي ،ولكنّه يصبح متى مورس يف املجتمعات الغربية مرتبطا
يني
ّ
لإلرهاب الدّ ّ
ّطرف
التعصب
بالتّمثيالت االجتامع ّية ملفهوم
ّ
ّ
الفكري ،ولذلك ال يتُهم جمرمو الت ّ
يني يف ال ّثقافة الغرب ّية باإلرهاب و ُيتّهم به غريهم من املنتميني إىل ال ّثقافة العرب ّية.
الدّ ّ

قايف وبالرغم ممّا يامرسه من عمل ّية تصفية ملقتضيات العرفان
ولك ّن العرفان ال ّث ّ
الفضائي ال نجده قادرا عىل جتاوز نزعته التقييم ّية املسرتسلة يف ال ّلغة ،فاالستعارات
ّ
الفضائ ّية ا ّلتي رأيناها إىل حدّ اآلن هي متثيالت ذهن ّية مستجيبة ملقتضيات التّصنيف

واملتطرف
المي
ّ
جعي وال ّظ ّ
الر ّ
القيمي موجب /سالب ،ولذلك فإن استعارات ّ
لبي ،وكذلك استعارة «يمني -يسار» مثال ال
ّ
الس ّ
والضغط ال ختلو من التّقييم ّ
رسخها الكتاب
اجلامعي
ختلو من هذا التّمثيل
القيمي ،وهو متثيل ذو أصول دين ّية ّ
ّ
ّ
الرب ،فهو
ّبي جيلس عىل يمني
املقدّ س ا ّلذي يقدّ م اإلله حم ّبا لليمني،
ّ
ّ
ويصور الن ّ
تكونت متثيالت اجتامع ّية يف السياسة
إذن ذراعه النّافذة يف األرض ،ومن هنا ّ
اجلامعي
تعترب اليمينيني األفضل فهم املحافظون والتقليديون ،وهو ذاته التّمثيل
ّ
املحاسبني إىل
يني ا ّلذي يصنّف
يف ال ّثقافة اإلسالمية النّاجم عن تأثريات ّ
َ
النص الدّ ّ
أصحاب اليمني وأصحاب ّ
الشامل ،و»من أويت كتابه عن يمينه» و»من أويت كتابه
وبالرغم
بشامله» ،وأصحاب اليمن «أهل الربكة» واليساريون «أهل الشيطان»....
ّ
فإنا تكاد جتمع عىل تأثري التّمثيالت
من اختالف التّفاسري يف هو ّية أصحاب اليمني ّ
الفضائ ّية يف التّسمية ،فأصحاب اليمني هم من كانوا عىل يمني آدم عندما أخرج
ذريته من صلبه وهم من يأخذون كتاهبم بيمينهم يوم القيامة وهم أصحاب
اهلل ّ
االجتامعي باعتباره
املنزلة اليمينية ،وهذا قد يصل بنا إىل تعميم الكون ّية عىل العرفان
ّ
الثقايف قادر عىل
الفضائي بام أن املشرتك
املتصورات للعرفان
موازيا يف مستوى بنْينة
ّ
ّ
ّ
ربر متييز جاكندوف مثال
بناء
املتصورات متاما مثل املشرتك
ّ
الفضائي .وهذا قد ُي ّ
ّ
االجتامعي
بني التّنظيم
اخلارجي  E- social organizationوهي التّمظهرات
ّ
ّ
اخيل I-
املختلفة لل ّثقافة كام يقدّ مها االنطربولوجيون والتّنظيم
ّ
االجتامعي الدّ ّ
 social organizationوهي خمتلف القدرات العرفان ّية اإلنسان ّية ا ّلتي تستند إليها
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

السياق
االجتامعي( ،((4وهي قدرات تبنيها تلك التّمظهرات
ّ
املدركات الفرد ّية يف ّ
وجتعلها مرجعا لإلدراك والتّأويل ،بل إن فان دايك  Van Dijkذهب – يف مقاربته

االجتامعي والعرفان
العرفان ّية االجتامع ّية يف حتليل اخلطاب -إىل اجلمع بني العرفان
ّ
(((5
سمه املناويل ّ
سمه
الفضائي ممثلني فيام ّ
ّ
الذهن ّية  ،واعتبارمها بنيتني أساس ّيتني ملا ّ
يب ،عىل أنّه م ّيز املناويل
االجتامعي
املكون
العرفاين ،مقابل
املكون
واملكون اخلطا ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتامعي وربطه باملواقف اجلامع ّية
وجعلها ألصق بالتّجربة الفرد ّية وم ّيز العرفان
ّ
وااليديوليج ّيات.
العرفاني
التكافؤ
 -3االستعارة المقترضة
وفرضية ّ
ّ
ّ

ّ
السابق هي أن االستعارة املرجعة للعرفانني
أهم نتيجة يقودنا إليها حتليلنا ّ
إن ّ
للتمجة احلرف ّية بشكل سلس
الفضائي
واالجتامعي استعارة عابرة لأللسن ختضع ّ
ّ
ّ
ألنا استعارة منشؤها بنية تصور ّية كون ّية مشرتكة ُيطلق عليها مصطلح «استعارة
ّ
مهمة إذا قارناها بنتائج البحث يف ترمجة االستعارة
ّ
الصورة اخلطاط ّية» .وهي نتيجة ّ
يف اخلطابّ ،
فإن حديثنا عن قابل ّية اقرتاض االستعارة يف الوحدات املعجم ّية
البسيطة واملركّبة يستدعي حديثنا عن عمل ّيات نقلها يف النّصوص ،بام أنّنا جتاوزنا
حدود االستعارة اللغو ّية وانشغلنا باالستعارة املفهوم ّية ،وإن كانت املواقف من
قابل ّية االستعارة للرتمجة يف األبحاث احلديثة خمتلفة ومتباينة أحيانا ،فام قنّنه داقوت
 Dagutمثال يف أحكام ترمجة االستعارة األدب ّية منذ مخسني سنة تقريبا يبدو ساريا
عىل أحكام ترمجة االستعارة يف الوحدات املعجم ّية التعيين ّية .وقابل ّية االستعارة
للرتمجة حسب هذا األخري مرشوطة باقتسام ال ّلغتني املصدر واهلدف نفس التّجربة
التمجة(. ((5
ال ّثقاف ّية ،فك ّلام تباعدت تلك ال ّثقافات استحالت ّ

اخلاص للمجموعة ولذلك ّ
فإن ترمجتها أمر مستبعد،
ولك ّن ال ّثقافة هي الوجه
ّ
«القوة
التمجة احلرف ّية غري قادرة عىل ضامن نقل
تصور أكّده غريه ممّن اعترب ّ
ّ
وهو ّ
التواصل ّية»( ((5ا ّلتي تتم ّيز هبا التّعابري االستعار ّية يف ال ّلغة املصدر ،وعدّ له آخرون عندما
سهل إمكان ّيات نقلها
اختربوا قابل ّية االستعارة موضوع ّ
التمجة إىل أن تتّخذ بعدا كونيا ُي ّ
بعد تصنيفها إىل أنواع حاولوا من خالهلا متييز ما أمكن ترمجته ممّا استحال(.((5
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للتمجة سيتّخذ منحى جديدا
هذا االختالف يف املواقف من قابل ّية االستعارة ّ
عرفاين ،إذ مل تعد ترمجة
ضمن الدّ راسات التي تناولت االستعارة من منظور
ّ
االستعارة ،يف هذه احلالة ،مرتبطة فقط بالتّعابري االستعار ّية أي باالستعارات
ال ّلسان ّية وما حتمله من «شحن دالل ّية» ،بل باألحرى باالستعارة املفهوم ّية الكامنة
لثقافتي املصدر واهلدف .فقدّ ر ماندلبليت
املفاهيمي
وراء هذه التّعبريات وبالنّظام
ْ
ّ
لغوي ،بل هي
جمرد نقل
ّ
 1995(( Mandelblitمثال أن ترمجة االستعارة ليست ّ
املفاهيمي يف املصدر واهلدف ،فهي عبارة عن انتقال من
قدرة عىل كشف النّظام
ّ
التمجة ورسعتها
طريقة يف بناء
التصور إىل طريقة أخرى ،وعليه أمكنه قياس قابل ّية ّ
ّ
بالتّمييز بني نوعني من االستعارات بحسب طبيعة اإلسقاط املتح ّقق بني املجالني
األول اسم «رشوط اإلسقاط املتامثل» (Similar
املصدر واهلدف ،أطلق عىل النّوع ّ
 Mapping Conditions (SMCوهو النّوع ا ّلذي تستعمل فيه ال ّلغتان املصدر
واهلدف نفس االستعارات ملفهمة بعض املجاالت ،و «رشوط اإلسقاط املختلف»
 )Different Mapping Conditions (DFCوهو النّوع ا ّلذي ال ترجع فيه
االستعارات يف ال ّلغتني إىل نفس البنية املفهوم ّية( .((5وانتهى هبذا التّمييز إىل وضع
التمجة العرفان ّية»
فرض ّية يف ضبط ترمجة االستعارة أطلق عليها اسم «فرض ّية ّ
 ، Cognitive Translation Hypothesis CTHوهي فرض ّية تقوم عىل القياس
الزمني يف ترمجة االستعارة ،فقد ّبي أن االستعارات ذات اإلسقاطات املتشاهبة أي
ّ
املرجعة إىل نفس البنية التصور ّية يف ال ّلغتني املصدر واهلدف أرسع يف ترمجتها من
االستعارات ذات اإلسقاطات املختلفة ،إذ عىل املرتجم يف احلالة ال ّثانية البحث عن
مفاهيمي خمتلف يف ال ّلغة اهلدف ولكنّه قادر عىل متثيل معنى االستعارة(.((5
جمال
ّ
العرفاين»
وقد ُط ّورت الفرض ّية ضمن ما صار يعرف بفرض ّية «التّكافؤ
ّ
التمجة بحسب
 Cognitive Equivalence Hypothesisالتي تقيس إمكانية ّ
مدونة حمدّ دة قنّن
اشرتاك ال ّلغتني يف مفهمة االستعارة ،وتطبيق هذه الفرض ّية عىل ّ
التمجة املمكنة وهي ثالث(:((5
حاالت ّ
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

)(1االستعارات املرجعة إىل رشوط اإلسقاط املتامثل قد يقع التّعبري عنها بنفس
التمجة
التّعابري يف ال ّلغتني ،أي حيتكم يف نقلها من ال ّلغة املصدر إىل ال ّلغة اهلدف إىل ّ
احلرف ّية .literal translation
ومثاله( :ج  )1يصطاد عصفورين بحجر واحد Kill two birds with ---

one stone

(ج )2زوبعة يف فنجان A storm in a teacup -------

(ج  )3اهلدوء ا ّلذي يسبق العاصفة Calm befor the storm -----

)(2االستعارات املرجعة إىل رشوط اإلسقاط املتامثل قد يقع التّعبري عنها بتعابري
خمتلفة أي ال ترتجم ترمجة حرف ّية.
ومثاله( :ج  )4من شابه أباه ما ظلم He s a chip off the old ----

ُ
سلخها بعد ذبحها (الرضب يف اجليفة حرام) Don ---
يرض الشا َه
(ج  )5ال ّ

t beat a dead horse

)(3االستعارات املرجعة إىل رشوط اإلسقاط املختلفة ال نجد ما يكافئها يف اللغة
التمجة احلرف ّية يف نقلها.
اهلدف وال تنجح ّ

ومثاله (ج «((5( )6نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم»(البقرة )223
your wives are tilth for you, so approach your tilth how“ --- ”you will؟؟؟
ويمكن تلخيص هذه احلاالت الثالث يف العالقات التالية:

)(1بنية مفهوم ّية مشرتكة ------------تعابري لغو ّية متامثلة :ترمجة حرف ّية

)(2بنية مفهوم ّية مشرتكة  -----------تعابري لغو ّية خمتلفة ø :ترمجة حرف ّية

)(3بنيتان مفهوم ّيتان خمتلفتان  --------تعابري لغو ّية خمتلفة ø :ترمجة حرف ّية
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االستعاري بني املصدر واهلدف وجعلتها
هذه احلاالت خلّصت حرك ّية النّقل
ّ
حرك ّية متتدّ عىل حمور مسرتسل تظهر فيه االستعارة إ ّما كاشفة عن القواسم
متفرعة
التجريب ّية املشرتكة بني ال ّثقافتني ،وهي ا ّلتي ختضع للرتمجة احلرف ّية ،وإ ّما ّ
املفهومي واحد ،فالقاسم املشرتك يظهر
إىل شكلني تعبرييني خمتلفني لك ّن أصلهام
ّ
املتصور العام ال يف مستوى التّعبري عنه ،وإ ّما ّ
جمذرة خلصوص ّيات ثقاف ّية مت ّيز
يف بنية
ّ
للتمجة
جمموعة عن أخرى .وينتج عن هذا االستنتاج أن تُعقد قابل ّية االستعارة ّ
املفهومي و( )2القاسم
احلرف ّية يف اخلطاب عىل مقدار ( )1االشرتاك يف النظام
ّ
الثقايف املشرتك.
ّ

ّ
توصلت إليها هذه الدراسات التي جعلت موضوعها «االستعارة
إن النتائج ا ّلتي ّ
يف اخلطاب» قد تقارب نسبيا نتائج دراستنا ا ّلتي ُعنينا فيها باالستعارة باعتبارها
االستعاري النّاتج
معجمي» يف مستوى تف ّطنها ملا سم ّيناه بالتكافؤ
«آلية توليد
ّ
ّ
االستعاري .غري ّ
أن االكتفاء بتصنيف
املفهومي املربر لعمل ّية النّقل
عن التّكافؤ
ّ
ّ
االستعارات املقرتضة بحسب ما يقابلها يف ال ّلغة املصدر وإرجاعها إىل نوع من

أنواع االستعارات العرفان ّية املنسوبة إىل اليكوف وجونسون أو حتّى االنتباه إىل
ترك ِ
حالتي الورود املمكنة
وتنوعه ال نجده قادرا عىل تفسري الفرق بني
ُّب بعضها ّ
ْ
االستعاري يف ج ( )1وج ( ، ((5()2ولذلك ّ
للنّقل
فإن أقىص ما قدّ مته هذه األبحاث
ّ
هو تقديم مناويل وصف ّية  descriptive modelsحلرك ّية االستعارة ال مناويل
تفسري ّية  explicative modelsتعلل تلك احلرك ّية.
ّ
التفسريي للمسألة هو تع ّقد البنية املفهوم ّية ذاهتا
ولعل ما يص ّعب املنحى
ّ
ا ّلتي إليها ترجع تلك التّعابري االستعار ّية وا ّلتي تظهرها أوال مرجعة إىل أكثر من
بنية استعار ّية مفهوم ّية (بنيو ّيةّ ،اتاه ّية ،أنطولوج ّية) ،وثانيا مدجمة يف بنية أكثر
ألنا من صنف استعارة العا ّم
خاص  generic is specificالتي متكّنّ
خصوص ّية ّ
اخلاص إىل
من إدراك معاين األمثال والعبارات( ،((5وهي بنية متكّننا من العبور من
ّ
العا ّم وذلك بتعميم املثل أو العبارات عىل وضعيات متعدّ دة .فاالكتفاء باالنتباه
إىل استعارة الوعاء يف ج  2مثال ال يمكنه أن يضطلع بتفسري إدراكنا لالستعامل
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

االستعاري وفهمهّ ،
املكونة
ألن االستعارة مل تتحقق يف مستوى الوحدات املفردة ّ
للعبارة أو املثل ،فوحدات مثل «رضب» و»عصفورين» و»حجر» مل يامرس عليها
تأوييل» ُيصبح فيه املثال جاريا عىل كل
نقل استعاري ،بل أخضعت لــ»تعميم متثيل
ّ
من أصاب هدفني بمجهود واحد ،وبداه ُة اسرتسال اخلاص يف العا ّم تربره استعارة
العام-خاص كام ذكرنا ،وهي استعارة تنشأ بمنأى عن خصوص ّيات اجلسدنة
ّ
املسؤولة كام رأينا سابقا عن االستعارت االجتاهية واألنطولوج ّية وتُغربل استنادا
إىل خصوصيات ثقاف ّية موجودة مسبقا .ولذلك يفرتض أن ال نتحدّ ث عن ترمجة
أو نقل إذا تع ّلق األمر هبذا النّوع من التّعابري واألمثال بل نتحدّ ث عن «توافق»
أو «تناسب» تدركه األبحاث االجتامع ّية -ال ّثقاف ّية عندما تُقارب بني جتربتني
واعتباطي
العرفاين
عفوي يف املستوى
ثقافيتني موجودتني مسبقا  ،وهو تناسب
ّ
ّ
ّ
ساين ،ولذلك ّ
فإن طرح قض ّية التّكافؤ يف نقل اجلمل والنّصوص
يف املستوى ال ّل ّ
خمتلف اختالفا جذر ّيا عن طرحه يف الوحدات املفردة واملركّبة من حيث التّأثري
للنص أو التّعبري يف ال ّلغة املصدر ،وهذا يع ّلل تقريبا إمجاع املنظرين يف
السياقي
ّ
ّ
بــ«التمجة املتكافئة» بني ال ّلغات يف املعاين
سمى
ّ
علوم ّ
التمجة حول غياب ما ُي ّ
السواء ،وقد ذهب نيدا  Nidaمثال لتجاوز
احلقيق ّية واملعاين االستعار ّية عىل حدّ ّ
يناميكي»
ّص املقدّ س «اإلنجيل» إىل متييز «التّكافؤ الدّ
معضلة التّكافؤ يف ترمجة الن ّ
ّ
 dynamic equivalenceعن «التّكافؤ ّ
كيل»  formal equivalenceبتت ّبع
الش ّ
التمجة عىل نقل نفس األثر ا ّلذي خيلقه التّعبري يف املتق ّبل يف ال ّلغة املصدر،
قدرة ّ
يناميكي يضمن «نقال تفاعل ّيا» للمعنى ،يف حني يقترص التّكافؤ ّ
كيل
فالتّكافؤ الدّ
ّ
الش ّ
احلريف»(.((6
عىل «النّقل
ّ

ولك ّن بناء االستعارة يف الوحدات املفردة واملركّبة خيتلف إجرائ ّيا عن بنائها يف
وتنوعا
التّعابري ا ّلتي ُيفرتض أن تكون البنية االستعار ّية املفهوم ّية فيها أكثر ثراء ّ
وتعقيدا ،ولذلك ّ
السياق وال
فإن معضلة «النّقل الت
ّفاعيل» غري مطروحة يف هذا ّ
ّ
الشوط املوضوعة يف ترمجة االستعارة
يمكن أن ختضع عمل ّية االقرتاض لنفس ّ
التمجة احلرف ّية لالستعارة املقرتضة يف الوحدات املعجم ّية
يس عمل ّية ّ
اخلطاب ّية ،فام ُي ّ
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البسيطة هو بساطة البنية املفهوم ّية ا ّلتي تبنيها ،ولذلك فإنّه بقدر ما تكون البنية
املعجمي بسيطة وواضحة ّ
فإن إمكانيات
املفهوم ّية املسؤولة عن التّوليد الدّ ال ّيل
ّ
احلريف تكون متاحة.
النّقل
ّ
الخاتمة:

املعجمي املستندة إىل التّأثريات
حاولنا يف هذا البحث النّظر يف ظاهرة التّوليد
ّ
أن ربط االستعارة بعمل ّية االقرتاض ليس ه ّينا ّ
االستعار ّية املقرتضة .واحلقيقة ّ
ألن
الدّ أب يف الدّ راسات املعجم ّية احلديثة هو الفصل بني التّوليد باالقرتاض والتّوليد
باالستعارة أو املجاز باعتبارمها نموذجني خمتلفني من نامذج التّوليد ،ولك ّن
املعجمي وانتظامها يف اآلن ذاته،
االستعارة املقرتضة أظهرت تع ّقد عمل ّية التّوليد
ّ
املعجمة ال فقط
أ ّما مرجع التع ّقد فيعود يف نظرنا إىل جريان االستعارة يف الوحدات
ّ
املعجمة عن غريها من
التاكيب أو العبارات أو اجلمل ،وختتلف الوحدات
يف ّ
ّ
األشكال ال ّلسان ّية يف بنيتها البسيطة «املختزلة» ،وهو ما جيعل األصول االستعار ّية
ختفت تدرجييا من جهة وتُغ ّيب األصول االقرتاض ّية من جهة أخرى ،فتعامل
احلقيقي الناشئ داخليا ال معاملة
االستعارة يف تلك الوحدات معاملة املعنى
ّ
نوضحه
املعنى
املجازي املنقول خارجيا ،وأ ّما انتظام عمل ّية التو ّلد فقد حاولنا أن ّ
ّ
االستعاري ،فاختربنا نوع االستعارة املنقولة يف بعض
عرفانيا بتربير حرك ّية النّقل
ّ
املقرتضات الدّ الل ّية السياس ّية وانتبهنا أوال إىل ّ
بالتمجة
أن ما يربر سالسة انتقاهلا ّ
وضحنا
الفضائي
احلرف ّية هو بناؤها ذو التّمثيل
الذهني املشرتك بني البرش ،ولكنّنا ّ
ّ
ّ
ّ
والتجذر واالنتشار يف
أن ذلك املشرتك تغربله ال ّثقافة غربلة متنحه إمكانية القبول
وضحنا أن تلك ال ّثقافة يمكن أن تكون هي أيضا مصدرا لبنْينة
ال ّلغة اهلدف ،ثم ّ
الفضائي وهو ما قادنا إىل استنتاج أن االقرتاض
املتصورات توازي دور العرفان
ّ
ّ
التمجة احلرف ّية ّ
حيركه
االستعاري
القائم عىل التّكافؤ
يستقر يف املعجم بآلية ّ
ّ
ألن ما ّ
ّ
واالجتامعي.
الفضائي
هو العرفانان
ّ
ّ
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

الهوامش Endnotes

((( واهتاممنا يف هذا البحث سيقترص عىل أثر االستعارة املقرتضة يف توليد الوحدات
املعجم ّية البسيطة بدرجة أوىل ثم الوحدات املعجم ّية املركّبة بدرجة ثانية ،ولذلك
ّ
يتقص قيمتها التوليد ّية املعجم ّية
فإن بحثنا يف االستعارة املقرتضة هو بحث
ّ
وسيستفيد ممّا قدّ مته بعض األبحاث اللسان ّية احلديثة التي ُعنيت برتمجة االستعارة
بني اللغات ولكنّه يتجاوزها ألنّه ال يطرح قض ّية االستعارة ضمن إشكاليات
الرتمجة أي رشوط ترمجتها ومدى قابل ّيتها للرتمجة يف النّصوص بأنواعها املختلفة
(األدبية والعلم ّية واحلضار ّية )....ولكنّه يتناول االستعارة باعتبارها آل ّية توليد
ختول هلا تلك الوظيفة.
معجمي ويبحث يف خلفياهتا العرفان ّية التي ّ
ّ

((( للتوسع يف أنواع التو ّلد يف املعجم ُينظر:ابن مراد ،إبراهيم :مقدمة لنظر ّية
املعجم ،ص ص .167 -134

(((

.Milner, J-C: Introduction à une science du langage, pp 324-339

املعجمي ،ص ص .326 -265
((( الودرين ،عيل :دور األصوات يف التوليد
ّ

صح التعبري ،أي
((( املفردتان «زواليزم» و»مقرونيزم» من «املقرتض
العامي» إن ّ
ّ
االقرتاض الذي حتقق يف اللهجة العام ّية ال يف العرب ّية الفصحى ،وهو اقرتاض
معربتان تراتب ّيا عن
طريف يكشف حرك ّية املقرتضات وارتداداهتا ،والكلمتان ّ
الرتك ّية واإليطال ّية ثم حلقتهام زيادة رصفية مقرتضة :فاملثال األول يتكون رصفيا
معربة
زوايل +الحقة يزمّ ،
الصفة ّ
أس هو ّ
من ّ
والزوايل هو الفقري املعدم والكلمة ّ
عن الرتك ّية zavalli
وتتكون من  zavalأي زال واندثر و  liوهي ياء النسبة،
ّ
والكلمة انتقلت من العربية إىل الرتك ّية قبل أن يعاد اقرتاضها من الرتكية إىل
يت
العرب ّية بعد أن خضعت يف عمل ّية النقل األوىل خلصائص النظامني الصو ّ
والرصيف يف اللغة الرتك ّية ،وبإضافة الالحقة الرصفية الفرنس ّية أصبحت الوحدة
ّ
تعب عن مذهب تعتمده بعض الشخصيات السياس ّية يف برناجمها
اجلديدة ّ
االنتخايب يقوم عىل استاملة الفقراء وضعاف احلال بالعطايا واملساعدات ،وهو
عبت عنه املفردة الثانية «مقرونيزم» مع يشء من التخصيص
املعنى ذاته الذي ّ
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هذه املرة ألن استاملة الفقراء اعتمد فيه نبيل القرويّ -
املرشح لالنتخابات
الرئاس ّية يف تونس  -2019عىل توزيع «املعكرونة»  les pattesوهي نوع
معربة عن اإليطال ّية
من الغذاء
الشعبي املعروف عامل ّيا ،والكلمة «معكرون» ّ
ّ
ُ ، maccheroniينظر :دوزي ،رينهارت :تكملة املعاجم العربية .85 /10 ،

بغض النظر عن الوجه الدّ ايل
((( يقترص اهتاممنا يف هذا البحث عىل اقرتاض املدلول ّ
الذي ينعقد عليه ،والدّ ال الذي ينعقد عليه املدلول اجلديد يكون إ ّما ّ
دال موجودا
مسبقا يف اللغة ثم أحلق به املدلول املقرتض لع ّلة ما ،وهو ما جيعله وحدة مشرتكة،
«منصة» التي تعني يف األصل «مرتفع
ومثاله إحلاق داللة  plateformeبالدّ ال
ّ
خمصصا
ُيعدّ للمع ّلم أو اخلطيب أو العروس» ،وصار يعني «موقعا الكرتونيا ّ
األجنبي يف نظام اللغة ومثاله
لربنامج ما» ،وإ ّما داال ينتج عن حماولة إدماج
ّ
ضم
املفردة « ُدستور»( التكملة )353/4:وهي كلمة ُع ّربت عن الفارس ّية بعد ّ
الدال حتى تستجيب للصيغة العربية «فعلول» ،وإ ّما داال مو ّلدا توليدا اشتقاق ّيا
تصورنا للمقرتض
«الرجعي»
من قبيل
ّ
املشتق من الفعل «رجع» .ونختلف يف ّ
ّ
تصورا
تصور فتحي مجيل يف بحثه «االقرتاض الدّ ال ّيل» الذي ُيقدّ م ّ
الدّ ال ّيل عن ّ
األول من االقرتاض.
أكثر حرصا لالقرتاض الدّ ال ّيل عندما ُيقرصه عىل النوع ّ

ّ
الداليل» تصنيفا ثنائ ّيا لالقرتاض فصل
((( اقرتح فتحي مجيل يف بحثه «االقرتاض
احلقيقي ،والفرق
احلقيقي واالقرتاض ال ّلغوي غري
فيه بني االقرتاض ال ّلغوي
ّ
ّ
املعجمي والثاين يتح ّقق يف أنظمة
األول يتح ّقق يف النظام
بني االقرتاضني أن ّ
ّ

والرتكيبي ،ثم صنّف االقرتاض
والرصيف
يت
اللغة اخلصوص ّية أي النظام الصو ّ
ّ
ّ
حقيقي إذا كان املقرتض دليال لغويا جديدا
املعجمي أيضا إىل اقرتاض معجمي
ّ
ّ
الرصيف أم مل ُيضع،
يت ولنظامها
يف اللغة اهلدف سواء أخضع لنظام اللغة الصو ّ
ّ
واقرتاض دال ّيل إذا اقترص االقرتاض عىل نقل املدلولُ .ينظر املرجع املذكور :ص
ص .27-25

املعجمي ،ص ص .30 -28
((( مجيل ،فتحي :االقرتاض
ّ
((( نفسه ،ص .119
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العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

مقدمة
( ((1مصطلحا املعاين املفردة واملعاين التأليف ّية ُينسبان إىل :ابن مراد ،إبراهيمّ :
لنظر ّية املعجم ،ص  47و.49

(.Dictionnaire étymologique de la Langue française, pp 608- 609 ((1

( ((1املعجم الوسيط ،ص .527 /1
( ((1املصدر نفسه ،ص .346 /1
( ((1املصدر نفسه ،ص .116 /1
( ((1املصدر نفسه.413 /1 ،

(.Dictionnaire étymologique de la Langue française, p437 ((1

(.Ibid 433 ((1

( ((1املعجم الوسيط.170/1 ،

( ((1ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين :اللسان.308/1 ،
( ((2ابن مراد ،إبراهيم :مقدّ مة لنظر ّية املعجم ،ص .158

(https://www.cnrtl.fr/etymologie/presider ((2

(.Saffi, S : « Les universaux linguistiques », pp 47-82 ((2

(.9 Hagège, C: La structure des langues, p ((2

املعجمة أنواعا تشمل ( )1االستعارة امليتة
( ((2جيعل ديكنز  Dickinsاالستعارة
ّ
 ،dead metaphorو( )2االستعارة املسكوكة  ،stock metaphorو()3
املعجمة
االستعارات احلديثة  ،recent metaphorمقابل االستعارة غري
ّ
وهي التي يقتضيها السياق ،وجتمع عنده ( )1االستعارة املعدّ لة adapted
 ،metaphorو( )2االستعارة اخلطاط ّية  ،schematic metaphorو()3
االستعارة األصل ّية  ،original metaphorو هو تصنيف معدّ ل عن مقرتح
نيومارك  1988 Newmarkويتّضح من هذا التصنيف أن ديكنز انشغل
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التحول االستعاري يف املعجم وبدرجة ّ
جتذر االستعارة فيه ولكنّه
بمستويات
ّ
املعجمة ،يف
جعل االستعارة اخلطاط ّية نوعا من االستعارة السياق ّية أي غري
ّ
املعجمة مقابلة لالستعارتني التواضع ّية
حني جعل بروك  Broeckاالستعارة
ّ
اخلاصة  private metaphorيف مستوى
 metaphor conventionalو
ّ
املعجمة هي التي تسرتسل يف املعجم وتفقد
درجة الوعي باستعامهلا ،فاالستعارة ّ
أصوهلا االستعار ّية تدرجي ّيا عندما تصبح جزءا من نظامها الدال ّيل ،واالستعارتان
التواضع ّية واخلّاصة استعارتان يقع توليدمها يف سياقات خمتلفة .ونحن نتّفق مع
املعجمة ولكنّنا نحرص خالفهام عىل التمييز
ديكنز وبروك يف مفهوم االستعارة
ّ
املعجمة اجلارية يف الوحدات املعجم ّية البسيطة واملركّبة و()2
بني ( )1االستعارة ّ
االستعارة اللسان ّية اجلارية يف اجلمل والنصوص والعبارات و( )3االستعارة
املفهوم ّية املتحكمة يف بنيتنا التصور ّية ،واالستعارتان ( )1و( )2مها من صنف
االستعارة اللغو ّية مقابل االستعارة املفهوم ّيةُ .ينظرDickins, James. (2005). :
.Two models for metaphor translation. Target 17(2), 227-273
موقع البحث عىل الناتhttp://usir.salford.ac.uk/id/eprint/1343/1/ :
 niTrOfMetArtTARGETtextFINAL.pdffو ُينظر أيضاBroeck, Ray� :
mond.Van.Den : « The Limits of Translatability Exemplified by
.Metaphor Translation”. Poetics Today 2 (4),1981, 73-87

( ((2ابن مراد ،إبراهيم :املقدمة ،ص ص .109 -106

( .76-75 ,Ibid ((2وإن كنّا نعترب املعنى املتو ّلد جمازيا يف سياق اجلمل نوعا من
أنواع املعاين املعجم ّية هو الذي ُيصطلح عليه يف األدبيات املعجم ّية احلديثة
األسايس
التألبيفي .ابن مراد ،إبراهيم :املقدمة ،ص  .47ولك ّن مشغلنا
باملعنى
ّ
ّ
يف هذا البحث هو الوحدات املعجم ّية البسيطة واملركّبة ذات اخلاص ّية اإلحال ّية
التعيين ّية أي تلك التي ترتبط بمراجعها ارتباطا مبارشا وليس الوحدات املعجم ّية
التي تُستفاد معانيها بحسب «عالقتها بغريها من الوحدات التي ترتبط هبا يف
السياقات املختلفة»  :نفسه ،ص .47
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عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

ّ
التجذر يف هذا السياق يوافق تقريب ما قصده اليكوف وجنسون بخصيصة
( ((2معنى
«التواضع»  conventionalityالتي جعالها خصيصة متييز ّية لالستعارةُ ،ينظر
توضيح كوفيكسس للمسألة Kovecses, Z: Metaphor, pp33-36

( ((2االستعارة يف «خفافيش الظالم» تقوم عىل التشبيه أي تشبيه اإلرهابيني الذي
يامرسون إرهاهبم ليال باخلفافيش التي تُعرف بتن ّقلها ليال ،وهو تشبيه مقصود
يفرضه سياق القول ّ
ألن حديث أحدهم عن اخلفاشيش ال يفهم به رضورة
«التطرف» ال تقوم عىل مفهوم التشبيه
«اإلرهابيون» ،يف حني أن االستعارة يف
ّ
بل عىل مفهوم التّناسب املو ّلد بمبدإ اإلسقاط بني املجاالت ،والتناسب حيدث
عفويا يف بنيتنا التصور ّية.

معجمة عىل مصطلح آخر متداول يف
فضلنا استعامل مصطلح استعارة
(((2
ّ
ّ
األبحاث احلديثة وهو االستعارة اللسان ّية  ،linguistic metaphorحتّى نم ّيز
بني االستعارة اجلارية يف اجلمل واخلطاب عا ّمة واالستعارة املو ّلدة لوحدات
معجم ّية جديدة ،والفرق بني االثنني ّ
أن األوىل أي االستعارات اللسان ّية ُيقصد
هبا عادة خمتلف االستعامالت اللغو ّية املرجعة إىل بنية استعارية واحدة ،فجمل
قوته
مثل «دافع عن رأيه برشاسة» و«تسلح بحجج دامغة» و«استنجد بكل ّ
حتركها
ليدافع عن نفسه» و«رماه بسالح فتك برأيه» ....متثل استعارات لسان ّية ّ
تصور ّية واحدة -وهي من نوع االستعارات البنيو ّية -هي استعارة
استعارة
ّ
احلجاج-حرب .وهذا ُيالف املنحى الذي تناولنا به االستعارة يف هذا العمل
ألننا نريد تع ّقب السلطة التوليد ّية املعجم ّية لالستعارة املفهوم ّية.
( ((3يمكن أن نختزل النظريات التي عاجلت االستعارة يف أربعة ّاتاهات كربى هي
( )1النظر ّية االستبدال ّية  the substitution theoryو( )2النظر ّية التفاعل ّية
 the interaction theoryو( )3نظر ّية املقارنة the comparison theory
و( )4نظر ّية االستعارة املفهوم ّية the conceptual metaphor theory

(.Lakoff, G :“The Contemporary Theory of Metaphor”, p 245 ((3
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( ((3الزنّاد ،األزهر :نظريات لسانية عرفن ّية ،ص .142

(.Kövecses, Z: Metaphor: A Practical Introduction, p 12 ((3

(.Knowles, M, and Moon, R: Introducing Metaphor, p 34 ((3

للتوسع يف بنية االستعارة وعمليات اإلسقاط ُينظرKövecses, Z: Meta� :
(((3
ّ
.phor: A Practical Introduction, p83

(.Lakoff, G :“The Contemporary Theory of Metaphor”, p 209 ((3

(.Lakoff, G & Johnson, M: Metaphors we live by, p 57 ((3
(.Johnson, M: The Body in the Mind, p154 ((3

(.Kövecses, Z: Metaphor: A Practical Introduction, p42 ((3

(ُ ((4ينظر مثال الفرق بني استعارة احلياة – رحلة وهي استعارة بنيو ّية واستعارة
السعادة – فوق وهي استعارة ّاتاه ّية ،يظهر ثراء البنية االستعار ّية األوىل يف تعدد
التناسبات بني عنارص املجال املصدر وعنارص املجال اهلدف ،إذ نجد احلياة مقابل
الرحلة والفرد فيها مقابل املرحتل والوالدة مقابل انطالق الرحلة ومراحل احلياة
مقابل حمطات الرحلة ومشاكل احلياة مقابل خماطر الرحلة وحلظة املوت مقابل
متصور احلياة وما
نقطة الوصول إىل ما ال هناية له من املعارف التي تنطبق عىل
ّ
التنوع املعريف ناتج عن ثراء جتربتنا املتع ّلقة باحلياة
يقابله يف
متصور رحلة ،هذا ّ
ّ
والرحلة ،لكن يف املقابل نجد استعارة السعادة فوق خالية متاما من التناسب
العنارصي ّ
التصوري استنادا إىل
ألن ما حيكمها هو خطاطة جتريد ّية تبني نسقنا
ّ
ّ
موجهة إىل أعىل.
أثر مت ّثلنا اجلسدي للفضاء جتعلنا
نتصور السعادة ّ
ّ
(Grady, Joseph: Foundations of Meaning: Primary Metaphors ((4

and Primary Scenes. Doctoral dissertation, University of Cali.fornia at Berkeley, 1997

(.Kövecses, Z: Metaphor and Culture, p 201 ((4
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.Jackendoff, R: Language of the Mind, p87 ((4(

Kövecses, Z : “ Metaphor, Culture, and Discourse: The Pres� ((4(
.sure of Coherence,” p 12

Kövecses, Z :” Metaphor and Culture”. P 204 :(( للتوسع ُينظر4(

Kimberly, A.Quinn et als: “Social Cognition”, p 66. https://www. ((4(
researchgate.net/publication/278307900_Social_Cognition

.Kimberly, A.Quinn et als: “Social Cognition”, pp 71-72 ((4(

Caballero, R et al: “Ways of Perceiving, Moving and Thinking: ((4(
.Revindicating Culture in Conceptual Metaphor Research”, p 278

.Jackendoff, R: Language of the Mind, p76 ((4(

.Van Dijk, Teun A. : Society and Discourse, p62 ((5(

.Dagut, M.B.: “Can Metaphor be Translated?”, p32 ((5(

Nida, E.: Toward a Science of Translating: with Special Refer� ((5(
ence to Principles and Procedures Involved in Bible Translat.ing, p220
Newmark, P.: A Textbook of Translation, p106 ((5(

Mandelblit, N.: “The Cognitive View of Metaphor and its Im� ((5(
.plication for Translation Theory”, p493

ّ  الذي أكّدSchäffner تصور تبنّاه شافنر
أن مسألة قابل ّية االستعارة للرتمجة
ّ (( وهو5(
النص املصدر
مل تعد مسألة تتعلق بــ»التعبري االستعاري
ّ الفردي كام يضبطه
ّ
ّ ثقافتي املصدر واهلدف ولذلك
فإن
ولكنّها مسألة مرتبطة باألنظمة املفاهيم ّية يف
ْ
دور املرتجم هو البحث عن املقابل العرفاين لالستعارة يف النص املصدر وليس
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 وجودة النقل لذلك ال ترتبط برشط الثنائ ّية اللغو ّية.اللغوي
البحث عن املقابل
ّ
للتوسع
.أي دراية املرتجم باللغتني بل بالثنائ ّية الثقاف ّية أي بدرايته بالثقافتني
ّ
Schäffner, C. : « Metaphor and Translation: :يمكن العودة إىل

.Some Implications of a Cognitive Approach », p 1267

Al‐Zoubi,et als: “Cogno‐Cultural Issues in Translating Meta� ((5(
.phors”, pp 230-239

.237 (( ُينظر يف عدم قابل ّية االستعارة للرتمجة احلرف ّية يف هذه اآلية نفسه5(

:(( ٌينظر مثال ما اقرتحه الشنّاغ يف حتليله لالستعارة يف النصوص الطب ّية الشعب ّية5(
Translating Conceptual Metaphor In Popular Biomedical Texts
.From English To Arabic, pp 108-200

Kövecses, Z: Metaphor: A Practical Introduction, p45 ((5(

Nida, E.: Toward a Science of Translating: with Special Refer� ((6(
ence to Principles and Procedures Involved in Bible Translat.ing, p122-134

214

 م202١  يناير- هـ144٢ ربيع اآلخر

ًهذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتاريا

العدد ١٢

عرفانية
معجمية
السياسي أنموذجا  -مقاربة
االستعارة المقترضة  -المعجم
ّ
ّ
ّ

قائمة المصادر والمراجع
العربية:
أ-
ّ
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مجيل ،فتحي :االقرتاض الدال ّيل يف املعجم .رسالة بحث(غري منشورة) مقدمة يف
املعمقة ،كل ّية اآلداب منوبة ،منوبة ،تونس.2001-2000 ،
إطار شهادة الدراسات ّ
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اللغوي :قاعدة اإلقحام ودورها
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اإلبداعي يف املعجم ،جممع األطرش للنرش وتوزيع الكتاب
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ب-
ّ

Alshunnag, Mo’tasim-Bellah: Translating Conceptual Metaphor in Popular Biomedical Texts from English to Arabic, Doctoral dissertation, University of Salford, 2016.
Al‐Zoubi, Mohammad, Al‐Ali, Mohammed, and Al‐Hasnawi,
Ali: “Cogno‐Cultural Issues in Translating Metaphors”. Perspectives: Studies in Translatology 14(3), pp 230-239, 2007.
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

(ح ْس ُبك)
َ
الـم ُقوالت والقرائن
دراسة
ّ
تركيبية في ضوء َ
د .علي بن موسى بن محمد شبير *

( )

الملخص:
ّ

(ح ْسب) السامعية ونامذجه املصنوعة يف مصادر
يروم هذا البحث استقرا َء شواهد َ
ٍ
ٍ
وصف ألنامطه الواردة بالرتاكيب النحو ّية ،ودراسة للعالقات
العربيةُ ،بغي َة تقديم
وتلم ٍ
الـم ُقوالت والقرائن يف تقدير الوظائف
س ألثر َ
الرتكيبية والوظائف النحو ّيةّ ،
اإلسنادية والتخصيصية يف تلك الرتاكيب ،وأثرها يف عوارض الرتاكيب من زيادة أو
حذف أو إعادة للرتتيب.

الكلامت املفتاحيةَ :ح ْسب ،تركيب نحويَ ،م ُقوالت ،قرائن ،الوصفي ،التوليدي
التحوييل.

* قسم النحو والرصف وفقه اللغة ،كلية اللغة العربية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود ،اململكة العربية السعودية.
أرسل البحث بتاريخ 2020/11/4م ،وقبل للنرش بتاريخ 2020/12/21م..
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Abstract:
(Hasbuk): A Structural Study with Categories and Indices.
This research aims at observation the citation sentence and
patterns made of (Hasbuk) in the Arabic sources, to provide a description of forms contained in syntactic structures, and studying
the structural relations and syntactic functions, and to grasp the
effect of the Categories and Indices on the defining of the assigned
and specialized functions on those structures, and their influence
on the indications of structures, including addition, removal, or
Permutation.
Key words: Hasbuk, Categories, Indices, functions, Descriptive,
Generative Transformational Generative.

المقدمة

()1

ينتظم هذا البحث يف َس ْلك الدراسات اللسانية للرتكيب النّحوي بام يشمله من
عالقات تركيب َّية ووظائف نحو َّية بني مفردات الرتكيب وأجزائه ،وبام يربط بني
ٍ
عالقات تركيب َّي ٍة ودالل َّي ٍة.
عنارصه من
ِ
(ح ْس ُبك) يف تراكيبه الواردة مسموعة أو مصنوعة ،ثم توزيع
وأهدف إىل تت ّبع لفظ َ
ما ُجع عىل األنامط الرتكيبية ،ثم استجالء اخلصائص الرتكيبية له ،يف مقاربة توليد ّية
وصف ّية ،استفاد فيها البحث من أدبيات التوليد ّيني يف متييزهم لعنارص تأليف البنى
لـ(الـم ُقوالت = ،)2( )Categoriesكام استفاد من اشتغال الوصف ّيني
النحوية وتوزيعهم
َ
يسمى (القرائن = ،)3( )Indicesوألجلها
عىل العالمات اللفظية واملعنو ّية للرتاكيب بام ّ
الـم ُقوالت والقرائن يف
تلم ُ
أثر هذه َ
ست َ
ُو ّزعت الرتاكيب إىل إسناد ّية وختصيصية ،ثم ّ
لـ(ح ْسب) داخل تراكيبه اإلسنادية والتخصيصية ،كام درس
تعيني الوظائف النحوية َ
ُ
العوارض الرتكيبية التي مت ّثل عنارص حتويلية.
البحث
َ
مصادر العربية =القرآن الكريم واألحاديث
وكان مور َد الشواهد املسموعة
ُ
مدونات العربية ،مصادر
وشعرا ،وما
نثرا
تضمنته ّ
ّ
ً
النبو ّية واآلثار ،وكالم العرب ً
تفسه (.)4
ومراجع ،من نامذج مصنوعة حتاكي املسموع أو ّ
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

وس َلك يف تقريره سبيل االستقراء والتحليل ،رجاء
ترسم البحث املنهج الوصفيَ ،
وقد ّ
األول فخصصتُه
أن حي ّقق مرادهّ ،
ووزعت مادة البحث عىل ثالثة مباحث ،فأ ّما املبحث ّ
(ح ْسب) ،واملبحث الثاين جاء للعالقات التخصيصية
للعالقات اإلسنادية يف تركيب َ
ٍ
تصنيفات ألنامط الرتاكيب ذات العالقات
وتضمن هذان املبحثان
(ح ْسب)،
يف تركيب َ
ّ
ِ
ِ
(ح ْسب) ،وفيه
لعوارض
اإلسنادية والتخصيصية ،أ ّما املبحث الثالث فكان
تراكيب َ
ٌ
بيان ألهم هذه العوارض مما ورد يف الشواهد والنامذج ،مثل :الزيادة واحلذف وإعادة
ُ
الـم ُقوالت والقرائن يف تقدير
وتضمنت
الرتتيب،
املباحث الثالثة مجيعها دراس ًة ألثر َ
ّ
(ح ْسب) ويف تعيني
الوظائف النحوية اإلسنادية والتخصيصية يف الرتاكيب الوارد فيها َ
أهم النتائج.
تلك العوارض التي ّ
تضمنت ّ
حتوهلا عن أصلها ،ثم اخلامتة التي ّ

ب) ونوعه:
(ح ْس ُ
َم ْدخل في معنى َ

ب ،يدور أصل ما ّدته (ح س ب) يف اللغة بمعنى :االكتفاء والكفاية(،)5
حس ُ
ْ
ب) ،بمعني :كفيتُه فاكتفى،
(حس ْبتُه
ب ،قا ُلوا:
فتحس َ
ب و َأ ْح َس َ
وفعلهَ :ح َّس َ
َّ
ّ
وح َّسبتُه) ،و(أحس َبني ما
ي ِس ُبني إِحسا ًبا)،
ُ
و(أحسبت فالنًا َ
و( َأ ْح َس َبني اليش ُء ُ ْ
َ
وكأن أص َله ْ
ّ
(ح ْسبِي) (.)6
أن ُيعطيه ما ُيرضيه و َيكفيه
أعطاين) :كفاين،
فيقولَ :

(ح ْسب)ّ ،إل أهنم خيتل ُفون يف نوع اسم ّيته ،أهو
ومع اتفاق النحويني عىل اسم ّية َ
ولكل فريق حجتُه وع ّلته ،وهم يف تعيني ِ
اسم ٍ
ّ
نوعه
مبني؟،
اسم
ٌ
فعل ٌّ
معرب ،أم ُ
ٌ
ثالث ُة مذاهب ،هي:

معرب ،وهذا مذهب سيبويه ومجهور
اسم
(حس ُبك)
األول :أن
ٌ
املذهب ّ
ٌ
ْ
()7
(ح ْسب) يف املواقع اإلعرابية ،كدخول الباء
ترص ُ
ف َ
النحويني  ،ومن حجتّهم ّ
ِ
ٍ
الزائدة عليه ،نحو( :بِ َح ْسبِ َك ُ
برجل
(مررت
والوصف به ،كقولك:
قول السوء)،
ُ
(مررت ِ
َح ْسبِك) ،وجميئه ً
بعبد اهلل َح ْس َبك).
حال من املعرفة ،نحو
ُ
وغالبهم يرى (حسب) مصدرا ،وجعلوه مضمنا معنى اسم الفاعلٍ :
كاف
ُ
ُ ّ
ً
َ ْ
اسم موضوع موضع املصدر()9؛ وهلذا َ
وم ْ ِسب (،)8
قال سيبويه،
ُ
ُ
وبعضهم يقول :هو ٌ
حني م َّثل
يب ِح ْس َب ًة) ،بقوله :اكتِفا ًء (.)10
انتصاب املصدر يف قولهَ :
(ه َذا عر ٌّ
َ
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اسم ٍ
املذهب الثاينّ :
وضمته بناء ،وهذا مذهب أيب عمرو
فعل،
أن
ّ
(حس ُبك) ُ
ْ
والزجاج (ت
اجلرمي (ت 225هـ) (،)12
بن العالء (ت 154هـ) ( ،)11وأيب عمر
ّ
ّ
311هـ) ( ،)13ومجاعة من النحويني (.)14
وحجتهم يف ذلك اآليت (:)15

(ح ْس ُبك) إذا قطع عن اإلضافة كان مبن ّيا ،فإذا أضيف بقي عىل ما كان عليه؛
·أن َ
ألنّه يف معنى الفعل ،ومل تُفدْ إضافتُه تعري ًفا ،ونظريه يف ذلك ( َق ْب ُل و َب ْعدُ ).

قياسا عىل
·أنه وقع موقع فعل األمر ( ُا ْك ُف ْ
ف)؛ فوجب بناؤه وإن كان مضافاً ،
( َقدْ ك و َق ْطك).

ٍ
(ح ْسب) اسم ٍ
َ
كفاك ،أو يكون
ماض ،والتقدير:
فعل
وعىل مذهبهم إ ّما أن يكون َ
ِ
فعل ٍ
اسم ِ
ّ
أمر ،واملعنى:
املتأخرين أن يكون
وجوز بعض
اكتف ،أو ليك ِْف َك (،)16
ّ
(ح ْس ُبك) اسم فعل مضارع ،واملعنى :يكفي (.)17
َ

جوز فيه املذهبني ،فريى
املذهب الثالث :وهو البن هشام اللخمي (ت  577هـ)ّ ،
اسم معر ًبا ،ويكون اسم ٍ
فـ(ح ْس ُبك)
مبني تار ًة أخرىَ ،
أن َ
فعل ٍّ
(ح ْسب) يكون تار ًة ً
معرب ،مبتدأ خربه االسم املرفوع بعده ،وهو يف
درهم)،
يف نحو قولك( :حس ُبك
ٌ
ٌ
جواب جمزوم ،واألصل يف العمل
مبني؛ ألن (ين ِم)
ٌ
(ح ْس ُبك ين ِم ُ
نحو قولكَ :
الناس) ٌّ
للفعل أو ما يقوم مقامه (.)18

(ح ْسب)
مجهور النحويني عىل أصحاب املذهب الثاين
هذا ،وقد ر ّد
تقديرهم َ
َ
ُ
وحجتَهم ،فقالواّ :
(ح ْسب) مل يقع موقع الفعل يف ّأول أحواله كام ُفعل
اسم فعل
إن َ
ّ
مترصفا ،فإنك تقولَ ( :أ ْح َس َبنِي
ذلك بـ( َقط) ،بل أريد به معنى الفعل بعد أن وقع
ّ
ترصفه مل يقع
اليش ُء إحسا ًبا) إذا كفاين ،و(احتس ْب ُت باليشء) :اكتفيت به ،فألجل ّ
موقع الفعل يف َأ ّول أحواله ومل ُي ْب َن ،بخالف ( َق ْطك) و( َقدْ ك) فإهنام وقعا موقع
الفعل يف ّأول أحواهلام فلذلك ُبنيا (.)19
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

اسم فعل يف مكان؛ ف ُيعتقد فيه أنه يكون اسم فعل
ثم إنّه مل ْ
يثبت كون َ
(ح ْسب) َ
ٍ
(ر َويدَ زيد) كانت اسام،
كـ(ر َويدَ ) التي إن ُج َّر ما بعدها نحو ُ
واسم غري اسم فعلُ ،
ً
(ر َويدً ا زيدً ا) ،كانت اسم فعل (.)20
وإن نُصب نحو ُ

األول ّ
حجتهم
مصدر
(ح ْسب)
والراجح عندي
لقوة ّ
معربّ ،
ٌ
=أن َ
املذهب ّ
ُ
ٌ
(ح ْسب) يف املواقع اإلعرابية ،حيث جاء منصو ًبا عىل احلال ،وصف ًة ملجرور،
بترصف َ
ّ
ّ
وجمرورا باحلرف الزائد ،فتحمل الكلمة عىل اإلعراب ال عىل البناء،
لـ(إن)،
واسم
ً
ً
ويعضدُ ذلك ما ييل:

(ح ْسب) بكفى ويكفي ،تفسري معنى ال تفسري إعراب ،فهم
 أن تفسري َفسومها بـ(كفاك)
ّ
(ش َعك) َ
و(هدَّ ك) فقد ّ
يوضحون معناه بام رادفه ،ومثله َ ْ
()21
اسمي فعل  ،بل ّ
حسب،
إن جميء الفعل منه
و(يكفيك) ،ومل يذكرومها َ
(أحسبّ ،
َ
ِ
حيسب) ،يضعف تقديره اسم فعل.
ِ
ٍ
 ّب
الـ(ح ْسب) ،بمعنى الكفاية،
أن
حسب حيس ُ
َ
مصدر مالق ملصدر الفعلَ :
ٌ
وحسب
احلساب ،بمعنى :عدّ وعدّ د ( ،)22فيحمل عليه يف مصدر ّيته وإعرابه ،ال عىل
َ
ّ
البناء.
 وال يمنع أن ُي ِاملصدر معنى فعله ،فيعمل عمله ّ
ويدل عىل معناه ،و ُيطلب
فهم
ُ
(ض ًبا زيدً ا) ،مصدر ٌّ
ارضب ،ومل يقولوا
دال عىل األمر كالفعل:
ْ
به و ُينهى ،فقولكْ َ :
لتضمنه معنى الفعل.
إنه اسم فعل
ّ
ِ
والذي يبدو يل ّ
ف
(ح ْسب) معنى الفعلُ :ا ْك ُف ْ
تضمن َ
أن أصل اخلالف يرجع إىل ُّ
ِ
ِ
اسم ٍ
فعل (.)23
وليكتف ،يف
بعض أحواله ،وإىل قياسه عىل ( َقدْ  ،و َق ْط) ،ومها َ
أثره جل ًّيا يف توجيه إعراب
(ح ْسب)،
وهذا اخلالف يف تعيني نوع َ
سيظهر ُ
ُ
الناس)،
(ح ْس ُبك ين ِم
ُ
(ح ْس ُبك زيدٌ ) ،ونحو َ
الرتاكيب اإلسنادية الوارد فيها ،نحو َ
ويف توجيه موضع الضمري املتصل به ،وسيأيت تفصيل هذه لئاسملا يف اهعضاوم نم

ةسارد بيكارتلا ةيوحنلا اهفئاظوو.
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(ح ْسب)
األول :العالقات اإلسنادية في تركيب َ
المبحث ّ

َ
أشمل عالقة يف الرتكيب النحوي ،وهو نواة اجلملة
اإلسناد قرينة معنوية تعدّ
وحمور العالقات األخرى؛ وبه يمكن تكوين مجلة تا ّمة ذات معنى دال ّيل متكامل هي
أس يف تراكيب العربية وهو بوصفه قرينة معنوية
اجلملة البسيطة ،واإلسناد دعامة ٌّ
ٍ
ٍ
وحممول أو مسند ومسند إليه ،دون حاجة
عالقة ذهن ّية بني موضو ٍع
يكفي فيه إنشا ُء
إىل الترصيح هبذه العالقة نط ًقا أو كتابة (.)24

العالقات اإلسنادية من أهم العالقات يف الرتكيب النحوي ،وال َيتأتَّى
وتُعدُّ
ُ
ٍ
أطراف ثالثة تنهض هبا العملية اإلسنادية
اإلسناد وتلك العالقات اإلسنادية إال بتو ُّف ِر
(ّ ،)25أوهلا :املسند ،وهو حمتوى اخلطاب اإلبالغي ،ويقتيض مجلة من القواعد الدالل ّية
املجرد للمعنى الذي يغطيه اخلطاب ،وثانيها :املسند
املعيار ّية التي تو ّفق بني املفهوم ّ
إليه ،وعليه تتو ّقف حقيقة اخلرب وبناء احلكم بوجود معنى أو عدمه ،وهو مرتبط
بحصول الفائدة للسامع من الكالم اإلبالغي ،أ ّما األخري منها :فاإلسناد ،وهو الرابط
املعنوي بني َ
جترد الكال ُم ِمن اإلسناد لكان يف حك ِم األصوات
ّ
طرف اإلسناد ،و«لو ّ
عر ٍبة؛ ّ
ألن اإلعراب ال ُيستحق ّإل بعد الرتكيب والعقد» (.)26
غري ُم َ
التي ُين َع ُق هبا َ

وما دام ّ
ضم إحدى الكلمتني إىل األخرى عىل وجه اإلفادة=
أن اإلسناد هو ّ
مركزي هو االستلزام أو عدم
مؤسس عىل قيد
ّ
ْ
أي :وجه حيس ُن السكوت عليه ،فإنه َّ
ِ
االستغناء؛ ّ
أجزاء الكال ِم ُهو
أي :اإلسنا ُد الذي ُهو رابط ٌة ،وال ُبدّ
«ألن أحدَ
احلكمْ ،
ُ
ل ُه ِمن َطر َف ِ
والنحوي مع ّلق به.
الوظيفي
نيُ :مسن ٍَد و ُمسن ٍَد إليه» ( ،)27ووجودمها
ّ
ّ
(ح ْسب) يف الرتاكيب النحوية ،مسموعها ومصنوعها ،يمكننا
وباستقراء مواضع َ
تصنيفها يف حالتني :الرتكيب اإلسنادي البسيط ،والرتكيب اإلسنادي املنسوخ،
ٌ
أنامط وردت عليها شواهد الكالم ونامذجه ،وفيهام يمكن استجالء
ولكل حالة
مسائله وقضاياه.
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

(ح ْسب) في التركيب اإلسنادي البسيط:
األول :ورود َ
المطلب ّ

(ح ْسب) ،مسندً ا إليه غريه أو مسندً ا هو
والنظر هنا للرتاكيب النحوية الوارد فيها َ
إىل غريه ،يف تركيبها األساس ِ
غري املنسوخ وظائ ُفه اإلسناد ّية ،والستظهار الوظائف
النحوية يف الرتكيب اإلسنادي ستُحرص األنامط الشكلية للرتكيب اإلسنادي مما
وقفت عليه يف مسموع الرتاكيب ومصنوعها ،ثم ُيستظهر تقدير الوظيفة النحوية
ُ
الـم ُقوالت والقرائن فيها.
لـ(ح ْسب)
َ
َ
نتلمس أثر َ
وطرف اإلسناد اآلخر ،ثم ّ

(ح ْسب) اإلسنادي البسيط:
ّأو ًل :أنامط تركيب َ

ويقسم بحسب موقعه من الرتكيب اإلسنادي إىل ٍ
أنامط ثالثة ،ودوهنا تندرج ٌ
أنامط
عنرصا ّأول
(ح ْسب)
فرع ّي ٌة بحسب جنس
األول :يقع فيه َ
عنرصي اإلسناد ،فالنمط ّ
ً
َ
يف الرتكيب اإلسنادي ،والنمطان َ
عنرصا
(ح ْسب)
اآلخران :بعكسه ،أي :يقع فيه َ
ً
إسنادي آخر.
ثان ًيا ،وفيهام إ ّما أن يكون مفر ًدا أو واق ًعا يف تركيب
ّ
األول:
النمط ّ

األول
[العنرص ّ
(ح ْسب)
َ

العنرص الثاين]
اسم مرفوع

[ح ْسب  +اسم ظاهر نكرة]
َ -1-1

[ح ْسب  +اسم ظاهر معرفة]
َ -2-1
[ح ْسب  +اسم موصول]
َ -3-1
[ح ْسب  +اسم إشارة]
َ -4-1

معرف بـ(أل)]
َ -5-1
[ح ْسب ّ +

[ح ْسب  +مضاف إىل معرفة]
َ -6-1

مؤول]
[ح ْسب  +مصدر ّ
َ -7-1
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األول
[العنرص ّ
اسم مرفوع

النمط الثاين:

[ -1-2ضمري َ +ح ْسب]

[ -2-2اسم إشارة َ +ح ْسب]

النمط الثالث:

األول
[العنرص ّ
اسم مرفوع

العنرص الثاين]
(ح ْسب)
َ

العنرص الثاين]
العنرص الثاين]
األول
[العنرص ّ
(ح ْسب)
اسم مرفوع
َ

األول ونامذجه[ :حسب  +اسم مرفوع]
شواهد النمط ّ

[ح ْسب  +اسم ظاهر نكرة]
َ -1-1

وعليه قول امرئ القيس (ت حوايل 84ق.هـ):
ِ ِ ِ
()28
َفت َْم ُ
وري
أل بيتَنا َأ ِق ًطا َو َس ْمنًا
َو َح ْس ُب َك من غنًى ش َب ٌع ُّ

ُ
«ح ْس ُبك ِمن
ُالت ُي ِق ْم َن ُص ْل َب ُه» (،)29
ب ا ْب ِن آ َد َم ُأك ٌ
«ح ْس ُ
ومنه احلديثَ :
وقولمَ :
ِ
الش ِ
ِّ
درهم/درمهان) (.)31
(ح ْس ُبك
عر ُغ ّر ٌة الئح ٌة» ( ،)30ومنه قو ُلكَ :
ٌ
[ح ْسب  +اسم ظاهر معرفة]
َ -2-1

﴿ح ْس ُبنَا اللَُّ﴾ [آل
ومنه
غالب ما ورد يف القرآن الكريم ،كقوله تعاىلَ :
ُ
﴿ح ْسبِ َي اللَُّ﴾ [التوبة ،129:الزمر،]38:
عمران ،173:التوبة ،]59:وقولهَ :
﴿ح ْس ُب َك اللَُّ﴾ [األنفال ،]64:وقولهَ ﴿ :ف َح ْس ُب ُه َج َهن َُّم﴾ [البقرة،]206:
وقولهَ :
﴿ح ْس ُب ُه ْم َج َهن َُّم﴾ [املجادلة ،]8:ومنه ما رواه اب ُن عباس ،ريض اهلل عنهام
وقولهَ :
ِ
ِ
«ح ْسبي اهللُ» ( ،)33ومنه
الوك ُيل» ( ،)32وحديثَ :
«ح ْس ُبنَا اللَُّ ون ْع َم َ
(ت 68هـ)َ :
(ح ْس ُبك زيدٌ ) (.)34
قو ُلكَ :
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

[ح ْسب  +اسم موصول]
َ -3-1

ُ
وقول
﴿ح ْس ُبنَا َما َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا﴾ [املائدة،]104:
وعليه جاء قو ُله تعاىلَ :
ٍ
رجل من بني عبس:
َف َح ْس ُبك ما تُريدُ إىل الكال ِم

()35

الـم ْر ُء َ
كان أبو ُه َع ْب ٌس
إذا ما َ

ومنه ُ
(ح ْس ُبك ما َأ ْعطيتُك) (.)37
«ح ْسبي ما أنا فيه» ( ،)36وقو ُلكَ :
قولمَ :

[ح ْسب  +اسم إشارة]
َ -4-1
ِ
ِ
وعليه ُ
«ح ْس ُبنا َهذا»
قول
حلرور ّية لعبد اهلل بن ع ّباس ،ريض اهلل عنهامَ :
بعض ا َ
و(ح ْس ُبك ذلك) (.)40
(ح ْس ُبك هذا) (َ ،)39
( ،)38ومنه قو ُلكَ :
معرف بـ(أل)]
َ -5-1
[ح ْسب ّ +

«ح ْس ُبك ُُم ال ُق ْر ُ
آن» (،)41
أثر عن عائشة ،ريض اهلل عنها (ت 57هـ) ،جاء فيهَ :
ومنه ٌ
ُ
الناس) (.)42
(ح ْس ُبك
احلديث فينام ُ
ومنه قو ُلكَ :

[ح ْسب  +مضاف إىل معرفة]
َ -6-1
ِ
ُ
وعليه
تاب اللَِّ» ( ،)43وما ُأثر عن ابن عمر ،ريض اهلل عنهام (ت
«ح ْس ُبنا ك ُ
حديثَ :
74هـ)َ « :ف َح ْس ُب ُه ِقرا َء ُة ِ
اإلما ِم» ( ،)44ومنه ُ
قول حممد بن عبد اهلل األَ ْز ِد ّي (ت  ...هـ):
وحسبك ِمن ُذ ٍّل وس ِ
ِ
ِ
()45
اطع
وء َصنِي َعة
ُمناوا ُة ذي ال ُق ْر َبى َوإِ ْن ق َيلَ :ق ُ
َ َ ْ ُ
َ ُ
ِ
ومنه ُ
(ح ْس ُبك فع ُلك) (.)47
ش سام ُعه» ( ،)46وقو ُلكَ :
قولمَ :
«ح ْس ُبك من َ ٍّ

مؤول]
[ح ْسب  +مصدر ّ
َ -7-1
َّخ ُذوا ِعب ِ
وعليه قراء ُة قولِه تعاىلَ ﴿ :أ َفحسب ا َّل ِذين َك َفروا َأ ْن يت ِ
ادي ِم ْن ُد ِ
ون
َ
َ
َ ْ ُ
َ ُ
ِ
ُ
حديث أيب هريرة،
ب) بإسكان السني ( ،)48ومنه
َأ ْول َيا َء﴾ [الكهفَ ( ،]102:أ َف َح ْس ُ
ٍ ِ
الش ْ
املسلم» ( ،)49ومنه
ي ِق َر أخا ُه
«ح ْس ُ
ريض اهلل عنه (ت 59هـ)َ :
أن َ ْ
َ
ب امرئ من َّ ِّ
«حس ُب َك ِم ْن إِن ِ
ْضاج ِه َأ ْن َت ْق ُت َل ُه» ( ،)50ومنه ُ
ُ
قول محيد بن ثور اهلال ّيل (ت حوايل
قولمْ َ :
30هـ):
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َو َح ْس ُب َك دا ًء ْ
أن ت َِص َّح َوت َْس َل َم

()51

أرى َب َ ِ
صي َقدْ را َبني بعدَ ِحدَّ ٍة

أن ت َ
اخلري) ( ،)52وقو ُلك( :بِ َح ْسبِ َك ْ
قولم( :بِ َح ْسبِ َك ْ
ومنه ُ
أن تَشتِ َمني) (،)53
َفعل َ
َ
و(بِ َح ْسبِ َك ْ
تكون كذا) (.)54
أن
شواهد النمط الثاين ونامذجه[ :اسم مرفوع َ +ح ْسب]
[ -1-2ضمري َ +ح ْسب]

وعليه قوله تعاىلِ :
﴿ه َي َح ْس ُب ُه ْم﴾ [التوبة ،]68:وقوله تعاىلَ ﴿ :ف ُه َو َح ْس ُب ُه﴾
[الطالق ،]2:ومنه حديث عائشة ،ريض اهلل عنها« :هي َح ْس ُبك» ( ،)55وقولك( :هو
َح ْسبي) (.)56
[ -2-2اسم إشارة َ +ح ْسب]

وعليه قول الشاعر:

حني يدْ ِركُني ِ
ِ
العشا ُء
َوس ٌّت َ ُ

الث بِال َغ ِ
َث ٌ
داة َفذاك َح ْسبي

()57

بي/ح ْس ُبك) (.)58
ومنه قو ُلك( :هذا َح ْس
َ

شواهد النمط الثالث ونامذجه[ :اسم مرفوع [ +اسم مرفوع َ +ح ْسب]]

﴿و َمن َيت ََوك َّْل َع َل اللَِّ َف ُه َو َح ْس ُب ُه﴾ [الطالق ،]3 ،2:ومنه
وعليه قو ُله تعاىلَ :
قو ُلكُ ( :ن ْط ِقي :اهللُ َح ْسبِي) (.)59

ثان ًيا :تقدير الوظائف النحوية يف األنامط الرتكيبية اإلسنادية البسيطة:

أي عنرص من عنارص
يتبوؤها ُّ
الوظيفة النحوية يف الرتكيب هي :املنزلة التي ّ
الكالم يف البنية الرتكيبية للسياق الذي يرد فيه ( ،)60وباستعراض األقوال يف تعيينها
(ح ْسب) ّأو ًل أو ثان ًيا ،أجدها تقدّ ره مبتدأ
لعنرصي الرتكيب اإلسنادي مما وقع فيه َ
َ
ربا ،أ ّما العنرص َ
ربا أو مبتدأ أو فاعال،
اآلخر غري َ
(ح ْسب) ،فيمكن تقديره خ ً
أو خ ً
وتفصيل ذلك فيام ييل:
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

[ح ْسب  +اسم مرفوع]:
األول َ
تقدير الوظائف النحوية يف النمط ّ

ولـ(ح ْسب) يف هذا النمط حاالن ،إ ّما أن يكون االسم املرفوع بعدها نكرة أو
َ
(ح ْسب)
(ح ْس ُبك
درهم) ،اتفقوا عىل تقدير َ
معرفة ،ففي حال وقع بعده نكرة نحو َ
ٌ
أخص من النكرة املطلقة بعده ،واختلفوا يف تقدير
مبتد ًأ مرفو ًعا ،لكونه بإضافته
َّ

لـ(ح ْسب) ،والوجه اآلخر:
رب َ
وظيفة املرفوع النكرة بعده عىل وجهنيّ ،أوهلام :أنه خ ٌ
مصدرا بمعنى اسم الفاعل ،أو لكونه اسم
أنّه فاعل له؛ ملعنى الفعل فيه ،إ ّما لكونه
ً
وخرجوا احتياج عنرص
فعل يف مذهب بعض النحويني ،كام تقدّ م عرضه يف املدخلّ ،
املكمل للفائدة ،بأنّه حمذوف اخلرب
(ح ْسب) للعنرص اإلسنادي
االبتداء
االسمي َ
ّ
ّ
وأغنى الفاعل عنه (.)61
(ح ْسب) ،مبتدأ
(ح ْس ُبك زيدٌ ) فقد أجازوا تقدير َ
ويف حال وقع بعده معرفة ،نحو َ
ربا له أو ً
فاعل أو مبتد ًأ
ربا مقدّ ًما ،كام أجازوا أن يعرب املرفوع املعرفة بعده خ ً
أو خ ً
ّ
مؤخرا (.)62

وقدّ ر مجاع ٌة منهم أبو العباس القرطبي (ت 656هـ) وحميي الدين الكافيجي
مؤول من ْ
(أن)
(ح ْسب)
مصدر ّ
(ت 879هـ) ( ،)63يف الرتاكيب الواقع فيها بعد َ
ٌ
ٍ ِ
الش ْ
ي ِق َر
«ح ْس ُ
والفعل ،نحو ما ورد يف حديث أيب هريرة السابق َ
أن َ ْ
ب امرئ من َّ ِّ
املصدر مبتد ًأ ّ
ربا مقدّ ما ،ومن
املسلم» ،أن يكون هذا
أخا ُه
مؤخ ًرا َ
و(ح ْسب) قبله خ ً
ُ
َ
(ح ْسب) هو ّ
حجتهم ّ
حمط الفائدة يف الكالم املقتيض وظيفة اإلخبار ،واحتجوا
أن َ
ّ
بقوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم َل َتكُن فِ ْتنَت َُه ْم إِلَّ َأن َقا ُلوا َواللَِّ َر ِّبنَا َما ُكنَّا ُم ْ ِ
ني﴾ [األنعام،]23:
ش ِك َ
ْ
()64
مها ُم ّؤخرا،
اس َ
رب (تكن) مقدّ ًما و( َأ ْن َقا ُلوا) ْ
يف قراءة نصب (فتنتَهم) عىل َأهنا خ ُ
يتعي أن يكون (بِ َح ْسبِك) هو اخلرب ( ،)65ذلك ّ
أن العرب التَزمت ّأل تُويل
وعليه ّ
احلرف املصدري فيقال( :كان
احلرف املصدري هذه العوامل ،فإن أريد ذلك ُأ ّخر
ُ
َ
حسنًا ْ
أن تقو َم) (.)66
ٍ
ٍ
االسم (ما) ِمن قوله تعاىل:
ومعرفة)،
نكرة
(ح ْسب) بتأويلني (=
ومما وقع بعد َ
ُ
ِ
ظاهرها أهنا موصولة
﴿ح ْس ُبنا َما َو َجدْ نا َع َل ْيه آ َبا َءنا﴾ [املائدة ،]104 :فقد قيل:
َ
ُ
اسمية ،وجيوز أن تكون نكرة موصوفة ،أي :كافينا الذي وجدنا ( ،)67فيحتمل فيها
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ربا أو تكون مبتدأ ّ
ربا
مؤخرا ،كام حيتمل فيها
ُ
التنكري فتبقى خ ً
التعريف وتكون خ ً
ُ
لـ(ح ْسب).
َ
تقدير الوظائف النحوية يف النمط الثاين[ :اسم مرفوع َ +ح ْسب]:

ولكون الوارد من الرتاكيب عىل هذا النمط مما جاء فيه االسم املرفوع معرفة ،فلم
ِ
(ح ْسب) خربه.
أجدهم خيتلفون يف تقدير وظيفته مبتدأ،
وتقدير َ

تقدير الوظائف النحوية يف النمط الثالث[ :اسم مرفوع [ +اسم مرفوع +
َح ْسب]]:

عنرصا إسناد ًّيا يف تركيب
(ح ْسب)
ويمكن تقريب هذا النمط بأنّه ما وقع فيه َ
ً
عنرصا إسناد ًّيا يف تركيب إسنادي
إسنادي بسيط ،وتكون وظيفة هذا الرتكيب
ً
شأن اجلمل التي هلا ّ
مركّب ،أي :أن الرتكيب اإلسنادي قام بوظيفة املفرد ،شأنه َ
حمل
()68
تسمى باجلملة املدجمة (Embedded
من اإلعراب  ،وهي اجلملة الصغرى أو ما ّ
تسمى باجلملة
 ،)Sentenceالتي تشكّل
عنرصا إسناد ًّيا للجملة الكربى ،أو ما ّ
ً
املرك ّبة (.)69( )Complex Sentence

الـم ُقوالت والقرائن يف تقدير الوظيفة النحوية اإلسنادية:
ثال ًثا :أثر َ

ويستبني يل ّ
لعنرصي الرتكيب اإلسنادي
أن اختالفهم يف تقدير الوظيفة النحوية
َ
لـ(ح ْسب) ،مر ُّده إىل مقولة التعريف والتنكري ،ومقولة النوع ،وقرينتَي الرتبة
َ
(ح ْسب) وختصيصه باإلضافة ،ليسوغ االبتداء
واإلعراب ،فتلحظ مقولة التنكري يف َ
ربا عنه النحطاطه عنه
خصصة،
الـم َّ
َ
ويتعي تقدير النكرة بعده خ ً
ّ
بـ(ح ْسب) النكرة ُ
ربا عن العنرص َ
اآلخر إن كان معرفة ،سواء
بالتنكري العا ّم،
ويرتجح جعل َ
ّ
(ح ْسب) خ ً
تقدّ م عليه يف الرتكيب نحو( :هذا/زيدٌ حس ُبك) أو ّ
(ح ْس ُبك زيدٌ /هذا).
تأخر نحوَ :

(ح ْسبك) ،التي مل ت َْر َق بتخصيص اإلضافة إىل مقولة التعريف
وملقولة التنكري يف َ
ربا عن املعرفة التي تصحبه ،لذا يقول عن
ّ
=جود اب ُن مالك (ت 672هـ) إعرابه خ ً
َ
يكون مبتد ًأ ،و(بِ َح ْسبِك)
العنرص اإلسنادي الثاين« :فلو كان معرف ًة فاألجو ُد أن
ربا» (.)70
خ ً
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

بعض املعربني ،كالقرطبي
وملقولة التنكري
(ح ْسبك) ،كذلك ،مل يذكر ُ
املخصص يف َ
َّ
وجه واحدٍ
(أن) والفعل الواقع بعد (حسب) غري ٍ
املؤول من ْ
والكافيجي ،يف املصدر ّ
َ ْ
َ
وهو أن يكون مبتدأ ّ
ربا له مقدّ ًما ،وع ّللوا ذلك بكون املصدر
مؤخ ًرا َ
و(ح ْسب) خ ً
املؤول يف تقدير املعرفة (.)71
ّ

تضم ُن االس ِم =املصدر ملعنى اسم الفاعل أو
ثم ينظر إىل مقولة النوع ،وفيها
ّ
ربا عىل كونه فاعال ،لضعف معنى
ملعنى الفعل،
ّ
فيرتجح فيه أن تُرفع النكر ُة بعده خ ً
ب).
(ح ْس ُ
الفعلية يف َ

الرتكيب معنًى من معاين الفعل،
قرب أن ترفع ما بعده فاعال إن دخل
َ
و َي ُ
الناس) ،أو دخل عىل
كاالستفهام أو الطلب نحو ( َأ َح ْس ُبك
و(ح ْس ُبك ين ِم ُ
درهم؟)َ ،
ٌ
املرفوع بعده باء زائدةٌ ،نحو (حسبك ٍ
ولقو ِة
بزيد/به) ،لتجدُّ ِد معنى الطلب فيه،
ّ
َ ْ ُ
ٌ
قياسه عىل ﴿ َك َف ٰى بِاللَِّ﴾ [النساء ،45:يونس ،29:األحزاب ]3:يف معنى الكفاية،
والتقدير :كفى اهللُ (.)72
وألجل هذا َق ِوي يف القراءة السابقة ﴿ َأ َفحسب ا َّل ِذين َك َفروا َأن يت ِ
َّخ ُذوا﴾
َ
َ ْ ُ
َ ُ
[الكهف= ]102:تقديرهم فاعلي َة العنرص اإلسنادي الثاين ( َأن يت ِ
حني
َّخ ُذوا)؛ َ
َ
ُ
()73
(ح ْسب) معتمدً ا عىل مهزة االستفهام .
تقدّ مه َ

(ح ْسب) فاعال يف مذهب القائلني ببنائه؛
يقرب
وبمثله
تقدير االسم املرفوع بعد َ
ُ
ُ
لكونه اسم فعل ال ّ
ينفك عن نيابته مناب فعله يف املعنى والعمل.

َ
يكون
(ح ْسب) ،مغن ًيا عن خربه= ،أن
وال يبعد عندي يف تقديرهم الفاعلية بعد َ
(ح ْسب) بأفعال رصحية من معناها
سب ُبه
ٌ
روايات لبعض الرتاكيب استبدل فيها َ
الش ِ
(=يكفي) ،نحو ما روي من قوهلمَ « :يك َ
ْفيك ِمن ِّ
عر ُغ ّر ٌة الئح ٌة» ( ،)74وقوهلم:
ِ
ِ
القالدة ما َأ َ
« َيك َ
لتقدير معنى الفاعل
حاط بال ُعن ُِق» ( ،)75فيكون هذا ُمؤنِ ًسا
ْفيك ِمن
ِ
ِ
ِ
لتقدير املرفوع بعده فاعال مغن ًيا عن اخلرب الذي يقتضيه
(ح ْسب) و ُمؤن ًسا
واسمه يف َ
(ح ْسب) يف االسمية.
نوع َ
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ِ
ربا إذا هو تقدّ م عىل
وتلحظ قرينة الرتبة ،يف جتويز
تقدير َ
(ح ْسب) مبتدأ أو خ ً
(ح ْسب)
(ح ْس ُبك زيدٌ َ ،ح ْس ُبك هذا) ،ويمتنع
تقدير َ
العنرص الثاين املعرفة ،نحو َ
ُ
مبتدأ حال تقدّ م العنرص َ
اآلخر عليه يف صدر الرتكيب ،نحو (هذا/هو َح ْس ُبك) ،كام
يمتنع تقدير العنرص َ
بـ(ح ْسب) مقدّ ًما عليه ،من باب َأ ْوىل.
اآلخر فاعال َ

أ ّما قرينة اإلعراب فيمكن أن تلمح يف تقدير ما خفي إعرابه وخال العنرصان
أن َ
(=الضمة) ،يف نحو (بِ َح ْسبِك ْ
تقول)،
اإلسناد ّيان يف الرتاكيب من ع َلم الرفع
ّ
املؤو َل مبتد ًأ ّ
مؤخ ًرا و(بِ َح ْسب) خربه مقدّ ما.
بعضهم
ولذا قدّ ر ُ
املصدر ّ
َ

لـ(ح ْسبك زيدٌ /
وأختم بمقاربة لوجه اإلسناد يف الرتكيب اإلسنادي البسيط َ
ربا له أو فاعال مغن ًيا
درهم) ،حيث أجازوا فيه تقديره مبتد ًأ،
وتقدير املرفوع بعده خ ً
َ
السهييل (ت 581هـ) إىل ّ
(ح ْسب) مرفوع باالبتداء
أن َ
عنه ،وقد أشار أبو القاسم ُّ
الـم ْخ َب عنه ( ،)76وهذا إشكال وار ٌد عىل
متضم ٌن ملعنى خيالف معنى االبتداء ُ
فاعل ،مما جعلهم ُي ّرجون هذا اإلشكال ّ
املرفوع بعده ً
تقديرهم
بأن الفاعل (سدّ
َ
مسدّ اخلرب) ( ،)77ويع ّللون ذلك بـ«حصول الفائدة به ،ومتام الكالم» ( ، )78والذي
يبدو يل ّ
حارضا يف تقدير الفاعلية أو اخلربية،
أن اإلسناد االسمي ومعناه ال يزال
ً
بالتقديرين مجل ًة اسمية ،غري ّ
أن سبيل اإلسناد وطريقته ختتلف؛
وال يزال الرتكيب
َ
ووجدت
(ح ْسب) يسند إليه املبتدأ،
ُ
فاخلرب تسنده إىل املبتدأ قبله ،والفاعل املغني بعد َ
متصو َرين له،
بعضهم يتخ ّلص من ذلك اإلشكال بتعريف للمبتدأ يشمل نو َعني
ّ
واآلخر مبتدأ له ٌ
َ
تقديم
فاعل يغني عن اخلرب ،قالوا :االبتدا ُء هو
أحدمها مبتدأ له خرب،
ُ
ِ
ِ
رب ،أو ُمسندً ا إىل ما َيسدُّ مسدَّ اخلرب
االس ِم يف اللفظ والن ّية وجتريدُ ه ُمسندً ا إليه خ ٌ
أن حقيقة اإلسناد ِ
ِ
ويقوي هذا ّ
منشئ الكال ِم
للعمل إنام هو املتك ِّلم ذاتُه
املوجدَ
(ّ ،)79
ُ
وقاصده (.)80

(ح ْسب) في التركيب اإلسنادي المنسوخ:
المطلب الثاني :ورود َ

ليست النواسخ ،فعل ّي ًة وحرف ّي ًة ،طر ًفا يف عملية اإلسناد ،وإنام هي عنارص إضافية
ال عالقة هلا باإلسناد ّإل من حيث إهنا تفيد اقرتان اجلملة بزمن دون جهة أو بزمن
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

وجهة ،وتفيد تلك النواسخ حتويل املعنى إىل غري ما عليه اإلسناد ( ،)81ومن تلك
إن ّ
التحول يف الزمن= كان ،أو التأكيد= ّ
الرتجي=
وأن ،أو التمنّي= ليت ،أو
املعاين:
ّ
ّ
لعل ،أو التشبيه= ّ
َ
أوشك ،أو أوان الرشوع فيه= َط ِف َق
كأن ،أو قرب وقوع الفعل=
َ
وأخذ (.)82

(ح ْسب) اإلسنادي املنسوخ:
ّأو ًل :أنامط تركيب َ
األول[ :الناسخ َ +ح ْسب  +العنرص الثاين]
النمط ّ

[-1-1فعل ناسخ َ +ح ْسب  +االسم املنصوب]

[-2-1حرف ناسخ َ +ح ْسب  +االسم املرفوع]

األول َ +ح ْسب]
النمط الثاين[ :الناسخ  +العنرص ّ
[-1-2حرف ناسخ  +االسم املنصوب َ +ح ْسب]

[ح ْسب  +االسم املرفوع]]
األول َ +
النمط الثالث[ :الناسخ  +العنرص ّ
[ح ْسب  +االسم املرفوع]]
[-1-3فعل ناسخ  +االسم املرفوع َ +
األول ونامذجه[ :الناسخ َ +ح ْسب  +العنرص الثاين]
شواهد النمط ّ
[-1-1فعل ناسخ َ +ح ْسب  +االسم املنصوب]

أثر عن عبد اهلل بن عمر ،ريض اهلل عنهامَ « :أ َل ْي َس َح ْس ُبك ُْم ُسنَّ َة
ومما جاء عليه ٌ
ِ
ِ
ِ
الصفا
ال ِّج َ
طاف بِا ْل َب ْيت َوبِ َّ
َر ُسول اللَِّ َص َّل اللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم ،إِ ْن ُحبِ َس َأ َحدُ ك ُْم َع ِن ْ َ
َوا َْل ْر َو ِة .)83( » ..
[-2-1حرف ناسخ َ +ح ْسب  +االسم املرفوع]

﴿وإِ ْن ُي ِريدُ وا َأ ْن َيْدَ ُع َ
وك َفإِ َّن َح ْس َب َك اللَُّ﴾ [األنفال:
وعليه جاء قو ُله تعاىلَ :
كم ُ
القتل» ( ،)84ونحو قوهلم يف امل َثلّ :
«كلّ ،
 ،]62وما ورد يف احلديثَّ :
«إن
إن بِ َح ْسبِ ُ
رش سام ُعه» ( ،)85ومنه قو ُلكّ :
(إن َح ْس َبك درمهان) (.)86
َح ْس َبك من ٍّ
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األول َ +ح ْسب]
شواهد النمط الثاين ونامذجه[ :الناسخ  +العنرص ّ

الصمة (ت 8هـ):
وعليه قول دريد بن
ّ
ِ ()87
َو ِق ُفوا َف َّ
إن ُو ُقو َفك ُْم َح ْسبي

ِ
اض َو ْار َبعوا َص ْحبِي
َح ُّيوا ُت َ

[ح ْسب  +االسم
األول َ +
شواهد النمط الثالث ونامذجه[ :الناسخ  +العنرص ّ

املرفوع]]

قولم( :كان عبدُ اهلل َح ْس ُبك به ً
ومنه ُ
رجل) ( ،)88فـ(عبدُ اهلل) :اسم الناسخ
و(ح ْس ُبك) :مبتدأ ،و(به) خربه ( ،)89لكون الباء حر ًفا زائدً ا واهلاء
الفعيل (كان)َ ،
لـ(ح ْسب)
ربا ،كام سيأيت يف عوارض الرتاكيب ،والرتكيب اإلسنادي َ
حم ّلها الرفع خ ً

واقع موقع خرب الناسخ (كان) ،وهي اجلملة املدجمة ،كام تقدّ م بياهنا يف الرتكيب
اإلسنادي البسيط.

ثان ًيا :تقدير الوظائف النحوية يف األنامط الرتكيبية اإلسنادية املنسوخة ،وأثر
الـم ُقوالت والقرائن يف التقدير:
َ

ّ
استدل به القائلون
(ح ْسب) اإلسنادي كان مما
دخول الناسخ عىل تركيب َ
اسم فعل ،ذلك ّ
أن دخول
بإعراب َ
(ح ْسب) ،ومما أبطلوا به مذهب القائلني ببنائه َ
ترصفه اإلعرايب وتأ ّثره بالعوامل اللفظية ،بخالف اسم الفعل (.)90
الناسخ دليل عىل ّ
واندراجه يف الكالم ٌ
َ
ومن وجه آخر ّ
دليل عىل
(ح ْسب)
فإن
َ
دخول الناسخ عىل َ

يتضمنه يف بعض أحواله ُمتصدّ ًرا الرتكيب اإلسنادي ،وبه
خت ّلف معنى الطلب الذي
ّ
اسم ٍ
«إن َظلمتَني َف ّ
فعل ،فنحو قوهلمْ :
إن َح ْسبِي اهللُ» ،ال
حيتج ُ
ّ
بعضهم عىل كونه َ
ٍ
ربا للناسخ (.)91
معنى للطلب يف َ
(ح ْسب) حينئذ ،ويعرب لفظ اجلاللة (اهلل) خ ً

ومما جيدر التنبيه عليه ّ
(ح ْسب) فاعال به ،يف الرتاكيب
أن تقديرهم
املرفوع بعد َ
َ
فمن قال
اإلسنادية غري املنسوخة ،ال ي ّطرد هنا يف الرتاكيب اإلسنادية املنسوخةَ ،
َ
(كان َح ْس ُبك درمهني) ،ألن (كان) ال تعمل يف (درمهني) مع ارتفاعه
هذا مل يقل:
بـ(ح ْس ُبك) ( ،)92وقد منع اجلمهور أن يدخل الناسخ عىل الوصف الرافع لفاعل
َ
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

يسدُّ مسدَّ اخلرب ،نحو قولِكّ :
قائم أخواك) (َ ،)93فأ ْوىل أن يمنع ما محل عىل اسم
(إن ً
منصور يف القياس.
راجح
وتضمن معناه ،ومذهبهم
الفاعل
ٌ
ٌ
ّ

ويذكرون ّ
أن األخفش (ت 215هـ) والكوف ّيني جييزون ذلك ،قياسا عىل مذهبهم
يف جواز عمل جميء الوصف مبتد ًأ راف ًعا لفاعل يسدّ مسدّ اخلرب ،وإن مل َيعتمد عىل
(سنّ ُة) من أثر
نفي أو استفهام ( ،)94ولذا ّ
جوز القايض عياض (ت 544هـ) أن يرتفع ُ
بـ(ح ْس ُبكم) (.)95
ابن عمر السابق عىل الفاعلية َ

ومن مسائل قرينة اإلعراب ّ
أن بعض الشواهد خفي فيها اإلعراب فتحتمل
ِ
أن ت َُصو َم ِمن ك ُِّل ٍ
«إن ِمن َح ْسبِ َك ْ
كحديثّ :
وجهني عىل السواء،
شهر ثالث َة أيا ٍم»(،)96
فأول الوجهني :أن يكون ِ
(من َح ْسبِك) يف موضع نصب اسم ّ
املؤول
(إن) ،واملصدر ّ
ّ
املؤول يف موضع
يف موضع رفع خربه ،والوجه اآلخر :عكسه ،أي :أن يكون املصدر ّ
مؤخراِ ،
نصب اسم الناسخ ّ
و(من َح ْسبِك) يف موضع رفع خرب مقدّ م للناسخ ،ومثله
ِ
بالتوجيهني جيري حديثَ « :أ َو ليس بِ َح ْسبِكم ْ
اخليار» (.)97
أن تَكونوا ِمن

(سنَّ َة)
ومن أثر قرينة اإلعراب تعدّ ُد حمتمالت احلركة اإلعرابية ،فنحو الفتحة يف ُ
من أثر ابن عمر السابقَ « :أ َل ْي َس َحس ُبكُم سنَّ َة رس ِ
ول اللَِّ  ،»...ظاهرها أهنا فتحة النصب
ْ ْ ُ َ ُ
هييل فقدّ را الفتح َة يف (سن َة)
ربا للناسخ (ليس) ،أ ّما القايض عياض وأبو القاسم ّ
خ ً
الس ُّ
ً
متسكوا أو الزموا ،ويكون خرب (ليس) مجلة( :طاف
مفعول به لفعل مضمر ،والتقديرّ :
ً
مأخذا بخالف مذهبهام.
األسلم من التقدير واألقرب
بِالبيت) ( ،)98والراجح
ُ
(ح ْسب).
المبحث الثاني :العالقات التخصيصية في تركيب َ

أخص
تتفرع عنها قرائن معنوية
ّ
قرين ُة التخصيص عالقة سياقية/معنوية كربىّ ،
وتدل ُّ
ّ
ً
شكل من عنارص
عنرصا أو
كل قرينة عىل معنى خاص ،مت ّثل
منها (،)99
ً
عب عنها باألبواب النحوية ،مثل باب املفعول به واملفعول
التخصيص وأشكاله التي ُي ّ
معه واملفعول فيه ،وباب احلال والتمييز ،وأبواب النعت والبيان والتوكيد واإلضافة،
تدل ٌّ
وتكون هذه القرائن قيو ًدا عىل عالقة اإلسناد إذ ُّ
خاصة يف فهم
كل منها عىل جهة ّ
معنى احلدث الذي يشري إليه الفعل أو الصفة (.)100
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(الـمكمالت) (،)102
املخصصات أو القيود ( )101توصف بـ(الفضالت) أو
وهذه
ِّ
ِّ
ُّ
وكل ما يضاف إىل اإلسناد من ألفاظ وعبارات فهو فضلة ،وليس يراد بذلك أهنا
زائدة يستطاع االستغناء عنها؛ فقد ال يستقيم املعنى يف اجلملة دوهنا ،وكون الفاعل
عمدة واملفعول فضلة إنام هو بالنظر إىل حصول أصل الكالم ال بالنظر إىل أداء املعنى
املقصود به (.)103

وقفت عليه من وظائف نحوية مت ّثل عالقات ختصيصيةّ ،
ّ
حل فيها
ولعل ما
ُ
وقعت بعده ،كانت املفعول به (قرينة التعدية) ،واملفعول املطلق (قرينة
(ح ْسب) أو
ْ
َ
التحديد) ،واملفعول معه (قرينة املع ّية) ،واملفعول فيه (قرينة الظرفية) ،واحلال
(قرينة املالبسة) ،والتمييز (قرينة التفسري) ،والنعت (قرينة التبعية) والعطف (قرينة
املشاركة) ،واملضاف واجلار واملجرور (قرينة اإلضافة).

فالتعدية قرينة معنوية باهبا املفعول به ،ووظيفته ختصيص اإلسناد وتقييده،
والداللة عىل أن الفعل ،أو ما هو بمعناه ،قد وقع عليه أو أ ّثر فيه (.)104

والتحديد باملفعول املطلق قرينة معنوية ،وهو املفعول احلقيقي الذي أوجده
فاعل الفعل وف َع َله ( ،)105وذلك ألنه يقع مع الفعل املعتدّ ي والالزم عىل السواء
(« ،)106ويبدو أن العربية تريد من خالل عالقة التحديد بني الفعل واملفعول املطلق
تبي احلدث الكامن يف الفعل وتزيل عنه اإلهبام ،وذلك بوصفه أو بإضافته أو
أن ّ
ببيان عدد مرات حدوثه» (.)107

وقرينة املعية معنوية يستفاد منها املصاحبة بني ما قبل الواو واملنصوب،
والتخصيص يف املعية معناه ّ
االسم الذي صاح َبه أو انضم
خيصص
أن املفعول معه ِّ
َ
ِ
ٍ
إليه َّ
إرشاكه يف
قصد إىل
ليدل عىل يشء حصل الفعل بمصاحبته ،أي( :معه) ،بال
حكم ما قبله (.)108
والظرفية وظيفة املفعول فيه ،هبا جيري ختصيص احلدث أو اإلسناد وتقييده يف
الزمان أو يف املكان (.)109
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

وختصص اإلسنا َد الفعيل أو
وقرينة املالبسة قرينة معنوية يقوم هبا احلال
ّ
االسمي ،ومعنى التخصيص هنا أن يكون صاحب احلال عىل هيئة خمصوصة حني
وقوع الفعل أو حني إسناد اخلرب إىل املبتدأ (.)110
والتفسري قرينة معنوية وباهبا التمييز ،ويكون عند احلاجة يف اجلملة إىل

اإليضاح ،وال تكون هذه احلاجة إال عند املبهم ،ولذا قالوا يف تعريفه :االسم
النكرة املنتصب بعد متام الكالم أو بعد متام االسم بيانًا لِا انبهم من الذوات أو
أن اإلهبا َم يف اجلملة عمو ٌمّ ،
النسبة ،ويلحظ ّ
ختصيص هلذا العموم ،وما
وأن التقييدَ
ٌ
ختصيصا فهو
دام التفسري يزيل اإلهبام فهو ختصيص يزيل العموم ،وكون التمييز
ً
خمصصات لعموم الداللة يف اإلسناد ،أو ما وقع يف
مثل باقي املنصوبات يف كوهنا ّ
نطاقه ( ،)111ومثلها النعت قرينة معنوية هبا ُي ََّصص أحدُ طريف اإلسناد أو ما وقع
يف نطاقه (.)112

واملضاف
حرف اإلضافة ومدخوله ،واملضاف
واإلضافة قرينة معنوية باهبا
ُ
ُ
اجلر
جر ذلك الثاين
ّ
باألول نيابة عن حرف ّ
إليه ،واإلضافة نسبة اسم إىل اسم ّ
أو م ِ
شاك ِله ( ،)113فاملضاف إليه اسم جيء به لغرض التخصيص ومل يؤت به لذاته
ُ
(.)114

واإلضافة نسب ٌة وارتباط بني شيئني عىل ٍ
تعب معه عن فكرة تا ّمة ،وإنام
نحو ال ّ
األول مضافا
يضاف يشء إىل يشء لريتبطا ويكونا بمنزلة يشء واحد ،ويسمى ّ
والثاين مضافا إليه ،وتأيت هذه اإلضافة أو النسبة يف العربية عىل طريقتَنيُ ،أوالمها:
اإلضافة املبارشة ،واألخرى :اإلضافة بالواسطة (.)115
مدوناهتم
وحروف اإلضافة ،يف الرتاث (أدوات تعليق) (،)116
وتكر ْ
رت يف ّ
ّ
«اجلار واملجرور متع ّلق» ( ،)117وهذه الصورة من التع ّلق مما تفيد منه نظرية
عبارةُ:
ُّ
النص بني جمموع الكلم ،وهذا يوافق ما يعرف
العالقات يف حفظ التواصل ّ
باملستوى األفقي (=العالقة الرتكيبية) (.)118( )Syntagmatic Relation
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(ح ْسب) التخصيصي:
األول :أنماط تركيب َ
المطلب ّ

لـ(ح ْسب) ونامذجها أجدها يف التخصيص
وبتأ ّمل شواهد الرتاكيب النحوية
َ
خمص ًصا لرتكيب إسنادي قبله ،وإ ّما
(ح ْسب) هو نفسه ِّ
عىل وجهني ،إ ّما أن يكون َ
خيصصه ،ويتشكّل الوجهان يف ثالثة
لـ(ح ْسب) ما ّ
أن يقع بعد الرتكيب اإلسنادي َ
أنامط هي:

خمص ًصا]
(ح ْسب) ّ
األول[ :تركيب إسنادي َ +
النمط ّ
خمصص
(ح ْسب) يف تركيب
إسنادي ّ
ّ
النمط الثاين[ :تركيب إسنادي َ +

]

[(ح ْسب) يف تركيب إسنادي  +عنرص ختصييص]
النمط الثالثَ :

خمص ًصا]
(ح ْسب) ّ
األول ونامذجه[ :تركيب إسنادي َ +
شواهد النمط ّ

خمص ًصا لعالقات الرتكيب اإلسنادي قبله،
(ح ْسب)
عنرصا ّ
ويف هذا النمط جييء َ
ً
ً
ومفعول مطل ًقا وحاال ونعتًا،
وقفت عليه من الرتاكيب وجدتُه يقع مفعوال به
وما
ُ
وبيان ذلك اآليت:
ً
مفعول به (=التخصيص بالتعدية):
(ح ْسب)
 وقوع َومنه ُ
قول الشاعر:

َأن َت ْل َب ُسوا ُح َّر ال ِّث ِ
ياب َوت َْش َب ُعوا

()119

ومنه قو ُلك( :أصبت حسبي ِمن ِ
املاء) (.)120
ْ ُ َ ْ

ِ
الـم ِ
كار ِم َح ْس َبكُم
ِّإن ر َأ ْي ُت م َن َ

ً
(رأيت) ،ووقع
مفعول ّأول للفعل القلبي
(ح ْسب)
ُ
ففي الشاهد الشعري وقع َ
املؤول ْ
وجوز بعضهم العكس؛ فيكون
(أن تَلبسوا) مفعوله الثاين (،)121
املصدر ّ
ّ
املؤول مفعوال ّأول ( ،)122ويف الرتكيب املصنوع وقع
(ح ْسب) مفعوال ثان ًيا واملصدر ّ
َ
ً
مفعول به للفعل (أص ْب ُت) ،وبه يظهر التخصيص بالتعدية ،حيث وقعت وظيفة
(ح ْسب) املفعول به لتخصيص اإلسناد وتقييده ،والداللة عىل أن الفعل قد وقع
َ
عليه أو أ ّثر فيه.
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

ً
مفعول مطل ًقا (=التخصيص بالتحديد):
(ح ْسب)
 وقوع َِ
(ح ْس َبك)
ومنه قو ُلكَ :
(ح ْس َبك من هذا) ( ،)123ووظيفة التحديد للمفعول املطلق َ
«ح ْس َب َك ِمن هذا،
يف الرتكيب السابق ُيظهرها
ُ
إجازتم نص َبه يف معنى النهي ،قالواَ :
()124
(ش َعكَ ،و َك ْف َيك) ،مما يالقيه يف املعنى ( ،)125وهي
إذا َنا ُهَ ،فنَصب»
 ،نظري َ ْ
جواز الرفع والنصب عىل
علت بمنزلة فعل األمر والنهي ( ،)126وتقتيض
مصادر ُج ْ
َ
َرتجاه يف ِ
حال حديثك ،وتعمل يف إثباته
معنى الطلب ،غري أنّك إذا
نصبت َ
َ
كنت ت َّ
ّ
( ،)127وتقدّ ر له ً
وكأن التقدير:
خيصصه عىل سبيل التحديد،
فعل
مضمرا من لفظه ّ
ً
ِ
ب َح ْس َبك.
/ح ِّس ْ
سب َ
ا ْح ْ

(ح ْسب) ً
حال (=التخصيص باملالبسة):
 وقوع َو(مررت بِ ِ
عبد اهلل َح ْس َبك)
ومنه قو ُلك( :هذا عبدُ اهلل َح ْس َبك ِمن رجل) (،)128
ُ
( ،)129وتقدّ م قري ًبا ّ
وختصص اإلسنا َد
أن قرينة املالبسة قرينة معنوية يقوم هبا احلال
ّ
صاحب احلال = أحد
الفعيل أو االسمي ،ومعنى التخصيص هنا أن يكون
ُ
َ
املفعول املعدَّ ى إليه بحرف (بعبد اهلل) ،عىل
عنرصي اإلسناد (هذا ،وعبد اهلل) أو
َ
هيئة خمصوصة حني وقوع الفعل أو حني إسناد اخلرب إىل املبتدأ ،واملالبسة للهيئات
(ح ْس َبك) يف الرتكيبني
قرينة عىل إفادة معنى احلال بوساطة االسم املنصوب َ
السابقني.
(ح ْسب) نعتًا (=التخصيص بالنعت):
 -وقوع َ

خمص ًصا لعالئق اإلسناد ما
(ح ْسب) نعتًا ِّ
ومن الشواهد والنامذج عىل ورود َ
ِ
قراءة (﴿ )130عطا ًء َح ْس ًبا﴾ [النبأ ،]36:ومنه قو ُلك( :هذا ٌ
جاء يف
رجل َح ْس ُبك ِمن
ٍ
و(مررت بِ َر ُج ٍل َح ْسبِك) (.)132
رجل) (،)131
ُ

(ح ْسب) ،يف الرتاكيب السابقة ،ختصيص االسم املنعوت (عطا ًء،
ووظيفة النعت َ
(ح ْسب) لفظية يف تقدير االنفصال مل تكسبه تعري ًفا ،وجاء
ورجل) ،ولكون إضافة َ
ُم ِّصصا للمنعوت النكرة.
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إسنادي
(ح ْسب) يف تركيب
ّ
شواهد النمط الثاين ونامذجه[ :تركيب إسنادي َ +
(خمص ًصا)]
ّ

لـ(ح ْسب) ُم ّص ًصا ملا قبله ،أيّ :
أن هذا
ويف هذا النمط يأيت الرتكيب اإلسنادي َ
األول ،وهذه الرتاكيب
ص َ
(ح ْسب) نفسه ،كام اتّضح يف النمط ّ
عوض َ
الرتكيب ُم ِّص ٌ
مما سبق دراسته يف مواضعه من عالقات اإلسناد ،وأهنا تراكيب مدجمة (صغرى)،
والنظر يف هذا املوضع ملا تقوم به من وظائف داخل اجلمل املركّبة (الكربى) يف
وقفت عليه من ذلك وقوع الرتكيب اإلسنادي مفعوال به ونعتًا،
النصوص ،ومما
ُ
وبيان ذلك اآليت:
ً
مفعول به (=التخصيص بالتعدية):
لـ(ح ْسب)
 -وقوع الرتكيب اإلسنادي َ

(ح ْسب) مجلة مدجمة وظيفتها املفعول به
يقع الرتكيب اإلسنادي الوارد فيه َ
﴿و َقا ُلوا َح ْس ُبنَا اللَُّ﴾ [آل عمران ،173:التوبة:
نص ًبا ،وهي غالب ما يرد يف القرآنَ :
َ ﴿ ،]59قا ُلوا َح ْس ُبنَا َما َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا﴾ املائدةَ ﴿ ،]104 :ف ُق ْل َح ْسبِ َي اللَُّ﴾
«و ِهي ت ُ
َقولَ :ح ْسبِ َي اهللُ» ( ،)133ومنه
[التوبة ،129 :الزمر ،]38:ومنه يف األثرَ :
ِ
الناقة
األصمعي (ت 216هـ) عن أعرايبَ « :فقال يلَ :ح ْس ُبك ،ثم قا َم إىل
ما حكاه
ُّ
َفنَحرها»(.)134

تسمى مجلة َم ُقول ال َق ْول ( ،)135يف موضع نصب مفعوال هبا
وهذه الرتاكيب التي ّ
اإلسنادي
الرتكيب
فخصص
بفعل القول( :قال ،قل ،تقول) يف الرتاكيب السابقة،
ّ
ُ
ّ
َ
الفعل من اجلملة املركّبة (الكربى) عىل وجه التعدية.
املدمج (اجلملة الصغرى)
لـ(ح ْسب) نعتًا (=التخصيص بالنعت):
 -وقوع الرتكيب اإلسنادي َ

(ح ْسب) مجلة مدجمة وظيفتها النعت ،نحو ما
يقع الرتكيب اإلسنادي الوارد فيه َ
ورد يف األثرَ « :ل َقدْ َش ِهدَ ِعنْدَ َك رج ِ
ٍ
برجل
(مررت
الن َح ْس ُب َك ِبِام» ( ،)136وقولك:
ُ
َ ُ
ٍ
برجل َح ْس ُبك من رجل أخوه) (.)138
و(مررت
َح ْس ُبك به) (،)137
ُ

وتقدّ م قري ًبا وجه التخصيص بالنعت املفرد ،غري ّ
أن الرتكيب اإلسنادي املدمج
يمثل عدوال عن النعت بالعنرص التخصييص املفرد إىل
(اجلملة الصغرى) ،هناّ ،
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

اجلر لـ(الرجل) إىل الرفع ،أ ّما
التخصيص بالرتكيب بقطع َ
(ح ْسب) عن تبعية ّ
(ح ْسب) يف األثر السابق ّ
فإن رفعه عىل تقديره مسندً ا أو مسندً ا إليه ،والباء زائدة
َ
املكمل للرتكيب املدمج (اجلملة الصغرى).
داخلة عىل العنرص اإلسنادي ّ
[(ح ْسب) يف تركيب إسنادي  +عنرص ختصييص]
شواهد النمط الثالث ونامذجهَ :

(ح ْسب) اإلسنادي ،فيكون
وهذا النمط مما يأيت فيه التخصيص بعد تركيب َ
ً
ً
متييزا له أو
مفعول فيه أو
خمص ًصا لعالقات اإلسناد ،لكونه
مفعول معه أو ً
العنرص ّ
عنرصي اإلسناد ،وبيان ذلك فيام ييل:
نعتًا أو معطو ًفا عليه أو شبه مجلة تتع ّلق بأحد
َ
(ح ْسب) (= التخصيص بالظرفية):
 -وقوع املفعول فيه بعد َ

ومنه ما جاء يف احلديث« :قالَ :ح ْس ُبك َ
اآلن» ( ،)139فوقع هنا يف احلديث تقييد
لـ(حسب) بالظرف الزماين (اآلن) ًّ
دال عىل الزمن ّ
احلال.
الرتكيب اإلسنادي
ْ
(ح ْسب) (= التخصيص باملعية):
 -وقوع املفعول معه بعد َ

ومنه تقدير بعضهم ما جاء يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا النَّبِ ُّي َح ْس ُب َك اللَُّ َو َم ِن ا َّت َب َع َك
ني﴾ [األنفال ،]64:ورواية قول الشاعر:
ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
الض ّح َ
اك َس ْي ٌ
ف ُم َهنّدٌ
َف َح ْس ُب َك َو ّ

()140

َت اهليجاء وان َْش َّق ِ
إِذا كان ِ
ت ال َعصا
َْ ُ

ومنه ُ
(ح ْس ُب َك وعبدَ اهللِ درمهان)(.)142
«ح ْس ُبك وزيدً ا
درهم» ( ،)141وقو ُلكَ :
قولمَ :
ٌ

َ
والضحاك ،وزيدً ا ،وعبدَ ااهلل)
وتقدير الواو للمعية ونصب ما بعدها ( َمن،
للزخمرشي
مذهب
مفعوال معه ،فيام سبق من الرتاكيب املسموعة واملصنوعة ،هو
ّ
ٌ
والتقدير ّ
بأن املفعول معه ال
املذهب
(ت 538هـ) ( )143خالف به اجلمهور ،وقد ُر َّد
ُ
ُ
(ح ْسبك) مما جرى جمرى الفعل (،)144
يعمل فيه ّإل الفعل أو ما جرى جمراه ،وليس َ
كام ُر َّد ّ
َ
الترشيك ال املع ّي َة يف إثبات كون اهلل مع رسوله ومع املؤمنني،
يرجح
بأن املعنى ّ
تقدير القرينة التي
ف
ف هبذا
تقدير انتصاب ما بعد الواو عىل املعية ،كام ض ُع َ
فض ُع َ
َ
ُ
ُ
تفيد مصاحبة ما قبل الواو ملا بعدها ،ليقوى تقدير العطف واملشاركة فيه ،كام سيأيت.
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(ح ْسب) (= التخصيص بالتفسري):
 -وقوع التمييز بعد َ

ومنه ُ
قول ُمنقذ اهلال ّيل (ت حوايل 140هـ):
َفحسب َك بِال َّتنَص ِ
ِ ()145
ف ُذ َّل ُح ٍّر
الـم َذ َّل ِة ُسو َء َحال
ّ
َ ْ ُ
َو َح ْس ُب َك بِ َ
(ح ْس ُبك به ً
شاعرا) (.)147
و(ح ْس ُبك به
رجل) (َ ،)146
ومنه قو ُلكَ :
ً

(ذل حر ،وسوء ٍ
(ح ْسب) اإلسنادي من إهبا ٍم،
حال) ً
تضمنه تركيب َ
متييزا ملا ّ
َ
وقع ّ ٍّ
وشاعرا) ،وقد قيلّ :
ً
(ح ْس ُبك
(رجل،
ومها نكرتان ولو أضيفا لنكرة ،وكذا
إن نحو َ
ً
أي جهة مها ،وإنام جيلوه
أي يشء هو مدح أو ذ ّم ،وال من ّ
به/بكذا) إهبا ٌم ال ُيدرى يف ّ
االسم املم ِّيز بعده.

(ح ْس ُبك) ،فمذهب اجلمهور ،وهو الراجح،
واختلف يف جهة نصب التمييز بعد َ
ِ
ب
باب ما َينْتَص ُ
أنّه حممول عىل متييز املقادير ()148؛ لقول سيبويه (ت 180هـ)« :هذا ُ
ِ
ِ
ً
ً
رجل)،
دره
حيه
انتصاب االس ِم بعد
املقاديرَ ،وذلك قو ُلكَ :
َ
(و َ
رجل)َ ،و(هللِ ُّ
ً
(ح ْس ُبك بِه
(ح ْس ُبك به) تُبهم،
رجل» وما َأ ْشبه ذلِك» ( ،)149وأنّك إذا َ
َو َ
قلتَ :
ً
شاعرا)
بـ(رجل ،أو
فسته
ً
ويصري بمنزلة قولك( :عندي عرشون) بغري متييز ،فإذا ّ
صار بمنزلة( :عرشون غال ًما) ،واقتىض بيانَه باجلنس مثل املقادير (.)150
وخالف
الثامنيني (ت 442هـ) واب ُن الدّ هان (ت 569هـ) ومجاع ٌة ( ،)151فجعلوا
َ
ُّ
(ح ْسبك) عىل جهة متييز النّسبة ،وض ّعفوا محله عىل املقادير بأنّه يف معنى
نصب ُم ِّيز َ
وكل ٍ
اجلُ ْمل ّيةُّ ،
متييز عن معنى ُج ّيل جيوز فيه اجلمع واإلفراد إن كان املعنى حيتمله،
ً
رجال) ،وال جيوز يف متييز املقادير ّإل اإلفراد ،ويضاف إليه
(ح ْس ُبك هبم
فتقولَ :
ّ
نارصا)َ :ح ْس ُبك بنرصته ،وهذا من باب متييز النسبة
(ح ْس ُبك به
أن معنى نحو َ
ً
اإلضافية(.)152

«أنا شبيهة باملقادير يف املقدارية؛ ّ
ألن هذا ال
وخرجوا كال َم سيبويه بأنّه ال يريد ّ
ّ
ٍ
يصح ،وإنّام أراد ّ
والتمييز أزاهلا كام
فارسا» احتامالت مبهم ًة
ُ
أن يف نحوَ :
ّ
«ح ْسبك به ً
أزال اإلهبام عن املقدار» (.)153
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

(ح ْسب) (= التخصيص بالنعت):
 -وقوع النعت بعد َ

ُالت ُي ِق ْم َن ُص ْل َب ُه» ،ومنه ُ
قول
ب ا ْب ِن آ َد َم ُأك ٌ
«ح ْس ُ
ومنه ما جاء يف احلديث السابقَ :
ِ
ْ
لبي (ت حوايل 70ق.هـ):
األخنَس بن شهاب ال ّت ْغ ّ

نيك فِيها
ك بَلدةٌ ،يـُْغ َ
َو َح ْسبُ َ

ص ْريفَ ،وا ْكتِسايب
عود َع َ
يَ ُ
ليكَ ،

()154

قم َن صل َبهُ ،ي َ
غنيك فِيها) تركي ًبا إسناد ًيا مدجمًا (اجلملة الصغرى)
وقع فيه ( ُي ْ
ويم ّثل عدوال عن النعت بالعنرص التخصييص املفرد إىل التخصيص بالرتكيب نعتًا
(ح ْسب).
للعنرص
اإلسنادي يف تركيب َ
ّ
(ح ْسب) (= التخصيص بالتبعية/املشاركة):
 -وقوع العطف بعد َ

(ح ْسب) اإلسنادي عىل وجهني،
وقد جاء التخصيص باملشاركة بعد تركيب َ
عنرصي اإلسناد ،والوجه َ
عنرصي
اآلخر :قبل استكامل
أحدمها :بعد استكامل
َ
َ
اإلسناد.

ظاهر قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا النَّبِ ُّي َح ْس ُب َك
األول ونامذجه
فمن شواهد الوجه ّ
ُ
اللَُّ وم ِن ا َّتبع َك ِمن ا ُْلؤ ِمنِني﴾ [األنفال ،]64:ومنه احلديث« :حسب َك ِمن نِساءِ
َ ْ َ
ْ
َ ْ ُ
ََ
َ َ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
نيَ :م ْر َي ُم ا ْبنَ ُة ع ْم َ
جي ُة بِن ُْت ُخ َو ْيلدَ ،وفاط َم ُة بِن ُْت ُم َ َّمد َوآس َي ُة ا ْم َر َأ ُة
العا َلِ َ
رانَ ،و َخد َ
ِ
ِ ِ
نى ِش َب ٌع
ف ْر َع ْو َن»( ،)155ومنه ما جاء يف قول امرئ القيس السابقَ :
(وحس ُب َك من غ ً
عر ُغر ٌة الئح ٌة ،وسب ٌة ِ
«ح ْس ُب َك ِمن ّ
فاضح ٌة» ( ،)156وعليه
َ ُ ّ
وري) ،ومنه قوهلمَ :
ُّ
الش ِ ّ
ُ
الناس) (.)157
(ح ْس ُبك
احلديث فينام ُ
قو ُلكَ :

ورفع ما بعد الواو العاطفة ،يف غري اآلية ،جاء عىل سبيل املشاركة للمرفوع بعد
عنرصي اإلسناد ،أ ّما املوصول ( َمن) يف اآلية،
(ح ْسب) ،بعد متام الكالم باستكامل
َ
َ
فقد قدّ روه عط ًفا عىل طريقني ،إ ّما عطف مفرد عىل مفرد ،أو عطف مجلة عىل مجلة.
ٍ
أوجه هبا خيتلف حم ُّله من
فالطريق األوىل :عطف ( َمن) مفر ًدا عىل مفرد ،وهو عىل
اإلعراب ،منهاّ :
أن موضعه رفع عط ًفا عىل لفظ اجلاللة (اهلل) ،واملعنى :حس ُبك اهلل
(ح ْس ُبك)،
واملؤمنون ( ،)158وقيل :موضع ( َم ْن)
نصب عط ًفا عىل موضع الكاف من َ
ٌ
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جر عط ًفا عىل لفظ الكاف من
واملعنى :حس ُبك اهللُ واملؤمنني ،وقيل :موضع ( َم ْن) ٌّ
(ح ْس ُبك) ( ،)159وهذا مذهب الكوفيني ،وهو أضعف األوجه؛ القتضائه عطف
َ
اجلار (.)160
الظاهر عىل مضمر دون إعادة ّ

(ح ْسب) اإلسنادي ،وهو
أ ّما الطريق األخرى :عطف تركيب ( َمن) عىل تركيب َ
عىل ثالثة أوجه ،أحدهاّ :
(ح ْسب)
أن ( َمن) يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف د ّلت عليه َ
أن ( َم ْن) يف ّ
وح ْس ُبك َمن اتّبعك ،الوجه الثاينّ :
حمل
األوىل ،والتقديرَ :ح ْس ُبك اهللُ َ

(ح ْسب) قبله ،والتقديرَ :ح ْس ُبك اهلل ويكفي
نصب مفعوال به بفعل مقدّ ر من معنى َ
َمن اتبعك ( ،)161والوجه األخري :تقدير ( َم ْن) يف ّ
بـ(ح ْسب) مضافة حمذوفة،
جر َ
حمل ّ
ب َمن اتّبعك ( ،)162وتكون الواو عىل تلك األوجه عاطفة
وح ْس ُ
واملعنىَ :ح ْس ُبك اهللُ َ
مجلة عىل مجلة.

اإلسنادي بالفاء (فينام) ،فاجلمهور
(ح ْسب)
ّ
وأ ّما املضارع املعطوف بعد تركيب َ
الكسائي
عىل رفعه (فينا ُم) وتكون الفاء لالستئناف وعطف مجلة عىل مجلة ،وخالفهم
ُّ
(ت 189هـ) فأجاز فيه النصب (فينا َم) ،لتكون الفاء فيه ملعنى السببية واجلزاء مع
العطف (.)163

(ح ْسب) :وهو ْ
أن يأيت العطف قبل
أ ّما الوجه اآلخر للتخصيص باملشاركة بعد َ
(ح ْسب) قبل جميء العنرص
استكامل
عنرصي اإلسناد ،كالعطف عىل املضاف إىل َ
َ
ُ
سيف)،
الضحاك
(فح ْس ُبك َو
ٌ
اإلسنادي اآلخر جلملته ،فمنه رواية الشاهد السابق َ
(ح ْس ُب َك وعبد اهللِ درمهان) (.)164
«ح ْس ُبك وزيدٌ
درهم» ،وقولكَ :
ورواية قوهلمَ :
ٌ

ُ
وفيها أوجه عىل تقدير العطف ،أحدها :أن يرتفع االسم
(الضحاك ،وزيدٌ  ،وعبدُ
ُ
اهلل) عىل أنّه مبتدأ وخربه حمذوف ّ
والضحاك
سيف
دل عليه ما قبله ،والتقديرَ :ح ْس ُبك ٌ

سيف ،ومثله (وزيدٌ  ،وعبدُ اهلل) ،أو عىل أنّه مبتدأ خربه املرفوع ّ
املتأخر ،وخرب
َح ْس ُبه
ٌ
ُ
(ح ْسب) حمذوف ّ
سيف
والضحاك
سيف
يدل عليه املذكور ،والتقديرَ :ح ْس ُبك
ٌ
ٌ
َ
(سيف) ،والكالم عىل التقديم والتأخري ،والتقدير:
َح ْس ُبه ،أو عىل أنّه معطوف عىل
ٌ
ُ
سيف
َح ْس ُبك
والضحاك ،ويكون من قبيل عطف املفردات (.)165
ٌ
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

َ
(الضحاك ،وزيدً ا ،وعبدَ اهلل) ،عىل تقديرها مفعوال
والوجه الثاين :أن ينصب
َ
الضحاك
سيف ويكفي
(ح ْسب) قبله ،والتقدير :حس ُبك
ٌ
هبا بفعل مقدّ ر من معنى َ
ِ
()166
(الضحاك،
جير
 ،ويكون الوجهان من عطف مجلة عىل مجلة ،والوجه األخري :أن ّ
ِ
ٍ
(ح ْسبك) ،وهو وجه ضعيفّ ،إل يف
وزيد ،وعبد اهلل) ،عط ًفا عىل لفظ الضمري يف َ
مذهب الكوفيني ،كام تقدّ م بيانه.
(ح ْسب) (=التخصيص باإلضافة):
 -وقوع اجلار واملجرور واملضاف إليه بعد َ

(ح ْسب) باجلار واملجرور ونامذجه احلديث املتقدّ م:
ومن شواهد ختصيص َ
ِ
الق ِ
ني» ،وقوهلم« :حسبك ِمن ِ
الدة َما َأ َ
حاط بال ُعن ُِق» (،)167
«ح ْس ُب َك ِم ْن نِساء العا َلِ َ
َ
َ ْ ُ
َ
ِ
ِ
ٍ ()169
()168
(ح ْس ُبك من رجالنا زيدٌ )  ،وقولك( :هذا َح ْس ُبك م ْن ُفالن) .
ومنه قولكَ :

(ح ْسب) باإلضافة ونامذجه ،فلم يسمع فيها ّإل اإلضافة،
أ ّما شواهد ختصيص َ
الضامئر ،كام يف الشواهد والنامذج التي مىض ذكرها،
(حسب)
ُ
وغالب ما أضيف إىل ْ
مسموع ًة ومصنوع ًةُّ ،
وأقل منها أن تضاف إىل اسم ظاهر ،نكر ًة ومعرف ًة ،نحو ما
ٍ ِ
الش أن َي ِقر أخاه ا ُمل ِ
سل َم» ،وحديث:
«ح ْس ُ
ورد يف حديث أيب هريرةَ :
ْ َ
ب امرئ من َّ ِّ
ُالت ي ِقمن ص ْلبه» ،ونحو قولك( :حسب ٍ
زيد
درهم) (.)170
َ ْ ُ
ب ا ْب ِن آ َد َم ُأك ٌ ُ ْ َ ُ َ ُ
«ح ْس ُ
َ
ٌ

وتقدّ م لنا ّ
حرف اإلضافة ومدخوله ،واملضاف
بابا
ُ
أن اإلضافة قرينة معنو ّية ُ
واملضاف إليه ،ويف شواهد ونامذج ما وقع بعد (حسب) من متع ّل ٍ
قات ،نحو (من
ُ
َ ْ
بـ(ح ْسب) ( ،)171و(من القالدة) و(من رجالنا) و(من
نساء) جار وجمرور متعلق َ
ٍ
فالن) مثلها يف التع ّلق.
(ح ْسب)
مصدرا يف معنى
فسامع ( ،)172ال تكسبه تعري ًفا لكونه
ٌ
وأ ّما اإلضافة يف َ
ً
مبهم (ْ ،)173
وإن ُقطع عن اإلضافة لف ًظا فهي منو ّية معنًى،
اسم الفاعل أو لكونه ً
بـ(ح ْسب) مفردةُ ،
لت:
تقول:
ب يا فتى) ،كأنّك ُق َ
ُ
(رأيت زيدً ا َح ْس ُ
فـ«لك أن تتك ّلم َ
أردت االضاف َة» (.)174
تنون ،ألنّك
َح ْسبي أو َح ْس ُبك،
َ
َ
فأضمرت هذا فلذلك مل ّ

(ح ْسب) باختالفهم يف نوعه (،)175
وخيتلف تعيني الوظيفة النحوية للمضاف إىل َ
ٍ
ٍ
جر لف ًظا
(ح ْسب زيدَ ،ح ْسب
مصدرا
فمن يراه
فموضع املضاف إليه من َ
ُ
امرئ) ٌّ
ً
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نصب يف
جر يف اللفظ
ومعنى ،ومن يراه
ٌ
مصدرا يف معنى اسم الفاعل فموضعه ٌّ
ً
املعنى مفعوال به ،ومن يراه اسم ٍ
ً
مفعول به.
فعل جعله نص ًبا

ِ
ِ
املضاف
وتقديرهم
تعيني الوظيفة النحوية
وكذلك يظهر أثر هذا االختالف يف
َ
إليه
السابق
احلكم
الضمري (حس ُبك /ـنا  /ـي  /ـهم /ـه) ( ،)176في ّطرد يف الضمري
ُ
ُ
َ
(ح ْسب) اسم فعل ،فالنقل عنهم فيه خالف ،فمنهم َمن جعله
ّإل عند القائلني بأن َ

حر ًفا ال ّ
اجلرمي ( ،)177وذهب
حمل له من اإلعراب ،كأيب عمرو بن العالء وأيب عمر
ّ
ٍ
ً
كالزجاج وابن عط ّية (ت 542هـ) إىل ّ
مفعول
نصب
أن الضمري يف موضع
بعضهم
ّ
به (.)178

الـم ُقوالت والقرائن في تقدير الوظيفة النحوية التخصيصية:
المطلب الثاني :أثر َ

مصدرا جاء نعتًا بلفظ واحد
(ح ْسب)
ويف هذا األثر يلحظ مقولة النوع ،فلكون َ
ً
ٍ
ٍ
رجل ،وبامرأة َح ْسبِ َك
برجل َح ْسبِ َك من
(مررت
للمؤنث واملثنى واجلمع ،فيقال:
ُ
ٍ
امرأة ،وهاتان امرأتان َح ْس ُبك من امرأتني) (.)179
من امرأة ،وهذه امرأ ٌة َح ْس ُبك من

ظاهرا أو
اسم
ً
وملقولة النوع فإن العطف حيسن ويقبح بسبب نوع املعطوف عليه ً
ظاهرا،
اسم
فح ُسن التقدير باملشاركة عط ًفا ،حني جاء املضاف إىل َ
ضمرياَ ،
ً
(ح ْسب) ً
ً
ٍ
باجلر ،و َق ُبح التقدير باملشاركة عط ًفا ،حني وقع
نحو َ
(ح ْسب زيد وأخيه درمهان)ّ ،
املضاف إىل (حسب) ضمريا ،نحو (حسبك ٍ
وزيد
باجلر (.)180
َ ْ ُ
درهم) ّ
ٌ
َ ْ
ً

(ح ْسب) ،فنحو
ويندرج يف مقولة النوع ورو ُد االسم مشت ًّقا أو جامدً ا بعد َ
(فارسا) من املشتقات يأيت يف تراكيب التخصيص نحو (حسبك ٍ
فارسا)
بزيد
َ ْ ُ
ً
ً
(ح ْس ُبك بزيد
فيحتمل وظيفة احلال كام حيتمل وظيفة التمييز ،ولو جاء جامدً ا نحو َ
ً
رجل) خل ُلص للتمييز ( ،)181ولذا يشري بعضهم إىل إمكان التبادل بني أنواع وظيفتَي
احلال والتمييز (.)182

(ح ْسب) من معنى الطلب أو
ويلتحق بمقولة النوع ما يمكن أن يلمح يف َ
اخلربية ،وما يعرتي بعض األحرف من معاين املعية والعطف/املشاركة ،لذا ّ
فلعل

ُ
احلديث فينا َم الناس)،
(ح ْس ُبك
سبب االختالف يف تسويغ نصب املضارع يف نحو َ
َ
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

=هو ُ
تضمن معنى األمر:
كون َ
(ح ْس ُبك احلديث) بلفظ اخلرب ال طلب فيه رص ً
حيا وإن ّ
ِ
اكفف/اكتف ،وينصب ما بعد الفاء بإضامر ْ
ويصح
لتأول ما قبلها بمصدر
ّ
(أن) ّ
تعذر تأويله باملصدر ّ
العطف عليه ،فإذا كان قبل الفاء أمر بلفظ املبتدأ واخلرب ّ
لتعذر
ْ
لـ(أن) (.)183
تقديره صل ًة

غري ّ
(ح ْسب) جزموا الفعل بعده يف قوهلم:
أن اجلمهور ألجل معنى الطلب يف َ
الطلب فيه لينصب املضارع هنا
لم ُح
الناس» (،)184
«ح ْس ُبك ين ِم ُ
َ
َ
والكسائي حيتمله و َي َ
ّ
ظاهر يف ٍّ
كل.
كام جزموه َث َّم ،ومعنى السببية واجلزاء حارض
ٌ

ومن جهة أخرى ،يف الرتكيب السابق نفسهّ ،
اختيار نصب املضارع أو رفعه
فإن
َ
راجع إىل تقدير الفاء يف( :فينام الناس) ،أهي للعطف وحده فريفع املضارع ،أم هي
ٌ
للعطف مع السببية واجلزاء فينصب املضارع ،ويرتتب عليه نوع العطف ،مفر ًدا عىل
مفرد أو مجلة عىل مثلها.

ويف حمتمالت الوظائف النحوية ملا بعد الواو يف الرتاكيب السابقة( ،و َمن اتّبعك/
والضحاك) ،ما بني النصب عىل املعية أو العطف ،يأيت أثر تقدير نوع الواو بمعنى
ملجرد العطف ،والفرق بني الواوين ّ
أن هذه الواو تؤذن بتمكُّن املصاحبة
املع ّية أو ّ
فقط ،والواو التي بمعنى العطف ت ِ
الشكة يف املعنى؛ ْ
األول عىل
ُوجب ّ
فإن كان ّ
معنى الفاعل فال ّثاين عىل معنى الفاعل؛ والواو التي بمعنى ( َم ْع) ليست كذلك،
الشكة
األول فاعل وال ّثاين مفعول؛ فظهر بينهام الفرق ،ثم إن العاطفة تقتيض ّ
إذ ّ
الشكة يف اإلعراب ،وواو املع ّية
يف الفعل مصطحبني وغري مصطحبني كام تقتيض ّ
تقتيض املصاحبة يف الفعل من غري انفراد وال إرشاك يف إعراب ( ،)185وقد س َبق يف
معنوي.
ترجيح تقدير الواو عاطف ًة ال للمع ّية ،لسبب صناعي وسبب
تلك الرتاكيب
ّ
ُ

(ح ْسبك) ْ
وإن أضيف إىل معرفة،
تقرر ساب ًقا من تنكري َ
وتربز مقولة التنكري بام ّ
وألجلها وقع ً
حال من املعرفة ونعتًا للنكرة ،كعالقتَي ختصيص لرتكيب إسنادي
(مررت بِ ِ
عبد اهلل َح ْس َبك) ،و(مررت بِ َر ُج ٍل
األول ،نحو
ُ
سابق ،مما يمثله النمط ّ
(ح ْسب) ً
حال؛ ألن أصل احلال التنكري؛ إذ هو زيادة يف اخلرب
َح ْسبِك) ،وجاء تنكري َ
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ِ
السائ َل واملحدَّ ث غري ما َي ِ
(ح ْسب) نعتًا
والفائدة وإنام تفيد
عر ُ
ف ( ،)186وجاء تنكري َ
ألجل قرينة املطابقة للمنعوت النكرة.

(ح ْس ُبك)،
ويف قرينة اإلعراب يأيت خفاء اإلعراب وظهوره ،فالكاف الضمري يف َ
والنصب
اجلر عىل اإلضافة
َ
ختفى منه عالمات اإلعراب لكونه مبن ًّيا ،فاحتملوا فيه َّ
وجرا ،ومثله االسم املوصول
معنًى ،وانبنى عليه تقديراهتم يف املعطوف رف ًعا ونص ًبا ًّ
من اآلية السابقة ﴿و َمن اتّعبك﴾ ،ويقابله ظهور اإلعراب يف نحو (والضحاك)
ٍ
واجلر.
عالمات للرفع والنصب
برواية احلركات الثالث
ّ

َ
(والضحاك) يف الشاهد
ومنه تعدّ د حمتمالت احلركة اإلعرابية ،فنحو الفتحة من
ب) يف نحو (هذا
نصب املع ّية
الشعري ،حتتمل
(ح ْس ُ
ونصب املفعول به ،وكذا ضمة َ
َ
َ
ٌ
رجل َح ْس ُبك به) ،و(هذان رجالن َح ْس ُبك هبام) حتتمل ضمة النعت للمرفوع قبله،
بـ(ح ْسب) عىل وجه اإلفراد ،كام حتتمل أن تكون الضمة دا ّلة
ويكون من التخصيص َ
ربا ،وهبا تنتقل وظيفة النعت إىل الرتكيب
عىل الرفع كونه
عنرصا إسناد ًّيا مبتدأ أو خ ً
ً
بدل من تركيب واحد.
املدمج (اجلملة الصغرى) ،ويصري الكالم تركيبنيً ،
ِ
(ح ْسب)
عوارض
المبحث الثالث:
ُ
تراكيب َ

استقر عليه حاله ،وقد استبان مما تقدّ م أن
عم
ّ
غيه ّ
العر ُض ما يطرأ عىل اليشء ف ُي ّ
َ
اإلسناد األصيل يف الرتكيب ال خيرج عن أن يكون بني اسمني =مجلة اسمية ،أو بني
حتوله إىل صورة
فعل واسم =مجلة فعلية ،وقد جتري عىل ذلك الرتكيب عوارض ّ
فيسمى اجلملة
أخرى وتركيب آخر،
املحولة (.)187( )Transformed Sentence
َّ
ّ
وللتحويل قواعد وعنارص ( ،)Transformational Grammarأشهرها
( :)188الزيادة ،واحلذف ،وإعادة الرتتيب (=التقديم والتأخري) ،وقد يكون هذا
وقفت عليه
التحويل اختيار ًّيا (اجلائز) ،كام يكون إجبار ًّيا (الواجب) ،وبيان الذي
ُ
(ح ْسب) اإلسنادية والتخصيصية فيام ييل:
من عوارض لرتاكيب َ
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

األول :أنواع العوارض:
المطلب ّ

أوال :الزيادة (:)Addition

حتول معناه إىل معنى جديد
وتعني يف مفهومها العا ّم كل إضافة عىل الرتكيبّ ،
صار غري الذي كان» (،)189
زدت شي ًئا،
َ
غري الذي كان ،فـ«ك ّلام َ
وجدت املعنى قد َ
أمرين ،أحدمها :النواسخ التي تسبق الرتكيب
و ُيدخل ُ
بعضهم يف التحويل بالزيادة َ
ومكمالت اجلملة ( ،)190وهي وإن كانت زيادة
اإلسنادي ،واآلخر :إحلاق القيود
ّ
االسمي وال يف
تغي يف أصل اإلسناد
ّ
لفظية عىل أصل الرتكيب ّإل أن النواسخ مل ّ

جهة اإلسناد ،كام ّ
اإلسنادي كقرائن
خمصصات للرتكيب
أن
ّ
املكمالت إنّام هي ّ
ّ
املكمالت ،وبذلك خي ُلص لنا ّ
أن الزائد
معنو ّية تعني عىل تقدير وظائف نحو ّية هلذه ّ
اإلسنادي ّإل عالمته اإلعرابية ،وال متع ّلق له ،كام سيظهر
يغي من الرتكيب
ّ
ما ال ّ
بيانه من الزوائد:

-1زيادة الباء:

(ح ْسب):
-1-1زيادة الباء عىل َ

(ح ْسب) ،سام ًعا ،فيقال( :بِ َح ْس ِ
ب) ( ،)191ومنه ما جاء يف احلديث:
تزاد الباء عىل َ
ِ
ٍ ِ
أن َيقر أخاه ا ُمل ِ
سل َم» ( ،)192وحديث« :بِ َح ْس ِ
«بح ْس ِ
ب ا ْب ِن آ َد َم
َ
الش ْ ْ َ
ب امرئ من َّ ِّ
ُالت ُي ِق ْم َن ُص ْل َب ُه» ( ،)193وقول الشاعر:
ُأك ٌ
ِ
ِ
ِ
ض
َبأن ََّك من ُْهم َغن ٌّيُ ،م ّ

()194

بِ َح ْسبِ َك ِف القو ِم َأن َي ْع َلموا

قولم« :بِ َح ْسبِ َك ُ
ومنه ُ
السوء» ( ،)195وقو ُلك( :بِ َح ْسبِ َك زيدٌ ) (.)196
قول ُّ

(ح ْسب)
وهم مع اتفاقهم عىل زيادة الباء عليه ،إال أهنم اختلفوا يف حتديد وظيفة َ
ٍ
ِ
ربا؟ ،وال ّ
ينفك
الداخلة عليه البا ُء حينئذ ،أهي زائدة عليه مبتد ًأ أم زائدة عليه خ ً

اإلسنادي،
(ح ْسب) واق ًعا يف الرتكيب
ّ
التقدير هنا عن اختالف مذاهبهم يف إعراب َ
مما تقدّ م بيانه يف موضعه (.)197
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(ح ْسب) مبتد ًأ ( ،)198وظاهر
فمذهب سيبويه واجلمهور أن الباء داخلة عىل َ
(ح ْسب) اخلرب ،وجعلوه
مذهب األخفش وبعض النحويني ( ،)199أن الباء داخلة عىل َ
﴿ج َزا ُء َس ِّي َئ ٍة بِ ِم ْث ِل َها﴾ [يونس.]27:
نظري ( )200قوله تعاىلَ :
ومما يضعف مذهب األخفش أن الباء حينئذ ال تكون زائدة ،بل تكون مع مدخوهلا
ربا ،و«ألن التأويلْ :
فلم مل تدخل يف
إن ُق َ
لت السو َء فهو َح ْس ُبك = ّ
متع ّلق املبتدأ خ ً
أن تقو َم)ْ :
(ح ْسب) ،و(بِ َح ْسبِ َك ْ
اخلرب ُأ
حس ُبك»(.)201
ْ
دخلت يف َ
إن ُق ْم َت فهو ْ

(ح ْسب) الزائد عليه البا ُء ،فإن كان بعده نكرة ّ
فإن
وفرق ُ
بعضهم يف تعيني َ
ّ
ِ
ِ
جوز اب ُن مالك أن
(بِ َح ْسب) مبتد ٌأ ،وإن وقع بعده معرفة نحو (ب َح ْسب َك زيدٌ ) فقد ّ
ربا مقدّ ًما (ْ ،)202
مؤول
وإن وقع بعده
مصدر ّ
تكون الباء زائدة يف (بِ َح ْسب) الواق ِع خ ً
ٌ
(أن) والفعل ،نحو (بِ َح ْسبِك أن َ
من ْ
تفعل) ،فمذهب أيب العباس القرطبي وحميي
ربا مقدّ ًما ،ألن ْ
(أن) مع
الدين الكافيجي أن الباء زيدت عىل
(بحسب) الواقع خ ً
ْ
أعرف فهي َأ ْوىل باالبتداء (.)203
صلتها
ُ

ومما يدفع مذه َبهم ،أن قولك( :بِ َح ْسبِك ْ
أن تَفعل كذا) ،أصلهَ :ح ْس ُبك أن تفعل
نع ِ
كذا ،ومثله قولك( :بِ َح ْسبِ َك ُصنع ِ
دخلت
اخلري ،فهذه الباء
ْ
اخلري) ،أيَ :ح ْس ُب َك ُص ُ
رفع ،يد ّلك عىل ذلك أن الثاين فيه هو األول يف املعنى؛
عىل اسم ٍكان مبتد ًأ ،وموضعه ٌ
ب يف املعنى (.)204
ألن ُصنْع اخلري هو احلَ ْس ُ
بات بالالم إىل ٍ
(ح ْس ِ
(زيد)
ب) شي ًئا بالباء كام
ثم «أنّك مل ت ُِض ْ
أضفت ال َّث َ
َ
ف إىل َ
ٍ
(املال ٍ
و(لزيد ٌ
يف قولكُ :
و(صنع
مال) ،فموضع (بِ َح ْسبِ َك) رفع باالبتداء،
لزيد)،
ُ
ِ
اخلري) يرتفع باخلرب كام كان قبل دخول الباء مرتف ًعا» (.)205

«إن بِ َح ْسبِكُم ُ
ّ
ويضاف إليه نحو احلديث املتقدّ مّ :
لـ(إن)
اسم
القتل» ،فهو واقع ً
اعتبارها يف الرتكيب اإلسنادي غري املنسوخ مبتد ًأ كذلك(.)206
يقوي
ومزيدً ا فيه الباء ،مما ّ
َ
أن الباء مل ِ
والذي يظهر من االستقراء ّ
تأت زائد ًة ّأو َل املبتدأ يف غري لفظ
أعلم َ
غري
«وال
اآلن ُمبتد ًأ ِز ْ
(ح ْسب) ،قال ابن جنّي (ت 392هـ)َ :
َ
ُ
يدت فيه البا ُء َ
ِ
هذه ال ّلفظة»( ،)207فهو مقصور عىل السامع ،وال يقاس عليه (.)208
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

(ح ْسب):
 -2-1زيادة الباء عىل ما بعد َ

اإلسنادي ،ومنه ما ورد يف األثر السابق:
(ح ْسب) يف تركيبها
ّ
تزاد الباء عىل ما بعد َ
« َل َقدْ َش ِهدَ ِعنْدَ َك رج ِ
الن َح ْس ُب َك ِبِام» ،ومنه قول الشاعر:
َ ُ
َ ِ ()209
وح بِت َْس ِلي ٍم َع َل ْي َك َو َأ ْغت َِدي
َو َح ْس ُب َك بِالت َّْس ِلي ِم ِمنِّي َتقاض ًيا
َأ ُر ُ
ٍ
و(ح ْس ُبك به) (.)211
(ح ْس ُبك بزيد) (َ ،)210
ومنه قو ُلكَ :

(ح ْسب) ،نظري دخوهلا عىل فاعل (كفى)
فقدّ روا الباء زائدة دخلت عىل مرفوع َ
(ح ْسبك ،وكفى):
﴿وكَفى بِاللَِّ َش ِهيدا﴾ [الن َِّساء ،]79 :واملعنى يف َ
من قوله تعاىلَ :
ِ
اكتف به ،فزيدت الباء بعدمها ً
محل عىل ما كان بمعناه وجتي ُء بعده البا ُء ( ،)212وقيل:
ّ
إن وجه دخوهلا املبالغة يف املدح (.)213
ٍ
به/بزيد) غري زائدة ،وتكون
بعضهم أن تكون الباء يف نحو (حسبك
واحتمل ُ

(ح ْسب) متع ّلق به ،نظري
(ح ْسبك) فاعلة يف املعنى ،واجلار واملجرور بعد َ
الكاف يف َ
ِ
قولك( :اكتف به) (.)214

أن الكاف حرف خطاب ،ال ّ
وهذا التقدير مآله ّ
حمل له من اإلعراب ،ويقرب به
أن يكون اسم ٍ
ضعيف عىل خالف قول اجلمهور ،و َيبعدُ هذا
فعل ،لكن هذا وج ٌه
ٌ
ُ
التأويل؛ ّ
ألن الفاعل ال حيتاج إىل واسطة بينه وبني فعله لشدة اتصاله به ( ،)215فيبقى
تقدير الباء منه زائد ًة َأوىل.

(ح ْسب):
-2زيادة الفاء عىل َ

فح ْس ُب)،
(ح ْسب) حني يقطع عن اإلضافة ،نحو
ُ
(قبضت عرش ًة َ
تزاد الفاء عىل َ
(قبضت عرش ًة َف َق ْط)(.)216
فتكون زائد ًة لتزيني اللفظ ،نظري دخوهلا عىل ( َقط) من قولك:
ُ
لـ(ح ْسب) مجل ًة معرتض ًة بني
كام تزاد عليه لزو ًما إذا وقع الرتكيب
اإلسنادي َ
ّ
متالزمني كاملبتدأ وخربه ،نحو قول ذي الر ّمة (ت 117هـ):
()217
الرك ِ
َو َش ُ
َأ ُبو ُموسىَ ،ف َح ْس ُبك ،نِ ْع َم َجدّ ا
ْب َخا ُلك نِ ْع َم خاال
يخ ّ
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(ح ْس ُبك) قدّ روها زائد ًة الزمة ،وخربه حمذوف مقدّ ر ،أي:
فالفاء يف املبتدأ َ
ِ
واقع مجلة اعرتاضية بني املبتدأ (أبو
ب) اإلسنادي ٌ
(ح ْس ُ
املدح ،وتركيب َ
َح ْس ُبك هذا ُ
ِ
وخربه مجلة (نِ ْع َم َجدّ ا) (.)218
موسى)

(ح ْسب):
-3زيادة التاء بعد َ

«ح ْس ُبك تالن»،
وعليه محلوا ما رواه أبو زيد األنصاري (ت 215هـ) من قوهلمَ :
وأصلهَ :ح ْس ُبك َ
اآلن ،ثم زيدت التا ُء عىل الظرف (.)219

قلت :وحيتمل ّ
(ح ْس ُبكه
ُ
أن التاء مبدلة من هاء الضمري ،وليست زائدة ،واألصلَ :
ِ
يب (ت 200هـ) ،أنه
يب (ت 231هـ) ،عن أيب زياد الكال ّ
اآلن) ،فقد روى اب ُن األعرا ّ
َ
(ح ْس ُبك تالن) أرادَ :ح ْس ُبكَه َ
سمعه ينهى ً
وصل
فلم
رجل عن عمل ،فقالَ :
اآلنّ ،
الكالم صارت اهلاء تا ًء (.)220

-4زيادة (من):

(ح ْسب):
-1-4زيادهتا عىل َ

أن ت َُصو َم ِمن ك ُِّل ٍ
إن ِمن َح ْسبِ َك ْ
«و ّ
شهر ثالث َة أيا ٍم»،
ومنه احلديث الوارد ساب ًقاَ :
فقد احتملوا كون ِ
(من) فيها زائدة ( ،)221عىل قياس مذهب األخفش والكوفيني
الذين يرون إمكان زيادة ِ
(من) يف اإلجياب (.)222
وقدّ ر شمس الدين الكرماين (ت 786هـ) يف احلديث أن تكون ِ
(من) للتبعيض،
ُ
ُّ
()223
جائز يف الشاهد.
وعليه فال تكون زائدة  ،وهو عندي وجه مقبول ٌ

(ح ْسب):
-2-4زيادهتا عىل ما بعد َ

(ح ْسب) ،ومنه ُ
قول حممد بن عبد اهلل األَ ْز ِد ّي
وعليه غالب ما زيد عىل مم ّيز تركيب َ
ِ
ِ ِ
ِ
(و َح ْس ُب َك من
(و َح ْس ُبك من ُذ ٍّل َو ُسوء َصني َعة) ،وكذا قول امرئ القيسَ :
السابقَ :
ِ ِ
(ح ْس ُبك به ِمن
رش سام ُعه» ( ،)224وقولكَ :
غنًى ش َب ٌع) ،ومنه قوهلمَ :
«ح ْس ُبك من ٍّ
ٍ
(ح ْس ُبك به من شجاعٍ) (.)226
رجل) (َ ،)225
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

ً
ورجل وشجا ًعا،
وشا،
وأصل الكالم يف تلك الرتاكيبَ :ح ْس ُبك ُذ ًّل ،وغنًىًّ َ ،
أن يف دخول ِ
ويف توجيه زيادة ِ
(من) عىل املم ّيز قوالنّ ،أوهلامّ :
ختليصا
(من) عليه
ً
نارصا) ،حمتمل هلام ،و ُف ِصل بدخول الزائد
(ح ْس ُبك به
للتمييز من احلال ،فنحو َ
ً
ِ
ٍ
اآلخر :أنّه «إنام جاز ّ
نارص) بينهام ( ،)227والوجه َ
التمييز هذا أص ُله ،فهو
ألن
(من
َ
إذا انتصب إنام ينتصب عىل تضمني معنى ِ
واجلر هبا» (،)228
إظهارها
(من) ،فساغ
ُّ
ُ
وامللحوظ ّ
األول يلمح جانب رفع اللبس يف الوظائف النحوية املحتملة يف
أن الوجه ّ
اإلسنادي ،أ ّما الوجه َ
املتضمن
اآلخر فيتّجه لتقدير
املنصوب بعد تركيب (حس ُبك)
ّ
ّ
ِ
املقتض للوظيفة النحوية للتمييز.

ثان ًيا :احلذف (:)Deletion

أهم عوارض الرتكيب؛ إذ هو خروج عن النمط الشائع يف التعبري،
يعدّ احلذف َّ
واضحا يف
وانحراف بالرتكيب األصل ،ويشرتط فيه ّأل يكون ُ ِم ًّل باملعنى ،ويكون
ً
ذهن املتل ّقي ،تُعني عىل تقديره قرائ ُن حال ّية أو مقال ّية ( ،)229واحلذف من َسنَن العربية،
وباب واسع فيها عُدّ من شجاعتها (.)230
ٌ

(ح ْسب):
-1حذف ما أضيف إىل َ

غري ،وليس
قطع َ
وحذفه هو ٌ
لـ(ح ْسب) عن اإلضافة لف ًظا ،فيكون بمنزلة (ال ُ
ب) ،ف ُيجرى
ب)،
ْ
و(قبض ُت عرشةً/أل ًفا َح ْس ُ
غري) ( ،)231نحو( :رأيت زيدً ا َح ْس ُ
ُ
(ح ْسب) جمرى الغايات والظروف نحو ( َق ْب ُل و َب ْعدُ ) ،يف القط ِع عن اإلضافة لف ًظا
َ
ِ
الضم يف مواقعه من الرتكيب ألنّه « َّلا ُقطع عن اإلضافة
البناء ( ،)232وبناؤه عىل
ويف
ّ
الض ّم ،وإن مل يكونا ظرفني لكون املضاف إليه منو ًّيا فيهام،
(غري
وحسب) ُبنِ َيا عىل ّ
ْ
ْ
فإن ُأضيفا ُأعربا» (.)233

ب) عن اإلضافة وبناؤه عىل الضم ال يمنع وظيفته النحوية التي
(ح ْس ُ
وقطع َ
ُ
كانت له مضا ًفا ،فيقع ً
ب) ،ونعتًا للنكرة
حال من املعرفة نحو
ُ
(رأيت عبدَ اهلل َح ْس ُ
(رأيت ً
ب) ،والتقدير فيه :عبد اهلل حال كونه ُم ْ ِس ًبا كاف ًيا ،ورجال
نحو
ُ
رجل َح ْس ُ
كاف ًيا ،فيكون من قبيل احلال املفردة والنعت املفرد.
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عنرصي اإلسناد:
-2حذف أحد
َ

عنرصا إسناد ًّيا يف
(ح ْسب) وحده
وله حالتان ،إ ّما أن يقدّ ر احلذف مع وجود َ
ً
عنرصي الرتكيب اإلسنادي ،ويف احلالتني
الرتكيب ،أو أن يقدّ ر احلذف مع وجود
َ
ربا ،وتفصيل ذلك فيام ييل:
ُيع ّينون املحذوف مبتدأ أو خ ً
(ح ْسب):
احلالة األوىل :حذف عنرص
إسنادي مرفوع وبقاء َ
ّ

ٌ
ملحظ تداو ّيل يكتفي
ب) يف مقام الطلب ،وهو
(ح ْس ُ
وغالب ذلك فيام وردت فيه َ
ُ
حديث عائشة
(ح ْس ُبك) ،وعليه
فيه املتك ّلم من عنارص الرتكيب
اإلسنادي بقولهَ :
ّ
«ح ْس ُب ِكَ ،و ُ
خريا لك)،
ريض اهلل عنهاَ :
أقول :ال َت ْع َج ْل» ( ،)234وقوهلمَ :
(ح ْس ُبك ً
ُ
(ح ْس ُبك َيلز ْم َك) (.)236
الناس) ( ،)235وقو ُلكَ :
(ح ْس ُبك ين ِم ُ
وقولمَ :
رب ملبتدأ حمذوف،
و(ح ْس ُ
َ
ب) يف الرتاكيب السابقة ،إ ّما مبتد ٌأ حمذوف اخلرب ،أو خ ٌ
ُ
ُ
فعلت ،أو
هذا/احلديث َح ْس ُبكَ ،ح ْس ُبك الذي
هذا/احلديث ،أو
والتقديرَ :ح ْس ُبك
َ
الذي
فعلت َح ْس ُبك (.)237
َ

احلذف يف غري مقام الطلب قليال ،ويمكن َس ْل ُك الوارد عليه يف مواضع
وجاء
ُ
جوز بعضهم أن
ب) مقطوعة عن اإلضافة ،فقد ّ
(ح ْس ُ
ثالثةّ ،أوهلا :ما وقعت فيه َ
(قبض ُت
ب) املقطوع عن اإلضافة
عنرصا إسناد ًّيا يف الرتكيب ،فنحو ْ
(ح ْس ُ
يكون َ
ً
ب) ،تقديره :فحسبي ذلك ،مبتد ٌأ وخربه املحذوف ( ،)238وقدّ ر بعضهم
حس ُ
عرش ًة َف ْ
وسوغه ّ
بأن األَ ْوىل
(ح ْسب) خربه ،والتقدير :ذلك حسبيّ ،
املحذوف مبتدأ ويكون َ
جوزوا كونه مبتدأ لتخصيصه باإلضافة (.)239
ربا عن املعرفة ،وإنام ّ
جعله خ ً
اإلسنادي الواقع مجلة اعرتاضية ،نحو قول ذي الر ّمة
واملوضع الثاين :يف الرتكيب
ّ
ِ
ب) مبتدأ حذف خربه،
(ح ْس ُ
السابق( :أبو موسىَ ،ف َح ْس ُبك ،ن ْعم َجدًّ ا) ،فقد أعربوا َ
املدح (.)240
ّسب أو هذا ُ
والتقديرَ :ح ْس ُبك هذا الن ُ

ملجرد اإلخبار واإلقرار ،نحو ما ورد يف
واملوضع األخري :يف الرتاكيب الواقعة ّ
ِ
األثر من قول عمر ،ريض اهلل عنهِ :
رب
تاب اللََِّ ،ح ْس ُبنَا) (َ ،)241
(وعنْدَ نا ك ُ
َ
فـ(ح ْس ُبنا) خ ُ
ٍ
()242
أي :هو َح ْس ُبنا ،بمعنى :كافينا .
مبتدأ حمذوف ْ
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

(ح ْسب):
احلالة األخرى :تقدير احلذف مع وجود عنرص
إسنادي مرفوع بعد َ
ّ

(ح ْسب) ً
فاعل ( ،)243فرتاه جيعل
وهذا الوجه جيري عند َمن يعرب املرفوع بعد َ
ب) ،عىل أنّه حمذوف.
(ح ْس ُ
وخيرج خرب املبتدأ َ
َ
(ح ْسب) مبتدأ ّ

ب) بعدم االحتياج إليهّ ،
متضمن
(ح ْسب)
ألن َ
(ح ْس ُ
تأولوا سبب حذف خرب َ
وقد ّ
ّ
ِ
إلغناء الفاعل
معنى الطلب ( ،)244وقيل :لالستغناء عنه بعلم املخاطب ( ،)245وقيل:
(ح ْسب) ً
خاصة.
فاعل ّ
عنه وسدِّ ه مسدَّ ه ،وهذا عند َمن يعرب املرفوع بعد َ
ويذهب بعضهم ،كاألخفش وابن طاهر ِ
اخلدَ ّب (ت 580هـ) ( ،)246إىل عدم
تقدير خرب حمذوفّ ،
(ح ْسب) مبتدأ ال خرب له ،ألنّه يف معنى ما ال ُيرب عنه من
وأن َ
اكفف (.)247
معنى الطلب:
ْ
ضعيفّ ،
ألن األخبار إنام حتذف إذا كان يف الكالم
واحتجاجهم
ومذه ُبهم هذا
ٌ
ُ
ما ُّ
ّ
يتم منه كال ٌم ،وكالم تا ٌّم من جزء واحد
يدل عليها،
وألن نحو َ
(ح ْس ُبك) وحده ّ
غري موجود ( ،)248ثم ّ
(ح ْسب) قد يتخ ّلف يف تراكيب
إن معنى الطلب املتضمن يف َ
ربا ال ً
فاعل ،يف نحو
أخرى ،ويدخل عليه الناسخ فيطلب
املرفوع بعد َ
َ
(ح ْسب) خ ً
ٍ
«إن َظلمتَني َف ّ
قوهلمْ :
حينئذ ،ولفظ
(ح ْسب)
إن َح ْسبِي اهللُ» ،فال معنى للطلب يف َ
ربا للناسخ (.)249
اجلاللة (اهلل) يعرب خ ً

-3حذف عامل املفعول به بعدها:

خريا َلك» ( ،)250فـ«خريا» مفعول بفعل حمذوف ،التقدير:
ومنه قوهلمَ :
«ح ْس ُبك ً
خرياّ ،
ُفُ /ا ْك ُفف ،وقد قيل يف تسويغ احلذف وتوجيهه:
(ح ْس ُبك) معناه :ك ّ
ألن َ
وائت ً
ِ
ٌ
خريا لك ،واستغنى عن
بالكف َع ِلم أنه
ب
ّ
إنّه َّلا ُأم َر املخا َط ُ
حممول عىل غريه ،فقالً :
ِ
ِ
خريا لك (.)251
الفعل
إظهار
العامل ،وأصل الرتكيب :وائت ً

ثال ًثا :إعادة الرتتيب (:)Permutation

تغيري ملواقع بعض عنارص الرتاكيب لغرض
ويسمونه التقديم والتأخري ،وهو
ّ
ٌ
مقصود ،رشيطة ّأل ّ
أيّ :أل
خيل هذا التقديم والتأخري برتكيب اجلملة أو معناهاْ ،
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جيعلها مجلة غري صحيحة نحو ًّيا ودالل ًّيا ،وهو عنرص حتوييل يرتبط بالبنية العميقة
ويتم بتقديم ما ح ّقه التأخري للتعبري
املتعلقة باملعنى الكامن يف ذهن مستعمل اللغةّ ،
عن ذلك املعنى ونقله إىل السامع ( ،)252ومن صوره:
اإلسنادي البسيط :ومنه التقديم والتأخري
-1تقديم اخلرب عىل املبتدأ يف الرتكيب
ّ
ٍ
جوز
لـ(ح ْسب) الوارد فيه مع عنرص ثان معرف ًة ،حيث ّ
يف الرتكيب اإلسنادي البسيط َ

ربا مقدّ ما ،واالسم املعرفة املرفوع بعده مبتدأ ّ
مؤخ ًرا ،يف
بعضهم تقدير َ
(ح ْس ُبك) خ ً
تركيبي؛ ألجل أح ّقية املعرفة
(ح ْس ُبك زيدٌ ) ( ،)253ومقتىض التقديم والتأخري
نحو َ
ٌّ
األول.
(زيدٌ ) بوظيفة املبتدأ ،مما سبق بيانه يف املبحث ّ

لـ(ح ْسب) بني متالزمني ،كاملبتدأ واخلرب ،يف نحو
-2توسيط الرتكيب اإلسنادي َ
قول ذي الر ّمة السابقَ ( :أ ُبو موسىَ ،ف َح ْس ُبك ،نِ ْع َم َجدَّ ا) ،ومن التوسيط ما وقع
لـ(ح ْسب)
ف) ،عىل تقدير
ٌ
الضحاك َس ْي ٌ
يف قول الشاعرَ ( :ف َح ْس ُب َك َو ّ
ربا َ
(سيف) خ ً
ً
مفعول معه أو معطو ًفا عىل لفظ الكاف أو معناه ،ومثله
وتوسط بينهام (والضحاك)
ّ
ِ
رهم).
يف التقدير قولكَ :
(حس ُبك َوزيدً ا د ٌ
(ح ْسب) ،وكثري منه واقع يف الشعر ،مما هو ّ
حمل
-3تقديم التمييز عىل مرفوع َ
(وحس ُب َك دا ًء
الرضورات وإقامة األوزان ،نحو قول محيد بن ثور اهلاليل السابقَ :
ْ
أن ت َِص َّح وتس َل َم) ،حيث تقدّ م فيه التمييز عىل العنرص اإلسنادي اآلخر لرتكيب
ِ
(و َح ْس ُب َك
(ح ْسب) ،ولربام تقدّ م التمييز
جمرورا بـ(من) ،نحو قول امرئ القيسَ :
َ
ً
عارضا الزيادة والتقديم يف ٍ
آن.
ِمن ِغنًى ِش َب ٌع) ،جمتم ًعا فيه
َ
(ح ْسب):
الـم ُقوالت والقرائن في تقدير عوارض تراكيب َ
المطلب الثاني :أثر َ

ِ
التقدير األَ ْوىل للمحذوف
ويلحظ هذا األثر يف مقولة التنكري ،وحضورها يف
(ح ْسب) ،أهو اخلرب أم املبتدأ؟ ولكونه نكرة ،ولكون املقدّ ر معرفة كان
من تراكيب َ
و(ح ْسب) خربه.
األَ ْوىل جعله مبتدأَ ،
ثم مقولة النوع ،التي يمكن حتصيلها يف مسائل احلروف الزائدة الداخلة عىل
املتقرر أن احلرف الزائد ال متع ّلق له ،ودخوله ال يغري
َ
(ح ْسب) أو ما بعده ،فمن ّ
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

الوظيفة النحوية ملدخوله ،ويف تقديرها غري زائدة ،يف مذهب بعضهم ،ما خيرجها
َ
مدخولا ملعنى العنارص اإلسنادية ،اسمي ًة أو
من نوع احلرف الزائد ،وجيعلها مع ِّلق ًة
فعلي ًة ،إليه.

(ح ْسب) يف الرتكيب
وقرينة املقام أو احلال ،هلا أثر يف تسويغ حذف خرب َ
رب
اإلسنادي ،خاص ًة ما يكون يف حال الطلب ،نحو قولكَ :
ّ
(ح ْس ُبك!)؛ فـ«اخل ُ
حمذوف لعلم املخاطب به ،وذلك أنه ال يقال يشء من ذلك َّإل ملن كان يف ٍ
أمر قد
ٌ
وتقدير
املخاطب،
ُف ويكتفي بام قد علمه
بلغ منه َم ْبل ًغا فيه كفاي ٌة ،فيقال له هذا ل َيك ّ
ُ
ُ
اخلربَ :ح ْس ُبك هذا ،أو َح ْس ُبك ما قد علمتَه،
ونحو ذلك ،فاعرفه» (.)254
ُ

ومنه الوارد يف تسويغ حذف اخلرب يف غري الطلب ،يف نحو قول عمر ،ريض اهلل
عنه( :و ِعنْدَ نا ِكتاب اللَِّ ،حسبنَا) ،فقد ِ
علم املخاطب بام تقدّ م من سياق لفظي ّ
أن
َ ْ ُ
ُ
َ
(ح ْسبنا) تقديره :هو حسبنا ،عائدً ا عىل (كتاب اهلل).
املحذوف من َ
ِ
ّ
(ح ْسب) نحو
ويتجل أثرها يف تسويغ دخول (من) عىل املنصوب يف تركيب َ
ٍ
ٍ
/فارس)،
نارص
(ح ْس ُبك به من
فارسا) ،فجعلوا دخوهلا زائدة عليه يف نحو َ
(نارصاً ،
ً
ا/فارسا) ،إزال ًة لالحتامل واللبس عن املخاطب بني
نارص
(ح ْس ُبك به
مما أصلهَ :
ً
ً
وظيفتَي احلال والتمييز ،وجعلوا الدخول خم ّل ًصا له لوظيفة التمييز.

ُ
(والضحاك) من
وقرينة الرتبة يستبني أثرها يف تضعيف تقدير من قدّ ر ارتفاع
الض َح ُ
(سيف)ّ ،
املتأخر عنه والكالم
ف) معطو ًفا عىل
ٌ
اك َس ْي ٌ
قول الشاعر ( َف َح ْس ُب َك َو ّ
ُ
والضحاكّ ،
ألن رتبة املعطوف أن
سيف
عىل التقديم والتأخري ،والتقديرَ :ح ْس ُبك
ٌ
يقع بعد املعطوف عليه ال قبله.
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الخاتمة:

َ
بعد ّ
لـ(ح ْس ُبك) يف أنامطها اإلسناد ّية
البحث
يرس اهلل
ودرس الرتاكيب النحوية َ
َ
أن ّ
بأهم ما وصل
ختم ّ
والتخصيصية ،وما اعتور تلك الرتاكيب من عوارض حتويل ّيةَ ،أ ُ
إليه البحث من نتائج وتوصيات:

بترصفه اإلعرايب ووقوعه
اسم معر ًبا ال مبن ًّيا ّ
 ترجيح كون َ(ح ْسب) ً
لقوة احلجة ّ
يف وظائف نحوية خمتلفة ،وبدخول العوامل عليه.

 كانت الرتاكيب املصنوعة أكثر عد ًدا من الرتاكيب املسموعة ،وهلا وظيفة ُيعتدِّ
ِ
ِ
وحماكاتا
وتأويلها
تفسري الرتاكيب املسموعة
هبا يف منهج التأليف حيث تعني عىل
ِ
وإيراد املحتمالت الوظيفية لعنارص الرتكيب ووظائفه.
ِ
نات العرب ّية الرتاثية َ
عر ًضا ،ال َقصدً ا ،يف
املدو ُ
لفظ َ
 عاجلت ّ(ح ْس ُبك) ومسائله َ
األبواب النحوية ،مثل :االبتداء ،واحلال ،والتمييز ،والنعت ،وجزم املضارع.

(ح ْس ُبك) يف الرتاكيب النحوية بأنامطها
أهم الوظائف النحوية التي ُقدّ ر هبا َ
 من ّاملختلفة ،هي :املبتدأ واخلرب ،واملفعول به واملفعول املطلق ،واحلال ،والنعت.

(ح ْس ُبك) :املفعول فيه (ظرف الزمان)،
أهم
املخصصات التي تقع بعد لفظ َ
ّ
 من ّواجلار واملجرور.
واملفعول معه ،والتمييز ،والعطف عليه،
ّ

إسنادي،
(ح ْس ُبك) بالوظيفة النحوية ُمفر ًدا أو واق ًعا يف تركيب
 ُّ
ينهض لفظ َ
(ح ْس ُبك):
أهم وظائف اجلملة املدجمة لرتكيب َ
وهي اجلملة املدجمة (الصغرى) ،ومن ّ
املفعول به (=مقول القول) ،والنعت.

(ح ْس ُبك) الرتكيب ّية وتؤ ّثر فيه هي:
الـم ُقوالت التي تشكّل وظائف َ
أهم َ
 من ّأهم القرائن املؤ ّثرة كذلك :اإلعراب ،والرتبة.
التنكري ،والنوع ،ومن ّ
(ح ْس ُبك) يف مقولة التنكري بني ِسـمتَي التنكري املحض والتنكري
 يرت ّدد َاملخصص ،وهذا له أثره يف الوظائف النحوية ويف اختالف النحويني يف تقديره مبتدأ
ّ
َّ
أحط منه يف
ربا عن املبتدأ لكونه
وخربه معرفة؛ المتيازه بالتخصيص أو يكون خ ً
املقولة.
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

الـم ُقوالت والقرائن يف الوظائف النحوية
 استبان من معاجلات البحث ألثر َّ
(ح ْس ُبك) ومسائله ،وكذا القرينة املعنوية
الـم ُقوالت مما ال يتخ ّلف يف أحكام َ
=أن َ
(ح ْس ُبك) ومسائله
اإلسنادية ،أ ّما القرائن اللفظية كاإلعراب فقد تتخ ّلف يف أحكام َ
وال تظهر عليه.

لدي ّ
الـم ُقوالت الوظيفية يف
 يقرب ّأن القرائن املعنوية عند الوصفيني هي هي َ
أدبيات التوليدية.

 تصحيح ما شاع عن ّأول ّية ابن هشام األنصاري (ت 762هـ) ،يف تقسيمّ
املتوف سنة 521هـ ،سبقه
السيد ال َب َط ْل ُيويس،
اجلملة إىل (صغرى ،كربى) وأن ابن ِّ
حل َلل يف رشح أبيات اجلمل.
إىل ذلك يف كتابه ا ُ

يتفرع عن مقولة النوع
للتضمن أثره يف تقدير وظائف َ
(ح ْس ُبك) ،حيث ّ
ّ
تضمنُه معنى اسم الفاعل وعليه تكون إضافته غري حمضة ويرتتّب عليها
(=املصدر)ّ ،
ِ
لتضمنه معنى الطلب (= ُا ْك ُفف) ُحذف خربه ،أو استغني
تأكيد مقولة التنكري ،ثم
ّ
وج ِزم املضارع بعده.
عنه البتةُ ،

ربا حال تقدّ مه يف صدر
 لقرينة الرتبة أثرها يف جواز تقدير َ(ح ْس ُبك) مبتدأ أو خ ً
ربا يف حال تقدّ م عليه اسم معرفة.
الرتكيب اإلسنادي ،ويف لزوم تقديره خ ً

 غالب حتويل الرتاكيب باحلذف مما وقع يف الطلب من مقاصد الكالم ،وغالبهمٌ
وقليل َمن قدّ ره عىل حذف املبتدأ ،أ ّما
اإلسنادي،
ربا يف الرتكيب
ّ
يقدّ ر املحذوف خ ً
(ح ْسب) من الرتكيب اإلسنادي ،فأجده يدور يف ف َلك
عن تسويغهم
َ
حذف خرب َ
سياق احلال وعلم املخاطب بام ظهر له من احلال املشاهدة.

املخصصات أو قرائن
 كان من أوجه االختالف بني املدارس اللسانية أنِّ
التخصيص مما يعدّ عند التوليد ّيني من أوجه/عنارص حتويل الرتاكيب النحوية ،إذ
تعدّ زياد ًة لفظ ّي ًة عىل الرتكيب اإلسنادي للبنى النحوية.
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الهوامش :Endnotes

()١

()2

()3

حممد الرحايل ،أستاذ اللسان ّيات بكل ّية
أزجي الشكر اجلليل لصديقي األستاذ ّ
تفض َله بقراءة بحثي وتعليقه عىل بعض القضايا بام
اآلداب بالقنيطرة/املغربّ ،
أفاد الباحث قبل بحثه ،كام أشكر للزمي َلني املحكّمني تقويم البحث وإفاديت
بملحوظاهتم الق ّيمة.

وهي :عنارص ذات تأليفات صوت ّية وأبنية رصف ّية هبا تتشكّل البنى/الرتاكيب
وتوزع إىل َم ُقوالت معجمية وغري
النحو ّية ،ويمكن تسميتها باألصناف،
ّ
معجمية ،فاملعجمية منها املقوالت املعجمية التا ّمة ،وهي :األسامء واألفعال
والصفات والظروف ،ومنها املقوالت املعجمية غري التا ّمة ،وهي :مقولة
األدوات ،وغري املعجمية :وهي مقوالت نحو ّية أو وظيفية ال تتح ّقق ّإل
بوجود املقوالت املعجمية ،ومنها :الزمن واجلهة والنفي والتطابق واحلدّ
سامت قد تتداخل مع املقوالت ِ
سامت
نفسها ،منها
واملصدري ،وهلذه املقوالت
ٌ
ٌ
وسامت فعلية كالزمان واجلهة ،ينظر :البناء
اسمية كالشخص والعدد واجلنس
ٌ
الـم ْق َولة الدالل ّية يف املعجم -22
املوازي ،لعبد القادر الفهري َ ،24-22
 ،23املقوالت الوظيفية يف اجلملة  ،83-53تركيب اللغة العربية ،77-50
القاموس املوسوعي للتداولية  ،565/2قاموس املصطلحات اللسانية األدنوية
.99 ،93 ،52

وهي :عالمة لفظية أو معنوية حتيل عىل الظاهرة اللغوية املدروسة ،وهذه
ٍ
العالمات ٌّ
ثالث:
دوال تنشأ عنها العالقات بني املعاين النحوية ،وتصنّف إىل
قرائن معنوية وقرائن لفظية وقرائن حالية ،فاملعنوية :منها اإلسناد والتخصيص
والنسبة واإلضافة ،واللفظية :تشمل العالمة اإلعرابية والرتبة والصيغة
واملطابقة والربط والتضا ّم واألداة والتنغيم ،واحلالية :تشمل املقام واحلال
املشاهدة ،و(تظافر القرائن) مرشوع لساين
قسم
ّ
حسانَ ،
تـمم ّ
لغوي للدكتور ّ
فيه القرائن ثال ًثا ،قرائن ما ّدية حمسوسة ،وقرائن عقلية إ ّما عهدية أو منطق ّية،
ِ
وآخرها قرائن التعليق ،وهي حالية أو مقالية تشمل املعنوية واللفظية مما تقدّ م
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

بيانه ّأول احلاشية ،ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها  ،260-189القرائن
حسان-سرية
تـمم ّ
املعنوية ،لعبد اجلبار توامة  ،15القرينة يف اللغة العربية ّ ،20
ذاتية ومسرية علمية  ،30 ،18نظرية القرائن يف التحليل اللغوي ،294-286
قاموس املصطلحات اللسانية األدنوية .106

()4

بلغت عدّ ة الشواهد والنامذج التي قام عليها البحث حوايل  11آية ،وقراءتان،
وما يقرب من  30حدي ًثا وأ َث ًرا ،و 30شاهدً ا شعر ّيا من عصور االحتجاج ،وما
يزيد عن ً 20
منثورا ،وما يزيد عن  120تركي ًبا مصنو ًعا.
قول
ً

()6

ينظر :العني  ،149/3إصالح املنطق  ،236مجهرة اللغة  ،221/1جممل اللغة
.64/2

()8

ينظر :األصول  ،34/2رشح الكتاب ،للسريايف  ،51/6الصحاح ،111/1
املفصل  ،160تاج
 ،2518/6رشح الفصيح ،البن هشام اللخمي ،176
ّ
العروس .153/40 ،273/2

()5

ينظر :العني  ،149/3الكتاب  ،231/4هتذيب اللغة  ،330/4الصحاح
.110/1

()7

للنحاس
ينظر :الكتاب  ،268/3 ،93/2األصول  ،36/2إعراب القرآنّ ،
 ،419/1رشح الكتاب ،للسريايف  ،140-139/1التعليقة  ،233/1رشح
الكافية ،للريض  ،310/1/2 ،886/2/1التذييل والتكميل .286/3

()9

ينظر :األصول  ،36/2املحكم  ،150/3لسان العرب  ،311/1تاج العروس
.272/2

( )10الكتاب .118/2

( )11نُسب له يف :االرتشاف  ،1092/3التذييل والتكميل  ،286/3اهلمع .44/2

( )12نُسب له يف :رشح الكافية ،البن فالح  ،837/2االرتشاف ،1092/3
.2299/5
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( )13معاين القرآن وإعرابه  ،468/2ونُقل املذهب دون نسبة يف :رشح اجلمل ،البن
بابشاذ  ،441-440/1منثور الفوائد  ،81توضيح املقاصد .1260/3

( )14منهم :أبو الربكات األنباري وابن عطية األندليس ،ينظر :منثور الفوائد ،70
املحرر الوجيز  ،549/2ووقع يف متن منثور الفوائد ّ
وح ْسب) مبنيان
أن ( َق ْطَ ،
ّ
عىل السكون ،وفيه نظر!.

( )15ينظر :رشح الكتاب ،للسريايف  ،140-139/1رشح الكافية ،البن فالح
 ،832/2االرتشاف .1092/3

( )16ينظر :معاين القرآن وإعرابه  ،87/2جامع البيان ،408/17 ،483 ،429/8
الدر املصون .355/2
البحر املحيط ّ ،333/2

( )17ينظر :الك ّليات  ،249/2حاشية الصبان .304/3

( )18ينظر :رشح الفصيح ،البن هشام اللخمي .176

( )19ينظر :رشح الكتاب ،للسريايف  ،140-139/1رشح الكافية ،البن فالح
 ،832/2البحر املحيط .349/5

( )20ينظر :املقتضب  ،208/3رشح الكتاب ،للسريايف  ،140-139/1رشح
الكافية ،للريض  ،306/1/2االرتشاف .2300/5

( )21تنظر املعاجم التي نقلت معنامها ّأول املدخل.

( )22ينظر :الزاهر  ،82/2تصحيح الفصيح  ،373املحكم .150/3

( )23ينظر :الكتاب  ،310/1املقتضب  ،45 ،42/1مغني اللبيب .551-550/2

( )24ينظر :القرائن املعنوية ،عبد اجلبار توامة .69

( )25ينظر :يف النحو العريب؛ نقد وتوجيه  ،31الوظائف الداللية للجملة العربية ،38
القرينة يف اللغة العربية .135
املفصل  ،43ونحوه يف :املحصول يف رشح الفصول .556/1
(ّ )26

( )27رشح الكافية ،للريض .19/1
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

عجزه َم َث ًل ،ينظر :األمثال ،أليب عبيد ،167
( )28ينظر :ديوانه  ،580/2وأضحى ُ
مجهرة األمثال  ،379/1جممع األمثال .195/1

( )29ينظر :مسند أمحد ( 422/28ح ،)17186صحيح ابن ح ّبان ( 449/2ح.)674
( )30ينظر :الصناعتني  ،174املمتع يف صنعة الشعر .28

( )31ينظر :الكتاب  ،268/3معاين القرآن وإعرابه  ،312/1ديوان األدب ،94/1
هتذيب اللغة  ،300/1البديع .93/1/1

( )32ينظر :صحيح البخاري ( 39/6ح ،)4563مسند أمحد ( 144/5ح.)3008

( )33ينظر :صحيح البخاري ( 173/4ح ،)3466صحيح مسلم 1976/4
(ح.)2550

( )34ينظر :اإليضاح يف علل النحو  ،139رشح الكتاب ،للسريايف ،16/3 ،65/2
 ،84/9أرسار البالغة .120
( )35ينظر :شعر بني عبس  ،224/2الكتاب .394/2

( )36ينظر :األمثال ،أليب عبيد  ،127هتذيب اللغة  ،99/11الغريبني ،للهروي
.144/1
( )37ينظر :الفصيح  ،303تصحيح الفصيح .373

( )38ينظر :السنن الكربى ،للنسائي ( 480/7ح ،)8522املستدرك ،للحاكم
( 164/2ح.)2656
( )39ينظر :العني  ،149/3الكتاب  ،67/1هتذيب اللغة .331/4
( )40ينظر :هتذيب اللغة  ،330/4اإلبانة ،للعوتبي .391/2

( )41ينظر :صحيح البخاري ( 79/2ح ،)1286وصحيح مسلم ( 642/2ح.)929

( )42ينظر :رشح التسهيل  ،41/4رشح األلفية ،البن الناظم  ،484اللمحة يف رشح
امللحة  ،7/1متهيد القواعد .4235/8
( )43ينظر :صحيح البخاري ( 120/7ح ،)5669وصحيح مسلم 1259/3
(ح.)1637
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( )44ينظر :املو ّطأ ( 96/1ح ،)251رشح معاين اآلثار ( 230/1ح.)1317

وروي ل ُعبيد بن عبد ال ُع ّزى السالمي يف :األشباه والنظائر،
( )45ينظر :احلامسة ُ ،76
للخالد َّيني .76/1
( )46ينظر :جماز القرآن  ،276/2أمثال العرب ،للض ّبي  ،90األمثال ،أليب عبيد .72
( )47ينظر :البديع .426/2/2

عيل بن أيب طالب ،ريض اهلل عنه ،واحلسن وابن يعمر وجماهد
( )48قرأ هبا مجاعة منهم ّ
ِ
ب) بكرس السنيً ،
فعل ماض ًيا ،ينظر :معاين
وابن كثري ،وقراءة اجلمهور ( َأ َف َحس َ
للفراء  ،161/2جامع البيان
القرآن ،لألخفش  ،435/2معاين القرآنّ ،
حجة القراءات .436
 ،25/18املحتسب ّ ،34/2
( )49ينظر :مسند أمحد ( 159/13ح ،)7727سنن أيب داوود ( 270/4ح.)4882
( )50ينظر :جممع األمثال  ،212/1هناية األرب .28/3
( )51ينظر :ديوانه .7

املفصل ،البن يعيش .44/8
( )52ينظر :جواهر القرآن  ،1133/3رشح ّ

( )53ينظر :معاين القرآن ،لألخفش .26/1
( )54ينظر :اخلصائص .35/2

( )55ينظر :املستدرك ،للحاكم ( 547/1ح ،)1437السنن الكربى ،للبيهقي
( 201/8ح.)7622

( )56ينظر :تفسري الرازي .501/15
( )57ن ُِسب لألعشى يف :الكشف والبيان ،للثعلبي  ،103/2وتفسري القرطبي
الدر
 ،403/2ووقع البيت برواية( :فه ّن َح ْسبي) ،يف :درج الدرر ّ ،364/1
املصون  ،320/2وبروايةَ ( :فهي َح ْسبي) ،يف :البحر املحيط  268/2ومل أقف
عليه يف ديوان األعشى ،وبالروايتني يكون البيت من شواهد الوجه األول من
النمط الثاين.
( )58ينظر :األصول  ،142/2تفسري الرازي .501/15
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

( )59ينظر :متن ألفية ابن مالك .87

( )60ينظر :دور البنية الرصفية  ،146الرشط يف القرآن الكريم .133

الدهان  ،968/2البديع  ،93/1/1توضيح
الغرة ،البن ّ
( )61ينظر :األصول ّ ،36/2
املقاصد  ،470/1االرتشاف  ،2299/5 ،1092/3التذييل والتكميل
 ،250/3املقاصد الشافية .59/1

( )62تنظر مصادر احلاشية السابقة ومراجعها ،والتبيان ،للعكربي  ،168/1البحر
املحيط .333/2

( )63ينظر :املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ،537/6الديباج ،للسيوطي
 ،345/3عقود الزبرجد  ،68/2وتنظر التوجيهات األخرى إلعراب اآلية
يف :الكشاف  ،749/2الكتاب الفريد ،للمنتجب .330/4

( )64قرأ هبا مجاعة منهم ابن كثري ونافع وأبو عمرو وعاصم ،وقراءة اجلمهور (فتنتُهم)،
اسم لـ(تكن) ،ينظر :السبعة  ،255-254جماز القرآن  ،188/1معاين
بالرفع ً
للقراء السبعة
القرآن وإعرابه  ،235/2جامع البيان ،298/11
ّ
احلجة ّ
.370/5

( )65ينظر :الديباج ،للسيوطي  ،345/3عقود الزبرجد .68/2
( )66ينظر :املقاصد الشافية .234/4

الدر املصون .450/4
( )67ينظر :التبيان ،للعكربي ّ ،465/1

ّ
وحمالا من اإلعراب :الفوائد والقواعد ،178-177
( )68ينظر يف إعراب اجلمل
رسالة مجل اإلعراب ،للمرادي ،والباب الثاين (يف تفسري اجلملة وذكر أقسامها
وذكر أحكامها) من مغني اللبيب ،البن هشام  ،245-39/5وقد خلّص
وضمنه كتابه األشباه والنظائر .45-31/3
السيوطي الباب
ّ

( )69ينظر :احللل يف رشح أبيات اجلمل  ،40-39مغني اللبيب  ،30-29/5نحو
نظرية لسانية عربية حديثة  ،34-32قاموس املصطلحات اللسانية األدنوية
.59
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( )70رشح الكافية الشافية .337/1

( )71ينظر :جامع البيان  ،274/7مشكل إعراب القرآن  ،248/1أمايل ابن احلاجب
 ،822/2مغني اللبيب .192/6
( )72ينظر :األصول  ،260/2أمايل ابن الشجري .222/3

( )73ينظر :الكشاف  ،749/2الكتاب الفريد ،للمنتجب 330/4
( )74تنظر هذه الرواية يف :العمدة ،البن رشيق .187/1
( )75تنظر هذه الرواية يف :متثال األمثال .595
( )76ينظر :نتائج الفكر .331

( )77ينظر :األصول  ،242/2 ،232/1أمايل ابن احلاجب .801/2

املفصل ،البن يعيش .107/6 ،232/1
( )78ينظر :رشح ّ

املفصل ،البن يعيش  ،238/1رشح الكافية ،للريض ،254/1/1
( )79ينظر :رشح ّ
رشح التسهيل .269/1

املفصل ،البن يعيش  ،214/1رشح الكافية ،للريض .52/1/1
( )80ينظر :رشح ّ

( )81ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها  ،193مدخل إىل دراسة اجلملة العربية -102
 ،103نسخ الوظائف النحوية .20-15

للزجاج ،6 ،5
( )82ينظر :املقتضب  ،108/4 ،97 ،74 ،68/3حروف املعاين،
ّ
 ،56 ،30 ،28رشح الكتاب ،للسريايف .353/2

( )83ينظر :صحيح البخاري ( 9/3ح ،)1810السنن الكربى ،للنسائي 62/4
(ح.)3537

( )84ينظر :سنن أيب داوود ( 105/4ح ،)4277مصنّف ابن أيب شيبة 450/7
(ح.)37131

( )85ينظر :األمثال ،أليب عبيد  ،72مجهرة األمثال  ،344/1اإلبانة ،للعوتبي
 ،186/2أمايل ابن الشجري .127/1
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

( )86األصول .36/2
( )87ديوانه .43

( )88ينظر :الكتاب .28/2

( )89ينظر :رشح الكتاب ،للسريايف  ،105/6التعليقة .233/1

( )90ينظر :األصول  ،36/2رشح الكتاب ،للسريايف  ،140-139/1التعليقة
 ،233/1مشكل إعراب القرآن  ،249/1رشح الكافية ،للريض ،886/2/1
 ،310/1/2التذييل والتكميل .286/3
( )91ينظر :عقود الزبرجد .67/2

( )92ينظر :رشح أبيات مغني اللبيب ،للبغدادي .404-403/2

( )93ينظر :رشح الكتاب ،للسريايف  ،60/3املسائل البغداديات  ،415رشح التسهيل
 ،18/2توضيح املقاصد .271/1

( )94ينظر :األصول  ،255 ،232/1رشح الكافية الشافية  ،478/1التذييل
والتكميل  ،64/5املقاصد الشافية .292/2
( )95ينظر :مشارق األنوار .357/2

( )96ينظر :صحيح البخاري ( 31/8ح ،)6134صحيح مسلم ( 813/2ح.)1159

( )97ينظر :صحيح البخاري ( 33/5ح ،)3791صحيح مسلم 1785/4
(ح.)1392

( )98ينظر :مشارق األنوار  ،357/2فتح الباري  ،9/4عقود الزبرجد .50/2

حسان ثامين قرائن صغرى ،يف :اللغة العربية معناها ومبناها
تـمم ّ
( )99وقد عدّ الدكتور ّ
 ،201-194هي :التعدية ،والتحديد ،والتوكيد ،والظرفية ،واملالبسة ،والغائية
(السببية) ،واإلخراج ،والتفسري ،واملعية ،وقرصها عىل املنصوبات من أبواب
يتفرع عنها تشمل املجرورات
النحو ،والراجح ّ
لدي أن قرائن التخصيص وما ّ
أربع ُأ َخر،
والتوابع ،وال تقترص عىل املنصوبات ،فيضاف إىل تلك القرائن الثامين ٌ
فتتم عدّ ة القرائن التخصيصية
هي :الوصف ،والبيان ،والتوكيد ،واإلضافة؛ َّ
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اثنتا عرشة قرينة ،وذلك ّ
أن حروف اإلضافة وسيل ٌة للتعبري عن وظائف املفاعيل
أو ما شاهبها حني ال تتوفر يف هذه املفاعيل الرشوط املطلوبة لنصبها ،ثم ّ
إن
ِ
باملخصصات،
اجلر
ّ
ج ّل ًة من اللغو ّيني واألصول ّيني ُيلحقون اإلضافة وحروف ّ
ينظر :املخصص ،البن سيده  ،66/16املحصول ،للرازي  ،65/3اإلحكام يف
أصول األحكام  ،383/2الفوائد الضيائية  ،281-280/1القرائن املعنوية،
لعبد اجلبار توامة  ،101-100 ،35-34التحليل الداليل للرتاكيب النحوية
.307-306/1

( )100ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها .195 ،96

( )101ينظر استعامل هذا املصطلح عند الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف يف :بناء
اجلملة العربية .61
( )102ينظر استعامل هذا املصطلح عند الدكتور عيل أبو املكارم يف :اجلملة الفعلية
 ،151وعند الدكتور ميشال زكريا يف :األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد
اللغة العربية  ،45وعند الدكتور حممود نحلة يف :مدخل إىل دراسة اجلملة
حسان يف :اخلالصة النحوية .154
تـمم ّ
العربية  ،123والدكتور ّ
( )103ينظر :الكليات .223/5

( )104ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها  ،195نظام االرتباط والربط ،ملصطفى
محيدة  ،166الوظائف الداللية للجملة العربية .113
( )105ينظر :رشح الكافية ،للريض .344/1

( )106ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها  ،198القرائن املعنوية ،لعبد اجلبار توامة
 ،119الوظائف الداللية للجملة العربية .128
( )107نظام االرتباط والربط ،ملصطفى محيدة .176

( )108ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها  ،196الوظائف الداللية للجملة العربية
 ،146القرينة يف اللغة العربية .151
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

( )109ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها  ،197-169الوظائف الداللية للجملة
العربية .143 ،140
( )110ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها  ،198القرائن املعنوية ،لعبد اجلبار توامة
.139
( )111ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها  ،199القرائن املعنوية ،لعبد اجلبار توامة
 ،156الوظائف الداللية للجملة العربية .172

( )112ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها  ،204القرينة يف اللغة العربية .142-141

( )113ينظر :الك ّليات .511-510/2

( )114ينظر :مغني اللبيب .637-636/5

( )115ينظر :يف النحو العريب؛ قواعد وتطبيق .172

حسان هذه احلروف (حروف النّسبة) يف كتابه اللغة
()116
تـمم ّ
ويسمي الدكتور ّ
ّ
العربية معناها ومبناها  ،202إذ يرى أهنا تقوم بإجياد عالقة نسبة بني املجرور
وبني معنى احلدَ ث الذي يف عالقة اإلسناد ،أي :التعليق بوساطة ما يفهم
الكريس) فالكريس متع ّلق باجللوس
باحلروف من نسبة ،نحو( :جلس زيدٌ عىل
ّ
بامليض ،أي :الزمن ،ويبدو ّ
أن هذه التسمية فيها نظر ،كام يقول
أي :احلدَ ث
ّ
الدكتور عبد اجلبار توامة؛ ذلك ّ
أن «هذا الكالم يف احلقيقة هو تفسري اليشء
بنفسه؛ ّ
ألن النسبة هي التعليق اصطالحا ،وعىل هذا فال وجود لعالقة نسبة بني
املجرور ومعنى احلدث ،بل هناك نسبة إضافية بواسطة احلرف؛ ألن اإلضافة
خاصة يف االصطالح بالتعليق بواسطة ما يفهم هبذه احلروف من ٍ
معان ،فحروف
اإلضافة أدوات تعليق» ،ينظر :القرائن املعنوية ،لعبداجلبار توامة .188

( )117ينظر :رشح املقدمة املحسبة  ،397/2رشح ابن الناظم  ،63مغني اللبيب
 ،216/3التذييل والتكميل .257/6

والتطور
( )118ينظر :فصول يف علم اللغة العام  ،213مدارس اللسانيات التسابق
ّ
.41
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حسان يف :الكتاب  ،153/3والبيت له يف:
( )119كذا رواه سيبويه لعبد الرمحن بن ّ
ِ
«إن وجدْ ُت» ،ومل أجده يف ديوانه ،ونُسب لسعيد بن
فصل املقال  251بروايةِّ :
حسان يف :رشح أبيات سيبويه  ،168/2ربيع األبرار ،430/4
عبد الرمحن بن ّ
«إن وجدْ ُت» يف :الكشاف  ،233/2ومل أقف عليه
ووقع الشاهد جلرير ،برواية ِّ
يف ديوانه.
( )120ينظر :الكتاب .268/3

( )121ينظر :رشح الكتاب ،للسريايف  ،86/11رشح الكتاب ،للر ّماين ( 407/1تح.
املوسى) ،تنقيح األلباب  ،129املقاصد الشافية .234/4
( )122ينظر :رشح أبيات سيبويه .168/2

( )123ينظر :اجليم  ،175 ،148/1الشوارد .95
( )124ينظر :اجليم .175 ،148/1

( )125ينظر :رشح الكتاب ،للسريايف  ،133/10اجليم .132/2
( )126ينظر :الكتاب  ،100 /3األصول .163/2

املفصل ،البن يعيش .300/1
( )127ينظر :الكتاب  ،330/1رشح ّ

( )128ينظر :األصول  ،34/2الصحاح  ،111/1لسان العرب  ،312/1الكتاب
الفريد ،للمنتجب .171/2
( )129ينظر :األصول .36/2

( )130قرأ هبا ابن عباس ،ريض اهلل عنه ،ورساج ،وقراءة اجلمهورِ :
«حسا ًبا» ،ينظر:
ُ
خمترص ابن خالويه  ،168املحرر الوجيز  ،428/5إعراب القراءات الشواذ
.673/2
( )131ينظر :الكتاب  ،111/2اجلراثيم  ،373/1هتذيب اللغة  1466/11الصحاح
.110/1

املفصل .160
( )132ينظر :الكتاب  ،268/3األصول ّ ،36/2
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

( )133ينظر :صحيح البخاري ( 173/4ح ،)3436صحيح مسلم 1976/4
(ح.)2550
( )134ينظر :الكشف والبيان ،للثعلبي  ،115/9تفسري القرطبي .42/17

( )135ينظر :البسيط ،للواحدي  ،607/7الكنّاش  ،92/2البحر املحيط ،191/9
الدر املصون .280/10
ّ ،464

( )136ينظر :صحيح البخاري ( 156/5ح ،)4327سنن أيب داوود 330/4
(ح.)5113

( )137ينظر :الكتاب  ،26/2االرتشاف .1321/3

( )138االرتشاف .1321/3

( )139صحيح البخاري ( 196/6ح ،)5050املعجم الكبري ،للطرباين 80/9
(ح.)8460

( )140نُسب إىل جرير يف :ذيل األمايل  ،140وليس يف ديوانه ،قال امليمني يف :السمط
«نسبه القا ُّيل جلرير ،وعليه العهدةُ».
َ :899/2

املفصل  ،107البديع  ،179/1/1التسهيل .100
( )141ينظر :الكتاب ّ ،310/1

( )142ينظر :األصول ّ ،36/2
املحل ،البن شقري .63

الزجاج يف :البحر
( )143ينظر :الكشاف ،234/2
املفصل  ،84ونسب ذلك إىل ّ
ّ
والدر املصون  ،633/5والذي يف كتابه معاين القرآن وإعرابه
املحيط ،349/5
ّ
النصب
جواز إعراب ما بعد الواو رف ًعا عطفا عىل لفظ اجلاللة ،أو
،423/2
ُ
ُ
(ح ْسبك).
عط ًفا عىل معنى الكاف يف َ

( )144ينظر :التذييل والتكميل .139/8
( )145ينظر :محاسة البحرتي .309

( )146ينظر :الكتاب  ،178 ،176 ،174/2املقتضب  ،67/3 ،151/2األصول
 ،309/1التعليقة  ،323/1اإلبانة ،للعوتبي .338/1

( )147ينظر :الكتاب  ،237/2املقتضب .216/4
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املفصل  ،94البديع  ،206/1/1التذييل والتكميل
( )148ينظر :األصول ّ ،309/1
.247/9

( )149ينظر :الكتاب .174/2

( )150ينظر :رشح الكتاب ،للسريايف 26/3أ ،رشح الكتاب ،للر ّماين 1624/4
(تح .الدمريي).

الغرة ،البن الدهان  ،446/1أمايل ابن
( )151ينظر :الفوائد والقواعد ّ ،307
احلاجب  ،407/1اإليضاح يف رشح املفصل  ،320/1رشح الكافية ،للريض
 ،704/2/1املغني ،البن فالح  ،427/1رشح األلفية ،البن الناظم ،252
متهيد القواعد .2359/5
( )152ينظر :أمايل ابن احلاجب  ،407/1اإليضاح يف رشح املفصل  ،320/1املغني،
البن فالح  ،427/1متهيد القواعد .2359/5

( )153متهيد القواعد .2359/5
( )154ينظر :االختيارين .173

( )155ينظر :مسند أمحد ( 383/19ح ،)12391سنن الرتمذي ( 186/6ح.)3878
( )156ينظر :الصناعتني  ،174املمتع يف صنعة الشعر .28

( )157ينظر :رشح التسهيل  ،41/4رشح األلفية ،البن الناظم  ،484اللمحة يف
رشح امللحة  ،7/1متهيد القواعد 4235/8
الزجاج ومجاعة ،ينظر :معاين القرآن،
( )158وهذا اختيار الكسائي
وجوزه ّ
والفراءّ ،
ّ
للفراء  ،417/1معاين القرآن وإعرابه  ،423/2جامع البيان  ،50/14القطع
ّ
املحرر الوجيز .549/2
واالئتناف ّ ،356

للنحاس  ،104/2البسيط،
( )159ينظر :جامع البيان  ،260/11إعراب القرآنّ ،
املحرر الوجيز .549/2
للواحدي ّ ،470/2
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

( )160وهذا سائغ يف مذهب الكوفيني الذين جييزون عطف الظاهر عىل املضمر
املجرور دون إعادة املجرور ،ويقبح عند غريهم ويمتنع ،ينظر :اإلنصاف
 ،463/2توجيه اللمع  ،294رضائر الشعر  ،149رشح التسهيل .375/3

للفراء ،417/1
( )161وهذا إعراب اجلمهورّ ،
الفراء ،ينظر :معاين القرآنّ ،
وجوزه ّ
مشكل إعراب القرآن  ،319/1التبيان ،للعكربي  ،631/2البحر املحيط
.348/5

املحرر الوجيز  ،549/2مشكل إعراب القرآن
( )162ينظر :القطع واالئتناف ّ ،356
 ،319/1التبيان ،للعكربي  ،631/2البحر املحيط .349/5

( )163ينظر اخلالف يف :التسهيل  ،233رشح الكافية الشافية  ،1553/3اللمحة يف
رشح امللحة  ،834/2االرتشاف  ،1669/4املقاصد الشافية .56/6

ّ
ّ
الكشاف  ،234/2البديع
املحل ،البن شقري ،63
( )164األصول ،36/2
 ،179/1/1التذييل والتكميل .148/8

املحرر الوجيز
( )165ينظر :األصول  ،37-36/2إعراب القرآنّ ،
للنحاس ّ ،104/2
.549/2

للنحاس  ،104/2رشح
( )166وهذا إعراب اجلمهور ،ينظر :إعراب القرآن،
ّ
املحرر الوجيز
الكتاب ،للسريايف  ،81/5الزاهر  ،96/1الصحاح ّ ،2429/6
 ،549/2البحر املحيط .348/5

( )167ينظر :جممع األمثال  ،196/1املستقىص .62/2

( )168ينظر :جممل اللغة .234/4

( )169ينظر :لسان العرب .144/14

ّ
املحل ،البن شقري  ،62الكشف والبيان ،للثعلبي
( )170ينظر :العني ،14/5
 ،466/9رشح التسهيل  ،107/4مغني اللبيب  ،551/2لسان العرب
 ،381/7متهيد القواعد ،4467 ،4464/9

( )171ينظر :رشح مشكاة املصابيح ،للطيبي  ،3923/12عقود الزبرجد .216/1
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( )172ينظر :االرتشاف .1802/4

( )173ينظر :علل النحو  ،384رشح الكتاب ،للسريايف  ،52/6الصحاح ،110/1
 ،2518/6رشح التسهيل .226/3

( )174الصحاح .111/1

أن مذهب سيبويه واألخفش واجلمهور ّ
البيان يف املدخل ّ
ُ
(ح ْسب)
( )175سبق
أن َ
بعضهم كأيب عمرو بن العالء
مصدر
معرب يقع بمعنى اسم الفاعل ،وذهب ُ
ٌ
ٌ
واجلرمي إىل أنّه اسم ٍ
فجوز الوجهني،
مبني،
وتوسط ابن هشام اللخمي ّ
ّ
فعل ّ
ّ

ينظر :الكتاب  ،268/3 ،93/2األصول  ،36/2رشح الكتاب ،للسريايف
 ،140-139/1رشح الفصيح ،البن هشام اللخمي  ،176التذييل والتكميل
.286/3

للنحاس  ،168/3مشكل
للفراء  ،417/1معاين القرآنّ ،
( )176ينظر :معاين القرآنّ ،
إعراب القرآن .319/1

( )177ينظر :االرتشاف  ،2299/5 ،1092/3التذييل والتكميل  ،286/3ونقل
أبو حيان التوجي َه عن بعض أصحابه املغاربة ،يف :االرتشاف ،1685/5
والتذييل والتكميل ( 652/6تح .بسيوين) ،كام ن ُِقل التوجي ُه دون نسبة يف:
رشح اجلمل ،البن بابشاذ  ،440/1وتوضيح املقاصد .1260/3
املحرر الوجيز .549/2
( )178ينظر :معاين القرآن وإعرابه ّ ،468/2

املفصل ،البن يعيش .139/3
( )179ينظر :األصول  ،34/2رشح ّ

املفصل .84
( )180ينظر :األصول ّ ،37/2

( )181ينظر :األصول  ،308/1رشح الكتاب ،للسريايف 26/3أ ،التعليقة ،318 /1
توجيه اللمع .211-210
ِ
ُ
وحق التمييز اجلمو ُد ،وقد يتعاكسان ،فتأيت
احلال
حق
االشتقاقَّ ،
( )182قالوا :إن َّ
فارسا)،
دره ً
احلال جامدة ،كـ(هذا ما ُلك َذه ًبا) ،ويأيت التمييز مشت ًّقا نحو( :هلل ّ
ينظر :مغني اللبيب  ،417/5رشح األشموين لأللفية .56/2
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

( )183ينظر :رشح التسهيل  ،41/4توضيح املقاصد  ،1259/3متهيد القواعد
.4235/8
( )184ينظر :الكتاب  ،129 ،100/3األصول  ،163 ،36/2املسائل العسكرية
املفصل .339
ّ ،127

( )185ينظر :رشح الكتاب ،للر ّماين ( 612/2تح .شيبة) ،املغني ،البن فالح
.345/1
( )186ينظر :الكتاب  ،45-44/1املقتضب  ،123/4 ،9/3املفصل .91-90

( )187ينظر :نظرية تشومسكي اللغوية ،جلون ليونز  ،58-57اللسانية التوليدية
والتحويلية  ،31-9األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية
(النظرية األلسنية)  ،163-160األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة
العربية (اجلملة البسيطة)  ،22-7يف نحو اللغة العربية وتراكيبها ،170-54
قاموس املصطلحات اللسانية األدنوية .178 ،95

بعضهم إليها :احلركة اإلعرابية والتنغيم،
( )188ومنها :اإلحالل (=االستبدال) ،وزاد ُ
ينظر :يف نحو اللغة العربية وتراكيبها  ،170 ،149قواعد حتويلية للغة العربية
 ،48-21التحويل يف اللغة العربية .74-60

( )189دالئل اإلعجاز .534

( )190ينظر :يف نحو اللغة العربية وتراكيبها  ،133-96التحويل يف اللغة العربية
.69-66
رس الصناعة  ،148/1اخلصائص  ،284/2البديع
( )191ينظر :الكتاب ّ ،67/1
 ،240/1/1الكافية .51
( )192ينظر رواية (بِ َح ْسب) يف :مسند أمحد ( 238/14ح ،)8732صحيح مسلم

( 1986/4ح.)2564
( )193تنظر رواية (بِ َح ْسب) يف :سنن الرتمذي ( 168/4ح ،)2380املعجم الكبري،
للطرباين ( 273/20ح.)645
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األسدي يف :النوادر ،أليب زيد  ،289الصحاح .720/2
الر َقبان
ّ
( )194ألَ ْش َع ِر َّ

( )195ينظر :الكتاب  ،293/2الصحاح  ،2547/6االقتضاب .51/3 ،304/2

( )196ينظر :رشح الكتاب ،للسريايف  ،84/9 ،61 ،16/3 ،66 ،65/2جامع البيان
 ،75/15الوجوه والنظائر ،أليب هالل العسكري  ،126أرسار العربية ،144
املفصل .388
ّ

( )197ينظر فقرة تقدير الوظائف النحوية يف األنامط الرتكيبية اإلسنادية ،من املبحث
األول.
ّ

رس الصناعة ،148/1
( )198ينظر :الكتاب  ،68-67/1التعليقة ّ ،71 ،48/1
اخلصائص  ،284/2االقتضاب  ،304 ،297/2أمايل ابن الشجري /1
 ،130أرسار العربية  ،120البديع .240/1/1
( )199ينظر :معاين القرآن ،لألخفش  ،372/1الكشف والبيان ،للثعلبي ،207/14
عقود الزبرجد .67/2

للقراء السبعة  ،195/1الكشف والبيان ،للثعلبي ،207/14
( )200ينظر:
ّ
احلجة ّ
املحرر الوجيز  ،116/3التذييل والتكميل .315/4
ّ

( )201ينظر :جامع البيان .75-74/14

( )202ينظر :رشح الكافية الشافية .337/1

( )203ينظر :املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ،537/6الديباج ،للسيوطي
 ،345/3عقود الزبرجد .68/2
( )204ينظر :التعليقة .48/1

( )205التعليقة 49/1

( )206ينظر :عقود الزبرجد .67/2

رس الصناعة  ،137/1وينظر :رشح الكافية الشافية  ،337/1التذييل
(ّ )207
والتكميل .204/11
( )208ينظر :رشح الكتاب ،للسريايف  ،61/3املقاصد الشافية .38/3
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

( )209نسب للفرزدق يف :األشباه والنظائر ،للخالد ّيني  ،192/2ومل أقف عليه يف
البيت لت َْو َبة بن احلمري اخلفاجي يف :احلامسة البرصية .177/2
ديوانه ،ووقع
ُ

( )210ينظر :جامع البيان  ،74/15األصول  ،413 ،308/1اإليضاح يف علل النحو
 ،139الصحاح .2288/6

( )211ينظر :الكتاب  ،175/2األصول  ،260/2مجهرة اللغة  ،293/1املحتسب .51/2

( )212ينظر :األصول  ،109/1رشح الكتاب ،للسريايف  ،104/6الصحاح
 ،2288/6املحتسب  ،51/2أمايل ابن الشجري .222/3
( )213ينظر :جامع البيان  ،75-74/15هتذيب اللغة .615/15

( )214ينظر :الوجوه والنظائر ،أليب هالل العسكري  ،125نتائج الفكر  ،273البديع
 ،206/1/1التذييل والتكميل .247/9
( )215ينظر :االقتضاب .298/2

( )216ينظر :رشح األشموين لأللفية  ،171/2الترصيح .723/1
( )217ينظر :ديوانه .1538/3

( )218ينظر :خزانة األدب .392/9

رس الصناعة  ،179/1املحكم  ،343/3املمتع  ،182/1االرتشاف
( )219ينظرّ :
.212/1
( )220ينظر :تأويل مشكل القرآن  ،531-530اإلبانة ،للعوتبي  ،310/2البسيط،
للواحدي .151/19

( )221ينظر :الكواكب الدراري  ،9/22الالمع الصبيح  ،169/15عمدة القاري
.174/22

( )222ينظر :معاين القرآن ،لألخفش  ،298 ،242/1املسائل البغداديات ،242
 ،405اإلنصاف  ،376/1رشح التسهيل  ،138/3هكذا املنقول عن
الكوفيني الزياد ُة بال اشرتاط ،ويف :رشح اجلمل ،البن عصفور ّ ،485/1
أن
بعض الكوفيني يشرتط أن يكون جمرورها نكرة ،ومذهب سيبويه واجلمهور
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عدم زيادة ّإل برشط أن تكون يف غري اإلجياب وأن يكون جمرورها نكرة ،ينظر:
الكتاب  ،225/4املقتضب  ،136/4األصول  ،410/1االرتشاف .444/2

( )223ينظر :الكواكب الدراري  ،9/22عقود الزبرجد .67/2

( )224ينظر :جماز القرآن  ،276/2أمثال العرب ،للض ّبي  ،90األمثال ،أليب عبيد
الش  ،»..يف :مجهرة األمثال .194/1
 ،72وورد بروايةَ :
«ح ْس ُبك من ّ ّ

( )225ينظر :الكتاب  ،174/2املقتضب  ،67/3األصول  ،226/1االرتشاف
 ،1634/4التذييل والتكميل .236/9
( )226ينظر :املقتضب  ،35/3األصول .310/1

املفصل ،البن يعيش
( )227ينظر :التعليقة  ،318/1األصول  ،226/1رشح
ّ
.186/2
( )228املقاصد الشافية .548/3

( )229ينظر :بناء اجلملة العربية  ،259يف نحو اللغة وتراكيبها  ،134ظاهرة احلذف يف
الدرس اللغوي  ،11ظاهرة احلذف يف اإلسناد وخمصصاته .15

( )230ينظر :الصاحبي  ،337اخلصائص .360/2

املفصل،
( )231ينظر :الكتاب  ،286/3األصول  ،142/2الصحاح  ،111/1رشح ّ
البن يعيش .36/3
املفصل
( )232ينظر :الكتاب  ،286/3األصول  ،142/2تصحيح الفصيح ّ ،374
املفصل ،البن يعيش  ،182/4الكنّاش .286/1
 ،210رشح ّ

( )233الكنّاش .286/1

( )234ينظر :مسند أمحد ( 339/4ح ،)24297السنن الكربى ،للنسائي 181/8
(ح.)8902
املفصل .99
( )235ينظر :الكتاب  ،282/1األصول ّ ،253/2
( )236ينظر :األصول .36/2

( )237ينظر :التبيان ،للعكربي  ،631/2البحر املحيط  ،349/5متهيد القواعد
 ،1761/4عقود الزبرجد .221/3
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

( )238ينظر :أوضح املسالك  ،140/3رشح األشموين لأللفية  ،171 ،166/2مهع
اهلوامع .199/2
( )239ينظر :حاشية الص ّبان .405/2
( )240ينظر :خزانة األدب .392/9

( )241ينظر :صحيح البخاري ( 34/1ح.)114

( )242ينظر :الالمع الصبيح  ،71/2منحة الباري .277/1

األول.
( )243ينظر توجيههم يف فقرة تقدير الوظائف النحوية من املبحث ّ

( )244ينظر :األصول  ،36/2رشح ديوان احلامسة ،للمرزوقي  ،1525/3التذييل
والتكميل .352/11 ،286/3

( )245ينظر :األصول  ،36/2رشح الكتاب ،للسريايف  ،133 /10املسائل العسكرية
الدهان .968/2
الغرة ،البن ّ
ّ ،127

للنحاس  ،251/4املحتسب  ،51/2االرتشاف
( )246ينظر :إعراب القرآن،
ّ
 ،1092/3التذييل والتكميل  ،286/3توضيح املقاصد .1260/3
( )247ينظر :األصول  ،100/1االرتشاف  ،1685/4توضيح املقاصد .1260/3
( )248ينظر :األصول  ،100/1متهيد القواعد .4238/8

( )249ينظر :عقود الزبرجد .67/2

املفصل  ،99البديع .142/1/1
( )250ينظر :الكتاب  ،282/1األصول ّ ،253/2

املفصل ،البن يعيش  ،77/2رشح التسهيل
( )251ينظر :البديع  ،142/1/1رشح ّ
 ،159/2االرتشاف  ،1474/3التذييل والتكميل .47/7
( )252ينظر :يف نحو اللغة وتراكيبها  ،88نظام ترتيب الكالم يف اجلملة العربية ،25
التحويل يف اللغة العربية .72
األول [حسب  +اسم مرفوع]،
( )253ينظر فقرة تقدير الوظائف النحوية يف :النمط ّ
األول ،ومصادرها ومراجعها.
من املبحث ّ

املفصل ،البن يعيش  ،77/2ونحوه يف :املسائل العسكرية .127
( )254رشح ّ
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قائمة المصادر والمراجع

ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد ،الكتاب املصنّف يف األحاديث واآلثار،
حتقيق كامل يوسف احلوت ،الطبعة األوىل ،مكتبة الرشد ،الرياض1409 ،هـ.

ابن األثري ،أبو السعادات جمد الدين ،البديع يف علم العربية ،حتقيق الدكتور فتحي
عيل الدين والدكتور صالح بن حسني العايد ،الطبعة األوىل ،جامعة أم القرى،
أمحد ّ
مكة املكرمة1420 ،هــ ،من منشورات معهد البحوث العلمية-مركز إحياء الرتاث
اإلسالمي.
ابن احلاجب ،مجال الدين عثامن بن عمر ،األمايل النحو ّية ،حتقيق عدنان صالح،
الطبعة األوىل ،قطر1406 ،هـ=1986م.

ابن احلاجب ،مجال الدين عثامن بن عمر ،اإليضاح يف رشح املفصل ،حتقيق الدكتور
إبراهيم حممد عبد اهلل ،الطبعة األوىل ،دار سعد الدين ،دمشق1425 ،هـ=2005م.

ابن احلاجب ،مجال الدين عثامن بن عمر ،الكافية يف علم النحو ،حتقيق الدكتور
صالح عبد العظيم الشاعر ،الطبعة األوىل ،مكتبة اآلداب ،القاهرة2010 ،م.
ابن اخل ّباز ،أبو عبد اهلل أمحد بن احلسني ،توجيه اللمع ،دراسة وحتقيق الدكتور
فايز زكي دياب ،الطبعة األوىل ،دار السالم ،القاهرة1423 ،ه=2002م.

الغرة يف رشح اللمع ،من ّأول باب ّ
(إن وأخواهتا)
ابن ّ
الدهان ،أبو حممد سعيدّ ،
إىل آخر باب (العطف) ،دراسة وحتقيق الدكتور فريد بن عبد العزيز الزامل ،الطبعة
األوىل ،دار التدمرية ،الرياض1432 ،هـ=2011م.

الرساج ،أبو بكر حممد بن الرسي ،األصول يف النحو ،حتقيق عبد احلسني
ابن ّ
الفتيل ،الطبعة الثانية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1407 ،هـ=1987م.
حممد
ابن
السريايف ،يوسف بن أيب سعيد ،رشح شواهد سيبويه ،حتقيق الدكتور ّ
ّ
عيل سلطاين ،دار املأمون للرتاث ،دمشق1979 ،م.

ابن الشجري ،أبو السعادات هبة اهلل بن عيل ،األمايل ،حتقيق ودراسة الدكتور
حممود حممد الطناحي ،الطبعة األوىل ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة1413 ،هـ=1993م.
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

ابن الصائغ ،شمس الدين حممد بن حسن ،اللمحة يف رشح امللحة ،حتقيق إبراهيم
بن سامل الصاعدي ،الطبعة األوىل ،عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة
املنورة-اململكة العربية السعودية1424 ،هـ=2004م.
الصمة ،دريد ،ديوانه ،حتقيق عمر عبد الرسول ،دار املعارف ،القاهرة،
ابن
ّ
١٩٨٥م ،سلسلة ذخائر العرب.

ابن الناظم ،بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال الدين حممد بن مالك ،رشح ابن
الناظم عىل ألفية ابن مالك ،حتقيق حممد باسل عيون السود ،الطبعة األوىل ،دار
الكتب العلمية1420 ،هـ=2000م.

ابن أنس ،مالك املدين ،املو ّطأ ،حتقيق حممد مصطفى األعظمي ،الطبعة األوىل،
مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعامل اخلريية واإلنسانية ،أبو ظبي-اإلمارات،
1425هـ=2004م.

ابن إياز ،مجال الدين احلسني بن بدر ،املحصول يف رشح الفصول ،حتقيق الدكتور
عمن1431 ،هـ=2010م.
رشيف عبد الكريم ّ
عمرّ ،
النجار ،الطبعة األوىل ،دار ّ
ابن بابشاذ ،أبو احلسن طاهر بن أمحد ،رشح املقدمة املحسبة ،حتقيق خالد عبد
الكريم ،الطبعة األوىل ،املطبعة العرصية ،الكويت1976 ،م.
ابن بابشاذ ،أبو احلسن طاهر بن أمحد ،رشح مجل الزجاجي ،تقديم وحتقيق
الدكتور عيل توفيق احلمد ،الطبعة األوىل ،عامل الكتب احلديث ،بريوت2016 ،م.

ابن جنّي ،أبو الفتح عثامن ،اخلصائص ،ح ّققه حممد عيل النجار ،دار الكتاب
مصورة عن طبعة دار الكتب املرصية1370 ،هـ=1951م.
العريب ،بريوت،
ّ

ابن جنّي ،أبو الفتح عثامن ،املحتسب يف تبيني وجوه شوا ّذ القراءات واإليضاح
عنها ،حتقيق عيل النجدي ناصف والدكتور عبد احلليم النجار والدكتور عبد الفتاح
شلبي ،املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،القاهرة1386 ،هـ.

رس صناعة اإلعراب ،دراسة وحتقيق الدكتور حسن
ابن جنّي ،أبو الفتح عثامنّ ،
هنداوي ،الطبعة األوىل ،دار القلم ،دمشق1405 ،هـ=1985م.
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ابن ح ّبان ،أبو حاتم الدارمي ،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن ح ّبان ،ترتيب
وخرج أحاديثه وع ّلق عليه شعيب
األمري عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس ،ح ّققه ّ
األرنؤوط ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1408 ،هـ=1988م.

ابن حزم ،أبو حممد عيل بن أمحد ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ح ّققه الشيخ أمحد
حممد شاكر ،قدّ م له الدكتور إحسان عباس ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت،
(د.ت).
ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد الشيباين ،املسند ،حتقيق شعيب األرنؤوط
وعادل مرشد وآخرون ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة1421 ،هـ=2001م.

ابن خالويه ،أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد ،خمترص يف شواذ القرآن من كتاب
البديع ،نرشة مكتبة املتنبي ،القاهرة ،وهي نسخة عن نرشة املسترشق األملاين آثر
جفري ،املطبعة الرمحانية ،مرص-القاهرة1934 ،م.

ابن خروف ،أبو احلسن عيل بن حممد ،تنقيح األلباب يف رشح غوامض الكتاب،
حتقيق ودراسة صالح بن مسفر الغامدي ،رسالة دكتوراه مقدّ مة إىل كلية اللغة
العربية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1414 ،هـ.

ابن درستويه ،أبو حممد عبد اهلل بن جعفر ،تصحيح الفصيح ورشحه ،حتقيق
الدكتور حممد بدوي املختون ،ومراجعة الدكتور رمضان عبد التواب ،مطابع
األهرام التجارية ،القاهرة1419 ،هـ=1998م ،من منشورات وزارة األوقاف-
املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية.

مصورة عن
ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن ،مجهرة اللغة ،دار صادر ،بريوتّ ،
طبعة دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد ،اهلند1344 ،ه.

حجة القراءات ،حتقيق سعيد
ابن زنجلة ،أبو زرعة عبد الرمحن بن حممدّ ،
األفغاين ،مطابع الرشوق ،بريوت ،الطبعة األوىل1974 ،م.
ّ
ابن السكّيت ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ،إصالح املنطق ،رشح وحتقيق
أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون ،الطبعة الرابعة ،دار املعارف ،القاهرة،
1987م.
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

ابن ّ
سلم ،أبو عبيد القاسم ،األمثال ،حتقيق وتعليق وتقديم الدكتور عبد املجيد
قطامش ،الطبعة األوىل ،دار املأمون للرتاث ،دمشق1980 ،م.

ابن سيده ،عيل بن إسامعيل ،املحكم واملحيط األعظم يف اللغة ،حتقيق مصطفى
الس ّقا وآخرون ،معهد املخطوطات العربية ،القاهرة ،سني الطبع خمتلفة.

املخصص ،حتقيق خليل إبراهيم ج ّفال ،الطبعة
ابن سيده ،عيل بن إسامعيل،
َّ
األوىل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1417 ،هـ=1996م.

ابن شقري ،أبو بكر أمحد بن احلسنّ ،
املحل (وجوه النصب) ،حتقيق الدكتور فائز
فارس ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة ،دار األمل1408 ،هـ=1987م.
ابن عصفور ،أبو احلسن عيل بن مؤمن ،املمتع الكبري يف الترصيف ،حتقيق الدكتور
فخر الدين قباوة ،الطبعة األوىل ،مكتبة لبنان ،بريوت1416 ،هـ=1996م.
ابن عصفور ،أبو احلسن عيل بن مؤمن ،رضائر الشعر ،حتقيق السيد إبراهيم
حممد ،الطبعة األوىل ،دار األندلس ،بريوت1980 ،م.

املحرر الوجيز يف تفسري
ابن عطية ،أبو حممد عبد احلق بن غالب األندليس،
ّ
الكتاب العزيز ،حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد ،الطبعة األوىل ،دار الكتب
العلمية ،بريوت1422 ،هـ.

ابن فارس ،أبو احلسني أمحد ،الصاحبي ،حتقيق السيد أمحد صقر ،مطبعة عيسى
البايب احللبي ،القاهرة1397 ،هـ=1977م.

ابن فارس ،أبو احلسني أمحد ،جممل اللغة ،حققه هادي حسن محودي ،الطبعة
األوىل ،مطبعة الفيصل اإلسالمية ،الكويت1405 ،هـ=1985م ،من منشورات
معهد املخطوطات العربية ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

ابن فالح ،تقي الدين منصور اليمني ،املغني يف النحو( ،من أول باب املنصوبات
إىل آخر باب التوابع) ،حتقيق ودراسة حممد أمحد النهاري ،رسالة دكتوراه مقدّ مة إىل
كلية اللغة العربية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الرياض1428/1427 ،هـ.
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ابن مالك ،أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل ،األلفية يف النحو والترصيف،
املسمة اخلالصة يف النحو ،ح ّققها الدكتور سليامن بن عبد العزيز العيوين ،الطبعة
ّ
األوىل ،مكتبة دار املنهاج ،الرياض1432 ،هـ.
ابن مالك ،أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل ،التسهيل= تسهيل
الفوائد وتكميل املقاصد ،ح ّققه حممد كامل بركات ،دار الكتاب العريب ،القاهرة،
1388هـ=1968م.

ابن مالك ،أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل ،رشح التسهيل ،حتقيق
الدكتور عبد الرمحن السيد والدكتور حممد بدوي املختون ،الطبعة األوىل ،هجر
للطباعة والنرش ،القاهرة1410 ،هـ=1990م.

ابن مالك ،أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل ،رشح الكافية الشافية ،ح ّققه
وقدّ م له الدكتور عبد املنعم هريدي ،الطبعة األوىل ،دار املأمون للرتاث ،دمشق،
1402هـ=1982م ،من منشورات مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي،
جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
ابن جماهد ،أبو بكر أمحد بن موسى ،السبعة يف القراءات ،حتقيق الدكتور شوقي
ضيف ،الطبعة الثانية ،دار املعارف ،القاهرة1400 ،هـ=1980م.

ابن منظور ،مجال الدين األنصاري ،لسان العرب ،الطبعة الثالثة ،دار صادر،
بريوت1414 ،هـ.

ابن هشام األنصاري ،مجال الدين عبد اهلل بن يوسف ،مغني اللبيب عن كتب
األعاريب ،حتقيق ورشح الدكتور عبد اللطيف اخلطيب ،الطبعة األوىل ،مطابع
السياسة ،الكويت1421 ،هـ=2000م ،من منشورات املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب.

املفصل ،حتقيق الدكتور عبد اللطيف
ابن يعيش ،أبو البقاء يعيش بن عيل ،رشح ّ
اخلطيب ،مكتبة دار العروبة ،الكويت ،الطبعة األوىل1435 ،هـ=2014م.
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

أبو الفداء ،عامد الدين إسامعيل ،الكنّاش يف فنَّي النحو والرصف ،دراسة وحتقيق
اخلوام ،الطبعة األوىل ،املكتبة العرصية للطباعة والنرش،
الدكتور رياض بن حسن ّ
بريوت-لبنان2000 ،م.
أبو املكارم ،عيل ،اجلملة الفعلية ،الطبعة األوىل ،مؤسسة املختار ،القاهرة،
1428هـ=2007م.
أبو متّام ،حبيب بن أوس الطائي ،ديوان احلامسة ،برواية أيب منصور اجلواليقي،
حتقيق أمحد حسن بسج ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ=1998م.

األندليس ،أثري الدين حممد بن يوسف ،ارتشاف الرضب من لسان
أبو حيان
ّ
العرب ،حتقيق ورشح ودراسة الدكتور رجب عثامن حممد ،مراجعة الدكتور رمضان
عبد التواب ،الطبعة األوىل ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة1418 ،هـ=1998م.

األندليس ،أثري الدين حممد بن يوسف ،البحر املحيط يف التفسري ،حتقيق
أبو ح ّيان
ّ
صدقي حممد مجيل ،دار الفكر ،بريوت1420 ،هـ.

األندليس ،أثري الدين حممد بن يوسف ،التذييل والتكميل يف رشح
أبو ح ّيان
ّ
سني
التسهيل ،حققه الدكتور حسن هنداوي ،الطبعة األوىل ،دار القلم ،دمشقّ ،
الطبع خمتلفة.

األندليس ،أثري الدين حممد بن يوسف ،التذييل والتكميل يف رشح
أبو ح ّيان
ّ
التسهيل ،اجلزء السادس ،ح ّققه إبراهيم عبد الرازق البسيوين ،رسالة دكتوراه مقدّ مة
إىل كلية اللغة العربية ،جامعة األزهر1982 ،م.

أبو داود ،سليامن بن األشعث األزدي ،السنن ،حتقيق حممد حميي الدين عبد
احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا-بريوت( ،د.ت).

األخفش األصغر ،عيل بن سليامن بن الفضل ،أبو املحاسن ،االختيارين ،حتقيق
فخر الدين قباوة ،الطبعة األوىل ،دار الفكر املعارص ،بريوت-لبنان ،دار الفكر،
دمشق-سورية1420 ،هـ =1999م.
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األخفش األوسط ،أبو احلسن سعيد بن مسعدة ،معاين القرآن ،حتقيق الدكتورة
هدى حممود ّقراعة ،الطبعة األوىل ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة1411 ،هـ=1990م.
األزهري ،أبو منصور حممد بن أمحد ،هتذيب اللغة ،حتقيق عبد السالم هارون
ورفاقه ،الدار املرصية للتأليف والنرش والرتمجة ،القاهرة1384 ،هـ=1964م.

األزهري ،خالد ،الترصيح بمضمون التوضيح ،حتقيق الدكتور عبد الفتاح
بحريي ،الطبعة األوىل ،الزهراء لإلعالم العريب ،القاهرة1418 ،هـ=1997م.

األشموين ،أبو احلسن نور الدين عيل بن حممد ،رشح األشموين عىل ألفية بن
ّ
حممد حميي الدين عبد احلميد،
املسمى منهج السالك إىل ألفية بن مالك ،حتقيق ّ
مالكّ ،
الطبعة األوىل ،القاهرة1955 ،م.
امرؤ القيس ،جندح بن ُحجر ،ديوانه ،اعتنى به عبد الرمحن املصطاوي ،الطبعة
الثانية ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،هـ=2004م.

األنباري ،أبو الربكات عبد الرمحن بن أيب الوفاء ،أرسار العربيةُ ،عني بتحقيقه
ّ
حممد هبجة البيطار ،مطبعة الرتقي بدمشق1377 ،هـ=1957م ،من منشورات
املجمع العلمي العريب بدمشق.

األنباري ،أبو الربكات عبد الرمحن بن أيب الوفاء ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف
ّ
بني النحويني البرصيني والكوفيني ،تعليق حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة
العرصية ،بريوت1407 ،ه=1987م.
األنباري ،أبو الربكات عبد الرمحن بن أيب الوفاء ،منثور الفوائد ،حتقيق الدكتور
حاتم الضامن ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1403 ،هـ=1983م.
األنباري ،أبو بكر حممد بن القاسم ،الزاهر يف معاين كلامت الناس ،حتقيق الدكتور
ّ
حاتم الضامن ،الطبعة الثانية ،دار الشؤون الثقافية العا ّمة ،بغداد1987 ،م.

األنصاري ،أبو زيد ،النوادر يف اللغة ،حتقيق ودراسة الدكتور حممد عبد القادر
أمحد ،الطبعة األوىل ،دار الرشوق1401 ،هـ=1981م.
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

الباقويل ،أبو احلسن عيل بن احلسني ،جواهر القرآن ونتائج الصنعة ،حتقيق
الدكتور حممد أمحد الدايل ،الطبعة األوىل ،دار القلم ،دمشق2019=1440 ،م.

حممد إبراهيم ُح َّور
ال ُبحرتي ،أبو ُعبادة َ
الوليد بن ُع َبيد ،احلامسة ،حتقيق الدكتور َّ
وأمحد حممد عبيد ،نرشة هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث ،اإلمارات العربية املتحدة،
1428هـ=2007م.
البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري= اجلامع املسند الصحيح املخترص
من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه ،حتقيق حممد زهري النارص،
الطبعة األوىل ،دار طوق النجاة ،بريوت1422 ،هـ.

البماوي ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد الدائم ،الالمع الصبيح برشح
ِْ
اجلامع الصحيح ،حتقيق ودراسة جلنة خمتصة من املح ّققني بإرشاف نور الدين طالب،
الطبعة األوىل ،دار النوادر ،سوريا1433 ،هـ=2012م.
بسندي ،خالد عبد الكريم ،نظرية القرائن يف التحليل اللغوي ،جملة احتاد
اجلامعات العربية لآلداب ،املجلد ،4 :العدد2007 ،2 :م ،ص ص.319-283 :

البرصي ،أبو احلسن عيل بن أيب الفرج ،احلامسة البرص ّية ،حتقيق خمتار الدين أمحد،
عامل الكتب ،بريوت.

السيد ،االقتضاب يف رشح أدب
ال َب َط ْل َيويس ،أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن ِّ
الكتاب ،حتقيق األستاذ مصطفى الس ّقا والدكتور حامد عبد املجيد ،مطبعة دار
الكتب املرصية بالقاهرة1996 ،م.

السيد ،احللل يف رشح أبيات اجلمل،
ال َب َط ْل َيويس ،أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن ِّ
دراسة وحتقيق وتعليق مصطفى إمام ،الطبعة األوىل ،مطبعة الدار املرصية ،القاهرة،
1399هـ=1979م.
ولب لباب لسان العرب ،حتقيق عبد السالم
البغدادي ،عبد القادر ،خزانة األدب ّ
هارون ،الطبعة الرابعة ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة1420 ،هـ=2000م.
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البغدادي ،عبد القادر ،رشح أبيات مغني اللبيب ،حتقيق عبد العزيز رباح وأمحد
يوسف الد ّقاق ،الطبعة الثالثة ،دار الثقافة ،ودار املأمون1980 ،م.

البكري ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز ،سمط الآللئ ،حتقيق عبد العزيز
ّ
امليمني ،القاهرة ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش1936 ،م.
ّ

البكري ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز ،فصل املقال يف رشح كتاب األمثال،
ّ
حتقيق الدكتور عبد املجيد عابدين ،الطبعة األوىل ،مطبوعات جامعة اخلرطوم،
السودان1958 ،م.

الـم ْق َولة الدالل ّية يف املعجم ،جم ّلة املعجم ّية ،العدد،17-16 :
بن مراد ،إبراهيمَ ،
2001/2000م ،ص ص.72-17 :
بومعزة ،رابح ،التحويل يف النحو العريب ،عامل الكتب احلديث ،الطبعة األوىل،
عمن-األردن1429 ،هـ=2008م.
جدارا للكتاب العامليّ ،

البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني ،السنن الكربى ،حتقيق الدكتور عبد اهلل بن
ّ
عبد املحسن الرتكي ،الطبعة األوىل ،مركز هجر للبحوث والدراسات العربية
واإلسالمية1432 ،هـ=2011م.
توامة ،عبد اجلبار ،القرائن املعنوية يف النحو العريب ،رسالة دكتوراه مقدّ مة إىل
معهد اآلداب واللغة العربية ،جامعة اجلزائر1995/1994 ،م.

ثعلب ،أبو العباس أمحد بن حييى ،الفصيح ،حتقيق الدكتور عاطف مدكور ،دار
املعارف ،القاهرة1984 ،م.
الثعلبي ،أبو إسحاق أمحد بن حممد ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،حتقيق
اإلمام أيب حممد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق األستاذ نظري الساعدي ،الطبعة األوىل،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1422 ،هـ=2002م.

الثامنيني ،عمر بن ثابت ،الفوائد والقواعد ،حتقيق الدكتور عبد الوهاب الكحلة،
الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة1422 ،هـ=202م.
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

اجلامي ،نور الدين عبد الرمحن ،الفوائد الضيائية :رشح كافية ابن احلاجب،
حتقيق الدكتور أسامة طه الرفاعي ،مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،بغداد،
1403هـ=1983م.

اجلرجاين ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن ،أرسار البالغة ،قرأه وع ّلق عليه
أبو فهر حممود حممد شاكر ،الطبعة األوىل ،مطبعة املدين ،القاهرة ،ودار املدين ،جدة،
1412هـ=1991م.

اجلرجاين ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحنَ ،د ْر ُج الدُّ رر يف تفسري ِ
والس َور،
اآلي ُّ
(منسو ًبا) ،حتقيق طلعت صالح الفرحان وحممد أديب شكور أمرير ،الطبعة األوىل،
عمن-األردن1430 ،هـ=2009م.
دار الفکرّ ،
اجلرجاين ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن ،دالئل اإلعجاز ،قرأه وع ّلق عليه
أبو فهر حممود حممد شاكر ،الطبعة الثالثة ،مطبعة املدين ،القاهرة ،ودار املدين ،جدة،
1413هـ=1992م.

محاد ،الصحاح= تاج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق أمحد
اجلوهري ،إسامعيل بن ّ
عبد الغفور ع ّطار ،الطبعة الثالثة ،دار العلم للماليني ،بريوت1404 ،هـ=1984م.

احلاكم ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني،
حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1411هـ=1990م.
تـمم ،اخلالصة النحوية ،الطبعة الثانية ،عامل الكتب ،القاهرة،
حسانّ ،
ّ
1425هـ=2005م.

تـمم ،اللغة العربية معناها ومبناها ،الطبعة الثانية ،اهليئة املرصية العا ّمة
حسانّ ،
ّ
للكتاب ،القاهرة1979 ،م.
محودة ،طاهر سليامن ،ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي ،الدار اجلامعية للطباعة
ّ
والنرش ،اإلسكندرية1998 ،م.
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محيدة ،مصطفى ،نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية ،الطبعة األوىل،
الرشكة املرصية العاملية للنرش-لونجامن ،بريوت1997 ،م.

اخلالدي ،األشباه
املوصيل
اخلالد ّيان ،أبو عثامن سعيد ،وأبو بكر حممد ابنا هاشم
ّ
ّ
حممد يوسف،
والنظائر من أشعار املتقدّ مني واجلاهل ّيني واملخرضمني ،حتقيق الس ّيد ّ
القاهرة ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش1965-1958 ،م.

اخلويل ،حممد عيل ،قواعد حتويلية للغة العربية ،الطبعة األوىل ،دار املريخ،
الرياض1402 ،هـ=1981م
دي سوسري ،فرديناند ،فصول يف علم اللغة العام ،ترمجه إىل العربية الدكتور أمحد
نعيم الكراعني ،الطبعة الثالثة ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية1985 ،م.

الدينوري ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ،اجلراثيم( ،منسو ًبا) ،ح ّققه حممد
جاسم احلميدي وقدّ م له الدكتور مسعود بوبو ،نرشة وزارة الثقافة ،دمشق.

ذو الر ّمة ،غيالن بن عقبة ،ديوانه ،رشح أمحد بن حاتم الباهيل ،رواية أيب العباس
ثعلب ،حتقيق عبد القدّ وس أبو صالح ،مطبوعات جممع اللغة العربية ،دمشق،
1393هـ=1973م.
الرازي ،أبو عبد اهلل حممد بن عمر فخر الدين ،مفاتيح الغيب=التفسري الكبري،
الطبعة الثالثة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1420 ،هـ.

الرازي ،أبو عبد اهلل حممد بن عمر فخر الدين ،املحصول يف علم األصول،
دراسة وحتقيق الدكتور طه جابر فياض العلواين ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة،
1418هـ=1997م.
الرحايل ،حممد ،تركيب اللغة العربية :مقاربة نظرية جديدة ،الطبعة األوىل ،دار
توبقال للنرش ،الدار البيضاء-املغرب2003 ،م.

الريض اإلسرتاباذي ،حممد بن احلسن ،رشح كافية ابن احلاجب ،حتقيق الدكتور
ّ
حسن احلفظي وحييى بشري مرصي ،الطبعة األوىل ،جامعة اإلمام ،الرياض،
1414هـ=1994م.
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

الر ّماين ،أبو احلسن عيل بن عيسى ،رشح كتاب سيبويه=( ،الر ّماين يف تناوله
ملشكالت كتاب سيبويه من خالل رشحه له وآرائه يف ذلك ،مع حتقيق املجلد الثاين
ّ
املتول رمضان أمحد الدمريي ،رسالة
وبعض الثالث إىل آخر موضوع النداء) ،إعداد
دكتوراه مقدّ مة إىل كلية اللغة العربية باملنصورة ،جامعة األزهر1402 ،هـ=1982م.

الر ّماين ،أبو احلسن عيل بن عيسى ،رشح كتاب سيبويه( ،من ّأول الكتاب إىل
هناية باب املصدر املثنى املحمول عىل الفعل املرتوك إظهاره) ،حتقيق حممد إبراهيم
شيبة ،رسالة دكتوراه مقدّ مة إىل كلية اللغة العربية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
1414هـ1415/هـ.

الر ّماين ،أبو احلسن عيل بن عيسى ،رشح كتاب سيبويه( ،من باب احلروف
التي تدخل عىل الفعل دون االسم إىل هناية باب احلكاية) ،حتقيق إبراهيم املوسى،
رسالة دكتوراه مقدّ مة إىل كلية اللغة العربية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الرياض،
1420هـ.

الز ّجاج ،أبو إسحاق إبراهيم بن حممد ،معاين القرآن وإعرابه ،حتقيق الدكتور عبد
ّ
اجلليل شلبي ،الطبعة األوىل ،عامل الكتب ،بريوت1408 ،هـ=1988م.

الزجاجي ،أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق ،اإليضاح يف علل النحو ،حتقيق
ّ
الدكتور مازن املبارك ،دار النفائس ،بريوت الطبعة اخلامسة1406 ،هـ=1986م.

الزجاجي ،أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق ،حروف املعاين ،ح ّققه وقدّ م له
ّ
الدكتور عيل توفيق احلمد ،الطبعة الثانية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ودار األمل،
إربد1406 ،هـ=1986م.
زكريا ،ميشال ،األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (اجلملة
البسيطة) ،الطبعة الثانية ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش1406 ،هـ=1986م.

زكريا ،ميشال ،األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية
األلسنية) ،الطبعة األوىل ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش1402 ،هـ=1982م.

ّ
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،
الزخمرشي ،جار اهلل حممود بن عمر،
الطبعة الثالثة ،دار الكتاب العريب ،بريوت1407 ،هـ.
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الزخمرشي ،جار اهلل حممود بن عمر ،املستقىص يف أمثال العرب ،الطبعة الثانية،
دار الكتب العلمية ،بريوت1987 ،م.

املفصل يف صنعة اإلعراب ،حتقيق ودراسة
الزخمرشي ،جار اهلل حممود بن عمرّ ،
حسان ،الطبعة الثالثة ،مكتبة اآلداب ،القاهرة2014 ،م.
الدكتور خالد إسامعيل ّ
الزخمرشي ،جار اهلل حممود بن عمر ،ربيع األبرار ونصوص األخيار ،الطبعة
األوىل ،نرشة مؤسسة األعلمي ،بريوت1412 ،هـ.

سامسون ،جفري ،مدارس اللسانيات التسابق والتطور ،ترمجه للعربية الدكتور
حممد زياد ك ّبة ،مطابع جامعة امللك سعود1417 ،ه.

السعيدي ،احلسن ،املقوالت الوظيفية يف اجلملة العربية :دراسة رصفية تركيبية،
من مطبوعات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،سايس-فاس2005 ،م.

الدر املصون يف علوم الكتاب
السمني احللبي ،أبو العباس أمحد بن يوسفّ ،
املكنون ،حتقيق الدكتور أمحد حممد اخلراط ،الطبعة األوىل ،دار القلم ،دمشق ،سني
الطبع خمتلفة.
السهييل ،أبو القاسم ،نتائج الفكر يف النحو ،حتقيق الدكتور حممد إبراهيم البنّا،
ُّ
دار االعتصام ،القاهرة1404 ،هـ=1984م.
سيبويه ،الكتاب ،حتقيق عبد السالم هارون ،الطبعة الثالثة ،مكتبة اخلانجي،
القاهرة1408 ،هـ=1988م.

السريايف ،أبو سعيد احلسن بن عبد اهلل ،رشح كتاب سيبويه ،ح ّققه وقدّ م له وع ّلق
عليه جمموعة من األساتذة ،دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة ،تواريخ الطبع
متعددة.

السريايف ،أبو سعيد احلسن بن عبد اهلل ،رشح كتاب سيبويه ،مصورة عن نسخة
دار الكتب املرصية ،القاهرة ،برقم ( )137نحو ،ومنه نسخ فلمية بمكتبة جامعة
اإلمام حممد بن سعود ،حتمل الرقم (/10300ف).
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،األشباه والنظائر يف النحو،
حتقيق الدكتور عبد العال سامل مكرم ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
1406هـ=1986م.

السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين ،الديباج عىل صحيح مسلم بن
احلجاج ،ح ّقق أصله وع ّلق عليه أبو إسحق احلويني األثري ،الطبعة األوىل ،دار ابن
ع ّفان للنرش والتوزيع ،اخلُرب-اململكة العربية السعودية1416 ،هـ=1996م.

السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدينُ ،عقود الزبرجد عىل ُمسند
اإلمام أمحد ،ح ّققه وقدّ م له الدكتور سلامن ال َقضاة ،دار اجليل ،بريوت-لبنان،
1414هـ=1994م.
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين ،مهع اهلوامع يف رشح مجع
حممد هارون والدكتور عبد العال سامل مكرم ،دار
اجلوامع ،حتقيق عبد السالم ّ
البحوث العلم ّية ،الكويت 1394هـ1400-هـ=1975م1980-م.

الشاطبي ،أبو اسحاق إبراهيم بن موسى ،املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة
الكافية ،حتقيق الدكتور عبد الرمحن العثيمني وآخرون ،الطبعة األوىل ،جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة1428 ،ه=2007م ،من منشورات معهد البحوث العلمية-
مركز إحياء الرتاث اإلسالمي.
شبري ،عيل بن موسى ،التحليل الداليل للرتاكيب النحوية يف كتاب سيبويه ،رسالة
دكتوراه مقدّ مة إىل كلية اللغة العربية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود1436 ،هـ.

شعري ،حممد رزق ،الوظائف الداللية للجملة العربية :دراسة لعالقات
العمل النحوي بني النظرية والتطبيق ،الطبعة األوىل ،مكتبة اآلداب ،القاهرة،
1428هـ=2007م.
مرار ،اجليم ،حتقيق إبراهيم األبياري ،راجعه حممد
الشيباين ،أبو عمرو إسحاق بن ّ
خلف أمحد ،اهليئة العا ّمة لشؤون املطابع األمريية ،القاهرة1394 ،هـ=1974م.

الشيبي ،أبو املحاسن حممد بن عيل العبدري ،متثال األمثال ،ح ّققه وقدّ م له أسعد
ذبيان ،دار املسرية١٤٠٢ ،هـ=1982م.
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الصايف ،خدجية ،نسخ الوظائف النحوية يف اجلملة العربية ،الطبعة األوىل ،دار
السالم ،القاهرة1429 ،هـ=2008م.

األشموين عىل ألفية ابن مالك،
الص ّبان ،حممد بن عيل ،حاشية الص ّبان عىل رشح
ّ
مطبعة االستقامة ،القاهرة1366 ،هـ=1947م.

بعض أئمة اللغة)،
تفرد به ُ
ّ
الصغاين ،ريض الدين احلسن بن حممد ،الشوارد (=ما ّ
حتقيق وتقديم مصطفى حجازي ،مراجعة الدكتور حممد مهدي ّ
علم ،الطبعة األوىل،
اهليئة العا ّمة لشؤون املطابع األمريية ،القاهرة1403 ،هـ=1983م.
الض ّبي ،املفضل بن حممد ،أمثال العرب ،الطبعة األوىل ،دار ومكتبة اهلالل،
بريوت1424 ،هـ.

الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن أمحد ،املعجم الكبري ،حتقيق محدي بن عبد املجيد
السلفي ،الطبعة الثانية ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة( ،د.ت).
الطربي ،حممد بن جرير أبو جعفر ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حتقيق
الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات
اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ياممة ،الطبعة األوىل ،دار هجر
للطباعة والنرش1422 ،هـ=2001م.
الطحاوي ،أبو جعفر أمحد بن حممد ،رشح معاين اآلثار ،ح ّققه وقدّ م له حممد زهري
النجار وحممد سيد جاد احلق ،الطبعة األوىل ،عامل الكتب1414 ،هـ=1994م.

املسمى
الطيبي ،رشف الدين احلسني بن عبد اهلل ،رشح عىل مشكاة املصابيح،
ّ
بـالكاشف عن حقائق السنن ،حتقيق عبد احلميد هنداوي ،الطبعة األوىل ،مكتبة نزار
مصطفى الباز ،مكة املكرمة والرياض1417 ،هـ=1997م.

حسان-سرية ذاتية ومسرية علمية ،ضمن
تـمم ّ
العارف ،عبد الرمحن حسنّ ،
حسان-رائدا لغويا ،بحوث ودراسات مهداة من تالمذته وأصدقائه،
تـمم ّ
كتابّ :
إعداد وإرشاف الدكتور عبد الرمحن حسن العارف ،دار عامل الكتب ،مرص2002 ،م.
عبد اللطيف ،حممد محاسة ،بناء اجلملة العربية ،دار غريب ،القاهرة2003 ،م.
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

العبيدان ،موسى مصطفى ،ظاهرة احلذف يف اإلسناد وخمصصاته ،الطبعة األوىل،
1414هـ=1994م.

عمن-
عزيز ،كوليزار كاكل ،القرينة يف اللغة العربية ،الطبعة األوىل ،دار دجلةّ ،
األردن2009 ،م.

العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر ،فتح الباري رشح صحيح
وصححه
البخاري ،ر ّقم كتبه وأبوابه وأحاديثه حممد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه
ّ
حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ.
وأرشف عىل طبعه ّ
العسكري ،أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل ،الصناعتني ،حتقيق عيل حممد
البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العرصية ،بريوت1419 ،هـ.

العسكري ،أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل ،الوجوه والنظائر ،ح ّققه وع ّلق
عليه حممد عثامن ،الطبعة األوىل ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة1428 ،هـ=2007م

العسكري ،أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل ،مجهرة األمثال ،دار الفكر،
بريوت( ،د.ت).
ال ُعكربي ،أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني ،إعراب القراءات الشواذ ،حتقيق حممد
السيد أمحد عزوز ،الطبعة األوىل ،عامل الكتب ،بريوت1417 ،هـ.

ال ُعكربي ،أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني ،التبيان يف إعراب القرآن ،حتقيق عيل
حممد البجاوي ،الطبعة الثانية ،دار اجليل ،بريوت1408 ،هـ=1987م.

عاميرة ،خليل أمحد ،يف نحو اللغة وتراكيبها :منهج وتطبيق ،الطبعة األوىل ،عامل
املعرفة ،جدة1404 ،هـ=1984م.

العوتبي ،سلمة بن مسلم ،اإلبانة يف اللغة العربية ،حتقيق الدكتور عبد الكريم
خليفة ورفاقه ،الطبعة األوىل ،مؤسسة ُعامن1420 ،هـ=1999م ،من منشورات
وزارة الرتاث القومي والثقافة العامنية.

العيني ،أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد ،عمدة القاري رشح صحيح البخاري،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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فاخوري ،عادل ،اللسانية التوليدية والتحويلية ،الطبعة الثانية ،دار الطليعة،
بريوت1988 ،م.

الفارايب ،أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ،ديوان األدب ،حتقيق الدكتور أمحد
خمتار عمر ،اهليئة العا ّمة لشؤون املطابع األمريية ،القاهرة1395 ،هـ=1975م ،من
مطبوعات جممع اللغة العربية.

عيل احلسن بن أمحد ،التعليقة( ،رشح كتاب سيبويه) ،حتقيق وتعليق
الفاريس ،أبو ّ
الدكتور عوض القوزي ،الطبعة األوىل ،مطبعة األمانة ،القاهرة ،ومطابع احلسني،
سني الطبع خمتلفة.
الرياضّ ،
للقراء السبعة ،حتقيق بدر الدين قهوجي
عيل احلسن بن أمحدّ ،
احلجة ّ
الفاريس ،أبو ّ
وبشري جوجيايت ،الطبعة الثانية ،دار املأمون للرتاث ،دمشق1413 ،هـ=1993م.

يب ،حتقيق
عيل احلسن بن أمحد ،املسائل العسكر ّية يف النحو العر ّ
الفاريس ،أبو ّ
املنصوري ،الطبعة األوىل1984 ،م.
الدكتور عيل جابر
ّ

عيل احلسن بن أمحد ،املسائل املشكلة املعروفة بالبغداد ّيات ،حتقيق
الفاريس ،أبو ّ
السنكاوي ،مطبعة العاين ،بغداد1983 ،م.
صالح الدين
ّ

الفراء ،أبو زكريا حييى بن زياد ،معاين القرآن ،اجلزء األول بتحقيق أمحد يوسف
ّ
نجايت والشيخ حممد عيل النجار ،دار الكتب املرصية1374 ،هـ=1955م ،واجلزء
الثاين بتحقيق الشيخ حممد عيل النجار ،الدار املرصية للتأليف والرتمجة( ،د.ت) ،واجلزء
الثالث بتحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي ،اهليئة املرصية العامة للكتاب1972 ،م.
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني ،حتقيق الدكتور مهدي املخزومي والدكتور
إبراهيم السامرائي ،دار الرشيد للنرش ،بغداد1980 ،م.

الفقي ،صبحي إبراهيم عبد اجلواد ،نظام ترتيب الكالم يف اجلملة العربية يف ضوء
النظرية التحويلية ،رسالة ماجستري مقدّ مة إىل كلية اآلداب ،جامعة طنطا1994 ،م.

الفهري ،عبد القادر الفايس ،البناء املوازي :نظرية يف بناء الكلمة وبناء اجلملة،
دار توبقال للنرش ،املغرب1990 ،م.
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

الفيصل ،عبد العزيز بن حممد ،شعر بني عبس يف اجلاهلية واإلسالم حتى آخر
العرص األموي :مجعه وح ّققه ودرسه1990 ،م.
القايض عياض ،أبو الفضل عياض بن موسى ،مشارق األنوار عىل صحاح
اآلثار ،املكتبة العتيقة ودار الرتاث.

القايل ،أبو عيل إسامعيل بن القاسم ،األمايل( ،ذيل األمايل) ،عني بوضعها وترتيبها
حممد عبد اجلواد األصمعي ،الطبعة الثانية ،دار الكتب املرصية1344 ،هـ=1926م.

الـم ِ
فهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،
القرطبي ،أبو العباس أمحد بن عمرُ ،
ح ّققه وع ّلق عليه وقدّ م له حميي الدين ديب ميستو وأمحد حممد السيد ويوسف عيل
بديوي وحممود إبراهيم بزال ،الطبعة األوىل ،دار ابن كثري ،دمشق-بريوت ،دار
الكلم الطيب ،دمشق-بريوت1417 ،هـ=1996م.

القرطبي ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد شمس الدين ،اجلامع ألحكام القرآن،
(=تفسري القرطبي) ،حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،الطبعة الثانية ،دار
الكتب املرصية ،القاهرة1384 ،هـ=1964م.
القريواين ،أبو عيل احلسن بن رشيق ،العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،ح ّققه
وفصله وع ّلق حواشيه حممد حميي الدين عبد احلميد ،الطبعة اخلامسة ،دار اجليل،
ّ
بريوت1401 ،هـ=1981م.

القريواين ،عبد الكريم النهشيل ،املمتع يف صنعة الشعر ،حتقيق الدكتور حممد
زغلول سالم ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مرص( ،د.ت).
القييس ،أبو حممد مكّي ،مشكل إعراب القرآن ،حتقيق الدكتور حاتم الضامن،
الطبعة الرابعة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1408 ،هـ=1984م.

الكرماين ،شمس الدين حممد بن يوسف ،الكواكب الدراري يف رشح
صحيح البخاري ،الطبعة الثانية ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت-لبنان،
1401هـ=1981م.
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الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى ،الك ّليات ،حتقيق عدنان درويش وحممد
املرصي ،الطبعة الثانية ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة1413 ،هـ=1992م.

اللحياين ،رسور ،قاموس املصطلحات اللسانية األدنوية ،تقديم حممد صالح
الدين الرشيف ،مراجعة املنصف عاشور ،الطبعة األوىل ،الرشكة التونسية للنرش،
2017م ،من منشورات خمرب نحو اخلطاب وبالغة القول ،كلية اآلداب ،منّوبة-
تونس.

اللخمي ،ابن هشام ،رشح الفصيح ،حتقيق الدكتور مهدي عبيد جاسم ،الطبعة
األوىل ،دار الكتب والوثائق ،بغداد1409 ،هـ=1988م.

ليونز ،جون ،نظرية تشومسكي اللغوية ،ترمجة وتعليق الدكتور حلمي خليل،
دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية2011 ،م.

املربد ،أبو العباس حممد بن يزيد ،املقتضب ،حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة ،من
منشورات املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،القاهرة1386 ،هـ=1966م.

املخزومي ،مهدي ،يف النحو العريب :قواعد وتطبيق ،الطبعة الثانية ،دار الرائد
العريب ،بريوت1406 ،هـ=1986م.

املخزومي ،مهدي ،يف النحو العريب :نقد وتوجيه ،الطبعة األوىل ،بريوت،
1964م.

املرادي ،أبو حممد احلسن ابن أم قاسم ،توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية
ابن مالك ،حتقيق الدكتور عبد الرمحن عىل سليامن ،الطبعة الثانية ،مكتبة الكليات
األزهرية ،القاهرة1397 ،هـ=1977م.

املرادي ،أبو حممد احلسن ابن أم قاسم ،رسالة يف مجل اإلعراب ،حتقيق سهري
حممد خليفة ،الطبعة األوىل1407 ،هـ=1987م.
املرزوقي ،أبو عيل أمحد بن حممد ،رشح ديوان احلامسة ،حتقيق عبد السالم هارون،
الطبعة األوىل ،دار اجليل ،بريوت1411 ،هـ=1991م.
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العدد ١٢

الـمقُ والت والقرائن
(ح ْس ُبك)  -دراسة
َ
ّ
تركيبية في ضوء َ

املسدّ ي ،عبد السالم ،الطرابليس ،حممد اهلادي ،الرشط يف القرآن الكريم عىل
هنج اللسانيات الوصف ّية ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا-تونس1985 ،م.

مسلم ،أبو احلسن بن احلجاج القشريي ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل
عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،الطبعة
األوىل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1412 ،هـ=1991م.
معمر بن املثنى ،أبو عبيدة ،جماز القرآن ،حتقيق الدكتور حممد فؤاد سزكني ،الطبعة
الثانية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1401 ،هـ=1981م.

املنتجب اهلمذاين ،الكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد ،ح ّقق نصوصه
وخرجه وع ّلق عليه حممد نظام الدين الفتيح ،الطبعة األوىل ،دار الزمان للنرش
ّ
والتوزيع ،املدينة املنورة-اململكة العربية السعودية1427 ،هـ=2006م.
موشلر ،جاك ،ريبول ،آن ،القاموس املوسوعي للتداولية ،ترمجة جمموعة من
الباحثني ،الطبعة الثانية ،املركز الوطني للرتمجة ،نرشة دار سيانرتا ،تونس2010 ،م.

حممد حميي الدين عبد احلميد،
حممد ،جممع األمثال ،حتقيق ّ
امليداين ،أمحد بن ّ
مطبعة السعادة بمرص1959 ،م.

ناظر اجليش ،حممد بن يوسف بن أمحد حمب الدين ،متهيد القواعد برشح تسهيل
الفوائد ،دراسة وحتقيق الدكتور عيل حممد فاخر وآخرون ،الطبعة األوىل ،دار السالم
للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة ،القاهرة1428 ،هـ.
النجار ،لطيفة إبراهيم ،دور البنية الرصفية يف وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها،
ّ
عمن1414 ،هـ=1994م.
الطبعة األوىل ،دار البشريّ ،

الن ّّحاس ،أبو جعفر أمحد بن حممد ،القطع واالئتناف ،حتقيق الدكتور عبد الرمحن
بن إبراهيم املطرودي ،الطبعة األوىل ،دار عامل الكتب ،اململكة العربية السعودية،
1413هـ=1992م.

الن ّّحاس ،أبو جعفر أمحد بن حممد ،إعراب القرآن ،حتقيق الدكتور زهري
غازي زاهد ،الطبعة الثالثة ،عامل الكتب ،ومكتبة النهضة العربية ،بريوت،
1409هـ=1988م.
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نحلة ،حممود أمحد ،مدخل إىل دراسة اجلملة العربية ،دار النهضة العربية ،بريوت،
1408هـ=1988م.
وخرج أحاديثه
النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب ،السنن الكربى ،ح ّققه ّ
ّ
حسن عبد املنعم شلبي ،أرشف عليه شعيب األرناؤوط ،الطبعة األوىل ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت1421 ،هـ=2001م.

النويري ،شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب ،هناية األرب يف فنون األدب،
الطبعة األوىل ،دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة1423 ،هـ.

اهلروي ،أبو عبيد أمحد بن حممد ،الغريبني يف القرآن واحلديث ،حتقيق ودراسة
أمحد فريد املزيدي ،قدّ م له وراجعه فتحي حجازي ،الطبعة األوىل ،مكتبة نزار
مصطفى الباز ،اململكة العربية السعودية1419 ،هـ=1999م.

اهلال ّيل ،محيد بن ثور ،ديوانه ،حتقيق عبد العزيز امليمني ،الدار القومية للطباعة
والنرش1384 ،هـ=1965م.

الواحدي ،أبو احلسن عيل بن أمحد ،التفسري البسيط ،ح ّقق يف جمموعة رسائل
ّ
دكتوراه بجامعة اإلمام حممد بن سعود ،الطبعة األوىل ،عامدة البحث العلمي-جامعة
اإلمام حممد بن سعود ،الرياض1430 ،هـ.
الوراق ،أبو احلسن حممد بن عبد اهلل ،علل النحو ،حتقيق ودراسة الدكتور حممود
ّ
جاسم الدرويش ،الطبعة األوىل ،مكتبة الرشد ،الرياض1420 ،هـ=1999م.
الوعر ،مازن ،نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة
العربية ،الطبعة األوىل ،دار طالس للدراسات والرتمجة والنرش ،دمشق1987 ،م.
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الحقول والمجموعات الداللية في نصوص مجال
االقتصاد :دراسة على مدونة حاسوبية
د .علي محمد آل مشهور *

( )

الملخص:
ّ

تسلط هذه الدراسة الضوء عىل نصوص جمال االقتصاد من خالل مفهومني
أساسيني يف الدراسات اللغوية احلديثة مها :احلقول الداللية واملجموعات الداللية؛
وذلك للكشف عن خصائص داللية ومعجمية تتسم هبا نصوص هذا املجال .وقد
وظفت الدراسة منهج لغويات املدونة احلاسوبية  Corpus Linguisticsالذي ُيمكِّن
من دراسة عدد كبري من النصوص واستخراج متصاحبات الكلامت (حمل الدراسة)،
وكشافاهتا السياقية وذلك من خالل ما توفره املدونة اللغوية العربية من أدوات.

واختارت الدراسة أربع كلامت لتكون (حمل الدراسة) وهي( :االقتصاد)،
و(النفط) ،و(األسهم) ،و(السياحة) وبإمكاننا تسمية هذه الكلامت (الكلامت حمل
الدراسة) .وتفرتض الدراسة أن هذه الكلامت متثل جمال االقتصاد بقطاعاته املتعددة،
وتفرتض كذلك أن لكل كلمة من هذه الكلامت قائم ًة من الكلامت التي تتصاحب
معها بشكل متكرر ،و يمكن تصنيف هذه الكلامت ضمن حقول داللية.

وقد كشفت نتائج الدراسة أن نصوص جمال االقتصاد تتميز بعدد من احلقول
الداللية ،بحيث يمكن عَدُّ الكلامت التي تنتمي إىل تلك احلقول كلامت شائعة يف
نصوص جمال االقتصاد .وكشفت نتائج الدراسة أيض ًا أن املوضوعات واألفكار التي
ُكون كلامت كل موضوع/
تطرحها نصوص جمال االقتصاد تتكرر بشكل واضح إذ ت ِّ
* أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
أرسل البحث بتاريخ 2020/11/19م ،وقبل للنرش بتاريخ 2020/12/15م..
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/فكرة جمموعة داللية ُت َف ِّضل التصاحب بشكل ملحوظ لتكوين ذلك املوضوع
 متصاحبات للكلمة (حمل الدراسة) وقد-  يف معظمها-  وهذه الكلامت،الفكرة
.تكون من الكلامت التي ُصنِّفت ضمن حقول داللية أو قد ال تكون
، احلقول الداللية، التكرارات، التصاحب اللفظي:الكلامت املفتاحية
. الكشافات السياقية، املدونة، املجال االقتصادي املجموعات الداللية،املتصاحبات
Semantic Fields & Semantic Sets of Economic Field Texts:
A Corpus-based Study
Abstract
The present study sheds light on economic texts through two
basic concepts in modern linguistics namely: Semantic Fields and
Semantic Sets, in order to reveal the semantic and lexical features
of such texts. To this end, Corpus Linguistics methods are employed to study a large collection of words and reveal the frequencies and concordances of the words selected through the tools
provided by the KALC.
Four words are selected in this study and are called (words
under consideration), namely: Iqtisad (economy), Nift (petrol),
Ashum (shares), and Siyahah (tourism). It is assumed that these
words represent the economic field with its various sectors. It is
also assumed that each one of them has a set of words that collocate with it frequently, and may be categorized into different semantic fields.
The results revealed that economic texts cover a number of semantic fields, and the words that belong to these fields may be
considered as common words in economic texts. The results also
revealed that topics treated in economic texts are significantly repeated in such a way that words pertaining to a semantic set tend
to collocate significantly in order to form a topic. Such words are
collocates of the word under consideration, and each one may or
may not be one of the words that are categorized into a certain
semantic field.
Key words: Collocates, Collocation, Concordances, Corpus, Economic Field, Frequencies, Semantic Fields, Semantic Sets.
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مقدمة

تتميز النصوص بتنوعها من جهات عدة فهي من حيث الوعاء/النوع  genreمث ً
ال
تكون إما نصوص ًا أكاديمية أو صحفية أو كُتب ًا إدارية أو قانونية أو غريها ،وهي تتنوع
كذلك من حيث التخصص فهناك ما يسمى النصوص املتخصصة specialized
 textsوهذه النصوص ختتلف باختالف التخصص .وهذه التنوعات مجيعها ُ ْت ِدث
أثرها يف املحتوى املعجمي للنص الذي حيتم اختيار كلامت بعينها بغية الوصول إىل
داللية معينة ،وهذا ما جيعل كلامت معينة متكررة بشكل واضح يف نوع من النصوص
أكثر من غريها .هتتم هذه الدراسة بالنصوص االقتصادية وذلك من خالل دراسة
أربع كلامت هي( :االقتصاد) ،و(النفط) ،و(األسهم) ،و(السياحة) يف املدونة
العربية اللغوية  ،KACSTحيث إن الكلامت املذكورة تعد كلامت أساسية وجوهرية
يف مدونة االقتصاد ألسباب منها :أن عدد تكرارات هذه الكلامت يف املدونة مرتفع
جد ًا مقارنة بغريها من الكلامت ،إضافة إىل أهنا تشري إما إىل مدلول االقتصاد نفسه
أو إىل أهم موارده يف الوطن العريب .تتناول الدراسة الكلامت من خالل مفهومني
يف اللسانيات مها :احلقول الداللية ،واملجموعات الداللية ،إذ إن هذين املفهومني
سيساعدان كثري ًا يف الكشف عن البنية املعجمية التي تتميز هبا النصوص االقتصادية.
تفرتض الدراسة أن مفهومي احلقول الداللية واملجموعات الداللية أساسيان
يف بناء نصوص أي جمال ،وسيساعدان يف الكشف عن خصائص نصوص جمال
االقتصاد ،وتفرتض كذلك وجود حقول داللية يتميز هبا كل جمال/ختصص ،وهذه
الكلامت إضافة إىل كلامت أخرى تشيع كثري ًا يف املجال/التخصص ُتك َِّون األساس
الذي تقوم عليه نصوص املجال وتكون موضوعاته وأفكاره .وهتدف الدراسة -

بناء عىل ما سبق -إىل الكشف عن البنية املعجمية لنصوص جمال االقتصاد والكشف
عن الكلامت األكثر تكرار ًا يف نصوص املجال ،وهتدف كذلك إىل تصنيف الكلامت
األكثر تكرار ًا إىل حقول داللية من أجل الوصول إىل احلقول التي هلا أثر واضح يف
بنية نصوص املجال ،وهتدف أخري ًا إىل الكشف عن املجموعات الداللية لنصوص
ُكون األفكار /املوضوعات التي تظهر يف املجال والكشف عن بنيتها
املجال التي ت ِّ
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املعجمية .وتستعني الدراسة – من أجل حتقيق هدف الدراسة وفحص الفرضيات
السابقة -بمناهج املدونات احلاسوبية  Corpus Linguisticsومفاهيمها
كالتكرارات  frequenciesوالكشافات السياقية  ،concordancesوالتصاحب
اللفظي  ،Collocationوكذلك باألدوات التقنية التي توفرها املدونة العربية
اللغوية.
 -1مفاهيم عامة

ختتص لغويات املدونات بمفاهيم مهمة ،وترتبط بطبيعة املجال التي تُو ِّظف
التقنية والنتائج اإلحصائية يف النظر يف جوانب لغوية ،ولعل من الرضوري تناول
ثالثة مفاهيم مهمة يف هذه الدراسة ،هذه املفاهيم تعد أساسية خصوص ًا يف اجلانب
التطبيقي ،هي :التكرارات ،والكشافات السياقية ،والتصاحب اللفظي.
 ١-1التكرارات

تعد التكرارات  frequenciesمن أهم املفاهيم املركزية الداعمة لتحليل
املدونات ،وتعد دراسة التكرارات أفضل –بحسب بيكر  -Bakerنقطة بداية
لتحليل أي نوع من املدونات .وتزود التكرارات الباحث ببيانات كمية جاهزة
ودقيقة يصعب القيام هبا يدو ًيا .وت ُِعدُّ قائم ًة تَظهر فيها تكرارات الكلامت املعدة
للدراسة ،وتَظهر تلك القائمة متباينة بني تكرارات عالية وأخرى منخفضة ،ولكل
منها داللتها .ولكن ليس من مسؤولية هذه القائمة تفسري التكرارات أو الطرائق التي
است ِ
ُخدمت هبا الكلامت يف الواقع؛ ذلك أن مهمتها كمية(((.
 2-1الكشافات السياقية

ُيعد الكشاف السياقي أو الكشافات السياقية  Concordancesمن املفاهيم
ُعرف
األساسية يف حتليل املدونات شأنه يف ذلك شأن املفهوم السابق (التكرار) ،وت َّ
الكشافات السياقية بأهنا «قائمة كل التكرارات ملصطلح معني ُيبحث عنه ضمن
السياقات التي ورد فيها يف املدونة»((( .وتعد دراسة الكشافات السياقية من
اإلجراءات املهمة يف لغويات املدونات احلاسوبية حيث تُظهر السياق الذي ظهرت
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فيه الكلمة حمل الدراسة ،وتقدم الكشافات السياقية قائمة بكل السياقات التي
ظهرت فيها كلمة ما يف املدونة.

وأولت املدرسة الفريثية اجلديدة((( اهتامم ًا واضح ًا بدراسة الكشافات السياقية،
وهو ما ساعد يف تطور مفهوم التصاحب اللفظي  collocationلدهيم ،فكانت
طريقة دراسة التصاحب اللفظي لدى فريث  Firthأو حتى وقت قريب عن طريق
احلدس ،وباالستعامالت املألوفة التي يستخدمها متحدثو اللغة عموم ًا .واآلن
أصبحت ظاهرة التصاحب -بعد توظيف مناهج لغويات املدونات احلاسوبية-
ُدرس من خالل الكشافات السياقية ومالحظة تكرارات املتصاحبات كام ت ِ
ُظهره
ت َ
نتائج البيانات احلاسوبية((( ،حيث طور أصحاب هذا املنهج مفهوم التصاحب
اللفظي حتى انبثقت منه مفاهيم جديدة هي امتداد له .ولعلنا نسلط الضوء عىل
مفهوم التصاحب اللفظي.
 3-1التصاحب اللفظي

يعد التصاحب اللفظي  collocationمفهوم ًا مركزي ًا يف دراسات املدونة
احلاسوبية إذ ترتكز عليه بقية املفاهيم .يشري التصاحب اللفظي إىل «الطرائق التي
َكون فيها
كلامت جماور ًة لكلامت أخرى وقريب ًة منها بشكل اعتيادي»((( .ويشري أيض ًا
ٌ
ت ْ
إىل اجلوانب العامة ملعنى كلمة ما ال تتضمنه الكلمة نفسها بمفردها ،ولكنه يوجد
يف التالزم اخلاص الذي تتشارك فيه مع كلامت أو تركيبات أخرى ترد معها بشكل
شائع ومتكرر((( .ويشري إىل نتائج تكرار كلمتني أو أكثر متصاحبة ،وهي ما تسمى يف
اللغويات احلاسوبية باملتتابعات اللفظية (النغرميات)  ،N-gramsوهذا التصاحب ال
يلزم منه التجاور أو أن يكون برتتيب حمدد .واملتتابعات اللفظية أو النغرميات مكونة
من (العقدة)  nodeأي الكلمة املركزية ،وتسمى أيض ًا بـ(املادة املركزية) nodal
 itemوهي الكلمة التي ُيبحث عن نمط ظهورها مع بقية الكلامت ،أما (املتصاحبة)
 collocateفهي الكلمة التي تظهر مع العقدة عىل امتداد حيز حمدود((( .وسيكون
احليز املعتمد يف هذه الدراسة هو ( )7كلامت قبل (العقدة) و( )7كلامت بعدها؛ وذلك
لكوهنا كافية لغرض الدراسة ،عالوة عىل رغبتنا يف الكشف فقط عن املتصاحبات يف
حيز ضيق؛ ذلك أن املتصاحبات األقرب ُّ
أدل من املتصاحبات يف حيز أوسع.
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الشكل ( )1العقدة (الكلمة املركزية) ومتصاحباهتا عىل امتداد حيز 5n-grams
متصاحبة
5

متصاحبة
4

متصاحبة
3

متصاحبة
2

متصاحبة
1

العقدة

متصاحبة
1

متصاحبة
2

متصاحبة
3

متصاحبة
4

متصاحبة
5

الكلمة املركزية

وهلذا النوع من الدراسة والتحليل نتائجه التي من أمهها ظهور مفاهيم جديدة
يف دراسة داللة الكلمة ومتصاحباهتا واملعنى العام الذي تؤديه بصحبة متصاحباهتا.
 -2اإلطار النظري

يتطرق هذا املبحث ملفهومي احلقول الداللية واملجموعات الداللية ،وذلك
للتعريف هبام وذكر أبرز اخلصائص التي يتميز هبا كل مفهوم؛ حيث إن اخلصائص
التي يتميز هبا كل منهام ستكون الركائز التي س ُيعتمد عليها يف عملية التحليل.
 ١-2الحقول الداللية

احلقول الداللية ومفردها حقل داليل هي جمموعة من الكلامت التي يربطها معنى
داليل عام جيمعها((( ،وذلك مثل كلامت( :األمحر ،واألخرض ،واألصفر )...التي
جيمعها كلها معنى عام هو اللون أو األلوان .وعرفه أوملان  Ullmannبأنه «قطاع
متكامل من املفردات اللغوية التي تعرب عن جمال معني من اخلربة»((( .ويشري جاكسون
 Jacksonإىل احلقل الداليل بأنه جمموعة من الكلامت التي ُجعت داللي ًا عن طريق
معناها الذي يشري إىل موضوع حمدد ،ويضيف أن احلقل الداليل ُيسمى أيض ًا املجال
الداليل  ،semantic domainوهو االسم املستخدم يف اللسانيات احلاسوبية(.((1
كام أن العالقة بني كلامت كل حقل عالقة استبدالية  paradigmaticأي أهنا تسري
بشكل عمودي ،مما يعني أهنا يف الغالب ال تتصاحب ،بل تستبدل إحداها بأخرى.

وال متنع التعريفات السابقة دخول كثري من الكلامت التي يربطها رابط عام أو
تنتظم ضمن معنى جيمعها من أن تكون حق ً
ال داللي ًا ،حيث ذكر إيدم بايس Edem
 Basseyأنه وفق ًا للتعريفات السابقة يمكن إدخال بعض العالقات الداللية
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 semantic relationsمثل املرتادفات واملتضادات متى أمكن مجعها ضمن معنى
(((1
ورصح ،وأفاد ،وغريها مما قد ُيستعمل
داليل جيمعها  ،فكلامت مثلَ :ذكَر ،وقالّ ،
لنقل كالم عن شخص معني أو مؤسسة بعينها يمكن مجعها ضمن حقل داليل هو
جمموعة (أفعال النقل عن مصدر) ،ومما يزيد األمر تأكيد ًا أن هذه األفعال بينها عالقة
استبدالية ،بمعنى أهنا تتبادل عمودي ًا وال تتصاحب أفقي ًا  -غالب ًا  ، -وهي العالقة
التي جتمع كلامت كل حقل داليل.

ويمكن أيض ًا أن َيدخل ضمن احلقول الداللية عالقة االنضواء ،hyponymy
إذ يرى برينتون  Brintonأن احلقل الداليل جيب أن ُيفهم من خالل مفهوم عالقة
االنضواء وهي تلك العالقة التي بني الكلامت بحيث تتضمن بعض األلفاظ ألفاظ ًا
أخرى؛ ومثال ذلك كلمة (بيت) التي تتضمن ألفاظ ًا مثل( :غرفة ،ومطبخ ،ومحام
 ،)...وكلمة (مطبخ) تتضمن أيض ًا كلامت أخرى مثل( :فرن ،وثالجة ،وأطباق
)...؛ فاحلقل الداليل هو جزئية من الواقع ُمر َّمز ٌة بواسطة جمموعة من الكلامت التي
تربط بينها عالقة(.((1

وهكذا فإن احلقول الداللية هي جمموعة من الكلامت الذي جيمعها معنى عام
وتدخل ضمن ذلك عالقات الرتادف والتضاد واالنضواء ،ولكن هذه الكلامت يف
األغلب ال تتصاحب فالعالقة بينها ليست ارتباطية أو تركيبية  ،syntagmaticوإنام
هي عالقة استبدالية  paradigmaticيف األغلب.
 2-2المجموعات الداللية

تعد املجموعات الداللية  semantic setsمن املباحث الداللية اجلديدة يف
اللسانيات عموم ًا ويف لغويات املدونة احلاسوبية خصوص ًا ،وحتديد ًا لدى أتباع
املدرسة الفريثية اجلديدة .واملجموعات الداللية هي إحدى املفاهيم التي تدخل
ضمن املفهوم الواسع للتصاحب اللفظي collocation؛ إذ إهنا هتتم بالكلامت التي
تتصاحب مع ًا ضمن معنى أو فكرة حمددة ،وهذا يتطلب معرفة واسعة بالكلمة حمل
الدراسة ،وهذا ال يكون بسهولة دون مدونة كبرية وأدوات تقنية معينة.
ويذكر ريتشاردز  Richardsأن معرفة الكلمة تبدأ بمعرفة تكراراهتا ،واستخدامها
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الوظيفي ،وسلوكها الرتكيبي والداليل( .((1ويشري هنريكسني  Henriksenإىل أن
معرفة الكلمة تكون بمعناها املرجعي  referential meaningوبعالقاهتا الرتابطية
النحوية  syntagmatic relationshipsوبخصائصها الرصفية ( .((1فكلمة مثل
( َغ ِرق) نستطيع معرفة املجموعة أو املجموعات التي يمكن أن تكون ضمنها من
خالل معرفتنا بتكراراهتا ومتصاحباهتا ضمن سياقات معينة وضمن جمال أو ختصص
معني (كاالقتصاد أو السياسة) ،فيمكن مث ً
ال توقع أن تتكرر متصاحب ًة مع كلامت
مثل( :قارب ،ومركب ،وبحر ،وصيد ،وسواحل ،وضحايا ،وإنقاذ ،والجئني).
ونجد سياقات أو موضوعات تتحدث عن (غرق قارب صيد حيمل الجئني) أو
(إنقاذ مركب عند سواحل بلد ما)؛ فتكون هذه الكلامت جمموعة داللية مرتابطة
ملوضوع أو فكرة ما.

ويذكر سنكلري  )1996( Sinclairأن الكلامت تدخل يف عالقات معنى
 meaning relationsمع كلامت أخرى قريبة بحيث تتضافر هذه الكلامت مجيع ًا
لتكون فكرة أو معنى معين ًا( ،((1وهذا أيض ًا يتوافق مع املبدأ الذي أسامه يف دراسة
ِّ
سابقة بمبدأ اخليار املفتوح  open-choice principleالذي يؤكد أن اللغة ما هي
إال نتيجة لعدد كبري جد ًا من اخليارات املعقدة التي تكتمل من خالهلا العبارات
واجلمل(.((1
وهكذا فإن املجموعات الداللية تُبنى بواسطة املدونات الكبرية ،وذلك يتم من
خالل دراسة التصاحبات اللفظية والكشافات السياقية وفق منهج كمي يدعم هذا
البناء ،فيكون ملتصاحبات الكلمة (حمل الدراسة) وكشافاهتا السياقية دور بارز يف
الكشف عن املجموعة الداللية للكلمة.
ويمكن بعد النظر يف مفهومي احلقول الداللية واملجموعات الداللية إيضاح
الفروق بني املفهومني ،وهي:
 .1أن دراسة احلقول الداللية ال تتطلب مدونة كبرية وال أدوات آلية معينة
لتحديدها ،وإنام يمكن بسهولة حتديد كثري من احلقول الداللية دون وجود مدونة ،يف
حني تتطلب دراسة املجموعات الداللية مدونة كبرية وأدوات آلية حمددة لدراستها،
فليس من السهل وضع جمموعة داللية بعينها دون املدونة الكبرية واألداة اآللية
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الالزمة ،ومع ذلك يمكن توقع جمموعة بعينها بسبب تكرارها الكبري ،ولكن اجلزم
بذلك يتطلب ما ذكرناه من مدونة وأداة.

 .2أن العالقة بني كلامت احلقول الداللية استبدالية أي عمودية فهي يف الغالب
ال تتصاحب ،يف حني أن العالقة بني املجموعات الداللية عالقة تصاحبية فهي
تتصاحب يف شكل أفقي.

 .3بناء عىل ما ذكر يف ( )2أعاله من أن كلامت احلقول ال تتصاحب يف الغالب؛
إذ ال يمكن هلا أن تشكَّل فكرة أو موضوع ًا معين ًا .ويف املقابل فإن العالقة بني كلامت
املجموعات الداللية هي عالقة أساسها فكرة أو موضوع معني تتصاحب كلامت
املجموعة لتشكيله.

 .4أن العالقة بني كلامت احلقول الداللية  -بناء عىل ما ذكر يف ( )3أعاله  -هي
عالقة ثابتة؛ ألن هذه العالقة ترتبط بمعرفتنا للغة وباملعنى الثابت الذي حتمله كل
لفظة ،يف حني أن العالقة بني كلامت املجموعات هي عالقة ال يشرتط فيها الثبات،
فهي ترتبط بوجود الفكرة والظرف العام الذي جيعلها متكررة؛ فمتى زال ذلك
الظرف قد تزول املجموعة الداللية وتنشأ جمموعة داللية جديدة وفق ظرف جديد،
فاملجموعات الداللية يمكن أن تكون موسمية.
 .5أن احلقول الداللية حمددة ،وفق ما ذكر يف ( )4أعاله ،حيث تتشكل وفق
معرفتنا بشبكة العالقات الداللية التي حتددها معرفتنا للعامل ،يف حني أن املجموعات
الداللية غري حمددة فهي تنشأ وقد تثبت لفرتة طويلة أو قصرية بحسب الظرف الذي
تسبب يف إنشائها.

 .6أن العالقة بني كلامت احلقول الداللية ال ختتلف باختالف نوع النص أو
جماله التخصيص؛ فاأللوان مث ً
ال أو الكلامت املرتادفة أو املتضادة تبقى عىل حاهلا؛
ويف املقابل فإن املجموعات الداللية تنشأ يف نوع معني من النصوص أو ختصص ما
وتكون خمتلفة -يف العادة -عن جمموعات تنشأ يف نوع نص أو جمال ختصيص آخر.
ومع هذا فإن كل نص متخصص يتميز بحقول داللية متيزه بحسب طبيعة التخصص.
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 -3المدونة والمنهج

مدونة هذه الدراسة هي املدونة اللغوية العربية ( KACST ((1التي أنشأهتا
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية يف اململكة العربية السعودية ،وقد بلغ عدد
كلامهتا حتى يوليو 2020م  1,182,515,633كلمة .ومل تتخذ الدراسة املدونة
كاملة للدراسة وإنام أخذت بمحددات معينة العتبارات طبيعة الدراسة وأسئلتها،
حيث اقترصت عىل األخبار الصحفية االقتصادية يف الفرتة من  2011إىل 2020م.
واملدونة هبذه املحددات تكون أكثر ختصصية وتغطي مساحة زمنية جيدة تسمح
باإلجابة عن تساؤالت الدراسة.

أما املنهج فقد استفاد من املفاهيم األساسية يف املدونات احلاسوبية مثل
التكرارات والكشافات السياقية ،إضافة إىل األدوات اآللية واإلحصائية التي توفرها
املدونة اللغوية العربية ،وستُح َّلل الكلامت األربع (حمل الدراسة) من خالل قائمة
متصاحبات كل منها ،ومن ثم تصنيف ما يمكن تصنيفه إىل حقول داللية ،وبعد
ذلك تُقرأ الكشافات السياقية للكلامت حمل الدراسة وتُستخرج بعض املوضوعات
ُكون هذه املوضوعات.
املتكررة ،ومن ثم ُينظر يف الكلامت التي ت ِّ
 -4التحليل

يتناول التحليل هنا أربع كلامت هي( :االقتصاد) ،و(النفط) ،و(األسهم)،
و(السياحة) ،وحتليلها من خالل النظر يف متصاحباهتا ،وكذلك البحث يف كشافاهتا
السياقية .وسيمر التحليل بمرحلتني :األوىل تُدْ رس فيها كل كلمة من الكلامت
حمل الدراسة عىل حدة ،وهو ما نسميه بــ (التحليل اخلاص) .والثانية هي دراسة
الكلامت األربع (حمل الدراسة) مع ًا -اعتامد ًا عىل نتائج املرحلة األوىل من التحليل-
وإبراز النتائج التي ختصها مجيع ًا ،وهو ما نسميه بــ (التحليل العام).

أوالً :التحليل اخلاص

يتضمن هذا التحليل حتلي ً
ال لكل كلمة من الكلامت حمل الدراسة ،وذلك بإبراز
ثالثة جوانب مهمة هي:
 .1جدول لـ  60كلمة تعد األكثر تصاحب ًا مع كل من الكلامت حمل الدراسة.
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 .2تصنيف الكلامت التي ظهرت يف اجلدول ضمن حقول داللية.

 .3قراءة الكشافات السياقية لكل كلمة من الكلامت حمل الدراسة ،واستخراج
بعض املوضوعات التي تنتظم ضمنها جمموعة من الكلامت التي تفضل التصاحب
من أجل تكوين موضوع ما.
 ١-4كلمة (االقتصاد)

تكررت كلمة االقتصاد يف املدونة  5964مرة ،والكلامت يف اجلدول ( )1هي
املتصاحبات األكثر تكرار ًا مع كلمة (االقتصاد).
جدول ( )1متصاحبات كلمة (االقتصاد)
الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

2

العاملي

787

32

االقتصادي

99

التنمية

95

1

3

الوطني

املرصي

800

490

4

السعودي

292

6

املحيل

232

5

7

8

9

نمو

الكويتي

230

37

قطاع

93

العام

213

39

األزمة

10

12

عام

13
14

34

الرشكات

%

11

33

216

38

208
182

42

القطاع
دعم

176

االقتصاد

36

40

208

(((1

35

الدويل

99

94

املالية

273

31

احلكومة

100

172

41
43

44

قال

93

االستثامر

92

دوالر

87

أداء

91

86

أسعار

85

دور

84

ظل

85
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الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

16

وقال

154

46

الدول

83

15

17

18

19

النمو
وزير

161

152

الك ُِّل

األمريكي
االقتصادية

130

اململكة

121

25

العمل

112

27

وزارة

20

النفط

22

العاملية

21

23

24

26

28

29

30

عجلة

47

148
146

45

48
49
50

146

51

52

125

53

حجم

80

أكثر

78

العامل
كبري

80

78

55

السعودية

73

57

ارتفاع

72

الدكتور

111

56

فرص

101

اخلاص

100

البنك

والتخطيط

80

الكويت

114

58

101

السوق

81

77

54

101

رئيس

83

59

60

املايض
تنمية

2011

القومي
مليار

76
73

72

71

70

يظهر من اجلدول ( )1أن أكثر الكلامت تصاحب ًا مع كلمة (االقتصاد) هي كلمة
(الوطني) ،ثم (العاملي) ،ثم (املرصي) ،ثم (السعودي)  ...وظهرت كلامت يمكن
أن جيمعها مع الكلمتني األوىل والثانية (الوطني ،والعاملي) عالقة داللية ،وهذه
الكلامت هي( :املحيل ،والعاملية ،والدويل )...؛ حيث إن املشرتك بني هذه الكلامت
ِ
ب إىل نطاق مكاين حمدد .وتظهر كذلك كلامت تربطها عالقة داللية
كلها هو أهنا َتنْس ُ
مع كلمتي (املرصي ،والسعودي) وهذه الكلامت هي( :األمريكي ،والكويتي،
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والرويس .)... ،ويربز كذلك رمز النسبة املئوية ( ،)%كام برزت كلمتا (العام)،
و(عام) اللتان كانتا من أكثر الكلامت تصاحب ًا مع كلمة (االقتصاد) .وتظهر كذلك
كلامت أخرى مثل (النمو ،والتنمية ،واالستثامر ،ونمو )...مما له ارتباط بالعمل
لتحقيق اقتصاد أفضل .وتظهر كلامت مثل (قال ،وأكد ،وأوضح )...،مما يدل عىل
النقل عن شخص أو مصدر ما ،كام تظهر جمموعة من الكلامت التي ترتبط تصاحبي ًا
بسابقاهتا ،إذ تظهر كلامت تدل عىل الشخص املنقول عنه ،كأن يذكر اسمه أو منصبه،
ومن هذه الكلامت (الوزير ،ووزير ،ورئيس ،ومدير ،والدكتور.)...

ويظهر من اجلدول ( )1كذلك وجود كلامت كثرية تتصاحب كثري ًا مع كلمة
(االقتصاد) ولكنها ال تشكل مع متصاحبات أخرى حق ً
ال داللي ًا ،وهي بذلك تبقى
كلامت أو متصاحبات كثرية التصاحب مع كلمة (االقتصاد) ،وهذا ينطبق عىل
الكلامت األخرى حمل الدراسة.

 1 ,1 ,4احلقول الداللية لكلمة (االقتصاد)

يمكن تصنيف عدد من الكلامت التي وردت يف اجلدول ( )1إىل حقول داللية
حيث ظهر حقل النسبة إىل بلد معني يف كلامت مثل( :السعودي) ،و(املرصي)،
و(األمريكي) ،و(الكويتي) ،وظهر كذلك حقل النسبة إىل نطاق مكاين حمدد ،مثل:
(العاملي) ،و(الوطني) ،و(الدويل) ،و(املحيل) ،وغريها وحقل أسامء الدول ،مثل:
(اململكة) ،و(الكويت) ،... ،وحقل األرقام والنِ َسب ،مثل ،% :أو قد تكتب كتابة،
واألرقام موجودة بشكل كبري جد ًا يف املدونة ولكنها ال تظهر يف جدول التكرارات،
ألنه يصعب أن يتكرر رقم بعينه .وحقل الزمن ،مثل (عام) ،و(سنة) ،و(أسبوع)،
وغريها.
وتظهر كذلك عالقة الرتادف  -التي أدخلناها ضمن مفهوم احلقول الداللية -
بني كلامت قال ،وذكر ،وأكد ،واملشرتك بينها أهنا للنقل عن مصدر .وعالقة ترادف
أيض ًا بني كلامت (األزمات) ،و(املشكالت) ،و(املعوقات) ،و(املخاوف) ،واملشرتك
بينها هو الداللة السلبية.
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 2.1.4املجموعات الداللية لكلمة (االقتصاد)

عند قراءة الكشافات السياقية لكلمة (االقتصاد) نجد أن جمموعة من الكلامت
تتصاحب مع ًا وذلك لتكوين فكرة أو معنى معني ،ومن املعاين التي تتكون بتصاحب
ٍ
كلامت ما :احلديث عن تعايف االقتصاد أو جتاوز أزمة ما ،ومن أمثلة ذلك(:((1
الرقم

الكلامت السابقة

1

حوض املتوسط وأفريقيا.
وقال الوزير إن

3

أسعار الذهب العاملية بعد
أنباء عن تعايف

2

الكلمة حمل
الدراسة
االقتصاد

االقتصاد

وأضافت أنه بالرغم من
الصعوبات التي تواجه

االقتصاد

الكلامت الالحقة
املرصي بدأ يتعاىف من آثار األزمة
االقتصادية.
املرصي إال أن سيتعاىف من
األزمة االقتصادية.

األمريكي وما صاحبه من ارتفاع
يف سعر الدوالر.

املالحظ يف األمثلة السابقة أهنا تتحدث عن أفكار متشاهبة وهو ما نتج عنه تشابه
يف الرتكيب واختيار األلفاظ ،فنجد كلامت تشري إىل النقل عن شخص أو جهة ما
وعبت عن
إما مبارشة مثل كلمتي (قال) يف املثال ( )1و(أضافت) يف املثال (َّ ،)2
ذلك -بشكل غري مبارش -كلم ُة (أنباء) يف املثال ( .)3وظهرت كذلك الكلامت
التي تعرب عمن ن ُِقل عنه اخلرب مثل كلمة (الوزير) يف املثال ( )1وتاء التأنيث يف
كلمة (أضافت) .وظهرت كذلك كلامت تعرب عن النسبة إىل دولة أو بلد ،فنجد
كلمة (املرصي) يف املثالني ( )1و( )2وكلمة (األمريكي) يف املثال ( .)3وظهرت
أيض ًا جمموعة من الكلامت التي ظهرت يف اجلدول ( )1وهي من الكلامت التي
تتصاحب كثري ًا مع كلمة (االقتصاد) وهي (االقتصادية) ،و(العاملية) ،و(ارتفاع)،
و(الدوالر) ،إذ تنتمي كل منها إىل حقل داليل معني .وتكررت كلمة (يتعاىف) بصيغ
خمتلفة ،وتكرارها هذا أمر منطقي حيث إهنا متثل فكرة املوضوع املطروح .وتكررت
كذلك كلمة (األزمة) وهي من الكلامت املهمة للموضوع املطروح عالوة عىل أن
هلا داللة سلبية ،وظهرت كذلك كلمة (الصعوبات) التي حتمل أيض ًا داللة سلبية.
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ويمكن القول إن هذه الكلامت وغريها من الكلامت التي تنتمي إىل حقوهلا الداللية
تشكل جمموعة داللية تتصاحب كلامهتا من أجل إنشاء فكرة ما.

ومن املوضوعات التي تتكون بفضل تصاحب جمموعة من الكلامت موضوع :نمو
االقتصاد بنسبة معينة يف زمن معني .ومن أمثلة ذلك:
الرقم

الكلامت السابقة

1

وقال رئيس الوزراء يل هسني
لونج إن

2
3

االقتصادي ،ويتوقع صندوق
النقد الدويل نمو

وأضاف البنك املركزي يف بيان
أكد أن

الكلمة حمل
الدراسة
االقتصاد

االقتصاد
االقتصاد

الكلامت الالحقة
نام بمعدل  %8.1يف العام
املايض

األمريكي بنسبة  %1.7العام
احلايل مع

نام بنسبة  %5سنوي ًا حتى الربع

يالحظ يف األمثلة السابقة وجود كلامت تشري إىل النقل عن جهة أو مصدر مثل:
(قال) يف املثال ( ،)1و(أضاف) يف املثال ( ،)3كام تظهر كلامت تشري إىل من ن ُِقل عنه
مثل( :رئيس الوزراء) ،و(البنك املركزي) ،وتظهر كذلك كلامت تشري إىل النسب
واألرقام مثل( :بمعدل) يف املثال ( )1و(بنسبة) يف املثالني ( )2و( ،)3غريها .وتظهر
كذلك كلامت تشري إىل الزمن مثل( :العام) يف املثالني ( )1و( ،)2و(سنوي ًا) و(الربع)
يف املثال ( .)3وتظهر كذلك كلمة (األمريكي) -يف املثال ( -)2التي تنتمي إىل حقل
داليل النسبة إىل دولة ،وهو ما يعني أن كلامت هذا احلقل يمكن أن تكون إحدى
الكلامت املكونة للمجموعة الداللية احلالية .وتظهر كذلك كلمتا (نام) ،و(نمو)
اللتان ترتبطان بالفكرة العامة للمجموعة ،كام أن كلمة (نمو) من الكلامت األكثر
تصاحب ًا مع كلمة (االقتصاد) .ويمكن القول إن هذه الكلامت وغريها من الكلامت
التي تنتمي إىل حقوهلا الداللية تشكل جمموعة داللية تتصاحب كلامهتا إلنشاء
موضوع /فكرة ما.
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ومن املوضوعات التي تتكون بفضل تصاحب جمموعة من الكلامت موضوع:
تفعيل دور القطاع اخلاص يف االقتصاد ،ومن أمثلة ذلك:

الرقم

الكلامت السابقة

1

وأضاف أن دور القطاع اخلاص
ومسامهته يف

3

الذي يلعبه القطاع اخلاص يف
دفع عجلة

2

الكلمة حمل
الدراسة
االقتصاد

االقتصاد

وذكر أن دعم القطاع اخلاص
يعزز تنافسية

االقتصاد

الكلامت الالحقة

وحتفيز خلق الوظائف اجلديدة،
وتعزيز جودة
ويشجع عىل االستثامرات
الوطنية واألجنبية

الوطني ،مشري ًا إىل أن املشاريع
الصغرية

يالحظ يف األمثلة السابقة وجود كلامت جتمعها داللة واحدة وهي اإلشارة إىل
عملية (تقوية يشء ما وتعزيزه) وهي( :مسامهة) ،و(حتفيز) ،و(تعزيز) ،و(دعم)،
و(دفع) ،وعىل الرغم من أن هذه الكلامت يمكن وضعها يف حقل داليل معني ،فإنه
يمكن أن تتصاحب كلمة منها مع أخرى أو أكثر وهذا ما ظهر يف األمثلة السابقة.
وتظهر كذلك كلامت تفيد النقل عن مصدر مثل( :وأضاف) ،و(وذكر) ،و(مشري ًا).
وتظهر كذلك كلامت تدل عىل النسبة إىل جهة أو نطاق مكاين معني مثل( :الوطني)،
و(الوطنية) ،و(األجنبية) .وظهرت أيض ًا كلامت تعد من الكلامت األكثر تصاحب ًا
مع كلمة (االقتصاد) وفق ما ظهر يف اجلدول ( )1وهي( :القطاع) ،و(اخلاص)،
و(عجلة) ،حيث إن الكلمتني األوليني مها موضوع الفكرة التي من أجلها تضافرت
كلامت املجموعة لتكوينها.
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 2-4كلمة (النفط)

تكررت كلمة (النفط) يف املدونة  6692مرة ،والكلامت يف اجلدول ( )2متثل
الكلامت األكثر تصاحب ًا مع كلمة (النفط).
جدول ( )2متصاحبات كلمة (النفط)
الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

2

اخلام

673

32

املايض

174

1

3

4

5
6

7

أسعار
برميل

ارتفاع

1531
557

539

والغاز

461

سعر

388

النفط

452

31

33

34

35
36

37

2011

الكويتي

173

بسبب

165

قال

رشكات

العام

146

8

الطلب

371

10

أسعار

289

40

االقتصاد

9

11

العاملي
دوالر

284

41

158

الكويت

38

308

169

149

مستوى

39

167

انتاج

(((2

148

146

134

12

العاملية

276

42

السوق

131

14

العام

263

44

صادرات

124

46

االرتفاع

120

صناعة

117

13
15
16

17
18

وقال

268

للربميل

263

إنتاج

243

وزير

دوالر ًا

245

239

43
45
47
48

أمس

الدول
أكثر

128

122

120
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الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

20

رشكة

224

50

االقتصادي

113

100

108

19

21

22

23

24

25
26

27

28
29

30

%

228

السعودية

215

مليون

209

قطاع

الطاقة
عام

202

أوبك

52

53

54

204

سوق

192

يومي ًا

183

زيادة

51

210

208

55
56

57

188

اململكة

49

58
59

60

177

ليبيا

انخفاض

115

109

املتحدة

107

مليار

100

اليوم

املنطقة

107
100

املرتفعة

99

ألف

97

املالية
امس

98

97

يتضح من اجلدول ( )2أن أكثر الكلامت تصاحب ًا مع كلمة (النفط) هي كلمة
(أسعار) ،ثم (اخلام) ،ثم (برميل) ،ثم (ارتفاع) ...وتربز كلامت مهمة منها (النفط)،
و(الغاز) ،و(الطاقة) ...وغريها من الكلامت التي ترتبط بالطاقة ،كام تظهر رموز
وكلامت مثل ( ،)%و(مليون) و(مليار) ...،وغريها مما يدخل ضمن األرقام
والنسب .وتظهر كذلك كلامت مثل (السعودية) ،و(ليبيا) ،و(الكويت)  ...وغريها
من أسامء الدول ،وتظهر كذلك كلامت مثل (أمس) ،و(اليوم) ،و(عام) ،و()2011
 ...وغريها مما يدل عىل الزمن .وتظهر كذلك كلامت تدل عىل التذبذب بني االرتفاع
واالنخفاض مثل (ارتفاع) ،و(االرتفاع) ،و(انخفاض) ،و(زيادة) ،و(تراجع).
وظهرت كذلك كلمتا (دوالر) ،و(دوالر ًا) ،وهذا األمر يعود إىل أن أسعار النفط
حتسب بالدوالر.
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 1.2.4احلقول الداللية لكلمة (النفط)

ظهرت يف اجلدول ( )2كلامت ُيمكن تصنيفها إىل حقول داللية ،حيث ظهر حقل
الطاقة يف كلامت مثل (النفط) ،و(الغاز) ،وحقل األرقام والنسب يف رمز النسبة
املئوية ( ،)%ويف كلامت مثل (مليار) ،و(ألف) ،و( ،)100وحقل أسامء الدول
يف كلامت مثل (السعودية) ،و(ليبيا) ،و(الكويت) ،وحقل الزمن يف كلامت مثل
(أمس) ،و(أسبوع) ،و(اليوم) ،و(عام) .وظهرت كذلك كلمتا (قال) ،و(وقال)
ومها فعالن ُيشريان إىل النقل عن مصدر ما.

وتظهر كذلك عالقة تضاد بني كلمتي (ارتفاع وزيادة) وكلمتي (تراجع
وانخفاض) ،وعالقة ترادف بني كلمتي (ارتفاع) ،و(زيادة) ،وعالقة ترادف أيض ًا
بني كلمتي (تراجع) ،و(انخفاض) ،وهذه الكلامت مجيعها يمكن أن تكون ضمن
حقل داليل جيمعها معنى عام هو ـ(التذبذب بني االرتفاع واالنخفاض).

 2.2.4املجموعات الداللية لكلمة (النفط)

تتضمن املدونة جمموعة من املوضوعات يف شأن (النفط) ومن أبرزها :ارتفاع
أسعار النفط ،ومن أمثلة ذلك:
الكلمة حمل
الدراسة

الرقم

الكلامت السابقة

1

رويرتز :ارتفعت أسعار

النفط

2

يف  4عواصم  -ارتفعت أسعار

النفط

3

زيادة الطلب ،وذكر التقرير أن
أسعار

النفط

الكلامت الالحقة

فوق  124دوالر ًا للربميل
لتسجل أعىل مستوى

إىل أعىل مستوياهتا يف أربعة
أشهر متجاوزة
ارتفعت إىل أكثر من 120
دوالر ًا الشهر

ٍ
كلامت وعالمة ترقيم تدل عىل النقل من مصدر
يالحظ يف األمثلة السابقة وجود
مثل النقطتني الرأسيتني بعد كلمة (رويرتز) يف املثال ( ،)1وكلمة (ذكر) التي تدل عىل
النقل يف املثال ( .)3وظهرت كلامت ُت ِّثل أرقام ًا وهي ،)124( :و( ،)4و(،)120
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وظهرت كذلك كلامت تدل عىل الزمن وهي( :أشهر) ،و(الشهر) .وظهرت أيض ًا
كلمة (ارتفعت) التي تكررت مرتني وهي ومشتقاهتا من الكلامت األكثر تصاحب ًا مع
كلمة (النفط) ،كام ظهرت كلمتا (أسعار) ،و(دوالر) ومها أيض ًا من الكلامت األكثر
تصاحب ًا مع كلمة (النفط).

ومن املوضوعات أيض ًا يف شأن النفط :الطلب العاملي عىل النفط ،ومن أمثلة
ذلك:

الرقم

الكلامت السابقة

1

وقال تتوقع أوبك نمو الطلب
العاملي عىل

3

ووفق ًا لصحيفة اإلكونومست
فإن الطلب عىل

2

الكلمة حمل
الدراسة
النفط

النفط

وقالت املنظمة يف تقريرها
الشهري عن سوق

النفط

الكلامت الالحقة

بنسبة  %4.1توازي  1,6مليون
برميل
إنه تم تعديل الطلب العاملي
املتوقع عىل
سيزيد بنسبة قد تتجاوز %5
يف شهر

يالحظ يف األمثلة السابقة وجود كلامت تدل عىل النقل من مصدر هي:
(قال) ،و(قالت) ،و(ووفق ًا لـ) ،وظهرت كلامت ُت ِّثل أرقام ًا ونسب ًا وهي (بنسبة)،
و( )1,6( ،)%4.1و(مليون) و( .)%5وظهرت كذلك كلامت تدل عىل الزمن وهي:
(الشهري)( ،شهر) ،وظهرت كلامت قد ال تتصاحب بعضها كثري ًا مع كلمة (النفط)
ولكنها مهمة ضمن املجموعة الداللية وتدل عىل املصدر الذي ن ُِقل عنه املوضوع
وهذه الكلامت هي( :أوبك) ،و(املنظمة) ،و(صحيفة اإلكونومست) ،وظهرت
كذلك كلمتا (نمو) ،و(سيزيد) ومها مرتادفتان تدالن عىل الزيادة .كام ظهرت كلمتا
(الطلب) ،و(العاملي) اللتان متثالن املوضوع أو الفكرة ،ومها أيض ًا من الكلامت
األكثر تصاحب ًا مع كلمة (النفط).
ومن املوضوعات أيض ًا :أثر ارتفاع أسعار النفط ،ومن أمثلة ذلك:
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الرقم

الكلامت السابقة

1

قال جوردييف الزيادات يف
أسعار

2
3

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية
إن أسعار
الصني واهلند .وقال سيمونز
إن أسعار

الكلمة حمل
الدراسة
النفط

النفط
النفط

الكلامت الالحقة
تزيد كثري ًا عىل مستوى التضخم
ويؤثر ذلك
املرتفعة ترض بالنمو االقتصادي
وإنه عىل منتجي
املرتفعة حققت ازدهار ًا لسكان
دول منظمة أوبك

يالحظ يف األمثلة السابقة تكرار كلمة (قال) التي تدل عىل النقل من مصدر،
كام ظهرت كلامت تدل عىل املصدر الذي ن ُِقل عنه املوضوع وهي( :جوردييف)،
و(رئيس وكالة  ،)...و(سيمونز) ،وظهرت كذلك كلمتا (الزيادات) ،و(املرتفعة)
التي تكررت ،ومها تدالن عىل الزيادة .وظهرت أيض ًا كلامت ال تتصاحب كثري ًا مع
كلمة (النفط) ولكنها مهمة يف املجموعة الداللية ألهنا تدل عىل األثر الناتج عن
الزيادة يف أسعار النفط وهذه الكلامت عادة تكون أفعاالً وتقع خرب ًا وهي( :تزيد)
يف املثال ( ،)1و(ترض) يف املثال ( ،)2و(حققت) يف املثال ( .)3وتكررت كلمة
(أسعار) يف مجيع األمثلة وهو أمر طبيعي لكوهنا متثل املوضوع وهي كذلك من
الكلامت األكثر تصاحب ًا مع كلمة (النفط).
 3-4كلمة (األسهم)

تكررت كلمة (األسهم) يف املدونة  4482مرة ،والكلامت التي تظهر يف اجلدول
( )3متثل الكلامت األكثر تصاحب ًا مع كلمة (األسهم).
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جدول ( )3متصاحبات كلمة (األسهم)
الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

2

سوق

671

32

أمس

114

1
3

4

%

مليون

755
408

املتداولة

404

عدد

353

5

سهم

7

السعودية

342

نقطة

283

6

8

9

اليوم

10

مؤرش

12

قيمة

11

379

35

37

مليارات

108

القيادية

106

310

38

278

40

األمريكية

103

املؤرش

100

األسهم

15

بنسبة

17
18

19

41

42

101

األوروبية

222

45

صناديق

86

السوق

218

47

تداول

81

أغلق

204

49

التداول

80

176

51

عام

79

ريال

إمجايل
أكثر

225

22

أداء

23
25

2011

املستثمرين
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46

213

171

مليار

44

218

20

العام

43

اخلليجية

106

99

أسعار

24

39

258

200

21

36

املالية

110

ارتفاع

237

16

34

مستوى

113

األسبوع

أسواق

14

33

رشكة

114

110

264

13

31

أسهم

118

48

50

52

53

165

54

165

55

158

املطروحة
ارتفع
قطاع

املايض
بيع

91

85

81

80

79

السعودية

79

العاملية

75

رشاء
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الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

27

وبلغ

138

57

الرشكة

73

26

28

29

30

االستثامر

149

الرشكات

131

املدرجة

127

تراجع

128

56

58

59

60

االكتتاب

74

تراجعت

72

جنيه

70

البورصة

71

يظهر من اجلدول ( )3أن أكثر الكلامت تصاحب ًا مع كلمة (األسهم) هي رمز
النسبة املئوية ( ،)%ثم كلمة (سوق) ،ثم (مليون) ،ثم (املتداولة) ،ومن املالحظ
وجود كلامت مثل (مليار) ،وظهور بعض األرقام .وتظهر كلامت مثل (العام)،
و(أمس) ،و(األسبوع) وغريها مما له عالقة بالزمن .وتظهر كذلك كلامت مثل
(السعودية) ،و(األمريكية) ،و(اخلليجية) ،و(األوروبية) وغريها مما يدل عىل النسبة
إىل بلد أو منطقة ما .وتظهر كذلك كلامت مثل (تراجع) ،و(ارتفع) ،وغريها مما يدل
عىل التذبذب بني االرتفاع واالنخفاض ،وظهرت كذلك كلمتا (ريال) ،و(جنيه)
اللتان تصنفان ضمن العمالت.

 .1.3.4احلقول الداللية لكلمة (األسهم)

ُيمكن تصنيف عدد من الكلامت الواردة يف اجلدول ( )3إىل حقول داللية،
حيث يظهر حقل األرقام والنسب يف رمز النسبة املئوية ( ،)%وكلامت مثل (مليون)،
و(مليار) ،وحقل الزمن يف كلامت مثل (اليوم) ،و(العام) ،و(األسبوع) ،و(أمس)،
وحقل النسبة إىل بلد أو منطقة يف كلامت مثل( :السعودية) ،و(األمريكية)،
و(اخلليجية) ،وكذلك حقل العمالت يف كلمتي( :ريال) ،و(جنيه).

وتظهر عالقة التضاد بني كلامت (ارتفاع وزيادة) و(تراجع وانخفاض) ،وعالقة
ترادف بني كلمتي (ارتفاع) و(زيادة) ،وعالقة ترادف أيض ًا بني كلمتي (تراجع)
و(انخفاض) .وهذه الكلامت مجيعها يمكن أن تكون ضمن حقل داليل جيمعها
معنى عام هو ـ (التذبذب بني االرتفاع واالنخفاض).
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 .2.3.4املجموعات الداللية لكلمة (األسهم)

تضمنت املدونة جمموعة من املوضوعات فيام يتعلق بـ(األسهم) ،ومن أبرزها:
تراجع أسعار األسهم ،ومن أمثلته:

الرقم

الكلامت السابقة

1

ويف البورصة اآلسيوية،
تراجعت أسعار

3

مارس ،من جهة أخرى
تراجعت أسعار

2

الكلمة حمل
الدراسة
األسهم

األسهم

آخر جديد ،هذا وتراجعت
أمس أسعار

األسهم

الكلامت الالحقة

الصينية بنسبة  %6تقريب ًا عقب
انخفاض
األوروبية واآلسيوية لليوم
الثاين عىل التوايل
بنسبة  %3.4يف تداوالت
اخلميس بعد

يالحظ يف األمثلة السابقة وجود كلامت تدل عىل النسبة إىل بلد أو منطقة وهي:
(الصينية) ،و(األوروبية) ،و(اآلسيوية) ،وظهرت كلامت ُت ِّثل أرقام ًا ونسب ًا وهي:
(بنسبة) ،)%6( ،و( ،)%3,4وظهرت كذلك كلامت تدل عىل الزمن وهي( :أمس)،
و(لليوم) ،و(اخلميس) .وتكررت كلمة (تراجعت) ،و(األسعار) أكثر من مرة ،وهو
أمر طبيعي؛ ألهنام متثالن املوضوع ،إضافة إىل أهنام من الكلامت األكثر تكرار ًا مع
كلمة (األسهم).

ومن املوضوعات أيض ًا :حجم/قيمة التداوالت يف سوق األسهم ،ومن أمثلة ذلك:

الرقم

الكلامت السابقة

1

نقطة .هذا وبلغت قيمة
التداوالت عىل

3

نطاق كبري .وبلغت قيمة
التداوالت عىل

2

الكلمة حمل
الدراسة
األسهم

أبريل .وبلغت قيمة التعامالت
عىل
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األسهم
األسهم

الكلامت الالحقة

يف السوق نحو  529,8مليون
جنيه عىل
نحو  397,5مليون جنيه ،من
خالل

 3,432مليار ريال وهو ما يعد
تراجع ًا نسبي ًا

324

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

العدد ١٢

الحقول والمجموعات الداللية في نصوص مجال االقتصاد :دراسة على مدونة حاسوبية

يالحظ يف األمثلة السابقة وجود كلامت متثل أرقام ًا ونسب ًا وهي529,8( :
مليون) ،و( 397,5مليون) ،و( 3,432مليار) ،وتظهر كذلك كلمتا (جنيه)،
و(ريال) اللتان تدالن عىل العمالت ،وظهرت كذلك كلمة (التداوالت) مرتني
وهي مهمة للموضوع ،وهي ومشتقاهتا من الكلامت التي تتصاحب كثري ًا مع كلمة
(األسهم) .وتكررت كلمتا (قيمة) ،و(بلغت) يف األمثلة مجيعها إذ إهنام متثالن
املوضوع ومها كذلك من الكلامت األكثر تصاحب ًا مع كلمة (األسهم) .وأخري ًا
ظهرت كلمة (السوق) يف املثال ( )1وهي من الكلامت األكثر تصاحب ًا مع كلمة
(األسهم).
ومن املوضوعات أيض ًا :احلديث عن مستوى مؤرش األسهم ،ومن أمثلة ذلك:

الرقم

الكلامت السابقة

1

مستويات  4415نفطة مقابل
ارتفاع مؤرش

2
3

بانخفاض  153.78نقطة.
وشمل اهلبوط مؤرش

تعامالت األسبوع احلايل ،كام
تراجع مؤرش

الكلمة حمل
الدراسة
األسهم

األسهم
األسهم

الكلامت الالحقة

الصغرى واملتوسطة بنسبة
 %5.1مرتفع ًا ملستوى

الصغرى واملتوسطة إجيي إكس
 70بنسبة
الصغرية واملتوسطة إجيي إكس
 70بنحو %1,56

يالحظ يف األمثلة السابقة وجود كلامت متثل أرقام ًا ونسب ًا ومن أمثلتها،)4415( :
و(بنسبة) ،و( ،... )%5,1وتظهر كذلك كلامت بينها عالقة ترادف وتضاد وهي:
(ارتفاع) ،و(مرتفع ًا) ،و(بانخفاض) ،و(اهلبوط)( ،تراجع) .وتكررت كلمتا
(نقطة) ،و(مؤرش) ومها كلمتان متثالن املوضوع إضافة إىل كوهنام من الكلامت األكثر
تصاحب ًا مع كلمة (األسهم).
 4-4كلمة (السياحة)

تكررت كلمة (السياحة) يف املدونة  2635مرة ،والكلامت يف اجلدول ( )4هي
األكثر تصاحب ًا مع كلمة (السياحة).
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جدول ( )4متصاحبات كلمة (السياحة)

الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

الرقم

املتصاحبة

2

السياحة

210

32

السياح

والسفر

183

34

الداخلية

118

36

8

العام

111

38

10

السياحية

109

12

مرص

100

1
3

4

قطاع
هيئة

5

واآلثار

7

وزارة

6

9

11

13
14

15

16
17
18

19
20

21

%

اململكة

343

202

31
33

119
117
110

39

41

ديب

46

43

زيادة

رشكات
صناعة

91

47

عام

87

49

العاملية
دوالر
وقال
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45

46
48

77

50

77

بنسبة

48

املرصي

44

91

الكويت

50

48

95

عدد

عائدات

56

37

العربية

93

56

تطوير

96

وزير

57

35

42

96

املرصية

58

جمال

40

107

رئيس

عدد التكرارات

51

العامة

53

50

47

العمل
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الوطنية
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45

الفنادق
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44
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الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

الرقم

املتصاحبة

عدد التكرارات

23

السياحي

72

53

املحلية

40

25

اهليئة

27

22

24

26
28
29

30

تنشيط
مليار

72

67

52

54

سوق

واآلثار

40

تنمية

39

67

55

العامل

القطاع

66

57

حجم

للسياحة

61

املنطقة
حركة

السعودية

67
62

60

56
58

59

60

40

39
39

وأضاف

38

قال

37

الدولية

38

يتضح من اجلدول ( )4أن أكثر الكلامت تصاحب ًا مع كلمة (السياحة) هي كلمة
(قطاع) ثم (السياحة) ،ثم (هيئة) ،ثم (والسفر) .وتربز كلامت مثل( :اململكة)،
و(مرص) ،و(الكويت) ،و(األردن) مما يشري إىل البلدان ،وتظهر كذلك كلامت
مثل( :هيئة) ،و(وزارة) ،و(رشكات) ،و(اهليئة) ،و(الرشكات) ،و(مكاتب) ...
وغريها مما يشري إىل جهة ما تؤدي دور ًا يف شأن السياحة .ويظهر كذلك رمز النسبة
املئوية ( )%إضافة إىل بعض الكلامت مثل( :بنسبة) ،و(مليار) ،و(مليون) ،و(نسبة)
وغريها مما له صلة بالنسب واألرقام .وتربز كذلك كلامت مثل( :العام) ،و(عام)،
و( ،)2011و( )2010وغريها مما يتصل بالزمن .وتظهر كذلك كلامت مثل:
(قال) ،و(وأضاف) ،و(وقال) ،و(أكد) ،و(وأوضح) التي تفيد النقل من مصدر.
وتظهر كذلك كلامت مثل( :مدير) ،و(املدير) ،و(رئيس) ،و(وزيرة) وغريها مما
يشري إىل من له مسؤولية يف شأن السياحة .وتربز كذلك كلامت مثل( :تنشيط)،
و(تعزيز) ،و(تطوير) ،و(وتطوير) ،و(لتطوير) ،و(دعم) ،و(تنمية) وغريها مما يشري
إىل العمل عىل تقوية جمال السياحة .وتظهر كذلك كلامت مثل( :قطاع) ،و(جمال)،
و(القطاع) ،و(قطاعات) ،و(جماالت) وهذه الكلامت تشري إىل وضع أو تصنيف
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السياحة باعتبارها قطاع ًا أو جماالً من جماالت تعزيز االقتصاد يف بلد ما .وتظهر
كذلك كلامت مثل( :العاملية) ،و(الوطنية) ،و(املحلية) ،و(الدولية) ،و(العاملي)،
و(املحيل) ،و(الوطني) وغريها مما يشري إىل نطاق مكاين حمدد .وأخري ًا كلامت أقل
عدد ًا من سابقاهتا ولكنها تكررت يف الكلامت السابقة (حمل الدراسة) وهي كلامت:
(زيادة) ،و(تراجع) ،و(ارتفاع) وغريها مما يشري إىل التذبذب.

 .1.4.4احلقول الداللية لكلمة (السياحة)

يظهر مما سبق وجود حقول داللية لكلمة (السياحة) هي :أسامء الدول مثل
(السعودية) ،و(مرص) ،و(الكويت) ،و(األردن) وغريها .وحقل اجلهات احلكومية
أو غريها مما هلا صلة بالسياحة مثل (وزارة) ،و(هيئة) ،و(رشكات) ،و(مكاتب)
وغريها .ويظهر كذلك حقل النِ َسب واألرقام مثل رمز النسبة املئوية ( ،)%و(مليار)،
و(مليون) ،و(نسبة) وغريها .ويربز كذلك حقل الزمن مثل (العام) ،و(عام)،
و( ،)2011و( )2010وغريها .ويظهر كذلك حقل النقل عن شخص أو مصدر
مثل (قال) ،و(وأضاف) ،و(أكد) ،و(وأوضح) وغريها .ويظهر حقل الكلامت التي
تشري إىل نطاق مكاين حمدد ،مثل( :املحلية) ،و(الدولية) ،والوطنية) وغريها.
وتظهر كذلك بعض املرتادفات مثل (تنشيط) ،و (تعزيز) ،و(تطوير) ،و(تنمية)
وغريها مما يمكن أن يندرج ضمن معنى عام هو اإلشارة إىل تقوية يشء ما .وتظهر
كذلك كلمتان يمكن أن نعدمها  -فيام يتعلق بالسياحة  -مرتادفتني ومها (قطاع)،
و(جمال) ،وقد ظهرتا بأكثر من صيغة ،وعادة ما يتالزمان مبارشة مع كلمة (السياحة)
لإلشارة إليه بوصفه (نوع ًا أو صنف ًا)؛ فعبارة (قطاع السياحة) وعبارة (جمال السياحة)
تشريان إىل السياحة بوصفها نوع ًا أو واحد ًة من القطاعات أو املجاالت املختلفة يف
االقتصاد.

 .2.4.4املجموعات الداللية لكلمة (السياحة)

تضمنت املدونة عدد ًا من املوضوعات من أبرزها موضوع احلديث عن عائدات
السياحة ،ومن أمثلة ذلك:
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الرقم

الكلامت السابقة

1

قالت احلكومة املرصية أمس إن
عائدات

3

هذا وأكد الوزير أن عائدات
قطاع

2

الوقت الراهن .ويذكر أن
عائدات قطاع

الكلمة حمل
الدراسة
السياحة

السياحة
السياحة

الكلامت الالحقة
سجلت هبوط ًا حاد ًا يف فرباير
مع عزوف
بلغت  27.2مليار دوالر يف
دول الرابطة

ستصل إىل عرشين مليار دوالر
عام 2016

يالحظ يف األمثلة السابقة وجود كلامت تدل عىل النقل عن شخص أو مصدر
وهي( :قالت) ،و( ُيذكر) ،و(أكد) ،وتوجد كذلك كلامت تدل عىل الزمن هي:
(أمس) ،و(فرباير) ،و(عام) ،و( ،)2016وتظهر كذلك كلامت تدل عىل األرقام،
هي ،)27,2( :و(مليار) التي تكررت .كام تظهر كلامت أخرى تنتمي إىل حقول
أخرى ُذكرت يف مواضع سابقة أو كلامت تعد من الكلامت األكثر تكرار ًا مع كلمة
(السياحة) وهذه الكلامت هي( :الوزير) ،و(هبوط ًا) ،و(دول) ،و(قطاع) التي
تكررت ،و(عائدات) التي تكررت أكثر من مرة؛ ذلك أهنا موضوع الفكرة.
ومن األفكار التي تضمنتها املدونة فكرة :خسائر قطاع السياحة وتراجعه ،ومن
أمثلة ذلك:

الرقم

الكلامت السابقة

1

عىل مستوى اجلمهورية.
وبلغت خسائر قطاع

3

مشري ًا إىل أن أهم أسباب
الرتاجع انخفاض عائدات

2

أما أكرب االنخفاضات فكان من
نصيب قطاع

الكلمة حمل
الدراسة
السياحة

السياحة
السياحة

الكلامت الالحقة

خالل األسبوع األخري من يناير
 178مليون
والرتفيه والذي سجل تراجع ًا
بنحو % 1,6

التي كانت  12,5مليار دوالر
عام 2014
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يالحظ وجود كلامت تدل عىل الزمن ،هي (األسبوع) ،و(يناير) ،و(عام)،
و( ،)2014وتظهر كلامت تدل عىل األرقام والنسب وهي ( ،)178و (مليون)،
و( ،)1,6و( ،)%و( ،)12,5و(مليار) ،وتظهر كذلك كلامت تدل عىل الرتاجع هي
(خسائر) ،و(االنخفاضات) ،و(تراجع ًا) ،و(الرتاجع) ،و(انخفاض) .كام تظهر
كلامت تصنَّف ضمن حقول سبق ذكرها أو كلامت تعد من الكلامت األكثر تكرار ًا
مع كلمة (السياحة) وهذه الكلامت هي( :مشري ًا) التي تدل عىل النقل عن مصدر،
و(دوالر) ،و(قطاع) ،و(عائدات).
ومن املوضوعات أيض ًا موضوع العمل عىل تعزيز السياحة ،ومن أمثلة ذلك:

الرقم

الكلامت السابقة

1

وقال بأنه سيتم عقد اجتامع
لدعم وتعزيز

2
3

الكلمة حمل
الدراسة
السياحة

السياحة

وأضاف أن اجلمعية ستعمل
عىل ترويج وتنشيط

السياحة

كام أن من الرضوري العمل
عىل تعزيز

الكلامت الالحقة
يف كل من مرص وتونس يوم
إىل األردن كمنطقة سياحية
تتميز باألماكن الدينية

وتنميتها وتطوير قطاع الفنادق
يف املنطقة وتقديم

يالحظ يف األمثلة السابقة وجود كلامت تدل عىل النقل عن مصدر وهي( :قال)،
و(أضاف) ،كام توجد كلامت تدل عىل أسامء البلدان أو هلا داللة عىل املكان وهي:
(مرص) ،و(تونس) ،و(األردن)( ،أماكن) ،و(املنطقة) .وتظهر كلامت (دعم)،
و(تعزيز) التي تكررت ،و(تنشيط) ،و(تنميتها) ،و(تطوير) وهي كلامت تدل عىل
تقوية اليشء وتدعيمه ،وهذه الكلامت أيض ًا من الكلامت األكثر تصاحب ًا مع كلمة
(السياحة).
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ثاني ًا :التحليل العام

ُ
املبحث نتائج التحليل السابق للكلامت (حمل الدراسة) دون فصلها
جيمع هذا
عن بعض؛ وذلك من أجل الوصول إىل نتائج ال ختص فقط كلمة بعينها ،وإنام نتائج
عامة لنصوص املجال االقتصادي ،ويمكن البدء باجلدول ( )4الذي يوضح احلقول
الداللية ملتصاحبات كل كلمة من الكلامت (حمل الدراسة).
االقتصاد

احلقل الداليل
النسبة إىل بلد

النفط



النسبة إىل نطاق مكاين
أسامء الدول

األرقام والنسب
الزمن

النقل عن مصدر
املنقول عنه

الداللة السلبية

األسهم








































التذبذب





اجلهات احلكومية



التعزيز و(التقوية)
الطاقة

العمالت
املجموع

السياحة







9

7

5

7

يتضح من اجلدول ( )4وجود  13حق ً
ال داللي ًا ملتصاحبات الكلامت األربع
حمل الدراسة ،ويمكن القول بأن هذه احلقول هي حقول أساسية يف نصوص جمال
االقتصاد ،وهذه احلقول موجودة يف معظم الكلامت حمل الدراسة ولكن بشكل
متفاوت (وهو ما قد يظهر لو استعرضنا متصاحبات أكثر من  60متصاحبة).
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ويظهر من اجلدول ( )4كذلك أن كلمة (االقتصاد) تتميز بعدد أكرب من احلقول
وصل إىل  9حقول ،وتأيت ثاني ًا كلمتا (النفط) ،و(السياحة) بواقع  7حقول لكل
منهام ،وأخري ًا كلمة (األسهم) وهلا  5حقول .ويتضح من اجلدول كذلك أن حقيل
(األرقام والنسب) و(الزمن) ظاهران بوضوح يف مجيع الكلامت حمل الدراسة ،وهو
أمر مفهوم نظر ًا إىل طبيعة جمال االقتصاد التي حتتم طرح األرقام والنسب وربطها
بوقت أو فرتة زمنية معينة .ويأيت بعد ذلك حقل (أسامء الدول) الذي ظهر يف ثالث
كلامت ،وهذا أيض ًا أمر مفهوم؛ ألن تناول كثري من املوضوعات االقتصادية يكون
يف العادة -مقرتن ًا بذكر اسم دولة أو أكثر .وظهر كذلك حقال (النسبة إىل بلد)،و(التذبذب) يف كلمتني من الكلامت األربع حمل دراسة ،حيث ظهر األول يف كلمتي
(االقتصاد) ،و(األسهم) ،وظهر الثاين يف كلمتي (النفط) ،و(األسهم) ،و ُيالحظ هنا
ارتباط هذين احلقلني بكلمة (األسهم) أكثر من غريها.

تأيت بعد ذلك جمموعة من احلقول الداللية التي ُيمكن أن تُعدَّ اختصاصية أكثر من
غريها؛ ذلك أهنا تظهر بوضوح مع كلمة معينة (من الكلامت حمل الدراسة)؛ فحقل
(الكلامت ذات الداللة السلبية) مث ً
ال يظهر مع كلمة (االقتصاد) حيث تتصاحب
كثري من كلامت هذا احلقل مع كلمة (االقتصاد) ومن هذه الكلامت( :مشكالت)،
و(صعوبات) ،و(معوقات)  ...فتكثر عبارات مثل :مشكالت اقتصادية وصعوبات
اقتصادية ،ومعوقات اقتصادية وغريها .ويوجد كذلك حقالن اختصاصيان مها:
(اجلهات احلكومية) ،و(ألفاظ التعزيز) ،فنجدمها بكثرة مع كلمة (السياحة) ،حيث
يكثر ذكر اجلهات والقطاعات املسؤولة عن السياحة ،ويكثر كذلك وجود عبارات
مثل :تعزيز السياحة ،وتنمية السياحة ،وتنشيط السياحة وغريها .ويوجد كذلك
حقل اختصايص آخر وهو حقل (الطاقة) ،حيث ُيمكن القول بأنه خاص إىل حدٍّ
كبري فيام يتعلق بـ(النفط) .ويظهر أخري ًا حقل اختصايص وهو حقل (العمالت)
الذي يظهر بوضوح مع كلمة (األسهم) أكثر من غريها.

أما فيام يتعلق بــ (املجموعات الداللية) للكلامت حمل الدراسة ،فإنه ال يمكن
عم ذكرناه فيام خيص متصاحبات كل كلمة واحلقول الداللية التي
دراستها بمعزل َّ
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تنتمي إليها؛ وذلك ألن املجموعات الداللية تسري بشكل أفقي فهي -كام ذكرنا
تفضل أن تتصاحب من أجل تكوين
سابق ًا -عبارة عن جمموعة من الكلامت التي ِّ
موضوع ما ،وهذه الكلامت -كام ظهر من خالل التحليل -تكون عادة من الكلامت
التي تنتمي إىل احلقول الداللية التي ظهرت خالل التحليل أو من الكلامت التي
تتصاحب كثري ًا مع الكلامت حمل الدراسة (التي ال تنتمي إىل حقل من احلقول التي
ظهرت خالل التحليل) .ومن أجل توضيح ذلك تطبيقي ًا سنعرض جمموعة من
األمثلة تشمل الكلامت األربع حمل الدراسة:
 )1وقال رئيس الوزراء يل هسني لونج إن االقتصاد نام بمعدل  %8.1العام
املايض.

املكونة هلذا املثال تنتمي -يف أغلبها-
بالنظر إىل املثال ( )1أعاله نجد أن الكلامت ِّ
إىل حقل من احلقول التي أشري إليها سابق ًا أو أهنا واحدة من الكلامت األكثر تصاحب ًا
مع الكلمة حمل الدراسة ،والشكل ( )2يوضح ذلك.
الشكل ( )2شكل توضيحي للمثال (.)1
وقال

رئيس الوزراء يل
هسني لونج

إن
االقتصاد

نام

بمعدل
8.1%

العام
املايض













حقل النقل
عن مصدر

حقل املنقول عنه

الكلمة حمل
الدراسة

تتصاحب
كثري ًا هي
ومشتقاهتا

حقل
األرقام
والنسب

حقل
(الزمن)

يتضح من الشكل ( )2أن جمموعة من احلقول الداللية يضاف إليها بعض الكلامت
ُكون الركيزة األساسية لسلسلة من
التي تتصاحب كثري ًا مع الكلمة حمل الدراسة ت ِّ
ُعب عن فكرة أو موضوع يف جمال ما (وهو هنا االقتصاد) ،وهذه
الكلامت التي ت ِّ
ٍ
ٍ
مشابه ،وقد يكون هناك اختالف يف حقل
منوال
العملية حتصل يف أمثلة أخرى عىل
أو حقلني داللني ،أو إضافة أو نقص كلمة أو كلمتني من الكلامت األكثر تصاحب ًا
مع الكلمة حمل الدراسة .ويمكن التأكد من ذلك من خالل النظر إىل عدد كبري من
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األمثلة وهو ماال يسعه املجال هنا.

 )2ووفق ًا لصحيفة الإكونومست فإن الطلب عىل النفط سيزيد بنسبة قد تتجاوز
 %5يف شهر.
يتضح من املثال ( )2ما ظهر لنا يف املثال ( )1أعاله من أن الكلامت التي تتكون

منها هذه السلسلة هي يف معظمها كلامت تنتمي إىل حقل داليل من احلقول التي أشري
إليها أو أهنا كلامت تتصاحب كثري ًا مع الكلمة حمل الدراسة .والشكل ( )3يوضح
ذلك:
الشكل ( )3مثال توضيحي للمثال (.)2
وقال

لصحيفة
اإلكونومست

فإن
الطلب

عىل
النفط

سيزيد

بنسبة

قد تتجاوز

5%

يف شهر



















حقل
النقل
عن
مصدر

حقل
املنقول عنه

حقل
(التذبذب)

حقل
النسب

حقل
(التذبذب)

حقل
األرقام
والنسب

حقل
(الزمن)

تتصاحب الكلمة
كثري ًا مع
حمل
كلمة
الدراسة
(النفط)

يؤكد الشكل ( )3ما سبق ذكره من أن الكلامت ضمن جمال ختصيص معني تتضافر
لتكوين موضوع ما ضمن ذلك املجال ،وهذه الكلامت التي تتضافر تكون منتمية
إىل حقل من احلقول التي تظهر كثري ًا يف ذلك املجال أو أهنا تُعدُّ من الكلامت األكثر
تصاحب ًا مع الكلمة حمل الدراسة ولكنها ال تنتمي إىل حقل من احلقول التي تنتمي
إليها املتصاحبات.

 )3ويف البورصة اآلسيوية ،تراجعت أسعار األسهم الصينية بنسبة  %6تقريب ًا
عقب انخفاض ...

يتضح من املثال ( )3ما ُذكر سابق ًا يف املثالني ( )1و( )2من أن الكلامت التي
يتكون منها هذا املثال واألمثلة السابقة تنتمي إىل حقول داللية سبق اإلشارة إليها أو
أهنا من الكلامت األكثر تصاحب ًا مع الكلمة حمل الدراسة ،والشكل ( )4يوضح ذلك:
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الشكل ( )4شكل توضيحي للمثال (.)3
ويف
البورصة

اآلسيوية

تراجعت

أسعار

األسهم

الصينية

بنسبة %6

تقريب ًا
عقب
انخفاض

















متصاحبة

حقل
النسبة إىل
مكان

حقل
التذبذب

متصاحبة

الكلمة
حمل
الدراسة

حقل
النسبة إىل
بلد

حقل
النسب
واألرقام

حقل
التذبذب

(متثل
املوضوع)

قالت احلكومة املرصية أمس إن عائدات السياحة سجلت هبوط ًا حاد ًا يف فرباير
مع عزوف ...
الشكل ( )5شكل توضيحي للمثال (.)4
قالت

احلكومة
املرصية

أمس

إن
عائدات

السياحة

سجلت
هبوط ًا
حاد ًا

يف
فرباير















حقل
النقل
عن
مصدر

حقل
النسبة
إىل بلد

حقل
الزمن

متصاحبة

الكلمة
حمل
الدراسة

حقل
التذبذب

حقل
الزمن

مع
عزوف

الشكالن ( )4و( )5هنا ليسا إال تأكيد ًا ملا سبق من أن كلامت حقول معينة
ُكون
تتصاحب مع كلامت أخرى كثرية التصاحب مع الكلمة (حمل الدراسة) لت ِّ
جمموعة داللية ُت ِّثل موضوع ًا أو فكرة يف ختصص ما (وهو هنا جمال االقتصاد).
بعد هذا التحليل العام الذي شمل احلقول واملجموعات الداللية للكلامت األربع
حمل الدراسة ضمن مدونة جمال االقتصاد ،يمكن أن نؤكد أن متصاحبات كل كلمة
من الكلامت حمل الدراسة وحقوهلا وجمموعاهتا الداللية تؤكد نتيجة مهمة وهي:
أن النص املتخصص ،وهو (االقتصاد) هنا ،يتضمن موضوعات/أفكار ًا ت ِ
َعرض
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أو تقدم خرب ًا أو معلومة ترتبط بالتخصص ،وتتكون هذه املوضوعات أو األفكار
من كلامت هي يف معظمها كثرية الشيوع بسبب طبيعة املجال التي تتطلبها ،ويمكن
تصنيف بعض هذه الكلامت ضمن حقول داللية ،وتكون هذه احلقول حينها حقوالً
رئيسة يتسم هبا املجال /التخصص ،وتصبح كلامت هذه احلقول مادة أساسية يف
نصوص املجال ،أو َّأل تُصنف  -أي الكلامت كثرية التصاحب -ضمن حقول
داللية مع غريها من الكلامت املتصاحبة فتكون حينها كلامت كثرية التصاحب فقط.
ُكون جمموعة داللية تتكرر
ومن املهم ذكره أن هذه الكلامت مجيعها تنتظم أفقي ًا لت ِّ
بشكل ملحوظ يف املجال.
 -5النتائج والخاتمة

استعرضت الدراسة جمموعة من املفاهيم املهمة يف لغويات املدونة احلاسوبية
إضافة إىل استعراض مفهومني مهمني يف اللغويات احلديثة ،مها احلقول الداللية،
واملجموعات الداللية ،حيث افرتضت الدراسة أنه يمكن من خالل هذين
املفهومني الكشف عن خصائص معجمية وداللية لنصوص جمال االقتصاد .وقد
خرجت الدراسة بنتائج هي:

 أن كل كلمة من الكلامت (حمل الدراسة) تتميز بعدد كبري من املتصاحبات
التي تتصاحب معها بشكل ملحوظ .بعض هذه املتصاحبات ت َُصنَّف مع متصاحبات
أخرى ضمن حقول داللية ،وبعضها اآلخر ال ُي َصنَّف ضمن أي حقل داليل من
احلقول التي تنتمي إليها املتصاحبات األخريات ،وتعد حينها  -أي املتصاحبات
التي مل تُصنَّف -متصاحبات كثرية التصاحب فقط.
أن الكلامت (حمل الدراسة) تشرتك يف كثري من املتصاحبات التي تتصاحب
معها مجيع ًا أو مع معظمها ،وهذه املتصاحبات يمكن عدها إذن كلامت تتكرر كثري ًا
يف املجال االقتصادي.

أن الكلامت (حمل الدراسة) تشرتك يف حقول داللية معينة مثل حقيل األرقام
والنسب ،والزمن ،أو تشرتك معظمها يف حقول معينة ،وحينها تكون هذه احلقول
حقوالً تتسم هبا نصوص جمال االقتصاد .يف املقابل ختتص بعض الكلامت (حمل
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الدراسة) ببعض احلقول التي متيزها ،وتصبح هذه احلقول حينها حقوالً اختصاصية.

أن كل كلمة من الكلامت (حمل الدراسة) تتميز بظهورها ضمن موضوعات/
تكرار عدد من الكلامت التي
أفكار حمددة تتكرر بشكل واضح وهذا التكرار حيتم
َ
تنتمي إىل حقول داللية يتسم هبا املجال ،أو أن تتكرر متصاحبات ال تنتمي إىل
حقول ،وهذا التكرار يساعد يف تكوين (جمموعة داللية).

أن املجموعة الداللية تسري يف شكل أفقي مكون من كلامت تنتمي إىل حقول
داللية تتبادل عمودي ًا ،وكذلك من متصاحبات تتكرر كثري ًا مع الكلمة (حمل
كلامت
الدراسة) ،وهذا يؤكد أن الكلامت التي تُو َّظف يف نصوص جمال االقتصاد
ٌ
تنتمي -يف معظمها -إىل حقول داللية معينة ،وهي تتبادل عمودي ًا ،إضافة إىل بعض
الكلامت التي تتكرر كثري ًا مع الكلمة (حمل الدراسة) وبالتايل يف نصوص يف جمال
االقتصادي.

أن الكلامت التي تتصاحب كثري ًا مع أي كلمة من الكلامت (حمل الدراسة)،
سواء أكانت املتصاحبة ُمصن َفة مع غريها من املتصاحبات ضمن حقول داللية أم
مل تكن ،تعدّ مجيع ًا كلامت شائعة  common wordsيف نصوص جمال االقتصاد،
وركيزة أساسية يف بناء نصوصه.
أن من الرضوري االستعانة باملدونات احلاسوبية وما يرافقها من أدوات آلية؛
للكشف عن خصائص َيصعب اجلزم هبا من خالل مدونة صغرية ،إذ سيكون من
الصعب جد ًا الوصول إىل النتائج السابقة دون االستعانة هبا.

ختام ًا ،يمكن ملثل هذه الدراسة أن تكون مفيدة للباحثني يف جماالت لغوية
متعددة مثل الدراسات املعجمية والرتمجة وكذلك الذكاء االصطناعي واللسانيات
احلاسوبية ،وخصوص ًا ذلك اجلانب الذي ُيعنى بدراسة احتامالت التضام
ممهد ًا لدراسات بعده تُعنى
يمكن أن يكون طريق ًا ِّ
والتصاحب بني الكلامت ،كام ُ
بنصوص يف جماالت ختصصية أخرى كالسياسة والقانون وغريمها .وتويص الدراسة
بأمهية األخذ باألدوات اآللية يف الدراسات اللغوية متى كان ذلك أدعى؛ وذلك
ألهنا تكشف نتائج مهمة يصعب الكشف عنها دون تلك األدوات.
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((( املصدر السابق ،صفحة 89
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مدرسة وظيفية ،يرى أصحاهبا أن دراستهم للغة امتدا ٌد لدراسة فريث Firth

التي هتتم باملعنى والسياق وتعترب اللغة شك ً
ال من أشكال النظم وأهنا كذلك
سياقية .وقد تبنى أصحاب هذه املدرسة وسائل أكثر تطور ًا؛ إذ يعتمدون عىل
مقاربة موجهة باملدونة  corpus-drivenترفض أي إطار نظري ال يعتمد عىل
الدراسة املوجهة باملدونة ،وتُعنى بدراسة املعنى والسياق ،خصوص ًا دراسة
الكلمة وسط حميطها ،وقد انبثقت عنها جمموعة من املفاهيم املهمة منها :النظم
الداليل  semantic prosodyوالتفضيل الداليل .semantic preference
انظر يف هذا الشأن :مكانري وهادري (:2012 ,McEnery and Hardie
 ،)192وبراج (.)36 :2006 ,Braj

((( انظر :ماكنري ،توين ،وهاردي ،أندرو ،لغويات املدونة احلاسوبية :املنهج
والنظرية والتطبيق .ترمجة ،سلطان بن نارص املجيول ،دار جامعة امللك سعود،
الرياض .2016 ،الصفحات.231-230 :
((( املصدر السابق ،ص.230 .
((( املصدر السابق ،ص.230 .
(((

(((

املصدر السابق ،ص.233 .

انظر أيض ًا فيام خيص املدونات احلاسوبية إىل مكانري وآخرين (McEnery et

.)2006 ,.al

انظر لرير (.)1974 ,Lehrer

((( انظر أوملان (.)26 :1973 ,Ullmann

( ((1انظر جاكسون (.)14 :2000 ,Jackson
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( ((1انظر أنتيا (.)105 :2000 ,Antia

( ((1انظر برينتون (.)139 :2000 ,Brinton

( ((1انظر ريتشاردز (.)78 :1976 ,Richards

( ((1انظر هنريكسن (.)308 :1999 ,Henriksen

( ((1انظر سينكلري (.)71 :2004 ,Sinclair

( ((1انظر سينكلري ( ،)109 :1991 ,Sinclairو ُيمكن التصدي إىل ما يتعلق
باملجموعات الداللية عند إرتن وتيكني (.)3 :2008 ,Ertin and Tekin

( ((1رابط املدونة /https://corpus.kacst.edu.sa

( ((1كلمة (االقتصاد) هنا هي إحدى متصاحبات كلمة (االقتصاد) ،وهو ما يعني أن
الكلمة تتكرر يف احليز املعتمد -وهو  7كلامت قبل و 7كلامت بعدها -مرتني،
مرة بصفتها كلمة مركزية (حمل دراسة) ومرة بصفتها متصاحبة ضمن احليز
نفسه .وهذا األمر سيحصل مع بقية الكلامت (حمل الدراسة).

( ((1س ُيكتَفى هنا والحق ًا بذكر ثالثة أمثلة فقط لكل موضوع؛ ألن ذلك يكفي لغرض
الدراسة ،ومن أجل مساحة الدراسة ،عل ًام أن املدونة مليئة باألمثلة املشاهبة التي
يمكن االطالع عليها من خالل الرابط السابق.

(ُ ((2يالحظ وجود أخطاء إمالئية لبعض الكلامت؛ وذلك بسبب النقل من املدونة
كام هي دون تغيري.

339
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

قائمة المصادر والمراجع

 املنهج والنظرية: لغويات املدونة احلاسوبية، أندرو، وهاردي، توين،ماكنري
، الرياض، دار جامعة امللك سعود، سلطان بن نارص املجيول: ترمجة.والتطبيق
.2016

Baker, P. (2006). Using Corpora in Discourse Analysis. London:
Continuum.
Braj, B. K. (2006). Socially-realistic linguistics: the firthian tradition. (in) Bloton, K. & (eds) World Englishes: Critical Concepts
in Linguistics. London: Routledge. pp. 22-45.
Brinton, L. J. (2000). The Structure of Modern English: A Linguistic Introduction. Amsterdam: John Benjamins Publishing
Company.
Ertin, I. & Tekin, M. (2008). Effects on Vocabulary Acquisition
of Presenting New words in Semantic Sets Versus Semantically
Unrelated Semantic Sets. System, 36(3). pp. 407-422.
Edem, A. B. (2000). Terminology and Language Planning. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Henriksen, B. (1999). Three dimensions of vocabulary development. Studies in Second Language Acquisition, 21(2). pp. 303317.
Jackson, H. (2000). Words, Meaning, and Vocabulary. London:
Continuum.
Lehrer, A. (1974). Semantic Fields and Lexical Structure. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
Lyons, J. (1996). Semantics. 11th Edition, Cambridge University
Press.

340

 م202١  يناير- هـ144٢ ربيع اآلخر

ًهذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتاريا

١٢ العدد

 دراسة على مدونة حاسوبية:الحقول والمجموعات الداللية في نصوص مجال االقتصاد

McEnery, T. Xiao, R. and Yukio, T. (2006). Corpus-based Language Studies. London: Routledge.
McEnery, T. & Hardie, A. (2012), Corpus Linguistics: Method,
Theory and Practice. Cambridge University Press.
Richards, J. C. (1976), The Role of Vocabulary Teaching. TESOL
Quarterly, 10(1), pp. 77-89.
Sinclair, J. (1991), Corpus, Concordance, and Collocation. Oxford University Press.
Sinclair, J. (2004), Trust the Text. London: Routledge.
Ullmann, S. (1973), Meaning and Style. Oxford: Basil Blackwell.

341
ًهذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتاريا

ربيع اآلخر 144٢هـ  -يناير  202١م

342

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

العدد ١٢

نموذجا)
تعليم القواعد النحوية باالعتماد على أمثلة المدونات اللغوية( -المفعول ألجله
ً

تعليم القواعد النحوية باالعتماد على أمثلة
المدونات اللغوية
نموذجا)
(المفعول ألجله
ً
د.أحمد عبد الغني محمد *

( )

الملخص:
ّ

هيدف هذا البحث إىل تفعيل دور املدونات اللغوية يف دراسة اللغة والقواعد
النحوية من خالل أمثلة واقعية مستخرجة من املدونات املمثلة للغة .وقد تناول
نموذجا موس ًعا لظاهرة
عرض
ً
البحث أمهية املدونات ودورها يف تعليم اللغة ،ثم َ
َ
وتناولا من واقع األمثلة واالستشهادات الواردة يف مدونة
نحوية (املفعول ألجله)
القرآن الكريم ( )The Quranic Arabic Corpusاملحللة لغو ًيا بجامعة Leeds
الربيطانية.
الكلامت املفتاحية :االجتاه الوصفي  -املدونات  -املفعول ألجله  -تعليم اللغات
 -لسانيات املدونات  -مدونة القرآن الكريم.

* مدرس بقسم اللسانيات والصوتيات ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،مرص.
أرسل البحث بتاريخ 2020/3/23م ،وقبل للنرش بتاريخ 2020/10/10م.
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Abstract
Corpus linguistics is a corpus-based approach to the study
of language. It is a descriptive approach which differs from the
traditional prescriptive one in its insistence on the systematic
study of authentic examples of language in use. A “corpus” is
a large body of machine-readable, structurally collected, naturally occurring linguistic data, in the form of either written texts
or a transcription of recorded speech, which can be used as a
starting-point of linguistic description or as a means of verifying hypotheses about a given language.
In the past decade, interest has grown tremendously in the
use of language corpora for language education. The ways in
which corpora have been employed in language pedagogy can
be divided into two main categories: indirect and direct application. In the former, corpora are used in designing and developing syllabuses, dictionaries, tests and teaching materials; while
in the latter, corpus data are used for data-driven learning, in
what is known as grammar safari. The present paper thus aims
at employing corpus data in teaching Arabic grammar. For this
purpose, functional syntactic analysis of corpus is a must, and
the study of a Quranic corpus is found to be the most appropriate. In this paper, the causative object ( )المفعول ألجلهis examined in instances of the Quranic text, with comparisons between the descriptive and prescriptive approaches in teaching
causative object as a grammatical case in Arabic.
Key words: Corpora – corpus linguistics – causative object –
descriptive approach - language teaching - qur’anic corpus.
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مقدمة

أمرا مستحد ًثا يف دراسة ظواهر
ليس االجتاه املعتمد عىل املدونات املمثلة للغة ً
اللغة العربية ومعانيها وتراكيبها ،وإنام يعود إىل زمن بعيد يوافق نشأة مدرستي
البرصة والكوفة .ذلك أن علم النحو الذي نام وشاع حتى عرصنا احلارض هو النحو
البرصي ،وتعدّ البرصة بحق هي املدرسة املؤسسة للنحو العريب .وتعود شهرة النحاة
البرصيني إىل أسلوهبم يف استقراء اللغة من مصادرها ،إذ اعتمدوا السامع والقياس،
وكانت معايريهم يف السامع مبنية عىل قيود من البيئة واملكان والثقة والكثرة ،فاشرتطوا
أخذ اللغة عن القبائل التي حافظت عىل لغتها ،وظلت بعيدة عن خمالطة احلوارض
عمن يوثق بعربيتهم .وأما الكوفيون ،فكانت قيود
والعجم ،وكانوا ال يأخذون إال ّ
السامع لدهيم مغايرة للبرصيني ،إذ أخذوا عن معظم القبائل العربية بادية وحارضة،
وكانوا أقرب إىل املنهج الوصفي احلديث يف استقراء اللغة القائم عىل أساس وصفي
أي مكان أو زمان.
استقرائي لظواهر اللغة يف ِّ

وأما جانب القياس ،فقد اعتمد البرصيون فيه أسسا عقلية منطقية إذ كانوا ال
يقيسون إال عىل الكثرة املطردة ،وأغفلوا جانب القلة والشذوذ حتى إهنم كانوا
يؤولون ويعللون القليل حتى ينقاد مع أقيستهم املطردة .وأما الكوفيون ،فكان
حت ًام عليهم التوسع يف القياس ألهنم توسعوا يف السامع ،وكانوا يقيسون عىل أقوال
العرب سواء كانت قليلة أو كثرية ،بل كانوا يقيسون عىل الشاذ والنادر ،وعىل شواهد
شعرية معروف قائلها وجمهول ،وقد أكد ذلك القاسم بن أمحد األندليس حني قال:
«الكوفيون لو سمعوا بيتا ًواحد ًا فيه جواز يشء خمالف لألصل جعلوه ً
وبوبوا
أصلّ ،
(.)1
عليه»؛ وقال الكسائي« :إنام النحو قياس يتبع وبه يف كل أمر ينتفع»
لسانيات المدونات ( )corpus linguisticsوتعليم اللغة

هو اجتاه ( )methodologyيف دراسة اللغة والظواهر اللغوية من خالل جمموعة
ضخمة من النصوص اإللكرتونية املتوازنة مع الواقع اللغوي واملمثلة له( .)2وعىل
ذلك فلسانيات املدونات تعدّ هي املعن َّية بتصميم املدونات ومجعها ودراستها
أحرز هذا االجتاه يف دراسة اللغة نجاح ًا كبري ًا
وحتليلها عىل مجيع املستويات ،وقد
َ
345
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

تعب
وتفوق ًا ملحوظ ًا عىل االجتاه التقليدي يف دراسة اللغة؛ ألن املدونات النصية ِّ
عن اللغة بكل تفاصيلها واستخداماهتا وما هو كائن بالفعل (descriptive
 ،)approachأما القواعد النحوية والرصفية للغة فهي تصف ما جيب أن تكون
عليه اللغة ( )prescriptive approachوليس ما هو كائن بالفعل.
ويمكن تلخيص مميزات االجتاه املعتمد عىل املدونات يف تعليم اللغة فيام ييل:
جعل العملية التعليمية أكثر تفاعلية.

حتفيز الطالب وتدريبه عىل استنباط األحكام والقواعد.

استخدام أمثلة واقعية ومعارصة وليست خمتلقة وتقليدية (مثل «قام زيد» و
«زيد قائم») فتكون أثبت يف ذهن املتلقي.

شمول األمثلة والشواهد ملختلف النواحي االجتامعية والثقافية للمجتمع،
غري ناطق بالعربية.
ّ
خاص ًة إذا كان املتعلم َ

شمول الشواهد واألمثلة جلميع األنامط والتنوعات واملسائل الدقيقة يف
القواعد النحوية.

تعريض املتعلم إ لعدد مك َّثف من األمثلة والشواهد يصل باملتعلم إىل حد
إتقان املفاهيم والوظائف النحوية والتعرف عليها واستخدامها بشكل بدَ هي.

حتديد الرتاكيب واالستخدامات النحوية األكثر شيو ًعا واستخدا ًما يف الواقع
اللغوي املستخدم.

يفوت
حماكاة الواقع اللغوي دون زيادة غري مفيدة ُتهد املتعلم أو نقصان ُم ٍّل ّ
عليه ما ال يسعه جهله.
المدونات العربية

مؤخرا يف نطاق واسع
بدأ استخدام املدونات العربية بمفهومها احلديث ينترش
ً
بني الباحثني ،وظهرت الكثري من الدراسات اللغوية واألبحاث املعتمدة عىل
املدونات املمثلة للغة ،وتوافرت العديد من املدونات العربية املتاحة جمانًا للبحث،
ربيع اآلخر 144٢هـ  -يناير  202١م
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فقريا من حيث املعلومات اللغوية التي يقدمها للباحثني
إال أن الكثري منها ال يزال ً
الفتقار أغلب هذه املدونات ملستويات التحليل اللغوي املختلفة ،وأما القليل منها
ً
حتليل لغو ًيا( )3فهو إما غري متاح للبحث بشكل جماين (باستثناء املدونة
الذي يوفر
العربية العاملية( )ICA( )4فيام أعلم) أو هو خمصص هلدف حمدد ،وبالتايل يقترص
عىل معلومات لغوية حمددة ،مثل املدونات املخصصة للتعرف عىل أسامء الكيانات
( ،)named entity corporaواملدونات املخصصة للتعرف عىل احلروف العربية
املكتوبة باليد ( .)Handwriting Recognition Corporaوقد قام وجدي
الزغواين( )5بحرص املدونات العربية املتاحة للباحثني إلنجاز الدراسات اللغوية
املختلفة .ويعرض اجلدول ( )1أمثلة لبعض املدونات العربية الشهرية املكتوبة.
جدول ( :)1أمثلة لبعض املدونات العربية الشهرية املكتوبة
اسم املدونة

مكاهنا

املدونة العربية
الدولية

مكتبة اإلسكندرية

 100مليون كلمة

جامعة بريغهام
يونغ األمريكي

173,600,000

()ICA
املدونة العربية
()Arabicorpus
الـمدونة الـلغوية
6
الـعربية

مدينة الـملك
عبدالعزيز
للـعلوم

الذخرية النصية
جلامعة امللك
سعود
مدونة

Buckwalter

حجمها

كلمة
 700مليون
كلمة

غرضها
متعددة
األغراض
أغراض
خمتلفة
بناء املناهج
واملعاجم
ومعاجلة
اللغة العربية

مها سليامن الربيعة

 50مليون كلمة

دراسة
املعاين ولغة
الرتاث

Tim
Backwater

 3 – 2.5بليون
كلمة

بناء املعاجم

مصادر مجعها

مصادر شتى
للمحتوى
العريب
بمختلف
جماالته وأقطاره
صحافة  ،أدب
حديث ،نثر ،
عامية مرصية
مصادر من
العرص اجلاهيل
وحتى العرص
احلديث
مصادر تراثية
خمتلفة
النصوص
املنشورة
عىل الشبكة
العنكبوتية
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اسم املدونة

مكاهنا

مدونة
متعلمي  العربية

جامعة أريزونا

مدونة

جامعة

حجمها

غرضها

كتابات دارسني
حتليل أخطاء
أجانب عىل
املتعلمني
مدى  15عاما

أكثر من  2مليون
كلمة

بناء قاموس
هولندي
عريب وعريب
هولندي

تطبيقات
معاجلة اللغة
العربية

Nijmegen

Nijmegen

مدونة NEMLAR

مجعية NEMLAR

 500.000كلمة

مدونة CLARA

جامعة Charles

 50مليون كلمة

بناء املعاجم

االحتاد األورويب
ملصادر اللغة

 140مليون كلمة

البحث
العلمي

مدونة النهار
()An-Nahar
مدونة Arabic
Newswire

مدونة دينار
()DINAR

جامعة

(Pennsylvania
(LDC

جامعة

Nijmegen
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 80مليون كلمة

 10مليون كلمة

مصادر مجعها

األغراض
املتعلقة
بتعليم اللغة
وتطبيقات
معاجلة اللغة
آلي ًا

األغرض
البحثية وبناء
املعاجم
ومعاجلة
اللغة
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الروايات
األدبية
واملجالت
العربية

كتب األدب
العريب
والصحف
والقواميس

الكتب
والدوريات
العلمية العربية
والنصوص
اإلليكرتونية
جريدة النهار –

لبنان

الصحف
ووكاالت
األخبار العربية

غري معروف
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اسم املدونة

مكاهنا

حجمها

مدونة احلياة

االحتاد األورويب
ملصادر اللغة

 18,6مليون
كلمة

()Al-Hayat

غرضها

هندسة اللغة
وباألخص
برامج
اسرتجاع
املعلومات

مصادر مجعها
جريدة احلياة –

لبنان

مدونة القرآن الكريم ()The Quranic Arabic Corpus( )7

هو مرشوع لغوي دويل تعاوين بدأ يف جامعة ليدز هيدف إىل التقريب بني التحليل
النحوي التقليدي (اإلعراب) وتقنيات اللغويات احلاسوبية احلديثة بتوفري أحد أهم
املوارد العربية (القرآن الكريم) ً
حملل عىل املستوى الرصيف والنحوي بشكل مفتوح
املصدر من أجل البحث اللغوي بكل أشكاله وأهدافه .وتتضمن مستويات حتليل
هذه املدونة الوسم الرصيف للكلامت ( )Part-Of-Speech taggingوالتحليل
الرصيف للكلامت ( ،)morphological analysisوالتحليل النحوي للمركَّبات
بتقنية الشجرات التبعية ( )dependency grammarمع متثيلها شجريا
( ،)dependency graphsوشبكة داللية للمفاهيم (.)ontology

وتتميز هذه الذخرية اللغوية باستنادها يف التحليل النحوي إىل االجتاه النحوي
التقليدي (اإلعراب) ()traditional Arabic grammar known as iʿrāb
الذي حيدد الوظيفة النحوية ( ،)syntactic functionوالدور الداليل (semantic
 ،)rolesوالعالمة اإلعرابية ( )Case endingللمركبات ،ومل تقترص عىل التحليل
الرتكيبي للجمل ( )phrase structureالذي يتجاهل الوظيفة النحوية وعالمة
اإلعراب كام هو احلال يف غريها من املدونات العربية املحللة عىل املستوى النحوي.

ومما يقيد االستفادة الكاملة من هذا املكنز اللغوي حتليل  %40فقط منه عىل
املستوى النحوي (من الفاحتة إىل هناية سورة األنفال ،ومن سورة احلرش إىل هناية
سورة الناس)( ،)8وعدم توفري اجلزء املحلل نحو ًيا بشكل مفتوح املصدر ولكن عن
طريق عرض التمثيل الشجري عرب املوقع الرسمي للمدونة .ويوضح الشكل ()1
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متثيال نحويا شجريا لآلية  265من سورة البقرة.

شكل ( :)1متثيل نحوي شجري لآلية  265من سورة البقرة

قاعدة بيانات كلمات مدونة القرآن الكريم

توفر مدونة القرآن الكريم للباحثني واملهتمني باللغويات احلاسوبية قاعدة
بيانات مفتوحة املصدر لكلامت القرآن الكريم مقسمة رصف ًيا إىل الوحدات الصغرى
( ،)clitics - stemsوكل وحدة رصفية مزودة بمجموعة من اخلصائص اللغوية
(الرصفية) وغري اللغوية .تشمل اخلصائص اللغوية للوحدات (النسخ الصويت
( – )vocalizationقسم الكالم ( – )POSاملدخل املعجمي (– )lexeme
اجلذر ( – )rootحالة الفعل من حيث الزمن ( – )stateحالة الفعل من حيث
البناء للمعلوم واملجهول ( – )voiceاجلنس ( – )genderالعدد ()number
– الشخص ( – )personالتعريف ( – )definitenessاحلالة اإلعرابية لألسامء
( – )caseاحلالة اإلعرابية للفعل املضارع املعرب ( .))moodوتشمل اخلصائص
غري اللغوية (رقم السورة – رقم اآلية – رقم الكلمة يف اآلية – رقم الوحدة الرصفية
داخل الكلمة) .ويوضح الشكل ( )2عينة من قاعدة البيانات الرصفية لكلامت
مدونة القرآن الكريم.
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شكل ( :)2عينة من قاعدة البيانات الرصفية لكلامت مدونة القرآن الكريم
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استخراج شواهد المفعول ألجله من مدونة القرآن الكريم

مل يتم حرص الشواهد القرآنية للمفعول ألجله بشكل مبارش من مدونة القرآن،
وذلك لعدة أسباب ،هي:
عدم إتاحة التحليل النحوي يف قاعدة بيانات املدونة بشكل مفتوح املصدر.
حتليل  %40فقط من املدونة عىل املستوى النحوي.

االقتصار عىل وجه واحد من أوجه اإلعراب يف حالة احتامل الكلمة ألكثر من
وكثريا ما يكون هذا الوجه غري وجه املفعول له.
إعراب،
ً

لذلك مت حصر الشواهد على ثالث مراحل:

املرحلة األوىل :حرص شواهد املفعول ألجله يف اجلزء املحلل نحو ًيا من املدونة
(من خالل املوقع الرسمي).
املرحلة الثانية :االستفادة من اخلصائص الرصفية يف قاعدة بيانات كلامت القرآن
ً
مفعول ألجله ،مثل الكلامت التي
يف حرص الكلامت واملركبات املحتمل وقوعها
تتصف باخلصائص الرصفية التالية:
«اسم» – «منصوب» – «مفرد» – «نكرة» – «منون»

«اسم» – «منصوب» – «مفرد» – «جمرد من ال التعريف» – «غري منون»
مركب فعيل مكون منْ :
«أن» « +فعل» « -مضارع» « -منصوب»

مركب فعيل مكون منّ :
«أل» « +فعل» – «مضارع» – «منصوب»

املرحلة الثالثة :مراجعة الشواهد واألمثلة الناجتة عن احلرص السابق باالستعانة
ً
مفعول له.
بكتب إعراب القرآن ،وفصل الشواهد الواقعة
المفعول ألجله في مدونة القرآن الكريم

حتتوي مدونة القرآن الكريم عىل أكثر من مائة وثامنني ً
مثال عىل املفعول ألجله
(سواء كان الوجه الوحيد للكلمة أو عىل أحد أوجه اإلعراب املحتملة) .واملفعول
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نموذجا)
تعليم القواعد النحوية باالعتماد على أمثلة المدونات اللغوية( -المفعول ألجله
ً

املصدر املع َّلل به حدث شاركه يف الوقت ظاهر ًا أو مقدر ًا ،والفاعل حتقيق ًا أو
له هو
ُ
تقدير ًا .ويشرتط يف احلكم عىل املصدر بأنه مفعول له أن يصلح جوابا عن السؤال
ِ
ربا (أو مبتدً أ)( )9للفعل العامل فيه ،وأن يصح تقديره بالالم ،وأن
«لَ» ،وأن يصلح خ ً
يكون العامل فيه من غري لفظه؛ ألن املصدر هو الفعل يف املعنى ،واليشء ال يكون
مصدرا؛ ألن املصدر ُيشعر بالعلية،
علة لوجود نفسه .ويشرتط يف نصبه أن يكون
ً
ً
والذات ال تكون ً
وفاعل .ومتى
علل ،وأن يكون قلب ًيا ،وأن يتحد باملع َّلل به وقتًا،
فقد رشط من رشوط جواز النصب وجب جره بحرف من حروف التعليل ،وهي:
«الالم ،و»الباء» ،و»يف»ِ ،
و»من» .وقد ظهر املفعول ألجله يف مدونة القرآن الكريم
يف ثالث صور رصفية خمتلفة ،هي:
املصدر النكرة املنصوب

املعرف باإلضافة
املصدر َّ

املصدر املؤول من «أن» والفعل املضارع
املصدر املعرف بأل

ً
أول :املفعول ألجله النكرة املنصوبة

ٍ
مثال عىل املفعول ألجله النكرة
ورد يف مدونة القرآن الكريم أكثر من مائة
ً
معمول أساس ًيا للفعل أو معطو ًفا عىل غريه مما انطبقت عليه
املنصوب ،سواء كان
رشوط النصب (ابتِغَاء مر َض ِ
ات اللَِّ َو َت ْثبِيتًا) أو معطو ًفا عىل غريه مما مل تنطبق عليه
ْ َ َْ
ِ
ِ
دى َو ُب ْشى)  ،وسواء كان العامل فيه ً
فعل أو
رشوط النصب (ل ُي َث ِّب َت ا َّلذي َن آ َمنُوا َو ُه ً
اسم ( َف ِص َيا ُم َش ْه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َع ْ ِ
(و ِح ْف ًظا
ي ت َْو َب ًة) ،وسواء كان العامل فيه
مقدرا َ
ظاهرا أو ً
ً
ً
ار ٍد) ،وسواء كان العامل فيه متقدما عليه أو متأخرا ( َأ ِئ ْفكًا َآل ًةِ
ِ
ٍ
( )10م ْن ك ُِّل َش ْي َطان َم ِ
ً
ً
ون اللَِّ ت ُِريدُ َ
ُد َ
ون) .ويوضح اجلدول ( )2التايل شواهد املفعول له النكرة املنصوب
الواردة يف مدونة القرآن الكريم ،مصحوبة برقم اآلية واسم السورة.
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ت ْوا بِ ِه َأ ْن ُف َس ُه ْم َأ ْن َي ْك ُف ُروا بِ َم َأن َْز َل اللَُّ َب ْغ ًيا َأ ْن ُين َِّز َل اللَُّ ِم ْن َف ْض ِل ِه
بِ ْئ َس َم ْاش َ َ
َو َّد كَثِ ٌري ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب َل ْو َي ُر ُّدو َنك ُْم ِم ْن َب ْع ِد إِ َيمنِك ُْم ُك َّف ًارا َح َسدً ا ِم ْن
ِعن ِْد َأ ْن ُف ِس ِه ْم
َو َما ْ
َات َب ْغ ًيا َب ْين َُه ْم
اخ َت َل َ
ف فِ ِيه إِ َّل ا َّل ِذي َن ُأوتُو ُه ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ْ ُت ُم ا ْل َب ِّين ُ

ِ
ِ
ض ًارا لِ َت ْعتَدُ وا
َو َل ُتْسك ُ
ُوه َّن َ
ِ
ِ
ون َأمو َالم ابتِ َغاء مر َض ِ
ات اللَِّ َو َت ْثبِيتًا ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم
َو َم َث ُل ا َّلذي َن ُينْف ُق َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ
اه ُل َأ ْغنِياء ِمن ال َّتع ُّف ِ
ال ِ
ف َت ْع ِر ُف ُه ْم بِ ِس َيم ُه ْم َل َي ْس َأ ُل َ
لا ًفا
ون الن َ
َ َ َ َ
َّاس إِ ْ َ
َ ْي َس ُب ُه ُم ْ َ
الن ِ
َو َأن َْز َل الت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ْج َيل ِم ْن َق ْب ُل ُهدً ى لِلن ِ
َّاس َو َأن َْز َل ا ْل ُف ْر َق َ
ان
ِ
اخ َت َل َ ِ
َو َما ْ
َاب إِ َّل ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغ ًيا َب ْين َُه ْم
ف ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
َوما َج َع َل ُه( )11اللَُّ إِ َّل ُب ْشى َلك ُْم

َوآتُوا الن َِّسا َء َصدُ َق ِ ِ
ات َّن نِ ْح َل ًة(َ )12فإِ ْن طِ ْب َن َلك ُْم َع ْن َْش ٍء ِمنْ ُه َن ْف ًسا َف ُك ُلو ُه
َهنِي ًئا َم ِري ًئا
َو َل ت َْأ ُك ُل َ ِ
ْبوا
سا ًفا َوبِدَ ًارا َأ ْن َيك َ ُ
وها إ ْ َ

ون ِف ُب ُط ِ ِ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َمى ُظ ْل ًم إِن ََّم َي ْأ ُك ُل َ
إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
َارا
ون ْم ن ً

َأت َْأ ُخ ُذو َن ُه ُ ْبتَانًا َوإِ ْث ًم ُمبِينًا
َات ا ُْل ْؤ ِمن ِ
ومن َل يستَطِع ِمنْكُم َطو ًل(َ )13أ ْن ين ِْكح ا ُْلحصن ِ
َات َف ِم ْن َما
ْ ْ
َ َ ْ َْ ْ ْ
َ َ ْ َ
ِ
ِ
َت َأ ْي َم ُنك ُْم م ْن َف َت َياتك ُُم
َم َلك ْ
ِ ِ
َارا
َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك عُدْ َوانًا َو ُظ ْل ًم َف َس ْو َ
ف ن ُْصليه ن ً
واسمع َغي مسم ٍع ور ِ
اعنَا َل ًّيا بِ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم َو َط ْعنًا ِف الدِّ ِ
ين
َ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ َ َ

َو َما ك َ
َان ُلِ ْؤ ِم ٍن َأ ْن َي ْقت َُل ُم ْؤ ِمنًا إِ َّل َخ َط ًأ َو َم ْن َقت ََل ُم ْؤ ِمنًا َخ َط ًأ َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة
يدْ َف ِص َيا ُم َش ْه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َع ْ ِ
َف َم ْن َل َ ِ
ي ت َْو َب ًة ِم َن اللَِّ
ْ
ِ
الش ْي َط ُ
َي ِعدُ ُه ْم َو ُي َمن ِِّيه ْم َو َما َيعدُ ُه ُم َّ
ورا
ان إِ َّل ُغ ُر ً
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نموذجا)
تعليم القواعد النحوية باالعتماد على أمثلة المدونات اللغوية( -المفعول ألجله
ً

السياق

ِ
ي ِ
ون اللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ
ار ُب َ
ض َف َسا ًدا َأ ْن ُي َق َّت ُلوا
إِن ََّم َج َزا ُء ا َّلذي َن ُ َ
الس ِ
الس ِ
ار َق ُة َفا ْق َط ُعوا َأ ْي ِد َ ُي َم َج َزا ًء بِ َم ك ََس َبا َنك ً
َال ِم َن اللَِّ
ار ُق َو َّ
َو َّ
ِ
َو َي ْس َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ
ب ا ُْل ْف ِس ِدي َن
ض َف َسا ًدا َواللَُّ َل ُي ُّ
ِ
ِ
لس َّي َار ِة
ُأح َّل َلك ُْم َص ْيدُ ا ْل َب ْح ِر َو َط َعا ُم ُه َمتَا ًعا َلك ُْم َول َّ
َو َذ ِر ا َّل ِذي َن َّات َُذوا ِدين َُه ْم َل ِع ًبا َو َل ْ ًوا(َ )14و َغ َّر ُْت ُم َْ
ال َيا ُة الدُّ ْن َيا
وحي إِ َل و َل ي ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ش ٌء
تى َع َل اللَِّ كَذ ًبا َأ ْو َق َال ُأ َ َّ َ ْ ُ َ
َو َم ْن َأ ْظ َل ُم م َّ ِن ا ْف َ َ
وح إ َل ْيه َ ْ
ِ
ون ِمن د ِ
ون اللَِّ َف َي ُس ُّبوا اللََّ عَدْ ًوا بِ َغ ْ ِي ِع ْل ٍم
َو َل ت َُس ُّبوا ا َّلذي َن َيدْ ُع َ ْ ُ

ي ِ
ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إِ َل َب ْع ٍ
ورا
ض ُز ْخ ُر َ
ُ
ف ا ْل َق ْول ُغ ُر ً
ِ
ِ
ت َ
َو َأ ْن َعا ٌم َل َي ْذك ُُر َ
ون
تا ًء َع َل ْيه َس َي ْج ِزهيِ ْم بِ َم كَانُوا َي ْف َ ُ
اس َم اللَِّ َع َل ْي َها ا ْف َ
ون ْ
ِ
س ا َّل ِذي َن َق َت ُلوا َأ ْو َل َد ُه ْم َس َف ًها بِ َغ ْ ِي ِع ْل ٍم
َقدْ َخ َ
ِ
تا ًء َع َل اللَِّ
َو َح َّر ُموا َما َر َز َق ُه ُم اللَُّ ا ْف َ
ِ
َاب َتَا ًما(َ )15ع َل ا َّل ِذي َأ ْح َس َن َو َت ْف ِص ًيل لِك ُِّل َْش ٍء
وسى ا ْلكت َ
ُث َّم َآ َت ْينَا ُم َ
ح ًة
َو ُهدً ى َو َر ْ َ
ِ
ِ
َاه ْم بِ ِكت ٍ
ح ًة ل َق ْو ٍم ُي ْؤمن َ
ُون
َاب َف َّص ْلنَا ُه َع َل ِع ْل ٍم ُهدً ى َو َر ْ َ
َو َل َقدْ ِج ْئن ُ
ِ
ب ا ُْل ْعت َِدي َن
َض ًعا َو ُخ ْف َي ًة إِ َّن ُه َل ُي ُّ
ا ْد ُعوا َر َّبك ُْم ت َ ُّ
ون النِّس ِ
ُون الرج َال َشهو ًة ِمن د ِ
اء
َْ ْ ُ
إِ َّنك ُْم َلت َْأت َ ِّ َ
َ

ِ
اح ِمن ك ُِّل َ ٍ ِ
ِ
ش ٍء َف ُخ ْذ َها بِ ُق َّو ٍة
َو َك َت ْبنَا َل ُه ِف ْالَ ْل َو ِ ْ
شء َم ْوع َظ ًة َو َت ْفص ًيل لك ُِّل َ ْ
ْ
ِ
شى َولِ َت ْط َم ِئ َّن بِ ِه ُق ُلو ُبك ُْم
َو َما َج َع َل ُه اللَُّ إ َّل ُب ْ َ
ِ
ِ
الس َم ِء َما ًء
إِ ْذ ُي َغ ِّشيك ُُم النُّ َع َ
اس َأ َمنَ ًة منْ ُه َو ُين َِّز ُل َع َل ْيك ُْم م َن َّ
َو َل َتكُونُوا كَا َّل ِذي َن َخ َر ُجوا ِم ْن ِد َي ِ
ار ِه ْم َب َط ًرا َو ِرئَا َء الن ِ
َّاس َو َي ُصدُّ َ
ون َع ْن
َسبِ ِ
يل اللَِّ
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َف ْل َي ْض َحكُوا َق ِل ًيل َو ْل َي ْبكُوا كَثِ ًريا َج َزا ًء بِ َم كَانُوا َيك ِْس ُب َ
ون
يض ِم َن الدَّ ْم ِع َح َزنًا َأ َّل َ ِ
يدُ وا َما ُين ِْف ُق َ
ون
ت َِف ُ
َو َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َج َزا ًء بِ َم كَانُوا َيك ِْس ُب َ
ون

ِ ِ
ِ
ني
ي ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ض ًارا َو ُك ْف ًرا َو َت ْف ِري ًقا َب ْ َ
َوا َّلذي َن َّات َُذوا َم ْسجدً ا َ
َف َأ ْت َب َع ُه ْم فِ ْر َع ْو ُن َو ُجنُو ُد ُه َب ْغ ًيا َوعَدْ ًوا
(ِ )16
ِ
اب ال ِّث َق َال
الس َح َ
ب َق َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا َو ُينْش ُئ َّ
ُه َو ا َّلذي ُي ِريك ُُم ا ْل َ ْ

الي َل وا ْلبِ َغ َال و ْ ِ ِ
ي ُل ُق َما َل َت ْع َل ُم َ
ون
وها َو ِزينَ ًة َو َ ْ
ت َك ُب َ
َو ْ َ ْ َ
الم َري ل َ ْ
َ َ
ِ
ون ََّز ْلنَا َع َلي َك ا ْل ِكت ِ
ش ٍء
َ
ْ
َ
َاب ت ْب َيانًا لك ُِّل َ ْ
ِ
س ِمن رب َك بِ ْ ِ
ني
دى َو ُب ْشى لِ ْل ُم ْس ِل ِم َ
ال ِّق ل ُي َث ِّب َت ا َّلذي َن آ َمنُوا َو ُه ً
وح ا ْل ُقدُ ِ ْ َ ِّ
ُق ْل ن ََّز َل ُه ُر ُ
َ
ض َم َر ًحا إِن ََّك َل ْن َت ِْر َق ْالَ ْر َض َو َل ْن َت ْب ُل َغ ِْ
ش ِف ْالَ ْر ِ
َو َل َت ْ ِ
ال َب َال ُط ً
ول
وإِذا َذكَر َت رب َك ِف ا ْل ُقر ِ
آن َو ْحدَ ُه َو َّل ْوا َعىل َأ ْد ِ
بار ِه ْم ُن ُفور ًا
ْ َ َّ
َ
ْ
وما نُر ِس ُل بِ ْالَي ِ
ات إِ َّل َت ِْوي ًفا
َ
َ َ ْ

()17

ارك ُْهم ِف ْالَم َو ِ
الش ْي َط ُ
ال َو ْالَ ْو َل ِد َو ِعدْ ُه ْم َو َما َي ِعدُ ُه ُم َّ
ورا
ان إِ َّل ُغ ُر ً
ْ
َو َش ِ ْ
َو َل ِئ ْن ِش ْئنا َلن َْذ َه َب َّن بِا َّل ِذي َأ ْو َح ْينا إِ َل ْي َك ُثم ال َ ِ
ال إِالَّ
تدُ َل َك بِ ِه َع َل ْينا َو ِكي ً
َّ
ح ًة ِم ْن َر ِّب َك
َر ْ َ
ال ِد ِ
ِ
ِ
اخع َن ْفس َك َع َل َآ َث ِ ِ
يث َأ َس ًفا
اره ْم إِ ْن َل ْ ُي ْؤمنُوا ِ َب َذا ْ َ
َف َل َع َّل َك َب ٌ َ
()18
وسى َه ْل َأتَّبِ ُع َك َع َل َأ ْن ُت َع ِّل َم ِن ِمَّا ُع ِّل ْم َت ُر ْشدً ا
َق َال َل ُه ُم َ
ها َو َي ْست ْ
ح ًة ِم ْن َر ِّب َك
ها َر ْ َ
َخ ِر َجا َكن َْز ُ َ
َف َأ َرا َد َر ُّب َك َأ ْن َي ْب ُل َغا َأ ُشدَّ ُ َ
َما َأن َْز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ
آن لِت َْش َقى( )19إِ َّل ت َْذ ِك َر ًة َلِ ْن َْي َشى
ِ
ك ُُّل َن ْف ٍ ِ
الش َو ْ
الَ ْ ِي فِ ْتنَ ًة َوإِ َل ْينَا ت ُْر َج ُع َ
ون
س َذائ َق ُة ا َْل ْوت َو َن ْب ُلوك ُْم بِ َّ ِّ

ح ًة ِم ْن ِعن ِْدنَا َو ِذك َْرى لِ ْل َعابِ ِدي َن
َوآ َت ْينَا ُه َأ ْه َل ُه َو ِم ْث َل ُه ْم َم َع ُه ْم َر ْ َ
ات ويدْ ُعو َننَا ر َغبا ورهبا وكَانُوا َلنَا َخ ِ
ِ
إِ َّن ْم كَانُوا ُي َس ِ
ون ِف ْ
ار ُع َ
ني
اش ِع َ
َ ً ََ ًَ َ
الَ ْ َي َ َ
ُ
ِ
ِ
َوما َأ ْر َس ْل َ
ني
ح ًة ل ْلعا َل َ
ناك إِالَّ َر ْ َ
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َأ َف َح ِس ْبت ُْم َأن ََّم َخ َل ْقنَاك ُْم َع َب ًثا
َو َما َأ ْه َل ْكنَا ِم ْن َق ْر َي ٍة إِ َّل َلَا ُمن ِْذ ُر َ
ني
ون (ِ )208ذك َْرى َو َما ُكنَّا َظالِ َ
اس َت ْي َقنَت َْها َأ ْن ُف ُس ُه ْم ُظ ْل ًم َو ُع ُل ًّوا
َو َج َحدُ وا ِ َبا َو ْ

ون النِّس ِ
ِ
ُون الرج َال َشهو ًة ِمن د ِ
اء
َْ ْ ُ
َأئنَّك ُْم َلت َْأت َ ِّ َ
َ
ِ
ول َب َص ِائ َر لِلن ِ
َاب ِم ْن َب ْع ِد َما َأ ْه َل ْكنَا ا ْل ُق ُر َ
ون ْالُ َ
َّاس
وسى ا ْلكت َ
َو َل َقدْ َآ َت ْينَا ُم َ
ح ًة
َو ُهدً ى َو َر ْ َ
ب ال ُّط ِ
َو َما ُكن َْت بِ َجانِ ِ
ح ًة ِم ْن َر ِّب َك
ور إِ ْذ نَا َد ْينَا َو َل ِك ْن َر ْ َ
ِ
ش ٍء ِر ْزق ًا ِم ْن َلدُ نَّا
يبى إِ َل ْي ِه َث َم ُ
َأ َو َل ْ ن َُم ِّك ْن َل ُ ْم َح َرم ًا آمن ًا ُ ْ
رات ك ُِّل َ ْ
ِ
ح ًة ِم ْن َر ِّب َك
َاب إِ َّل َر ْ َ
َو َما ُكن َْت ت َْر ُجو َأ ْن ُي ْل َقى إِ َل ْي َك ا ْلكت ُ
ِِ
ِ
()20
ب َق َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا
َوم ْن َآ َياته ُي ِريك ُُم ا ْل َ ْ
ش ِف ْالَ ْر ِ
َو َل َت ْ ِ
ض َم َر ًحا

ِ
َتت ََج َاف ُجنُوبم َع ِن ا َْل َض ِ
اج ِع َيدْ ُع َ
َاه ْم
ون َر َّ ُب ْم َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا َومَّا َر َز ْقن ُ
ُُ ْ
ِ
ُينْف ُق َ
ون
َف َل َت ْع َل ُم َن ْف ٌس َما ُأ ْخ ِف َي َل ْم ِم ْن ُق َّر ِة َأ ْع ُ ٍ
ي َج َزا ًء بِ َم كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون
ُ
ا ْعم ُلوا َآل داوود ُشكْرا و َق ِل ٌيل ِمن ِعب ِ
اد َي َّ
ُور
ْ َ
َ ُ َ ً َ
الشك ُ
َ
ٍ
ِ
يم بِ َم َي ْصنَ ُع َ
ون
َف َل ت َْذ َه ْ
سات إِ َّن اللََّ َعل ٌ
ب َن ْف ُس َك َع َل ْي ِه ْم َح َ َ

ِ
استِ ْك َب ًارا ِف ْالَ ْر ِ
ض َو َمك َْر
ورا (ْ )42
َف َل َّم َجا َء ُه ْم نَذ ٌير َما َزا َد ُه ْم إِ َّل ُن ُف ً
الس ِّي ِئ
َّ
ح ًة ِمنَّا َو َمتَا ًعا إِ َل ِحنيٍ
ِ
َوإِ ْن ن ََش ْأ ُن ْغ ِر ْق ُه ْم َف َل َ ِ
يخ َل ُ ْم َو َل ُه ْم ُينْ َق ُذ َ
ص َ
ون إ َّل َر ْ َ
إِنَّا َزينَّا السمء الدُّ ْنيا بِ ِزين ٍَة ا ْلكَو ِ
ب ( )6و ِح ْف ًظا ِمن ك ُِّل َشي َط ٍ
ان َم ِ
اك ِ
ار ٍد
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ َّ َ َ
َأ ِئ ْفكًا ِ
ون اللَِّ ت ُِريدُ َ
آل َ ًة ُد َ
ون
الس َم َء َو ْالَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َم َباطِ ًل َذلِ َك َظ ُّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
َو َما َخ َل ْقنَا َّ
ول ْالَ ْل َب ِ
ح ًة ِمنَّا َو ِذك َْرى ِلُ ِ
اب
َو َو َه ْبنَا َل ُه َأ ْه َل ُه َو ِم ْث َل ُه ْم َم َع ُه ْم َر ْ َ
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السياق
ِ
و َل َقدْ آ َتينَا موسى ْالدَ ى و َأور ْثنَا بنِي إِ ِ
َاب ُهدً ى َو ِذك َْرى ِلُ ِ
ول
َ
سائ َيل ا ْلكت َ
ُ َ َْ َ
ْ ُ َ
َْ
ْالَ ْل َب ِ
اب
يح َو ِح ْف ًظا َذلِ َك َت ْق ِد ُير ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َع ِلي ِم
الس َم َء الدُّ ْن َيا بِ َم َصابِ َ
َو َز َّينَّا َّ
َو َما َت َف َّر ُقوا إِ َّل ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغ ًيا َب ْين َُه ْم
َأ َفن ْ ِ
َض ُب َعنْك ُُم ِّ
الذك َْر َص ْف ًحا(َ )21أ ْن ُكنْت ُْم َق ْو ًما ُم ِْسفِ َني

ِ
ض ُبو ُه َل َك إِ َّل َجدَ ًل َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم َخ ِص ُم َ
ون
َو َقا ُلوا َأآل َ ُتنَا َخ ْ ٌي َأ ْم ُه َو َما َ َ
إِنَّا َأن َْز ْلنَا ُه ِف َل ْي َل ٍة ُم َب َارك ٍَة إِنَّا ُكنَّا ُمن ِْذ ِري َن ( )3فِ َيها ُي ْف َر ُق ك ُُّل َأ ْم ٍر َح ِكي ٍم ()4
ح ًة ِمن رب َك إِ َّنه هو ِ
يع ا ْل َع ِليم
َأ ْم ًرا ِم ْن ِعن ِْدنَا إِنَّا ُكنَّا ُم ْر ِس ِل َ
السم ُ
ني(َ )5ر ْ َ ْ َ ِّ
ُ ُ َ َّ
ِ
ِ
ِ
وو َقاهم َع َذاب ْ ِ
يم
َ
َ َ ُ ْ
الَحي ِم (َ )56ف ْض ًل م ْن َر ِّب َك َذل َك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظ ُ
وآ َتينَاهم بين ٍ
َات ِم َن ْالَ ْم ِر َف َم ْ
اخ َت َل ُفوا إِ َّل ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغ ًيا
َ ْ ُ ْ َ ِّ

َب ْين َُه ْم
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ني
شى لِ ْل ُم ْح ِسنِ َ
َو َه َذا كت ٌ
َاب ُم َصدِّ ٌق ل َسانًا َع َربِ ًّيا ل ُينْذ َر ا َّلذي َن َظ َل ُموا َو ُب ْ َ
ِ
اب ْ
الَن َِّة َخالِ ِدي َن فِ َيها َج َزا ًء بِ َم كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون
ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
َو َو َّص ْينَا ْ ِ
الن َْس َ
ان بِ َوالِدَ ْي ِه إِ ْح َسانًا(َ )22ح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه ك ُْر ًها َو َو َض َع ْت ُه ك ُْر ًها
ون اللَِّ ُقربانًا(ِ َ )23
َف َلو َل نَص ُهم ا َّل ِذين َّات َُذوا ِمن د ِ
آل ًة َب ْل َض ُّلوا َعن ُْه ْم
َْ
ْ ُ
َ
ْ
َ َ ُ
ِ
ِ
ت َ
ون
َو َذل َك إ ْفك ُُه ْم َو َما كَانُوا َي ْف َ ُ
ِ
ب إِ َل ْيك ُُم ْ ِ
ال َيم َن َو َز َّينَ ُه ِف ُق ُلوبِك ُْم َوك ََّر َه إِ َل ْيك ُُم ا ْل ُك ْف َر
َو َلك َّن اللََّ َح َّب َ
ان ُأو َل ِئ َك هم الر ِ
اشدُ َ
وق َوا ْل ِع ْص َي َ
َوا ْل ُف ُس َ
ون (َ )7ف ْض ًل ِم َن اللَِّ َونِ ْع َم ًة َواللَُّ
ُ ُ َّ
ِ
ِ
يم
َعل ٌ
يم َحك ٌ
ِ
ص ًة َو ِذك َْرى لِك ُِّل َع ْب ٍد ُمنِ ٍ
َو َأ ْن َب ْتنَا فِ َيها ِم ْن ك ُِّل َز ْو ٍج َبِ ٍ
يب
يج (َ )7ت ْب َ
اس َق ٍ
والن َّْخ َل ب ِ
ات َلا َط ْلع ن َِضيدٌ (ِ )10ر ْز ًقا لِ ْل ِعب ِ
اد َو َأ ْح َي ْينَا بِ ِه َب ْلدَ ًة َم ْيتًا
َ
َ
َ
ٌ
َ
ح ْلنَاه َع َل َذ ِ
اح َو ُد ُ ٍ
س (ْ َ )13ت ِري بِ َأ ْع ُينِنَا َج َزا ًء َلِ ْن ك َ
ات َأ ْل َو ٍ
َان ك ُِف َر
َو َ َ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ب
إِنَّا ُم ْرس ُلو النَّا َقة ف ْتنَ ًة َل ُ ْم َف ْارتَق ْب ُه ْم َو ْ
اص َط ِ ْ
ٍ
إِنَّا َأرس ْلنَا َع َلي ِهم ح ِ
َاه ْم بِ َس َح ٍر ( )34نِ ْع َم ًة ِم ْن ِعن ِْدنَا
اص ًبا إِ َّل َآ َل ُلوط ن ََّج ْين ُ
ْ ْ َ
ْ َ
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ال ال ُّل ْؤ ُل ِؤ ا َْل ْكن ِ
ك ََأم َث ِ
ُون (َ )23ج َزا ًء بِ َم كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون
ْ
إِ ْن ُكنْت ُْم َخ َر ْجت ُْم ِج َها ًدا ِف َسبِ ِيل َوا ْبتِ َغا َء َم ْر َض ِات
وا ُْلرس َل ِ
ً ()24
ت ُع ْرفا
َ ْ َ
َفا ُْل ْل ِقي ِ
ات ِذك ًْرا (ُ )5ع ْذ ًرا َأ ْو ن ُْذ ًرا
َ
َو ِْ
اها (َ )32متَا ًعا َلك ُْم َو ِلَ ْن َع ِامك ُْم
ال َب َال َأ ْر َس َ
و َف ِ
اك َه ًة َو َأ ًّبا (َ )31متَا ًعا َلك ُْم َو ِلَ ْن َع ِامك ُْم
َ

املعرف باإلضافة
ثان ًيا :املفعول ألجله َّ

املعرف باإلضافة نوردها
جاء يف مدونة القرآن الكريم أمثلة قليلة عن املفعول له ّ
يف اجلدول ( )3التايل.
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االنفال

7

38

114
47

السياق
اع ِق ح َذر ا َْلو ِ
انم ِمن الصو ِ
ِ
ي َع ُل َ
ت
َ َ ْ
ون َأ َصابِ َع ُه ْم ِف َآ َذ ِ ْ َ َّ َ
َْ
َّاس َم ْن َي ْ ِ
َو ِم َن الن ِ
شي َن ْف َس ُه ا ْبتِ َغا َء َم ْر َض ِاة اللَِّ
وف ح َذر ا َْلو ِ
َأ َل تَر إِ َل ا َّل ِذين َخرجوا ِمن ِدي ِ ِ
ت
اره ْم َو ُه ْم ُأ ُل ٌ َ َ ْ
ْ َ
َ َ ُ
ْ َ
كَا َّل ِذي ُين ِْف ُق َما َل ُه ِرئَا َء الن ِ
َّاس

َو َم َث ُل ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ
ون َأ ْم َو َال ُ ُم ا ْبتِ َغا َء َم ْر َض ِاة اللَِّ
َو َما ُتن ِْف ُق َ
ون إِ َّل ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه اللَِّ
َف َأ َّما ا َّل ِذي َن ِف ُق ُل ِ ِ
وب ْم َز ْي ٌغ َف َيتَّبِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِمنْ ُه ا ْبتِ َغا َء ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْبتِ َغا َء ت َْأ ِو ِيل ِه
ون َأ ْم َو َال ُ ْم ِرئَا َء الن ِ
َوا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ
َّاس َو َل ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِاللَِّ َو َل بِا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِر
ف ن ُْؤتِ ِيه َأ ْج ًرا َعظِ ًيم
َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك ا ْبتِ َغا َء َم ْر َض ِاة اللَِّ َف َس ْو َ
َو َل َتكُونُوا كَا َّل ِذي َن َخ َر ُجوا ِم ْن ِد َي ِ
ار ِه ْم َب َط ًرا َو ِرئَا َء الن ِ
َّاس َو َي ُصدُّ َ
ون َع ْن
َسبِ ِ
يل اللَِّ
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25
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27
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25

20

السياق
ِ ِ ِ
()25
ف رس ِ
َف ِر َح ا ُْل َخ َّل ُف َ
ول اللَِّ
ون بِ َم ْق َعده ْم خ َل َ َ ُ
ِ
ال َي ِاة الدُّ ْن َيا ُث َّم إِ َل ْينَا َم ْر ِج ُعك ُْم
َّاس إِن ََّم َب ْغ ُيك ُْم َع َل َأ ْن ُفسك ُْم َمت َ
َيا َأ ُّ َيا الن ُ
َاع ْ َ
َفنُنَ ِّب ُئك ُْم بِ َم ُكنْت ُْم َت ْع َم ُل َ
ون
و ِما ي ِ
وقدُ َ
ون َع َل ْي ِه ِف الن َِّار ا ْبتِ َغا َء ِح ْل َي ٍة َأ ْو َمتَا ٍع َز َبدٌ ِم ْث ُل ُه
َ َّ ُ
ِ
ِ
ِ
الص َل َة
بوا ا ْبت َغا َء َو ْجه َر ِّبِ ْم َو َأ َقا ُموا َّ
َوا َّلذي َن َص َ ُ
وإِما ُتع ِر َضن َعنْهم ابتِ َغاء ر ْ َ ٍ ِ
ورا
حة م ْن َر ِّب َك ت َْر ُج َ
َ َّ ْ
َّ ُ ُ ْ َ َ
وها َف ُق ْل َل ُ ْم َق ْو ًل َم ْي ُس ً
َو َل َت ْق ُت ُلوا َأ ْو َل َدك ُْم َخ ْش َي َة إِ ْم َل ٍق
ال ْن َف ِ
ح ِة َر ِّب إِ ًذا َلَ ْم َس ْكت ُْم َخ ْش َي َة ْ ِ
ُق ْل َل ْو َأ ْنت ُْم َت ْ ِلك َ
اق
ُون َخ َز ِائ َن َر ْ َ

و َق َال إِنَّم َّات َْذتُم ِمن د ِ
ون اللَِّ َأ ْو َثانًا َم َو َّد َة َب ْينِك ُْم
ْ ْ ُ
َ
َ
()26
َي ُمن َ
ُّون َع َل ْي َك َأ ْن َأ ْس َل ُموا ُق ْل َل َتُنُّوا َع َ َّل إِ ْس َل َمك ُْم
ِ
َاها َع َلي ِهم إِ َّل ابتِ َغاء ِر ْضو ِ
ان اللَِّ َف َم َر َع ْو َها َح َّق
َو َر ْه َبان َّي ًة ا ْبتَدَ ُع َ
َ
ْ َ
وها َما َك َت ْبن َ ْ ْ
ِر َعا َيتِ َها
إِ ْن ُكنْت ُْم َخ َر ْجت ُْم ِج َها ًدا ِف َسبِ ِيل َوا ْبتِ َغا َء َم ْر َض ِات
َف َأ َخ َذ ُه اللَُّ َنك َ
َال(ْ )27ال ِخ َر ِة َو ُْال َ
ول
ا َّل ِذي ُي ْؤ ِت َما َل ُه َيت ََزكَّى (َ )18و َما ِلَ َح ٍد ِعنْدَ ُه ِم ْن نِ ْع َم ٍة ُ ْت َزى ( )19إِ َّل
ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه َر ِّب ِه ْالَ ْع َل

املؤول من «أن» والفعل املضارع
ثال ًثا :املفعول ألجله ّ

ورد يف مدونة القرآن الكريم أكثر من مخسني ً
مثال عىل املفعول ألجله املصدر
املؤول من ْ
«أن» والفعل املضارع ،وأغلب هذه األمثلة تكون عىل تقدير حذف مضاف
(كراهة  -إرادة  -خمافة  -حمبة) ،أو عىل حذف حرف التعليل َّ
اجلر ي َّطرد
(ألن
َ
حرف ِّ
ٍ
حينئذ يف ِّ
َح ْذ ُف ُه معها ومع َّ
حمل « َأ ْن» الوجهان املشهوران :النصب
«أن»)( ،)28ويكون
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نموذجا)
تعليم القواعد النحوية باالعتماد على أمثلة المدونات اللغوية( -المفعول ألجله
ً

اجلر (اخلليل والكسائي) .ويوضح اجلدول ( )4األمثلة الواردة
(سيبويه والفراء) أو ّ
يف مدونة القرآن.
جدول ( :)4أمثلة املفعول ألجله (املصدر املؤول من «أن» والفعل املضارع) يف مدونة القرآن.
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27

90

114

البقرة

224
229
258
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َع َل َم ْن َي َشا ُء
ِ
ِ
ِ
اس ُم ُه
َو َم ْن َأ ْظ َل ُم م َّ ْن َمن ََع َم َساجدَ اللَِّ َأ ْن ُي ْذك ََر ف َيها ْ
ِ
َبوا َو َت َّت ُقوا
َو َل َ ْت َع ُلوا اللََّ ُع ْر َض ًة ِّلَ ْي َمنك ُْم َأن ت َ ُّ
ي الن ِ
َّاس
َوت ُْص ِل ُحوا َب ْ َ
ِ
ِ
وه َّن َش ْي ًئا إِ َّل َأ ْن
َو َل َي ُّل َلك ُْم َأ ْن ت َْأ ُخ ُذوا مَّا آ َت ْيت ُُم ُ
َيَا َفا َأ َّل ُي ِق َيم ُحدُ و َد
ِ
ِ
يم ِف َر ِّب ِه َأ ْن آتَا ُه اللَُّ
َأ َل ْ ت ََر إِ َل ا َّلذي َح َّ
اج إِ ْب َراه َ
ا ُْل ْل َك

282

أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى

28

إِ َّل َأ ْن َت َّت ُقوا ِمن ُْه ْم تُقا ًة
ُق ْل إِ َّن ْالُدَ ى ُهدَ ى اللَِّ َأ ْن ُي ْؤتَى َأ َحدٌ ِم ْث َل َما ُأوتِيت ُْم
ِ
ش َ
ون بِا َّل ِذي َن َل ْ َي ْل َح ُقوا ِبِ ْم ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َأ َّل
َو َي ْس َت ْب ُ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َل ُه ْم
َخ ْو ٌ
َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َال ُ ْم َو َل ت َْأ ُك ُل َ ِ
سا ًفا َوبِدَ ًارا
وها إ ْ َ
ْبوا
َأ ْن َيك َ ُ
َو ُأ ِح َّل َلك ُْم َما َو َرا َء َذلِك ُْم َأ ْن َت ْب َت ُغوا بِ َأ ْم َوالِك ُْم
ني
ني َغ ْ َي ُم َسافِ ِح َ
ُم ْ ِصنِ َ
َف َل َتتَّبِ ُعوا ْال َ َوى َأ ْن َت ْع ِد ُلوا
ي اللَُّ َلكُم َأ ْن ت َِض ُّلوا واللَُّ بِك ُِّل َ ٍ ِ
يم
ُي َب ِّ ُ
َ
شء َعل ٌ
ْ
ْ

73

170
6

نساء

السياق
ِ
َو َي ْق َط ُع َ
وص َل
ون َما َأ َم َر اللَُّ بِه َأ ْن ُي َ
َأ ْن َي ْك ُف ُروا بِ َم َأن َْز َل اللَُّ َب ْغ ًيا َأ ْن ُين َِّز َل اللَُّ ِم ْن َف ْض ِل ِه

24
135

176

التقدير

كراهية أن يوصل
البغي ُ
ِ
إنزال اهلل
ِع َّل ُة
َف ْض َله

كراهة أن يذكر فيها
اسمه

َبوا
إراد َة أن ت َ ُّ
إال خمافة عدم إقامة
ِ
احلدود
ْ
ألن آتاه
ألجل أن تذكرها
إن ضلت

()29

اال للتقية
خما َف َة َأ ْن ُي ْؤتَى
أي :ألهنم ال خوف
خمافة أن يكربوا
إرادة أن تبتغوا

النساء
حمب َة َأ ْن َت ْع ِدلوا عن اجلق
كراهة أن تضلوا
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19
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19

املائدة

49
25
70
111

األنعام

َما َأن َْز َل اللَُّ إِ َل ْي َك
وبِ ْم َأ ِكنَّ ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ِف آ َذ ِ ِ
َو َج َع ْلنَا َع َل ُق ُل ِ
ان ْم

َو ْق ًرا
و َذكِّر بِ ِه َأ ْن ُتبس َل َن ْفس بِم كَسب ْت َليس َلا ِمن دونِ
ٌ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
َْ
َ ْ
اللَِّ َو ِ ٌّل
َو َل ْو َأ َّننَا ن ََّز ْلنَا إِ َل ْي ِه ُم ا َْل َل ِئ َك َة َو َك َّل َم ُه ُم ا َْل ْوتَى
ش ٍء ُق ُب ًل َما كَانُوا لِ ُي ْؤ ِمنُوا إِ َّل
شنَا َع َل ْي ِه ْم ك َُّل َ ْ
َو َح َ ْ
َأ ْن َي َشا َء اللَُّ

156

ِ
َاب َأن َْز ْلنَا ُه ُم َب َار ٌك َفاتَّبِ ُعو ُه َوا َّت ُقوا َل َع َّلك ُْم
َو َه َذا كت ٌ
ِ
ح َ
َاب َع َل
ت ُْر َ ُ
ون (َ )155أ ْن َت ُقو ُلوا إِن ََّم ُأن ِْز َل ا ْلكت ُ
َط ِائ َفت ْ ِ
َي ِم ْن َق ْب ِلنَا
َو َق َال َما َنَاك َُم َر ُّبك َُم َع ْن َه ِذ ِه َّ
الش َج َر ِة إِ َّل َأ ْن َتكُونَا
َم َلك ْ ِ
َي
وما َتن ِْقم ِمنَّا إِ َّل َأ ْن آمنَّا بِآي ِ
ات َر ِّبنَا ََّلا َجا َء ْتنَا
َ َ
ُ
َ َ

169

اق ا ْل ِكت ِ
َأ َل ْ ُي ْؤ َخ ْذ َع َل ْي ِه ْم ِمي َث ُ
َاب َأ ْن َل َي ُقو ُلوا َع َل
ال َّق
اللَِّ إِ َّل ْ َ
َقا ُلوا َب َل َش ِهدْ نَا َأ ْن َت ُقو ُلوا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن
ني
َه َذا َغافِ ِل َ

20
126
األعراف

السياق
وه َّن لِت َْذ َه ُبوا بِ َب ْع ِ
وه َّن إِ َّل َأ ْن
ض َما آ َت ْيت ُُم ُ
َو َل َت ْع ُض ُل ُ
ني بِ َف ِ
اح َش ٍة ُم َب ِّين ٍَة
َي ْأتِ َ
ي ِر َمنَّك ُْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم َأ ْن َصدُّ وك ُْم(َ )30ع ِن
َو َل َ ْ
ِ ِ
ال َرا ِم َأ ْن َت ْعتَدُ وا
ا َْل ْسجد ْ َ
ي َلكُم َع َل َف ْ ٍ ِ
الر ُس ِل َأ ْن َت ُقو ُلوا َما َجا َءنَا
تة م َن ُّ
َ
ُي َب ِّ ُ ْ
ِم ْن َب ِش ٍري َو َل ن َِذ ٍير
ُوك َع ْن َب ْع ِ
اح َذ ْر ُه ْم َأ ْن َي ْفتِن َ
ض
َو َل َتتَّبِ ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم َو ْ

172

ربيع اآلخر 144٢هـ  -يناير  202١م

362

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

التقدير

ال تعضلوهن لعلة
إال أن يأتني

ألن صدّ وكم
كراهة قولكم
خماف َة َأ ْن َي ْفتِنوك
كراهية أن يفقهوه
خمافة أن تسلم إىل
العذاب

ما كانوا ليؤمنوا

ليشء من األشياء
إال ملشيئة اهلل

كراهية أن تقولوا
كراهة أن تكونا
ٍ
ما ِّ
ليشء إال
تعذبنا
ِ
إليامننا
ومعناه :لئال يقولوا
كراهة أن تقولوا

السورة

التوبة

يونس
هود
يوسف

اآلية

السياق
ِ
َل َي ْست َْأ ِذن َُك ا َّل ِذي َن ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْالخ ِر َأ ْن
اهدُ وا بِ َأمو ِ
ُي ِ
ال ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم
َْ
َ

92

يض ِم َن الدَّ ْم ِع َح َزنًا َأ َّل َ ِ
يدُ وا َما
ت ََو َّل ْوا َو َأ ْع ُين ُُه ْم ت َِف ُ
ُين ِْف ُق َ
ون
َع َل َخو ٍ
ف ِم ْن فِ ْر َع ْو َن َو َم َل ِئ ِه ْم َأ ْن َي ْفتِن َُه ْم
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب ُأ ْحك َم ْت آ َيا ُت ُه ُث َّم ُف ِّص َل ْت م ْن َلدُ ْن َحكي ٍم
كت ٌ

83
2

اإلرساء
مريم
األنبياء
احلج
النور

الشعراء

ال يستأذنك يف
ِ
القعود كراه َة أن
ُياهدوا

لئال جيدوا
لئال يفتنهم
لئال تعبدوا

ألن دعوا للرمحن

31

ِ
َو َج َع ْلنَا ِف ْالَ ْر ِ
اس َأ ْن َتِيدَ ِبِ ْم
ض َر َو َ

كراهة أن متيد أو

65

ِ
الس َم َء َأ ْن َت َق َع َع َل ْالَ ْر ِ
ض إِ َّل بِإِ ْذنِ ِه
َو ُي ْمس ُك َّ

كراهة أن تقع أو

17

ني
َي ِع ُظك ُُم اللَُّ َأ ْن َت ُعو ُدوا لِ ْث ِل ِه َأ َبدً ا إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
َلع َّل َك ب ِ
ني
اخ ٌع َن ْف َس َك َأ َّل َيكُونُوا ُم ْؤ ِمنِ َ
َ َ

كراهة أن تعودوا

15
النحل

التقدير

َخبِ ٍري (َ )1أ َّل َت ْع ُبدُ وا إِ َّل اللََّ
َو َض ِائ ٌق بِ ِه َصدْ ُر َك َأ ْن َي ُقو ُلوا َل ْو َل ُأن ِْز َل َع َل ْي ِه َكن ٌْز
َلن ُأر ِس َله معكُم حتَّى ت ُْؤت ِ
ُون َم ْوثِ ًقا ِم َن اللَِّ َلت َْأ ُتنَّنِي
ْ ْ ُ ََ ْ َ
ِ
ي َ
اط بِكُم
بِه إِ َّل َأ ْن ُ َ
ِ
َو َأ ْل َقى ِف ْالَ ْر ِ
اس َأ ْن َتِيدَ ( )31بِك ُْم َو َأ َْن ًارا
ض َر َو َ
َو ُس ُب ًل َل َع َّلك ُْم َ ْتتَدُ َ
ون
َتت ِ
ون َأ ْي َم َنك ُْم َد َخ ًل َب ْينَك ُْم َأ ْن َتك َ
َّخ ُذ َ
ُون ُأ َّم ٌة ِه َي
َأ ْر َبى ِم ْن ُأ َّم ٍة
وب ْم َأ ِكنَّ ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ِف آ َذ ِ ِ
َو َج َع ْلنَا َع َل ُق ُل ِ ِ
ان ْم
َو ْق ًرا
وَِ
ت ُّر ِْ
ح ِن َو َلدً ا
ال َب ُال َهدًّ ا َأ ْن َد َع ْوا لِ َّلر ْ َ
َ

66

92
46
91

3

العدد ١٢

نموذجا)
تعليم القواعد النحوية باالعتماد على أمثلة المدونات اللغوية( -المفعول ألجله
ً

خمافة قوهلم
إال ِ
لإلحاطة بكم
كراهة أن متيل بكم
أي خمافة أن تكون
أي كراهة أن
يفقهوه
ولدا

لئال متيد
لئال تقع

خيفة أن ال يؤمنوا
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السورة
الروم

اآلية
10

10

لقامن

41

فاطر

56

الزمر

28

غافر
فصلت
الزخرف

22
5
25

الفتح

2

احلجرات

6
17

الرمحن

8

السياق
ُثم ك َ ِ ِ
السو َأى َأ ْن ك ََّذ ُبوا
َان َعاق َب َة ا َّلذي َن َأ َسا ُءوا ُّ
َّ
ِ
بِآ َيات اللَِّ
ِ
َو َأ ْل َقى ِف ْالَ ْر ِ
اس َأ ْن َتِيدَ بِك ُْم َو َب َّث فِ َيها
ض َر َو َ
ِم ْن ك ُِّل َدا َّب ٍة
إِ َّن اللََّ يم ِس ُك السمو ِ
ات َو ْالَ ْر َض َأ ْن ت َُز َ
ول
َّ َ َ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َواتَّبِ ُعوا َأ ْح َس َن َما ُأنْز َل إ َل ْيك ُْم م ْن َر ِّبك ُْم م ْن َق ْب ِل
ِ
ون َأ ْن َت ُق َ
اب َب ْغ َت ًة َو َأ ْنت ُْم َل ت َْش ُع ُر َ
ول
َأ ْن َي ْأت َيك ُُم ا ْل َع َذ ُ
ستَا َع َل َما َف َّر ْط ُت ِف َجن ِ
ْب اللَِّ
َن ْف ٌس َي َ
اح ْ َ
ال َأ ْن َي ُق َ
َأ َت ْق ُت ُل َ
ون َر ُج ً
ب اللَُّ َو َقدْ جا َءك ُْم
ول َر ِّ َ
بِا ْلبي ِ
نات ِم ْن َر ِّبك ُْم
َ ِّ
ِ
َت َ
ون َأ ْن َي ْش َهدَ َع َل ْيك ُْم َس ْم ُعك ُْم َو َل
َو َما ُكنْت ُْم ت َْست ُ
َأ ْب َص ُارك ُْم َو َل ُج ُلو ُدك ُْم
َأ َفن ْ ِ
َض ُب َعنْك ُُم ِّ
الذك َْر َص ْف ًحا َأ ْن ُكنْت ُْم َق ْو ًما
ُم ْ ِ
ني
سفِ َ
ِ ِ
ال َرا ِم َو ْالَدْ َي َم ْعكُو ًفا َأ ْن
َو َصدُّ وك ُْم َع ِن ا َْل ْسجد ْ َ
َي ْب ُل َغ َ ِم َّل ُه
َج ْه ِر َب ْع ِضك ُْم لِ َب ْع ٍ
ض َأ ْن
َو َل َ ْت َه ُروا َل ُه بِا ْل َق ْو ِل ك َ
َ ْت َب َط َأ ْع َم ُلك ُْم
إِ ْن جاءكُم َف ِ
اس ٌق بِنَ َبإٍ َف َت َب َّينُوا َأ ْن ت ُِصي ُبوا َق ْو ًما
َ َ ْ
بِ َج َها َل ٍة

َي ُمن َ
ُّون َع َل ْي َك َأ ْن َأ ْس َل ُموا ُق ْل َل َتُنُّوا َع َ َّل إِ ْس َل َمك ُْم
َب ِل اللَُّ َي ُم ُّن َع َل ْيك ُْم َأ ْن َهدَ اك ُْم لِ ْ ِ
ل َيم ِن
الس َم َء َر َف َع َها َو َو َض َع ا ْلِ َيز َ
ان (َ )7أ َّل َت ْط َغ ْوا ِف
َو َّ
ا ْلِ َيز ِ
ان
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التقدير

ألن كذبوا أو بأن
كذبوا

كراهة أن متيد بكم
أي خمافة أن تزوال

أي أنذرناكم كراهة

أن تقول أو خمافة أن
تقول

كراه َة َأ ْن َ
يقول
خيفة أن يشهد
عليكم

نمنع إنزال القرآن
ألجل إرسافكم

كراهة أن يبلغ حمله
خشية أن حتبط
خشية (أو كراهة)
إصابتكم
ِ
ألجل َأ ْن َأ ْس َل ُموا
ِ
ألجل َأ ْن َهدَ اك ُْم
لئال َت ْط َغوا

العدد ١٢

نموذجا)
تعليم القواعد النحوية باالعتماد على أمثلة المدونات اللغوية( -المفعول ألجله
ً

السورة

اآلية

السياق
ِ
الر ُس َ
ُي ِْر ُج َ
ول َوإِ َّياك ُْم َأ ْن ت ُْؤمنُوا بِاللَِّ َر ِّبك ُْم
ون َّ

2

َع َب َس َوت ََو َّل (َ )1أ ْن َجا َء ُه ْالَ ْع َمى
ك ََّل إِ َّن ْ ِ
الن َْس َ
اس َت ْغنَى
ان َل َي ْط َغى (َ )6أ ْن َرآ ُه ْ

املمتحنة
عبس

7

التقدير

ِ
إليامنِكم أو كراه َة
إيامنِكم
ألَ ْن جا َءه األعمى
ِ
نفسه
لرؤيته َ
ُم ْس َت ْغني ًا

راب ًعا :املفعول ألجله املعرف بأل املنصوب

«ون ََض ُع ا َْل َو ِازي َن ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم
ظهرت هذه احلالة مرة واحدة فقط يف قوله تعاىل َ
ا ْل ِق َيا َم ِة» (األنبياء  )47عىل أحد أوجه اإلعراب( ،)32والتقدير« :ونضع املوازين
ألجل القسط» كام تقول «ال أقعدُ اجلب َن عن اهليجاء».
حاالت جر المفعول له

عند فقد رشط من رشوط نصب املفعول له جيب جره بحرف من حروف
التعليل ،وهي« :الالم ،و»الباء» ،و»يف»ِ ،
ً
مفعول
و»من» .ويف هذه احلالة ال ُيعرب

وجمرورا متع ِّل ًقا بالفعل أو ما يقوم مقامه.
جارا
ً
ألجله ولكن ً

 -1املجرور بالالم

تدخل الم املفعول ألجله عىل الفعل املضارع (املصدر املؤول من «أن»
املضمرة يف الالم والفعل املضارع) ،وكذلك األسامء بأقسامها إلفادة معنى التعليل.

()33

وقد ورد يف مدونة القرآن الكريم أكثر من ً 250
مثال للمفعول له يف صورة
املصدر املؤول (من ْ
«أن» املضمرة يف الالم والفعل املضارع) املجرور بالالم الفتقاده
وي ُّر
رش ًطا أو أكثر من رشوط وجوب نصبه (وقد يرد مستوف ًيا لرشوط النصب ُ
جوازا) ،نعرض منها األمثلة التالية يف جدول (:)5
ً
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جدول ( :)5أمثلة للمفعول ألجله يف صورة املصدر املؤول املجرور بالالم وجو ًبا وجوازًا

َس َعى ِف ْالَ ْر ِ
ض
لِ ُي ْف ِسدَ فِ َيها

(البقرة )205
َوما َأرس ْلنَا ِمن رس ٍ
ول
َّ ُ
َ ْ َ
ِ
اع (النساء
إِ َّل ل ُي َط َ
)64

ُه َو ا َّل ِذي َج َع َل َلك ُُم
ال َّل ْي َل لِت َْس ُكنُوا فِ ِيه
(يونس )67

الكَّا ِم
َوتُدْ ُلوا ِ َبا إِ َل ْ ُ
لِت َْأ ُك ُلوا
(البقرة )188

َل ِئ ْن َب َس ْط َت إِ َ َّل َيدَ َك
لِ َت ْق ُت َلنِي
(املائدة )28

َو ْ
الَ ْي َل َوا ْلبِ َغ َال
و ْ ِ ِ
وها
ت َك ُب َ
الم َري ل َ ْ
َ َ
َو ِزينَ ًة (النحل )8
ني ِم ْن ك ُِّل َف ٍّج
َي ْأتِ َ
َع ِم ٍيق ِّل َي ْش َهدُ وا

َو َع َّل ْمنَا ُه َصنْ َع َة َل ُب ٍ
وس
َّلك ُْم لِت ُْح ِصنَك ُْم
(األنبياء )80

(احلج )28

ح ًة ِم ْن
َو َل ِك ْن َر ْ َ
َر ِّب َك لِ ُتن ِْذ َر(َ )34ق ْو ًما

َج َع ْلنَاك ُْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا
ِّل َتكُونُوا

إِن ََّم ن ُْم ِل َل ُ ْم لِ َي ْز َدا ُدوا
(آل عمران )178

(البقرة )143
َولِت َْص َغى إِ َل ْي ِه َأ ْف ِئدَ ُة
ا َّل ِذي َن َل ُي ْؤ ِمن َ
ُون
(األنعام )113

وح ا ْل ُقدُ ِ
س ِم ْن
ن ََّز َل ُه ُر ُ
ال ِّق لِ ُي َث ِّب َت
َر ِّب َك بِ ْ َ
(النحل )102
َو َل ُتك ِْر ُهوا َف َت َياتِك ُْم
ع َل ا ْلبِ َغ ِ
اء إِ ْن َأ َر ْد َن
َ
ِ
َ َت ُّصنًا ل َت ْب َت ُغوا (النور
)33

َو َما َج َع َل ُه اللَُّ إِ َّل
شى َولِ َت ْط َم ِئ َّن
ُب ْ َ
(األنفال )10

َما َأن َْز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ
آن
لِت َْش َقى (طه )2
ص ْفنَا ُه َب ْين َُه ْم
َو َل َقدْ َ َّ
لِ َي َّذك َُّروا (الفرقان
)50

اك لِت ْ ِ
اهدَ َ
ُش َك
َوإِ ْن َج َ
ِب (العنكبوت )8

َو َما ك َ
َان َل ُه َع َل ْي ِه ْم
ِمن س ْل َط ٍ
ان إِ َّل لِنَ ْع َل َم
ْ ُ

تَدْ ُعونَنِي ِلَ ْك ُف َر بِاللَِّ
َما َن ْع ُبدُ ُه ْم إِ َّل
لِ ُي َق ِّر ُبونَا إِ َل اللَِّ (الزمر َو ُأ ْ ِ
ش َك بِ ِه (غافر )42

لِت َْج ِر َي ا ْل ُف ْل ُك فِ ِيه
بِ َأ ْم ِر ِه َولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن
َف ْض ِل ِه (اجلاثية )12

ِ
َاب َأن َْز ْلنَا ُه إِ َل ْي َك
كت ٌ
ُم َب َار ٌك لِ َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه
(ص )29
َو َل ِك ْن لِ َي ْب ُل َو َب ْع َضك ُْم
بِ َب ْع ٍ
ض (حممد )4

لِ َك ْي َل ت َْأ َس ْوا َع َل َما

لِ َئال َي ْع َل َم َأ ْه ُل
ا ْل ِكت ِ
َاب َأال
َي ْق ِد ُر َ
ون (احلديد
)29

(القصص )46

)3

َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا
َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا
(احلجرات )13

َو َما َخ َل ْق ُت ِْ
ال َّن
النْس إِ َّل لِيعبدُ ِ
ون
َُْ
َو ْ ِ َ
(الذاريات )56
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نموذجا)
تعليم القواعد النحوية باالعتماد على أمثلة المدونات اللغوية( -المفعول ألجله
ً

إِن ََّم الن َّْج َوى ِم َن
الشي َط ِ
ان لِ َي ْح ُز َن
َّ ْ
ا َّل ِذي َن آ َمنُوا (املجادلة
)10
لِت َْس ُلكُوا ِمن َْها ُس ُب ًل
ِ
اجا
ف َج ً
(نوح )20

لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َل الدِّ ِ
ين
ُك ِّل ِه (الصف )9

وه َّن
َو َل ت َُض ُّار ُ
لِت َُض ِّي ُقوا َع َل ْي ِه َّن

ال َيا َة
َخ َل َق ا َْل ْو َت َو ْ َ
لِ َي ْب ُل َوك ُْم (امللك )2

َل ُ َت ِّر ْك بِ ِه لِ َسان ََك
لِ َت ْع َج َل بِ ِه (القيامة

َو َما ُأ ِم ُروا إِ َّل لِ َي ْع ُبدُ وا

يصدر الناس أشتاتا

(البينة )5

)6

)16

(الطالق )6

اللََّ

لريوا أعامهلم (الزلزلة

أيضا يف مدونة القرآن الكريم أمثلة كثرية لالم املفعول ألجله الداخلة
وقد ورد ً
عىل األسامء بأقسامها (املصادر الرصحية ،واألوصاف ،واألعالم ،والضامئر،
فتجرها وجو ًبا لعدم استيفاء
واألسامء املوصولة ،وغريها) إلفادة معنى التعليل
ّ
ٍ
حينئذ
جوازا مع استيفاء رشوط النصب ،ويتعلق اجلار واملجرور
رشوط النصب ،أو
ً
بالفعل املع َّلل أو ما يقوم مقامه .ومن أمثلة هذا الرتكيب ما جاء يف اجلدول (:)6
جدول ( :)6أمثلة لالم املفعول ألجله الداخلة عىل األسامء بأقسامها
هو الذي خلق لكم
ما يف األرض (البقرة
)29

أعدت للكافرين
(البقرة )24

ذلكم أقسط عند
اهلل وأقوم للشهادة
(البقرة )282

اقتني لربك (آل
عمران )43

إن أول بيت وضع
للناس

فام وهنوا ملا أصاهبم
يف سبيل اهلل (آل
عمران )146

غري متجانف إلثم

قل فلم يعذبكم
بذنوبكم (املائدة )18

واختار موسى قومه
سبعني رجال مليقاتنا
(األعراف )155

إنام الصدقات للفقراء

قد فصلنا اآليات
لقوم يذكرون
(األنعام )126

(آل عمران )96
(املائدة )3

تبوئ املؤمنني مقاعد
للقتال ُي ْؤ ِمن َ
ُون (آل
عمران )121

(التوبة )60

فكيف إذا مجعناهم
ليوم ال ريب فيه (آل
عمران )25
فاستغفروا لذنوهبم
(آل عمران )145

كلام أوقدوا نارا
للحرب أطفأها اهلل
(املائدة )64

فإن رجعك اهلل
إىل طائفة منهم
فاستأذنوك للخروج
(التوبة )83
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أن تبوءا لقومكام
بمرص بيوتا (يونس
)87

وجعلناه هدى لبني
إرسائل (اإلرساء )2

أقم الصالة لدلوك
الشمس

وأقم الصالة لذكري
(طه )14

واصطنعتك لنفيس

وطهر بيتي للطائفني

فإذا استأذنوك لبعض
شأهنم (النور )62

وحرش لسليامن
جنوده

وهبت نفسها للنبي

وذللناها هلم (يس
)72

فلذلك فادع واستقم
(الشورى )15

من عمل صاحلا
فلنفسه (اجلاثية )15

ملثل هذا فليعمل
العاملون (الصافات
)61

ولقد يرسنا القرآن
للذكر (القمر )17

واألرض وضعها
لألنام

امتحن اهلل قلوهبم
للتقوى (احلجرات
)3

إنا أنزلنا عليك
الكتاب للناس باحلق
(الزمر )41

نقعد منها مقاعد
للسمع (اجلن )9

(الرمحن )10

ولتنظر نفس ما
قدمت لغد

ولربك فاصرب

(احلرش )18

إذا نودي للصالة من
يوم اجلمعة

وإنه حلب اخلري
()35
لشديد

(طه )41

(األحزاب )50

(احلج )26

(املدثر )7

(اإلرساء )78

(النمل )17

وأزلفت اجلنة
للمتقني (ق )31

(العاديات )8

 -2املجرور بالباء

(اجلمعة )9

إليالف قريش
(قريش )1

باء التعليل هي التي تصلح الالم غالب ًا يف موضعها ( ،)36وقد وردت أمثلة كثرية
ظهورا اتصاهلا بــــ «ما» املصدرية
هبذا املعنى يف مدونة القرآن ،وأكثر الرتكيبات
ً
فضل –
املتبوعة بالفعل املايض (بام عصوا – بام كنتم – بام أرشكوا – بام قدّ مت – بام ّ
فبام نقضهم – بام قالوا  -بام أخلفوا – بام صنعوا – بام صربتم – بام كانوا  -بام صددتم
نسيت – بام أنعمت – بام عملوا  -بام
– بام فعل – بام صربوا – فبام أغويتني – بام
ُ
ظلموا – بام نسوا – فبام كسبت – بام نقول – بام كفروا – بام نسيتم – بام أسلفتم)،
وأيضا اتصاهلا باملصدر الرصيح (باختاذكم  -فبظلم – بكفرهم  -بظلمهم – بزعمهم
ً
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نموذجا)
تعليم القواعد النحوية باالعتماد على أمثلة المدونات اللغوية( -المفعول ألجله
ً

– ببغيهم – بغرور  -برمحة – بذكر اهلل – باملودة  -بطغواها) ،وكذلك اتصاهلا بـــ
ّ
«أن» واسمها وخربها (بأهنم قوم – بأهنم قالوا  -بأن منهم قسيسني  -بأهنم كذبوا -
مغريا  -بأهنم ظلموا  -بأهنم اتبعوا  -بأهنم شاقوا  -بأهنم آمنوا  -بأنه
بأن اهلل مل يك ً
كانت تأتيهم رسلهم  -بأن ربك أوحى هلا) .ومن أمثلة املفعول ألجله (يف املعنى)
جوازا مع استيفاء الشروط،
املجرور بباء التعليل وجو ًبا الختالل رشوط النصب ،أو
ً
ما ورد في الجدول (:)7

جدول ( :)7أمثلة للمفعول ألجله (يف املعنى) املجرور بباء التعليل وجو ًبا وجوازًا

إن تبدوا ما يف
أنفسكم أو ختفوه
حياسبكم به اهلل
(البقرة )284

وإذ فرقنا بكم البحر

ظلمتم أنفسكم
باختاذكم العجل
(البقرة )54

بل لعنهم اهلل بكفرهم
(البقرة )88

فبام رمحة من اهلل لنت
هلم

فأخذهتم الصاعقة
بظلمهم

ورفعنا فوقهم الطور
بميثاقهم

فبظلم من الذين
هادوا

غلت أيدهيم ولعنوا
بام قالوا (املائدة )64

فأهلكناهم بذنوهبم

فأنجيناه والذين معه
برمحة منا

(األنعام )6

من عمل منكم سوءا
بجهالة (األنعام )54

ذلك جزيناهم ببغيهم

(األعراف )72

فأغرقناهم يف
اليم بأهنم كذبوا
(األعراف )136

وما كان ربك ليهلك
القرى بظلم

وتطمئن قلوهبم بذكر
اهلل

أذن للذين يقاتلون
بأهنم ظلموا

أذن للذين يقاتلون
بأهنم ظلموا

قال رب بام أنعمت
عيل فلن أكون
(القصص )17

فكال أخذنا بذنبه
(العنكبوت )40

تلقون إليهم
()37
باملودة

وجزاهم بام صربوا
جنة وحريرا

كذبت ثمود
()38
بطغواها

(البقرة )50

(آل عمران )159

(احلج )39

(املمتحة )1

(النساء )153

(احلج )39

(اإلنسان )12

(النساء )154

(هود )117

(النساء )160

(الشمس )11

(األنعام )146

(الرعد )28

حتدث أخبارها
بأن ربك أوحى هلا
(الزلزلة )4
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 -3املجرور بـ «يف»

ورد يف مدونة القرآن أمثلة قليلة عن «يف» التعليلية ،وأكثر هذه األمثلة حيتمل
فيها حرف اجلر «يف» معاين كثرية منها التعليل .ومن أمثلة املفعول ألجله (يف املعنى)
املجرور بحرف اجلر «يف» الختالل رشوط النصب من مدونة القرآن الكريم ما ورد
يف اجلدول ( )8التايل:
جدول ( :)8أمثلة للمفعول ألجله (يف املعنى) املجرور بـ»يف» التعليلية
السياق

السورة

ويمدهم يف طغياهنم يعمهون()15( )39
كتب عليكم القصاص يف القتىل
()178

()40

البقرة

املعنى

وسعى يف خراهبا ()114

وقاتلوا يف سبيل اهلل()190( )41

ليحكم بني الناس فيام اختلفوا فيه
()213

فال جناح عليكم فيام فعلن( )42يف
أنفسهمن ()234

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من
العلم ()61

مل حتاجون يف إبراهيم ()65

وال جناح عليكم فيام عرضتم به من خطبة النساء ()235

آل عمران

واهجروهن يف املضاجع()34( )43

النساء

ويستفتونك يف النساء قل اهلل يفتيكم
فيهن ()127

وما يتىل عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء ()127
فمن اضطر يف خممصة (املائدة )3

فنذر الذين ال يرجون لقاءنا يف طغياهنم يعمهون
(يونس )11

احلج

والذين هاجروا يف سبيل اهلل ثم قتلوا ()58

ملسكم فيام أفضتم فيه عذاب عظيم (النور )14

العنكبوت
الشورى

ملسكم فيام أخذتم عذاب عظيم
(األنفال )68

قالت فذلكن الذي ملتنني فيه
(يوسف )32
ِ
وجاهدوا يف اهلل حق جهاده ()78
فإذا أوذي يف اهلل (العنكبوت )10

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ()69

أزواجا ومن األنعام
جعل لكم من أنفسكم
أزواجا يذرؤكم فيه()11( )44
ً
ً
إال املودة يف القربى ()23
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نموذجا)
تعليم القواعد النحوية باالعتماد على أمثلة المدونات اللغوية( -المفعول ألجله
ً

 -4املجرور بـ «من»

ومن أمثلة املفعول ألجله (يف املعنى) املجرور بحرف اجلر «من» وجو ًبا الختالل
جوازا مع استيفاء الرشوط من مدونة القرآن الكريم ما جاء يف
رشوط النصب أو
ً
اجلدول (:)9
جدول ( :)9أمثلة للمفعول ألجله (يف املعنى) املجرور بـ»من» وجو ًبا وجوازًا

ي َع ُل َ
ون َأ َصابِ َع ُه ْم ِف
َْ
انم من الصو ِ
ِ
اع ِق
َءا َذ ِ ِّ َ َّ َ
(البقرة )19
ات ِمَّا
َولِك ٍُّل َد َر َج ٌ
َع ِم ُلوا (األنعام
)132

َيت ََو َارى ِم َن ا ْل َق ْو ِم
ِ
ِ
ش بِ ِه
م ْن ُسوء َما ُب ِّ َ
(النحل )59

ني ِمَّا فِ ِيه
ُم ْش ِف ِق َ
(الكهف )49
َو َلك ُُم ا ْل َو ْي ُل ِمَّا
ت َِص ُف َ
ون (األنبياء
)18

َف َتبسم َض ِ
احكًا ِم ْن
َ َّ َ
َق ْو ِلَا (النمل )19

َوإِ َّن ِمن َْها َلا َ ْيبِ ُط ِم ْن
َخ ْش َي ِة اللَِّ (البقرة

ال ِ
اه ُل
َْ
ي َس ُب ُه ُم ْ َ
َأ ْغنِياء ِمن ال َّتع ُّف ِ
ف
َ َ َ َ
(البقرة )273
َوا ْب َي َّض ْت َع ْينَا ُه ِم َن
ِ
ْ ِ
يم
ال ْزن َف ُه َو كَظ ٌ
ُ

الرعْدُ بِ َح ْم ِد ِه
َو ُي َس ِّب ُح َّ
وا َْل َل ِئ َك ُة ِمن ِخي َفتِهِ
ْ
َ

َو َل ت ُ
َك ِف َض ْي ٍق ِمَّا

و ْ ِ
َاح
َ
اخف ْض َل ُ َم َجن َ
ُّ ِ
ح ِة
الر ْ َ
الذ ِّل م َن َّ

َو َل ْ َي ُك ْن َل ُه َو ِ ٌّل ِم َن
ُّ
الذ ِّل

حتِنَا
َو َو َه ْبنَا َل ُه ِم ْن َر ْ َ
َأ َخا ُه َه ُار َ
ون نَبِ ًّيا

ات
الس َم َو ُ
َتكَا ُد َّ
َي َت َف َّط ْر َن ِمنْ ُه

)74
َو َل َت ْق ُت ُلوا َأ ْو َل َدك ُْم
ِم ْن إِ ْم َل ٍق
(األنعام )151

َي ْمك ُُر َ
ون (النحل
)127

(مريم )53
َو ُه ْم ِم ْن َخ ْش َيتِ ِه
ُم ْش ِف ُق َ
ون

(األنبياء )28
كَا َّل ِذي ُي ْغ َشى َع َل ْي ِه
ِمن ا َْلو ِ
ت (األحزاب
َ ْ
)19

(يوسف )84

(اإلرساء )24

(مريم )90

ُك َّل َم َأ َرا ُدوا َأ ْن َي ُْر ُجوا
ِمن َْها ِم ْن َغ ٍّم (احلج
)22

ا َّل ِذي َأ َح َّلنَا َد َار ا ُْل َقا َم ِة
ِم ْن َف ْض ِل ِه (فاطر )35

َع ُّضوا َع َليكُم ْالَن ِ
َام َل
ْ ُ
ِمن ا ْل َغي ِ
ظ (آل عمران
َ ْ
)119

(الرعد )13

(اإلرساء )111
ي َّي ُل إِ َل ْي ِه ِم ْن
َُ
ِس ْح ِر ِه ْم َأ َّنَا ت َْس َعى
(طه )66

إِ َّن ا َّل ِذي َن ُه ْم ِم ْن
َخ ْش َي ِة َر ِّ ِب ْم ُم ْش ِف ُق َ
ون
(املؤمنون )57
َأ َل إِ َّنُ ْم ِم ْن إِ ْف ِك ِه ْم
َل َي ُقو ُل َ
ون (الصافات
)151
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َل ْفتَدَ وا بِ ِه ِمن س ِ
وء
ْ
ْ ُ
ا ْل َع َذ ِ
اب (الزمر )47

ني
ني ُم ْش ِف ِق َ
ت ََرى ال َّظالِ َ
ِمَّا ك ََس ُبوا (الشورى
)22

َلر َأي َته َخ ِ
اش ًعا
َ ْ ُ
َف ُه ْم ِم ْن َم ْغ َر ٍم ُم ْث َق ُل َ
ون
ُمت ََصدِّ ًعا ِم ْن َخ ْش َي ِة
(الطور )40
اللَِّ (احلرش )21
َو ََّلا ُ ِ
ض َب ا ْب ُن َم ْر َي َم
ِ ()45
ي َف ُظو َن ُه ِم ْن َأ ْم ِر اللَِّ
َْ
َم َث ًل إِ َذا َق ْو ُم َك منْ ُه
َي ِصدُّ َ
ون (الزخرف
(الرعد )11
)57

ُي ْع َر ُض َ
ون َع َل ْي َها
َخ ِ
ني ِم َن ُّ
الذ ِّل
اش ِع َ
(الشورى )45

َتكَاد َتي ُز ِمن ا ْل َغي ِ
ظ
ُ َ َّ َ ْ
(امللك )8

َفت ُِصي َبك ُْم ِمن ُْه ْم َم َع َّر ٌة
بِ َغ ْي ِ ِع ْل ٍم
(الفتح )25
َوا َّل ِذي َن ُه ْم ِم ْن
َع َذ ِ
اب َر ِّبِ ْم ُم ْش ِف ُق َ
ون

ِمَّا َخطِي َئ ِاتِ ْم ُأ ْغ ِر ُقوا
(نوح )25

النتائج والمناقشة

(املعارج )27

ا َّل ِذي َأ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن
ُجو ٍع َوآ َمن َُه ْم ِم ْن
َخو ٍ
ف (قريش )4
ْ

تناول هذا البحث تعليم املوضوعات النحوية باعتامد أمثلة املدونات اللغوية
املمثلة للغة ،وناقش موضوع املفعول ألجله من واقع مدونة القرآن الكريم (Quran
 )corpusاملحللة عىل املستويني الرصيف والنحوي ،واملتاحة عرب موقع جامعة ليدز
 Leedsاإلنجليزية .وقد اشتملت املدونة عىل أمثلة وشواهد كثرية للمفعول ألجله.
وغ َّطت أمثلة املدونة أغلب املسائل النحوية املتعلقة هبذا املوضوع .ومن املسائل
النحوية التي شملتها األمثلة والشواهد :تعريف املفعول له – رشوط نصبه – وجوب
جره عند غياب رشط من رشوط النصب – جواز جره عند استيفاء رشوط النصب –
جواز عمل غري الفعل (ما يشبه الفعل) فيه – جواز تقدم عامله عليه – جواز حذف
املفعول ألجله (يغلب هذا احلذف قبل مصدر مؤول من «أن» واملضارع) – األحكام
األعرابية للمفعول له (وجوب نصبه إذا جترد من «أل» التعريف واإلضافة – جواز
نصبه وجره إذا ُع ِّرف ب»أل» ،واألكثر جره بحرف اجلر – جواز نصبه وجره إذا جاء
مضا ًفا ،ويف هذه احلالة يتساوى النصب واجلر).
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الهوامش ()Endnotes

((( الزعبي وآخرون 2009
(((

Meyer C. 2002

((( مثل مدونة جامعة بنسلفانيا العربية ( ،)Penn Arabic Treebankومدونة
جامعة كولومبيا ( ،)The Columbia Arabic Treebankومدونة جامعة
براغ العربية (.)The Prague Arabic Dependency Treebank
((( /http://bibalex.org/ica/ar

((( 2014 ,Zaghouani

((( ( KACST Arabic corpus (www.kacstac.org.sa
((( http://corpus.quran.com

((( http://corpus.quran.com/treebank.jsp

((( زرتك طمعا يف كذا» ،أي« :الذي محلني عىل زيارتك الطمع» أو»الطمع محلني
عىل زياريت إياك»
( ((1أي  :حلفظها زيناها (الدر املصون).

( ((1يف هذه احلالة يكون اجلعل بمعنى اخللق فيتعدى ملفعول واحد وتكون «برشى»
منصوب عىل املفعول ألجله.
( ((1إذا ُفست بمعنى ِْ
«شعة».
ِّ
ٍ
يستطع منكم لعد ِم َط ْول نكاح املحصنات.
مضاف أي :و َم ْن مل
( ((1عىل حذف
ْ
( ((1أجاز بعضهم أن يكون (لع ًبا) مفعول ألجله بتضمني فعل ّاتذوا معنى اكتسبوا
متعدّ يا لواحد أي اكتسبوه ألجل اللعب (اجلدول يف إعراب القرآن).
( ((1ألجل متام النعمة

( ((1املعنى :إخاف ًة وطم ًعا

العكربي أن يكون مصدرا يف موضع احلال من الفاعل أو املفعول ،وأن
( ((1أجاز
ّ
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يكون مفعوال مطلقا نائبا عن املصدر أي تطول اجلبال طوال ،وأن يكون مفعوال
ألجله .وهو ضعيف ّ
قلبي( ،اجلدول يف إعراب القرآن).
ألن املصدر غري ّ

( ((1أي ألجل الرشاد

( ((1وكل واحد من «لتشقى» و»تذكرة» علة للفعل إال أن األول وجب جميئه مع الالم
ألنه ليس لفاعل الفعل املعلل ففاتته رشيطة االنتصاب عىل املفعولية والثاين جاز
قطع الالم عنه ونصبه الستجامع الرشائط

( ((2أجاز ابن خروف نصب املفعول له مع اختالف الفاعل حمتجا هبذه اآلية قائال إن
فاعل اإلراءة هو اهلل تعاىل وفاعل اخلوف والطمع املخاطبون وأجاب عنه ابن
مالك يف رشح التسهيل فقال« :معنى يريكم جيعلكم ترون ففاعل الرؤية عىل هذا
هو فاعل اخلوف والطمع» (الترصيح .)335/1
( ((2أفنعزل عنكم إنزال القرآن إعراضا عنكم.
( ((2أي :إحسانا منّا إليهام.

( ((2وعىل هذا فـ«آهل ًة» مفعول ٍ
ُ
حمذوف.
واألول
ثان،
ٌ

والرياح ا ُمل ْر َسالت.
الت ،أو واألنبياء ا ُمل ْر َسالت ،أو
( ((2أي :واملالئك ُة ا ُمل ْر َس ُ
ُ
املعروف ِ
ُ
حسان (الدر املصون).
واإل
ف:
ُ
وال ُع ْر ُ
ِ
بقعودهم خمال َف ًة له
( ((2أي:

ِ
ألجل َأ ْن َأ ْس َل ُموا ،فكذلك يف قولِهَّ :
{ال َُتنُّو ْا َع ََّل إِ ْس َال َمك ُْم}
( ((2أي :يمنُّون عليك
ِ
ُ
النصب موجود ٌة (الدّ ر املصون)
ورشوط
( ((2النكال :العقاب واجلزاء

«أن» َّ
( ((2إذا كان املفعول له ْ
و»أن» فإنّه جيوز إسقاط حرف اجلر منه عىل اإلطالق من
غري رشط؛ َّ
حرف اجلر عىل كل حال ،فتقول:
ف معهام
ُ
ألن هذين احلرفني ُي َذ ُ
«جئتك أن تكرمني» ،و»جئتك أنَّك كريم» ،ولو قلت« :جئتك إكرامك» ،أو
«جئتك كر َمك» مل جيز ،والبد من الالم (املقاصد الشافية).
ِ
«و َأ ْل َقى ِف َْال ْر ِ
اس َأ ْن َِتيدَ بِك ُْم» (النحل )15
( ((2كام يف َ
ض َر َو َ
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( ((3اإلعراب املفصل لكتاب اهلل املرتل.

( ((3األصل «وجعلنا يف األرض روايس ألجل أن تثبتها إذا مادت هبم» فجعل امليد
هو السبب ،وصار الكالم «وجعلنا يف األرض روايس أن متيد فتثبتها» ثم حذف
«فتثبتها» ألمن اإللباس إجيازا واختصارا ،كام تقول «أعددت هذه اخلشبة أن
يميل احلائط فأدعمه» ،ومعناه «أن ادعم احلائط إذا مال» وإنام قدم ذكر امليل
اهتامما بشأنه وألنه أيضا هو السبب يف االدعام ،واالدعام سبب يف إعداد اخلشبة
فعامل سبب السبب معاملة السبب ،وعليه محل قوله تعاىل « َأ ْن ت َِض َّل إِ ْح ُ
داها
َفت َُذك َِّر إِ ْح َُ
داها ُْال ْخرى» (إعراب القرآن وبيانه .)305/6

( ((3الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون.
( ((3أو «كي» املصدرية كام يف قوله «لِ َك ْي َل َيك َ
ُون َع َل ْي َك َح َر ٌج» (األحزاب )50
( ((3واجلار واملجرور متعلقان بأرسلناك املحذوفة
( ((3املعنى  :وإنه ألجل حب املال لبخيل
( ((3اجلنى الداين يف حروف املعاين

( ((3عىل حذف املفعول فيكون التقدير تلقون إليهم أرسار رسول اهلل بسبب املودة
التي بينكم (الدر املصون)

( -((3أي بسبب طغياهنم

( ((3يمد هلم يف آجاهلم يعمهون لطغياهنم

( ((4أي :بسبب القتىل (البحر املحيط يف التفسري  -ص )143/2
( ((4ألجل نرصة سبيل اهلل

( ((4ال إثم عليكم ألجل ما فعلن يف أنفسهن

( ((4ألجل ختلفهن عن املضاجعة معكم (مشكل إعراب القرآن)197/1
( ((4يك ِّثركم بسببه (اجلعل) بالتوالد

ورسورا (التفسري
فرحا
( ((4إذا قومك من ذلك وألجله يرتفع هلم َج َلبة وضجيج ً
ً
امليرس.)493 -
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قراءة في كتاب الدكتورة أفراح عبدالعزيز التميمي :نظام آلي للتقطيع والتوسيم النحوي العربي

قراءة في كتاب الدكتورة أفراح عبدالعزيز
التميمي :نظام آلي للتقطيع والتوسيم النحوي
العربي
د .سلطان المجيول *

( )

صدر هذا الكتاب يف طبعته األوىل عام 2020م عن دار كنوز املعرفة للنرش
وتضمن بعد املقدمة مخس َة فصول :التوسيم النحوي ،ومكونات
(عمن)،
ّ
والتوزيع ّ
بناء نظام التوسيم النحوي اآليل ،ونظام التوسيم النحوي اآليل املقرتح وتطبيقاته،
وتطبيق املنهج (التوسيم النحوي بفروعه الثالثة :الوسومات الرئيسة ،والوسومات

املوسعة باخلصائص الترصيفية) ،ثم النتائج والتوصيات.
الفرعية ،والوسومات ّ
أول :قراءة أولى
ً

حارضا يف أثناء قراءيت لفصول
كان نظا ُم ستانفورد للتقطيع والتوسيم النحوي
ً
هذا الكتاب .وعىل الرغم من تعدد أنظمة التوسيم النحوي العريب ،كوسوم بيز
 Biesوبادت  PADTومدى  MADAوأمريا  AMIRAومدامريا ،MADAMIRA
فقد كان ُ
مفتوح
عامل التناسخ ( reproducibleإمكانية تطبيق نظام الوسوم تطبي ًقا
َ
ُ
وعامل التناتج ( replicabilityإمكانية تطبيق نظام
املصدر عىل البيانات اخلاصة به)
مفتوح املصدر عىل بيانات أخرى) اللذان تتميز هبام وسوم ستانفورد
الوسوم تطبي ًقا
َ
متاحي يف نظام التقطيع والتوسيم النحوي الذي عملت الدكتورة أفراح التميمي
ْ
عىل تأطريه وتصنيفه وتطبيقه واختبار أدائه .وتتوفر أنظمة الوسوم بالشكل البحثي

* أستاذ اللغويات احلاسوبية والتطبيقية بجامعة امللك سعود.
أرسل البحث بتاريخ 2020/11/17م ،وقبل للنرش بتاريخ 2020/12/16م.
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يف عدة أنظمة ،لكنني ال أجد توفر تناسخها أو تنائجها إال يف نظام ستانفورد أو
يف النظام الذي تقرتحه مؤلفة هذا الكتاب .وكان ُ
متاحا يف
عامل التناسخ والتناتج ً
أيضا جز ًءا
الكتاب،
وحارضا يف املوقع املصاحب له يف  ،githubكام و ّفرت املؤلفة ً
ً
من البيانات ملعاينة أداء النظام عىل املدونة الفرعية (اإلصدار الرسمية)https:// :
.github.com/AfrahAltamimi/TamimiTags

ثانيا :قراءة ثانية
ً

استعرضت املؤلفة يف الفصل األول األسس العلمية واملنهجية للتوسيم
النحوي ،وأنواعه ،وأمهيته .واستفاضت يف تعداد أمهية التقطيع والتوسيم ،وهي
أمهية ال تقترص عىل تع ّلم اآللة للحاالت النحوية اإلعرابية للكلامت العربية فحسب،
عول عليه يف فهم املرحلة
بل تشمل فوائد هذا التع ّلم
املوجه  supervisedالذي ُي ّ
ّ
القبلية (اخلصائص الترصيفية-الرتكيبية) وفهم املرحلة البعدية (السامت الداللية).
وما دامت األنحاء اللغوية املشهورة (التوليدية ،والبنيوية ،والوظيفية) ذات نزعة
تركيبية ،فال عجب أن يكون منطلق فهم اللغة كامنًا يف طبيعة التجاذب attraction
والتنافر  repulsionبني أقسام (أحياز) الكالم .وتتطلب هذه الطبيعة من العقل
اللغوي البرشي حتليال معم ًقا يف معظم احلاالت ،فكيف بحال العقل اآليل الذي
حيتاج إىل مزيد من التع ّلم النوعي ألقسام الكالم يف اللغة العربية.

قدّ مت املؤلفة يف الفصل الثاين مكونات بناء أي نظام للتوسيم النحوي اآليل،
مع الوقوف عىل شواهد ألنظمة موجودة ،وحدّ دت أغراض التوسيم املبني عىل
إطار عينة من عرشة آالف كلمة من املدونة العربية ،كام ن ّبهت القارئ إىل أمهية تنويع
إطار املدونة عند تدريب أنظمة التوسيم النحوي؛ ألن هذا التنويع يكشف بعض
املتشاهبات التي يصعب حل مشكلتها ،كالوقوف عىل كلمة ( َدنَا) و( ُدنا) ،واختالف
الثانية عن األوىل بـ (أل) التعريف .هنا تكمن أمهية التجريد  tokenizationوبناء
نظا ٍم للتقطيع من أجل أن تتع ّلم اآللة كيفية التمييز بني هذا النوع من املتشاهبات،
وتتقرر آليا اسمي ُة الكلمة الثانية .ويتط ّلب
تتقرر آليا فعلي ُة الكلمة األوىل،
ّ
ولكي ّ
اختبارا لبيانات
هذا اإلجراء بيانات دقيقة التنويع ،ويتطلب تدري ًبا لغو ًيا ،ويتطلب
ً
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خف ّية ملعرفة أداء تع ّلم اآللة .وسيجد القارئ أن املؤلفة قد تصدّ ت يف الفصل األول
والفصل الثاين ملعظم اإلشكاالت التطبيقية التي تواجه أنظمة التوسيم النحوي،
فصلت يف الفصل الثالث والفصل الرابع النظام اآليل الذي اقرتحتْه للتقطيع
ثم ّ
والتوسيم النحوي.
ثالثا :قراءة ثالثة (التوسيم النحوي بين العقل اللغوي والعقل اآللي)

بلورت املؤلفة إطارا لتوسي ٍم نحوي يفتح رؤية لغوية جا ّدة .وأريدُ قبل البدء
احتاملي أساس ّيني من منظور العقل احلاسويب
يف طرح القراءة الثالثة أن أنوه إىل
ْ
الريايض املحض .األول :اآللة ال جتابه العقل البرشي النوعي املضطرب يف التفسري؛
ٍ
فأي عقل لغوي عريب
كمي دقيق غري متناهُّ .
ألن العقل احلاسويب التقني ذو إطار ّ
ينتظر من اآللة أن تكون عصا سحرية من الناحية النوعية ،وهو بذلك يكون بعيدً ا
ّ
كل البعد عن طبيعة الدوائر التطبيقية يف تع ّلم اآللة ،فتع ّلم اآللة أو التعلم العميق

(الفرع منه) للغة العربية ليس مواقف تفسريية ،وإن كانت بعض املشاريع فيه
حمسوبة عىل هذا النوع من املواقف ،كالتي ترى أن تع ّلم اآللة بالتلقني هو الذكاء
االصطناعي .وما دام الذكاء البرشي ليس معتمدً ا عىل التلقني ،لكون التلقني مجو ًدا،
فإن الذكاء االصطناعي ليس تلقينا وال يكون بجعل اآللة حماكاةً .ولو أن فري ًقا ابتكر
لنا روبوتا ُينشدُ لنا قصيد ًة عربية ،ثم نجعل منه ذكا ًء اصطناعيا ،فهذا ليس من الذكاء
االصطناعي بيشء ،إنام هو جمرد حماكاة .قد خيلط بعض اللغويني وبعض احلاسوبيني
بني حماكاة اآللة للعقل البرشي وبني تعلم اآللة والتعلم العميق ،كام قد خيلط البعض
بني إفادة اآللة بطبيعة التحليل اللغوي (تع ّلم اآللة) واالستفادة من اآللة يف التحليل
اللغوي (التطبيقات).

ولو جئنا إىل معاجلة اللغة العربية ،فاملرشوع العاملي املتعلق بالتقطيع فالتوسيم
استعملت هذا النظام
ونرشا .وقد
ُ
هو مرشوع ستانفورد؛ ألنه مرشوع مؤسيس ً
دعم ً
أكثر من ثامن سنوات ،وإين أراه مع ذلك مميزا .لكن ،ماذا عن النظام اآليل للتقطيع
يتعمق فيها
أطر حيتاج إىل أن ّ
والتوسيم النحوي العريب املطروح يف الكتاب؟ هناك ٌ
العقل اللغوي قبل أن يق ّيم أداء الذكاء االصطناعي يف معاجلة اللغة العربية ،فالعقل

381
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

كم ّي هائل ،ويتط ّلب من العقل اللغوي أن يتو ّقف عند النواتج
اآليل ُيدركها بامتياز ّ
النوعية لبعض خمرجات هذا اإلدراك اآليلُ ،فياجع األخطاء املعدودة ليصححها،
َ
رشط أن ُي ّق َق هدف
يقلص من التصنيف النحوي ،أو يزيد يف التصنيف النحوي،
أو
ّ
حتسني أداء النظام اآليل بشكل أعىل.
رابعا :قراءة رابعة (إمكانات النظام المقترح)
ً

سأذكر يف اآليت جهد املؤلفة يف النظام املقرتح الذي قامت ببنائه لتقطيع النص
العريب وتوسميه نحو ًّيا .حدّ دت املؤلفة نظام التوسيم النحوي اآليل املقرتح وتطبيقاته
فجردت الكلامت العربية يف إطار عينة مدونتها املختارة ،املكونة
يف الفصل الثالثّ ،
من عرشة آالف كلمة ،وإجراء التجريد  tokenizationإجرا ٌء أساس ،وقد أخذت
املؤلفة يف احلسبان عدم إجراء بعض التجريد الذي من شأنه إحداث إخالل يف
املجردة ،فلم تفصل التاء يف (طلحة) ويف (حقيبة) ،ومل ي َط ْل إجراء
توسيم الكلمة
ّ
الضامئر املتصلة للمتكلم ،واملخاطب ،والغائب ،واملفرد ،والتثنية ،واجلمع،
التقطيع
َ
والتذكري ،والتأنيث ،كام مل ي َط ْل حروف املضارعة (أنيت) ،وذلك لسببني؛ أوهلام:
جمانبة ما سيطرأ من خطأ عند التوسيم النحوي اآليل ،وثانيهام :تسهيل وضع نظا ٍم
املوسع باخلصائص الترصيفية .وبذلك ،حدّ دت املؤلفة متغريات
للتوسيم النحوي ّ
التقطيع القائمة عىل املبنى التقسيمي النحوي ،وذلك يف مهزة االستفهام والتسوية،
وحرف اجلر أو القسم (الباء) ،وتاء القسم ،وحرف االستقبال (السني) ،و(عن)
املدغمة نوهنا يف ميم (من) و(ما) ،و(من) املدغمة نوهنا كام يف (ممن ،ومماِ ،
وم ّم)،
و(يف) املتصلة بــ (من) ،وفاء الرشطية ،وفاء السببية واالستئنافية والعاطفة ،وكاف
اجلر ،والم (الالم) اجلر ،والم األمر ،والم التأكيد ،وهاء التنبيه ،وحروف اجلر (الباء،
ويف ،والالم ،وعىل ،وإىل ،وحتى) املتصلة بـ (ما االستفهامية املحذوفة األلف) ،وإذ
الظرفية املتصلة بـ (حني) ،و(عند) ،و(وقت).

رسمت متغريات التقطيع؛ فبعد تأطري
َر َس ْ
مت املؤلفة إطار التجريد الذي به ّ
ِ
واملوسعة
متغريات التقطيع ،وضعت إطار الوسوم النحوية الرئيسة والفرعية
ّ
باخلصائص الترصيفية .ومن شأن هذه اإلجراءات الثالثة املتتابعة أن جعلت
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واضحا ،وهذا ما ال ُيمكن لنا
التحليل اآليل للنص العريب املتمثل يف إطار عينة املؤلفة
ً
أن نراه يف وسوم أخرى غري وسوم املؤلفة .وجعلت املؤلفة الوسوم الرئيسة متمثلة
من أقسام الكالم التي وضعها متام حسان يف كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها).
وفق تفاصيل
ومن منطلق هذه األقسام ،وضعت املؤلفة الوسوم النحوية الفرعية َ
املوسعة باخلصائص
التقسيامت الفرعية ألقسام الكالم السبعة .أما يف الوسوم
ّ
وسم ،وهي عبارة عن وسوم رئيسة
الترصيفية ،فقد بلغ ما صنّفته املؤلفة ً 398
وفرعية مرك ّبة يدويا بشكل يصف احلاالت الترصيفية-الرتكيبية التي جاءت عليها
الكلامت يف إطار العينة.

يف الفصل الرابعُ ،يسب للمؤلفة وضع تقييمني اثنني؛ أوهلام :تقييم لغوي،
وثانيهام :تقييم آيل .وط ّبقت املؤلفة نموذج احلقول العشوائية املرشوطة conditional
 ،random fieldsوهو من أذكى النامذج اآللية يف تقييم أداء التصنيف آليا .وللمؤلفة
دور جديد عىل املهتمني بالتوسيم النحوي ،نجده يف قياس االنتقاالت االحتاملية
(صفحة  269و .)270وتتعلق هذه القياسات بأداء النظام الذي اقرتحته املؤلفة
عىل مستوى الوسوم الرئيسة والفرعية واملوسعة .ومن النادر -يف تع ّلم اآللة ببيانات
املوسعة التي بلغت 389
ذات خصائص متشعبة ومتباينة كاخلصائص الترصيفية ّ
وسم -أن يتحىل هذا التع ّلم بالعشوائية املنضبطة؛ لكن نسب أداء النظام ظهرت
ً
بشكل شبه متطابق يف أثناء التقييم يف كتاب املؤلفة .وسأقف هنا عند نسب الصحة
 accuracyوالدقة  precisionواالسرتجاع  ،recallفيام ُيعرف بمصفوفة االرتباك
.confusion matrix

أشارت املؤلفة إىل أن معظم أنظمة التوسيم النحوي املشهورة،كنظام ستانفورد
ومدى وأمريا ،ال تُفصح عن قيمة الدقة واالسرتجاع .ومما ُيسب للمؤلفة يف هذا
السياق عرضها نِسب الصحة والدقة واالسرتجاع ألنظمة الوسوم النحوية املقرتحة.
فقياس الصحة يعني النسبة املئوية للوسوم النحوية الصحيحة عند تصنيف الكلامت
العربية يف البيانات ،واالكتفاء بالصحة  accuracyال يكفي إليضاح جودة النظام
وأدائه عندما تكون أصناف أقسام الكالم متباينة وغري متزنة .ولو أن أقسام الكالم
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تتوازن يف النص العريب من حيث الورود توازنًا عدد ًياْ ،
كأن حتتل الوسوم االسمية
الربع األول من النص ،وحتتل الوسوم الفعلية الربع الثاين ،وحتتل وسوم الصفات
الربع الثالث ،وحتتل وسوم البقية الربع الرابع ،لكانت نسبة الصحة كافية ومقبولة
نوعا ما .لكن النص اللغوي ال يكون كذلك بطبيعة احلال ،وعليه جتيء رضورة
اإلبالغ عن نسبة الدقة واالسرتجاع ،لكون الدقة كاش ًفا عد َد التصنيفات اإلجيابية
اخلاطئة ،وكون االسرتجاع كاش ًفا عد َد التصنيفات السلبية الصحيحة ،ثم يزيد
قياس  F1تقييم كل من الدقة واالسرتجاع ،ل ُيعطي بذلك القيمة النهائية ألداء نظام
التوسيم بشكل كامل.

ٌ
كل من نسبة الصحة والدقة واالسرتجاع و F1شبه متطابق يف املجموعات
ِ
سب الوسوم الرئيسة فوق
التوسيمية النحوية الثالث التي اقرتحتها املؤلفة ،فن ُ
ِ
ِ
املوسعة فوق
سب الوسوم
سب الوسوم الفرعية فوق الثامنني ،ون ُ
التسعني ،ون ُ
ّ
السبعني .وعىل الرغم من أن احلاسوبيني يرون أمهية التقييم التقني من حيث الرسعة
واألداء وصحة النموذج بعد اختباره ،فإن التقييم اللغوي يضع احلاسوبيني يف بعض
ٍ
مفرتق من الطرق .وتكمن أمهية التقييم اللغوي يف فحص البيانات
األحيان عند
ْدر عىل حد علمي أن نجد أبحا ًثا حاسوبية تُتيح
اللغوية التي ُد ّرب هبا النظام ،و َين ُ
نسب الصحة ،وأمثل ًة خمتارة يف جداول منشورة يف
البيانات اللغوية ،فال نجد إال
َ
أوراق علمية ،مما يتط ّلب أن تكون هذه البيانات متاحة لغرض التقييم اللغوي الذي
حسن كثريا من األداء اآليل (التقني).
بدوره س ُي ّ
خامسا :قراءة خامسة (ختامية)
ً

املعالات
تبدأ املرحلة القبلية يف معاجلة اللغة العربية بالتقطيع والتوسيم .ومعظم
ََ
إن مل يكن كلها -تتطلب تطبيق التقطيع والتوسيم من أجل فه ٍم أعىل لطبيعة بنياتالنص العريب الرتكيبية والداللية .ومن املعاجلات التي حتتاج إىل معاجلة قبلية كالتنقيح
والتقطيع والتوسيم ،استخراج احلقائق من املعلومات يف النص ،وحتليل املشاعر،
والرتمجة اآللية ،ونمذجة املوضوع ،إلخ.
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املطورين يف اللغويات احلاسوبية إىل نظام ستانفورد للتقطيع
يلجأ معظم
ّ
والتوسيم ،لكونه ُيقدّ م معاجلة قبلية مقبولة .ومن زاوية واقع التطوير يف املعاجلة،
مشهورا ليس ألنه نظام ّ
يتحل بسامت حتليلية عميقة ،بل ألنه نظام
يبقى هذا النظام
ً
وقوي يف معاجلة اللغة الطبيعية .ومن سامت االبتكار أن يكون العمل
مؤسيس دويل
ّ
قابال للتطوير ،وكل عمل يسعى إىل بسط آفاق البقاء والتطور مستقبال حيتاج إىل أن
ُيتيح فيام انتهى إليه أبوا ًبا مفتوحة (غري مغلقة) لعدد من األفكار االبتكارية .ومن
مرشعة عىل الدوام ،وأن تكون األسئلة
رشوط االبتكار أن تكون أبواب األفكار ّ
تفوق حجم التدريب واالختبار
والفرضيات ذات أرجحيات احتامل ّية تتوافق مع ّ
والنتائج .وأظن أن اإلطار الذي اقرتحته املؤلفة سيعيد النظر يف اجتاهات التوسيم
النحوي للغة العربية ،كام سيعيد النظر يف معاجلات النص العريب القديم ،والنص
في) وال ّلهجي.
العريب احلديث بمستوييه النموذجي (األديب واألكاديمي ُّ
والص ُح ّ

النظر يف رضورة
س ُيعيد النظا ُم املقرتح عىل صعيد جمموعة الوسوم الرئيسة
َ
اخلروج من قيد التوسيم اآليل البسيط القائم عىل ثالثية التقسيم املنطقي (اسم وفعل
وحرف).

ويف نظام الوسوم الفرعية النحوية املقرتحة من املؤلفة مزية ال تقترص عىل أدائه
ٍ
ألغراض
اآلين ،بل تظهر يف تطبيقاته الالحقة عىل بيانات لغوية متنوعة بتنوع الزمن،
وأفرتض هنا أن هذه الوسوم الفرعية ستتحسن لو ُط ّبقت عىل
تتحدّ د بتحسني األداء.
ُ
بيانات كبرية متنوعة بتنوع الزمن ،لتظهر  -عىل سبيل االفرتاض -أربع جمموعات
توسيمية هلذه الوسوم الفرعية :جمموعة وسوم النص القرآين ،وجمموعة وسوم النص
العريب النثري القديم ،وجمموعة وسوم النص العريب الشعري القديم ،وجمموعة
وسوم النص العريب املعارص.

أما الوسوم املوسعة باخلصائص الترصيفية ،فتكون إلجراءات حتسني األداء
بالتنوع النموذجي واللهجي ،وبناء عىل هذه القراءة،
عىل جمموعة بيانات متنوعة
ّ
سأفرتض أهنا ستكون فاحت َة ٍ
باب ملعاجلة مشكالت املزج ّية  fusionالتي تتصف هبا
اللغة العربية بامتياز يف تراكيبها النموذجية واللهجية املعارصة.
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من االجتاهات املستقبلة يف التوسيم النحوي :التعلم العميق .ويتطلب هذا النوع
من تع ّلم اآللة بيانات تدريب ضخمة ،فتع ّلم اآللة بنامذج الشبكات العصبية عىل
أقسام الكالم ،وتدريبها عىل ذلك ،يف بيانات تصل إىل مئات اآلالفُ ،يعدّ أساس
أي مرشوع يف هذا املجال .ولو ح ّققت املؤلفة هذا عىل مستوى الوسوم الرئيسة ثم
عىل مستوى الوسوم الفرعية ،فسيكون مرشو ًعا عمي ًقا يف جمال معاجلة اللغة العربية
الطبيعية.

ي َبقى عىل املؤلفة بعد هذا املنجز العميق يف مرشوعها أن تسعى إىل تصميم
واجهات استخدام لكل نوع من هذه الوسوم ،وإظهار تطبيقات قائمة بذاهتا ،لتتيح
للغويني وغري اللغويني ممن ال يتعاملون مع لغات الربجمة االستفادة من نظام التقطيع
والتوسيم النحوي املقرتح يف أبحاثهم ومشاريعهم ذات العالقة.
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عبدالعزيز العصيلي العالم الذي افتقدته
اللغويات التطبيقية
د .هند بنت شارع بن عائض القحطاني *

( )

مقدمة

جاءت فكرة هذا املقال التأبيني من اتصال تلقيته من األستاذ الدكتور نارص بن
عبداهلل الغايل يطرح فيه فكرة كتابة مقال يبني إسهامات الراحل يف جمال الدراسات
اللغوية ويربز قيمته العلمية والعملية ،وينرش يف املجلة التي كان يرأس حتريرها حتى
وافته املنية .وقد وجدت هذه الفكرة صدى يف نفيس لكوهنا أوال تعبريا عن وفاء
ترشفن بالتتلمذ عىل
أستاذ لزميله الراحل ،وألنني ثانيا كنت من الطالبات اللوايت ّ
يديه .وهي فكرة تريض ،والشك ،رغبة طالبه وطالباته عموما .واستقر األمر يف
نفيس عىل حتوير الفكرة من كتابة مقال يرصد إسهاماته يف جمال تعليم العربية ،إىل
كتابة مقال يف تأبني الراحل يصدر يف العدد التايل لوفاته ،يرمحه اهلل ،وفا ًء له واعرتافا
باألثر الذي خ ّلفه يف املجال ،وألنه يرمحه اهلل كان رئيس حترير هذه املجلة املوقرة.
وحني عزمت األمر ورشعت يف الكتابة هذا املقال ،تواصلت مع نجل الراحل،
األستاذ عبد اهلل العصييل ،باعتباره خري مصدر يمكن أن يزودين باملعلومات املوثقة
عن والده الراحل.

* معهد اللغويات العربية بجامعة امللك سعود
أرسل املقال بتاريخ 2021/1/5م ،وقبل للنرش بتاريخ 2021/2/3م.
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من أين أبدأ احلديث عن األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم العصييل ،يرمحه
اهلل؟ أمن حياته العلمية واختياره للتخصص؟ أم من حياته العملية ومها ّمه اإلدارية
التي صنعت بعد فضل الرمحن نقاط حتول كبرية يف امليدان ويف حياة اآلخرين؟

لقد سعى األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم العصييل منذ تعيينه عميدا ملعهد
تعليم اللغة العربية الفتتاح قسم للطالبات ألول مرة عام 1425هـ ،وقد أتيحت
الفرصة بذلك لإلناث ألن يتخصصن يف تعليم العربية للناطقات بغريها ،وحيصلن
عىل درجات علمية عليا يف جمال اللغويات التطبيقية .ويف أثناء إرشافه عىل عامدة املعهد
أيض ًا ،افتتح برنامج الدكتوراه يف ختصص اللغويات التطبيقية للطالب والطالبات،
وتغري مسمى برنامج املاجستري من «تأهيل معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها»
إىل «علم اللغة التطبيقي» .ويف عهده كذلكُ ،عينت أول معيدة يف القسم النسائي
املستحدث يف املعهد لتعنى بشؤون طالبات املاجستري والدكتوراه ،ويف الربامج غري
املكثفة لتعليم اللغة العربية للناطقات بغريها.

والبد من التأكيد عىل إجيابية املشاعر التي انتابتني عندما رشعت يف كتابة هذا
تعرفت عليه أيام دراستي عىل يديه ،ففي
املقال؛ والتي تكونت يف مرحلة سابقة حني
ُ
املراحل املنهجية لدراسة املاجستري والدكتوراه كان الرجل غاية يف احلزم والرصامة
مع طالباته يف أثناء املحارضات ،ال يكاد يسمح بمقاطعة اسرتسال الدرس ،إال
إذا كان يف املادة العلمية صعوبة حتتاج إىل استيعاب الطالبات قبل االنتقال للنقاط
األعمق يف املحارضة ،ثم ينهي املحارضات باحلمد والدعاء للطالبات بأبوية معهودة
منه خلقت الود واملشاعر التي نحملها جتاهه.
نشأة الدكتور العصيلي:

ولد الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العصييل عام 1375هـ ،يف بلدة الشقة
الواقعة شامل مدينة بريدة بالقصيم ،وتلقى تعليمه االبتدائي فيها وحصل عىل شهادة
املرحلة املتوسطة والثانوية من املعهد العلمي بمدينة بريدة.
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مسيرته العلمية:

درس الدكتور العصييل يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وحصل
عىل درجة البكالوريوس يف اللغة العربية وآداهبا عام 1402هـ1982/م .ثم عىل
درجة املاجستري يف علم اللغة التطبيقي من اجلامعة نفسها عام 1405هـ1985/م.
ثم ابتعث إىل الواليات املتحدة األمريكية وحصل عىل درجة ماجستري أخرى يف تعليم
اللغات األجنبية من جامعة بيتسربغ  ،University of Pittsburghعام 1410هـ
1990/م .ثم حصل عىل درجة الدكتوراه يف علم اللغة التطبيقي /تعليم اللغات
األجنبية ،من اجلامعة نفسها عام 1414هـ1993/م ،وختصص يف جمال اكتساب
اللغة (أحد ميادين علم اللغة النفيس) ،وكان عنوان رسالته هو (اكتساب الناطقني
بالعربية للمفاعيل املبارشة وغري املبارشة يف اللغة اإلنجليزية) The Acquisition
.of Dative Alternation in English by Native Speakers of Arabic

مسيرته األكاديمية:

عمل الدكتور العصييل معيد ًا بقسم علم اللغة التطبيقي يف معهد تعليم اللغة العربية
عامي 1403هـ1983/م
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض بني
ْ
وحتى عام 1405هـ1985/م .ثم ترقى إىل درجة حمارض يف القسم نفسه عام
وعي بعد رجوعه من االبتعاث أستاذ ًا مساعد ًا يف القسم
1405هـ1985/مّ .
نفسه عام 1414هـ .1993/ثم ترقى إىل درجة أستاذ مشارك يف القسم عام
 ،2001/1422ثم إىل درجة أستاذ يف القسم بتاريخ 1428/1/15هـ2007/م.

يف بداية حياته الوظيفية ،عمل الدكتور مرشف ًا عىل برنامج الدورات اللغوية يف
عامي 1405-1404هـ1985-1984/م؛ ثم وكي ً
ال
معهد تعليم اللغة العربية بني
ْ
لقسم علم اللغة التطبيقي من  1414إىل 1415هـ1984/م1985-م .فرئيس ًا

للقسم نفسه من 1415هـ إىل 1420هـ1994/م2000-م .ثم ُجدد ترشيحه
رئيس ًا للقسم نفسه من عام 1421هـ إىل 1423هـ2001/م2003-م .و ُع ّي بعد
ذلك وكي ً
ال ملعهد تعليم اللغة العربية من 1423هـ إىل 1425هـ2005-2003/م.
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ثم ّ
تول عامدة معهد تعليم اللغة العربية ،وكان عضوا يف جملس جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ملدة ثامين سنوات من 1426 /1/6هـ1434/3/4-هـ.
نشاطاته واهتماماته:

مل ينحرص عمله يرمحه اهلل يف التدريس اجلامعي والعمل عىل ما ينفع ويطور
العمل اإلداري يف املعهد ،فقد تنوعت اهتامماته فكان عضو ًا لرابطة معلمي اللغات
األجنبية يف الواليات املتحدة األمريكية منذ عام 1408هـ1988/م .وتقلد عضوية
جملس أندية الطلبة السعوديني ومدارس أبناء املبتعثني يف الواليات املتحدة األمريكية
وكندا من عام 1409هـ حتى عام 1413هـ1988/م1993-م.

وكان عضو ًا يف رابطة معلمي اللغة العربية يف أمريكا الشاملية منذ عام
1409هـ1989/م .وتقلد رئاسة املدرسة السعودية يف مدينة بيتسربغ بأمريكا
من عام 1409هـ حتى عام 1413هـ1988/م1993-م .وإضافة إىل عضويته
يف رابطة معلمي اللغة العربية حتت إرشاف املنظمة العربية للرتبية والعلوم
والثقافة ،كان الدكتور نائب ًا لرئيس نادي الطلبة السعوديني يف مدينة بيتسربغ عام
1412هـ1992/م .وكان كذلك عضوا يف جلنة صياغة مناهج كلية الدراسات

اإلسالمية يف رساييفو بجمهورية البوسنة واهلرسك خالل عام 1415هـ1995/م.

ويف عام 1422هـ أصبح عضوا يف جملس عامدة الدراسات العليا بجامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية وذلك حتى عام  ،2006-2001/1427ثم انضم إىل عضوية
جملس عامدة شؤون املعاهد يف اخلارج من عام 1426هـ حتى 1427هـ2005/م-
2006م .وتقلد رئاسة جلنة لتأليف بعض املقررات اللغوية بوزارة الرتبية والتعليم
يف اململكة العربية السعودية عام 1426هـ .2006/ثم أصبح عضوا يف جلنة النظام
الشامل يف اجلامعة عام 1427-1426هـ2007-2006/م ،ويف اللجنة العلمية
للغة العربية بوزارة الرتبية والتعليم عام 1425/1424هـ،2005-2004/
وكذلك يف جلنة التنسيق للجنتي معجم التعليم العام (االبتدائي واملتوسط والثانوي)
بمدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية منذ عام 1424هـ 2003/م  .وكان أيض ًا
عضوا يف جملس معاهد تعليم اللغة العربية يف املنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة
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منذ عام 1425هـ 2004/م ،وعضوا منذ عام 1425هـ يف اهليئة االستشارية ملجلة
تعليم اللغة العربية التي تصدرها جامعة إفريقيا العاملية.

الرواد يف جلنة القياس يف اختبارات الكفاية ملتعلمي
وكان الراحل من األعضاء ّ
اللغة العربية بوزارة التعليم العايل عام 1428هـ2007/م2008-م .ويف عام
1431هـ أصبح عضو ًا مؤسس ًا يف مجعية اإلعاقة السمعية يف القصيم -بريدة منذ
1431هـ حتى وافته املنية رمحه اهلل .ويف عام 1432هـ أصبح رئيس ًا للجنة وثيقة
اللغة العربية يف املدارس األجنبية يف اململكة العربية السعودية.

يضاف إىل ما سبق عضويته يف جلنة املنح يف اجلامعة منذ عام 1429هـ1434-هـ.
ويف عام 1433هـ ،صار عضو ًا يف اللجنة التحضريية ملؤمتر املحتوى العريب الرقمي
عىل اإلنرتنت بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية .وترأس وفد جامعة اإلمام
يف املعرض الدويل للجامعات اآلسيوية 2012م .كام ترأس اللجنة التي شكلتها
اجلامعة للتفاوض مع قسم الدراسات الرشقية بجامعة دانكوك بكوريا اجلنوبية،
1434هـ .وكان عضو ًا لثالثة أعوام (1437-1434هـ) يف جلنة التحكيم جلائزة
وزارة الثقافة يف اململكة العربية السعودية ثم عضو ًا يف اللجنة العليا الختيار الفائزين
بجائزة امللك فيصل العاملية للغة العربية واألدب ،وعضو ًا يف جلنة (مناهج) التابعة
ألوقاف الشيخ سليامن الراجحي .كام توىل رئاسة هيئة حترير جملة اللسانيات العربية
الصادرة عن مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية منذ إنشائها
عام 2015م إىل أن وافته املنية رمحه اهلل هناية عام 2020م.

مؤلفاته:

متيزت كتب العصييل يرمحه اهلل بوضوح اهلدف وصحة اللغة وسالسة الفكرة
وسهولة املأخذ ،ففي كتابه «النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية» ،الذي
ألفه يف عام 1420ه ،قدم للقراء عرض ًا ميرس ًا ملسرية زهاء قرن من التفكري اللغوي
ليقفو أثر اجتاهات ومناهج ونظريات أثرت
واللغوي النفيس يف قضايا تعليم اللغة؛
َ
يف مناهج الدراسات اللغوية العربية بوجه عام ،وتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
بوجه خاص .فعرض صورة جلية لربامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها التي
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بدأت إرهاصاهتا يف أواخر القرن اهلجري املايض؛ عندما جلأ كثري من القائمني
عليها إىل مناهج تعليم اللغات األجنبية املعروفة يف بالد الغرب لالستفادة منها،
وبخاصة برامج تعليم اللغة اإلنجليزية لغة ثانية أو أجنبية يف بريطانيا والواليات
املتحدة األمريكية ،فنقلوها إىل اللغة العربية مبارشة ،من غري عودة إىل الرتاث العريب
اإلسالمي ،للبحث عن نظرية لغوية تطبيقية ،أو حماولة تطبيق منهج نظري تراثي عىل
تعليم العربية لغة ثانية أو أجنبية (العصييل ع ،.النظريات اللغوية والنفسية وتعليم
اللغة العربية.)1999 ،

ويف عام 1423هـ ،صدر له كتاب «أساسيات تعليم اللغة العربية» ،ويف تقديمه
للكتاب الحظ أن اإلقبال عىل تعلم اللغة العربية وتعليمها للمسلمني الناطقني
بغريها منذ العصور األوىل للدولة اإلسالمية أمر طبيعي ومألوف ،بل رضورة من
رضورات هذا الدين الذي عم أرجاء املعمورة .وألن احلديث عن أساليب تعليم

اللغة العربية وطرائق تدريسها للناطقني بغريها يف تلك احلقبة الزمنية حيتاج إىل
دراسات مستقلة تتطلب أدوات بحثية خاصة للبحث يف هذه الظاهرة يف كتب الرتاث
ورصدها وتصنيفها ثم مقارنتها باألساليب املعارصة يف تعليم اللغات األجنبية ،فقد
رصف اهتاممه إىل هذه القضية ليبني أن املطلع عىل مصادر اللغة العربية ،وتارخيها،
وأساليب تعلمها وتعليمها ،يدرك أن أساليب تعليمها بوصفها لغة ثانية يف العصور
األوىل ختتلف عن األساليب التي يتحدث عنها املختصون بتعليم اللغة العربية
للناطقني بلغات أخرى يف عرصنا احلارض .ذلك أن تعلم العربية يف تلك العصور
كان نابعا من دوافع تكاملية للحاجة إىل فهم اإلسالم ولغته ،واالندماج يف البيئة
اإلسالمية العربية ،واملشاركة يف بناء الدولة اإلسالمية التي كانت حتكم معظم العامل
املعروف آنذاك .أما تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى يف عرصنا احلارض
فمستمد من أساسيات تعليم اللغات األجنبية وطرائق تدريسها ،ويف ظل تطور
ميدان تعليم اللغة العربية يف اآلونة األخرية ،وافتتاح عدد غري قليل من املعاهد
واملدارس واملراكز لتعليمها يف داخل البالد العربية وخارجها ،وقيام عدد ال حيىص
من املتخصصني يف هذا امليدان ،الحظ يرمحه اهلل أن امليدان بحاجة إىل كتاب جيمع
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بني دفتيه القضايا األساسية التي ينبغي أن يعرفها من يعمل يف ميدان تعليم العربية
للناطقني بغريها ،إرشاف ًا وختطيط ًا وتأليف ًا وتدريس ًا ،سواء أكان من املتخصصني هبا
أم من غريهم (العصييل ع .)2002 ،.ومن أهم ما جيعل هذا الكتاب مرجعا عربيا
أساسيا يف امليدان ،أنه انفرد بفصول خلصائص اللغة العربية ،وفصول ملشكالت
تعليمها وتعلمها ،وفصول للطرائق املناسبة لتعليمها من غري كثرة ترمجة أو نُقول
ومن غري استنساخ للتجارب العاملية اخلاصة بتعليم اللغات األخرى وتطبيقها عىل
لغتنا العربية.
ويف متهيده لكتابه الثالث «طرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى»،
ركّز الدكتور العصييل اهتاممه من بني ميادين علم اللغة التطبيقي عىل تعليم اللغات
األجنبية ،بل إنه جعل تعليم اللغات األجنبية أبرز ميادين علم اللغة التطبيقي الذي
يندرج حتته طرائق تعليم اللغات ،وإعداد املناهج واملقررات ،وتأليف الكتب

وإعداد املواد التعليمية ،واختبارات اللغة ،وخمتربات اللغة ،والتحليل التقابيل
وحتليل األخطاء .ون َّبه -يرمحه اهلل -إىل أن تسمية هذا الكتاب بطرائق التدريس
من باب التغليب ،أي من باب تسمية الكل باسم اجلزء؛ ألنه اشتمل ،باإلضافة إىل
الطرائق ،عىل مذاهب ومداخل يف تعليم اللغات األجنبية ،تعد أساس ًا نظري ًا لكثري
من هذه الطرائق ،بل إن بعضها ال خيتلف كثري ًا عن الطريقة التي تنتمي إليه .وقدم
هلذه الطرائق بتمهيد تارخيي موجز يضمن املالمح العامة للعلم الذي تنتسب إليه
هذه الطرائق واملذاهب ،وهو علم اللغة ،بفرعيه النظري والتطبيقي ،الذي يعدّ
تضمن الكتاب رشوح ًا إضافية
تعليم اللغات األجنبية أبرز ميادينه التطبيقية .وقد ّ
لكيفية نشأة الطرائق ونموها وانتشارها؛ ولعل ذلك يفتح آفاق ًا ملعلم اللغة العربية،
املوجه إليه هذا الكتاب ،فيسعى إىل التجديد يف أساليبه لتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها .وكعادته يف خواتيم كتبه -يرمحه اهلل -ختم الكتاب بقائمة من املصطلحات
التي ورد ذكرها يف الكتاب ومل ترشح بشكل مفصل ،ورتبها ترتيب ًا عربي ًا ،ورشحها
باللغة العربية ،ثم صنفها مرة أخرى باللغة اإلنجليزية (العصييل ع.)2002 ،.
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وقد قدّ م لكتابه «علم اللغة النفيس» بأنه قد مجع يف مباحثه وموضوعاته ما هيم
القارئ العريب يف امليدان ،ورتبه ترتيب ًا لغوي ًا نفسي ًا؛ يتفق مع طبيعة هذا العلم بوصفه
فرع ًا من فروع علم اللغة وفق االجتاه احلديث يف علم اللغة ،وهو االجتاه الذي يرى
أن اللغة اإلنسانية معرفة فطرية ال بنية شكلية ،وأن دراستها جيب أال تقترص عىل
األبنية الشكلية الظاهرة ،وإنام تشمل -باإلضافة إىل ذلك -اجلوانب العقلية املعرفية
يف فهم اللغة واستعامهلا واكتساهبا وتعلمها وتعليمها ،وما يرتبط بذلك من مسائل
ومشكالت .فهو ليس كتاب ًا خمصص ًا للحديث عن قضية لغوية نفسية حمددة والتعمق
فيها ،وإنام هو مدخل جامع شامل جلميع املوضوعات التي تتضمنها مصادر هذا
العلم؛ ملساعدة القارئ العريب عىل معرفة أصول هذه املوضوعات ،وجماالت،
ومناهج البحث فيها ،لينطلق إىل البحث الدقيق ،ويستفيد منها يف التطبيق.
وحتدث يف فصول الكتاب ومباحثه عن املعاجلات النفسية ملستويات التحليل

اللغوي املعروفة :األصوات ،والرصف ،والنحو ،واملفردات ،والداللة .كام حتدث
عن اجلوانب العصبية يف اللغة ،واجلوانب العضوية والفيزيائية يف العمليات
التواصلية ،ثم عن اكتساب اللغة األم وعن اكتساب اللغة الثانية ،وخصص فصوال
أخرى للحديث عن املشكالت اللغوية التي تؤثر يف فهم اللغة واستعامهلا ونموها،
وعن نظريات القراءة يف ضوء علم اللغة النفيس .ويف الفصل األخري ،حتدث عن
لغة اإلشارة للصم من حيث طبيعتها وقواعدها واكتساهبا .وذيلت فصول الكتاب
بقائمة من املصطلحات اللغوية النفسية الواردة يف ثناياه (العصييل ع.)2006 ،.
ومن املؤلفات التي أنتجها الراحل يرمحه اهلل ،مؤلفات باملشاركة بتكليف من
وزارة التعليم .ومن أمهها كتاب للنظام اجلديد املقر باملرحلة الثانوية نظام املقررات،
ملسارات ختصصات العلوم اإلنسانية ،وهوعبارة عن كتاب إثرائي بعنوان «اللغة
العربية ،»7وارتأت املجموعة املشاركة يف الكتاب بأن يتصدر الكتاب بتقديم يوضح
موضوعات مهمة حيتاج إليها طالب املرحلة الثانوية؛ بعضها عام يف اللغة اإلنسانية
وبعضها خاص باللغة العربية ،وهذه املوضوعات ال تُقدّ م عادة يف مقرر من املقررات

ربيع اآلخر 144٢هـ  -يناير  202١م

394

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

العدد ١٢

عبدالعزيز العصيلي العالم الذي افتقدته اللغويات التطبيقية

املوجهة للغة العربية ،كالرصف والنحو والبالغة واألدب ،ومتيز عرضها بأسلوب
يناسب مستوى الطالب يف هذه املرحلة (و+العصييل.)2007 ،

ومن مشاركاته األخرى يف منشورات وزارة التعليم كتاب ألفه مع جمموعة من
اخلرباء ،بعنوان «وثيقة اللغة العربية للمدارس األجنبية يف اململكة العربية السعودية»،
وهو وثيقة متثل املرحلة األوىل يف اجتاه حتقيق أهداف تعليم اللغة العربية يف املدارس
األجنبية والعاملية؛ فرتسم خطوط العمل فيه ،وتضع أساساته التي سوف يبنى عليها
أي عمل يف املواد التعليمية املقررة ،مع ترك جوانب واسعة للمؤلفني تسمح هلم
باالجتهاد واإلبداع .وتضمنت هذه الوثيقة جوانب نظرية وتطبيقية ،منها اإلطار
العام لبناء مناهج اللغة العربية ،واألهداف العامة واخلاصة ،ومفردات املحتوى
التعليمي لكل مستوى ولكل مقرر ،وجدول املدى والتتابع للمهارات والعنارص،
واملواصفات الفنية ،والوسائل التعليمية وتقنيات التعليم ،وأساليب التقويم،
وتصور للمعجم اللغوي املصاحب ،وملوقع االنرتنت ،ومراجع مقرتحة للمؤلفني
(و+العصييل.)2008 ،

ويف عام  2010عاد الراحل إىل عمق ختصصه عندما أصدر كتابه املعنون بــ
«مناهج البحث يف اللغة املرحلية ملتعلمي اللغات األجنبية» فتحدث فيه عن اللغة
املرحلية  Interlanguageلغة متعلم اللغة الثانية/األجنبية يف أثناء تع ّلمها ،ومراحل
النمو التي يمر هبا يف اكتسابه هلذه اللغة .وهي أبرز الظواهر اللغوية التي اهتم هبا
الباحثون يف حقل اكتساب اللغة الثانية منذ هناية النصف األول من القرن العرشين،
عىل الرغم من أهنا مل تعرف هبذا االسم إال يف أواخر الستينيات ،حيث حتولت إىل
نظرية من أبرز نظريات اكتساب اللغة الثانية .وأما وقفته مع مناهج البحث يف اللغة
املرحلية ،التي هي موضوع كتابه يرمحه اهلل ،فليست وصف ًا ملناهج البحث العلمي
املعروفة يف دراسة هذه الظاهرة ،وإنام هي رصد لألساليب التي ُدرست من خالهلا
هذه الظاهرة ،صنفها املؤلف يف عرشة مناهج تنوعت تبع ًا للنظريات واملذاهب
السائدة يف احلقبة التي ظهرت فيها ،وتفاوتت يف أمهيتها وقرهبا من اللغة املرحلية.
وهذه املناهج مهمة للباحثني يف حقل تعليم اللغات عامة والباحثني يف اللغة املرحلية
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ملتعلمي اللغات األجنبية خاصة؛ ألهنا تربز الصورة احلقيقية مليدان اكتساب اللغة
الثانية وتعلمها وتعليمها خالل ستة عقود ،وتقدم للباحث العريب معلومات متفرقة
يف ثنايا املصادر األجنبية ،مل تصنف من قبل يف كتاب واحد (العصييل ع.)2010 ،.
ومل يكتف يرمحه اهلل هبذا القدر من اإلنتاج العلمي؛ بل كان له من املوسوعات
التخصصية التي ختدم امليدان والعاملني فيه ثالث موسوعات وهي:

معجم تالميذ املرحلة االبتدائية يف وزارة الرتبية والتعليم (وزارة التعليم حال ًيا)
باململكة العربية السعودية( ،عمل مشرتك حتت إرشاف مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية؛ عام 1436هـ).
املعجم املوسوعي للسانيات التطبيقية (إنجليزي-عرب).
ُ

معجم املرتجم يف اللسانيات (معجم عريب -إنجليز).
بحوثه:

مل تقف إسهامات الدكتور العصييل يف امليدان عند هذا احلد ،فقد شارك يف
املؤمترات واملحافل العلمية الداخلية واخلارجية ،ونذكر منها حسب ما جاء يف سريته
الذاتية ما ييل:

الرطانة يف دول جملس التعاون وأثرها عىل مستقبل اللغة العربية يف املنطقة .بحث
قدم لندوة تعليم اللغة العربية للعاملة األجنبية يف العامل العريب ،املعقودة يف الدوحة
عام 1417هـ1997/م.

إعداد معلمي اللغة العربية .بحث قدم لندوة اخلرباء يف تعليم اللغة العربية،
املعقودة يف الشارقة عام 1419م1999/م.
عالقة اللغة األم باكتساب اللغة ثانية :دراسة نظرية تطبيقية .بحث منشور يف جملة
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ع 28شوال  1420هـ 2000/م.
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التدريس املصغر يف برامج إعداد معلمي اللغة العربية .بحث منشور يف جملة
جامعة أم القرى لعلوم الرشيعة واللغة العربية» ج  13ع  ،22ربيع األول1422 ،هـ
 2001 /م

تطوير برامج تعليم اللغة العربية يف املعاهد التابعة للجامعات العربية .بحث
قدم لندوة مديري معاهد تعليم اللغة العربية املعقودة يت اخلرطوم عام 1425هـ /
2004م ونرش يف كتاب أعامل الندوة.

منهج املحتوى يف تعليم اللغة العربية .بحث منشور يف جملة جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية ،العدد  ،46ربيع اآلخر 1425هـ 2005 /م.

اللغة املرحلية يف دراسات املورفيم :عرض ونقد وتوجيه .ببحث منشور يف جملة
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ع1425 ،48هـ2005/م.

املذهب املعجمي وتطبيقاته يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى .بحث
قدم إىل املؤمتر الدويل الثالث لكلية األلسن بجامعة املنيا ،الذي عقد يف املدة من 2-5
إبريل 2006م ،بعنوان (حتديات اللغة والثقافة يف مواجهة العوملة) ،ونُرش يف جملة
أعامل املؤمتر.

التحجر يف لغة متعلمي اللغة العربية .بحث منشور يف جملة جامعة أم القرى
لعلوم الرشيعة واللغة العربية وآداهبا ج ،17ع1426 ،33هـ2006/م.

مناهج البحث يف اللغة املرحلية .بحث منشور يف جملة العربية للناطقني بغريها
بجامعة إفريقيا العاملية يف اخلرطوم1426 ،ه2006/م

العالقة بني املعرفة بالقواعد واألداء يف التعبري الكتايب لدى متعلمي اللغة العربية:
دراسة ميدانية .بحث منشور يف العدد السابع من جملة كلية الرتبية بجامعة قناة
السويس بمرص 2007م.

تعزيز مكانة اللغة العربية بني اللغات وسبل تطويرها .بحث قدم لندوة
جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،املعقودة يف مقر املجلس يف الرياض يف
١٤٣٢/4/٢٥هـ.
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علم تعليم العربية :احللقة املفقودة يف برامج اجلامعات العربية .بحث قدم يف
املؤمتر الدويل السنوي للغة العربية ،املعقود يف بريوت1433/4/٣٠-٢٦ :هـ،
ونرش يف كتاب املؤمتر.

منهج املحتوى يف تعليم اللغة العربية ألغراض أكاديمية يف املرحلة املبتدئة.
بحث قدم يف مؤمتر :جماالت تعليم اللغة العربية :آفاق مستقبلية ،املعقود يف اجلامعة
اإلسالمية العاملية بكواالملبور ماليزيا يف عام 2013م ،ونرش يف كتاب املؤمتر.

مشكالت استخدام اللغة العربية ونرشها يف املنظامت الدولية .بحث قدم ملؤمتر
اللغة العربية يت املنظامت الدولية ،بمركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية»
بالرياض يف  1433/6/11هـ

التخصصات التي حيتاجها طالب املنح اخلارجية يف اجلامعات السعودية .بحث
قدم إىل اجتامع امللتقى الثاين لطالب املنح املتخرجني يف اجلامعات السعودية ،الذي
نظمه الصندوق التعليمي بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،املعقود ،يف
معهد العلوم اإلسالمية والعربية بجاكرتا يف املدة143٤/١/٢١-٢٠ :هـ.

كيفية االستفادة من املراكز الدولية املشاهبة ملركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
الدويل خلدمة اللغة العربية .بحث قدم ملؤمتر املركز حول اللغة العربية يف املنظامت
الدولية ،الرياض  1433/06/15هـ

باملهمت وتطبيقه يف تعليم العربية لغ ًة أجنبي ًة .بحث نرش
تعلم اللغة وتعليمها
ّ
ي املجلد  ،18العدد  ،6من جملة التجديد الصادرة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية
بامليزيا 2014 ،م.
القواعد املهمة يف اللغة املرحلية ملتعلمي اللغة العربية :دراسة مقدمة إىل مؤمتر
إسطنبول الدويل الثاين لتعليم اللغة لعربية للناطقني بغريها :إضاءات ومعامل.
إسطنبول ،يف 2015 :م ،ونرش يف كتاب أبحاث املؤمتر.
معايري النرش العلمي العريب بني النظرية والتطبيق :دراسة مقارنة .دراسة قدمت يف ندوة
النرش العلمي املحكم باللغة العربية يف دول جملس التعاون ،املصاحبة لالجتامع احلادي
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العدد ١٢

عبدالعزيز العصيلي العالم الذي افتقدته اللغويات التطبيقية

والعرشين للجنة رؤساء ومديري اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل بدول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية ،املعقود يف الرياض يف املدة143٧/١/١٥-١٤ :هـ.

أنموذجا .بحث قدم يف
املعاجم املتخصصة وأمهيتها يف الرتمجة :املعاجم اللسانية
ً
ندوة الصناعة املعجمية يف اململكة العربية السعودية؛ املعقودة» بإرشاف مركز امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية بالرياض يف 143٩/١/٦هـ.

النحو املعجمي يف تعليم اللغة العربية .دراسة مقدمة إىل املؤمتر الثالث (اجتاهات
حديثة يف تعليم العربية لغ ًة ثاني ًة) يف معهد اللغويات العربية ،بجامعة امللك سعود
بالرياض يف املدة 1440 / 06 / 30-29 :هـ

دورات متكني اللغة العربية يف رؤية  2030ودور اجلامعات يف متكينها .بحث
قدم لندوة متكني اللغة العربية بمناسبة اليوم العاملي للغة العربية ،املعقودة ،يف جامعة
األمرية نورة بنت عبد الرمحن بالرياض ،يف 14٤١/٦/١٧-١٦هـ.

هذا وإن طالبات األستاذ الدكتور العصييل يتذكرن فيه تعامله الراقي من دون
كربياء أو غرور ،كام يذكرن عطاءه غري املحدود ،فقد كان قمة يف حسن التعامل
مع طالباته ،خلوق ًا متواضع ًا ،ال يبخل يف تقديم املساعدة أيا كانت .وقد استفدن
كثري ًا من دروسه خالل مرحلتي املاجستري والدكتوراه ،إذ كان بحر ًا يف العلم وسعة
األفق ،وكان شديد احلرص عىل إيصال املعلومة بشكل واضح ،وكانت مؤلفاته
موردا ثريا باملعلومات الثمينة واألطروحات العميقة يف قضايا التواصل .ومن أبرز
تلك املعلومات ما أورده يف كتابه أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات
أخرى حني أشار إىل أن تعلم اللغة وتعليمها ألغراض االتصال ليس وليد هذا
العرص ،واستدل عىل هذا الرأي بتعريف ابن جني للغة بأهنا «أصوات يعرب هبا كل
قوم عن أغراضهم « أي أهنا وسيلة اتصال وتفاهم ،وقد كان اإلحساس بوظيفة
اللغة االجتامعية التواصلية هذه ملموسا لدى العرب منذ القديم.
درسنا عىل يديه علم اللغة النفيس يف مرحلتي املاجستري والدكتوراه ،واطلعنا
حينها وبيشء من التفصيل عىل نظريات اكتساب اللغة األوىل والثانية ،وكان حريصا

399
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

عىل تناول النظريات تناوال علميا ،وحماولة اختبار مبادئ هذه النظريات يف واقع
االكتساب .وكان له يف تكويننا أثر علمي واضح ،إذ تعلمنا منه اجلدة واالبداع
يف البحث ،وتعلمنا منه كيف نتجنب إعادة تدوير املعرفة بأبحاث ركامية ال تفيد
املجال ،وأن نطرق أبوابا بحثية تفيد املجال وتشخص مشكالته القائمة وتسهم
بفعالية يف حلها .وتعلمنا منه كذلك أن اكتساب اللغة ال يكون بمنهج معلب وال
بني جدران املؤسسة التعليمية ،واقتنعنا معه بأن اكتساب اللغة إنام يكون باالنغامس
يف بيئتها ،وأن دور املؤسسة التعليمية ينحرص يف التوجيه واملراقبة والتشجيع.
لقد ُعرف الدكتور عبد العزيز العصييل يرمحه اهلل بحبه لطالبه الذين أرشف عىل
رسائلهم ،فكان يقف معهم موقف األب الناصح املحب ،سواء يف أثناء عمل البحث
أو ساعة املناقشة .وكان يستقبلهم يف بيته ويف مكتبه ويف اسرتاحته فتخجل من كرمه
وحسن ضيافته وكأنه قد استقبل أعز أصدقائه .عرفناه يف املحارضة جاد ًا يف تعليمه،
كري ًام يف عفوه وعطائه .وعرفناه مرشف ًا علمي ًا يف بحوثنا للامجستري والدكتوراه فكان

نعم املرشف الذي يعيش معك فكرة البحث فيمدك بالتوجيه السديد والعلم الغزير
بكل تواضع ولني جانب.
هذا وإن عاملنا الراحل لن ينقطع ذكره ،فقد خ ّلف بصمة عميقة عىل الساحة
العلمية والعملية ويف جمال اللغويات التطبيقية ،وندعو له بأال ينقطع أجره إن شاء
اهلل يف هذا العامل وأن يمتد ثوابه إىل اآلخرة ،واهلل نسأل أن يغفر له ويرمحه وأن ينزله
أعىل املنازل يف عليني ،إنه سميع جميب.
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