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أ

اإلىداء
دائمػا فػي مسػمعيل ليكػكف
إلى مف أكصاني بهما اهلل سبحانه كتعالى ,األـ التػي يتػردد دعاؤهػا ن
دائمػا
عنػيٌ ,
حكلي سياج حماية كدرع أمػاف ,كاألب الػذم أبعػدا المػكت ٌ
لكننػي أشػعر بركحػه الطػاهرة ن
حكلي  ...فمؾ يا أمي أهدم عممي ,كلركحؾ الطاهرة يا أبي أهدم إنجازم.
أتممس به طريقػي ,إلػى أبنػاخ أخػي والخ كدعػاخ كطػارؽ كأحمػد
كالى بهجة الحياة ,كنكرها الذم ٌ
كعمي) ,أهديهـ نتاج عممي كمثابرتي ,كأدعك اهلل أف يحفظهـ كيهبهـ مف الخيػر مػا يتمنػكف ,كيبقػيهـ
ٌ
كعكنا لي كلكالديهـ.
سندا
ن
ن
ػحت
كالى ركح مف اختصر معاني الرجكلة مع حداثة ٌ
سنه ,كاختصر معاني البطكلػة فػي زمػف ش ٌ
األمة كأحد شهداخ فمسطيف كأحد شهداخ القدس ,إلػى ركح الشػهيد عمػر
فيه معانيها ,إلى أحد شهداخ ٌ
الدراسة ,كأرجك أف يككف عممي ذا قيمةل ليميؽ بأمثاله مف الشهداخ.
أبك ليمى الطاهرة أهدم هذا ٌ

الباحثة

ب

الشكر والتقدير
ػر حمػ نػدا بعػػدد خمقػػه كبػػديع صػػنعه عمػػى إتمػػاـ هػػذا العمػػؿ المتكا ػػع ,ثػػـ ال
أحمػػد اهلل أكنال كأخيػ نا
داللية
يسعني ,كالمكسكـ بػ "االقتراف
لغكية ٌ
المغكم في أفعاؿ الحركة في االستعماؿ المعاصر ,دراسة ٌ
ٌ
فػي ركايػػات أحػبلـ مسػػتغانمي" إال التٌكجػه بجزيػػؿ الشػكر ,كالتقػػدير ألسػتاذم الكػريـ ,األسػتاذ الػػدكتكر
الد ارسػػة عمػػى مػػا بػػذؿ مػػف جهػػد ,ككقػػت فػػي تكجيػػه الباحثػػة
عبػػد الحميػػد األقطػػش المشػػرؼ عمػػى هػػذا ٌ
خير تكجيه ,فجزاا اهلل ك ٌؿ الخير ,كنفعنا بعممه كف مه.
ككذلؾ ال يسػعني إال التكجػه بالشػكر الجزيػؿ إلػى األسػاتذة الكػراـ ,األسػتاذ الػدكتكر يحيػى عبابنػة,
كاألسػػتاذ الػػدكتكر فػػايز القرعػػاف ,كالػػدكتكر أحمػػد أبػػك دلػػك ,كاألسػػتاذ الػػدكتكر إيمػػاف الكيبلنػػي الػػذيف
الد ارسػػة ,ككافق ػكا عمػػى تحكيمهػػا كابػػداخ ورائهػػـ ,كممحكظػػاتهـ الكريمػػة فػػي سػػبيؿ
تكرم ػكا بق ػراخة هػػذا ٌ
ٌ
إخراجها عمى أكمػؿ كجػه ممكػف ,جػزاهـ اهلل خيػر الجػزاخ ,كتعػدهـ الباحثػة بػأف تكػكف سػميعة مطيعػة
لممحكظاتهـ ,ففيها ببل شػؾ دعػـ لمد ارسػة ي ػعه عمػى االسػتقامة ,كيخمٌصػه مػف هفػكات كقعػت فيهػا,
ندت عف معرفتها.
كيمدا بأفكار صائبة ٌ
ٌ
الد ارسػة مػف أسػاتذة قسػـ المغػة العربيػة فػي كميػة
كال أنسى شكر ك ٌؿ مف ساعد في إتمػاـ هػذا ٌ
اآلداب ,فقد كاف لهـ أثػر ب ٌػيف فػي بنػاخ شخصػية الباحثػة مػف خػبلؿ مػا بػذلكا مػف جهػكد كا ػحة فػي
كشكر لكؿ مػف أسػهـ فػي اكتمػاؿ هػذا الد ارسػة,
نا
المساقات التي أنهتها في دراسة برنامج الدكتكراا),
طيبة ممف حكلي مف األهؿ كالصديقات ,كالزمبلخ كالزميبلت ,كاهلل المكفٌؽ.
كلك بكممة تشجيع ٌ

ج
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أثر المجاز في بناء االقترانّ
االنتقالية
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ٌ
عية
أثر المجاز في اقتراف فعؿ الحركة المك ٌ

المغوي في أفعال الحركة في روايات مستغانمي مبنويًّا
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المغوي في الروايات
ركيبي في االقتران
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 -2البناء التّ ّ
البلزـ
اقتراف الفعؿ الحركي ٌ

ُِْ
ُْٓ
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اقتراف الفعؿ  +الفاعؿ)
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فية"
اقتراف الفعؿ +الفاعؿ" +شبه جممة ظر ٌ

اقتراف الفعؿ +الفاعؿ +شبه جممة "جار كمجركر"

ُٔٓ

اقتراف الفعؿ  +الفاعؿ  +الف مة "الحاؿ"

ُُٔ

المتعدم
الحركي
اقتراف الفعؿ
ٌ
ٌ
اقتراف الفعؿ  +الفاعؿ  +المفعكؿ به)

ُٓٔ

المبنوي
 -3االنزياح
ّ
الصيغي
االنزياح
ٌ
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المغوي في الروايات
في االقتران
ّ
المغكم
في بناخ االقتراف
ٌ
ه

َُٕ
ُِٕ

المغكم
االنزياح التركيبي في بناخ االقتراف
ٌ
المتعدم بنفسه أك بحرؼ جر
الحركي
اقتراف الفعؿ
ٌ
ٌ

ُٕٓ
ُٕٕ

عدم بحرؼ جر
ما أصمه التٌ ٌ
ما ال يت ح األصؿ فيه

ُْٖ

الخاتمة

ُٔٗ

المصادر كالمراجع

ُٗٗ

الممخص بالمغة اإلنجميزٌية

ُِِ

و

ُٕٗ

العربية
المم ّخص بالمغة
ّ
رروي فررري أفعرررال الحركرررة فررري االسرررتعمال المعاصرررر
المقاب م ػػة ,ش ػػفاخ ع م ػػي " االقتررر ران المغر ّ
دالليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ركايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات أحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلـ مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتغانمي" ,أطركحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكراا,
"د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لغكيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ٌ
جامعة اليرمػكؾ .َُِٗ ,إشراؼ أ.د .عبد الحميد األقطش).
المغكم في أفعاؿ الحركة في االستعماؿ المعاصر ,لغكيًّا كدالليًّا
تناقش هذا الدراسة االقتراف
ٌ
الداللية كأثرها
تطبيقية في ركايات أحبلـ مستغانمي ,فتكشؼ الدراسة عف العبلقات
مف خبلؿ دراسة
ٌ
ٌ
في بناخ االقتراف المغكم ,نحك الكشؼ عف الترادؼ في أفعاؿ الحركة الممثمة لرأس االقتراف المغكم,
المغكية في تكجيه معنى االقتراف ,كتك ح عبلقة السياقات كأثرها في بناخ
كتبيف أثر المصاحبة
ٌ
ٌ
المغكية ما بيف
المغكية في أفعاؿ الحركة ,كفي تصنيؼ االقترانات
المعنى المجمؿ لبلقترانات
ٌ
ٌ
سياقية ,كتيبرز الدراسة أثر المجاز في التكسع في بناخ االقترانات
اصطبلحية كتعبيرات
تعبيرات
ٌ
ٌ
الداللية ألفعاؿ الحركة.
كتغير المبلمح
ٌ
المغكيةٌ ,
ٌ
المغكم ,كتحديد المصاحبة المناسبة
فية في بناخ االقتراف
أهمية الصيغة الصر ٌ
كتبيف الدراسة ٌ
ٌ
ٌ
كجه إلى معاف فر ها السياؽ ,كفر ها تغير
لبلقتراف ,كذلؾ مف خبلؿ معاني الزيادة ككيؼ تي ٌ
الداللية لفعؿ الحركة نتيجة اقترانه بألفاظ بعينها ما بيف الحقيقة كالمجاز ,كتناقش الدراسة
المبلمح
ٌ
التكسع في بناخ تمؾ
كيؼ يعمؿ كجكد نمطيف مستعمميف في المغة لمفعؿ الحركي ذاته عمى
ٌ
مغكية ,كتبيف أيف تكمف
المغكية ,كتتعرض الدراسة
االقترانات
ألهمية الف مة في بناخ االقترانات ال ٌ
ٌ
ٌ
البؤرة في اقترانات أفعاؿ الحركة.

ز

المقدمة
ّ
المغ ػػة رم ػػكز ص ػػكتية ف ػػي نظي ػػـ متكافق ػػة ,كتس ػػتخدـ م ػػف أج ػػؿ االتص ػػاؿ ,كالتكاص ػػؿ االجتم ػػاعي
كالفردم ,كذلؾ يكحي لنا بأف المغة تقكـ عمى االقتراف ,فهي رمكز صكتية فػي ينظػـ ,كال يػنظـ ال تػأتي
اعديػػة ,كالمػػرخ ال يػػتكمـ مفػػردات ,كانمػػا تراكيػػب فػػي
عبثنػػا ,كانمػػا هػػي اقت ارنػػات لؤللفػػاظ كفػػؽ شػػركط قك ٌ
مقيػػد بعبلقػػة ربػػط كارتبػػاط بػػيف عناصػػر التركيػػب ,ككػػأف
جمػ وػؿ مركبػػة ,أك جمػ وػؿ بسػػيطة ,ككبلهمػػا ٌ
ػكدا عمػػى المفػػردات التػػي تميهػػا ,كالمطٌمػػع عمػػى مػػا كرد عنػػد المغػػكييف األكائػػؿ مثػػؿ
المفػػردة تفػػرض قيػ ن
الجرجاني ,يرل تمؾ المنهجية كا حة في دراستهـ لؤللفاظ.
مقي ػػد ,يتمث ػػؿ ف ػػي العب ػػارات
كالممح ػػكظ أف عبلق ػػات االرتب ػػاط ب ػػيف األلف ػػاظ تق ػػكـ مػ ػرة عم ػػى رب ػػط ٌ
كسهبل" ك"عمى نفسها جنت براقش" ك"كقع في حيص بيص" ,كمرة عمى استبداؿ
"أهبل
ن
المتكارثة مثؿ ن
حر يخرج عف العبارات المتكارثة ,كهك األشيع كاألعـ في المغة ,مثؿ "حي يرزؽ"" ,الحؽ ييقاؿ" كفي
ٌ
ػماعا فػي سػياؽ مػا,
الحاليف ,يرتبط المفظ أك التركيػب بػالمعنى المتبػادر لمػذهف عنػد تمقيػه قػراخة أك س ن
مجازا ,حيث ييفتىح بػاب لمتكسػع
بالسياؽ ,كفي مجاؿ وخر تقترف األلفاظ
ن
كذلؾ يجعؿ االقتراف مرتبطنا ٌ
في الداللة مثؿ الحاجة أـ االختراع).
األهمي ػة فػػي الػػدرس المسػػاني قديمػػه كحديثػػه ,رأت
كألف ظػػاهرة االقت ارنػػات المغكيػػة عمػػى قػػدر مػػف
ٌ
ػكم الحػػي المعاصػػر فػػي المغػػة العربيػػة ,مػػف خػػبلؿ اقت ارنػػات
الباحثػػة أف تدرسػػها فػػي االسػػتعماؿ المغػ ٌ
تحديدا في نصكص لغكية معاصرة ,نحك أعماؿ الركائية أحبلـ مستغانمي ,فالحركة
أفعاؿ الحركة ,ك ن
مػػف متبلزمػػات اإلنسػػاف فػػي جميػػع متعمقػػات حياتػػه ,كفػػي مختمػػؼ األمكنػػة كاألزمنػػة" ,كالحيػػاة هػػي
لخاصية يمنً ىحت له ,كباعث الحياة حي.
الحركة ,كالحركة حادثة إما لطبع في المتحرؾ ,أك
ٌ
دالليػا كاقت ارنػات
كمف أهـ المشكبلت التي كاجهت الباحثة قمة المراجع التي تناقش أفعاؿ الحركة ٌ
أفعػػاؿ الحركػػة ,كد ارسػػة أعمػػاؿ مسػػتغانمي ًّ
دالليػػة ألعمػػاؿ
لغكيػػة ٌ
لغكيػػا ,فالد ارسػػة تمثٌػػؿ ٌأكؿ د ارسػػة ٌ
تنكعاتهػا,
األديبة المعاصرة أحبلـ مستغانمي ,حيث ٌ
إف الدراسات التي ٌ
تطرقت ألعماؿ األديبػة عمػى ٌ
1

هي

التداكلية عمى نطاؽ
األدبية ,ك
النقدية
مف الدراسات
ٌ
ٌ
ٌ

ٌيؽ ,كمنها بعض األبحاث نحك" :المغة

ػكية ركايػػة ذاك ػرة الجسػػد) نمكذجػػا"
ػكم فػػي الركايػػة النسػ ٌ
الرك ٌ
ائيػػة عنػػد أحػػبلـ مسػػتغانمي" التعػ ٌػدد المغػ ٌ
تحميمية ",ككمٌها دراسات تنصب عمػى النقػد األدبػي
ك"جماليات المكاف في ركاية "ذاكرة الجسد" دراسة
ٌ
أدبية لغتها ,ما عدا دراسة كاحدة هي رسالة ماجستير ,مكسكمة بػ"أفعاؿ الكبلـ فػي ركايػة
ألعمالها ,ك ٌ
ػداكلي
األسػػكد يميػػؽ بػػؾ ,بحػػث فػػي التٌشػ ٌكؿ التػػداكلي ٌ
السػػردم" ك ٌ
ػاني تػ ٌ
تطرقػػت فيهػا الباحثػػة لجانػػب لسػ ٌ
مكجػػه لمسػػرد فػػي العمػػؿ األدبػػي ,فكجهػػت الباحثػػة أفعػػاؿ الكػػبلـ لخدمػػة
يخػػص أفعػػاؿ الكػػبلـٌ ,
كلكن ػه ٌ
ال ػػنص س ػ ًّ
ػرديا بعي ػ نػدا ع ػػف المغ ػػة كالتركي ػػب كالص ػػيا ة ,فم ػػـ تن ػػاقش الجان ػػب الصػ ػرفي أك التركيب ػػي أك
الد ارسػػة التػػي ناقشػػت
العبلقػػات
الدالليػػة كػػالترادؼ كالت ػػاد كالمشػػترؾ المفظػػي ,بخػػبلؼ طبيعػػة هػػذا ٌ
ٌ
الصيا ة كالتراكيب.
كهناؾ كدراسة كاحدة أي ا فػي الداللػة ,كهػي رسػالة ماجسػتير مكسػكمة ب ػ "د ارسػة دالليػة لركايػة
ذاك ػرة الجسػػد ألحػػبلـ مسػػتغانمي" ككانػػت الد ارسػػة فػػي خمسػػة كخمسػػيف صػػفحة منهػػا أربػػع كثبلثػػكف
عمكمػا كالداللػػة كالمغػػة كالمسػػانيات كالسػػياؽ
صػػفحة فػػي الجانػػب النظػػرم ,حيػػث الحػػديث عػػف الركايػػة
ن
التطبيقي ,كانقسـ الجانػب التطبيقػي مػا بػيف أربػع
كالحقكؿ الداللية ,كخمس عشرة صفحة في الجانب
ٌ
صفحات حيث داللة المكت كالحب كداللة المرأة كالجسد ,كهك الجػزخ الػذم تػراا الباحثػة جػاخ مطابقنػا
دالليػة ,بعي نػدا عػف
لمعنكاف ,كتسع صػفحات كانػت فػي تصػنيؼ ألفػاظ مػف الركايػة كفػؽ خمسػة حقػكؿ ٌ
مرجعػا ,كتػػرل الباحثػػة ٌأنهػػا لػػـ
ػالنص ,كاعتمػػد الباحػػث اشػػعبللف كردة) فػػي الد ارسػػة عشػريف
ربطهػػا بػ ٌ
ن
تكف دراسة كافية لمداللة في الركايةٌ ,أـ هذا الدراسة فهي في المغة كالداللة.
الفعميػة ,كتراكيبهػا
أما عف د ارسػات االقت ارنػات
المغكيػة ,فقػد يد ًرسػت عامػة فػي تراكيبهػا االسػمية ,ك ٌ
ٌ
ٌ
المفظيػػة" فػػي نصػػكص شػػعرٌية ,كفػػي القػروف
عمكمػػا بصػػكر "المتبلزمػػات
اإل ػػافية كالنعػػت كالمنعػػكت
ٌ
ن
الك ػريـ ,فػػي بعػػض األبحػػاث كالرسػػائؿ ,بينمػػا تػػأتي هػػذا الد ارسػػة فػػي مناقشػػة اقت ارنػػات أفعػػاؿ الحركػػة
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خاصة في نصػكص نثرٌيػة أدبٌيػة معاصػرة ,فقمٌػة الم ارجػع التػي تنػاقش اقت ارنػات أفعػاؿ الحركػة,

ٌػيؽ

عمى الباحثة في عدـ كجكد النمكذج المشابه ,كاإلفادة منه.
كجاخت الد راسة في تمهيد كثبلثة فصكؿ:
الداللي ػػة
ائي ػػة  ,كناقش ػػت بع ػػض المف ػػاهيـ
ٌ
 التمهي ػػد :كق ػ ٌػدمت الباحث ػػة في ػػه نب ػػذة بس ػػيطة ع ػػف الرك ٌكالحركة ,كالسككف كالفعؿ كجكديًّا ,كفمسفيًّا ,كعند النحاة كالمغكييف.
 الفصػػؿ األكؿ :كتمحػػكر الحػػديث فيػػه حػػكؿ ثبلثػػة مباحػػث نظرٌيػػة ,كالتػػي كانػػت بمنزلػػة قاعػػدةالتطبيقي.
انطمقت منها الباحثة إلى الجانب
ٌ
ػدم
فجػػاخ المبحػػث األكؿ مك ػ نػحا مفهػػكـ االقت ارنػػات
المغكيػػة ,كنكعيهػػا ٌ
ٌ
مقيػػدة كحػ ٌػرة ,كنظامهػػا القكاعػ ٌ
عمكمػا ,كتناكلػت
الدالليػة فػي االقتػراف المغػكم
الخاص ,كفػي المبحػث الثػاني بينػت الباحثػة العبلقػات
ٌ
ن
أمػػا المبحػػث الثالػػث فكػػاف فػػي مبنػػى
فيػػه مجمكعػػة مػػف المعمكم ػات فػػي الت ػرادؼ ,كالسػػياؽ كالمجػػازٌ ,
الكممة كمبنى الجممة.
ًّ
المغكيػػة ,فناقشػػت الباحثػػة العبلقػػات
تطبيقيػػا فػػي مجمكعػػة مػػف االقت ارنػػات
 الفصػػؿ الثػػاني :جػػاخٌ
المغكية ,مثؿ التٌرادؼ كأثرا في بناخ االقترانات المغكية في أفعػاؿ الحركػة,
الداللية في االقترانات
ٌ
ٌ
ػياقية
كالسػػياؽ كأهميتػػه فػػي تصػػنيؼ االقت ارنػػات
المغكيػػة فػػي أفعػػاؿ الحركػػة مػػا بػػيف التعبيػرات السػ ٌ
ٌ
المغكية.
كالتعبيرات االصطبلحية ,ككشفت الباحثة عف أثر المجاز في بناخ االقترانات
ٌ
 الفصػؿ الثالػػث :تمحػكر الحػػديث فيػه حػػكؿ ثبلثػة مباحػػث هػي المبحػػث األكؿ ,كجػاخ فػػي معػػانيالدالليػة لفعػؿ الحركػة ,ث ٌػـ التػأثير فػي
تغيػر المبلمػح
ٌ
الزيادة في أفعاؿ الحركة ,ككيػؼ أثػرت فػي ٌ
ػكم عمػػى مسػػتكل الجممػػة,
ػكم ,كالمبحػػث الثػػاني كػػاف فػػي تركيػػب االقت ػراف المغػ ٌ
بنػػاخ االقت ػراف المغػ ٌ
أهميػة الف ػمة فػي
فناقشت فيه الباحثة اقترانات أفعاؿ الحركػة البلزمػة ك ٌ
المتعديػة ,كتطرقػت إلػى ٌ
المبنكيػة ,كتن ٌػكع
ػيغية ك
ٌ
ػكم ,كاتجػه المبحػث الثالػث إلػى مناقشػة الخركجػات الص ٌ
بناخ االقتػراف المغ ٌ
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التكسػع فػي بنػاخ االقت ارنػات
تعدم الفعؿ بنفسه كبحػرؼ جػر ,ث ٌػـ
أنماط االقترانات
المغكية نتيجة ٌ
ٌ
ٌ
المغكية.
ٌ
تكصػػمت الد ارسػػة إليهػػا فػػي مػػا يخػػص أفعػػاؿ
 الخاتمػػة :كرصػػدت فيهػػا الباحثػػة أهػ ٌػـ النتػػائج التػػي ٌالحركة كاقتراناتها.
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أىمية الدراسة
تنبع أهمية هذا الدراسة ,مف ككنها تهتـ بالعبلقة بػيف الفكػر كانتػاج الكػبلـ ,بأشػكاله المتنكعػة,
المغكية ,كذلؾ مف خبلؿ التعبير عػف مقاصػد المػتكمـ المختمفػة ,كهػذا األهميػة تقػؼ
كمنها االقترانات
ٌ
كراخها عكامػؿ نفسػية كاجتماعيػة كمعرفيػة ,تػدفع إلػى اختيػار مفػردات ,أك تراكيػب ,كتػرؾ يرهػا كفقنػا
ػكم بمػػا يػػؤدم إلػػى سػػهكلة التٌكاصػػؿ ,كالتٌخاطػػب بػػبل لػػبس,
لمقت ػػيات السػػياؽ االجتمػػاعي ,أك المغػ ٌ
فتتحقؽ مقكلة لكؿ مقاـ مقاؿ.
ػكعا
كتركيبيػػة
ػمكبية,
ٌ
بمي ػزات أسػ ٌ
ػكم يمتػػاز ٌ
خاصػػة فػػي سػػياؽ خ ػاص ,تجعمػػه مك ػ ن
ٌ
كاالقت ػراف المغػ ٌ
الدراسة ينصب عمى ق ية االقتراف الذم يخػص أفعػاؿ الحركػة فػي
ممي نزا ,كاالعتناخ في هذا ٌ
تعميميًّا ٌ
ركايات أحبلـ مستغانمي ,ككيؼ يستدعيها الذهف؟ كما العنصر المرتبط بالفعؿ مف أع اخ البدف؟,
كما عناصر االستدعاخ؟ ,كما صكر التراكيب التي جاخ االقتراف عمى صكرتها؟.
مشكمة الدراسة
ػكم فػػي أفعػػاؿ الحركػػة فػػي ركايػػات
تػػتمخص مشػػكمة الد ارسػػة فػػي الكقػػكؼ عمػػى نظػػاـ االقتػراف المغػ ٌ
ككيفيت ػػه البنائيػػػة,
الداللي ػػة,
ػكم ٌ
ٌ
أح ػػبلـ مس ػػتغانمي ,كك ػػذلؾ ف ػػي الكق ػػكؼ عمػ ػػى أهمي ػػة االقتػ ػراف المغ ػ ٌ
المغكيةل مما ك ع الباحثة فػي مكاجهػة عػدة أسػئمة ,لخصػتها تحػت عنػكاف
كعبلقات ترابطه الفكرٌية ك ٌ
أسئمة الدراسة.
أسئمة الدراسة
ػكم فػ ػػي أفعػ ػػاؿ الحركػ ػػة فػ ػػي ركايػ ػػات أحػ ػػبلـ
ُ -مػ ػػا األنمػ ػػاط التركيبيػ ػػة المهيمنػ ػػة فػ ػػي االقت ػ ػراف المغػ ػ ٌ
مستغانمي؟
ِ -ما هي صكر الترادؼ في اقترانات أفعاؿ الحركة ,ترادؼ مفردات أـ ترادؼ تراكيب؟
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ػكم
ّ -إل ػػى أم ح ػ ٌػد هن ػػاؾ ا ػػطرار لمت ػػدخؿ ف ػػي البني ػػة الصػ ػرفية لػ ػرأس المرك ػػب ف ػػي االقتػ ػراف المغ ػ ٌ
الحر؟.
ٌ
ْ -ما أثر المجاز في بناخ االقترانات الحرة ,في أفعاؿ الحركة في الركايات؟
التركيبي كأسمكب االختيار في تشكؿ االقتراف المغكم؟
ٓ -ما مدل تحكـ البناخ
ٌ
المغكم في أفعاؿ الحركة في ركايات مستغانمي؟
ٔ -أيف تكمف بؤرة االقتراف
ٌ
ٕ -كيػػؼ يمكػػف لمقػػارئ أف يفػ ٌػرؽ بػػيف التعبيػػر االصػػطبلحي ,كالتعبيػػر السػػياقي فػػي اقت ارنػػات أفعػػاؿ
الحركة؟
أىداف الدراسة
تهدؼ الباحثة مف د ارسػة االقتػراف فػي أفعػاؿ الحركػة بركايػات أحػبلـ مسػتغانمي إلػى عػدة نقػاط,
تهـ الدراسات المسانية بعمكمها تتمخص باآلتي:
المغكم في أفعاؿ الحركة فػي ركايػات
ُ -الكشؼ عف األنماط التركيبية المهيمنة في عممية االقتراف
ٌ
أحبلـ مستغانمي.
ِ -الكشؼ عف صكرة الترادؼ في اقترانات أفعاؿ الحركة.
المغكم.
الصرفية في بناخ االقتراف
ٌ
ّ -الكشؼ عف أثر البنية ٌ
الحر في أفعاؿ الحركة في الركايات.
ْ -تك يح أثر المجاز كأهميته في بناخ االقتراف ٌ
المغكم.
ٓ -الكشؼ عف دكر البناخ النحكم ,كأسمكب االختيار في تشكؿ االقتراف
ٌ
ٔ -الكشؼ عف مكمف البؤرة في اقترانات أفعاؿ الحركة في الركايات.
ػطبلحية ,كالتعبي ػرات الس ػياقية فػػي االقت ارنػػات
ٕ -الكشػػؼ عػػف كسػػيمة التمييػػز بػػيف التعبي ػرات االصػ
ٌ
المغكية.
ٌ
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سبب اختيار الدراسة
ػر مػف منطكقاتنػا
لغكية ,كعمى اختبلؼ نكعيتها مقيدة كح ٌػرة تمثػؿ جػزنخا كبي نا
تمثؿ االقترانات ظاهرة ٌ
الد ارسػػة ,كذلػػؾ لػدعـ المعجمػات الحديثػػة بعػػدد لػػيس بالقميػػؿ
الرسػػمية ,كهػػي ظػػاهرة تسػتحؽ ٌ
اليكميػة ,ك ٌ
دعمػا
مف المعاني الجديدة لمعديد مف األلفاظ كالتراكيب المسػتعممة فػي المغػة المعاصػرة ,كذلػؾ يحقػؽ ن
أي ن ػا لظػػاهرة الترجمػػة ,كحاجتهػػا الدائمػػة لتػػأكيبلت كتفسػػيرات لممصػػطمحات الجديػػدة عمػػى مسػػتكل
المغات المختمفة.
أدبيػػة معاص ػرة ,يمكػػف لنػػا اإلفػػادة مػػف ركاياتهػػا فػػي
كبكصػػؼ كتابػػات أحػػبلـ مسػػتغانمي أعمػ ن
ػاال ٌ
رصد عدد مف االقت ارنػات المسػتعممة فػي المغػة المعاصػرة كد ارسػتها ,كبنػاخ عمػى ذلػؾ كقػع تكافػؽ بػيف
مدكنة الدراسة.
المشرؼ كالباحثة عمى اختيار ركايات أحبلـ مستغانميل لتككف ٌ
الدراسة
منيج ّ
ػي ,مػػف خػػبلؿ جمػػع االقت ارنػػات الحػ ٌػرة فػػي
تتبػػع الباحثػػة فػػي هػػذا ٌ
ػفي التحميمػ ٌ
الد ارسػػة المػػنهج الكصػ ٌ
أفعػػاؿ الحركػػة فػػي ركايػػات مسػػتغانمي ,ثػػـ مناقشػػتها كتفسػػيرها ,كفػػؽ تقسػػيمات الد ارسػػة فػػي فصػػكلها
كمباحثها.
الدراسات السابقة
ّ
الدراسات بع ها يمس أفعاؿ الحركة بعامة ,كيتعرض لمسألة المتغيػر
كقعت اليد عمى عدد مف ٌ
المغكية فمـ تكػف قائمػة
الداللي في أفعاؿ الحركة ,كالعنصر الفاعؿ مف أع اخ البدف ,أما االقترانات
ٌ
ٌ
فػػي تمػػؾ الد ارسػػات ,كمجػػاؿ تمػػؾ الد ارسػػات التطبيقػػي جػػاخ معظمػػه فػػي القػروف الك ػريـ ,كمػػا خػػرج إلػػى
ػداللي ,ألفعػاؿ
بعض النصكص المعاصرة  -مثؿ د ارسػة ركايػة التػابكت) -بقػي فػي حيػز المتغيػر ال ٌ
المغكيػ ػػة ,كمػ ػػا جػ ػػاخ مػ ػػف الد ارسػ ػػات فػ ػػي االقت ارنػ ػػات المٌغكيػ ػػة ,نػ ػػاقش
الحركػ ػػة بعيػ ػ نػدا عػ ػػف االقت ارنػ ػػات
ٌ
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ػي ,كانصػػب مجػػاؿ
المتبلزمػػات
ٌ
المفظيػػة عمػػى إطبلقهػػا بعيػ نػدا عػػف تخصػػيص اقت ارنػػات الفعػػؿ الحركػ ٌ
تطبيقها عمى القروف الكريـ ,كبعض النصكص الشعرٌية ,كبعض المعاجـ.
داللي ػػة,
أم ػػا ه ػػذا الد ارس ػػة فتتن ػػاكؿ اقت ارن ػػات أفع ػػاؿ الحرك ػػة ف ػػي المغ ػػة المعاصػ ػرة د ارس ػػة لغكي ػػة ٌ
فتت مف الداللة ,كتتجاكزها إلى نمطية البناخ الشكمي ,أك التركيبي عمػى مسػتكل بنػاخ الجممػة ,كبنػاخ
الكممػػة المتمثٌمػػة فػػي فعػػؿ الحركػػة ,كتػػأتي فػػي نمػػط تطبيقػػي يتعمػػؽ بالمغػػة المعاص ػرة ,كاقتراناتهػػا حػ ٌػرة
مقيدة في ركايات أديبة معاصرة.
كانت ,أـ ٌ
مرجعيتهػػا,
الد ارسػػة كجػػزنخا مػػف
كتػػذكر الباحثػػة بعػػض تمػػؾ الد ارسػػات التػػي تيعػػد ذات صػػمة بهػػذا ن
ٌ
ار لها ,حيث يت ح ذلؾ جميًّا في عنكاناتها.
كليست تكرنا
 رسالة ماجستير بعنػكاف أفعػاؿ الحركػة االنتقاليػة الكميػة لئلنسػاف فػي القػروف الكػريـ ,د ارسػة دالليػةإحص ػػائية) ,اع ػػداد عم ػػاد عب ػػد ال ػػرحمف خمي ػػؿ ش ػػمبي ,إشػ ػراؼ أ.د يحي ػػى جب ػػر ,جامع ػػة النج ػػاح
الكطنية ,نابمسََُِ ,ـ.
 بحػػث بعنػكاف مػػنهج االقتػراف المفظػػي بػػيف الحقيقػػة كالمجػػاز فػػي الػػدرس القرونػػي الحػػديث) ,إعػػداداألستاذ المساعد عقيؿ عبد الزهرة الخاقاني ,جامعة الككفة ,كمية اآلداب.
 بحػػث بعن ػكاف ترجمػػة الػػتبلزـ المفظػػي فػػي الق ػروف الك ػريـ) ,سػػعيدة كحيػػؿ ,مجمػػة ترجمػػاف ,مدرسػػةالممؾ فهد العميا لمترجمة بطنجة ,مجمد ُٗ ,عدد ِ ,اكتكبر ََُِ.
 بحث بعنػكاف المتبلزمػات االصػطبلحية د ارسػة تطبيقيػة فػي معجػـ المػتقف) ,مجػدم حسػيف أحمػدشحادات جامعة البمقاخ ,كمية إربد ,قسـ المغة العربية ,دت.
 بحػػث بعن ػكاف المزاكجػػة المفظيػػة فػػي العربيػػة) ,د .ت ػراث حػػاكـ مالػػؾ الزيػػادم ,كد .كاثػػؽ الػػبهاشـ ,كمية اآلداب ككمية التربية ,جامعة القادسية ,العدد العاشر ,دت.
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دالليػػة ,سػػيد محمػػكد
مل د ارسػػة ٌ
 بحػػث بعن ػكاف المصػػاحبة المفظيػػة فػػي شػػعر لبيػػد بػػف ربيعػػة العػػامر ٌنقدية ,العدد الثامف عشر ,حزيراف َُِٓ.
ميرزابي الحسيني ,مجمة إ اخات ٌ
 رسػػالة دكتػػكراا ,المصػػاحبة المغكيػػة ,كأثرهػػا فػػي تحديػػد الداللػػة فػػي القػروف ,د ارسػػة نظريػػة تطبيقيػػة,كميػػة الد ارسػػات اإلسػػبلمية كالعربيػػة ,إعػػداد حمػػادة محمػػد عبػػد الفتػػاح الحسػػيني ,جامعػػة األزهػػر,
إشراؼ أ .د محمد عبد العزيز عبد الفتاحََِٕ ,ـ.
 رسػػالة ماجسػػتير ,ترجمػػة المتبلزمػػات المفظيػػة إلػػى المغػػة الفرنسػػية ,الربػػع األكؿ مػػف القػروف الك ػريـأنمكذجػػا ,د ارسػػة تحميميػػة نقديػػة ,هشػػاـ أبػػك قػػدح ,إشػراؼ الػػدكتكرة ,سػػعيدة كحيػػؿ ,جامعػػة منتػػكرم
قسنطينة ,كمية اآلداب.ََِٗ ,
 رسػػالة ماجسػػتير ,التعبي ػرات االصػػطبلحية فػػي قػػامكس المتبلزمػػات المفظيػػة ,حسػػف زلػػة ,إعػػدادرك ػػة الحػػرزم ,إش ػراؼ أ .د عبػػد الحميػػد األقطػػش ,جامعػػة اليرمػػكؾ ,كميػػة اآلداب ,قسػػـ المغػػة
العربية.َُُِ ,
 رسػالة دكتػػكراا ,األبعػػاد الدالليػػة فػػي أفعػػاؿ الحركػة بركايػػة التػػابكت) لعبػػداهلل الغػزاؿ ,إعػػداد محمػػدسالـ عمي الرجكبي ,إشراؼ أ.د عبد الحميد األقطش ,جامعة اليرمكؾ ,كمية اآلدابَُُِ ,ـ.
 الداللػة كالحركػػة ,د ارسػة ألفعػػاؿ الحركػػة فػي العربيػػة المعاصػرة فػػي إطػػار المنػاهج الحديثػػة ,محمػػدمحمد داكد ,دار ريب ,القاهرةََِِ ,ـ.
دالليػػة لركايػػة ذاك ػرة الجسػػد ألحػػبلـ مسػػتغانمي ,اشػػعبللف كردة,
 رسػػالة ماجسػػتير بعن ػكاف "د ارسػػة ٌجامعة عبد الرحمف ميرة –بجاية -قسـ المغة العربية.َُِٔ-َُِٓ ,
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التّمييد
داللية
مفاىيم ّ
 الحركة كالسككف -كالفعؿ
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التمييد
لمدراسة بنبذة بسيطة عف الركائية ,كتنتقؿ بعدها إلى تك يح بعض المصطمحات
تمهٌد الباحثة ٌ
السككف كالفعؿ).
اللية ذات الصمة بمك كع ٌ
المتعمٌقة ببعض المفاهيـ ٌ
الد ٌ
الدراسة :الحركة ك ٌ
 نبذة عن الروائية"سطع نجػـ الركائيػة أحػبلـ مسػتغانمي فػي عػالـ األدب فػي السػنكات األخيػرة ,كقػد أثػارت ركايتهػا
األكلى "ذاكرة الجسد"

جة في العالـ العربي ,كهي بداية سمسمة مف الركايات ,تتابعػت فػي مػا بعػد,

مف أهمها الثبلثية :ذاكرة الجسد) ك فك ى الحكاس) ك عابر سرير).
يكلً ػ ىدت أحػػبلـ مسػػتغانمي عػػاـ ُّٓٗ لكالػػد ج ازئػػرم مػػف قسػػنطينة ينتمػػي لمثػػكرة الجزائريػػة ,كقػػد
عممػػت فػػي بػػدايات حياتهػػا فػػي اإلذاعػػة الجزائريػػة ,فقػػدمت برنػػامج "همسػػات" الػػذم قػ ٌػدمها بكص ػفها
الدفعة األكلى مػف كميػة اآلداب فػي الج ازئػر عػاـ ُّٕٗـ ,كأصػدرت
شاعرة ,ككانت إحدل خريجات ٌ
كتابها األكؿ "عمى مرفأ األياـ" عاـ ُّٕٗـ ,كانتقمت في السبعينات إلى باريس ,حيث عممت هناؾ
الراسي ,الذم امتدحته حيف تكمٌمت عػف دعمػه لكتاباتهػا ,حيػث ال مسػاخلة
في مجمة "الحكار" لجكرج ٌ
مف قبمه عف مشهد ,أك مكقؼ كتبته ,كذلؾ بعد أف أصبحت زكجته.
كتابعت أحبلـ مستغانمي دراستها لتحصػؿ عمػى الػدكتكراا مػف السػكربكف) فػي عمػـ االجتمػاع,
كقبؿ عكدتها إلى بيركت كانت قد أصدرت كتابها "الكتابة في لحظة عرم" عاـ ُٕٔٗـ"ُ.
داللية
 مفاىيم ّالد ارس ػػة المتمثٌم ػػة بالحرك ػػة ,كالس ػػككف,
تس ػػعى الباحث ػػة ههن ػػا إل ػػى تك ػػيح بع ػػض مص ػػطمحات ٌ
كالفعؿ ,كالعبلقة بينها لغكيًّا ككجكديًّا.

ُ

السالـ ,جار اهلل ,مقالة في صحيفة العرب بمغة اإل راخ كفراغ المعنى كأنفاؽ ال وخر لها) ,العدد ُٕٔٗ-ٕ ,
ُِ ,َُِْ -صٗ  www Arab.co.uk ,بتصرؼ.
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الحركة والسكون
جػػاخ عنػػد الش ػريؼ الجرجػػاني" :الحركػػة الخػػركج مػػف القػػكة إلػػى الفعػػؿ عمػػى سػػبيؿ التػػدريج ,قيِّيػػد
بالتدريج ليخرج الككف عف الحركة ,كقيؿ :هي شغؿ حيػز بعػد أف كػاف فػي حيػز وخػر ,كقيػؿ الحركػة
ُ
أف الحركػة
ككناف في ونيف في مكانيف ,كمػا أف السػككف ككنػاف فػي ونػيف فػي مكػاف كاحػد"  ,كالقصػد ٌ

كجكداف لمجسـ الكاحد :كجكد عند بداية الحركة كبداية زمنها اآلف األكؿ) في مكاف ما ,ككجكد عند
نهايػػة الحركػػة كنهايػػة زمنهػػا اآلف الثػػاني) فػػي مكػػاف وخػػر ,بينمػػا السػػككف كجػػكداف لمجسػػـ فػػي مكػػاف
كاحػػد :كجػػكد لمجسػػـ عنػػد بدايػػة الػػزمف اآلف األكؿ) بغيػػر حركػػة فػػي مكػػاف مػػا ,ككجػػكد لمجسػػـ عنػػد
نهاية مركر الزمف اآلف الثاني) في المكاف ذاته.
كالحركة عنػد ابػف منظػكر "

ػد السػككف  ...قػاؿ األزهػرم :قػد أعيػا فمػا بػه حػراؾ ...كقػاؿ ابػف

سيدا :كما به حراؾ أم حركة ,كفبلف ميمكف العريكة كالحريكة"ِ.
كجاخ في لساف العرب عف السككف" :السككف

د الحركة ,سكف الشيخ يسكف سككنا إذا ذهبت

ػالريح ,كالح ٌػر ,كالبػرد ,كنحػك ذلػؾ
حركته ,كأسكنه هك كسػ ٌكنه يػرا تسػكينا ,ككػ ٌؿ مػا هػدأ فقػد سػكف ك ٌ
 ...كسكف الرجؿ سكت ,كقيؿ سكف في معنى سكت"ّ ,كجاخ عند أبي هػبلؿ العسػكرم" :الفػرؽ بػيف
الحركة كالسككف[ ,السككف] يكجد في الجكهر في كؿ كقت كال يجكز خمكا منه ,كلػيس كػذلؾ الحركػة
ْ
المتَّصؼ به.
ألف الجسـ يخمك منها إلى السككف"  ,بمعنى مبلزمة السككف لمجسـ ي

بينما مفهكـ الحركة كالسككف عنػد محمػد محمػد داكد نسػبياف ,فػبل يكجػد حركػة مطمقػة ,كال يكجػد
سككف مطمؽ ,فسككف الجسـ يقاس بحركة جسـ وخر مع مركر الزمف ,فيككف الجسـ متحرنكا عنػدما

ُ

صديؽ المنشاكم ,دار الف يمة ,القاهرة ,دت ,صٕٓ.
الجرجاني ,عمي بف محمد ,معجـ التعريفات ,تحقيؽ محمد ٌ
ابف منظكر ,لساف العرب ,جَُ ,دار صادر ,بيركت ,دت ,باب الكاؼ فصؿ الحاخ ,صَُْ.

ْ

العسكرم ,أبك هبلؿ ,الفركؽ المغكية ,تحقيؽ محمد إبراهيـ سميـ ,دار العمـ كالثقافة ,القاهرة ,دت ,صُْٕ

ِ
ّ

المصدر نفسه ,جَُ  ,باب الكاؼ فصؿ الحاخ ,صُُِ.
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يتغير ك عه بالنسبة لجسـ وخر في أزمنػة متعاقبػة ,فػالقمر مػثبل متحػرؾ بالنسػبة لػؤلرض ,كاألرض
فػي حركػة بالنسػػبة لمشػمس ,كالشػمس فػػي حركػة بالنسػبة لغيرهػػا مػف النجػكـُ ,كيظهػػر لنػا هنػا ارتبػػاط
الحركة بالزمف كالمكاف.
الفعل:
يعػػرؼ الش ػريؼ الجرجػػاني الفعػػؿ بقكلػػه" :الهيئػػة العار ػػة لممػػؤثر فػػي ي ػرا بسػػبب التػػأثير أكال,
كالهيئة الحاصمة لمقاطع بسػبب ككنػه قاطعػا"ِ ,كيعرفػه الجرجػاني أي ن ػا

ػمف اصػطبلح النحػاة "مػا

ػؤثر فػػي ي ػرا
ػى فػػي نفسػػه مقتػػرف بأحػػد األزمنػػة الثبلثػػة ,كقيػػؿ الفعػػؿ :كػػكف الشػػيخ مػ نا
دؿ عمػػى معنػ ن
قاطعا"ّ.
كالقاطع ما داـ
ن
كقسمه الجرجاني إلى ثبلثة أقساـْ:
 "الفعؿ العبلجي :ما يحتاج حدكثه إلى تحريؾ ع ك كال رب كالشتـ. الفعػػؿ يػػر العبلجػػي :مػػا ال يحتػػاج إليػػه كػػالعمـ كالظػػف[ .كيقصػػد مػػا ال يحتػػاج فيػػه إلػػى تحريػػؾع ك].
-

الفعػػؿ االصػػطبلحي :هػػك لفػػظ

ػػرب) القػػائـ بػػالتمفظ ,كالفعػػؿ الحقيقػػي هػػك المصػػدر كال ػػرب

مثبل".

ُ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة دراسة ألفعاؿ الحركة في العربية المعاصرة) ,دار ريب ,القاهرة,
ََِِـ ,صّٕ.

ِ

صديؽ المنشاكم ,دار الف يمة ,القاهرة,
الجرجاني ,عمي بف محمد ,معجـ التعريفات ,باب الفاخ ,تحقيؽ محمد ٌ
دت ,صُُْ

ْ

المصدر نفسه ,صُُْ.

ّ

المصدر نفسه ,صُُْ.
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كيفهىػػـ مػػف كػػبلـ الجرجػػاني ,أف الفعػػؿ ينقسػػـ إلػػى فعػػؿ حركػػة كتصػػرؼ ,كهػػك الفعػػؿ العبلجػػي,
ي
كفعػ ػػؿ معنػ ػػكم ال يتػ ػػرجـ بحركػ ػػة ,كهػ ػػك الفعػ ػػؿ يػ ػػر العبلجػ ػػي ,كعمػ ػػـ كظػ ػػف كصػ ػػدؽ ,كفعػ ػػؿ
اصطبلحي عند أهؿ الصنعة كيتمثؿ بالحدث اسـ المعنى).
أما الفعؿ عند سيبكيه - ,كهك ما عند البصرييف عامة , -فمقترف بالزمف كأصػمه المصػدر ,فهػك
حدث ,كهك مشترؾ مع المصدر ,كفي ذلؾ يقكؿ سيبكيه" :كأما الفعؿ فأمثمة أي ًخػ ىذت مػف لفػظ أحػداث
األسماخً ,
ب
كبن ىيت لما م ى كلما يككف كلـ يقع ,كما هك كائف لـ ينقطػع ,فأمػا بنػاخ مػا م ػى فىػ ىذ ىه ى
ي
ً
كمخب ػرا :ىيقتي ػؿ,
كح ًمػ ىػد ,كأمػػا بنػػاخ مػػا لػػـ يقػػع ف نػػه قكلػػؾ أمػ نا
كم يكػ ى
ػث ي
ى
ػر ا ٍذ ىه ػب ,كاقتيػػؿ كا ػ ًػرب ,ي
كسػػم ىع ى
كي ٍ ىرب ,ككذلؾ بناخ ما لـ ينقطع كهك كائف إذا أخبرت"ُ.
كي ى
كيقتىؿ ي
ب ,ي
كي ًر ي
ب ى
ذه ي
ى
و
ماض ,كفعؿ مستقب هؿ ,كفعػؿ فػي الحػاؿ يسػمى الػدائـ"ِ,
كيقكؿ الزجاجي" :األفعاؿ ثبلثة :فعؿ
كذلؾ ما جاخ عنػد الكػكفييف الػذيف قسػمكا الفعػؿ مػف حيػث الػزمف إلػى م و
ػاض كمسػتقبؿ ,كدائػـ ,كهػك
اسـ الفاعؿّ.
ػفي بعيػد عػف المػنهج
كارتباط الزمف بالصيغة عنػد بعػض النحػاة المتق ٌػدميف ,قػاـ عمػى أسػاس فمس ٌ
المغ ػػكم ال ػػذم يػ ػرتبط بكاق ػػع االس ػػتعماؿ عن ػػد أه ػػؿ المغ ػػة ,كه ػػك أف الزم ػػاف مق ػػدار حرك ػػة الفم ػػؾ عن ػػد
الحكماخْ.

ُ

سيبكيه ,عمر بف عثماف بف قنبر ,الكتاب ,تحقيؽ عبد السبلـ هاركف ,الهيئة المصرية العامة ,جُ ,طّ ,مكتبة
الخانجي ,القاهرة ,ُٖٖٗ ,صُِ .كانظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,دار ريب ,القاهرةََِِ ,ـ,

ِ

ّ

صّْ.

الزجاجي ,أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحؽ ,الجمؿ في النحك ,حققه عمي تكفيؽ الحمد ,مؤسسة الرسالة,
بيركت ,طُ ,ُْٖٗ ,ص ٕ.
انظر ,األسدم ,فالح حسف كاطع ,الخبلؼ في الزمف بيف البصرييف كالككفييف في كتاب اإلنصاؼ في مسائؿ

اإلنسانية ,جامعة بابؿ ,العدد ِِ ,وب,َُِٓ /
بكية ك
ٌ
كمية التربية لمعمكـ التر ٌ
الخبلؼ بيف النحكييف ,مجمة ٌ
صْٔٔ.

ْ

الشريؼ الجرجاني ,معجـ التعريفات ,صُُْ.
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كيستش ػػهد محم ػػد محم ػػد داكد عم ػػى ه ػػذا الك ػػبلـ بق ػػكؿ اب ػػف يع ػػيش" :لم ػػا كان ػػت األفع ػػاؿ مس ػػاكقة
لمزماف ,كالزماف مف مقكمات األفعاؿ ,تكجد عند كجكدا كتنعدـ عند عدمػه ,انقسػمت بأقسػاـ الزمػاف,
كلمػػا كػػاف الزمػػاف ثبلثػػة :مػػاض كحا ػػر كمسػػتقبؿ ,كذلػػؾ مػػف قبػػؿ أف األزمنػػة حركػػة الفمػػؾ ,فمنهػػا
حركػػة م ػػت ,كمنهػػا حركػػات لػػـ تػ ً
ػأت ,كمنهػػا حركػػات تفصػػؿ بػػيف الما ػػية كاآلتيػػة ,كانػػت األفعػػاؿ
كذلؾ :ماض ,كمستقبؿ ,كحا ر"ُ.
كمف ارتباط الزماف بالحركة كاف ارتباط الزماف بالقكة كالفعؿ ,كيرل عبد الرحمف بػدكم أف هػذا
االتجاا كرد في كتاب "إخراج ما في القكة إلى الفعؿ" المنسكب إلى جػابر بػف حيػاف سػكاخ قصػد ذلػؾ
المعنى أـ لـ يقصد ,حيث يقكؿ" :إف الزماف جكهر كاحد ,كهك بػبل جػزخ زمنػي مثػؿ اآلف ,كهػك جػزخ
ال شيخ فكقه ,كأكثر ىمف بالزماف هػك المتجػزئ ال الزمػاف ,كهػك كاحػد أبػدم سػرمدم ,كأكثػر مػف أف
و
ماض ذاهب قد قطعه كجازا بدكرات الشمس ...كدائـ كاقؼ في الكقت الػذم
ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ:
هػػك فيػػه ,و
كوت مسػػتقبؿ متكقػػع كركدا  ...فالشػػيخ الػػذم هػػك بػػالقكة ,هػػك الػػذم يمكػػف أف يكػػكف كجػػكدا
في الزماف اآلتي المستقبؿ كقياـ القاعد كقعػكد القػائـ ,كالشػيخ الػذم بالفعػؿ ,هػك المكجػكد فػي الػزمف
الحا ر مف سائر األفعاؿ الكائنة كقعكد القاعد كقياـ القائـ)"ِ.
كاآلتي أك الحا ر عند أرسطك ,هك مكهكـ ليس له أدنى امتداد ,كربط ذلؾ بالمكاف فقػاؿ" :إننػا
تتاليػا ,كلمػا
نميػز ٌ
نميز في المكاف الذم تجرم فيػه الحركػة بػيف متقػدـ فػي المكػاف ,كمتػأخر عنػه أم ٌ

ُ

ِ

ابف يعيش ,مكفؽ الديف أبك البقاخ يعيش بف عمي ,شرح المفصؿ لمزمخشرم ,المطبعة المنيرٌية ,القاهرة ,دت,
جٕ ,صْ  .كانظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,دراسة ألفعاؿ الحركة في العربية المعاصرة ,دار
ريب ,القاهرة ,ََِِ ,صّّ.ّْ-
حياف,
انظر ,بدكم ,عبد الرحمف ,الزماف الكجكدم ,دار الثقافة ,بيركت ُّٕٗ,ـ ,صَٗ ,ُٗ-كانظر ,ابف ٌ
حياف ,عني بتصحيحها كنشرها بكؿ كراكس ,مكتبة الخانجي ,القاهرة,
جابر ,مختارات رسائؿ جابر بف ٌ
ُّْٓق ,صِ.ّ-
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كاف الزماف مقدار الحركة كعددها ,ف ننا نميز فيه كذلؾ بيف متقدـ كمتأخر ,كفهـ التقدـ كالتأخر هنا
عمى نحك مكاني خالص"ُ.
أما الفعؿ عند المحدثيف فيمخصه محمد محمد داكدِ بما يأتي:
 الفعؿ ما دؿ عمى حدث اقترف بزمف. داللة الفعؿ عمى الحدث مف اشتراكه مع مصدرا في مادة كاحدةل ألف المصدر اسـ حدث.-

معنى الزمف في الفعؿ عمى المستكل الصرفي يأتي مػف شػكؿ الصػيغة ,كعمػى مسػتكل التركيػب
النحكم) مف السياؽ.

 الفعؿ مف حيث المبنى الصػرفي ينقسػـ إلػى م وػاض ,كم ػارع ,كأمػر ,كهػذا األقسػاـ تختمػؼ فػي
كمعنى.
شكبل
ما بينها ن
ن
أف الزمػاف كالحركػة ,كالمكػاف ثػالكث ,ال يمكػف الفصػؿ بػيف
كمف خػبلؿ مػا سػبؽ يظهػر لمباحثػةٌ ,
أج ازئػػه ,كمسػػألة انقسػػاـ الػػزمف إلػػى مػ و
ػاض ,كحا ػػر ,كمسػػتقبؿ لػػـ تكػػف إال مػػف خػػبلؿ ابتػػداخ حركػػة
كانتهائهػػا ,كلحظػػة انتهػػاخ الحركػػة ييتكقػػع حػػدكث يرهػػا ,فيكػػكف الػػزمف المسػػتقبؿ ,كفػػي الكقػػت نفسػػه
لحظػػة نشػػكخ حركػػة يتكػػكف الػػزمف الما ػػيل ألنػػه سػػرعاف مػػا تنتهػػي الحركػػة حتػػى كاف كانػػت حركػػة
تمام ػا ,فه ػػي حرك ػػة متتاليػػة ف ػػي أزم ػػاف
مسػػتمرة مث ػػؿ الػػركض ,فالفع ػػؿ ي ػػركض) ال تعنػػي الحا ػػر ن
متتابع ػػة ,فبانته ػػاخ جزئي ػػة م ػػف ال ػػركض ,تنش ػػأ جزئي ػػة أخ ػػرل ,ف ػػالزمف الحا ػػر ,ه ػػك لحظ ػػة انته ػػاخ
الما ػػي ,كتك ػ لػكف المس ػػتقبؿ ,ل ػػذلؾ ك ػػاف التٌقس ػػيـ عن ػػد أرس ػػطك لممتق ػػدـ كالمت ػػأخر ,فالمتق ػػدـ م ػ و
ػاض
كالمتػػأخر مسػػتقبؿ ,أمػػا الحا ػػر فهػػي لحظػػة الفصػػؿ بينهمػػا ,كال يمكػػف اإلحسػػاس بهػػا ,كالمسػػتقبؿ
المتكقع ,هك الذم يتحكؿ إلى حا ر في لحظات ,ثـ يستقر في الما ي ,كترل الباحثػة أف مسػتقر

ُ
ِ

انظر ,بدكم ,عبد الرحمف ,الزماف الكجكدم ,صٖٖ.
داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صّٓ.
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األزماف هك الما ي ,ككؿ ذلػؾ ال ينفصػؿ عػف الحركػة المتطػكرة عبػر الػزمف فػي مكػاف مػا ,فػالزمف
يمتػػد مػػع الحركػػة ,فحيػػز كجػػكد الحركػػة ,هػػك المكػػاف كمبلزمهػػا يػػر المنفصػػؿ عنهػػا هػػك الػػزمف ,فػػبل
حركة ببل مكاف ي مها ,أك زماف بمركرا تحدث أجزاؤها.
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الفصل األول
المغوي
نظرية في االقتران
رؤى
ّ
ّ
ً
الحر)
 نكعا االقتراف المغكمٌ
المقيد ك ٌ
المغكم
الداللية في االقتراف
 العبلقاتٌ
ٌ
المغكم بنية الكممة ,كبنية الجممة).
المبنكم في االقتراف
 التٌش ٌكؿٌ
ٌ
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األول:
ممخص تشجيري ألبرز تقسيمات ومصطمحات الفصل ّ
المغكم
رؤل نظرٌية في االقتراف
ٌ
ن

نكعا االقتراف المغكم

االقتراف المقيد
المغكم

الداللية في االقتراف
العبلقات
ٌ
المغكم

الحر
االقتراف ٌ
المغكم

 عبلقتا التبلؤـ كاالستبداؿالداللية
 عبلقة االقتراف بالكحدةٌ
 عبلقة االقتراف بالترادؼ -عبلقة االقتراف بالسياؽ

 -عبلقة االقتراف بالمجاز
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المبنكم لبلقتراف المغكم
الشكؿ
ٌ

بنية الكممة في

بنية الجممة في

االقتراف المغكم

االقتراف المغكم

الفصل األول
المغوي
نظرية في االقتران
رؤى
ّ
ّ
ً
عمكم ػا بمسػػتكيات المغػػة المختمفػػة ,كهػػي
تيعػػد االقت ارنػػات المغكيػػة ظػػاهرة لسػػانية عامػػةل لعبلقتهػػا
ن
ظاهرة ال نعدـ كجكدهػا فػي التػراث العربػي ,كذلػؾ فػي كتػب نحػك :كتػاب "متخيػر األلفػاظ" ألحمػد بػف
ف ػػارس ,ككت ػػاب "األلف ػػاظ المترادف ػػة" لمرم ػػاني ,ككت ػػاب "جػ ػكاهر األلف ػػاظ" لقدام ػػة ب ػػف جعف ػػر ك يره ػػاُ,
ػكم
كتع ػػددت المص ػػطمحات الممثم ػػة لمفه ػػكـ االقت ارن ػػات
ٌ
المغكي ػػة الت ػػي ج ػػاخت ترجم ػػة لممص ػػطمح المغ ػ ٌ
" ,"collocationفكان ػ ػػت ف ػ ػػي مس ػ ػ ٌػميات متع ػ ػ ٌػددة منه ػ ػػا االقتػ ػ ػراف المفظ ػ ػػي ,كالمص ػ ػػاحبة ,كال ػ ػػتبلزـ,
النظـ ,كالتٌ اـ ,كقيكد التٌكاردِ.
الرصؼ ,ك ٌ
كٌ
المغوي
مفيوم االقتران
ّ
االقت ػراف فػػي المغػػة مصػػدر اقتػػرف ,كجػػاخت فػػي المعجػػـ الكسػػيط معػػاف عديػػدة لبلقت ػراف فػػي بػػاب
قػرف ,كهػي فػي مجػػاالت مختمفػة ,ككمٌهػا تصػب فػػي تػبلزـ الشػيخ بالشػيخ ,كااللتصػػاؽ بػه ,ف ػ "اقتػػرف
الشيخ بغيرا اتٌصؿ به كصاحبه"ّ.
الحر بيف مفػردات,
أما االقتراف
اصطبلحا ,كهكما تقصدا الباحثة في هذا ٌ
ن
الدراسة ,فذلؾ التبلزـ ٌ
العمكدم ,كتشيع عمى األلسف
األفقي كاالستبداؿ عمى المستكل
تخ ع لعبلقة التبلؤـ عمى المستكل
ٌ
ٌ

ُ

ِ

انظر ,أبك العزـ ,عبد الغني ,مفهكـ المتبلزمات كاشكالية االشتغاؿ المعجمي ,مجمة الدراسات المعجمية ,العدد
الخامس ,الرباط ,يناير ََِٔ ,صُْ
لبلستزادة ,انظر الحسيني ,حمادة محمد عبد الفتاح ,المصاحبة المغكية كأثرها في تحديد الداللة في القروف
الكريـ دراسة نظرية تطبيقية) ,رسالة دكتكراا ب شراؼ األستاذ الدكتكر عبد الحميـ محمد عبد الحميـ ,جامعة

ّ

األزهر قسـ المغة العربية كودابها ,القاهرة ,ََِٕ ,صٓٔ.

المعجـ الكسيط ,جِ ,مجمع المغة العربية ,دار الشركؽ الدكلية ,طْ ,ََِْ ,باب قرف ,صٕٓٔ
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ػى مجمػػؿ بعيػ نػدا عػػف معنػػى كػػؿ مفػػردة عمػػى حػػدة نحػػك" :لفػػت
ػكم كاحػػد لتي ٌ
فػػي مجتمػػع لغػ ٌ
عبػػر عػػف معنػ ن
نفعاُ.
النظر" ك"لفت االنتباا"  ,ك"كا ح كالشمس" أك "ال يجدم ن
كيشير الجاحظ إلى االقترانات المغكية ,فػبعض األلفػاظ مػف منظػكرا تػأتي مقترنػة بألفػاظ معينػة,
ي
العامػة فػي عػدـ التمييػز بػيف مكا ػع اسػتخدامات تمػؾ األلفػاظ
ال يصػمح أف تػأتي مػع يرهػا ,كينتقػد ٌ
مستدال عمى ذلؾ بالقروف الكػريـ ,فيقػكؿ... " :كلفػظ القػروف الػذم عميػه نػزؿ أنػه إذا ذكػر األبصػار لػـ
ن
يقػػؿ األسػػماع ,كاذا اتػػى ذكػػر سػػبع سػػمكات لػػـ يقػػؿ األر ػػيف ,أال تػراا ال يجمػػع األرض أر ػػيف ,كال
السػمع أسػػماع"ِ ,فالجػاحظ هنػػا يشػير إلػػى االقت ارنػات المغكيػػة فػي القػروف الكػريـ بك ػػكح ,كالتػي تػػأتي
كفػػؽ دالالت معينػػة ,ال تتحقػػؽ تمػػؾ الػ ٌػدالالت لػػك تغيػػر المفػػظ المقتػػرف بػػاآلخر ,كعميػػه انتقػػد الجػػاحظ
الصػحيحة ,كالتػي يمكػف مػف خبللهػا التٌكصػؿ إلػى
العامة بعدـ استخدامهـ لتمؾ األلفاظ في اقتراناتهػا ٌ
داللة ال تتحقؽ باختيار لفظ وخر.
ط ػا ,بػػؿ تقتػػرف األلفػػاظ بمػػا
فاالقت ارنػػات بعمكمهػػا ارتبػػاط بػػيف األلفػػاظ ,كهػػك ارتبػػاط ال يػػأتي اعتبا ن
يبلئمها في االستعماؿ المغكم عمى الحقيقة أك المجاز.
المغوي
نوعا االقتران
ّ
ػكم الحػ ٌػر ,كفيمػػا يػػأتي
ػكم ٌ
المقيػػد ,كاالقتػراف المغػ ٌ
ػكم ,إلػػى نػػكعيف :االقتػراف المغػ ٌ
ينقسػػـ االقتػراف المغػ ٌ
تك ح الباحثة المقصكد بهما.
المقيد
االقتران
ّ
تبلزمػا ,ال انفصػاـ
نفهـ مف لفظ القيد معنى التبلزـ ,أم أف اقتراف لفظ بمفظ فػي هػذا النػكع يعنػي
ن
المقيدة ,المتبلزمات المفظية ,التي إف ين ًطؽ فيها بمفظ
فيه بيف المفظيف ,كمف أهـ مسميات االقترانات ٌ
ُ
المعجمية,
المعجماتي ,مجمة الدراسات
شكالية االشتغاؿ
ٌ
انظر ,أبك العزـ ,عبد الغني ,مفهكـ المتبلزمات كا ٌ
ٌ
المعجمية ,الرباط – المغرب ,العدد الخامس ,ََِٔ ,صّْ
الجمعية المغر ٌبية لمدراسات
ٌ
ٌ
ِ

الجاحظ ,البياف كالتبييف ,جُ ,تحقيؽ عبد السبلـ هاركف ,مكتبة الخانجي ,القاهرة ,طٕ ,ُٖٗٗ ,صَِ
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كسهبل) ,كيعرفها أبػك العػزـ بقكلػه" :كحػدة لغكيػة اسػمية ,أك
أهبل
ن
استح ىر الذهف المفظ اآلخر نحك ن
فعمية مككنة مف كممتيف أك أكثر ,ينشأ عف ارتباطها معنى جديد ,يختمؼ ًّ
عمػا كانػت تػدؿ عميػه
ٌ
كميا ٌ
ن
كثقافيػة ,كنفس ٌػية
المغكية األصمية منفردة ,حيػث تنتقػؿ بػذلؾ إلػى دالالت اجتماعيػة كسياسػية
معانيها
ٌ
ٌ
اصطبلحية"ُ.
ك
ٌ
تبلزم ػا ,أـ
ػي عمػػى اخػػتبلؼ العممػػاخ فيػػه مػػف حيػػث ككنػػه
ن
كقػػد يتعػ ٌػدل األمػػر إلػػى التٌتػػابع المفظػ ٌ
صكتيا ,مثؿ :كقع في حيص بػيص) ,كفػي النهايػة كمٌهػا مسػكككات متكارثػة يحكمنػا السػياؽ
إتباعا
ن
ن
في استح ارها ,كال يد لمتغيير فيها ,كالمسكككات  -أك في تعبير وخر شائع لهػا المتحجػرات -عنػد
إب ػراهيـ بػػف م ػراد "تجمعػػات تركيبيػػة جػػاهزة قػػد ت ػكاترت اسػػتعمالها أجيػػاؿ سػػابقة فػػي تجربػػة الجماعػػة
المغكيػػة ,كتجمػػدت أك تكمسػػت أك تبلزمػػت عناصػػرها ,فصػػارت بتبلزمهػػا كحػػدة معجميػػة ذات كظيفػػة
خصكصية ما في تجربة الجماعة المغكية"ِ ,كمف تمؾ المسكككات المتكارثة فػي منظكمػة
إحالية إلى
ٌ
ٌ
لغكية كاحدة في بيئة اجتماعية عبارة أكؿ عميه الدهر كشرب) ,ك عمى نفسها جنت براقش).
المقي ػدة المتمثمػػة بالمتبلزمػػات المفظيػػة فػػي تسػػعة أن ػكاع فصػػمت
كلممطٌمػػع أف يحصػػر االقت ارنػػات ٌ
الشرح فيها الباحثة رك ة الحرزمّ فذكرتها بالتتابع التالي:
ُ -األمثاؿ في مثؿ "قطعت جهيزة قكؿ كؿ خطيب"
المثمية :كهي في رأم زلهايـ عبارات ير مرتبطة بتجربة إنسانية معينة كانما هي
ِ -التعبيرات
ٌ
عبػػارات مشػػهكرة تتميػػز باإلطبلقيػػة فػػي معناهػػا ,كت ػػرب كمػػا ت ػػرب األمثػػاؿ فػػي حػػاالت

ُ
ِ

ّ

أبك العزـ ,عبد الغني ,مفهكـ المتبلزمات كاشكالية االشتغاؿ المعجماتي ,مجمة الدراسات المعجمية ,صّْ.
ابف مراد ,إبراهيـ ,الكحدة المعجمية بيف اإلفراد كالت اـ كالتبلزـ ,مجمة الدراسات المعجمية ,الجمعية المغربية
لمدراسات المعجمية ,الرباط -المغرب ,العدد الخامسََِٔ ,ـ ,صَِّٗ-

انظر الحرزم ,رك ة ,التعبيرات االصطبلحية ,في قامكس المتبلزمات المفظية ,حسف زالة) ,رسالة ماجستير,
إشراؼ األستاذ الدكتكر عبد الحميد األقطش ,جامعة اليرمكؾ ,األردف ,َُُِ ,صِٖ.ّْ-
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معينػػةل لزيػػادة بيػػاف أك اإليمػػاخ إلػػى مقصػػد بالتمثيػػؿ لكقػػكع تجربػػة مشػػابهة لتجػػارب س ػابقة
أي ا ,1مثؿ قكؿ العرب "الناس سكاسية كأسناف المشط".
ّ -المأثكرات كهي ما يؤخذ عف الحكماخ كالفصحاخ كالشعراخ مػف أقػكاؿ تناسػب تجػارب إنسػانية
معينة فتيستح ر في حينها.
ْ -المفا ػػبلت كهػػي تراكيػػب ,قػػد ألحقهػػا الميػػداني باألمثػػاؿ ,كت ػػرب فػػي مكاقػػؼ المبالغػػة فػػي
التشبيه فيقاؿ مثبل "أكرـ مف حاتـ" ك"أكفى مف السمكأؿ".
المكنيػػات كتػػأتي عمػػى شػػكؿ مركبػػات إ ػػافية فػػي مثػػؿ ابػػف السػػبيؿ ,بنػػت شػػفة,
ٓ -الكنايػػات أك
ٌ
أخك الشر ,ذك النكريف ,ك يرها.
ٔ -اإلتباع حيز يشغمه

المقيدة كيعرفهػا السػيكطي ب تبػاع الكممػة الكممػة
مف االقترانات المغكية ٌ

كركم كاشػػباع ,2كاختمػػؼ فيهػػا المحػػدثكف فيػػرل عبػػد الحميػػد األقطػػش أف المعنػػى
عمػػى كزف
ٌ
الدالليػة,
المعجمػػي يتمثػػؿ فػػي الكممػػة األكلػػى ,بينمػػا تػػأتي الكممػػة الثانيػػة مفر ػػة مػػف الكظيفػػة
ٌ
كتقكـ بالكظيفة اإليقاعية فقط ال ير.3
ٕ -أما التشبيهات فهي عبارات أسمكبية ,تقكـ عمى تشبيه بعيد العبلقة بيف المشبه كالمشبه به,
كػػأف تقػػكؿ" :كركبتػػي بعيػػر" ,أك مػػا يجػػيخ فػػي التشػػبيه فػػي لغػػة العامػػة "مثػػؿ األطػػرش فػػي
الزفة".

ُ

انظر ,زلهايـ ,ركدلؼ ,ترجمة رم اف عبد التكاب ,األمثاؿ العربية القديمة ,مؤسسة الرسالة بيركت,طُ,ُُٕٗ ,
صَّ ,ُّ-كانظر الحرزم ,رك ة ,التعبيرات االصطبلحية ,في قامكس المتبلزمات المفظية ,حسف زالة),
صَّ.

ِ

السيكطي ,المزهر في عمكـ المغة ,جُ ,تحقيؽ محمد جاد المكلى كمحمد أبك الف ؿ إبراهيـ كعمي محمد

ّ

انظر األقطش عبد الحميد ,إتباع اإليقاع في المغة العربية ,أبحاث اليرمكؾ ,مج ّ ,عدد ّ ,ُْٗٗ ,صُْْ.

البجاكم ,المكتبة العصرية ,صيدا -بيركت ,ُٖٗٔ ,صُْْ
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اصمية مثؿ "السبلـ عميكـ" ,ك"صػباح الخيػر" ,ك"أهػبل كسػهبل" ,كبعػض عبػارات
ٖ -العبارات التك ٌ
الدعاخ مثؿ "بارؾ اهلل فيؾ" ,ك"جعمت فداخؾ" ,كالقسـ مثؿ "لعمرم ,كالمجػامبلت مثػؿ "شػك ار
يبل".
جز ن
ٗ -العبارات الخاصة كجعمتها الباحثة رك ة الحرزم في قسميف أكال :العبػارات التحميميػة كثانيػا
العب ػػارات االص ػػطبلحية ,كمي ػػزت بينهم ػػا بالف ػػارؽ ف ػػي الغم ػػكض فػ ػ ف ك ػػاف الغم ػػكض جز ًّئيػ ػا
تامػ ػا ,كال ييس ػػمح بتس ػػرب المعن ػػى إال ت ػػأكيبلن فالعب ػػارة
فالعب ػػارة تحميمي ػػة ,كاف ك ػػاف الغم ػػكض ن
اصػػطبلحية ,كتنقػػؿ عػػف الحبيػػب نصػراكم تصػػنيفه لمعبػػارة كشػػفت الحػػرب عػػف سػػاقها عبػػارة
تحميمية بينما" ,كميش اإلزار" عبارة اصطبلحية.
ٌ
ُ
مقيػ ػدة ,كف ػػي مجممه ػػا
أف معظ ػػـ م ػػا ذكرت ػػه رك ػػة الح ػػرزم  ,اقت ارن ػػات لغكي ػػة ٌ
كتمح ػػظ الباحث ػػة ٌ

األصمية ,كمف
معينة تشابه مكاقفها
ٌ
اقترانات متكارثة ,تيستىح ر في مكاقؼ ٌ

منها عبارات مجازية,

كهي كما يذكر أبك العػزـ كحػدات لغكيػة ,يػؤدم ارتباطهػا فيمػا بينهػا إلػى تكليػد مع و
ػاف مغػايرة لممعػاني
المغكية ,حيث يتحكؿ بع ها إلى كنايات كاستعارات ,مثؿ أكتاد األرض)ِ ,الحاجػة أـ االختػراع),
أك عبارة الطيكر عمى أشكالها تقع).
الحر
االقتران ّ
ظا متبلزمة دكف كجػكد خصكصػية عبلئقيػة معينػة تػربط
الحرة أك المفتكحة ,تمثؿ ألفا ن
االقترانات ٌ
ستبدؿ الرأس أك الذيؿ بكممات ,أك تراكيب أخرل كتتمثؿ بػ مفردة نكاة  +لفظة أك
بينها ,فيمكف أف يي ى
ألفػػاظ الزمػػة) ,فنقػػكؿ مػػثبل "سػػاحة كاسػػعة" ,ك"فنػػاخ كاسػػع" ,ك"باحػػة كاسػػعة" ,ك"أرض كاسػػعة" ,كلعمٌهػػا

ُ

انظر ,الحرزم ,رك ة ,التعبيرات االصطبلحية ,في قامكس المتبلزمات المفظية ,حسف

زالة) ,رسالة

ماجستير ,صِٖ.ّْ-
ِ

انظر أبك العزـ ,عبد الغني ,مفهكـ المتبلزمات كاشكالية االشتغاؿ المعجمي ,مجمة الدراسات المعجمية ,صَْ.
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تاما عمى ثبات االمفردة البلزمة فيها كاسع) فهناؾ استبداؿ
لكنها ليست ترادفنا ًّ
تكحي بالترادؼ التٌاـٌ ,
ػر بػالمطمؽ ,فهػك
في المفردة األكلى ساحة ,كفناخ ,كباحة ,كأرض),عمػى أف ذلػؾ االسػتبداؿ لػيس ح نا
مقيد بقيد سبلمة التركيب ,كسبلمة المعنى المناسب لممكقؼ ,فسبلمة التركيب عمى المستكل األفقػي
ٌ
ػداللي المناسػب يحقػؽ سػبلمة
يحقؽ سبلمة اإلسناد كاالستبداؿ عمػى المسػتكل العمػكدم مػف الحقػؿ ال ٌ
المعنى كمكافقته لممكقؼ.
المقيدة صػكر تركيبيػة خاصػة ,تػأتي فػي صػكرة جمػؿ فعميػة ,أك جمػؿ
الحرة ك ٌ
كلبلقترانات المغكية ٌ
اسػػمية ,أك تراكيػػب إ ػػافة ,تػػذكر الباحثػػة منهػػا جزئيػػة تمثػػؿ جمػ نػبل فعميػػة فػػي مثػػؿ :اقت ػراف فعػػؿ +
فعػػؿ) مثػػؿ" :يقبػػؿ كيػػدبر" ,ك"يعطػػي كيمنػػع" ,ك"يفػػرؽ كيجمػػع" ,كاقت ػراف فعػػؿ  +اسػػـ) مثػػؿ" :تهػػب
الري ػػاح" ,ك"يح ػػؿ التمػ ػريف"" ,يس ػػتؿ الس ػػيؼ" ,كاقتػ ػراف فع ػػؿ  +اس ػػـ ذك معن ػػى مج ػػازم) مث ػػؿ" :اش ػػتد
درسا" ,كاقتراف فعؿ  +مصدر في صكرة مفعكؿ مطمؽ) مثػؿ" :يػدنك
عكدا"" ,ارتعدت فرائصه"" ,لقنه ن
دن ػكا"" ,يغ ػػب

ػ نػبا" ,كاقت ػراف فعػػؿ  +حػػاؿ) مثػػؿ" :يسػػقط مغشػ ًّػيا عميػػه" ,كاقت ػراف فعػػؿ  +اسػػـ

عمػا سػػمؼ" ,اقتػراف اسػػـ  +فعػػؿ) مثػػؿ" :حػػي
مكصػػكؿ  +فعػػؿ) مثػػؿ" :اعػػذر مػػف أنػػذر" ,ك"عفػػا اهلل ٌ
ًّ
ًّ
ػكم فػي
تركيبيا
يرزؽ"" ,الحؽ ييقاؿ"ُ ,كهي جميعا اقترانات صحيحة
كدالليا ,تشترؾ مع أم سياؽ لغ ٌ
الداللي لمغة الجماعة.
اعدم ك
انتمائه لمنظاـ القك ٌ
ٌ
ككفػػؽ رؤيػػة الباحثػػة الحرٌيػػة فػػي بنػػاخ االقت ارنػػات المغكيػػة ,ليسػػت حرٌي ػة مطمقػػة ,بػػؿ مقيػػدة

ػػمف

جمبل كتراكيب,
حرة كانت أـ مقيدة إال ن
النظاـ المغكم السائد في بيئة لغكية كاحدة ,فميست االقترانات ٌ
المغكم القائـ فػي بيئػة لغكيػة كاحػدة ,فمػؾ أف تكظػؼ لفظػة نفػؽ) مقترنػة باسػـ حيػكاف
تخ ع لمنظاـ
ٌ

ُ

لبلستزادة انظر  ,معتصـ ,محمد ,المتبلزمات المعجمية في المعاجـ الثنائية ,مجمة الدراسات المعجمية ,العدد
الخامس ,الجمعية المغربية لمدراسات المعجمية ,الرباط ,ََِٔ ,صٖٓ.ٓٗ-
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لمداللػػة عمػػى مكتػػه ,بينمػػا ال يصػػح أف تكظفهػػا مقترنػػة مػػع اسػػـ شػػخص مػػاُ ,إال إف تجػػاكز المعنػػى
المقصػػكد الحقيقػػة الكاقعػػة فػػي اسػػتخداـ األلفػػاظ ,كػػأف تكػػكف فػػي نػػص أدبػػي ,أك لئلهانػػة ,كاظهػػار
ال غينة لذلؾ الشخص ,كيشير عبد الفتاح البركاكم إلى أف المغكييف العرب كػاف لهػـ أثػر بػارز فػي
المكا ع المغكية التي يصح فيها استخداـ ألفاظ بعينها ,كال يصح استخداـ ذات األلفػاظ فػي مكا ػع
ً
داللي ػا ,كاف حققػػت صػػحة
أخػػرل ,حيػػث لػػك اسػػتيخدمت فػػي يػػر مك ػػعها صػػارت تراكيػػب خاطئػػة ن
ِ
تحدث عنه البركاكم تراا الباحثة في حديث سيبكيه عف المستقيـ
التراكيب  ,كذلؾ األثر البارز الذم ٌ

الكػػذب حػػيف تحػػدث عػػف تركيػػب "ش ػربت مػػاخ البحػػر"ّ ,فجممػػة "ش ػربت مػػاخ البحػػر" ,تحقػػؽ صػػحة
المحكر األفقي التركيبي) باالستدعاخ الكظيفي بيف األلفاظ ,كهذا ما قصدا سيبكيه بالمسػتقيـ ,بينمػا
ال تحقؽ صحة المحكر العمكدم باختيػار األلفػاظ المتناسػبة ًّ
دالليػا ,كهػذا مػا قصػدا سػيبكيه بالكػذب,
ٌإال إف يح ًممىت عمى المجاز ,فيصح استخداـ تمؾ األلفاظ عمى المجاز ,كال يصح عمى الحقيقة.
المغوي
اللية في االقتران
 العالقات ّالد ّ
ّ
الداللػة
لغكم إال لقصد أك
ال يكجد اقتراف
معنىل أم لداللة يسعى إليها المتكمٌـ ,كلػف تتحقػؽ تمػؾ ٌ
ٌ
ن
ػميما ,يقػػكـ عمػػى االنسػػجاـ كالتكافػػؽ
أك القصػ ٌ
ػدية إال مػػف خػػبلؿ بنػػاخ العبلقػػات بػػيف األلفػػاظ بنػػاخ سػ ن
المتأتٌي مف خبلؿ عبلقتي التبلؤـ كاالستبداؿ.
ي

ُ

لبلستزادة ,انظر الحسيني ,حمادة محمد عبد الفتاح ,المصاحبة المغكية كأثرها في تحديد الداللة في القروف
الكريـ دراسة نظرية تطبيقية) ,رسالة دكتكراا ب شراؼ األستاذ الدكتكر عبد الحميـ محمد عبد الحميـ ,جامعة

ِ

األزهر قسـ المغة العربية كودابها ,القاهرة ,ََِٕ ,صّٖ.ٖٔ-
انظر ,البركاكم عبد الفتاح عبد العميـ ,داللة السياؽ بيف التراث كعمـ المغة الحديث ,صِٕ.

ّانظر سيبكيه ,الكتاب ,جُ ,تحقيؽ عبد السبلـ هاركف ,مكتبة الخانجي ,صِٓ ,ِٔ-كانظر انظر ,البركاكم
عبد الفتاح عبد العميـ ,داللة السياؽ بيف التراث كعمـ المغة الحديث ,دار المنارة القاهرة ,طُُُٗٗ ,ـ ,صِٕ.
26

عالقتا التالؤم واالستبدال.
يػػرل بػػالمر "أننػػا نسػػتطيع تحديػػد معنػػى الكممػػة بمكجػػب ارتباطهػػا بالكممػػات األخػػرل"ُ ,كهػػك مػػا
يػرتبط عنػػدا بالعبلقػػات التبلؤميػػة ,حيػػث يتحػػدد معنػػى الكحػػدة المغكيػػة بكاسػػطة اقتػراف كركدهػػا بػػكركد
ػتبداليا,
كحدات أخػرل ,فمػثبل "بػاب أحمػر" ك"بػاب أخ ػر" تتػرابط الكممتػاف أحمػر كأخ ػر ترابطػا اس ٌ
تبلؤمياِ.
بينما تترابط كؿ منهما ,مع كممة "باب" ترابطا
ٌ
كما تمحظه الباحثة أف الترابط التبلؤمي يككف بيف ألفاظ تنتمي لحقكؿ داللية مختمفة ,لكف يمكف
داللي ػة متنكعػػة,
الجمػػع بينهػػا بعبلقػػة الػػتبلؤـل أم االنسػػجاـ فيمػػا بػػيف األلفػػاظ المػػأخكذة مػػف حقػػكؿ ٌ
إلنتاج معنى كاحد ,بينما العبلقات االستبدالية تككف
األحمر كاألخ ر

داللي كاحد ,فعبلقػة االسػتبداؿ بػيف
مف حقؿ
ٌ

مف حقؿ األلكاف ,كعبلقة الػتبلؤـ بػيف المػكف كالبػاب تكػكف

ػمف حقمػيف :حقػؿ

األلكاف ,كحقؿ األشياخ القابمة لمكصؼ بالمكف مثؿ الباب كالجدراف كاألثاث كالمبلبػس ...إلػ  ,كبػذلؾ
إف كانػػت
ػى كاح نػدا" ,فاسػػتبداؿ كحػدة بكحػػدة ال يمكنػه أف يػػتـ إال ٍ
يتشػكؿ لػػدينا اقتػراف لغػػكم يػؤدم معنػ ن
م نفسػ ػػه ,كبمعنػ ػػى وخػ ػػر يجػ ػػب أف تشػ ػػترؾ الكحػ ػػدة
ػداللي التصػ ػػكر ٌ
الكحػ ػػدتاف تنتميػ ػػاف إلػ ػػى الحقػ ػػؿ الػ ػ ٌ
ً
المستبدلة أم التي تقكـ مقامها ,عمى األقؿ ,في سمة داللية تصكرٌية كاحدة"ّ.
المستبدلة كالكحدة
ى
كعبلقتػػا الػػتبلؤـ كاالسػػتبداؿ محككمتػػاف بالمػػدل ,كهػػك مػػا أشػػار إليػػه الباحػػث حمػػادة محمػػد عبػػد
الفتػػاح الحسػػيني ,كيقصػػد بػػه العػػدد الكبيػػر ,أك المتكسػػط ,أك ال ػػئيؿ مػػف الكممػػات التػػي يمكػػف أف
تقتػرف بهػا تمػؾ الكممػة ,حيػػث تتكػرر الكممػة مػع عػدد كبيػػر مػف الكممػات لتنػتج اقت ارنػػات ذات دالالت
متعػػددة ,كمػػف أمثمػػة المػػدل الكاسػػع لبلقتػراف مػػا يمكػػف لكممػػة أهػػؿ أف تقتػػرف بػػه عمػػى عبلقػػة الػػتبلؤـ,
ُ
ِ
ّ

بالمر ,فرانؾ ,عمـ الداللة ,ترجمة عبد المجيد ماشطة ,الجامعة المستنصرية ,العراؽ ُٖٗٓ ,صٕٕ.
المصدر نفسه ,صٖٕ.

لغكية :معجـ أـ تركيب؟ ,مجمة الدراسات المعجمية ,الجمعية
خيرم ,عبد الكاحد ,متبلزمات معجمية أـ متبلزمات ٌ
المغربية لمدراسات المعجمية ,الرباط -المغرب ,العدد الخامس ,ََِٔ ,صُُٗ.
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حيث يمكف لنا أف نقكؿ" :أهؿ البيت" ,ك"أهؿ العمـ" ك"أهؿ الصبلح" ك "أهؿ العدؿ" ك"أهػؿ التكحيػد"
...إل  ,كهناؾ كممات متكسطة المدل في إنتاج االقترانات مثؿ كممة مات التي تتبلخـ مع الكائنػات
لكنهػػا ال يمكػػف أف تػػتبلخـ مػػع الجمػػاد فػػبل نقػػكؿ "مػػات البيػػت" أك
الحيػػة كاإلنسػػاف كالحيػكاف كالنبػػاتٌ ,
ػدل محػػدكد ,أك
ػي" ,كمنهػػا كممػػات ذات مػ ن
"مػػات الكرسػ ٌ

ػػعيؼ مثػػؿ كممػػة أشػػقر كشػػقراخ نقػػكؿ" :بنػػت

شػػقراخ" أك "كلػػد أشػػقر" ,أك امػرأة شػػقراخ أك رجػػؿ أشػػقر أك ىشػػعر أشػػقر ,لكػػف ال يمكػػف أف نقػػكؿ "بيػػت
أشػػقر" ك"ثػػكب أشػػقر"ُ ,كتػػرل الباحثػػة أف حمػػادة محمػػد عبػػد الفتػػاح الحسػػيني لػػـ يكػػف دقيقنػػا بمثػػاؿ
ػداللي يتمثٌػػؿ
اقت ارن ػػات لف ػػظ "م ػػات" عم ػػى تكس ػ ٌ
ػطية الم ػػدل ,فم ػػدل لفظ ػػة "م ػػات" كاس ػػع ج ػ نػدا فحقمػ ػه ال ػ ٌ
محدكدية منها.
عمكما اإلنساف كالحيكاف كالنبات) ,أما لفظة "أهؿ" فهي أكثر
باألحياخ
ٌ
ن
أف لكػػؿ كممػػة ألفاظن ػا ,قػػد
كقػػد أشػػار محمػػد حسػػف عبػػد العزيػػز إلػػى أف المصػػاحبة تقػػكـ عمػػى ٌ
تفسػير الكممػة المدركسػة ,كبػذلؾ يمكػف لنػا
تصحبها تتتمثٌؿ في المدل ,بحيث تيسهـ تمػؾ األلفػاظ فػي ٌ
التنبؤ بدرجات متفاكتة بالكممة التػي تصػحبها ,كيبػيف ذلػؾ مػف خػبلؿ مثػاؿ مػا يمكػف أف يسػبؽ كممػة
ٌ
المغكيػػة ,يحػػدث فػػي
"المصػهكر" مػػف ألفػػاظ مثػػؿ "النحػػاس" أك الحديػػد"ِ ,كمػػا يحػػدث فػػي المصػػاحبات
ٌ
أف عبلق ػػة
تشػ ػ ٌكؿ اقت ارن ػػات منس ػػجمة األلف ػػاظ تنب ػػل المفظ ػػة فيه ػػا ع ػػف المفظ ػػة األخ ػػرل المتكقع ػػةل أم ٌ
لكنهػػا
متنكعػػة ٌ
ػي كاحػػد ,كعبلقػػة الػػتبلؤـ تحػػدث بػػيف حقػػكؿ ٌ
داللي ػة ٌ
االسػػتبداؿ تحػػدث فػػي حقػػؿ داللػ ٌ
متبلئمة.

ُ

ِ

لبلستزادة ,انظر الحسيني ,حمادة محمد عبد الفتاح ,المصاحبة المغكية كأثرها في تحديد الداللة في القروف
الكريـ دراسة نظرية تطبيقية) ,صّٖٖٔ-

انظر ,عبد العزيز ,محمد حسف ,المصاحبة في التعبير المغكم ,دار الفكر العربي ,القاهرة ,َُٗٗ ,صِٕ-
ِٖ.
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الداللية
المغوي بالوحدة
عالقة االقتران
ّ
ّ
دائمػا أك عمػى األ مػب ,فػذلؾ يتػيح لنػا
يرل أحمد مختار عمر" ,إف ٌ
تكرر المفظ مقترننا بمفظ وخر ن
المغكم
احدا"ُ ,كبذلؾ هك ييدخؿ االقتراف
[ تصنيؼ] هذا االقتراف كحدة معجمية تؤدم
معنى ك ن
ٌ
ن
الدالليػ ػػة ,كيميػ ػػؿ الحبيػ ػػب النص ػ ػراكم إلػ ػػى تصػ ػػنيؼ االقت ارنػ ػػات المغكيػ ػػة
الكحػ ػػدات
ٌ

ػمف

ػ ػػمف الكحػ ػػدات

تركيبي ػة ,فيقػػكؿ :تحػػت عن ػكاف "المعجػػـ كالداللػػة المرٌكبػػة"" :فػػي المغػػة عػػدد يػػر
المعجميػػة بخاصػ ٌػية
ٌ
منظكر مف تعابير تؤدم ًّ
كلكنها في الكقت نفسه ال يمكػف
المعجمية
دالليا كظائؼ الكحدات
العاديةٌ ,
ٌ
ٌ
أف تعػػالج بػػالمنهج الػػذم تيعػػالج بػػه الكحػػدات العاديػػة ,كذلػػؾ الرتباطهػػا بخصكصػػيات دالليػػة كتركيبيػػة
محددة"ِ.
المغكيػػة كحػدات معجميػػة ,أـ يػػر معجميػة ,فهػػي فػي النهايػػة كحػػدات
كسػكاخ أكانػػت االقت ارنػات
ٌ
ػكم ,لتن ػػتج مص ػػطمحات تمث ػػؿ مف ػػاهيـ
داللي ػػة ,ت ػػؤدم دالل ػػة مرتبط ػػة بمكقفه ػػا ,كك ػػذالؾ بس ػػياقها المغ ػ ٌ
صرها.
التغيرات المكاكبة ألزمنتها ي
كع ي
كما جػاخ فػي ترجمػة محمػكد فهمػي حجػازم لمصػطمح" "collocationتحػت مصػطمح التٌ ػاـ,
يتفؽ مع ما جاخ عنػد أحمػد مختػار عمػر ,كالحبيػب النصػراكم ,فقػد ترجمػه حجػازم ب ػ "ارتبػاط أكثػر
مفهكمػا مػف الجزئيػات المككنػة لهػا" ,كيػأتي بمثػاؿ لكممػة
مف كممة في عبلقة تركيبية ,كيككف معناها
ن
مككنػػة تراكيػػب تػػدكر فػػي معنيػػيف :أكلهمػػا بداللػػة حقيقيػػة لؤلثػػاث:
ػي ,كارتباطهػػا بكممػػات مختمفػػة ٌ
كرسػ ٌ
"كرسي مرتفع" ",كرسي خشػبي" "كرسػي
"كرسي منخفض",
كرسيا"
مثؿ "جمس عمى الكرسي"" ,صنع
ٌ
ٌ
ٌ

ُ
ِ

عمر ,أحمد مختار ,عمـ الداللة ,صٖٕ.

النصراكم ,الحبيب ,شكاهد المتبلزمات المفظية ,في القامكس األلؼ بائي ,كالمعجـ العربي األساسي ,مجمة
الدراسات المعجمية ,العدد الخامس ,الرباط-المغرب ,ََِٔ ,صٕٗ .
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ػداللي لكظػػائؼ
ػدم" ,أمػػا المعنػػى الثػػاني ,في ػرتبط بكممػػات ن
حديػ ٌ
مككن ػا تراكيػػب مجازٌي ػة فػػي المجػػاؿ الػ ٌ
كرسي األستاذية" .ُ...
كرسي عمـ المغة" ك"
كرسي الفمسفة"" ,
مصطمحية ,مثؿ "
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كمف خبلؿ التصػنيؼ السػابؽ نػرل أف االقت ارنػات المغكيػة تشػكؿ كحػدات دالليػة فػي صػكر شػتى
 ,"unitaryكالمرك ػػب " ,compositأك التعبي ػػر

منه ػػا :التعبي ػػر " " idiomكالتركي ػػب "complex

ًّ
ػى يػػر
ػى حرفيػا ,كمعنػ ن
المركػػب " ,"composite expressionأمػػا التعبيػػر ,فهػػك مػػا يت ػػمف معنػ ن
في مثؿ " رب كفنا بكؼ" ,فػالمعنى الحرفػي يتػأتى مػف اقتػراف األلفػاظ عمػى الحقيقػة ,بينمػا يتػأتى
حر ٌ
أمػ ػا التٌعبي ػػر
المعن ػػى اآلخ ػػر م ػػف الكناي ػػة ع ػػف
ٌ
التحي ػػر) ,كيج ػػيخ بحس ػػب المكق ػػؼ ال ػػذم ييق ػػاؿ في ػػهٌ ,
المكح ػد ,فهػػك مػػا يشػػير " "nidaإلػػى أنػػه مجمكعػػة مػػف الصػػيغ الحػ ٌػرة ,يختمػػؼ معناهػػا عػػف الطبقػػة
ٌ
الدالليػة المنتميػػة إليهػػا الكممػػة الرئيسػػة ,مثػػؿ "البيػػت األبػيض" ,حيػػث ال يػراد بػػه ذلػػؾ المبنػػى المنتمػػي
ٌ
ػى ينتمػػي
ػداللي الممثػػؿ لممسػػكف بيػػت ,كقصػػر ,كدار ,كػػكخ ,ك فػػيبل)) ٌ
إلػػى الحقػػؿ الػ ٌ
كلكنػه يمثػػؿ معنػ ن
المكح ػدة,
ػي يتعمػػؽ بالمؤسسػػات السياسػ ٌػية ,أمػػا التعبي ػرات المرٌكبػػة فتختمػػؼ عػػف التركيبػػات
ٌ
لحقػػؿ داللػ ٌ
الداللي نفسه مثؿ.ِ field" "work
فالكممة الرئيسة تبقى منتمية إلى المجاؿ
ٌ
كطػػرؽ إب ػراهيـ بػػف م ػراد 3فك ػرة التٌ ػػاـ الحػ ٌػر فػػي بنػػاخ االقت ارنػػات الحػ ٌػرة ,كذلػػؾ

ػػمف التٌ ػػاـ

لكنها
القائـ في كحدات
داللية كاحدةٌ ,
معجمية مرٌكبة ,مف مفردتيف أك ثبلث ,أك أكثر ,كتحمؿ كحدة ٌ
ٌ
تجم نعػا ًّ
العاديػة أك الح ٌػرة قسػميف ,ت ارهػا
كيقسػـ هػذا التجمعػات
ٌ
عاديػاٌ ,
تككنت بالتٌ اـ ٌ
فتجمعػت ٌ
الحر ٌ
ٌ
الباحثة ال تخرج عف التعبير السياقي كالتعبير االصطبلحي:

ُ
ِ
ّ

حجازم ,محمكد فهمي ,مدخؿ إلى عمـ المغة ,دار قباخ لمنشر ,القاهرة ,دت ,صُٕٓ
انظر ,عمر ,أحمد مختار,عمـ الداللة ,صّّّْ-

انظر ,بف مراد ,إبراهيـ ,الكحدة المعجمية بيف اإلفراد كالت اـ كالتبلزـ ,مجمة الدراسات المعجمية ,العدد الخامس,
صِْ.ِٖ-
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ًّ
ػى يػر حرفػػي فػالمتكمـ يسػتطيع أف يؤلػػؼ
ػى حرفيػا كمعن ن
ِ -تعبيررات سرياقية :مػػا يت ػمف معن ن
الجممة ,لكنه ال يسػتطيع أف يؤلػؼ المعنػى ,فالمعػاني قبػؿ األلفػاظ التػي تكػكف الجمػؿ كتػأتي
في مركبات مثؿ "ذيؿ القط"" ,ذيؿ الكمب"" ,طكيػؿ الػذيؿ"" ,قصػير الػذيؿ" أك فػي جمػؿ مثػؿ
قطع ذيؿ الكمب"" ,أمسؾ ذيؿ القط"" ,ماخ القط القصير الذيؿ" ,كقكاعػد االسػتعماؿ تتػيح لنػا
اف نسػػتبدؿ مفػػردة الػػذنب بمفػػردة الػػذيؿ ,أك أف نبػػادؿ بػػيف الكمػػب كالقػػط ,أك أم اسػػـ لحي ػكاف
وخر ,أك نعكض بيف العناصر طكيؿ قصير مقطكع ,كمثؿ ذلؾ ما سػبؽ الحػديث عنػه عنػد
أحمد مختار عمر نحك " رب كفنا بكؼ" ,كهك مػا يمكػف أف يت ػمف معنػى حر ًّ
فيػا ,كمعنػ نى
ػي بحسػب المكقػؼ ,فيقػاؿ فػي مكقػؼ الحيػرة " ػرب كفنػا بكػؼ" ,كيػأتي فػي مكقػؼ
ير حرف ٌ
وخر بمعناا الحقيقي.
معجميػ ػ ػة
اصرررررطالحية :كح ػ ػػدات
ّ -تعبيررررررات
ٌ
ّ

ككن ػ ػػت
ػ ػػمت لتع ػ ػػيف مكج ػ ػػكدات مح ػ ػػددةل أم ٌ

مصطمحات تعبيرية لمفاهيـ معينة متفؽ عميها فػي تجربػة جماعيػة فػي مثػؿ "وذاف األرنػب",
"وذاف الجػػدم"" ,وذاف الفيػػؿ" ,كالمقصػػكد بهػػا نباتػػات مػػف فصػػائؿ معينػػة ,ك"الشػرياف السػػباتي
البػػاطف" ,ك"الش ػرياف السػػباتي الظػػاهر" ,كهمػػا مصػػطمحاف فػػي عمػػـ التش ػريح ,كهػػي كحػػدات
معجميػػة أكجػػد ت ػػامها كظيفػػة التعيػػيف لػػبعض المفػػاهيـ فػػي التجربػػة اإلنسػػانية ,كمػػف تراثنػػا
العربػػي مجمكعػػة ال يسػػتهاف بهػػا مػػف أسػػماخ األعػػبلـ التػػي مثمػػت القسػػـ الثػػاني مػػف الت ػػاـ
الحر ,مثؿ تأبط ش ار ك شاب قرناها ,ك يرها التي تكسعت داللتهػا مػف حيػث التخصػيص أك
ٌ
التعيػػيف ,فشػػممت أسػػماخ أق ػكاـ كجماعػػات سػػميت بتمػػؾ األسػػماخ ,كمنػػه مػػا سػػبؽ عنػػد أحمػػد
مختػػار عمػػر فػػي حديثػػه عمػػا ال يؤخػػذ بمعنػػاا الحرفػػي كتركيػػب "البيػػت األبػػيض" بمعنػػى
المؤسسػػة السياسػػية المعركفػػة ,فهػػي تجمػػع حػ ٌػر لكحػػدات معجميػػة تختمػػؼ داللتهػػا فػػي حيػػز
تجمعها عػف الحقػؿ الػداللي المنتميػة إليػه ,مثػؿ "كرسػي األسػتاذية" ,ك"كرسػي الفمسػفة" أي ػا
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عنػػد محمػػكد فهمػػي حجػػازمل ممػػا يشػػكؿ تعبي ػرات اصػػطبلحية تطمػػؽ عمػػى مفػػاهيـ بعينه ػػا
كتقترف بها ,فبل يمكف إطبلقها عمى مفاهيـ كمدلكالت أخرل ,كبذلؾ تمثؿ االقترانات المغكية
كحدات داللية.
المغوي بالترادف
عالقة االقتران
ّ
قبػػؿ الخػػكض فػػي مك ػػكع التػرادؼ كعبلقتػػه باالقت ارنػػات المغكيػػة ,البػػد مػػف التعػػرؼ إلػػى المقصػػكد
ػيئا فهػك
بمصطمح الترادؼ ,فقد جاخ في لساف العرب التػرادؼ" ...مػا تبػع الشػيخ ,ككػؿ شػيخ تبػع ش ن
ًردف ػػه ,كاذا تت ػػابع ش ػػيخ خم ػػؼ ش ػػيخ ,فه ػػك التػ ػرادؼ"ُ ,كه ػػك عن ػػد الشػ ػريؼ الجرج ػػاني "االتح ػػاد ف ػػي
المفهكـ ,كقيؿ :هك تكالي األلفاظ المفردة الدالة عمى شيخ كاحد باعتبار كاحد"ِ.
ػداللي فػػي االقت ارنػػات المغكيػػة كسػػيمة لمتفرقػػة بػػيف المترادفػػات,
كيجعػػؿ بعػػض المغػػكييف االسػػتبداؿ الػ ٌ
بمعنى أننا نستطيع التكصؿ إلى عبلقة الترادؼ بيف لفظتيف باستبدالهما في اقتراف لغػكم كاحػد ,فػ ف
تحقؽ المعنى في كبل االقترانيف ,فذلؾ يعني أف المفظتيف بينهما عبلقة ترادؼّ.
كذلػػؾ مػػا تػراا الباحثػػة متجسػ ىػدا فػػي كػػبلـ عبػػد الكاحػػد خيػػرم فػػي حديثػػه عػػف بعػػض خصػػائص
المتبلزمػػات االقت ارنػػات المغكيػػة) ,حيػػث يمكػػف اسػػتبداؿ االقت ػراف المغػػكم فػػي مكاقػػؼ مشػػابهة نحػػك
جذب االنتباا) ك لفت النظر)  ,كبذلؾ يتحقؽ ترادؼ االقترانات كترادؼ المفػردات أي ػا ,بنػاخ عمػى
م كاحػد ,كجػذب كلفػت مػف حقػؿ تصػكرم لداللػة التركيػز كاالنتبػاا
ٌ
أف االنتباا كالنظر مف حقػؿ تصػكر ٌ
في النظر كالتأمؿ كالتٌفكيرْ.

ُ
ِ
ّ
ْ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جٗ ,دار صادر ,بيركت ,دت ,باب الفاخ فصؿ الراخ.
الشريؼ الجرجاني ,معجـ التعريفات ,باب التاخ مع الراخ ,صَٓ
انظر ,حسنيف ,صبلح الديف صالح ,الداللة كالنحك ,مكتبة اآلداب ,القاهرة ,طُ ,صُُٖ

خيرم ,عبد الكاحد ,متبلزمات معجمية أـ متبلزمات لغكية معجـ أـ تركيب؟ ,الجمعية المغربية لمدراسات
المعجمية ,الرباط ,مجمة الدراسات المعجمية ,العدد الخامس ,ََِٔ ,صُُٗ.
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بالسياق
عالقة االقتران
المغوي ّ
ّ
ػي
ػكم مػػف خػػبلؿ سػػباقاته لػػيس بالجديػػد ,فػػالمطٌمع عمػػى الت ػراث النحػ ٌ
تحميػػؿ االقت ػراف المغػ ٌ
ػكم العربػ ٌ
كثير مف النصكص المشيرة إلػى سػياؽ الحػاؿ ممثمػيف لهػا باقت ارنػات لغكيػة فػي مسػكككات مثػؿ:
يرل نا
"ليس المخبر كالمعايف"ُ.
لغكيػػا مسػػكك نكا بنػػاخ عمػػى سػػياؽ الحػػاؿ ,ككيػػؼ ييكظَّػػؼ فػػي مكاقػػؼ
فنػػرل ابػػف جنػػي يحمػػؿ اقترنانػػا ٌ
مشابهة ,حيث جاخ ذلؾ في"باب ذكر عمؿ العربية أكبلمية هي أـ فقهية" يقكؿ" :كقد يمكف أف تككف
عنال أال ترل إلػى قػكؿ سػيبكيه" :أك لعػؿ األكؿ كصػؿ
أسباب التٌسمية تخفى عمينا لبعدها في الزماف ٌ
إليه عمـ ,لـ يصؿ إلى اآلخر" ,يعني أف يككف األكؿ الحا ر شاهد الحاؿل فعػرؼ السػبب الػذم لػه
كمػػف أجمػػه كقعػػت عميػػه التسػػمية ,كاآلخػػر  -لبعػػدا عػػف الحػػاؿ – لػػـ يعػػرؼ السػػبب لمتسػػمية" [أم لػػـ
يعػػرؼ ظػػركؼ تش ػ ٌكؿ االقت ػراف المسػػككؾ ك ػػرب مػػثبل عمػػى ذلػػؾ عبػػارة] "رفػػع عقيرتػػه" [كهػػي مػػف
األمثاؿ] التي لف يصؿ المتمقي إلى معناها رفع الصكت) إال إذا كاف عمى عمـ بالحػاؿ التػي قيمػت
ػادا ,فػأطمقكا
فمما تذكرا العرب عف أحدهـ حيف قطعت رجمه ,أنه رفعهػا ,ثػـ رفػع صػكته قكيػا ح ن
فيهٌ ,
رفػػع عقيرتػػه) عمػػى مػػف يرفػػع صػػكته ,كاال فمػػا العبلقػػة بػػيف رفػػع العقيػرة كرفػػع الصػػكت؟ِ ,فأصػػبحت
المقكلػػة "رفػػع عقيرتػػه" مػػف المسػػكككات أم أصػػبحت اقترنانػػا مقيػ نػدا) ,كصػػارت تتكػػرر فػػي سػػياقات
داللية.
متشابهة في رفع الصكت بكصفها كحدة ٌ
وتحػػدثت الباحثػػة سػػعيدة كحيػػؿ  ...عػػف سػػياقات "المتبلزمػػات" كالتػػي ت ارهػػا الباحثػػة تنطبػػؽ عمػػى
االقترانات المغكية بعمكمها ,فقسمتها إلىّ:

ُ
ِ
ّ

الخصائص ,ابف جني,جُ ,صِْٔ.
المصدر نفسه ,ص ٔٔ.

انظر ,كحيؿ ,سعيدة ,ترجمة المتبلزـ المفظي في القروف الكريـ ,مجمة ترجماف مدرسة الممؾ فهد العميا لمترجمة
بطنجة ,المغرب ,مجُٗ ,عددِ ,ََُِ ,صُّٓٓ-
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ُ -السياق العام :كيكظؼ فيه متبلزمات كثيرة كمتنكعة ,ما بيف حرة كمقيدة ,كالتػي يمكػف تكظيفهػا
في أم سياؽ كاف مثؿ "شاخ أـ أبى" ك"عمى مرمى حجر".
المغكيػ ػػة عمػ ػػى الخمفيػ ػػة الثقافيػ ػػة المشػ ػػتركة بػ ػػيف المرسػ ػػؿ
ِ -السررررياق الثقررررافي :تعتمػ ػػد ٌاالقت ارنػ ػػات
ٌ
الحالي القائـ بيف المتخاطبيف.
صحيحا كفؽ سياقها
فهما
ن
كالمستقبؿل لفهمها ن
ٌ
ّ -السياق المخادع بتعبير الباحثة سعيدة كحيؿ  :)...كهك السياؽ البعيد كؿ البعد عػف االقتػراف
المغكم بمعناا المعجمي لؤللفػاظ المككنػة لػه مثػؿ السػياقات الدينيػة ,حيػث يكظػؼ االقتػراف الػديني
في سياؽ بعيد عف سياقه المفظي المتعمؽ بالسػياؽ الػديني ظاهرٌيػا مثػؿ :تككػؿ عمػى اهلل ,كنقصػد
به النصح كاإلرشاد ,كمثؿ "استغفر اهلل" كتعني في سياؽ ما امتعا ن ا أك سخرية ,ككذلؾ ما شػاخ
اهلل ,كتعني إعجابا أك دهشة.
جميعػػا مػػف االقت ارنػػات المغكيػػة السػػائدة فػػي سػػياقها
النمػػاذج فػػي النػػكعيف السػػابقيف ت ارهػػا الباحثػػة
كٌ
ن
ػي ,فقػػد قيمػػت فػػي سػػياقات بعيػػدة عػػف المعنػػى المعجمػػي لؤللفػػاظ ,أك سػػياقها الػػديني ,لتكػ ِّػكف
المعرفػ ٌ
عبارات مسكككة تيستح ر في سياقات معينة ,كلعؿ ذلؾ يشػبه مػا أطمػؽ عميػه تمػاـ حسػاف تحكيػؿ
ايات األداخ عمى المستكل النحكم ,فالنداخ قد يتحكؿ إلى تعجب ,كاالستفهاـ قػد يتحػكؿ إلػى معػاف
كثيػرة ,منهػػا التقريػػر أك اإلنكػػار أك التعجػػب ,كهػػك كمػػا يقػػكؿ..." :إنمػػا يعتبػػر مػػف قبيػػؿ تعػػدد المعنػػى
الػػكظيفي[ ... ,كيتػػابع فػػي تك ػػيح الصػػمة بػػيف التعػػدد الػػكظيفي لمكػػبلـ كالمقػػاـ بقكلػػه] :كانمػػا تػػأتي
ػكظيفي لمجممػة ,ال يكػكف فػي الغالػب ,إال بعػكف
الصمة بيف ذلؾ كبيف المقاـ مػف أف تح لػكؿ المعنػى ال
ٌ
القرائف الحالية كهي مف المقاـ"ُ ,أما بالنسبة لبلقترانات فالمسألة تحكؿ داللي مػرتبط بسػياقه ,كلػيس

ُ

حساف ,تماـ ,المغة العربية معناها كمبناها ,الهيئة المصرية العامة لمكتاب ,القاهرة ,طُِٕٗٗ ,ـ,

ص ُِّّٕٕ -
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تحكال نحكيًّا كالذم أشار إليه تماـ حساف لكف الك عيف متشابهاف بتأثيرهما عمى تحػكؿ المعنػى فػي
األداخ المغكم بفعؿ السياؽ.
ْ -السياق المحدود :كهي اقترانات تكظؼ في سياقات محدكدةل أم اقترانات لغكية محدكدة المػدل
في اقتراف ألفاظها ببع ها ,كال أنسب مف التمثيؿ عميها باألمثاؿ ,كاألقػكاؿ المػأثكرة التػي ال تقػاؿ
إال في سياقات محددة كمتشابهة.
ٓ -سياق المشبيات ,كهك السياؽ الذم يت ػمف تشػبيهات ,كاسػتعارات ككنايػات ,كمختمػؼ الصػكر
الببل ية التي ال تتغير مثؿ "أصفى مف الماخ"" ,صبر أيكب" كهي مسكككات أي ن ا.
الدالليػة مثػػؿ
ٔ -السررياق الفنرري :كيمثػػؿ اقت ارنػػات لغكيػػة تكػػكف تعبيػرات اصػػطبلحية تخػػص الحقػػكؿ
ٌ
حقكؿ العمكـ كالتكنكلكجيا ,كهي عمى أ مبها كا حة كصريحة.
ٕ -السرررياق األدبررري :كه ػػي االقت ارن ػػات الش ػػائعة ف ػػي النص ػػكص األدبي ػػة بأنماطه ػػا الرئيس ػػة الش ػػعر,
كالركاي ػ ػػة ,كالقص ػ ػػة ,كه ػ ػػي تش ػ ػػمؿ ك ػ ػػؿ االقت ارن ػ ػػات الحػ ػ ػرة ,كالمقي ػ ػػدة عم ػ ػػى السػ ػ ػكاخ ,كالتعبيػ ػ ػرات
االصطبلحية كالتشبيهات كاالستعارات كالكنايات.
المغوي بالمجاز
عالقة االقتران
ّ
المقي ػدة عمػػى حػػد
المجػػاز مػػف العبلقػػات الدالليػػة الفاعمػػة فػػي بنػػاخ االقت ارنػػات المغكيػػة ,الحػ ٌػرة ك ٌ
كجػػؤك از كج ػكا از
ػاز المك ػػع ىجػ نا
ػزت الطريػػؽ كجػ ى
"جػ ي
ػكز ي
س ػكاخ ,كجػػاخ تعريفػػه لغػػة فػػي لسػػاف العػػرب ب ػػ :ي
ػازا :خمٌفػه كقطى ىعػهي"ُ,
كسػمىكه ,كأج ى
جاكىزا ًجكا از كأىجازا كأ ى
كمجازا ,ى
ىجاز ٌيػرا ,كجػازا :سػار فيػه ى
كجاز به ى
كمعنػػاا االصػػطبلحي عنػػد الجرجػػاني" :اسػػـ لمػػا أريػػد بػػه يػػر مػػا ك ػػع لػػهل لمناسػبة بينهمػػا كتسػػمية
أسدا"ِ.
الشجاع ن

ُ
ِ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جٓ ,باب الزام فصؿ الجيـ ,صِّٔ.
الشريؼ الجرجاني ,معجـ التعريفات ,صُٗٔ
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كتخػػص الباحثػػة بػػالتعريؼ المجػػاز العقمػػي ,كذلػػؾ ألنػػه يتعمػػؽ ب سػػناد الفعػػؿ لغيػػر فاعمػػه عمػػى
َّ
ػنادا مجازَّيػا كهػك إسػناد
حكميػا كمج نا
الحقيقة ,فهك عند الجرجاني " :يسمى مجػا از
ػاز فػي اإلثبػات ,كاس ن
المبلبس الذم ذلؾ الفعؿ أك معناا له ,يعني
الفعؿ أك معناا إلى يمبلبس له ير ما هك لهل أم ير ي
بتأكؿ متعمؽ ب سنادا"ُ.
ير الفاعؿ فيما يبني لمفاعؿ ,ك ير المفعكؿ فيما يبني لممفعكؿ ٌ
كالمج ػػاز يك ػػكف ع ػػدكنال ع ػػف الحقيق ػػة لفكائ ػػد ث ػػبلث ,ي ػػذكرها اب ػػف جن ػػي ,كه ػػي االتس ػػاع كالتككي ػػد
كالتشػػبيه ,ف ػ ف لػػـ تتحقػػؽ إحػػدل تمػػؾ الفكائػػد كانػػت الحقيقػػة ال يػػر ,فيقػػكؿ ابػػف جنػػي" :كانمػػا يقػػع
كيعػػدؿ إليػػه عػػف الحقيقػػة لمعػػاف ثبلثػػة ,كهػػي :االتسػػاع ,كالتككيػػد ,كالتشػػبيه ,ف ػ ف يع ػًدـ هػػذا
المجػػاز ي
األكصاؼ كانت الحقيقة البتة ,فمف ذلؾ قكؿ النبي  -صمى اهلل عميه كسمـ -في الفػرس :هػك بحػر,
فالمعاني الثبلثة مكجكدة فيه ,أما االتساع فؤلنه زاد في أسماخ الفػرس التػي هػي فػرس ً
كطػرؼ كجػكاد
فؤلنػػه شػ ٌػبه
كنحكهػػا البحػػر ... ,أمػػا التشػػبيه فػػؤلف جريػػه يجػػرم فػػي الكثػرة مجػػرل مائػػه ,كأمػػا التككيػػد ٌ
العرض بالجكهر ,كهك أثبت في النفكس"ِ.
كيشير إبراهيـ أنيس إلى دكر المجاز في تطكر الداللة النػاجـ عػف الحاجػة فػي تجديػد التعبيػرات,
كالذم تمجأ إليه مؤسسات كهيئات عمميػة عنػدما تسػتدعي الحاجػة ,فينتقػؿ المفػظ مػف مجالػه المػألكؼ
إلى مجاؿ جديدّ.
كيك ح كريـ زكػي حسػاـ الػديف مفهػكـ المجػاز فػي االقت ارنػات المغكيػة ,بأنػه مػا ييعػرؼ بػاالقتراف
يػػر العػػادم

ُ
ِ
ّ
ْ

 ,ْ)un usual collocationكهػػك مػػا لػػيس متكقعػػا كصػػنفه فيػػرث بػ ػ الرصػػؼ

الشريؼ الجرجاني ,معجـ التعريفات ,باب الميـ كالحاخ كالجيـ ,صَُٕ.
ابف جني ,الخصائص ,جِ ,تحقيؽ محمد عمي النجار ,المكتبة العممية ,القاهرة ,دت ,صِّْْْْ -
انظر ,أنيس ,إبراهيـ ,داللة األلفاظ ,مكتبة األنجمك المصرٌية ,القاهرة ,طّ ,ُٗٔٔ ,صُْٓ.
انظر ,حساـ الديف ,كريـ زكي ,التحميؿ الداللي إجراخاته كمناهجه ,دار ريب ,القاهرةََِ ,ـ ,صّٔ
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ُ
ػاعرا ,فهػك االقتػراف المغػكم يػر المتكقػع لػدل
الب ػ ػ ػ ػ ػميغ)  ,كيعتمد عمى إبداع األديب ن
كاتبػا كػاف أـ ش ن

المتمقيِ ,كذلؾ ما أشػار إليػه إبػراهيـ أنػيس فػي حديثػه عػف المجػاز فػي األلفػاظ ,حيػث يتخػذ األديػب
مػػف المجػػاز كسػػيمة لتك ػػيح الداللػػة أك تقكيػػة أثرهػػا فػػي الػػذهف ,كعمػػى قػػدر إبػػداع األديػػب كتميػزا فػػي
تخيػػؿ المجػػاؿ الجديػػد لمفػػظ تكػػكف مهارتػػه كجػػكدة فنػػهّ ,كمػػا ينطبػػؽ عمػػى األلفػػاظ عنػػد أنػػيس ينطبػػؽ
ظا ينطبؽ عميها ما
عمى االقترانات المغكية المجازية عامة ,فاالقترانات المغكية ال تعدك أف تككف ألفا ن
خصكصية ما بحسب سياقاتها ,كتبلزمهػا مػع ألفػاظ بعينهػا
ينطبؽ عمى يرها مف ألفاظ ,كانما تتخذ
ٌ
تتكرر بحسب مكاقفها.
المغوي
المبنوي لالقتران
 الشكلّ
ّ
ػكم لؤللفػػاظ
يػػأتي بنػػاخ االقت ارنػػات المغكيػػة فػػي تراكيػػب تتكػػكف مػػف كممتػػيف أك أكثػػر ,فػػي شػػكؿ مبنػ ٌ
كشػػكؿ مبنػػكم لمجمػػؿ ,كشػػكؿ المفػػظ المبنػػكم يتعمػػؽ بالمسػػتكل الصػػكتي كالص ػرفي ,كشػػكؿ التركيػػب
التركيبي.
المبنكم يتعمؽ بالمستكل
ٌ
المغوي
بنية الكممة في االقتران
ّ
عند استعراض عدد مػف االقت ارنػات المغكيػة السػابقة نحػك" :يقبػؿ كيػدبر"" ,يعطػي كيمنػع"" ,يفػرؽ
كيجمع"" ,تهب الرياح"" ,يحؿ التمريف"" ,يستؿ السيؼ"" ,اشتد عػكدا , ",يػدنك دنػكا ,يغ ػب

نػبا,

ًّ
مغشيا عميه"" ,أعذر مف أنذر" ,ك"عفا اهلل عما سػمؼ"" ,حػي يػرزؽ" ,الحػؽ ييقػاؿ"ْ ,نجػد أنهػا
"يسقط
ال تخػػرج عػػف بنػػاخ لغػػكم مػػف لفظتػػيف أك أكثػػر ,كلعػػؿ تمػػؾ المبػػاني ال تخػػرج عػػف مجمكعػػة يمكػػف
حصرها في مركبات كجمؿ اسمية كفعمية.

ُ

انظر ,البركاكم ,عبد الفتاح عبد العميـ ,داللة السياؽ بيف التراث كعمـ المغة الحديث ,صّٓ

ِ

انظر ,حساـ الديف ,كريـ زكي ,التحميؿ الداللي إجراخاته كمناهجه ,صّٔ

ْ

انظر ,معتصـ ,محمد ,المتبلزمات المعجمية في المعاجـ الثنائية ,مجمة الدراسات المعجمية ,صِٔ

ّ

انظر ,أنيس ,إبراهيـ ,داللة األلفاظ ,صُْٓ.
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ػداللي مػا يػرتبط باألصػكات فػي بنػاخ
جاخ عند محمكد فهمي حجازم أف مف مجػاالت التحميػؿ ال ٌ
األلفػػاظ ,كالمعنػػى ,كعنػػد فيػػرث هػػك "مجمكعػػة الكظػػائؼ التػػي تقػػكـ بهػػا الصػػيغة المغكيػػة"ُ ,كمػػف تمػػؾ
غيػر المعنػى ,كاال
الكظائؼ في الصيغة المغكية ,كظيفة الصكت "الفكنيـ" ,فتغير الفكنيـ فػي المفظػة يي ٌ
بمعنى وخر يككف الصكت صكرة لمفكنيـِ.
ف ف الصكتيف في إطار كحدة صكتية كاحدة,
ن
كذلؾ يعني ارتباط تغير الصكت في بنػاخ المفػردة بتغيػر الداللػة ,كهػي رؤيػة عممػاخ المغػة حيػث
"يػػرل عممػػاخ المغػػة أف لمصػػكت كظيفػػة دالليػػة فػػي المفظػػة ,قػػد تغيػػر المعنػػى[ ...كينػػاقش تمػػاـ حسػػاف
مثاال عمى ذلؾ في الفعؿ "ثار" فيقكؿ] ... :ف ذا أخذنا كممة مثؿ "ثار" كأ فنا إليها همزة في البدايػة
جيمػا أصػبحت
تغير معناهػا مػف المػزكـ إلػى التعديػة ,كأصػبحت الكممػة "أثػار" فػ ذا أحممنػا محػؿ الثػاخ ن
الكممة "أجار" كهمـ جػرا ,كالمسػؤكؿ عػف تغييػر المعنػى فػي كػؿ حالػة هػك تغليػر حػركؼ الكممػة ,كهػذا
يدلنا عمى أف الحرؼ يؤدم قسػطا مػف المعنػى العػاـ ,هػك كظيفػي فػي طبيعتػه ,كمعنػى ذلػؾ ببسػاطة
معينة بكجكدا في صكرة الكممة"ّ.
أف الحرؼ يؤدم كظيفة ٌ
ككػػبلـ تمػػاـ حسػػاف يعنػػي أف الصػػكت يػػؤدم كظيفػػة رئيسػػة فػػي تغيػػر داللػػة المفظػػة ,كلمػػا كانػػت
المغكيػػة ,فتغيػػر صػػكت كاحػػد فيهػػا يفقػػد االقت ػراف
ركن ػا أساسػػيًّا فػػي بنػػاخ االقت ارنػػات
المفظػػة أك المفػػردة ن
ٌ
تحقؽ عبلقة التبلؤـ بيف مككناته سكاخ أكانت لفظة أـ لفظتيف أـ أكثر ,كذلػؾ مػف منطمػؽ كػؿ تغيػر
ًّ
معجمي ػا
فػػي المبنػػى يتبعػػه تغيػػر فػػي المعنػػى ,فمػػك قمػػت "يسػػتؿ السػػيؼ" فػػالتبلؤـ قػػائـ بػػيف المفظتػػيف
ًّ
ًّ
كتركيبيا ,بينما لػك اسػتبدلت صػكت الطػاخ بصػكت السػيف فػي كممػة "سػيؼ" سيصػبح االقتػراف
كدالليا
"يستؿ الطيؼ" ,كبذلؾ ال يتحقؽ التبلؤـ بيف حقمي الشيخ الذم يمكػف أف يقػع عميػه فعػؿ االسػتبلؿ,
كالسيؼ كالسػكيف كالخنجػر كهػي مػف حقػؿ "السػبلح األبػيض" ,كالحقػؿ الػذم ينتمػي إليػه لفػظ الطٌيػؼ
ُ

حجازم ,محمكد فهمي ,مدخؿ إلى عمـ المغة ,صُِْ

ّ

حساف ,تماـ ,المغة بيف المعيارية كالكصفية ,دار الثقافة ,الدار البي اخَُٖٗ ,ـ  ,صَُِ.

ِ

المصدر نفسه ,صُِْ
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كالخيػػاؿ كالػػكهـ كالس ػراب ك ي ػرا ,فبػػذلؾ االقت ػراف" -اسػػتؿ الطيػػؼ" -نكػػكف قػػد كظٌفنػػا عبلقػػة الػػتبلؤـ
خاطئا عمى الحقيقة ,عمى أ ٌال ننسى ٌأننا نكلٌد بذلؾ داللػة جديػدة عمػى المجػاز فػي
كاالستبداؿ تكظيفنا
ن
أدبية.
سياقات أخرل ,أك نصكص ٌ
كتػرتبط اسػػتبداالت الصػػيغ عمػػى المسػػتكل األفقػػي بسػػياقها المفظػػي كسػػياؽ المكقػػؼ ,فحػػيف نقػػكؿ
منػا االنتصػػار لشػػخص
"الحػؽ ييقػػاؿ" ,فمعنػػى االقتػراف أننػػا يجػػب أف نشػػهد بػالحؽ فػػي مكقػػؼ يتطمػب ٌ
ما ,كلك استبدلنا الفعؿ الم ػارع المبنػي لممجهػكؿ بصػيغة أخػرل هػي صػيغة الفعػؿ الما ػي المبنػي
لممجهكؿ ,لف يتغير التركيب ,فنقػكؿ "الحػؽ قيػؿ" بقػي التركيػب مككنػا مػف اسػـ  +فعػؿ) ,كلػف نجػد
لكنػ ػه المكق ػػؼ ال ػػذم ال يتطم ػػب اقترنانػ ػا ب ػػيف اس ػػـ كفع ػػؿ م ػ و
ػاض بداللت ػػه
مش ػػكمة ف ػػي عبلق ػػة ال ػػتبلؤـٌ ,
و
ماض ٌأدل إلى استح ػار اقتػراف,
المعجمية ذاتها ,كهي حدث القكؿ ,فتغير الزمف مف م ارع إلى
ال يناسب مكقؼ انتصار لشخص ما بشهادتنا بقكؿ الحؽ ,كانمػا صػار االقتػراف يعبػر عػف أف الحػؽ
قيؿ كانتهػى األمػر ,ككأننػا نقطػع بانتهػاخ أمػر مػا ,عػدا عػف كػكف المفظتػيف لػـ يسػبؽ أف اجتمعتػا فػي
استعماال ,في مكقؼ كهػذا ,كهػك مػا تػكفر فػي االقتػراف األكؿ "الحػؽ ييقػاؿ",
اقتراف تكافؽ الناس عميه
ن
كذلؾ ما قصدا ابف جني بالداللة المعنكية ,كالتػي يقصػد بهػا مػا تحدثػه المفظػة فػي ذهػف السػامع مػف
معاف بعيدة عف الداللة المفظية ,أك الصناعية ,كانما هي معاف مستكحاة ,كظػبلؿ يبرزهػا الػذهف مػف
خبلؿ االستدعاخ ,كاالختيار بما تكفر لديه مف قرائف كلكازـُ ,كالمبلحظ أف تغير الصيغة مف ييقاؿ)
ظبلال كمعاني مستكحاة ترتبط بسياقيف مختمفيف.
إلى قيؿ) أنشأ
ن
فالصػػيغة كثباتهػػا فػػي االقت ػراف المغػػكم تش ػ ٌكؿ جػػزنخا مػػف بنائػػه ,لػػيس لنػػا حػػؽ التصػػرؼ فيػػه كمػػا
ػكم كاحػػد,
نشػػاخ ,كانمػػا هػػك التػزاـ لغػػكم بػػيف الصػػيغ قػػائـ عمػػى قػكانيف المغػػة ,كنظامهػػا فػػي مجتمػػع لغػ ٌ
كمػرتبط بسػػياؽ الحػػاؿ الػػذم قػػد يقبػػؿ صػػيغة ,كيػرفض األخػػرل حتػػى إف حققػػت نظػػاـ المغػػة ,كعبلقػػة
ُ

انظر ابف جني ,الخصائص ,جّ ,صٖٗ.
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ال ػػتبلؤـ كاالس ػػتبداؿ ,ف ػػالمبلحظ ف ػػي م ػػا س ػػبؽ "الح ػػؽ ييق ػػاؿ" ك"الح ػػؽ قي ػػؿ" س ػػبلمة عبلق ػػة االس ػػتبداؿ
كالت ػكاؤـ كسػػبلمة القاعػػدة ,لكػػف الصػػيغة المطمكبػػة ارتبطػػت بػػالمكقؼ المناسػػب ,فالمسػػألة ال تحػػتكـ
المعجميػة فقػط ,كانمػا هػي الظػركؼ كالمكاقػؼ التػي تشػارؾ فػي
لتبلؤـ كاستبداؿ عمى مسػتكل الداللػة
ٌ
االختيػػار الصػػحيح لمصػػيغ المناسػػبة لبنػػاخ اقت ػراف ,فػػالمكاقؼ هػػي المحػػرض لمػػذهف السػػتدعاخ اقت ػراف
لغكم مناسػب لمحػاؿ القائمػة ,كاالقتػراف المغػكم ير ػ لنظػاـ خػاص ,ال يمكػف التػدخؿ فيػه فػي كثيػر
ٌ
مف األحياف ,حتى إف بقي

ػكم كاحػد ,كذلػؾ يقكدنػا بػدكرا إلػى
ػمف نظػاـ المغػة العػاـ فػي مجتمػع لغ ٌ

ًّ
كيفية االختيار المناسب لؤللفاظ تر ًّ
كدالليا.
كيبيا
المغوي
بنية الجممة في االقتران
ّ
يت ػػح لنػػا فػػي معظػػـ األمثمػػة التػػي مػػرت بنػػا سػػابقا ,أف االقت ػراف فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف جممػػة,
ػديا ,كمػػف هنػػا لنػػا أف نأخػػذ بػرأم عبػػد
يػرتبط فيهػػا الفعػػؿ بالفاعػػؿ ,كتحتػػاج مفعػكنال إف كػػاف الفعػػؿ متعػ ن
الكاحػػد خيػػرم حػػيف قػػرر أف المػػتبلزـ " ,"collocateال يمكػػف اعتبػػارا ظػػاهرة معجميػػة مح ػػة ,كاف
عددا مف
أمكف اعتبارا مف المكاد التي يمكف أف تكجد في القكاميس ,ف ف المتبلزـ يحقؽ  )checksن
المقكالت كالسمات النحكيػة  )grammatical featuresالتػي ال يمكػف أف تيعتبر[تيعػ لد] مػف صػميـ
ألف هذا األخير كاف كاف يشير إلى هذا السمات أك ينص عميها ,ف ف تحققها ال يتـ إال في
المعجـل ٌ
النظاـ النحكم"ُ.
كمف ذلؾ المنطمؽ جاخ حديث عبد الكاحد خيرم عف طبيعة ال ػغكط النحكيػة فػي المتبلزمػات,
كذلؾ ,ما تراا الباحثة ينطبؽ عمى سائر االقترانات المغكية ,حيث يقكؿ" :عدـ قبكؿ النقؿ بالتقديـ أك
القمػػب فػػي بعػػض العبػػارات المتبلزمػػة يتٌصػػؿ لػػيس بطبيعػػة الػػتبلزـ ,كلكػػف بطبيعػػة ال ػػغكط النحكيػػة

ُ

خيرم ,عبد الكاحد ,متبلزمات معجمية أـ متبلزمات لغكية :معجـ أـ تركيب ,مجمة الدراسات المعجمية الجمعية
المغربية لمدراسات المعجمية ,صَُُ.
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التػػي يفر ػػها نسػػؽ المغػػةل ألف النسػػؽ يمكنػػه أف ي ػرفض نقػػبل بالتٌقػػديـ ,أك القمػػب لسػػبب أك وخػػر ال
ًّ
عبلق ػػة ل ػػه ب ػػالتبلزـ ,ق ػػد يك ػػكف ه ػػذا الس ػػبب صػ ػر ًّ
تركيبيػ ػا أك متص ػ نػبل بتأكي ػػؿ بع ػػض الكح ػػدات
فيا أك
ُ
كيمثٌػػؿ بالعبػػارة "أخػػذ األمػػر مج ػراا" كال يصػػح "مج ػراا أخػػذ األمػػر" ,فػػالمفعكؿ [فػػي عبػػارة
النحكيػػة"  ,ي

كجكبا عمى الفاعؿ ,كهك ما ال تسمح به العبارة التػي يتق ٌػدـ
"مجراا أخذ األمر"] متصؿ ب مير يعكد
ن
النحكيػة
بتحجػر العبػارة ,كانمػا هػي ال ػغكطات
فيها المفعكؿ"ِ ,فالرفض لمعبػارة هنػا لػيس لػه عبلقػة
ٌ
ٌ
التي يفر ها نسؽ المغة.
أف التٌحج ػػر ف ػػي العب ػػارات كع ػػدـ س ػػماحها لمم ػػتكمـ بالتٌػ ػدخؿ ف ػػي التٌرتي ػػب ,يع ػػكد لمنظ ػػاـ
كالقص ػػد ٌ
الكي" ,فيجكز لنا التدخؿ
القكاعدم الذم قد يسمح بالتدخؿ في الترتيب بالجكاز في مثؿ "وخر الدكاخ ٌ
فػػي الترتيػػب فنقػػكؿ الكػي وخػػر الػػدكاخ" ,كقػػد يػرفض التػػدخؿ فػػي الترتيػػب كقكلػػؾ "بعيػػدة مهػػكل القػػرط"
التػػي عػ ٌػدها عبػػد الكاحػػد خيػػرم مػػف المتحجػرات التػػي ال تقبػػؿ التغييػػر فػػي الترتيػػب ,فػػبل نقػػكؿ "مهػػكل
القػرط بعيػػدة" ,كذلػؾ ألنهػػا عبػػارات ال تنطبػؽ عميهػػا التحػكيبلت النحكيػػة مثػػؿ التقػديـ كالتػػأخير ,فمثػػؿ
هذا العبارة بني عمى ك ع ال يقبؿ فيه التفكيؾّ.
أف اقتراف "بعيدة مهكل القرط" تعامؿ معاممة المفػظ الكاحػد,
كتكافؽ الباحثة عبد الكاحد خيرم في ٌ
فهي تكالي مت ايفات ,كال يمكف التدخؿ في فصؿ الم اؼ عف الم اؼ إليه ,كاال اختػؿ التركيػب
كالمعنػػى ,كهػػي مرحمػػة ال ػػـ التػػي كصػػفها كمػػاؿ بشػػر بالدقيقػػة ,كالتػػي تقت ػػي معرفػػة بقكاعػػد البنػػاخ

ُ

ِ
ّ

خيرم ,عبد الكاحد ,متبلزمات معجمية أـ متبلزمات لغكية :معجـ أـ تركيب ,مجمة الدراسات المعجمية الجمعية
المغربية لمدراسات المعجمية ,الرباط ,ََِٔ ,صُُِ

المصدر نفسه ,صُِِ.
المصدر نفسه ,صُِْ.
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اعيا بنظاـ ترتيػب "المكرفيمػات" ,كك ػعها فػي نسػؽ يقبمػه نظػاـ المغػة كفػؽ مكقعيػة
كأصكله ,كفهما ك ن
مناسبة لنظاـ التركيب ,كالمعنى الصحيح عمى حد سكاخُ.
الدالليػة
كفي ما ترل الباحثة أف االقتراف "الكي وخػر الػدكاخ" ,عمػى الػر ـ مػف صػحته التركيبيػة ك ٌ
االقترف هك ترتيب معيف لؤللفاظ ,يستح را
ا
إال أنه يخرج عف ككنه اقترانا لغكيًّا ,فما شاع عف ذلؾ
معينة بكصفه مسكك نكا ال يخرج المتكمـ عف ترتيب ألفاظه ,ف ف خػرج جػاكز نطػاؽ
الذهف في مكاقؼ ٌ
االقتراف بأبعادا الخاصة إلى نظػاـ المغػة بأبعادهػا العامػة ,كبػذلؾ فالترتيػب لػه أهميػة كبيػرة فػي ثبػات
االقترانات المغكية المقيدة كشيكعها.
ككما أف لمغة بعمكمها نظػاـ يشػمؿ جميػع تراكيبهػا بمػا فػي ذلػؾ االقت ارنػات المغكيػة ,كػذلؾ هنػاؾ
نظػػاـ خػػاص لبلقت ارنػػات المغكيػػة ,ال يمكػػف تجػػاكزا ,كاال خرجػػت عػػف ككنهػػا اقت ارنػػات ,لتبقػػى

ػػمف

نظاـ المغة العاـ بكصفها تراكيب صحيحة ,بؿ فػي كثيػر مػف األحيػاف تخػرج عػف نظػاـ المغػة عامػةل
لتكػػكف تراكيػػب خاطئػػة أك خارجػػة ,كمػػا سػػيؽ فػػي مقكلػػة "بعيػػدة مهػػكل القػػرط" ,ك"أخػػذ األمػػر مج ػراا"
كذلؾ ما ينطبؽ عمى نكعي االقترانات :الحرة كالمقيدة عمػى حػد سػكاخ ,فعنػد التػدخؿ فػي بنػاخ المثػؿ
"عمػػى نفسػها جنػػت بػراقش"ِ  -كالػػذم ييعػػد مػػف المسػػكككات -يمكػػف لنػػا التقػػديـ كالتػػأخير ,كػػأف نقػػكؿ
براقش عمى نفسها جنػت ,أك "جنػت بػراقش عمػى نفسػها" ,ككبلهمػا صػحيح

ػمف نظػاـ المغػة العػاـ,

عمػػا هػػك مسػػمكح كمبػػاح فػػي قكاعػػد التراكيػػب ,بينمػػا لػػك طيػػرح أحػػد التػرتيبيف أمػػاـ شػػخص
فػػبل خػػركج ٌ
كنقؿ ,فيطرح
عمى قدر مف الثقافة المغكية في مجتمع لغكم ,سيبادر لتصحيح الترتيب عمى ما يسمع ي
الترتيػػب األصػػؿ" :عمػػى نفسػػها جنػػت ب ػراقش" ,كلػػف يتقبػػؿ فك ػرة التػػدخؿ فػػي الترتيػػب عمػػى ال ػر ـ مػػف

ُ
ِ

انظر ,بشر ,كماؿ ,التفكير المغكم بيف القديـ كالجديد ,دار ريب لمنشر ,القاهرة ََِٓ ,صُّٖ

العسكرم ,أبك هبلؿ ,جمهرة األمثاؿ ,جِ,

بطه أحمد عبد السبلـ كأبك هاجر محمد سعيد ,دار الكتب

العممية ,بيركت ,ُٖٖٗ ,صْٔ ,كجاخت صيغته عند العسكرم"عمى أهمها دلٌت براقش"
ٌ
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ككنهػػا

نظاميػة لػػذلؾ االقتػراف ,ال تخػػرج عػػف نظػػاـ المغػػة
ػػمف نظػػاـ المغػػة ,ممػػا يػػكحي بخصكصػػية
ٌ

لكنها ال تعترؼ بترتيب وخر ,حتى كاف كاف
عامةٌ ,

مف نظاـ المغة العاـ.

ػكيميُ ,فقػػد اتفػػؽ عممػػاخ المغػػة مػػف النحػػكييف كالببل يػػيف عمػػى كجػػكد
أمػػا الحػػذؼ كهػػك قػػانكف تحػ ٌ
شرط رئيسي لقبكله ,أال كهك الدليؿ ,فػبل حػذؼ بػبل دليػؿ يشػير إلػى المحػذكؼ ,يقػكؿ ابػف جنػي" :قػد
حػػذفت العػػرب الجممػػة ,كالمفػػرد ,كالحػػرؼ ,كالحركػػة ,كلػػيس شػػيخ مػػف ذلػػؾ إال عػػف دليػػؿ عميػػه ,كاال
كاف فيه

رب مف تكميؼ عمـ الغيب في معرفته"ِ.

أف االقتػراف المغػكم ال يقبػؿ الحػذؼ
كترل الباحثة ٌ

ػمف نظامػه الخػاص ,كيقبمػه

ػمف نظػاـ المغػة

العاـ ,فاالقتراف يعني كجكد لفظتػيف أك أكثػر تػتبلزـ ,كتمتصػؽ عنػد استح ػارها فػي مكقػؼ مػا ,فػ ف
يحػػذؼ مػػف تمػػؾ األلفػػاظ شػػيخ ,فقػػدت معنػػى التبلصػػؽ أك الػػتبلزـ ,حتػػى إف تػػكفر الػػدليبلف المفظػػي
معا ,كيقبمه
ك
المقامي ن
ٌ

المقيػدة ,إف كػاف المتمقػي كاسػع المعرفػة
مف نظاـ المغة العاـ ففي االقترانات ٌ

كالثقافػةل قػػادر عمػى الػربط بػيف المكقػػؼ ,كمػا حػػذؼ مػف االقتػراف فيسػترجعه فػػي ذهنػه ,عنػػدها يكػػكف
الػػدليؿ المقػػامي مسػػك ن ا لمحػػذؼ ,ف ػ ف حػػدث مكقػػؼ مػػا تسػػبب فيػػه شػػخص ب يػػذاخ نفسػػه قػػد نقػػكؿ
"براقش" ,كعمى المخاطب أف يقدر نص المثػؿ "عمػى نفسػها جنػت بػراقش" ,بنػاخ عمػى الػدليؿ المفظػي
ػمي ,لكػػف
المتمثػػؿ فػػي لفظػػة ب ػراقش ,كالػػدليؿ المقػػامي المتمثػػؿ بػػالمكقؼ المشػػابه لمكقػػؼ المثػػؿ األصػ ٌ
ذلؾ ييعد حػذفا

ػمف نظػاـ المغػة ال ينطبػؽ عمػى خصكصػية االقتػراف ,فمػـ يكتمػؿ االقتػراف فػي ذهػف

ػكم الخػػاص ,كاف لػػـ
كيعػػد
ن
المخاطػػب إال بعػػد اسػػتدعائه المحػػذكؼ ,ي
خركج ػا عػػف نظػػاـ االقت ػراف المغػ ٌ
يخػرج عػف نظػاـ المغػة العػاـ الػذم يبػيح الحػػذؼ بتػكفر الػدليؿ ,فنظػاـ المغػة العػاـ يسػمح بػذلؾ كنظػػاـ
االقتراف الخاص ال يسمح به.
 1انظر ,الكيبلني ,إيماف ,الزيادة بيف التركيب كالداللة في خطب العصر األمكم ,في
التحكيمية العربية ,دار عمار ,عماف ,طُ ,ََِّ ,صُْ

ِ

ابف جني ,الخصائص ,جِ ,صَّٔ.
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الحر ,فمؾ الحريػة فػي اسػتدعاخ المحػذكؼ ,فقػد يسػتدعي المتمقػي
كاف حدث الحذؼ في االقتراف ٌ
المفظ المقصكد ,كقد يستدعي لفظنا وخػر ينسػجـ مػع نظػاـ المغػة ,كال يحقػؽ االقتػراف المنشػكد ,كبػذلؾ
كلكنػ ػه ال يحق ػػؽ االقتػػراف
فػػالمتمقي يمت ػػزـ بق ػػانكني االس ػػتبداؿ كالػػتبلؤـ الم ػػذيف س ػػبؽ الح ػػديث عنهمػػاٌ ,
المقصكد بألفاظه األصمية ,فنقكؿ "اشتعمت الحرب" ف ف حذفنا لفظة "الحرب" ,فقد يستبدؿ المخاطب
ً
المرسؿ
ظا وخر مثؿ النار أك الخبلفات أك المشاحنات ,كهي اقترانات كاف لـ تكصؿ فكرة
بالحرب لف ن
مثؿ "اشػتعمت الحػرب" ,تبقػى

ػكم الكاحػد ,فنظػاـ المغػة يجػكز فيػه
ػمف نظػاـ المغػة فػي المجتمػع المغ ٌ

التأكيؿ كالتقدير كفؽ نظرية تشكمسكي "التكليدية التحكيمية" ,التي يرفض فيها التعامؿ مع المغة عمى
أساس فكرة التحميؿ الشكمي القائـ عمى التصنيؼ ,كالتكزيع ,كالكصؼ لظاهر المغة دكف التطرؽ إلى
تفسيرها ,كالغكص في أعماقهاُ.
فما الترتيب كالحذؼ كالزيادة كالتبعية كاالستبداؿ ,في نظرية تشكمسكي إال قكانيف ,تعامؿ معها
المنط ػػكؽ ف ػػي العربي ػػة م ػػف خ ػػبلؿ فكػ ػرة التأكي ػػؿ كالتق ػػدير المرتبط ػػة بفكػ ػرة االس ػػتدعاخ ال ػػذهني لمٌف ػػظ
المناسػػب فػػي مكقػػع الحػػذؼ ,فالجممػػة التكليديػػة عنػػد تشكمسػػكي هػػي الن ػكاة فػػي ذهػػف المػػتكمـ ,كهػػي
تخ ػع لقكاعػد ذهنيػة ,ييطمػؽ عميهػا قكاعػد النحػك التكليػدم ,كعنػد ظهكرهػا عمػى هيئػة منطكقػة ,فهػػي
جممة تحكيمية كبنية سطحية ألنها خرجت مف الذهفِ.
كبتقػػدير لممحػػذكؼ نحػػف نعػػكد إلػػى األصػػؿ الػػذهني لمجممػػة التػػي تعر ػػت لقػػانكف الحػػذؼ عنػػد
الس ػطح ,كهنػػا نحػػف نتحػػدث عػػف النظ ػاـ العػػاـ لمغػػة ,كلػػيس عػػف الخصكصػػية لبلقت ػراف
خركجهػػا إلػػى ٌ
المغكم ,كهك ما أشار إليه عبد الكاحػد خيػرم حػيف تحػدث عػف ال ػغكط النحكيػة لممتبلزمػات ,كالتػي

ُ
ِ

انظر ,العمكدم ,مطاكع محمد ,النظرية التكليدية التحكيمية ,دف ,إربد – األردف ,ََِٓ ,صْٓ.
انظر ,الكيبلني ,إيماف ,الزيادة بيف التركيب كالداللة في خطب العصر األمكم ,في
التحكيمية العربية ,صُْ.
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ًّ
تركيبيػػا أك
ال يمكننػػا بسػػببها التػػدخؿ فػػي ترتيػػب االقت ػراف ,فقػػاؿ "...قػػد يكػػكف هػػذا السػػبب ص ػرفيًّا أك
متصبل بتأكيؿ بعض الكحدات النحكية"ُ ,أك تقديرها.
ً
المرسؿ إلى المسػتقبًؿ,
كبتقدير بعض الكحدات النحكية ,قد ال يصؿ االقتراف المقصكد في ذهف
فاالقت ارن ػػات المغكي ػػة تتك ػػل ف ػػي فهمه ػػا عم ػػى عناص ػػر الص ػػيا ة خالص ػػة ,كاال خرج ػػت ع ػػف ككنه ػػا
اقترانات ,كذلؾ ما أشار إليه محمد عبد المطمب حيف أقر أف الذكر فػي الكمػـ هػك األصػؿ ,كاألصػؿ
ال ش ػػركط ل ػػه ,أك مس ػ ٌػك ات ,فه ػػك يجع ػػؿ المتمق ػػي يتك ػػل ف ػػي فهم ػػه لمرس ػػالة المغكي ػػة عم ػػى عناص ػػر
الصيا ة خالصةنِ ,كذلؾ ما ينطبؽ عمى االقترانات المغكية بتراكيبها المختمفة.
كعمػػى مػػا تقػ ٌػدـ تػػرل الباحثػػة أف االقت ارنػػات المغكيػػة مػػف تمػػؾ الحػػاالت المبلزمػػة لمػػذكر ,الػػذم كصػػفه
محمد عبد المطمب باألصؿ المثالي فيقكؿ" :الذكر يمثؿ األصؿ المثالي ,كال مكجػب لمعػدكؿ عنػه"ّ,
فالنظاـ العاـ ألم لغة يجيز الحذؼ ,كالنظاـ الخاص لبلقتراف الذم يعني التبلصؽ كالػتبلزـ يرف ػه
كال مقت ػى لمحػػذؼ فيػه ,فحػػيف يصػطدـ سػػياؽ الػذكر بسػػياؽ الحػذؼ "فػػبل مقت ػى لمحػػذؼ"ل أم أف
الذكر مبلزـ لهذا الحالةْ.
المغكيػػة فػػي كػػبلـ الحبيػػب
ػكم الخػػاص لبلقت ارنػػات
كتممػػح الباحثػػة إشػػارة كا ػػحة إلػػى ٌ
ٌ
النظػػاـ المغػ ٌ
النص ػراكم ,ح ػػيف تحػػدث ع ػػف االقت ارنػػات أك المتبلزم ػػات ككحػػدات معجمي ػػة بقكلػػه ..." :كلكنه ػػا ف ػػي
الكقػ ػػت نفسػ ػػه ال يمكػ ػػف أف تعػ ػػالج بػ ػػالمنهج الػ ػػذم تيعػ ػػالج بػ ػػه الكحػ ػػدات العاديػ ػػة ,كذلػ ػػؾ الرتباطهػ ػػا

ُ

خيرم ,عبد الكاحد ,متبلزمات معجمية أـ متبلزمات لغكية :معجـ أـ تركيب ,مجمة الدراسات المعجمية الجمعية
المغربية لمدراسات المعجمية ,الرباط ,ََِٔ ,صُُِ.

ِ

انظر عبد المطمب ,محمد ,الببل ة العربية قراخة أخرل ,مكتبة لبناف ,بيركت ,ُٕٗٗ ,صُِٖ.

ْ

انظر المصدر نفسه ,ص ِِْ.

ّ

المصدر نفسه ,ص ِِْ.
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بخصكصػػيات دالليػػة كتركيبيػػة محػػددة"ُ ,ف ػبل تػػرل الباحثػػة الخصكصػػيات الدالليػػة كالتركيبيػػة ,التػػي
نظام ػا ًّ
خاصػػا
لغكيػػا
تكجػػب معاممػػة االقت ػراف المغػ ٌ
ن
ػكم بمػػنهج يختمػػؼ عػػف بػػاقي الكحػػدات العاديػػة ,إال ن
لبنػػاخ االقت ارنػػات

ػػمف نظػػاـ المغػػة العػػاـ ,ذلػػؾ النظػػاـ الػػذم يتٌخػػذ خصكصػ ٌػية فػػي مسػػتكيات المغػػة

الداللية ,فتدرسػها الباحثػة
فية ,ك
التركيبية ك ٌ
ٌ
الصر ٌ

ػكم فػي
ػمف الفصػميف القػادميف فصػؿ "االقتػراف المغ ٌ

أفعاؿ الحركػة فػي ركايػات أحػبلـ مسػتغانمي ًّ
دالليػا" ك"االقتػراف المغػكم فػي أفعػاؿ الحركػة فػي ركايػات
أحبلـ مستغانمي مبنكيًّا".

ُ

النصراكم ,الحبيب ,شكاهد المتبلزمات المفظية ,في القامكس األلؼ بائي ,كالمعجـ العربي األساسي ,مجمة
الدراسات المعجمية ,العدد الخامس ,الرباط-المغرب ,ََِٔ ,صٕٗ.
46

الفصل الثاني
دالليا
االقتران
المغوي في أفعال الحركة في روايات أحالم مستغانمي ًّ
ّ
 أثر الترادؼ في بناخ االقتراف المغكم في الركايات
 أثر السياؽ في بناخ االقتراف المغكم في الركايات
 أثر المجاز في بناخ االقتراف المغكم في الركايات
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ممخص تشجيري ألبرز تقسيمات ومصطمحات الفصل الثاني:
االقتران المغوي في أفعال الحركة دالليًّا

أثر الترادف في االقتران المغوي

ترادف التقارب

المغوي
أثر المجاز في االقتران
ّ

أثر السياق في االقتران المغوي

الداللية
أثر تغير المالمح
ّ

المجاز في اقتران
االنتقالية
أفعال الحركة
ّ

الداللي
ّ

المعنى المجمل لالقتران المقيد

تنوع ايحاء االقتران بتنوع السياق

الحر
المعنى الثابت في االقتران ّ
أثر المصاحبة الثانية في االقران

48

المجاز في اقتران أفعال
الموضعية
الحركة
ّ

الفصل الثاني
المغوي في أفعال الحركة في روايات أحالم مستغانمي دالليًّا
االقتران
ّ
تػرتبط الداللػػة بمجمكعػػة مػػف الظػكاهر المغكيػػة التػػي تيسػػهـ فػػي تشػ لكؿ المعػػاني المختمفػػة لؤللفػػاظ,
كتتجسػػد تمػػؾ الظ ػكاهر فػػي عبلقػػة الػػداؿ بالمػػدلكؿ ,مثػػؿ :تكظيػػؼ الػػداؿ فػػي اإلشػػارة إلػػى مػػدلكالت
متعػػددة ,أك إيجػػاد دكاؿ متعػػددة تشػػير إلػػى مػػدلكؿ كاحػػد ,أك الخػػركج بالػػداؿ عػػف سػػيرا الطبيعػػي فػػي
اإلشػػارة إلػػى مػػدلكؿ عمػػى يػػر الحقيقػػة ,كذلػػؾ فػػي تكافػػؽ بػػيف أبنػػاخ المغػػة الكاحػػدة,

ػػمف ظػػركؼ

المغكيػػة بمسػ ٌػمياتها المختمفػػة ,كمنهػػا المشػػترؾ المفظػػي ,كالتػػرادؼ,
كمكاقػػؼ اسػػتدعت تمػػؾ الظ ػكاهر
ٌ
كالمجػػاز ,كالمعنػػى السػػياقي ك يرهػػا ,كتتط ػػرؽ الباحثػػة إلػػى بعػػض تم ػػؾ الظ ػكاهر فػػي هػػذا الفص ػػؿ,
ػكم ف ػػي ركاي ػػات أح ػػبلـ مس ػػتغانمي ,كه ػػي عم ػػى إطبلقه ػػا ف ػػي
مك ػػحة أثره ػػا ف ػػي بن ػػاخ االقتػ ػراف المغ ػ ٌ
المقيػدة ,إال مػا نػدر
االقترانات الحرة أك المفتكحة ,فمػـ ت ػـ ركايػات مسػتغانمي ع ن
ػددا مػف االقت ارنػات ٌ
كبذلؾ هي ال تصمح أف تككف مادة لمدراسة.
المغوي في الروايات.
 أثر التّرادف في بناء االقترانّ
يقسـ المغكيكف المحدثكف فكرة الترادؼ ما بيف ترادؼ تاـ ,كترادؼ ناقص ,أك ىلن يقؿ التػرادؼ الكامػؿ,
تمامػال
كأشباا الترادؼ ,كقد ماؿ معظمهـ  -إف لـ يكف جميعهـ -إلى عدمية كجكد المعنى المتماثؿ ن
أم عدـ كجكد الترادؼ التاـ بتعريفه عند أحمد مختار عمر" :التعبيراف يككناف مترادفيف فػي لغػة مػا,
إذا كاف يمكف تبادلهما في أم جممة في هذا المغة دكف تغيير القيمة الحقيقية لهذا الجممة"ُ.

ُ

انظر ,عمر ,أحمد مختار ,عمـ الداللة ,صِِِِّٓ -
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كال خبلؼ بيف المغكييف المحدثيف عمػى كجػكد أشػباا المترادفػات ,فجػاخ ذكػر شػبه التػرادؼ عنػد فريػد
عػػكض بمصػػطمح التػرادؼ النػػاقص ,كهػػك مػػا اتفػػؽ عمػػى معنػػاا عممػػاخ المغػػة ,كيعنػػي عنػػدهـ" :إمكػػاف
حمكؿ كممة مكاف كممة أخرل تؤدم معناها ,أك كظيفتها الداللية في بعض السياقات"ُ.
كمػ ػػف الػ ػػذيف أنكػ ػػركا كجػ ػػكد الت ػ ػرادؼ التٌػ ػاـ مػ ػػف عممػ ػػاخ الغػ ػػرب المح ػػدثيف بػ ػػالمر حيػػػث يقػ ػػكؿ:
ػي فػػي هػػذا المفهػػكـ ,كيرجػػع هػػذا فػػي الكاقػػع إلػػى
"إال أف مػػف المؤكػػد تقر نيب ػا ,أف لػػيس ثمػػة تػرادؼ كمػ ٌ
أف بعػض الكممػات قابمػة
طبعػا ٌ
تمامػاٌ ,
إف مػا سػنجدا ن
االعتقاد بأنه ليست هناؾ كممتاف بنفس المعنػى ن
لئلبداؿ فيما بينها في مكا ع معينة فقط ,فالمترادفتػاف  )deepعميػؽ ك ) (profoundعميػؽ ,قػد
تستعمبلف مع ) (sympathyتعاطؼ ,ير أف ) )deepفقط تستعمؿ مع ماخ"ِ.
كجاخ الحديث عف الت لمف عند بالمر عمى أنػه عبلقػة تػرادؼ فيقػكؿ فػي ذلػؾ" :الت ػ لمف عبلقػة
ترادؼ تعتمد عمى النص ,حيث يظهر عنصراف مترادفاف في نص معيف مثؿ [أسد ,كلبػؤة :الصػغار
ًّ
ػمينيا,
تسمى أشباال]  ...لكف هذا ال يبػدك دعمػا لتػرادؼ الكممػات ,بػؿ عمػى العكػس ف نهػا تتػرابط ت
إف إحدل المفظتيف أكثر تحديدا مف األخرل"ّ.
إذ ٌ
كقد تطرؽ أحمد مختار عمر إلى الترادؼ كأنكاعه ,فجاخ عندا :الترادؼ شػبه التػاـ مثػؿ حػكؿ
ػداللي ف ػػي مث ػػؿ لفظت ػػي حم ػػـ كرؤي ػػا ,كاالس ػػتمزاـ بمعن ػػى سُ يس ػػتمزـ سِ ,فم ػػثبل
كس ػػنة ,كالتق ػػارب ال ػ ٌ
التعبيػػر "قػػاـ محمػػد مػػف ف ارشػػه السػػاعة العاش ػرة" ,يسػػتمزـ تعبيػػر "كػػاف محمػػد فػػي ف ارشػػه قبػػؿ العاش ػرة
مباشرة" ,كاستخداـ التعبير المماثؿ ,بمعنى الجمؿ المترادفة مف خبلؿ التحكيؿ بتغيير مكاقع الكممات

ُ

حيدر ,فريد عكض ,فصكؿ في عمـ الداللة ,مكتبة اآلداب ,القاهرة ,ََِٓ ,صِِٓ.

ّ

المصدر نفسه ,صَُٖ

ِ

بالمر ,مدخؿ إلى عمـ الداللة ,ماشطة ,صََُُٕٔ-
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في الجممػة فػي مثػؿ" :دخػؿ محمػد الحجػرة بػبطخ"" ,كبػبطخ دخػؿ محمػد الحجػرة" ,كالتبػديؿ أك العكػس
في مثؿ "اشتريت مف محمد ولة كاتبة ,كباعني محمد ولة كاتبة"ُ.
ترٌك ػػز التػ ػرادؼ ف ػػي االقت ارن ػػات المغكي ػػة عن ػػد مس ػػتغانمي ف ػػي المف ػػردات - ,سػ ػكاخ أك ػػاف ف ػػي رأس
جدا,
لكنها كانت محدكدة ن
االقتراف أـ في ذيمه  -كاف لـ نعدـ كجكد االقترانات المترادفة في ركاياتهاٌ ,
ال تصمح مادة بحث ,كتناقش الباحثة في هػذا المبحػث تػرادؼ المفػردات ,ككيػؼ يكظِّػؼ فػي اقت ارنػات
حرة عمى اإلطبلؽ.
ٌ
لغكية في الركايات ,بصكرة اقترانات ٌ
الداللي
ترادف التقارب
ّ
الداللي يعني تقارب المعاني بيف لفظيف أك أكثر ,مع اختبلؼ بمممح كاحد عمى األقػؿ,
التقارب
ٌ
كيمثؿ لها كريـ زكي بكممات الحقؿ الداللي الكاحدِ ,فاالختبلؼ في مممح يينتًج ترادفنا ير تاـ ,كهك
مػػا يحقػػؽ التقػػارب الػػداللي ,كيت ػػح ذلػػؾ فػػي مػػا جػػاخ عنػػد ك ػريـ زكػػي حسػػاـ الػػديف إذ يقػػكؿ" :أننػػا
الداللي ػة التػػي تميزهػػا عػػف
نسػػتطيع تحديػػد معنػػى الكممػػة مػػف خػػبلؿ عػػدد مػػف المككنػػات ,أك المبلمػػح
ٌ
يرهػػا مػػف الكممػػات ,مثػػؿ كممػػة كرسػػي) التػػي تيحػػدد داللتهػػا بهػػذا المككنػػات :جمػػاد  +مصػػنكع مػػف
الخشب  +ذك أرجؿ +ذك مسند  +مخصص لجمكس شخص ,كاذا حاكلنا تغييػر المممػح األخيػر إلػى
مخصص لجمكس شخصيف أك أكثر ,ف ف معنى الكممة سيتحكؿ مف كرسي إلى أريكة"ّ.
الداللي
كيظهر التٌقارب
ٌ

لغكيػة عنػد مسػتغانمي فػي
مف ترادؼ المفردات المكظفة فػي اقت ارنػات ٌ

عدة أفعاؿ ,تتناكؿ الباحثة جزنخا منها.

ُ

انظر عمر ,أحمد مختار ,عمـ الداللة ,صَِِِِّ-

ّ

كريـ زكي ,حساـ الديف ,التحميؿ الداللي إجراخاته كمناهجه ,جُ ,صَُٖ

ِ

انظر حساـ الديف ,كريـ زكي ,أصكؿ تراثية في المسانية الحديثة ,طّ ,دف ,دـ ,ََُِ ,صِِٔ
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ترادف (ارتجف وارتعش)
ال تخػػرج داللػػة ارتعػػش عػػف معنػػى ارتجػػؼ فػػي المعػػاجـ القديمػػة كمػػا ٌبينهػػا محمػػد محمػػد داكد,
الترددية كاالهت اززٌية ,كتحدث بقكة كسرعة ,كتقع مف اإلنساف عنػد الخػكؼ,
عية
ٌ
كتعني الحركة المك ٌ
التعرض لبرد شديد ,أك مرض عارض ,أك داخ مزمف أك المفاجأةُ.
أك ٌ
عية لؤلع ػاخ ,مثػؿ اليػد ,أك الرجػؿ ,أك الجسػد
كاالرتعاش كالرجفة  ,تي ٌ
عداف مف الحركات المك ٌ
ػامبل ,كيػػذكر ك ػريـ زكػػي حسػػاـ الػػديف ,أف لكػػؿ ع ػػك مػػف أع ػػاخ الجسػػد حركتػػه المنتظمػػة مثػػؿ
كػ ن
حركة القمب ,كحركة األمعاخ ,كحركات الرئتيف ,كحركة ارتداد الجففِ ,كهي حركات طبيعيػة منظمػة
الخمقي.
كدائمة كفؽ نظامها
ٌ
أمػػا الرعشػػة كاالرتجػػاؼ ,فهمػػا حركتػػاف طارئتػػاف ,تكجػػداف نتيجػػة مكقػػؼ مػػؤثر أك مػػرض ,كهمػػا
حركتاف ير دائمتيف مرتبطتاف بطبيعة الع ك المحدث لهما في مكقؼ معيف ,كجاخ ارتباطهمػا فػي
لغكيػة
اقترانات ٌ

لغكيػة بتػرادؼ
ػمف عبلقػة اإلسػناد لمع ػك الم ٌ
ػؤدم ,كجػاخ ارتباطهمػا فػي اقت ارنػات ٌ

أشد كفؽ ما جاخ في كتاب الفػركؽ
الرعشة ك ٌ
فالرجفة أقكل مف ٌ
شبه تاـ بيف فعمي "ترتجؼ كترتعش"ٌ ,
"الرجفػػة الزلزلػػة العظيمػػة"ّ ,فكػػاف االخػػتبلؼ فػػي مممػػح القػػكة بػػيف الفعمػػيف عػػامبل عمػػى نفػػي
ٌ
المغكيػػة ٌ
اللي.
الترادؼ التاـ كالميؿ إلى التقارب ٌ
الد ٌ
كاقتراف ترتعش كترتجؼ) يأتي مف قبيؿ أف بعض الكممات تأتي محػددة فػي اقتراناتهػا مػع ألفػاظ
بعينها مصاحبة لها ,كهػك مػا ذكػرا بػالمر عػف تػبلزـ بعػض المفػردات بقكلػه" :بعػض الكممػات محػددة
اقتر ًّ
انيال أم أنها ترد فقط مقترنة مع كممة أخرل ,فكممػة " "rancidتػرد مػثبل مػع المحػـ كالزبػدة ,بينمػا

ُ
ِ

ّ

داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُْٖ
الزماف الداللي ,دراسة لغكية لمفهكـ لزماف كألفاظه في الثقافة العربية ,دار ريب
انظر ,حساـ الديف ,كريـ زكيٌ ,
لمنشر ,القاهرة ,طِ ,ََِِ ,صِّ
المغكية ,تحقيؽ محمد إبراهيـ سميـ ,دار العمـ كالثقافة ,القاهرة ,دت ,صَُّ
العسكرم ,الفركؽ
ٌ
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تػػرد كممػػة "" "addledمػػع البػػيض كالم ػ  ,يظهػػر أف هػػذا االقت ػراف ال يتحػػدد بػػالمعنى ,بػػؿ بالصػػحبة
كفاسدا مترادفتاف ,يختمفاف فقط في ٌأنهما يظهراف
أف ىع وفننا
ن
التي تحافظ هذا الكممات عميها ,كقد ييقاؿ ٌ
ُ
أف أفعػاؿ الحركػة الخاصػة بحركػة ع ػك ,تػأتي
في مكا ع مختمفة"  ,كتقيس الباحثة عمى ما ٌ
تقدـٌ ,

البا مقترنة مع ذلؾ الع ك.
ن
ػداللي عن ػػد أح ػػبلـ
كق ػػد ج ػػاخ الفعبلف"ارتج ػػؼ كارتع ػػش" ف ػػي اقت ارن ػػات ٌ
لغكيػ ػةٌ ,
تجس ػػد تقاربهم ػػا ال ػ ٌ
مستغانمي ,كمف تمؾ االقترانات ما يمي:
" -ارتجفت يدي كأنا أفؾ أقفاؿ الحقيبة"

ِ

" -فأصاب بهزة أكلى لترتعش يدي تتكقؼ لحظات"

ّ

" -ترتعش ذراعي الكحيدة ,كهي تقاكـ ر بة جامحة الحت انؾ"

ْ

ظهػػر تكظيػػؼ االقت ارنػػات المغكيػػة الخاصػػة بأفعػػاؿ الحركػػة الدالػػة عمػػى الرجفػػة ,كاالرتعػػاش) فػػي
أف السػػبب فػػي ذلػػؾ ارتبػػاط هػػذا األفعػػاؿ
الركايػػة األكلػػى ألحػػبلـ مسػػتغانمي ذاك ػرة الجسػػد) ,كيبػػدك ٌ
بأع ػػاخ الجسػػد ,حيػػث يػػرل محمػػد محمػػد داكد أف الحركػػة "قػػد ت ػرتبط بالع ػػك أك الجػػزخ القػػائـ بهػػا
كتخ ػ ػػتص ب ػ ػػه ,ذل ػ ػػؾ عم ػ ػػى نح ػ ػػك االرتباط ػ ػػات التالي ػ ػػة :الرقب ػ ػػة – التف ػ ػػت) ,ك الع ػ ػػيف -أكم ػ ػػأ) ,ك
ًّ
منطقي ػا ,فكمػػا يكجػػد اسػػتدعاخ
ػتدعاخ
اليػػد -لكػػـ) ,ك الرجػػؿ -ركػػؿ)"ٓ ,كذلػػؾ مػػا ت ػراا الباحثػػة اسػ
ن
كظيفػػي يقػػكـ عمػػى العبلقػػات الكظيفيػػة لمكممػػات ,فهنػػاؾ اسػػتدعاخ منطقػػي ,ككمػػا يسػػتدعي المبتػػدأ
الخبر كيستدعي الخبر المبتػدأ ,كالنكػرة النعػت ,كالمعرفػة الحػاؿ فػي تركيػب كظيفػي ,فهنػاؾ اسػتدعاخ
قائبل" :هك قرينة معنكية خالصة ,كهػك الػذم تتطمػب فيػه إحػدل
منطقي أشار إليه محمد يكنس عمي ن
ُ
ِ

بالمر ,مدخؿ إلى عمـ الداللة ,ترجمة مجيد ماشطة ,صَُٔ
مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,دار اآلداب ,بيركت ,طُٓ ,َََِ ,صِْٓ

ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِٓٓ

ٓ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صَْ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صٔٔ.
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ًّ
منطقيػا  ...كاسػتمزاـ الفعػؿ قػاـ) لفاعػؿ منطقػيل ألف كػؿ فعػؿ ال بػد لػه مػف
الكممتيف األخرل تطمبػا
ُ
منطقي.
فاعؿ"
ٌ

المحركػة ,كيػرل كػريـ زكػي حسػاـ الػديف أف اليػد
فاليد في حركة الرعشة كاالرتجػاؼ ,هػي الق ٌػكة
ِّ
كحػػدة دالليػػة تسػػجؿ نسػػبة شػػيكع عاليػػة فػػي مجمكعتهػػا الدالليػػة ,كيعكػػس ذلػػؾ أهميػػة تمػػؾ الجارحػػة
ًّ
كمنطقيػا ع ػك اليػد هػك مػا يمكػف لمػذهف استح ػارا لبلقتػراف
"فيرتبط بع ها بالمصاحبة المغكيػة"ِ,
بفعؿ الرعشة مف خبلؿ عبلقة اإلسناد ,كفي مكاقؼ مرتبطة بالنص ,حيث إف اليد عبلمػة فارقػة فػي
جسد بطػؿ الركايػة خالػد) ,الػذم يعػيش بيػد كاحػدة ,أم بنصػؼ تمػؾ القػكة ,فهػك يفقػد إحػدل ذراعيػه,
كما يشعر به مف رجفة ,كارتعاش مقتصر عمى جسدا ,كذراعه الكحيدة.
كقد كظفت مستغانمي "ارتعش كارتجؼ" في سياقات انفعالية مؤثرة بالنسبة لمبطؿ منهػا :مكقػؼ
عندما فتح حقيبة صديقه المتكفٌى ,كمكقؼ وخر عند مقاكمػة ر بػة جامحػة فػي احت ػاف مػف يحػب,
محصكر في ركاية ذاكرة الجسد ,فػ "اليد جارحة اإلنساف التي تحتكم
نا
استدعاخ نصيًّا
حيث ش ٌكؿ ذلؾ
ن
كي ٍق ىبض عمى األشياخ"ّ ,فجاخ تكظيفها في مكاقؼ القبض عمى أشػياخ لهػا
كيأٍخذ بها ي
عمى األصابع ,ي
داللتها في نفس البطؿل مما َّ
سبب صدكر أفعاؿ الحركة الترددية "الرجفة كالرعشة" عف اليد ,كهك ما
أشار إليه كريـ زكي حساـ الديف مػف خػبلؿ قػكؿ سكسػير" :إف الكممػة تػكحي دائمػا بكػؿ شػيخ يمكػف
أف يتصؿ بها أك يشترؾ معها بطريقة أك بأخرل"ْ ,فمفػظ االرتعػاش كالرجفػة المسػنداف إلػى اإلنسػاف,
يكحي ػػاف عم ػػى األ م ػػب بع ػػك الي ػػد أك الجس ػػد عام ػػة ,حي ػػث يظه ػػر تػ ػرادؼ االقتػ ػرانيف كا ػ نػحا ب ػػيف

ُ

عمي ,محمد محمد يكنس ,كصؼ المغة العربية دالليا ,في

كخ مفهكـ الداللة المركزية ,جامعة الفاتح,

ليبيا,ُّٗٗ,صَّٖ.

ِ

حساـ الديف ,كريـ زكي ,التحميؿ الداللي إجراخاته كمناهجه ,جُ صُِٗ

ْ

انظر المصدر نفسه ,صُِٕ

ّ

المصدر نفسه ,صُِِ
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ارتجف ػت يػػدم" "كت ػرتعش ذ ارعػػي"ُ ,بػػاقتراف الفعمػػيف بالع ػػك المػػؤدم لهمػػا كهػػك اليػػد ,أك الػػذراع "ِ,
ػامبل فػػي نشػػكخ ترادفػػات عمػػى مسػػتكل
كعميػػه يمكػػف التسػػاع مترادفػػات الع ػػك المػػؤدم أف تكػػكف عػ ن
االقت ارنػػات كاممػػة أي ػػا ,فاتسػػاع االسػػتبداؿ عمػػى مسػػتكل رأس االقت ػراف بػػيف الفعمػػيف "رجػػؼ كرعػػش"
كتنػػكع ذيػػؿ االقتػراف بػػيف مترادفػػات اليػػد "اليػػد كالػػذراع" سػػاعد فػػي بنػػاخ ترادفػػات عمػػى مسػػتكل االقتػراف
المؤدم.
كامبل برأسه المتمثؿ في الفعؿ كذيمه المتمثؿ في الع ك
ن
ٌ
ترادف (سحب وجذب)
بنظػرة متفحصػػة فػػي مػػا يػػذكرا محمػػد محمػػد داكد عػػف أهػػـ المبلمػػح الدالليػػة لمفعػػؿ جػػذب" ,كالفعػػؿ
الداللية بيف هذيف الفعميف ,فمبلمح الفعػؿ جػذب
"سحب" ,تمحظ الباحثة االشتراؾ في بعض المبلمح
ٌ
تتمثػػؿ بػػالقكة ,كاالنتقػػاؿ ,كالحركػػة ,كتعػػدد االتجاهػػات ,ككثػرة الػػدالالت المعنكيػػة ,كمػػف مبلمػػح الفعػػؿ
مممحػا ًّ
دالليػا لمسػحبّ ,مػف هنػا
سحب :االنتقاؿ كالحركة ,كالجػذب ,كيعػد محمػد محمػد داكد الجػذب
ن
إف كػؿ فعػؿ منهمػا ,هػك مممػح
ػداللي حيػث ٌ
يميؿ الترادؼ بيف الفعميف "سػحب كجػذب" إلػى التقػارب ال ٌ
داللي لآلخر ,كليس تطابقا له ,كتت ح تمؾ المبلمػح مػف خػبلؿ االسػتعماؿ القػديـ كالمعاصػر ,كمػف
ٌ
تمؾ االستعماالت ,االقترانات المغكية لمفعميف "جذب كسحب" في ركايات أحبلـ مستغانمي.
-

"يحت نني ويسحبني نحوه قائبل :الحب أف تسمحي لمف يحبؾ بأف يجتاحؾ كيهزمؾ"ْ .

-

"امتدت يدا تستكقفني وتجذبني نحوه"ٓ.

-

"كؿ محاكلة لمخبلص في هذا الحاالت ستجعؿ الرماؿ تسحبك أكثر نحو العمق"

ُ
ِ
ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صٔٔ.
مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِْٓ
انظر داككد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صِٗ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,دار اآلداب ,بيركت ,طٓ ,ُٖٗٗ ,صُِٔ.

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِِٖ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِٖٓ.
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6

" -مف االنفعاالت كاألحاسيس المتناق ة التي تجذبك لألسفل كلؤلعمى في كقت كاحد"

ُ

لغكيػػة ,تراكحػػت مػػا بػػيف المعنػػى
كظفػػت مسػػتغانمي الفعمػػيف جػػذب كسػػحب) فػػي اقت ارنػػات ٌ
الحسػ ػ ٌي ,حي ػػث الش ػػد بق ػػكة ,كالمعن ػػى المج ػػازم ال ػػذم يت ػػأتى م ػػف إس ػػناد الفعم ػػيف لغي ػػر فاعمهم ػػا عم ػػى
ٌ
الحقيقة ,فأسندت الفعؿ سحب لمرماؿ ,كهك عمى الحقيقة يسند لئلنساف.
كيحتفظ الفعؿ جػذب فػي العربيػة المعاصػرة بداللتػه القديمػة ,المتجهػة نحػك األخػذ كالشػد بقػكة لتحريػؾ
الدالليػ ػة ب ػػيف الفعم ػػيف يج ػػذب
الش ػػيخ ع ػػف مك ػػعهِ ,كعم ػػى ال ػػر ـ م ػػف كج ػػكد تش ػػابه ف ػػي المبلم ػػح
ٌ
حكلػػه عػػف
إف الجػػذب أقػػكل مػػف السػػحب كأسػػرع ,فجذبػػه يعنػػيَّ ...
كيسػػحب) فهنػػاؾ اخػػتبلؼ ,حيػػث ٌ
مك عه ,كاجتذبه استمبه"ّ ,كمف أهـ المبلمح الداللية لمفعؿ جذب) ,الحركة كالقكة كالسرعة ,كالتقيد
بجارحة اليد في الب الدالالت الحسيةْ ,كأما المبلمح الداللية لمفعؿ سحب فهي :الحركة كاالنتقػاؿ
كاالنتقاؿ كاالتجاا األفقػي ,كجػر وخػر كراخا ٓ ,كيكمػف االخػتبلؼ بينهمػا فػي مممػح السػرعة ,فالجػذب
أسػػرع مػػف السػػحب ,كذلػػؾ يعنػػي اخػػتبلؼ كػػـ الػػزمف الػػذم يسػػتغرقه كػػؿ منهمػػا فػػي الحركػػة ,فاألسػػرع
يحتمؿ زمنا أقؿ ,يقكؿ التهانكم عف الحركة السريعة" :هي التي تقطع مسػافة مسػاكية لمسػافة أخػرل
في زماف أقؿ"ٔ.
الداللية بيف "سحب كجذب" مؤشػر لمتػرادؼ يػر التػاـ ,فهػك تػرادؼ
كاالختبلؼ في أحد المبلمح
ٌ
اللي ,حيث تت ح المعاني المجازية بمعنى التحكؿ مف شعكر إلى وخر فنقػكؿ:
مف قبيؿ التقارب ٌ
الد ٌ
"أمر ما يجذبني نحك الحزف أك الفرح"" ,كأمر ما يسحبني نحك الحزف أك الفػرح" ,عمػى جػكاز تحديػد
ُ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صُٖٔ.

ّ

المصدر نفسه ,جُ ,باب الباخ فصؿ الجيـ.

ِ

ْ
ٓ
ٔ

انظر ,ابف منظكر ,لساف العرب ,جُ ,باب الباخ فصؿ الجيـ.
انظر داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صِْْ

انظر المصدر نفسه ,صِٗ

التهانكم ,محمد عمي الفاركقي ,كشاؼ اصطبلحات الفنكف ,جِ ,تحقيؽ لطفي عبد البديع ,المؤسسة المصرية
لمتأليؼ كالنشر ,دت ,صٓٗ.
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االتجاا أك عدمه في المجاز ,األمر الذم أفادت منه مستغانمي بتكظيفها لممفردات المترادفة  -عمى
لغكي ػة محػػددة االتجػػاا ,كأخػػرل يػػر محػ ٌػددة االتٌجػػاا,
الحقيق ػة ,كعمػػى المجػػاز -فػػي بنػػاخ اقت ارنػػات ٌ
كقكلها "وأنا أنسحب تدريجيا عمى رؤوس األصراب ألتررك لرو المجرال" ،8كهػك مػا تطػرؽ إليػه محمػد
محمد داكد في تك يحه المبلمح الدالليػة لقعمػي الحركػة سػحب كجػذب) ,حيػث يقػكؿ" :كحػيف ييسػند
إلػػى مػػا ال يتػػأتى منػػه حركػػة السػػحب الحسػػية ,كيختفػػي مممػػح المسػػافة المكػػاف) يأخػػذ الفعػػؿ دالالت
معنكي ػػة مث ػػؿ :االعتػ ػراض أك المقاطع ػػة لمك ػػاف مح ػػدد أك جماع ػػة معين ػػة ,كه ػػك ل ػػكف م ػػف االنس ػػحاب
المعنكم"ِ.
كمػػف أهػػـ المبلمػػح الدالليػػة لمفعػػؿ "سػػحب" جػػر وخػػر كراخاّ ,كتعنػػي جػػر شػػيخ مػػا عمػػى كجػػه
كسػ ىػح ىبه
األرض ,فجػػاخ فػػي لسػػاف العػػرب "السػػحب :جػ ٌػرؾ الشػػيخ عمػػى كجػػه األرض ,كػػالثكب ك يػرا ى
ػانج َّر"ْ ,كهػػك مػػا يشػػير إلػػى اتجػػاا أفقػػي ,فػػي حػػيف تػػرل الباحثػػة أف
فانسػػحب :جػ ٌػرا فػ ى
ىيسػ ىػحيبه ىسػ ٍػحبا ,ى
حكلػػت االتجػػاا فػػي اقتراناتػػه مػػف االفقػػي إلػػى العمػػكدم ,عػػف طريػػؽ اقت ػراف الفعػػؿ سػػحب
مسػػتغانمي ٌ
الداللػػة
الداللػػة الحسػ ٌػية ,كمػرة عمػػى ٌ
بػػالظرؼ "نحػػك" أك بحػػرؼ الجػػر "إلػػى" كمسػػارا الهػػدفي ,مػرة عمػػى ٌ
المعنكيػػة ,فتقػػكؿ عمػػى لسػػاف البطػػؿ" :الرمررال تسررحبك أكثررر نحررو العمررق" ،5ك يحت ػػنني ويسررحبني
ٔ
أف الحركػة فػي الفعػؿ سػحب ال تنحسػر فػي االتجػاا األفقػي ,فػيمكف أف يكػكف
نحوه" ؛ كذلػؾ يعنػي ٌ

ًّ
معنكي ػا كػػاف أـ حسػ ًّػيا ,كلكنهػػا حركػػة مسػػتقيمة ,كهػػك مػػا ت ػراا الباحثػػة
السػػحب لؤلعمػػى ,أك لؤلسػػفؿ

ُ
ِ
ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صَِٓ
انظر داككد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُٗ
انظر المصدر نفسه ,صِٗ

ْ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جُ ,باب الباخ فصؿ السيف.

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,دار اآلداب ,بيركت ,طٓ ,ُٖٗٗ ,صُِٔ.

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِِٖ
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ػديبل عمػػى مممػػح االتجػػاا المقتػػرف بػػالجر عمػػى كجػػه األرضل أم تعػػديؿ تخصػػيص مممػػح االتجػػاا
تعػ ن
عمكديا.
األفقي ,إلى تعميـ مممح االتجاا المستقيـ عمى إطبلقه أفقيا كاف أـ
ن
ترادف (ذىب ومضى)
الفعؿ ذهب مف أفعاؿ الحركة االنتقالية الدالة عمى مغػادرة المكػاف كداللتػه القديمػة  -فيمػا يػذكر
محمػػد محمػػد داكد -تػػأتي

ػػمف معنػػى مطمػػؽ السػػير كالمػػركرُ ,كجػػاخ عنػػد ابػػف منظػػكر "الػػذهاب:

السير كالمركر"ِ ,كالداللة القديمة لمفعؿ "ذهػب" ,ال تختمػؼ عػف الداللػة المعاصػرة فػي العربيػة ,كبمػا
أنه فعؿ الزـ فقد شاع تعديتػه بحػرؼ مػف حػركؼ الجػر ,ممػا يشػكؿ اقترنانػا ًّ
لغكيػا يسػتدعيه التركيػب,
فجػػاخ مقترننػا مػػع الحػػرؼ "إلػػى" لتحديػػد مك ػػع الػػذهاب ,ككػػذلؾ مػػع الحػػرؼ "لػ ػ ػ" لتحديػػد المقصػػد مػػف
ال ػػذهاب مث ػػؿ "ذه ػػب لمعم ػػؿ" أك"ذه ػػب لمتس ػ لػكؽ ...كك ػػذلؾ ي ػػأتي مقترن ػػا ب ػػالظرؼ "م ػػع" ليفي ػػد معن ػػى
دالليػ ػة أخ ػػرل ف ػػي االس ػػتعماؿ
الص ػػحبة ..أك م ػػا يقاربه ػػا م ػػف دالالت حس ػ ٌػية ,بينم ػػا يتج ػػه اتجاه ػػات ٌ
فيعب ػػر ع ػػف معن ػػى االنته ػػاخ كال ػػزكاؿ :فنق ػػكؿ[ :ذه ػػب العم ػػر هب ػػاخ] ّ ,كم ػػف أه ػػـ مبلمح ػػه
المج ػػازمٌ ,
الداللية "الحركة ,كاالنتقاؿ ,كالذهاب ,كالم يْ.
ٌ
االنتقاليػة أي ن ػا ,كيقػع فػي دائػرة
أما الفعؿ "م ى" فيرادؼ الفعؿ "ذهب" ,فهك مف أفعاؿ الحركة
ٌ
ػاخ :خ ػػبل كذه ػػب ,...
معن ػػى ال ػػذهاب ج ػػاخ ف ػػي لس ػػاف الع ػػرب "م ػػى الش ػػيخ يم ػػي م ػ ًّػيا كم ػ ن
ٓ
كيقػػاؿ :م ػػيت بالمكػػاف كم ػػيت عميػػه"ٔ ,حيػػث ييمحػػظ المممػػح الػػداللي
كم ػػى كتم ٌ ػػى :تقػ ٌػدـ"  ...ي

الحركيػة بمعنػى اجتيػاز مكػاف مح ٌػدد ,حيػث
المتعمؽ بالمكاف لمفعؿ م ىل ما يعني الداللػة الحس ٌػية
ٌ
ُ
ِ
ّ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُِٔ
ابف منظكر ,لساف العرب ,جُ ,باب الباخ فصؿ الذاؿ.
انظر داكد محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُِٔ

ْ

انظر المصدر نفسه ,صُِٕ

ٔ

المصدر نفسه ,جُٓ ,باب الياخ فصؿ الميـ

ٓ

ابف منظكر ,جُٓ ,لساف العرب ,باب الياخ فصؿ الميـ
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الدالليػة لمفعػؿ م ػى الحركػة ,كاالنتقػاؿ ,كالػذهاب ,كعنػدما يختفػي مممػح
نمحظ أف مف أهـ المبلمػح
ٌ
المسػػافة يتجػػه الفعػػؿ إلػػى بعػػض الػػدالالت المعنكيػػة ,مثػػؿ االسػػتمرار فػػي أمػػر مػػاُ ,أك داللػػة مػػركر
الزمف مثؿ "م ت األياـ".
اقتصػػر ت ػرادؼ الفعمػػيف "م ػػى كذهػػب" فػػي الركايػػات عمػػى ت ػرادؼ المفػػردات ,كشػػكؿ اقت ارنػػات
حس ػٌية مػػف خػػبلؿ التٌعديػػة بحػػرؼ الجػػر البػػاخ ,فجػػاخت اقتراناتهمػػا أرسػػها الفعػػؿ الػػبلزـ ,كذيمهػػا شػػبه
ٌ
ػي فػػي العبػػارات "ذهػػب ب ػػ" ك"م ػػى ب ػػ" ,كيمكػػف لنػػا اسػػتبداؿ كػػؿ مػػف الفعمػػيف
الجممػػة ,كمعناههػػا حسػ ٌ
مكػػاف اآلخػػر فػػي تمػػؾ االقت ارنػػاتل

كمعنكي ػة ,كمػػف تمػػؾ االقت ارنػػات
حس ػٌية
ٌ
ػػمف سػػياقات متشػػابهة ٌ

العبارتاف اآلتيتاف في ركايتيف مختمفتيف:
" -ويذىبون بو إلى المقبرة عمى األقداـ"

ِ

" -ي عكنه عمى ناقمة جرحى ,كيكشككف أف يمضوا بو"

ّ

فالعبارة األكلى تقكلها الكاتبة عمى لساف البطؿ ,كهك يصؼ مػا حػدث لياسػيف أحػد رفػاؽ ن ػاله
كسجنه في الجزائر ,كيصؼ مكته المكجع الساخر في ركاية ذاكرة الجسد ,كفي العبارة الثانية الكػبلـ
عمػػى لسػػاف بطمػػة الركايػػة حيػػاة ,حيػػث تصػػؼ مػػكت العػػـ أحمػػد السػػائؽ فػػي ركايػػة فك ػػى الح ػكاس,
ػدر بػػبل ذنػػب ,ككبلهمػػا مكقفػػاف
كجعػا كسػػخرية عػػف مػػكت ياسػػيف بعػػد أف قتػػؿ ػ نا
كالػػذم ال يقػػؿ مكتػػه ن
يتحدثاف عف نهاية المكت يليمثبل داللة االنتهاخ ير الطٌبيعي انتهاخ قسرًّيا ألبرياخ ,ال يمكف معه إال
ػركييف انتقػػالييف ,حيػػث االنتقػػاؿ مػػف الحيػػاة إلػػى المػػكت ,فكػػاف
التعديػػة بحػػرؼ الجػػر بػ ػ ) لفعمػػيف حػ ٌ
لمترادؼ في العبارتيف أثر في تقكية المعنى ,كتأثيرا في نفس المتمقي.

ُ

انظر داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صَُُِْْ-

ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُُِ

ِ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,دار اآلداب ,بيركت ,طْ ,ََِٓ ,صُّٔ
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يقسػـ بػالمر
كبناخ عمى تمييز اإلنجميزم هنرم سكيت) بيف الكممات التٌامة كالكممات
ٌ
الشكميةٌ ,
ًّ
معجمي ػا تشػػغؿ المغػػكييف المعجميػػيف مثػػؿ شػػجرة ,أزرؽ ,يغنػػي,
الكممػػات إلػػى كممػػات تحمػػؿ معنػػى
كتمثؿ الكممات التامة عند سكيت ,ككممػات تيعػد ركابػط ال يظهػر معناهػا مسػتقمة مثػؿ حػركؼ الجػر,
معجميػة ,بػػؿ تت ػػح معانيهػػا مػػف
كحػػركؼ العطػػؼ ,كاألسػػماخ المكصػػكلة ,ك يرهػػا ,كلػػيس لهػػا معػػاف
ٌ
خبلؿ التراكيب

مف عبلقتها بما قبمها كبعدها مف ألفاظ ,كتيدرس قك ًّ
اعدياُ.

ػردا ,كمعنػاا متعمػؽ باالنقيػاد لمقػكة المػؤثرة التػي تحمػؿ
فحرؼ الجػر البػاخ هنػا ال يظهػر معنػاا منف ن
المك ػػكع ,كهػػك ياسػػيف كالعػػـ أحمػػد) ,كعػػدـ ظهػػكر معػػاني تمػػؾ الحػػركؼ مسػػتقمة  -كمنهػػا حػػرؼ
الب ػ ػػاخ -يجعمه ػ ػػا

ػ ػػمف تراكي ػ ػػب ,ق ػ ػػد تك ػ ػػكف ف ػ ػػي معظمه ػ ػػا اقت ارن ػ ػػات لغكي ػ ػػة ,يتكح ػ ػػد فيه ػ ػػا الح ػ ػػرؼ

أداة الربط) ,كيختمؼ فيها لفظ الفعؿ ,أك االسـ المقترف به رأس االقتراف).
يحس ػػف اختي ػػار ح ػػرؼ الج ػػر
كم ػػف هن ػػا ي ػػأتي اقت ارن ػػا ي ػػذهبكف ب ػػه ك " ..أف يم ػ ػكا ب ػػه") حي ػػث ي
المناسب بما ينسجـ مع عبلقة الفعؿ بالمك كع ,فالمك كع هك ىمف ذهبكا به ياسيف أك العـ أحمد)
كهػػك مك ػػكع منقػػاد فاقػػد لػػئلرادة ,فتطمػػب المك ػػكع محػػكر الحػػديث اختيػػار حػػرؼ الجػػر المناسػػب
الب ػػاخ) ,إلحال ػػة الفعم ػػيف ي ػػذهبكف كيم ػػكف) ف ػػي الم ػػكقفيف ,بم ػػا يحق ػػؽ عبلق ػػة االس ػػتبداؿ لم ػػذهاب
عمكديا في الحقؿ الداللي الكاحد ,كعبلقة التبلؤـ ًّ
ًّ
أفقيا باختيار حرؼ الجر المناسب لتعدية
كالم ي
ٌ
الفعؿ بما يتناسب مع المك كع أحمد كياسيف) المستسمميف لمقكة المحركة المؤثرة ,حيث يرل محمد
ػكعا إلنجػاز الفعػؿ,
اليـ في مبدأ المجاكرة" ,إقامة عبلقة بيف ما نتصػكرا فعػبل ,كمػا نتصػكرا مك ن
كهػػي عبلقػػات اسػػتنتاجية ثنائيػػة ,إذ مثممػػا يحيػػؿ فعػػؿ الشػػرب عمػػى الش ػراب أك المشػػركب) ,كيحيػػؿ
لغذائية ,ف ف العكس صحيح"ِ ,كالقصد أف المك كع المتمثػؿ بفاقػدم اإلرادة
فعؿ األكؿ عمى المكاد ا ٌ

ُ
ِ

بالمر ,مدخؿ إلى عمـ الداللة ,ترجمة عبد المجيد ماشطة ,صَْ
اليـ ,محمد ,التكليد الداللي في الببل ة كالمعجـ ,دار تكبقاؿ ,الدار البي اخ ,طُ ,ُٖٕٗ ,صُُٖ.
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ياسػػيف كأحمػػد) يتطمػػب عنػػد إحالتػػه إلػػى الفعمػػيف ذهػػب كم ػػى اختيػػار أداة ال ػربط المناسػػبةل إلقامػػة
تمؾ العبلقة بيف الفعميف كالمك كع ,كتمؾ األداة هي حرؼ الجر "بػ" المناسب لتعدية الفعميف.
اللية في التّرادف
تغير المالمح ّ
الد ّ
أثر ّ
معينة ,ككمٌما ازداد عدد المبلمح
قد تتغير المبلمح
الداللية لممفردات مف خبلؿ اقترانها بسياقات ٌ
ٌ
الداللي ػة المختمفػػة بػػيف لفظػػيف ,ابتعػػد المفظػػاف عػػف مفهػػكـ التٌػرادؼ عمػػى مسػػتكل االقت ػراف فػػي كحػػدة
ٌ
داللية ,كتمثٌؿ ذلؾ في الفعميف سقط ككقع) في ركايات مستغانمي.
ٌ
الرصػػؼ تسػػهـ فػػي الكشػػؼ عػػف المترادفػػات مػػف خػػبلؿ سػػياقاتها ,فيقػػكؿ أحمػػد مختػػار
كنظرٌي ػة ٌ
عمػػر" :ككمػػا ايسػػتيعممت النظريػػة [ كيعنػػي الرصػػؼ] فػػي كشػػؼ الخػػبلؼ بػػيف المترادفػػات فػػي المغػػة
اسػػتعممت أي ػػا لتمييػػز المترادفػػات داخػػؿ المغػػة الكاحػػدة ,عمػػى أسػػاس تكزيػػع كػػؿ منهػػا"ُ ,فمػػف خػػبلؿ
نظرٌيػػة الرصػػؼ يظهػػر الت ػرادؼ فػػي سػػياقات معينػػة لسػػقط ككقػػع ,كيظهػػر فى ٍق ػ يد الت ػرادؼ بػػيف الفعمػػيف
المغكية.
الداللية مف خبلؿ مصاحبات الفعميف
تغير المبلمح
ٌ
ٌ
سقط ككقع) في سياقات أخرل نتيجة ٌ
الداللي في "سقط ووق "
تغير المممح
ّ
ّ
ككقكعػا :سػقطى"ِ ,كيكافقػه فػي القػامكس
كقعػا
ن
كرد في لساف العرب" :كقع عمى الشيخ كمنه يقع ن
كسػػقكط"ّ ,فالسػػقكط كالكقػػكع حركتػػاف انتقاليتػػاف
كمسػػقطنا :كقػػع  ..فهػػك سػػاقط ى
المحػػيط ى
"سػػقىط يسػػقكطنا ى
الدالليػ ػة لمفع ػػؿ كق ػػع الحرك ػػة ,كاالنتق ػػاؿ ,كاالتج ػػاا
الدالليػ ػة ذاته ػػا ,فم ػػف المبلم ػػح
تشػػتركاف ب ػػالمبلمح
ٌ
ٌ
لؤلسفؿ قاؿ تعالى" :وَيُمْسِكُ السَّمَبءَ ؤَنْ تَقَعََ ََََعا الْعإَسْإِ ِلَّعب ثِنِرْوِع ِ " [الحػج ,]ٔٓ/ككقػكع فعػؿ يحػدث مػرة كاحػدة

ُ
ِ
ّ

عمر ,أحمد مختار ,عمـ الداللة ,صٖٕ.
ابف منظكر ,لساف العرب ,جٖ ,باب العيف فصؿ الكاك.

الفيركزوبادم ,مجد الديف محمد بف يعقكب ,القامكس المحيط ,تحقيؽ محمد نعيـ العرقسكسي ,مؤسسة الرسالة,
بيركت ,طٖ ,ََِٓ ,باب الطاخ ,فصؿ السيف.
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لػػيس فيػػه معنػػى التتػػابعُ ,بينمػػا يت ػػح مممػػح التتػػابع فػػي الفعػػؿ سػػقط بصػػيغة "تفاعػػؿ" ,قػػاؿ تعػػالى:
"تُسَبقِطْ ََََيْكِ سُطَجًب جَنِيًّب" [مريـ.]ِٓ/
دالليػ ػة منه ػػا الكق ػػكع كالن ػػزكؿ كاله ػػدـِ ,كه ػػي
كلحرك ػػة الس ػػقكط ف ػػي الدالل ػػة المعاصػ ػرة اتجاه ػػات ٌ
دالالت في معظمها مجازٌية ,كقد كرد في لساف العػرب مػا يؤيػد اسػتعماؿ سػقط فػي دالالت مجازيػة,
ط فػي كبلمػه كبكبلمػه
كسػقى ى
أسػقى ى
فجاخ فيه "كالسَّقىط السقاط :الخطأ في القكؿ ,كالحسػاب ,كالكتػاب ,ك ٍ
ط ى
يسػػقكطا ,أخطػػأ"ّ ,كتػػرد معظػػـ تكظيفػػات التٌػرادؼ بػػيف سػػقط ككقػػع فػػي الركايػػة األخي ػرة مػػف الثبلثيػػة
"عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابر س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرير" مقترنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالنهايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ,حيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث نهايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الركايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
ذاكرة الجسد) ,كنهاية العبلقة بيف البطمة حياة ,كبطؿ الركاية الثانية "فك ى الحكاس ,كمف خػبلؿ
ال ػربط بػػيف اقت ارنػػات سػػقط ككقػػع) ,كمعنػػى النهايػػات فػػي ركايػػات مسػػتغانمي نممػػح إشػػارة إلػػى حالػػة
ػكم تتعمػػؽ بالسػػككف ,حيػػث يتجػػه الفعػػبلف سػػقط ككقػػع باتجػػاا األسػػفؿ,
جديػػدة كهػػي فػػي المعنػػى المغػ ٌ
فمستقر حركة السقكط السككف ,كبذلؾ يتحقؽ معنػى التغيػر كالتحػكؿ مػف حػاؿ إلػى أخػرل ,فالسػككف
ف ػػي نهاي ػػة الحرك ػػة ح ػػاؿ جدي ػػدة لمش ػػيخ ال ػػذم س ػػقط ,كك ػػذلؾ الكق ػػكع يق ػػكؿ الته ػػانكم" :ذه ػػب بع ػػض
الحكماخ إلى  ...كؿ حركة مستقيمة البد أف تنتهي إلى سككفل ألنهػا ال تػذهب عمػى االسػتقامة إلػى
ير النهاية"ْ ,فمكت بطؿ الركاية األكلػى ذاكػرة الجسػد ,كانفصػاؿ البطػؿ فػي ركايػة فك ػى الحػكاس
عف بطمة الركايات الػثبلث حيػاة ,كانطػبلؽ كػؿ منهمػا إلػى حيػاة جديػدة ,كمهػا معػاف تنسػجـ مػع فكػرة
تكظيؼ اقترانات لغكية ,تبدأ بأفعاؿ الحركة االنتقالية المترادفة "سقط ككقع".
يعبػر عػف التٌحػكؿ
ػي جديػدٌ ,
كبناخ عمى ما سبؽ يمكف أف يككف لمفعميف "سقط ككقػع" مممػح دالل ٌ
التغير ,كيرتبط معنى التحكؿ كالتغير باالستعماؿ المجػازم لمفعمػيف ,فنقػكؿ "كقػع فػي الحػب"" ,ككقػع
ك ٌ
ُ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صِِّ

ِ

انظر المصدر نفسه ,صََُِٗٗ-

ْ

التهانكم ,كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمكـ ,جِ ,باب الحاخ ,صٖٗ

ّ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جٕ ,باب الطاخ فصؿ السيف ,صُّٕ.
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في الف " ,بما يت منه ذلؾ مف معاف تشير إلى تغيرات حدثت لممقصكد بالكبلـ ,كهك ما أشػار إليػه
محمد داككد باسـ المعاني التي تخرج إليها األفعاؿ الحركيػة عنػد اسػتعمالها فػي سػياقات مجازيػة ,أك
معنكية في كتابه "الداللة كالحركة في االستعماؿ المعاصر" ,حيث ال تراها الباحثة إال مبلمح داللية
بالداللػػة المجازٌي ػة ,التػػي تػػأتي بهػػا المفظػػة فػػي مكاقػػؼ معينػػة ,فمػػف المبلمػػح الداللي ػةٌ
جديػػدة ,متعمقػػة ٌ
ػاز التغيػر مػف حػاؿ إلػى حػاؿ أخػرل ,كالتػي تقابػؿ مممػح االنتقػاؿ مػف مكػاف
لمفعميف سقط ككقػع) مج نا
إلى مكاف وخر في المعنى عمى الحقيقة.
فقد الترادف بين (سقط ووق )
تناقش الباحثة تغير المبلمح الداللية لمفعميف سقط ككقع) كالتي س ٌػب ىبت فى ٍقػ ىد التػرادؼ بينهمػا ,مػف
المغكم لبلقترانات المغكية عند أحبلـ مستغانمي:
خبلؿ الرصؼ أك السياؽ
ٌ
 "ال دراسة ال تدريس حتى يسقط الرئيس"ُ.قتيال مباشرة عمى شاشة التمفاز"ِ.
 "منذ سقط بوضياف ً "لقد وقعت في فخ الرموز الكبرل بعدما وقعت قبمه في فخ الزواج المدبر"ّ." -يمكف أف يق لك حادث"

ْ

 "وقعت عمى كتاب لهنرم ميشك"ٓ.أشػ ػػار أحمػ ػػد مختػ ػػار عمػ ػػر إلػ ػػى التكزيػ ػػع ,مػػػف خػ ػػبلؿ أحػ ػػدل مقػ ػػاالت ) ) joosالػ ػػذم يفسػ ػػر
االختبلؼ في المعنى عمى أنه اختبلؼ في التكزيع ) )distributionفي سياقات متعددةٔ ,كذلػؾ مػا
ما تراا الباحثة ينشأ ما بيف السياقات الحقيقية ,كالسػياقات المجازيػة ,حيػث تفقػد المفػردات ترادفهػا مػا
ُ
ِ
ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُِٕ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُّْ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَُِ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُِٓ

ٔ

عمر ,أحمد مختار ,عمـ الداللة ,صٕٔ.

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُٕٗ
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م لمفظػػة ,يقػػكؿ أحمػػد
بػػيف الحقيقػػة كالمجػػاز ,فػػالترادؼ يعتمػػد عمػػى فكػرة التطػػابؽ فػػي المعنػػى المركػػز ٌ
مختػػار عمػػر" :الت ػرادؼ المقصػػكد التطػػابؽ فػػي المعنػػى األساسػػي دكف سػػائر المعػػاني ,أك هػػك الػػذم
الس ػياقات ,فػػي مثػػؿ كصػػؿ كجػػاخ) المػػذيف يتبػػادالف فػػي
يمكننػػا فيػػه التبػػادؿ بػػيف المفظػػيف فػػي بعػػض ٌ
تعػػابير مثػػؿ "جػػاخ القطػػار كصػػؿ القطػػار" ,ك"جػػاخ محمػػد ككصػػؿ محمػػد" ك"جػػاخ الخطػػاب ,ككصػػؿ
الخطاب" ,ك"تختمفاف فػي سػياقات أخػرل فنقػكؿ جػاخ الربيػع" ,كال نقػكؿ "كصػؿ الربيػع" ,كنقػكؿ كصػؿ
مف سفرا ,كال نقكؿ جاخ مف سفراُ.
فػػاقتراف المفظػػيف بمفظػػيف وخػريف سػػاعد فػػي إتمػػاـ المعنػػى ,كتك ػػيح االخػػتبلؼ فػػي االسػػتعماؿ,
كلكنه كفي الكقت نفسػه كػاف سػبب تقبلػؿ ترادفهمػا فػي سػياقات ,كعػدـ تقبمػه فػي سػياقات أخػرل ,مثػؿ
ٌ
"جاخ الربيع" ك"كصؿ الربيع" ,كلـ ييشر أحد مختػار عمػر إلػى أف اسػتعماؿ المفػظ فػي اقت ارنػات لغكيػة
مجازية ,هك ما أحدث فيه تقبؿ الترادؼ في سياقات ,كرف ها في أخرل.
كذل ػػؾ م ػػا عمم ػػت عمي ػػه أح ػػبلـ مس ػػتغانمي ف ػػي تكظي ػػؼ الفعم ػػيف "كق ػػع كس ػػقط" بم ػػا يتناس ػػب م ػػع
اقتراناتهمػػا ,فهنػػاؾ مػػا ال يمكػػف أف تكظػػؼ فيػػه السػػقكط بمعنػػى الكقػػكع أك العكػػس ,ككمػػا اف المجػػاز
يكسع دائرة المشترؾ المفظي في المفردات ,ف نه يحد مف فكرة الترادؼ في االقت ارنػات المغكيػة مػا بػيف
الحقيقػػة كالمجػػاز ,مػػف حيػػث عػػدـ الت ػرادؼ بػػيف الداللػػة المركزيػػة كالداللػػة الهامشػػية ,كذلػػؾ الرتبػػاط
المفردة بمقظ وخر في االقتراف ,فالداللػة الهامشػية كمػا بينهػا محمػد عبػد المطمػب "تػأتي طبقػا لمك ػع
الذم تحتمه الكممة في نظاـ النظـ كالكحدات األخرل المرتبطة بهػا بػركابط قكيػة كثيقػةِ ,إذ يجػب أف
يتحقػػؽ الت ػرادؼ بػػيف أرسػػي االقت ػرانيف كذيميهمػػا يليعػ ٌػد االقت ارنػػاف مت ػرادفيف ,فػػاالقتراف المغػػكم لؤللفػػاظ
الداللي ػة األساسػ ٌػية لمفظػػة المرتبطػػة بالداللػػة المركزٌي ػة ,كهػػي "ليسػػت سػػكل
تغي ػر المبلمػػح
ٌ
يعمػػؿ عمػػى ٌ
ُ
ِ

عمر ,أحمد مختار ,عمـ الداللة ,صَِّ

عبد المطمب ,محمد ,الببل ة كاألسمكبية ,مكتبة لبناف ناشركف ,بيركت ,طُ ,ُْٗٗ ,صْٕ كانظر إبراهيـ
أنيس داللة األلفاظ ,ص ََُُٕٔ-
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داللػػة المطابقػػة التػػي حػػددها القػػدماخ بأنهػػا داللػػة المفػػظ عمػػى تمػػاـ معنػػاا المك ػػكع لػػه"ُ ,كفػػي الكقػػت
بالداللػة الهامشػية ,كهػي عنػد محمػد عبػد المطمػب
دالليػة جديػدة مرتبطػة ٌ
نفسه يكسب األلفاظ مبلمػح ٌ
حددكها بأنهػا داللػة المفػظ عمػى شػيخ خػارج عػف معنػاا ,كهػي مجػاؿ
"ليست سكل داللة االلتزاـ التي ٌ
الفني"ِ.
اإلبداع ٌ
ػيبل" بينمػا يترادفػاف فػي
فكقع كسقط يخرجاف مف حيز التٌرادؼ في مثؿ "كقع حػادث"" ,كسػقط قت ن
"كقع بيف فكي الحياة" ك"سقط في براثف المػرض" ,ك"سػقط فػي فػ الػزكاج" ,ك"كقػع فػي فػ األحػبلـ",
ً
المصاحبات التي اقترنت بهما.
المغكم ,ك
حدد الترادؼ لممفردات هك االقتراف
فالذم ٌ
ٌ
دالليػة
ياقي :إف معظػػـ الكحػػدات
الدالليػة ,تقػػع فػػي مجػػاكرة كحػػدات ٌ
ٌ
ك"يقػػكؿ أصػػحاب المػػنهج ٌ
السػ ٌ
أخرل ,كاف معاني هػذا الكحػدات ال يمكػف ك ػعها أك تحديػدها إال بمبلحظػة الكحػدات األخػرل التػي
تقع في مجاكرتها"ّ ,كقد كظفت مسػتغانمي الفعمػيف عمػى الحقيقػة فػي اقت ارنػات يمكػف أف نتبػادؿ فيهػا
مغمى عميو"ْ ,كعبارة "أطمقكا
الفعميف عمى الداللة المركزية ,نحك " ...الذم أصبح بكممة كاحدة يق
ً
خمفه الرصاص فسرقط ميتنػا دكف أف يفهػـ مػا حػدث"ٓ ,كعمػى المجػاز فػي اقت ارنػات يمكػف أف ييسػتبدؿ
فيها الفعميف عمى الداللة الهامشية في مثؿ "كقع بيف فكي الحياة" ك"سقط في براثف المرض".
كمف تمؾ المكا ع التي ال يمكف استبداؿ الفعؿ "سقط" فيها بالفعؿ "كقع" ثـ نفي الترادؼ بينهمػا
عمى مستكل االقتراف المغكم ,ما جاخ في العبارات" :يمكػف أف يق لك حادث"ٔ ,ك"وقعت عمى كتاب

ُ
ِ
ّ

عبد المطمب ,محمد ,الببل ة كاألسمكبية ,صْٕ
عبد المطمب ,محمد ,الببل ة كاألسمكبية ,صْٕ.
عمر ,أحمد مختار ,عمـ الداللة ,صٖٔ ,كانظر ,كحيؿ ,سعيدة ,ترجمة التبلزـ المفظي في القروف الكريـ ,صْٓ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُٕ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُِٓ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِِّ.
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عشقي مخيؼ"ِ ,ففي تمؾ المكا ػع ال يمكػف تكظيػؼ سػقطل
لهنرم ميشك"ُ ,ك"وقعت عمى اكتشاؼ
ٌ
لتحؿ محؿ كقع.
ػي الحركػػة سػػقط
كبػػالنظر إلػػى مػػا سػػبؽ تػػرل الباحثػػة ,أننػػا نفقػػد الت ػرادؼ بػػيف لفظػػيف مثػػؿ فعمػ ٌ
الداللي ػة الناتجػػة عػػف انتقػػاؿ المٌفظػػيف مػػف الداللػػة المركزيػػة إلػػى الداللػػة
ككقػػع) ,نتيجػػة تغيػػر المبلمػػح
ٌ
الهامشية التي كصفها محمد يكنس عمي بػ " استجابة نفسية لمكممة ,كقد تككف استمزامات منطقية أك
عقمية"ّ ،كبيف أنها ما تكتسبه المفظة نتيجة تداكلها في مكاقؼ متعددة ,فر ت ذلؾ المعنى فيهاْ.
المغوي في أفعال الحركة في الروايات
السياق في بناء االقتران
ّ
 أثر ّلفظيػ ػة ,يك ػػح فيه ػػا البلح ػػؽ الس ػػابؽ كب ػػالعكس,
تمث ػػؿ االقت ارن ػػات
المغكيػ ػة بعمكمه ػػا تجمع ػػات ٌ
ٌ
الرصػػؼ ,بكصػػفها نظرٌيػة متكلػػدة عػػف نظريػػة
كد ارسػػتها لػػف تخػػرج عػػف د ارسػػة قكاعػػد ٌ
كمميػزات نظريػػة ٌ
فالرصػؼ عنػد أحمػد مختػار عمػر "االرتبػاط االعتيػادم لكممػة مػا فػي لغػة مػا بكممػات أخػرل
السياؽٌ ,
معينة"ٓ.
المفظية في تك يح معنى المفردات فتقػكؿ:
كتشير الباحثة سعيدة كحيؿ إلى أهمية المتبلزمات
ٌ
دكر مهمػا فػي إبػراز معنػى المفػردات ,بحيػث يصػعب إدراؾ معنػى بعػض
"تؤدم المتبلزمػات المفظيػة نا
الكممػػات إال بعػػد معرفػػة الكممػػات المصػػاحبة لهػػا"ٔ ,كال تػػرل الباحثػػة التصػػاحب المػػذككر عنػػد سػػعيدة
ػكم ,يكلٌ ػد
كحيػػؿ يخػػرج عػػف قكاعػػد الرصػػؼ ,كذلػػؾ مؤشػػر إلػػى أف الرصػػؼ لممفػػردات كفػػؽ نظػػاـ لغػ ٌ
معاني مختمفة ,تتجاكز داللة المفردة المعجمية.
ُ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُٕٗ

ّ

عمي ,محمد يكنس ,كصؼ المغة العربية دالليا ,صُْٓ.

ِ

ْ
ٓ
ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِّٔ

انظر ,المصدر نفسه ,صُْٓ.
انظر ,عمر ,أحمد مختار ,عمـ الداللة ,صْٕ.

كحيؿ ,سعيدة ,ترجمة التبلزـ المفظي في القروف الكريـ ,مجمة ترجماف مدرسة الممؾ فهد العميا لمترجمة بطنجة,
المغرب ,مجُٗ ,عددِ ,ََُِ ,صْٓ
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فتص ػػاحب المف ػػردات يخم ػػؽ معن ػػى جدي ػ نػدا له ػػا م ػػف خ ػػبلؿ ارتباطه ػػا بع ػػدد م ػػف العبلق ػػات عم ػػى
اللي) ,يقػػكؿ جػػكف
مسػػتكيات المغػػة المختمفػػة ,المسػػتكل الصػػكتي ,كالص ػرفي ,كالتٌركيبػػي ,كأهمهػػا الػ ٌػد ٌ
ليكنز" :ينبغي أف نسمـ بكجكد درجة عاليػة ج نػدا مػف االعتمػاد المتبػادؿ بػيف المفػردات التػي تنػزع إلػى
السػياقات ,بحيػث يجػيخ بع ػها فػي صػحبة بعػض ,كبحيػث يكصػؼ احتمػاؿ المصػاحبة
الكقكع فػي ٌ
عمى أنه جزخ مف معناا"ُ.
كالسػياقات األخػػرل بأنكاعهػػا ,كالتػػي جػاخ تبيانهػػا عنػػد أحمػػد مختػار عمػػر كهػػي :سػػياؽ المكقػػؼ,
ِ
المغكم ,في إنتاج االقترانات
السياؽ
السياؽ العاطفي ,ال تقؿ ٌ
ٌ
الرصؼ ك ٌ
السياؽ الثقافي ,ك ٌ
ك ٌ
أهمية عف ٌ

ػحيحا ف ػػي نصكص ػػها ,كنج ػػد ف ػػي ك ػػبلـ تم ػػاـ حس ػػاف ف ػػي المغ ػػة ب ػػيف
ٌ
المغكي ػػة ,كتكظيفه ػػا تكظيفنػ ػا ص ػ ن
ػر كا ػ نػحا فػػي اختيػػار الصػػيغة األنسػػب بػػيف صػػيغتيف ,أك أكثػػر
ػفية أف لمسػػياؽ أثػ نا
المعيارٌي ػة ,كالكصػ ٌ
ػداللي إال معنػى المنطػكؽ,
حيث يقكؿ" :إذا كاف المعنى
المعجمي هك معنى الكممة ,فميس المعنى ال ٌ
ٌ
نطقي أكنال كقبؿ كؿ شيخ ...كعند تحميػؿ المنطػكؽ يجػب م ارعػاة الظػركؼ المحيطػة
الذم هك نشاط
ٌ
المغكية المناسبة لممساؽ كايحائه.
بالمنطكؽ"ّ ,ككذلؾ يأتي اختيار االقترانات
ٌ
المقيد
المغوي
المعنى المجمل لالقتران
ّ
ّ
عبػر عػف معػاني مفرداتهػا ,كانمػا هػي تجمعػات
المقيدة في سػياؽ مػا لتي ٌ
ال تأتي االقترانات المغكية ٌ
إجماليػا ,كػأف المػتكمٌـ يكظػؼ كحػدات لغكيػة مختمفػة ,لتكليػد داللػة جديػدة,
ػى جدي نػدا
ن
اقترنت لتكلٌػد معن ن
تنشأ مف خبلؿ عبلقات الترابط بيف المفردات المتبلئمة في تجمعاتها ,تقكؿ زكيػة الػدحماني" :يتػكاتر
العادي ػة,
ػي لمجممػػة
ٌ
ػى جديػ نػدا يختمػػؼ عػػف المعنػػى الخطػ ٌ
اسػػتعماؿ التعبيػػر االصػػطبلحي ,فيكلٌػػد معنػ ن
ُ

ِ
ّ

عبد العزيز ,محمد حسف ,المصاحبة في التعبير المغكم ,صٖٔ ,ك انظر كجيؿ ,سعيدة ,ترجمة المتبلزمات
المفظية إلى المغة الفرنسية صْٓ.

لبلستزادة انظر ,عمر ,أحمد مختار ,عمـ الداللةُٕ -ٔٗ ,
حساف ,تماـ ,المغة بيف المعيارية كالكصفية ,صُُِِّْ-
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ػفافية
ػعية األكلػػى إلػػى داللػػة مجازٌي ػة مجػ ٌػردة ,كمكسػػكمة بانعػػداـ الشػ ٌ
كينتقػػؿ المعنػػى مػػف داللتػػه الك ػ ٌ
الداللي ػة الػػذم يخفػػؼ مػػف حػػدة تجريػػدها االسػػتعماؿ المطٌػػرد ,فجممػػة بنػػى فػػبلف ثػػـ قػ ٌػكض :يختمػػؼ
ٌ
معناها الخطي عف معناها التبلزمػي ,حيػث تفيػد "بنػى" – ك نػعا – ش ٌػيد ,كتعنػي – مجػا از -أحسػف,
ػعي
مجاز أسػاخ ,فقػد اكتسػب كػؿ لفػظ إلػى جانػب معنػاا الك
نا
"قكض" – ك نعا -هدـ ,كتعني
كتيفيد ٌ
ٌ
اع ,كلٌدته الداللة المجازية"ُ.
جديدا مختمفنا ,كهك
معنى
مكو
ن
معنى اختيار ٌ
ن
ن
المغكي ػة البػ ٌػد أف تكافػػؽ سػػياؽ تكظيفهػػا ,فمػػف خػػبلؿ السػػياؽ القػػائـ س ػكاخ كػػاف
وداللػػة االقت ارنػػات
ٌ
ػكم المناسػػبل يليعبػػر عػػف
ثقافيػػا ,أـ
لغكيػػا أـ
ٌ
سػػياقا ٌ
عاطفيػػا ,أـ ن
ن
مكقفيػػا ,يسػػتدعي الػػذهف االقتػراف المغػ ٌ
ػالي ,أك يكلٌ ػػد ال ػػذهف اقترنان ػػا مناس ػ نػبا ,كم ػػف هن ػػا ك ػػاف تكظي ػػؼ أح ػػبلـ مس ػػتغانمي ل ػػبعض
ػى إجم ػ ٌ
معن ػ ن
و
مجمؿ.
بمعنى
المغكية المناسبة لممكقؼل لتش ٌكؿ كحدة لغكية
االقترانات
ٌ
ن
ػتمبل
ػى مجمػ نػبل مكػ ن
كيػػرل إب ػراهيـ بػػف م ػراد أف االقت ارنػػات المغكيػػة كخاصػػة ٌ
المقيػػدة منهػػا تمثػػؿ معنػ ن
ػي
لمػ ٌػنص ,كيكػػكف بمثابػػة الكحػػدة المعجميػػة فيقػػكؿ" :ت ػرتبط التعػػابير االصػ
ٌ
ػطبلحية بالمجػػاليف التركيبػ ٌ
تميػز
ك
الداللي ,كتكتسب معناها مف التأكيؿ ,كمف عبلقة الصكرة المجازية بػالكاقع ,فػأهـ خصكصػية ٌ
ٌ
ػى مجمػ نػبل ,كظػػاهرة المعنػػى
المتبلزمػات هػػي الخصكصػػية
ٌ
الدالليػػة التػي تتمثػػؿ فػػي إفػػادة التركيػب معنػ ن
اإلجمػ ػػالي العػ ػػاـ التػ ػػي تحػ ػػكؿ التركيػ ػػب مػ ػػف النحػ ػػك إلػ ػػى المعجػ ػػـ شػ ػػبيهة إلػ ػػى حػ ػػد بعيػ ػػد بالمعجمػ ػػة
الداللي"ِ.
التكليدم
 ) lalexicalisatoniفي جانبها
ٌ
ٌ
كتنػػاقش الباحثػػة جػػزنخا مػػف تمػػؾ االقت ارنػػات التػػي تحمػػؿ المعنػػى المجمػػؿ فػػي مػػا يخػػص بعػػض
أفعاؿ الحركة عند مستغانمي:
ُ

دحماني ,زكية السائح ,عبلقة المتبلزمػات المفظيػة بالمجػاز مػف خػبلؿ أسػاس الببل ػة لمزمخشػرم ,مجمػة الد ارسػات

المعجمية , ,العددٓ  ,الرباطََِٔ ,ـ ,صُٔ.
ِ

ابف مراد ,إبراهيـ ,مقدمة لنظرية المعجـ ,صٕٔ .ك دحماني ,زكية السائح  ,عبلقة المتبلزمات المفظية بالمجاز
مف خبلؿ "أساس الببل ة" لمزمخشرم دراسة داللية معجمية ,مجمة الدراسات المعجمية ,صٔٔ.
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اقتران الفعل (قمب)
الفعؿ قمب مف أفعاؿ الحركة االنتقالية كهك رأس االقتػراف الثابػت ,كبداللتػه القديمػة يعنػي تحكيػؿ
ػر لػػبطف
حكلػػه ظهػ نا
الشػػيخ عػػف كجهػػه ,ذكػػر ابػػف منظػػكر" :القمػػب :تحكيػػؿ الشػػيخ عػػف كجهػػه ,كقمٌبػػهٌ :
 ,...كقمبػ ػػت الشػ ػػيخ ,فانقمػ ػػب أم انكػ ػػب"ُ ,كجػ ػػاخ عنػ ػػد ابػ ػػف فػ ػػارس "القػ ػػاؼ كالػ ػػبلـ كالبػ ػػاخ أصػ ػػبلف
صػػحيحاف :أحػػدهما يػػدؿ عمػػى خػػالص شػ و
ػيخ كش ػريفه ,كاآلخػػر عمػػى رد شػػيخ مػػف جهػػة إلػػى جهػػة
أخرل"ِ.
كيػػذكر محمػػد محمػػد داكد أف الفعػػؿ يػػأتي بداللػػة حسػػية كداللػػة مجازيػػة ,فقػػد كرد فػػي الق ػروف
الكػ ػريـ بال ػػداللتيف ,فم ػػف الدالل ػػة الحس ػ ٌػية قكل ػػه تع ػػالى" :وَوُقََِّعععجُ َُْ رَالَ الْعععيَمِتِ وَرَالَ ال ِّعععمَب ِ" [الكه ػػؼ]ُٖ:

أما الداللة المجازية فمنه قكله تعالى" :وقَجوا لك األموس" [التكبة ,]ْٖ /ككرد أي ا في سياؽ اإلشارة إلى
الخكؼ كالجزع ,فقاؿ تعالى" :يَخَبفُونَ يَوْمًب تَتَقَََّتُ فِي ِ الْقَُُوةُ وَالْإَثْصَبسُ" [النكر ]ّٕ:كلـ تتغيػر داللػة الفعػؿ فػي
المغػ ػ ػ ػ ػػة المعاص ػ ػ ػ ػ ػرة ,فبقيػ ػ ػ ػ ػػت فػ ػ ػ ػ ػػي إطػ ػ ػ ػ ػػار الحركػ ػ ػ ػ ػػة المك ػ ػ ػ ػ ػػعية ,ك ػ ػ ػ ػ ػػمف مبلمحػ ػ ػ ػ ػػه الدالليػ ػ ػ ػ ػػة
الحركة ,كالمك عية ,كتحكيؿ الشيخ عف كجهػه) ,كجػاخ أي ػا فػي مجػاؿ الداللػة المجازٌيػة بمعنػى
التحكؿ ...أك بمعنى التأمؿ كالتفكير مثؿ "أخذ يقمٌب األمر عمى كجهيه"ّ.
ٌ
كظهر الفعؿ في ركايات مسػتغانمي

ػمف عبػارة ىمثى ٌميػة ثباتهػا أك قيػدها جزئػي ,يتغيػر فيػه مػا

بػػيف ال ػرأس كالػػذيؿ الحشػػك) ,كتكػػرر االقت ػراف فػػي أكثػػر مػػف مك ػػع ,كتنػػاقش الباحثػػة بعػػض تمػػؾ
المكا ع.

ُ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جُ ,باب الباخ فصؿ القاؼ.

ِ

ابف فارس ,مقاييس المغة ,جٓ ,تحقيؽ عبد السبلـ هاركف ,دار الفكر لمنشر كالتكزيع ,القاهرة ,دت ,باب القاؼ,

ّ

انظر ,داككد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صَّْٓٓٓ -

صُٕ.
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 "كػػـ كػػاف يمزمنػػي مػػف القػػكة  ...ألكهػػـ اآلخػريف أننػػي لػػـ التػ ًؽ بػػؾ  ...كأنػػؾ لػػـ تكػػكني المػرأة التػػي
أسا عمى عقب"ُ.
قمبت حياتي ر ً
أسا عمى عقب"ِ .
 "أف أشترم مصادفة مجمة لـ أتعكد شراخها ألقمب حياتي ر ًأسا عمى عقب"
 " ...تطابؽ مع بطمي ٌحد إدهاشي ,وقمب حياتو وحياتي ر ً

ّ

أسا عمى عقب"ْ.
 كؿ األقدار الغريبة ستت افر الحقا انطبلقا مف ذلؾ المعرض؛ لتقمب قدري ر ًعبػػارة "قمػػب الحيػػاة [أك األمػػر أك الك ػػع] أرسػػا عمػػى عقػػب" ,ال ت ارهػػا الباحثػػة إال مػػف التعبي ػرات
ػار
ثميػػة كهػػي كمػػا سػػبؽ كأشػرنا تختمػػؼ عػػف المثػػؿ فػػي رأم زلهػػايـ ب ػ "أنهػػا تعبيػرات ال تعػػرض أخبػ نا
الم ٌ
ى
ٓ
تغير ما يقع عميػه فعػؿ القمػب
معينة عف طريؽ حالة بعينها"  ,كهك تركيب ثابت جز نئيا ,حيث يمكف ٌ

السػياؽ ,فتػراكح ذلػػؾ االسػػتبداؿ عنػػد أحػػبلـ مسػػتغانمي مػػا بػػيف الحيػػاة
باالسػػتبداؿ المبلئػػـ لممكقػػؼ أك ٌ
فػػي أكثػػر مػػف مك ػػع ,كالقػػدر فػػي مك ػػع كاحػػد ,كلعمهػػا تسػػتند فػػي ذلػػؾ إلػػى اسػػـ البطمػػة "حيػػاة",
كطبيعػػة حياتهػػا الم ػػطربة ,حيػػث تقمبهػػا المسػػتمر فػػي عبلقاتهػػا بأبطػػاؿ ركاياتهػػا الػػذيف تػػنقمهـ مػػف
الكاقع إلى الكرؽ.
فجػػاخ تكظيػػؼ عبػػارة "قمػػب الحيػػاة أرسػػا عمػػى عقػػب" مرتبطػػا بػػالمعنى اإلجمػػالي لمعبػػارة المتمثػػؿ
تغير كا طراب ,كتحكالت كبرل في حياة األبطاؿ ,في مثػؿ مكقػؼ تع ٌػرؼ
بالتغيير ,فهي تشير إلى ٌ
بطؿ ركاية ذاكرة الجسد إلى بطمة الركاية حياة مف خبلؿ كتاباتها في مجمة ,أصػبح البطػؿ يشػتريها,
كميػػا ,لتنقمػػب أرسػػا عمػػى عقػػب ,فيقػػكؿ "ألقمررب حيرراتي رأسررا عمررى عقررب"ٔ ,أمػػا
ٌ
فتغيػػرت حياتػػه بعػػدها ن
ُ
ِ
ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِّٕ
مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صُٔ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَّٗ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صّٓ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صُٔ

ٓ

زلهايـ ,ركدلؼ ,األمثاؿ العربية القديمة ,صَّ.
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كمعجبػا بػذلؾ الكتػابل ألنػه
بطؿ ركايتها الثانية فك ى الحكاس ,فقد كػاف قارئػا لكتػاب بطمػة الركايػة
ن
الحظ تطابقنا بينه كبيف بطؿ كتابها ,مما قمب حياته كقارئ لمكتاب ,ليصبح بطػبل فػي ركايػة جديػدة,
كقمب حياتها بأف كقعت في ف حبه ,كهي ال تعمـ أنها تحػب فيػه ذلػؾ البطػؿ الػذم تركتػه فػي ركايػة
ذاكرة الجسد.
فجمي ػػع المكاق ػػؼ الس ػػابقة ,ي ػػكمل إليه ػػا ذل ػػؾ االقتػ ػراف الثاب ػػت جز ًّئيػ ػا ,كي ػػأتي ثبات ػػه جز نئيػ ػا لحرٌيػ ػة
االستبداؿ فػي الحشػك ,كتسػتبدؿ مسػتغانمي مك ػكع التغييػر فػي إحػدل العبػارات بالقػدر الػذم فػرض
أحداثػػه فػػي الركايػػات الػػثبلث ,كالقػػدر كالحيػػاة ال ينفصػػبلف ,فالحيػػاة مسػػرح األقػػدار ,يظهػػر ذلػػؾ فيمػػا
قاله أحد أبطػاؿ ركايػة عػابر سػرير"كرل األقردار الغريبرة ستتضرافر الحقرا انطالقرا مرن ذلرك المعررض
ًّ
احتكامػا
إجماليػا اال ػطراب)
لتقمب قردري رأسرا عمرى عقرب"ُ ,فجػاخت الكاتبػة بعبػارة تىحمػؿ معنػى
ن
اإلجمالي.
لسياقات تطمٌبت ذلؾ المعنى
ٌ
السػياقات سػبب استح ػار مثػػؿ تمػؾ العبػارة الثابتػػة جز نئيػا ,بمعناهػػا
كبنػاخ عمػى مػػا تق ٌػدـ ,كانػت ٌ
م.
اإلجمالي كالمجاز ٌ
ٌ
اقتران الفعل (ضرب)
صنؼ محمد محمد داكد الفعؿ

رب

مف أفعػاؿ الحركػة المك ػعية القكيػة ,كيػأتي معنػاا فػي

الحسػ ٌي ,كمجممػه يػػدكر حػكؿ معنػى الخػػبط كالػدؽِ ,كجػػاخ
المعػاجـ القديمػة متصػ نػبل بػالمعنى الحركػي
ٌ
في المساف "ال رب معركؼ ,ك رب الكتد ي ربه :دقه حتى رسب في األرض"ّ.
كتعػػددت دالالت الفعػػؿ

حس ػٌية كانػػت أـ مجازٌي ػة ,كيػػأتي
ػديما كحػػديثنا ,بحسػػب سػػياقاته ٌ
ػػرب قػ ن

متعػ ٌػدنيا بنفسػػه ,أك متعػ ٌػدنيا بحػػرؼ جػػر كمػػا هػػك فػػي العبػػارة ["ي ػػرب بػػه عػػرض الحػػائط"]أك " ػػرب
ُ
ِ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صّٓ

انظر محمد محمد داكد ,الداللة كالحركة ,صّّٔٗٗٗ-

ّابف منظكر ,لساف العرب ,جُ ,باب الباخ فصؿ ال اد.
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ػرب بمعنػى سػافر ,فػي مثػؿ "ي ػرب فػي األرض",

حسػاس]  ":أك
[عمى يدا] ك[ي رب عمى كتر ٌ

ػثبل] ,ككمهػػا عبػػارات اقتػػرف الفعػػؿ الحركػػي " ػػرب"
كيػػأتي متعػ ٌػدنيا بنفسػػه [ ػػرب مكعػ نػدا] ,ك[ ػػرب مػ ن
فيه ػ ػػا بمص ػ ػػاحبات لفظي ػ ػػة تح ػ ػ ٌػدد معن ػ ػػاا ,كين ػ ػػتج ع ػ ػػف ذل ػ ػػؾ االقتػ ػ ػراف تعبيػ ػ ػرات س ػ ػػياقية ,أكتعبيػ ػ ػرات
اصطبلحية.
ٌ
مما تكا عت عميػه الجماعػة
"أما التعبير االصطبلحي فيستمد معناا عند الباحث يكسؼ عمياف ٌ
المغكي ػ ػة ,كيػ ػػرل أننػ ػػا "يمكػ ػػف أف نفػ ػ ٌػرؽ بػ ػػيف التعبيػػػر االصػ ػػطبلحي ,كالتعبيػ ػػر الس ػػياقي بػػػأف األخيػ ػػر
ٌ
المككنػػة لػػه ك ػ ٌؿ عمػػى حػػدة ,حػػيف تتعػػدد معػػاني الكممػػة
السػػياقي) يعتمػػد فهمنػػا لػػه عمػػى المفػػردات
ٌ
الكاحدة بقػدر تعػدد السػياقات التػي تيسػتعمؿ فيهػا مثػؿ " :ػرب الطفػؿ" يعنػي عاقبػه ,ك ػرب العممػة"
يعنػػي س ػ ٌكها ,ك ػػرب الكتػػد يعنػػي دقػػه"ُ" ,ك ػػرب فػػي األرض يعنػػي سػػافر" ,كبػػذلؾ ف ػ ف التعبيػػر
السػػياقي كمػػا بينػػه زكػػي حسػػاـ الػديف يسػػتمد معنػػاا مػػف العبلقػػة السػػياقية ,أكاإلسػػنادية لؤللفػػاظ"ِ ,لكػػف
"التعبيػر االصػػطبلحي يسػػتمد معنػػاا ممػا تكا ػػعت عميػػه الجماعػػة المغكيػة ,كيخ ػػع لعرفيػػة التعبيػػر,
كعمػػى الػر ـ مػػف كجػػكد الفػػركؽ بػػيف التعبيػريف ,ف نهػػا تبقػػى فركقػػا يػػر حاسػػمةّ ,كجػػاخ فعػػؿ الحركػػة
" رب" في اقترانات لغكية عند مستغانمي تناقش الباحثة نماذج منها:
" -كاف ممف يضرب بيم المثل كجاهة ك نى"

ْ

موعدا خارج الكرؽ"
 "حتى أنني صدقت أف ب مكاف رجؿ أف يغادر دفاترم ويضرب ليً
موعدا"
 "كقمما يجيخ أكلئؾ الذيف يضربون لناً

ٓ

ُ

ُ

عمياف ,يكسؼ ,التعبير االصطبلحي في المغتيف العربية كاالنجميزية ,دراسة داللية تقابمية ,المجمة األردنية في

ِ

انظر ,حساـ الديف ,كريـ زكي ,التعبير االصطبلحي ,دراسة في تأصيؿ المصطمح كمفهكمه كمجاالته الداللية

المغة العربية كودابها ,العددُ ,مجمدُُ ,َُِٓ ,صِٗٔ كانظر لساف العرب ,جِ ,باب الباخ فصؿ ال اد.

كأنماطه التركيبية ,مكتبة األنجمك ,القاهرة ,طُ ,ُٖٗٓ ,صٖٕ.

ّ

عمياف ,يكسؼ ,التعبير االصطبلحي في المغتيف العربية كاالنجميزية ,دراسة داللية تقابمية ,صِٗٔ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَٓ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صَّٔ
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موعدا"
 " ...كي أضربً

ِ

موعدا في الركاؽ"ّ .
 "ضربت لوً
لـ تخػرج مسػتغانمي فػي تكظيفهػا لفعػؿ الحركػة المك ػعية " ػرب"عف الػدالالت المعاصػرة التػي
لغكية تح ٌػدد معنػاا ,كفػؽ سػياقات معينػة ,ككػاف التركيػز فيهػا عمػى عبػارة
اتخذ فيها الفعؿ مصاحبات ٌ
مكعدا" الذم يعني تحديد كقت ما لمقاخ عمى اختبلؼ سياقاته.
" رب
ن
سخرت تعبير "ي ػرب مكع نػدا" بكصػفه عبػارة اصػطبلحية
كالمبلحظ أف أحبلـ مستغانمي ٌ

ػمف

نصػ ػ ػ ػ ػػكص ركاياتهػ ػ ػ ػ ػػا ,كذلػ ػ ػ ػ ػػؾ لكث ػ ػ ػ ػ ػرة تك ػ ػ ػ ػ ػرار هػ ػ ػ ػ ػػذا االقت ػ ػ ػ ػ ػراف ,حيػ ػ ػ ػ ػػث عػ ػ ػ ػ ػ ٌػـ تكظيفهػ ػ ػ ػ ػػا لمعبػ ػ ػ ػ ػػارة
مكعدا) فػي الركايػات الػثبلث ,كلعػؿ ذلػؾ يعػكد إلػى أف الركايػات الػثبلث قامػت عمػى ركيػزة
ي رب
ن
المكاعيػػد كالمقػػاخات التػػي جػػاخ معظمهػػا يػػر مخطػػط لهػػا ,فكانػػت المكاعيػػد كمهػػا بمثابػػة

ػربات مػػف

القدر لهؤالخ األبطاؿ ,لتيخمِّؼ كراخها والما كأكجاعا كما يخمؼ ال رب ألما ككجعا.
أما عبارة ي"ي ىرب به المثؿ" فمف العبارات الشائعة فػي اإلشػارة إلػى تمليػز شػخص فػي شػيخ مػا,
كمنها الغنى كالجاا ,فقد كظفتها الكاتبة في ذلؾ محددة مجاؿ التميلز بالشخص المقصكد كهك "الجاا
كالمػػاؿ" ,كعػػدـ شػػيكع متبلزمػػة مػػا ال يعنػػي عػػدـ االعتػراؼ بهػػا ,فتأخػػذ سػػعيدة كحيػػؿ يػرأم مػػاكنتكش
الذم كاف يهدؼ إلى ك ع معيػار مناسػب لمػتمكف مػف الحكػـ عمػى متبلزمػة مػا بػالرفض أك القبػكؿ,
حي ػػث ي ػػرل أف ذل ػػؾ يج ػػب أف يك ػػكف بعي ػ نػدا ع ػػف معي ػػار الش ػػيكع أك األلف ػػة ,ألف االعتم ػػاد عم ػػى ه ػػذا
المنطػ ػػؽ يػ ػػؤدم بنػ ػػا إلػ ػػى رفػ ػػض كػ ػػؿ متبلزمػ ػػة جديػ ػػدة ,كيشػ ػػير إلػ ػػى عامػ ػػؿ مهػ ػػـ فػ ػػي الحكػ ػػـ عمػ ػػى

ُ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُّٗ

ِ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صِِ.

ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صِٕ.
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المتبلزمػػات ,هػػك عامػػؿ الػػزمف فمػػا يبػػدك ريبػػا عنػػد المتكممػػيف الشػػباب قػػد يبػػدك عاديػػا عنػػد الشػػيكخ,
كالعكس"ُ.
أف معيػػار قبػػكؿ االقت ػراف أك رف ػػه ,انسػػجاـ االقت ػراف المغػػكم فػػي سػػياقه,
كتػػرل الباحثػػة هنػػاٌ ,
السػياؽ أك ال ٌػنص,
ػكم كسػياؽ الحػاؿ ,لنػا أف نقبمػه ,مػع التنلبػه
ٌ
لنكعيػة ٌ
كشيكعه ف ف قبًمػه السػياؽ المغ ٌ
فالنصػػكص األدبيػػة لهػػا خصكصػ ٌػيتها فػػي قبػػكؿ اقت ارنػػات ,قػػد ن ارهػػا مرفك ػػة عمػػى الحقيقػػة ,فجػػاخت
ٌ
العبارة "ي رب به المثػؿ" تمثػؿ عبػارة اصػطبلحية بانسػجامها مػع تعريػؼ التعبيػر االصػطبلحي عنػد
ِ
معجميػة بمعنػػى المثػػؿ
دالليػة ,متفػػؽ عميهػػا عنػػد الجماعػػة ,تمثػػؿ كحػػدة
ٌ
يكسػػؼ عميػػاف  ,فهػػي كحػػدة ٌ

األعمى أك األنمكذج).
الحر
المعنى الثابت لالقتران
ّ
المغوي ّ
مػػف االقت ارنػػات المغكيػػة مػػا يشػػكؿ معنػػى ثابتنػا حتػػى إف يجػ ِّػرد مػػف سػػياقاته ,فمػػف يتػػأثر معنػػاا العػػاـ
ًّ
ػطبلحيا ,كيػػرل أحمػػد مختػػار عمػػر أف الػػبعض خمػػط بػػيف المصػػاحبات
ػر اصػ
كذلػػؾ ألنػػه يشػػكؿ تعبيػ نا
ػياقيةّ ,فحػ ػ ػػدد شػ ػ ػػركط التعبي ػ ػ ػػر
الح ػ ػ ػرة كالتصػ ػ ػػاحب المنػ ػ ػػتظـ أك التعبي ػ ػ ػرات االصػ ػ ػ
ػطبلحية أك السػ ػ ػ ٌ
ٌ
االصطبلحي بػ ػ :

ْ

ُ -عدـ إمكانية التبادؿ بيف كمماتها ككممات أخرل ,فبل ييقاؿ مثبل بدال مف السػكؽ السػكداخ السػكؽ
المظممة.
ِ -عدـ إمكانية إ افة كممات أخرل إلى التصاحب.

ُ

كحيؿ ,سعيدة ,ترجمة التبلزـ المفظي في القروف الكريـ ,مجمة ترجماف مدرسة الممؾ فهد العميا لمترجمة بطنجة
صْٓ.

ِ

انظر هذا المبحث ,صَٖ

ْ

انظر ,المصدر نفسه ,صُّٔ

ّ

انظر ,عمر ,أحمد مختار ,صناعة المعجـ الحديث ,عالـ الكتب ,القاهرة ,ُٖٗٗ ,صُّٕ
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ّ -يصػػعب أك يسػػتحيؿ اسػػتنتاج المعنػػى الكمػػي لمتعبيػػر مػػف معػػاني مككناتػػهل نظ ػ ار الكتسػػابها
ائدا عمى مجمكع هذا المفردات ,كما في قكلنا "أقاـ الدنيا كأقعدها".
معنى
جديدا ز ن
ن
ن
ْ -ال يمكف ترجمتها إلى لغة أخرل بصكرة حرفية.
ٓ -أف يكظؼ في المغة كما تكظؼ الكحدة المعجمية ذات الكممة الكاحدة.
المعجمي ػة االقت ارنػػات
األكؿ قػػد ال ييعمػػـ ,فمػػف أساسػػيات المتبلزمػػات
ٌ
كتػػرل الباحثػػة أف الشػػرط ٌ
المغكيػػة) ,كالتػػي جػػاخ عمػػى ذكرهػػا عبػػد الكاحػػد خيػػرم فػػي بحثػػه ,أنػػه يمكػػف اسػػتبداؿ أم مكػػكف مػػف
ٌ
مككناتها
ٌ

ًّ
معجميػا
الداللي الكاحد فيقكؿ في ذلؾ :ك"عمى الر ـ مف أف العبارة المتبلزمػة
مف الحقؿ
ٌ

م مكػكف
تبدك متحجرة بالنظر إلى م ىك ى
كن ٍيهػا األساس ٌػييف أرسػها كذيمهػا) ,ف نػه يمكػف أف يػتـ اسػتبداؿ أ ٌ
ػداللي] الت ػػي ينتم ػػي إليه ػػا
مككن ٍيه ػػا ف ػػي ح ػػدكد م ػػا ت ػػمه الطٌبق ػػة
م ػػف
المعجمي ػػة ٌ
ى
الد ٌ
ٌ
اللي ػػة [الحق ػػؿ ال ػ ٌ
بدؿ" كيػػأتي بمثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ بتعبيػػر اصػػطبلحي "لفػػت انتبػػاهي" ,1كعمػػى ذلػػؾ فهػػذا الشػػرط ال
المسػػتى ى
ي
هكنػا بسػياؽ
السػياقي ,كيبقػى األمػر مر ن
يككف حاس نػما فػي الفصػؿ بػيف التعبيػر االصػطبلحي ,كالتعبيػر ٌ
الحاؿ كالمقاؿ.
كمػػف تمػػؾ التعبي ػرات مػػا جػػاخت عنػػد أحػػبلـ مسػػتغانمي بمعنػػى ثابػػت ,حتػػى كاف انفصػػمت عػػف
معجمية كمنها:
اصطبلحية بمعنى ثابت ككحدة
سياقاتها في نص الركايات ,فقد ش ٌكمت تعبيرات
ٌ
ٌ
اقتران الفعل (جرف)
ارت ػػبط معن ػػى الفع ػػؿ االنتق ػػالي ج ػػرؼ ف ػػي المعج ػػـ الكس ػػيط بس ػػياقاته ,فج ػػاخ ف ػػي معن ػػى ال ػػذهاب
الشيخ ذهب به كمٌه أك جمٌه ,كيقاؿ جرؼ السيؿ الكادم :أكػؿ جكانبػه ,كجػرؼ ال ٌػدهر
بالشيخ "جرؼ
ى

ُ

خيرم ,عبد الكاحد ,متبلزمات معجمية أـ متبلزمات تركيبية :معجـ أـ تركيب؟ مجمة الدراسات المعجمية ,العددٓ,
صُُٖ.
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ُ
ؼً ٍ :
ػيخ ىع ٍػف
الج ٍر ي
القكـ أهمكهـ ,كجرؼ الطٌيف كسحه"  ,كجاخ في لساف العرب " جرؼ :ى
اجت ارفيػؾ الش ى

ً
ت بً ًه كمِّه أىك يجمِّه"ِ.
كج ىرٍفت
ىج يرفه ,بًال ِّ
َّـ ,ىج ٍرفان أىم ىذ ىه ٍب ي
الشيخ أ ٍ
كجه األىرض  ...ى
ى
الس ػ ػرعة كالهػ ػػدـ
لكػ ػػف مبلمػ ػػح الفعػ ػػؿ "جػ ػػرؼ" ٌ
الدالليػ ػػة تكػ ػػكف بمعنػ ػػى االنتقػ ػػاؿ باتجػ ػػاا أفقػ ػػي ,ك ٌ
ػر مػػا يقت ػػرف بػػبعض الظٌػ ػكاهر الطٌبيعيػػة ك ػػالبراكيف كالميػػاا الكثيػػرة
كالتٌخريػػب ,كالق ػػكة كاالنػػدفاع ,ككثي ػ نا
اؼ
الخطي ػ ػرة المندفعػ ػػة الطكفػ ػػاف) ,كالميػ ػػاا الجاريػ ػػة بسػ ػػرعة التيػ ػػار ,فجػ ػػاخ فػ ػػي المسػ ػػاف "كسػ ػ ٍػي هؿ يج ػ ػر ه
ً
ً ً
جارؼ"ّ ,كمف خبلؿ اقت ارنػه بػبعض
ث
يذهب بً يك ِّؿ ىش ٍي وخ ,ك ى ٍي ه
ه
ه
كجاركؼ :ىي ٍج ير ي
ؼ ىما ىم َّر بًه م ٍف ىكثٍىرتًه ى
ػداللييف القػكة
المصاحبات المغكيػة كالتػي تمثػؿ بعػض الظػكاهر
الطبيعيػة نسػتطيع اسػتنتاج مممحيػه ال ٌ
ٌ
كالسػػرعة) ,فمصػػاحبته لفظػػة السػػيؿ) ,تشػػاركه مممحػػي القػػكة كالسػػرعة ,فالسػػيؿ يعنػػي" :المػػاخ الكثيػػر
المندفع السائؿ عمى األرض مف المطر ,كالجمع سيكؿ  ...كاستي ً
معادال ًّ
دالليا لمتٌعبير عف
خدـ المفظ
ن
المغكية لمفعؿ جرؼ عند مستغانمي ما يمي:
السرعة كاالندفاع في الجرم"ْ ,كمف االقترانات
ٌ
معنى ٌ
" -يجرفيم الطوفان"

ٓ

" -كاف حبؾ يجرفني بشبابو كعنفكانه"

ٔ

" -أحاكؿ الكقكؼ في كجه ذلؾ الشالل الذي يجرفني إليك بقكة حب في الخمسيف"

ٕ

 "شيء يجرفني نحوه هذا المساخ شيخ يحممني شيخ يركض بي شيخ يجمسني جكار هاتؼ"ٖ. "يجرفيا التيار إلى حتمية المصب"ُ

ُ

المعجـ الكسيط ,مجمع المغة العربية ,دار الشركؽ الدكلية ,طْ ,ََِْ ,باب جرؼ ,صُُٖ

ِ

لساف العرب ,جٗ ,باب الفاخ فصؿ الجيـ.

ْ

حساـ الديف ,كريـ زكي ,التحميؿ الداللي إجراخاته كمناهجه ,جِ ,صٓٗٓ

ّ

ٓ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جٗ ,باب الفاخ فصؿ الجيـ
مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِٗ.

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صَُِ

ٖ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُٕٓ

ٕ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صَُُ
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الحر "يجرفهـ الطكفاف" في الكثير مف السياقات األدبية ,ككذلؾ ييستخدـ في المغة
جاخ االقتراف ٌ
معينػػةل لمتعبيػػر عػػف انسػػياؽ شػػخص ألمػػر مػػا يحركػػه بسػػرعة باتجػػاا
المعتػػادة ,كلكػػف كفػػؽ سػػياقات ٌ
ىخ ًطػػر ,يمكػػف اسػػتبداؿ ذيمػػه المتمثػػؿ بالفاعػػؿ لفعػػؿ الحركػػة "جػػرؼ" ,لكػػف العبػػارة شػػائعة عمػػى لفظهػػا
"جرفه أك يجرفه الطكفاف" عمى الر ـ مف استعماؿ هذا الفعؿ الحركي باقترانات حرة ,ييسػتبدؿ الػذيؿ,
ك ػػأف تق ػػكؿ "يجرفن ػػي التي ػػار" يجرفن ػػي الك ػػذب" ,ك"يجرفن ػػي حب ػػه" ك"يجرف ػػه الس ػػيؿ" ,كه ػػك م ػػا كظفت ػػه
مستغانمي بعدة اقترانات ,تستبدؿ فيها ,مصدر القكة التي يصدر عنها الفعؿ في ذيػؿ االقتػراف ,لكػف
فيقػاؿ مثػؿ هػذا االقتػراف فػي سػياؽ االسػتجابة
مهما تعددت السياقات ,يبقى المعنى اإلجمالي كاح نػدا ,ي
لقكة عظمى ,ال نستطيع مكاجهتها.
ٌ
أف االسػتبداؿ فػي الػذيؿ ,ييػدرجها
كعمى الر ـ مػف ٌ

ػمف التعبيػرات السػياقية ,لكنهػا تبقػى أي ن ػا

ػػمف التعبيػرات االصػػطبلحية لثبػػات داللتهػػا ,كقػػد يخػػرج االقتػراف لممجػػاز كالكنايػػة فػػي مثػػؿ "تجرفػػه
مشػاعر الحػػزف"ل لػػنمحظ أف الفعػؿ عنػػد مسػػتغانمي كظِّػؼ فػػي اقت ارنػػه الشػائع "يجرفنػػي الطكفػػاف" كفػػي
م ػرة أخػػرل" ,يجرفهػػا التيػػار إلػػى حتميػػة المصػػب" كذلػػؾ عمػػى الحقيقػػة ,كالكثيػػر مػػف العبػػارات جػػاخت
عم ػػى المج ػػاز ف ػػي مث ػػؿ " ...ك ػػاف حب ػػؾ يجرفنررري بشررربابو كعنفكان ػػه" ك"شررريء يجرفنررري نحررروه ه ػػذا
المساخ , "...كعمى لر ـ مف أف المعنى ال ينكشؼ إال مف خبلؿ تسييؽ الكحدة المغكيةل أم ك عها
في سياقات مختمفة ,ف ف تسييؽ ذلؾ االقتراف المككف مف فعؿ الحركة "يجػرؼ" ,أك "جػرؼ" المتعػدم
كفاعمػػه ,ال يعطػػي إال معنػػى االسػػتجابة يعنػػكةن لقػػكة ال يمكػػف مكاجهتهػػا ,أك ردهػػا عمػػى تنػػكع السػػياقات
حقيقية كمجازية ,فالطكفاف كالبركاف كالحب مف قبؿ فتاة شابة ,كمها مصادر قكة ,يمكف ك عها فػي
كمعنكي ػة) ,فيكػػكف االسػػتبداؿ فػػي هػػذا التعبي ػرات
حقػػؿ داللػػي بمسػػمى مصػػادر قػػكة يمحركػػة حسػػية
ٌ
داللي كاحد ,كذلؾ يدعـ فكرة التعبير االصطبلحي.
مف حقؿ
ٌ
ُ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صَّّ
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أف طبيعة فعؿ الحركة جرؼ) الذم ال يأتي إال
كالمبلحظ ٌ

مف داللة معينػة ثابتػة فػي المغػة,

فػػرض ثبػػات المعنػػى اإلجمػػالي لبلقتػرافل فػػذلؾ الثبػػات لداللػػة الفعػػؿ يجعػػؿ االقتػراف

ػػمف التعبيػرات

تنكع سياقاته.
االصطبلحية التي فر ها السياؽ الحالي كالمقالي ,فكاف كحدة معجمية عمى ِّ
اقتران الفعل (استدرج)
كدرج َّ
كد ًريجػان ,فىهي ىػك ىد ًارهج :ىم ىشػيا ىم ٍشػيان
كد ىرجانػان ى
الش ٍػي ي ىكالصَّػبً لي ىي ٍػد يريج ىد ٍرجػان ى
جاخ في المساف " :ى ى
اح :ىد ىرىج الرجػ يؿ ىكال َّ ػ ل
كد ىرىج  ...ىكًفػػي التٍَّن ًزيػ ًػؿ
كدَّبػػا ...ىكًفػػي ِّ
الصػ ىػح ً
ػب ىيػ ٍػد يريج يد يركجػان أىم ىم ىشػػى .ى
ى ػ ًػعيفنا ى
اٍل ىع ًز ً
فاسػتى ٍدرجه أىم ىخ ىد ىعػهي
يز" :وَالَّزِيهَ كَزَّثُوا ثِأيَبتِنَب سَنَسْتَذْسِجُ َُْ مِهْ حَيْثُ لَب يَعََْمُونَ" [األعػراؼٍ ... ] ُِٖ:
رجه ىك ىبل ًمػ ػ ػػي أىم أىقمقػ ػ ػػه ىحتَّ ػ ػػى تىىرىكػ ػ ػػهي ىي ػ ػ ػ ٍد يريج ىعمىػ ػ ػػى
ىحتَّ ػ ػػى ىح ىممىػ ػ ػػهي ىعمىػ ػ ػػى أىف ىد ىرىج ًفػ ػ ػػي ىذلً ػ ػ ى
اسػ ػ ػػتى ٍد ى
ػؾ ٍ ...
األىرض"ُ ,كجاخ في المعجـ الكسيط "ًا ٍستى ٍد ىر ىجهي رقاا مف درجة إلى درجة ,كاستدرجه جعمه يدرج عمػى
األرض ,كاستدرج فبلنا خدعه"ِ.
م ػػف خ ػػبلؿ المعن ػػى المغ ػػكم الق ػػديـ  ,نس ػػتطيع اس ػػتنتاج المبلم ػػح الداللي ػػة لمفع ػػؿ "اس ػػتدرج" ,كه ػػي
الحركة ,كالبطخ ,كالتتابع كالتكالي ,كاالنقيػاد كالطاعػة ,كاالتجػاا األفقػي ,كمػف خػبلؿ تكظيػؼ الركائيػة
أحبلـ مستغانمي لمفعؿ استدرج تناقش الباحثة ثبات المعنى في االقترانات الحػرة مػف خػبلؿ سػياقاتها
كمف تمؾ االقترانات:
" -تراؾ كنت تستدرجينني إلى ذلؾ االعتراؼ"

ّ

" -منظر المطر يستدرجني إلحاسيس متطرفة"

ْ

 "كلكف بعض عناكينها الكبرل تستكقفني وتستدرجني إلى قراختها جميعا"ُ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جِ ,دار صادر ,باب الجيـ فصؿ الداؿ.

ِ

المعجـ الكسيط ,مجمع المغة العربية ,باب درج ,صِٕٕ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صَُٔ

ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صُّٖ.
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ُ

 "فرحت أبحث عف مك كع أستدرجو به إلى الكبلـ"ِ." -قمت كأنا أستدرجو لمزيد مف البكح"

ّ

 "يستدرجني كالمو إلى حالة مف التفكير"ْ.ػابع المشػػي البطػػيخ ,ال يحتمػػؿ إال
نمحػػظ أف الفعػػؿ "اسػػتدرج" إف جػػاخ عمػػى الحقيقػػة بمعنػػى تتػ ي
الدالل ػػة المعاصػػرة فػػي معن ػػى الخ ػػداع
ػكم ,أمػػا مجيئ ػػه عم ػػى المجػػاز ,ك ػػاف محص ػ نا
ػكر فػػي ٌ
معنػػاا المغ ػ ٌ
لمكصػكؿ إلػى شػيخ مػا ,فمهمػا تنػكع الػذيؿ ,كهػك الفاعػؿ كالمفعػكؿ كشػبه الجممػة اسػتدرج +فاعػؿ +
مفعػػكؿ +شػػبه جممػػة) مػػع ثبػػات الػرأس ,يعطػػي المعنػػى اإلجمػػالي الخػػداع) ,حتػػى كاف جػػرد االقتػراف
م ػػف س ػػياقه ,كق ػػد تنكع ػػت س ػػياقات مس ػػتغانمي له ػػذا الفع ػػؿ ف ػػي اقت ارن ػػات لغكي ػػة ,اتج ػػه معناه ػػا إل ػػى
االستدراج لمبكح ,أك االستدراج لفعؿ ير مر ػكب بػه ,فحػاخ فػي الركايػات" :يسرتدرجني كبلمػه إلػى
حالػػة مػػف التفكيػػر" "ت ػراؾ كنػػت تسررتدرجينني إلررى ذلػػؾ االعت ػراؼ"ٓ",قمػػت كأنػػا أسررتدرجو لمزيػػد مػػف
البػػكح"ٔ ,كبػػذلؾ فاالسػػتعماؿ المعاصػػر لبلسػػتد ارج يخػػرج عػػف الداللػػة القديمػػة بمعنػػى المشػػي البطػػيخ
كينحس ػػر ف ػػي مع ػػف الخديع ػػة كالحيم ػػة ,فيك ػػاد معن ػػاا الحرك ػػي عم ػػى الحقيق ػػة ,ال يس ػػتعمؿ ف ػػي الدالل ػػة
المعاصػ ػرة ,كل ػػك ج ػػردت تم ػػؾ االقت ارن ػػات م ػػف س ػػياقاتها ,فم ػػف يك ػػكف له ػػا معن ػػى ي ػػر معن ػػى الخديع ػػة
كالحيمةل المرتبط بثبات معنى الفعؿ الحركي "استدرج".

ُ
ِ
ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُْٓ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صْٖ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَُٓ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُٓٗ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَُٓ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صُّٖ.
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كتػػرل الباحثػػة الفعمػػيف الحػػركييف جػػرؼ كاسػػتدرج) فػػي تمػػؾ االقت ارنػػات ش ػ ٌكبل أرس ػي االقت ػرانيف,
فكجهت داللػة االقتػرانيف إلػى الثبػات ,كبػذلؾ تككنػت اقت ارنػات ثابتػة فػي داللتهػا ,حتػى كاف يج ِّػرد مػف
سياقاتها ,فصارت كالكحدة المعجمية.
المغوي
أثر المصاحبة الثانية في داللة االقتران
ّ
ػاحبة المغكيػة أثػر بػارز فػي تك ػيح
داللة التراكيب ال تقؼ عمى حدكد المعنى المعجمػي ,فمممص ى
المعنػػى ,كلممصػػاحبات المغكيػػة عمػػى المسػػتكل األفقػػي صػػكر شػػتى منهػػا المسػػند كالمسػػند إليػػه ,فتمثػػؿ
ً
ػكم مػػف خػػبلؿ عبلقػػة الػػتبلؤـ عمػػى
المصػػاحبة الثانيػػة المسػػند إليػػه ,كتقػػكـ بتكجيػػه معنػػى االقتػراف المغػ ٌ
الرصػؼ عنػد أحمػد
المستكل األفقي ,كعبلقة االستبداؿ عمػى المسػتكل ال أرسػي ,كمػف مميػزات نظريػة ٌ
دائمػا,
مختار عمر ٌأنها "تساعد في تحديد التعبيرات ) )idiomsف ذا كػاف لفػظ يقػع فػي صػحبة وخػر ن
معجميػة كاحػدة
فمف الممكػف أف يسػتخدـ هػذا التكافػؽ فػي الكقػكع كمعيػار العتبػار هػذا التٌجمػع مفػردة
ٌ
تعبيرا)"ُ ,فثبػات المصػاحبة المغكيػة ينشػل تعبيػرات اصػطبلحية ,كذلػؾ يؤيػد دكر المصػاحبة الثانيػة
في تكجيه المعنى ,حيػث جػاخت داللػة الكثيػر مػف االقت ارنػات عنػد مسػتغانمي متعمقػة بػالمفردة الثانيػة
في الرصؼ ,في مثؿ اقتراف الفعؿ "تتمكل".
(تتموى)
اقتران الفعل ّ
جػػاخ فػػي المسػػاف فػػي معنػػى الفعػػؿ الحركػػي لػػكل)" :لكيػػت الحبػػؿ ألكيػػه ٌليػػا :فتمتػػه ...المٌػػي الجػػدؿ
َّ ً
ً
كسػهي ٍـ"
كالثني" كجاخ في القروف الكريـ قكله تعالى " :ىكًا ىذا ًق ى
يؿ لىهي ٍـ تى ىعالى ٍكا ىي ٍستى ٍغف ٍر لى يك ٍـ ىر يسك يؿ المه لى َّكٍكا يريخ ى
[المن ػػافقكف , ] ٓ:كي ػػرل محم ػػد محم ػػد داككد أف الفع ػػؿ ف ػػي داللت ػػه المعاصػ ػرة ال يخ ػػرج ع ػػف داللت ػػه
القديمة ,فيرد في سياقات المعاصرة ليػدؿ عمػى حركػة مك ػعية تحػدث لؤلجسػاـ التػي تتسػـ بالميكنػة,
و
بطبيعة مفصمية ,فيحدث لها ثني أك ميؿ عمى اختبلؼ في درجة الثني أك الميؿ ,كقػد يػأتي
أكتتمتع
ُ

عمر ,أحمد مختار ,عمـ الداللة ,صٖٕ.
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فعؿ الحركة لكل بمعى فتؿ الشيخ بحركة دائرية حكؿ محكرا ,أك مك ع ثباته ,كلمفعػؿ ارتبػاط بمغػة
انفعالي ػة كال ٌ ػيؽ,
الجسػػد) (Body Languageلمتعبيػػر عػػف االنفعػػاالت النفسػ ٌػية فػػي سػػياقات
ٌ
كالػ ٌػرفض كالتٌعجػػب ,فتػػأتي لػػه دالالت عديػػدة بحسػػب مقصػػدا ,كمػػف تمػػؾ الػػدالالت التثنػػي ,كالتمايػػؿ
التكجعُ ,كجاخ الفعؿ عند مستغانمي في اقتراف كاحد:
بحسب المقصد كالتألـ ك ٌ
وجعا كلذة"
 "كمخمكقات بدائية ّتتموى ً

ِ

نمحػػظ أف دالالت الفعػػؿ "تمػػكل" ,تتػػأتٌى مػػف خػػبلؿ رصػػفهل أم ارتباطػػه بسػػابقته أك الحقتػػه مػػف
لغكم جاخ
كجعا" اقتراف
ٌ
الرصؼ أثر في المعنى "فتتمكل ن
ألفاظ ,كمف هنا يككف لممصاحبة الثانية في ٌ
النساخ ,كحػددت معنػاا المص ً
ػالرقص ال يعبػر عػف الفػرح
ػاحبة الثانيػة
في سياؽ ترقص فيه ٌ
ن
كجعػا) ,ف ٌ
ي
دائما ,كانمػا جػاخ التٌمػكم بحجػة ال ٌػرقصل ليعبػر عػف ألػـ النسػاخ كمعانػاتهف الحرمػاف العػاطفي ,كلػذلؾ
ن
كجعا) إلى معنى ال ٌ يؽ كاأللـ النفسي.
يتجه معنى التمكم بأثر المفظة البلحقة
ن
فرحا إف كاف الرقص في مكقؼ وخر ,ال والـ
كجعا" قد يككف ن
فالتمكم في االقتراف المغكم "تتمكل ن
عية كالثني لشيخ ٌليف ,فبل
نفسية فيه ,كعمى الر ـ مف مبلمحه
الداللية المتمثمة في الحركة ,كالمك ٌ
ٌ
فالرصػؼ عنػد أحمػد مختػار عمػر "االرتبػاط االعتيػادم
يتٌ ح معناا
ن
حقيقيػا ,أـ مجازًّيػا إال ببلحقتػهٌ ,
لكممػػة مػػا فػػي لغػػة مػػا بكممػػات أخػػرل معينػػة"ّل ممػػا يسػػاعد فػػي تحديػػد معنػػى الكممػػات سػ ًّ
ػياقيا ,فتنػػكع
المغكيػةل ممػػا يشػ ٌكؿ التعبيػرات
البلحقػػة يعنػػي تنػػكع السػػياقات ,كعميػػه تتنػػكع معػػاني االقت ارنػػات
المفػػردة ٌ
ٌ
كجع ػا" بحسػػب
السػ ٌ
فرحػػا" أك "تتمػػكل ن
ألم ػا" أك "تتثنػػى ن
فرح ػا" ,أك"تتمػػكل ن
ػياقية ,فنسػػتطيع القػػكؿ "تتثنػػى ن
سياقاتها.

ُ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صْْْٓٓٔ-

ّ

انظر ,عمر ,أحمد مختار ,عمـ الداللة ,صْٕ.

ِ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صُّٔ
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(تقدم)
اقتران الفعل ّ
ػي لػػه داللتػػه القديمػػة التػػي تػػدكر حػػكؿ السػػبؽ بػػاألمر ,كجػػاخ فػػي المسػػاف "القػػدـ
"تقػ ٌػدـ" فعػػؿ حركػ ٌ
كالقي ٍد ىمة :السابقة في األمر"ُ ,كمنه في القروف الكريـ قكلػه تعػالى" :يػا أيهػا الػذيف ومنػكا ال تقػدمكا بػيف
يدم رسكؿ اهلل" [الحجرات ]ُ/بمعنى ال تسبقكا رسكؿ اهلل بالقكؿ أك الحكـ ,بؿ افعمكا ما يرسمه لكـ,
كبلهما :صار أمامهـ"ِ.
دمهيـ قى ٍد نما كقيدكما كقىًد ىمهيـ,
ي
كجاخ كذلؾ في المساف" :كقى ىد ىمهيـ يي ٍق ي
كيرتبط الفعؿ تقدـ بالمكاف ,كمػف خػبلؿ سػياقاته الكثيػرة ,كيػرد الفعػؿ بمعنػى السػير إلػى األمػاـ
فع ػػؿ) أك ص ػػيغة فى ًع ػػؿ) ,كت ػػدؿ عم ػػى المج ػػيخ
لبلقتػ ػراب م ػػف ش ػػيخ أك مك ػػع ,كي ػػأتي بص ػػيغة تى ٌ
معنكية ,فيختفي مممػح المسػافة ,فيػأتي بمعنػى اإلهػداخ [قػدـ هديػة
كاإلتياف ,كيأتي الفعؿ في سياقات
ٌ
لصػػديقه] كالتمهيػػد[ ,قػ ٌػدـ لممحا ػرة] ك يرهػػا ...كتمثمػػت مبلمحػػه الدالليػػة عنػػد محمػػد محمػػد داكد بػ ػ ػ
الحركة ,االنتقاؿ ,السير إلى األماـ)ّ ,كمف اقتراناته عند مستغانمي:
تقدم بنا السفر فقدنا شيئا"ْ.
 "ثـ كمما ّتقدم بنا الزواج ال نعكد ندرم مع مف نحف نعيش"ٓ.
 "ثـ كمما ّتقدم بي العمر"ٔ.
 "...مف جممة ما فقدت مف أشياخ جميمة ,تركتها خمفي ,كمما ّمف الداللػة المجازيػة المعاصػرة لمفعػؿ الحركػي "قػدـ" كالتػي لػـ يتطػرؽ إليهػا محمػد محمػد داكد,
أف هذا الفعؿ استبدؿ المسافة بالزمف في كثير مف السياقات ,فكاف مممحػه الػداللي االنتقػاؿ) مقترننػا
بالزمف كليس المسافة ,كهك ما كظفته أحبلـ مستغانمي بكثػرة فػي سػياقاتها حيػث اقتػرف فعػؿ الحركػة
ُ
ِ
ّ

ابف منظكر ,لساف العرب ,ج ُّ ,باب الميـ فصؿ القاؼ.
ابف منظكر ,لساف العرب ,جُّ ,باب الميـ فصؿ القاؼ.
انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُٔٔ.

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُٗٓ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِٕٗ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صّٕ
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تقػػدـ) بألفػػاظ تاليػػة لػػه مرتبطػػة بػػالزمف ,فمنهػػا مػػا هػػك شػػائع فػػي االسػػتعماؿ المعاصػػر مثػػؿ "تقػ ٌػدـ بػػه
ػي
العمػػر" ,كمنهػػا مػػا كػػاف مقتصػ نا
ػر عمػػى تكظيػػؼ الكاتبػػة لػػه فػػي ركاياتهػػا لتشػػكؿ اقت ارنػػات بمممػ وػح داللػ ٌ
م جديػػد يػػدكر حػػكؿ الػػزمف ,كذلػػؾ التبػػايف فػػي اقت ػراف الفعػػؿ الحركػػي تقػ ٌػدـ) مػػا بػػيف المسػػافة
مجػػاز ًّ
كال ػػزمف ,ه ػػك م ػػا ال يمكنن ػػا تحدي ػػدا إال م ػػف خ ػػبلؿ المص ػػاحبة البلحق ػػة لمفع ػػؿ ,كالت ػػي ب ػػدكرها تح ػػدد
االستعماؿ عمى الحقيقة أك المجاز.
متأثر برصفه مف خبلؿ الحقة تتصؿ بػالزمف عنػد مسػتغانمي ,مػا جػاخ
كمما كرد مرتبطا بسياقه نا
تقدم بنا السػفر فقػدنا شػيئا" ,فالسػفر فػي هػذا السػياؽ
عمى لساف بطؿ ركاية فك ى الحكاس "ثـ كمما ّ
ال يعني إال مدة الزمف التي تزداد كنحف في الغربة ,فجػاخ اقتػراف "تق ٌػدـ بنػا السػفر" الػذم لػـ يشػع فػي
تقردم بنػا الػزكاج ال
االستعماؿ المعاصر ,ككذلؾ ما جاخ في ركايػة فك ػى الحػكاس أي ن ػا " ثػـ كمٌمػا ّ
نعكد ندرم مػع مػف نحػف نعػيش" ,حيػث قرنػت الكاتبػة فعػؿ الحركػة "تق ٌػدـ" بػالزكاج ,كتعنػي بػه طالػت
مػػدة الػػزكاج ,كهػػك اقت ػراف يػػر شػػائع أي ن ػػا فػػي االسػػتعماؿ المعاصػػر ,كقػػد تكػػكف الكاتبػػة أكؿ مػػف
استعممه في داللة مجازٌية.
كلكف الكاتبة أي ا لـ تيغفؿ االقتراف الشائع "تقدـ بي العمر" لتكظفه فػي سػياقات مناسػبة ,فتقػكؿ
فػػي ركايػػة فك ػػى الحػكاس "...مػػف جممػػة مػػا فقػػدت مػػف أشػػياخ جميمػػة ,تركتهػػا خمفػػي ,كممػػا تقر ّردم بػػي
ػياقي إلػػى تعبيػػر اصػػطبلحي,
العمػػر" ,حيػػث نقمػػت المصػػاحبة الثانيػػة "العمػػر" التعبيػػر مػػف تعبيػػر سػ ٌ
متفؽ عميه في الجماعة ثابت معناا كهك "كبر السف".
ػطبلحية ,يجمعهػػا عػػدـ ك ػػكح معناهػػا ,إال مػػف خػػبلؿ
كاالقت ارنػػات السػػابقة سػػياقية كانػػت أـ اصػ
ٌ
المكجهػػة لممعنػػى ,كذلػػؾ مػػا يمكػػف لنػػا تعميمػػه عمػػى االقت ارنػػات
ذيػػؿ االقتػراف الػػذم يشػػكؿ المصػػاحبة
ٌ
عمكما ,خاصة إف كاف استعمالها مجازًّيا كػ "تقدـ
الحرة
المقيدة
المغكية ٌ
ن
خصكصا كاالقترانات المغكية ٌ
ن
بنا الػزكاج" "كتقػدـ بنػا السػفر" ,كيػرل أحمػد مختػار عمػر أف "الكممػة قػد تػأتي فػي تصػاحب ح ٌػر مػرة,
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كفي تصاحب منتظـ مػرة أخػرل مثػؿ كممػة ) )goodالتػي يمكػف أف تقػع صػفة ألشػياخ يػر محػددة,
كما يمكف أف يستبدؿ بها يرها في مكاقع كثيرة ,كلكنهػا حيػث تػرد فػي لغػة التحيػة ,)good) day
ُ
ػي,
ال يمكػف أف تبػدلها بقكلػؾ ) very good dayأك  , "(excellent dayككػذلؾ الفعػؿ الحرك ٌ

ًّ
اصطبلحيا) ,كال يمكف
تعبير
نا
منتظما
السف ,كيش ٌكؿ اقترنانا
ٌ
تقدـ إف اقترف بالعمر ,فبل يعني إال كبر ٌ
ن
ػر
اقت ارنػػه بمفػػظ وخػػر مػػع ثباتػػه عمػػى داللتػػه ,ف ػ ف اقتػػرف بغيػػر ذلػػؾ ,فمػػه دالالت أخػػرل بكصػػفه تعبيػ نا
ًّ
سياقيا.
تنوع اإليحاءات بتنوع السياقات
ّ
كميػة ,كال تمثػؿ المفػردة المصػاحبة
لغكية تعتمد في تفسيرها كمعناها عمى السػياؽ ٌ
هناؾ اقترانات ٌ
ًّ
ػتمبل
مممحا تمييزًّيا
دالاليا لها ,كاٌنما يتحدد معناها بما تكحيه المكاقؼ التي كانت فيها ,أك نصػها مك ن
ن
الداللي ػة داخػػؿ السػػياؽ ,فػػبل يحػػدد
يػػر مجت ػزأ ,كتعػػكد فػػي معناهػػا إلػػى ربػػط مجمكعػػة مػػف العبلقػػات
ٌ
المقصػػكد منهػػا إال سػػياقها ,كمػػف تمػػؾ العبلقػػات الدالليػػة إيحػػاخات السػػياؽ ,كاإليحػػاخ عنػػد سػػمير
اسػػتيتية يرتػػد إلػػى مخػػزكف مػػف العبلقػػات بػػيف الػػدالالت"ِ ,كيقػػكؿ محمػػد يػػكنس عمػػي" :نظ ػ ار لكػػكف
السياقات مختمفة عند المتمقيف ,فميست دائما تككف اإليحاخات متشابهة  ...فأم قكلة تحػدث تػأثيرات
مختمفة في الناس باختبلؼ السياقات"ّ ,إذف ف يحاخات االقتراف المغكم تتكلٌػد بحسػب سػياقاتها ,كمػف
تمػػؾ االقت ارنػػات "المتبلزمػػات المكثىقػػة "collcatione

ُ

عمر ,أحمد مختار ,صناعة المعجـ الحديث ,صُُّّْٓ-

ّ

كصؼ المغة العربية ,محمد يكنس عمي ,صُٖٔ.

ِ

استيتية ,سمير ,المسانيات ,ص ِْٖ.
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 ,"boundكهػػي فئػػة كسػػط بػػيف المتبلزمػػات

ُ
ػياقية ,كممػػا جػاخ فػي ركايػػات
كالتعبيػرات االصػطبلحية مثػاؿ" أطػػرؽ الػرأس"  ,بمعنػى أنهػػا عبػارات س ٌ

مستغانمي مف هذا القبيؿ :
اقتران الفعل (رف )
الفعؿ رفع مف أفعاؿ الحركة االنتقاليػة المتجهػة لؤلعمػى ,كلػذلؾ أثػر بػارز فػي تكجيػه معنػاا ,فقػد
جػػاخ فػػي المسػػاف "ارتفػػع الشػػيخ ارتفاعػػا بنفسػػه إذا عػػبل "ِ ,كمػػف داللػػة االتجػػاا لؤلعمػػى قكلػػه تعػػالى:
الس ػػماخ رفىعه ػػا كك ػ ً
اف" [ال ػػرحمف ,]ٕ/كأه ػػـ مبلمح ػػه الداللي ػػة :الحرك ػػة ,االنتق ػػاؿ ,االتج ػػاا
ػع اٍلمي ػ ىػز ى
" ىك َّ ى ى ى ى ى ى ى ى ى
لؤلعمى ,أهمية الشيخ المرفكعّ.
كيشير محمد محمد داكد أف الفعؿ بداللته المعاصرة لـ يخػرج عػف الداللػة القديمػة ,سػكاخ كانػت
هػػػذا الحركػ ػػة مقصػػػكدة لػػػذاتها ,كرفػػػع ع ػػػك مػ ػػف أع ػ ػػاخ الجسػػػـ ,أـ حرك ػػة لرفػ ػػع الشػػػيخ بقصػػػد
الس ػياقات ,كيػػدخؿ الفعػػؿ رفػػع فػػي مصػػاحبات لغكيػػة
االسػػتعماؿ ...فمقاصػػد الفعػػؿ متنكعػػة بحسػػب ٌ
فيتخصػػص المعنػػى العػػاـ بحسػػب الكممػػة المصػػاحبة لػػه ,فػػي مثػػؿ "رفػػع بص ػرا" بمعنػػى النظػػر ك"رفػػع
الحذاخ عمى "...بمعنى ال رب ...كيتخذ الفعؿ "رفع" اتجاهػا ًّ
دالليػا مجازيػا ,فيكػكف بمعنػى التٌسػامي
المعنكيػات ,كداللػة التغمٌػب عمػػى مكقػؼ مػػا ,ك يرهػا مػػف الػدالالت المتنكعػػة بتنػػكع
كداللػة الزيػػادة فػي
ٌ
سػػياقاتهْ ,كقػػد كرد الفعػػؿ رفػػع فػػي اقت ارنػػات لغكيػػة فػػي ركايػػات مسػػتغانمي ,تنػػكع إيحػػاخ السػػياؽ فيهػػا
فكجه معناها ,كتتناكؿ الباحثة جزنخا منها:
 "جاخ ليرف رؤوسنا  ..فجعمنا أحبلمه تنحني في بركة دـ"ٓ.ُ

ِ

هميؿ ,محمد حممي ,األسس النظرية لك ع معجـ المتبلزمات المفظية ,مجمة المعجمية  ,تكنس ,عدد,ُّ-ُِ :
ُٖٗٗ ,صِّّ
ابف منظكر ,لساف العرب,جٖ ,باب العيف فصؿ الراخ.

ّ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُْٕ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صّّٕ

ْانظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُٕٓ
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 "رفعت رأسها عف الشاشة لتسألني"ُ. "رفعت يدي ألناديه .ِ" ...كظفت أحػبلـ مسػتغانمي هػذا الفعػؿ بدالالتػه المعاصػرة كالقديمػة ,فجػاخ عنػدها تكظيػؼ إحػدل
العبارات الشائعة في االستعماؿ "يرفع رؤكسنا" بداللػة الفخػر كالعػزة كاإلبػاخ" ,جػاخ ليرفر رؤوسرنا ..
فجعمنا أحالمو تنحني في بركرة دم" ,فمػك جػردت العبػارة مػف سػياقها لػـ نسػتطع الخػركج عػف المعنػى
الحقيقػػي ,برفػػع ال ػرأس لؤلعمػػى عمػػى ال ػر ـ مػػف كجػػكد المصػػاحبة المغكيػػة لمفعػػؿ ,كهػػي "ال ػرأس" لكػػف
ػاخ لمعبػارة مرتبطنػا بػالفخر كعػزة الػنفس كاإلبػاخ  ,فميسػت المسػألة هنػا اتسػاع المػدل
السياؽ فرض إيح ن
مػػف حيػػث المفظػػة المصػػاحبة لتحديػػد المعنػػى ,فاإليحػػاخ النػػاتج عػػف السػػياؽ أخػػرج العبػػارة عػػف معناهػػا
الحقيقي إلى الكناية التػي قابمتهػا الكاتبػة بكنايػة أخػرل تعبػر عػف رد الجميػؿ بمػا ال يميػؽ " ,فاإليحػاخ
عند سمير استيتية" :يأتي عمى عقب الداللة المباشرةل بمعنى أنؾ مف أجؿ الحصػكؿ عمػى اإليحػاخ,
ػى معػػيف"ّ ,ك يصػػؼ
أك إيصػػاله ,ال تكظػػؼ كممػػات يػػر تمػػؾ التػػي تكظفهػػا مػػف أجػػؿ إيصػػاؿ معنػ ن
اإليحػاخ بأنػه " :منزلػػة يػر مباشػرة مػػف منػازؿ المعنػى ,ييتكصػػؿ إليػه ربمػا بعػػد الكقػكؼ عمػى المعنػػى
المباشر ,كربما كاف الكقكؼ عميه بعد كد مف النظر كالتأمؿ"ْ.
فتكظيؼ اقتراف "رفع رؤكسنا" لـ يتطمب ألفاظنا عمى يػر حقيقتهػا فػي التراكيػب ,فرفػع الػرأس قػد
السػياؽ الػػذم كجػػه المعنػػى إلػػى الكنايػػة عػػف
يكػػكف عمػػى حقيقػػة المفػػظ ,لكػ ٌػف القصػػد يػرتبط بمػػا يكحيػػه ٌ
الفخر.

ُ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُِٓ

ِ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صٖٔ

ْ

المصدر نفسه ,ص ِّٖ.

ّ

استيتية ,سمير ,المسانيات ,صِْٖ.
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كمف كجهة أخرل ,كاف تكظيؼ فعؿ الحركة ترفع عمى معنػاا الحقيقػي ,بحركػة ع ػك الػرأس فػي
كجه السياؽ الداللة
أكثر مف مك ع ,فاعتمد تكجيه الداللة ما بيف
حقيقية أك مجازٌية عمى السياؽ ,ف ٌ
ٌ
إلى المعنى الحقيقي في عبػارة "رفعت أرسػها عػف الشاشػة لتسػألني" فمػك يجػردت العبػارة هنػا أي ػا مػف
حقيقيػا
السياؽ ,فمف تسػتطيع المصػاحبة المغكيػة تحديػد المعنػى "رفعػت أرسػها" ,فقػد يكػكف رفػع الػرأس
ٌ
بحركػػة الع ػػك لؤلعمػػى ,كقػػد يكػػكف كنايػػة عػػف معنػػى الفخػػر ,فالػػذم كجػػه المعنػػى هػػك السػػياؽ الػػذم
أكحػػى لممتمقػػي بػػالمعنى المجػػازم فػػي "يرفػػع رؤكسػػنا" ,كصػػرح بػػالمعنى الحقيقػػي فػػي "رفعػػت أرسػػها",
ػيئا ,فهػػي عبػػارة تتخػػذ
ككػػذلؾ فػػي "رفعػػت يػػدم" كالم ػراد المعنػػى الحقيقػػي برفػػع اليػػد لمنػػادؿ تطمػػب شػ ن
مقاصد مختمفة بحسب إيحاخ السياقات ,فقد يككف رفع اليد لمتحية ,كقد يككف لبلعتراض ,كقػد يكػكف
لممنع.
كلف يتأتى اإليحاخ مف خبلؿ تكفر المصاحبة المغكية لبلقتػراف اليػد) ,بػؿ يجػب العػكدة لمسػياؽ,
يقكؿ بالمر"كهناؾ مجمكعة مف الدراسات األكلية لممصاحبة المفظيػة فػي النصػكص ,يسػتخمص منهػا
إمكانية تحديد "التكاقعات" بداللة الكممة المفردة كبالسياؽ"ُ ,كما نفهمه مف كبلـ بالمر أف المعنى ال
يتػػأتى فػػي االقتػراف المغػػكم مػػف خػػبلؿ المفػػردتيف الفعػػؿ الحركػػي "رفػػع" ,كالمفعػػكؿ بػػه "رأس" فقػػط ,بػػؿ
ػكم إلػػى السػػياقات
كمػػف خػػبلؿ السػػياؽ أي ن ػا ,فػػاألمر تعػػدل المصػػاحبة المغكيػػةل لفهػػـ االقت ػراف المغػ ٌ
كايحاخاتهػػا ,كيػػرل قػػدكر عم ػراف "أف فهػػـ ممفػػكظ مػػا ال يكتفػػي بػػالرجكع إلػػى قكاعػػد النحػػك ,كق ػكاميس

ُ

بالمر ,عمـ الداللة ,ترجمة مجيد ماشطة ,صَُٕ
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المغػػة ,كانمػػا يتطمػػب تجنيػػد معػػارؼ عديػػدة كمختمفػػة"ُ ,كيػػتمخص المقصػػكد فػػي عبػػارة لخمػػكد العمػػكش
في بحثها تقكؿ فيها" :فتشكيمة الكبلـ تتفؽ مع الحدث الذم أنتج هذا الكبلـ"ِ.
اقتران الفعل (ربَّت)
ّ
َّ
ػى
ت
َّ
جاخ في المساف" :ربت :ىرىب ى
كربَّتىه :ىرَّبػاا .ى
الصبي ,ى
كربَّتىػه يي ىربِّتيػه تىٍربيتػان :ىربػاا تىٍربيػةن"  ,كهػك معن ن

ػي الػذم يفيػد ال ٌ ػرب
يدكر حكؿ التربية ,لكنه في الداللة المعاصرة انتقػؿ إلػى المعنػى
ٌ
الحسػ ٌي الحرك ٌ
ػعية ,كالهػػدكخ ,كالخفػػة ,كتتصػػاحب
باليػػد برفػػؽ كحنػػاف بمبلمحػػه ٌ
الدالليػػة المت ػػمنة الحركػػة ,كالمك ػ ٌ
الحركة لمشاعر في سياقات عديدة مع الكد كالحناف ,كتحدث بجارحة اليػد ,بمقاصػد مختمفػة يحػددها
السياؽ فمنها التدليؿ أك االستر اخ ,أك تحسس مك ع ما لمبحث عف شيخ أك االطمئناف عميهْ.
ٌ
"ربت عمى كتفو
ّ -

اح نكا"ٓ.

" -كقبؿ أف أقدـ شيئا عانقني وربت عمى كتفي"

ٔ

 "ف حؾ ياسيف كهك يربت عمى كتفي بيد عصبية"ٕ. " ...رجؿ في بساطة أهمنا ,يمرر يدا عمى رأسنا ,يربت عمى أكتافنا"ٖ.يػأتي الفعػػؿ الحركػػي المك ػػعي "رَّبػػت" مقترنػػا بػػالكتؼ فػػي اسػػتعماالته عامػػة ,كاقت ارنػػه مكػػكف مػػف
الفعػػؿ كفاعمػػه ,كحػػرؼ جػػر "عمػػى" كاسػػـ مجػػركر هػػك الكتػػؼ) كتكظفػػه مسػػتغانمي فػػي ركاياتهػػا
ُ

ِ

ّ
ْ
ٓ

انظر ,عمراف ,قدكر ,البعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القروني ,عالـ الكتب الحديث ,إربد األردفََِِ,
صُٓ.
العمكش ,خمكد ,الخطاب القروني دراسة في العبلقة بيف النص كالسياؽ ,عالـ الكتب الحديث ,إربد -األردف,
ََِ ,ص ٔٓ.

ابف منظكر ,لساف العرب ,جِ ,باب التاخ ,فصؿ الراخ.
انظر ,داكد ,محمد محمد ,صْْْْٕٖ-
مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صُُٖ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صُِّ

ٖ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِْْ

ٕ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِِٔ
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حس ػٌية تردديػػة لميػػد عمػػى كتػػؼ
الػػثبلث ,حيػػث كانػػت عبػػارة "ربػػت عمػػى كتػػؼ  "..تعبػػر عػػف حركػػة ٌ
"ربرت عمػى
شخص ما ,لكف إيحاخات السياؽ تختمؼ مػف تكظيػؼ إلػى وخػر ,فمػرة التربيػت لبلمبػاالة ّ
كتفػػه

ػػاح نكا" حيػػث يخبػػر البطػػؿ صػػديقه بعػػدـ اهتمامػػه بػػأف يح ػػر معر ػػه ,أك ال يح ػػر ,كمػرة

لمشكر "كقبؿ أف أقدـ شيئا عانقني وربت عمػى كتفػي" فيشػكر أحػدهـ بطػؿ الركايػة الفنػاف عمػى لكحػة
أهػػداها لػػه ,فيعانقػػه بفػػرح كيربػػت عمػػى كتفػػه ,كمػرة تعبيػػر عػػف انفعػػاؿ كارتبػػاؾ لػػدل ياسػػيف المنا ػػؿ
ػبية
الػػذم كعػػدا البطػػؿ أف يسػػمي كلػػدا عمػػى اسػػمه "ف ػػحؾ ياسػػيف كهػػك يربػػت عمػػى كتفػػي بيػػد عصػ ٌ
كعادته عنػدما يربكػه اعتػراؼ مػا" ,كمػرة الػكد كالمحبػة كالحنػاف مػف قبػؿ القائػد ألمتػه فػي عبػارة "نحػف
نبحث عف رجؿ له قامة عبد الناصر ,ككممات بكمديف ,كنزاهة بك

ػياؼ ,رجػؿ فػي بسػاطة أهمنػا,

يمرر يدا عمى رأسنا ,يرٌبت عمى أكتافنا" .
الحس ػ ٌي الكاحػػد ,إال مػػف خػػبلؿ إيحػػاخات
ػكم كاحػػد بمعنػػاا
ٌ
لػػـ تت ػػح تمػػؾ المقاصػػد القت ػراف لغػ ٌ
سياقاته المختمفة ,فثبات االقتراف "رٌبت عمى كتفػ  "...الذم يجعمػه

ػمف التعبيػرات االصػطبلحية -

بت ػػكفر ش ػػركط العب ػػارة االص ػػطبلحية الت ػػي س ػػبقت اإلش ػػارة إليه ػػاُ ,-يتخ ػػذ مع ػػاف مختمف ػػة م ػػف خ ػػبلؿ
بالسػياؽ المغػػكم ,كسػػياؽ الحػػاؿ
إيحػػاخات السػػياقات المختمفػػة ,فاالقت ارنػػات المغكيػػة بعمكمهػػا ,مرتبطػػة ٌ
ف ػػي تحدي ػػد المقص ػػد ف ػػي الخط ػػاب المٌس ػػاني ,كتحدي ػػد كجهته ػػا بكص ػػفها تع ػػابير س ػػياقية ,أك تع ػػابير
ػطبلحية ,كهػػك مػػا عمػػؽ عميػػه يكسػػؼ عميػػاف حػػيف أشػػار إلػػى أف التعبي ػرات السػػياقية تتػػداخؿ مػػع
اصػ
ٌ
االصطبلحية ,كيصعب الحسـ فيها ,كأف الفػرؽ بينهمػا مرهػكف بظػركؼ التعبيػر مػف حيػث
التعبيرات
ٌ
ًّ
ًّ
سياقيا ,فقكلؾ " رب عمى أذنػه" قػد يكػكف
اصطبلحيا ,كقد يككف
الحاؿ كالمتمقٌي ,فقد يككف التعبير
مف ال رب الحقيقي ,كعند ذلؾ فالتعبير سياقي ,كقد يككف المراد تعطيؿ حاسة السمع كما في قكله

ُ

انظر هذا الفصؿ ,صْٕٕٓ-
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ً ً ً
ً ً
يف ىع ػ ػ ىػد ندا" [الكه ػ ػػؼ ,]ُُ/كعن ػ ػػد ذل ػ ػػؾ ف ػ ػػالتعبير
تع ػ ػػالى" :فى ى ػ ػ ىػرٍب ىنا ىعمى ػ ػػى و ىذان ًه ػ ػ ٍػـ ف ػ ػػي اٍل ىك ٍه ػ ػػؼ س ػ ػػن ى
اصطبلحي.ُ"...
كبػػذلؾ تت ػػح أهميػػة السػػياؽ فػػي تكجيػػه االقت ػراف مػػا بػػيف تعبيػػر اصػػطبلحي ,أك تعبيػػر سػػياقي,
كيتجسػػد مقصػػد الباحثػػة فػػي فػػي تفريػػؽ ابػػف سػػناف الخفػػاجي بػػيف القصػػد كالمكا ػػعة بمعنػػى األلفػػاظ
بأصؿ الك ع حيث يقكؿ.. " :فالمكا عة تجرم مجرل شحذ السكيف كتقكيـ اآلالت ,كالقصد يجرم
مجرل استعماؿ اآلالت بحسب ذلؾ اإلعداد"ِ ,فالمكا عة بنت اقترانا ًّ
لغكيػا كاسػع المػدل ,كمػداا مػا
ػي ,أك العكػػس,
ػي كالمعنػ ٌ
ػكم ,كالقصػػد تطمػػب اسػػتعماؿ المعنػػكم منه ػا كاالبتعػػاد عػػف الحسػ ٌ
بػػيف الحسػ ٌ
م
ػي :كيتمثٌػؿ فػي اختيػار شػكؿ تعبيػر ٌ
كذلؾ ما قصدا محمد يكنس عمي في كبلمػه عػف التػأثير الكيف ٌ
مثبل.ّ...
معيف مكافؽ لممساؽ ,كأف تيظهر بدال مف أف ت مر ,ألف المقاـ يقت ي التصريح باالسـ ن
ٌ
كيتجسد القصد مف خبلؿ السياقات التػي كجهػت االقت ارنػات إلػى أف تكػكف اقت ارنػات سػياقية أك
اقترانات اصطبلحية ,كذلؾ ما سبقت اإلشػارة إليػه عنػد يكسػؼ عميػاف بػأف هنػاؾ تػداخبل بػيف مػا هػك
سياقي ,كهذا التداخؿ ا تنمته مستغانمي في تكظيؼ االقترانات ذاتها مثؿ "يرفع
اصطبلحي كما هك
ٌ
ػت يػػدم" فاشػػتممت نصكصػػها عمػػى النػػكعيف كاعتمػػدت فػػي فهمهػػا عنػػد المتمقػػي عمػػى
رؤكسػػنا" ك"رفعػ ي
إيحاخ السياؽ.
إجماليا يميؿ بها إلػى التعبيػر
معنى
كترل الباحثة أف بناخ االقترانات المقيدة عمى األ مب تيش ٌكؿ
ن
ن
االصػػطبلحي ,مهمػػا تنكعػػت سػػياقاتها ,أمػػا االقت ارنػػات الح ػرة فمرتبطػػة بالسػػياقات كايحاخاتهػػا ,فمػػف
ػر مػػا
المغكيػة إلػػى تعبيػرات اصػػطبلحية ,أك تعبيػرات سػػياقية ,ككثيػ نا
خػػبلؿ السػػياؽ ,تيصػػنؼ االقت ارنػػات
ٌ
ُ

عمياف ,يكسؼ ,التعبير االصطبلحي في المغتيف العربية كاالنجميزية ,دراسة داللية تقابمية ,صِٗٔ

ِ

الخفاجي ,عبد اهلل بف محمد ابف سعيد بف سناف ,سر الفصاحة ,دا ار لكتب العممية ,بيركت ,طُ,ُِٖٗ ,

ّ

عمي ,يكنس محمد ,كصؼ المغة العربية دالليا ,محمد يكنس عمي ,صُِْ

صّْ.
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تتػػدخؿ المصػػاحبة المغكيػػة أي ػػا فػػي تكجيػػه المعنػى ,سػكاخ كانػت المصػػاحبة األكلػػى المتمثمػػة بالفعػػؿ
ػتمبل ,أـ المصػػاحبة
ػى ثابتنػا ,بػػؿ كيمػ لدا بمعنػػاا مكػ ن
الحركػػي رأس "االقتػراف" الػػذم يمػػنح االقت ارنػػات معنػ ن
تكجه معنى االقتراف لمتعبير االصطبلحي ,أك التعبير السياقي.
الثانية التي ٌ
المغوي في الروايات
 أثر المجاز في بناء االقترانّ
تناكلػػت الباحثػػة المجػػاز كمفهكمػػه الببل ػػي ,نظرًّي ػا فػػي التٌمهيػػد ,كتتطػػرؽ فػػي هػػذا المبحػػث إلػػى
االنتقالية ,كأفعاؿ الحركة المك عية.
الجانب التطبيقي ,في أفعاؿ الحركة
ٌ
عندما نقؼ أماـ االستعارة كالمجاز ,ترل الباحثة أننا نقؼ أماـ خياريف كما جاخ عند بممميح
فالخيار األكؿ هك الخيار الصمب الرافض لما يخرج عف المغة المعتادة ,مف كجهة نظر المنطؽ
البشرم الذم يأبى قبكؿ المغة ير المنسجمة مع قكاعدها ,كخيار وخر يرل في الخػركج لغػة أخػرل,
يمكػػف تقبمهػػا بمنطػػؽ المتعػػة الكامنػػة فػػي يػػر المػػألكؼ ,كالجمػػاؿ الػػذم يحمػػؿ قيمػػة أسػػمكبية تتعمػػؽ
بالعبلقػػات الفكريػػة بػػيف الحقيقػػة كالمجػػازل أم أننػػا بػػالخركج عمػػى قكاعػػد الػػتبلؤـ كاالسػػتبداؿ فػػي أم
ػكم ,البػد مػف تأكيػؿ ييس ٌػكغ ذلػؾ الخػركج ,كهػك مػا ييسػمى القيمػة األسػمكبية الناتجػة عػف فكػر
اقتراف لغ ٌ
معػيف ,أك فكػرة مػا مػػف خػبلؿ ربػط العبلقػات بػػيف الحقيقػة كالمجػاز ,فػبل ييسػػمح بػالخركج عمػى قػكانيف
المغة كنظامها ,إف لـ تتحقؽ القيمة األسمكبية في ذلؾ الخركجُ.
االنتقالية:
أثر المجاز في اقتران فعل الحركة
ّ
بارز في تحديد معنى الحركات االنتقالية ,كذلؾ مػف خػبلؿ الفػراغ العػاـ
دكر نا
يأخذ مممح المسافة نا
الػػذم تتمتػػع بػػه ,كنعنػػي بػػالفراغ العػػاـ كػػؿ المسػػاحة البلزمػػةل إلتمػػاـ تمػػؾ الحركػػات فػػي مثػػؿ حركػػة

ُ

انظر ,بممميح ,إدريس ,القراخة التفاعمية دراسات لنصكص شعرية حديثة) ,دار تكببقاؿ ,الدار البي اخطُ,
َََِ ,صّٔ.
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الجرم ,كالمشي ,كاالنتقاؿ ,كالجرُ , ,كتناقش الباحثة مجمكعة مف اقترانات أفعاؿ الحركة االنتقالية
في ما يأتي:
اقتران الفعل (عبر)
"عبر" مف أفعاؿ الحركة االنتقالية المرتبطة بمك ع محدد ,كيذكر محمػد محمػد داكد أف الداللػة
الحسي األصؿ الػذم أشػار إليػه ابػف منظػكر بقكلػه" :أخػذ هػذا
الحركية لمفعؿ عبر أخذت مف المعنى
ٌ
ٌ
كمه مف ً
الع ٍبر ,كهػك جانػب النهػرً ,
كع ىب ٍػرت النهػر كالطريػؽ
كع ٍبػرا :شػاطئه كناحيتػه  ...ى
كع ٍبػر الػكادم ى
ِ
ً
ً
ػكم يعنػػي قىطػػعي مسػػافة
كعبػ نا
أعب ػرا ىع ٍبػ نا
ػر ي
ػكر إذا قطعتػػه مػػف هػػذا الع ٍبػػر إلػػى ذلػػؾ الع ٍبػػر"  ,كمعنػػاا المغػ ٌ

محػػددة ,ككرد المعنػػى فػػي الق ػروف الكػريـ باسػػـ الفاعػػؿ ,فػػي قكلػػه تعػػالى" :ولَععب جُنُجًععب ِلَّععب ََععبثِشٍِ سَ عجِي حَتَّععا
تَغْتَسَُِوا " [النساخ ,]ّْ/كلـ تخرج داللة الفعؿ المعاصرة عف الداللة القديمة في تكظيفه عمػى الحقيقػة,
معنكيةّ.
لكنه حيف يفقد مممح المسافة ينتقؿ إلى معاف مجازية أك
ٌ
ككظفت مستغانمي هذا الفعؿ مقترننا بألفاظ أكحت بالمجاز العقمي:
" -المرأة أخرل تعبر الذاكرة خطأ"

ْ

 "أعبر حياتي أجتاز العمر مف طرؼ إلى وخر" "أعبر إلى الوقت مف يابه" -كفكرة أخرل تعبرني"

ٓ

ٔ

ٕ

ُ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صّٖ.

ّ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صّّّّّْ-

ِ

ْ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جْ ,باب الراخ فصؿ العيف.
مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صٔٗ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِِٗ

ٕ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِْٓ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِّْ
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العبكر عمى معنػاا الحقيقػي ال يكػكف لمػزمف ,بػؿ يكػكف لممسػافة ,فبػرز المجػاز فػي الفعػؿ ىع ىب ىػر
في عبارة "أعبر حياتي أجتاز العمر من طرف إلى آخر" كفي عبارة "أعبر إلرى الوقرت مرن بيابرو",
ف ػأعبر يعنػػي أتػػذ ٌكر ,كمػػف أهػػـ مبلمػػح الفعػػؿ " ىعبػػر" الدالليػػة" :تجػػاكز مك ػػع محػػدد إلػػى مك ػػع
وخر"ُ ,كذلؾ يهب تمؾ التعبيرات قيمة أسمكبية ,ال تستطيع الكممات بتكظيفها عمى الحقيقة الكصكؿ
إليهػػا ,فعنػػدما ىع ىبػػر البطػػؿ تمػػؾ القنط ػرة القريبػػة مػػف بيتػػه ,كػػاف يتجػػاكز عم ػرا بمحظػػات مػػف خػػبلؿ
الػػذاكرة ,كلػػف يصػػؿ ذلػػؾ المعنػػى بمغػػة معتػػادة ,فيحتػػاج التعبيػػر إلػػى لغػػة مجازيػػة تتمثػػؿ فػػي اسػػتعارة
العبكر لمعنى التَّذ لكر.
ككذلؾ داللة السبؽ في تعبير "أعبر إلى الكقت مف يابه" فػالعبكر ال يكػكف لمكقػت ,كلكػف بطمػة
الركاية كانت تنتظر في مكاف يحمؿ ذكرل أبعدها الزمف ,فتستعير العبكر لتدخؿ الذكريات المرتبطة
بذلؾ المكاف ,لعؿ الكقت يم ي كتمتقي مف تيحب ,كهي معاف عميقة ال يمكف لؤللفاظ عمى حقيقتها
أف ِّ
تعب ػر ع ػف هػػذا العمػػؽ ,إال مػػف خػػبلؿ مجػػازات تػػدخؿ إلػػى عمػػؽ المتمقػػي ,ففػػي التعبي ػريف ارتبػػاط
بالمكاف تجاكزته مستغانمي ,لتكظؼ ما يقترف بالمكاف عمى الحقيقة في مك ع يقترف فيه مع الزمف
عمػػى المجػػاز ,كتحق ػػؽ بػػذلؾ الخ ػػركج عػػف ك ػػع المغػػة عمػػى أص ػػمها ,بتحميػػؿ ذل ػػؾ الخػػركج ,قيم ػػة
أسمكبية ,تربط بها بيف المكاف ,كالزماف ,كاألحداث المتمثمة بالذكريات.
معنكيػة مرتبطػة بػالزمف
ككذلؾ العبكر ال يككف لمذاكرة ,فهي ليست مساحة ,حس ٌػية لكنهػا مسػافة
ٌ
أي ػػا ,ففػػي عبػػارة "الم ررأة أخرررى تعبررر الررذاكرة خط ر "" ,األبعػػاد االسػػتعارية تتطمػػب تػػأكيبلت سػػياقية
الدالليػةِ ,كالقصػد فػي العبػارة السػابقة
التكسػعات
الداللية قادرة عمػى رصػد هػذا
لممحمكالت ,كالنظرية ٌ
ٌ
ٌ
"المػرأة أتػذكرها" ,ألنتهػػي منهػا ,فهػي عبػػارة تجسػد االنتهػاخ مػػف ذكػرل امػرأة ,صػػكرتها جعمػت حيػػاة)

ُ
ِ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صّّٓ
انظر ,اليـ  ,محمد ,التكليد الداللي في الببل ة كالمعجـ.َُّ ,
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تتعمؽ بالبطؿ ,الذم انتهػى مػف كػؿ النسػاخ عنػدما التقػى بهػا ,كهػك مػا نسػتنتجه مػف السػياقات ,يقػكؿ
تغٌيػر فػي
ككهف فيما يتعمؽ باالستعارة "إال أف االستعارة الشعرية ليست مجرد تغير في المعنػى ,إنهػا ى
طبيعة أك نمط المعنى ,انتقاؿ مف المعنى المفهكمي إلى المعنى االنفعالي"ُ.
فالمعػػاني االنفعاليػػة عنػػد مسػػتغانمي كالتػػي تتمثػػؿ فػػي ر بػػة البطػػؿ فػػي الػػتخمص مػػف ذكريػػات
أخريػػات ,تكظػػؼ المجػػاز فػػي بنػػاخ اقت ارنػػات لغكيػػة ,تتكػػكف مػػف اسػػتعارة فعػػؿ الحركػػة "يعبػػر" ,ليجسػػد
التجاكز كالتسابؽ إلى ذكريات ,كاالنتهاخ مف ذكريات أخرل ,كهػي اقت ارنػات مجازيػة يػر شػائعة فػي
المغػة المعتػػادة ,لكنهػػا تكجػػد بصػكرة أك بػػأخرل فػػي لغػػة األدب ,كبػػذلؾ خػرج فعػػؿ الحركػػة "يعبػػر" عػػف
مممح تجاكز المسافة في المغة االعتيادية ,إلى مممح تجاكز الزمف في لغة المجاز.
كفكرة المجاز لـ تبتعد عند مستغانمي في تكظيؼ الفعؿ "عبر" في العبػارة "فكررة أخررى تعبرنري"
حيث أسندت الفعؿ الحركي "تعبر" إلى الفكرة عمى ير الحقيقة ,فػالعبكر يكػكف لمتجػاكز أك المشػي
في مكاف محدد ,كيخص اإلنساف ك يرا مػف األحيػاخِ ,كمػف هنػا اكتسػب الفعػؿ معنػى مجازًّيػا طغػى
عمػػى االقت ػراف المغػػكم الحػػر فػػي عبػػارة "فك ػرة تعبرنػػي" حيػػث يجػػكز لنػػا االسػػتبداؿ فػػي ذيػػؿ االقت ػراف
كاتسػػاع المػػدل فػػي مثػػؿ" :فك ػرة تفػػاجئني" أك "فك ػرة تػػأتيني" أك "فك ػرة تراكدنػػي" ككمهػػا

ػػمف مجازيػػة

ػر ,كمعػػاف
ػر مختصػ نا
االقت ػراف ,حيػػث ت ػرل الباحثػػة أف المجػػاز هنػػا يكسػػع مػػدل االقت ػراف ,فيعطػػي تعبيػ نا
كاسعة ,كػ"المفظ القميؿ الجامع لممعاني الجمة بنفسه"ّ ,كذلؾ هك اإليجاز عند الزركشي.
فاإليج ػػاز ألف ػػاظ قميم ػػة تحم ػػؿ دالالت أكس ػػع م ػػف لفظه ػػا ,كيت ػػح األم ػػر ف ػػي ق ػػكؿ العم ػػكم ف ػػي
اإليجاز " :يقاؿ أكجز فػي كبلمػه ,إذا قصػرا ,ككػبلـ كجيػز أم قصػير ,كمعنػاا فػي اصػطبلح عممػاخ

ُ
ِ
ّ

ككهف ,جاف ,بنية المغة الشعرية ,صَِٓ.
انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صّّْ.

انظر ,الزركشي ,البرهاف في عمكـ القروف,جّ ,تحقيؽ محمد أبك الف ؿ إبراهيـ ,طِ,عيسى البابي الحمبي ك
شركاإُِٗ ,ـ ,صَُِ
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البيػػاف ,هػػك انػػدراج المعػػاني المتكػػاثرة تحػػت المفػػظ القميػػؿ"ُ ,كال تػػرل الباحثػػة االقت ارنػػات المجازيػػة ,إال
الجمة بألفاظ قميمة ,فالمجاز يمػد السػياؽ بمعػاف كاسػعة
يمحققةن إيجاز القصر ,كهك اختصار المعاني ٌ
كمػا بػيف اسػتيتية عنػدما نػاقش المجػاز عمػى مبػػدأ اإليحػاخ بقكلػه" :لكػف مقاربتنػا فػي فهػـ اإليحػاخ مػػف
المجػػاز ,سػػتككف مختمفػػة عػػف مقاربػػة المػػنهج الببل ػػي فػػي الت ػراث" ,ك يمثػػؿ بػػالقكؿ "رعػػت الماشػػية
ػببية,
الغيث" ,فبما أف الغيث سبب العشب الذم ترعاا الماشية ,ففي الجممة مجاز مرسؿ عبلقتػه الس ٌ
ذلػػؾ مقت ػػى التحميػػؿ فػػي كتػػب الببل ػػة العربيػػة ,لكػػف مػػا تػػكحي بػػه العبػػارة أكسػػع مػػف ذلػػؾ ,فالعبػػارة
تشػػير لتسمسػػؿ الحيػػاة ,كاسػػتمرارها فػػي األرض ,كفػػي مػػا ينبػػت عميهػػا إنقػػاذ لمحيػكاف ,كلػػذلؾ سػػمكا مػػا
ينقذ الحياة الغيثِ ,كهك ما أشار إليه الشػهرم فػي حديثػه عػف االسػتراتيجية التمميحيػة حػيف "يتجػاكز
ػتثمر فػػي ذلػػؾ
فيعبػػر عنػػه بغيػػر مػػا يقػػؼ عنػػدا المفػػظ مسػ نا
قصػػد المرسػػؿ المعنػػى الحرفػػي لخطابػػهٌ ,
عناصر السياؽ"ّ.
اقتران الفعل (ألقى)
ػي انتقػػالي يتٌصػػؼ بػػالقكة ,كمعنػػاا عمػػى الحقيقػػة طػػرح الشػػيخ ,جػػاخ فػػي المسػػاف
"يمقػػي" فعػػؿ حركػ ٌ
"كألقػػى الشػػيخ :طرحػػه"ْ ,كأتػػت أي ػػا بداللػػة االسػػتقباؿ "كتمقٌػػاا أم اسػػتقبمه ,كفػػبلف يتمقػػى فػػبلف أم
يستقبمه"ٓ ,كهي دالالت تتسـ بالقكة كالسرعة ,كرافقت هذا الفعػؿ فػي المغػة المعاصػرة دالالت مختمفػة
بصيغه المتعددة ,ما بيف ألقى كاستمقى المختصة بالرقكد عمى الظهػر ,كتمقٌػى لمقػاخ كاسػتبلـ الشػيخ,

ُ
ِ

الطراز ,العمكم ,جِ ,صٖٖ.
استيتية ,سمير ,المسانيات ,صِٖٓ

ّ

الشهرم ,عبد الهادم ,استراتيجيات الخطاب ,صَّٕ

ٓ

لساف العرب,جُٓ ,باب الياخ فصؿ البلـ.

ْ

لساف العرب ,جُٓ ,باب الياخ فصؿ البلـ.
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كهي حركات تصدر عف األحياخ اإلنساف ك يرا ,كحػيف ال يتػأتى منػه داللػة القػذؼ كالرمػي ,يكتسػب
الفعؿ داللة مجازيةُ ,جاخ بع ها في عبارات أحبلـ مستغانمي:
-

"كعندما كقؼ ليمقي نظرة أخيرة عمى طمبته"

ِ

ّ

-

إذف أقترح أف "تمقي نظرة عمى المعرض"

-

"في لحظة ما تكقعت أنهـ ألقوا القبض عمى القاتؿ"

-

"كاف األستاذ يمقي درسا في كيفية فهـ الشعر"

ْ

ٓ

تعاممػػت مسػػتغانمي مػػع تعبيػػر "يمقػػي نظ ػرة" عمػػى أنػػه تعبيػػر اصػػطبلحي فػػي كثيػػر مػػف مكا ػػع
الركايػػات ,فتعبيػػر "يمقػػي نظ ػرة" أك "ألقػػى نظ ػرة" أك "أل ػ ً
ؽ نظ ػرة" ييكظػػؼ فػػي مكاقػػؼ متشػػابهة بمعنػػى
م قائـ في المغة المعتادة ,فالنظر لػيس
تكجيه النظر ببل تركيز أك بسرعة ,كهك تعبير مجازم استعار ٌ
تعبير يحمؿ دالالت أكسع مف
شيئا ماديا يليرمى ,كانما هي استعارة الفعؿ ألقى بمعنى نظر ,لتصنع نا
ن
تكجيػػه النظػػر بغيػػر اهتمػػاـ أك تركيػػز ,فاستح ػػرت أحػػبلـ مسػػتغانمي العبػػارة فػػي أكثػػر مػػف مك ػػع,
ػكم ,كشػػيكعها عنػػد الجماعػػة
بثبػػات أرسػػها ألقػػى) كذيمهػػا المفعػػكؿ بػػه النظػرة) ,فالعبػػارة باقترانهػػا المغػ ٌ
المغكية ,كثبات المكاقؼ التػي تيقػاؿ فيهػا ,كثبػات اقتػراف ألفاظهػا ,تحقػؽ شػركط التعبيػر االصػطبلحي
التي سبؽ ذكرها عند أحمد مختار عمرٔ.
ككذلؾ األمر في عبارة "ألقى القبض" حيث تكررت في الركاية "ألقى" في مثػؿ عبػارة" :فػي لحظػة
حسػيًّا ليمقػىٌ ,إنمػا
ما تكقعت أنهـ ألقوا القبض عمى القاتؿ" ,كهي عبػارة مجازيػة فػالقبض لػيس ش ن
ػيئا ٌ
ُ
ِ
ّ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صِْٕ.ِْٗ-
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صٗٓ
مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صُْٖ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُُْ

ٔ

انظر هذا الدراسة ,صِّٖٖ -

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَٓ
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هك المجاز العقمي أللقى في معنى "قبض عمى" ,كيشيع في داللة كقػكع شػخص مطمػكب فػي قب ػة
االصطبلحي أي ن ا.
األمف ,كيتحقؽ فيه شركط التعبير
ٌ
أما تنكع المدل في الذيؿ فتأتي في عبارات أخرل ,مثؿ "كاف األستاذ يمقي درسػا فػي كيفيػة فهػـ
الشعر" كهي عبارة مجازيػة حيػث يأخػذ الفعػؿ ألقػى معنػى يق ٌػدـ ,كعبػارة "ألقروا القربض" عبػارة سػياقية
بحسػػػب مكاقفهػ ػػا ,فالمجػ ػػاز يكسػ ػػع المػ ػػدل فػ ػػي التعبي ػ ػرات الس ػػياقية ,كي ػ ػػيؽ المػ ػػدل فػػػي التعبي ػ ػرات
االصطبلحية.
نكعػت فػي تكظيػؼ الفعػؿ "ألقػى" مجازٌيػا ً ,ػمف
كبناخ عمى ما تقدـ نمحػظ ٌ
أف أحػبلـ مسػتغانمي ٌ
اقت ارنػػات مػػا بػػيف التعبيػرات السػػياقية ,كاسػػعة المػػدل ,كالتعبيػرات االصػػطبلحية

ػػيقة المػػدل,

ػػمف

اقترانات لغكية مجازية.
اقتران الفعل (زحف)
ػي يشػػير إلػػى حركػػة أفقيػػة بطيئػػة" :قػػاؿ
جػػاخ الفعػػؿ الحركػػي زحػػؼ فػػي لسػػاف العػػرب بمعنػػاا الحسػ ٌ
الزهرم :كأصؿ الزحؼ لمصػبي :كهػك أف يزحػؼ عمػى أسػته قبػؿ أف يقػكـ ,كاذا فعػؿ ذلػؾ عمػى بطنػه
قيػػؿ قػػد حبػػا ,كشػػبيه بزحػػؼ الصػػبياف مشػػي الفئتػػيف تمتقيػػاف لمقتػػاؿ"ُ ,فداللتػػه الحركيػػة تتسػػـ بػػالبطخ
كالثقؿ ,كيسند لئلنساف ,كالحيكانات التي تمشي عمى بطنها ,كيستعار لسير الجيش لمقتاؿ ,كال يخرج
بداللته المعاصرة عف تمؾ االسػتعماالت الدالليػة ,فحػيف يسػند إلػى المعنكيػات يأخػذ دالالت مجازٌيػة,
الداللي ػة لمفعػػؿ "زحػػؼ"
ػادم مػػف خػػبلؿ مممػػح الػػبطخ كالثقػػؿِ ,كمػػف أهػػـ المبلمػػح
ٌ
تتصػػؿ بػػالمعنى المػ ٌ
الحركػػة كالػػبطخ كاالنتقػػاؿ ,كالثقػػؿ ,كالمشػػي عمػػى الػػبطف ,كاالتجػػاا األفقػػي ,كتعػػدد الػػدالالت الحسػ ٌػية

ُ
ِ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جٗ ,باب الفاخ فصؿ الزام.
انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُّٖ
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الحركي "زحؼ" قي تكظيفات مجازٌية متنكعة في ركايات أحبلـ مسػتغانمي,
المعنكيةُ ,كجاخ الفعؿ
ك
ٌ
ٌ
كمف تمؾ التكظيفات جاخت العبارات التالية:
" -يزحف ليل قسنطينة نحكم مف نافذة لمكحشة"

ِ

" -تزحف نحوي قسنطينة ممتحفة مبلختها القديمة"

ّ

" -فهؿ تزحف الشيخوخة ىكذا نحونا حقا بميؿ طكيؿ كاحد"

ْ

 "كي ػػؼ سأش ػػرح له ػػا س ػػر ق ػػدمام الب ػػاردتيف والصررررقي الررررذي يزحررررف نحرررروي كمم ػػا تق ػػدمت ب ػػيالساعات"

ٓ

كظفػػت مسػػتغانمي الفعػػؿ زحػػؼ عمػػى المجػػاز العقمػػي بمعنػػى امتػػد بػػبطخ "يزحػػؼ ليػػؿ قسػػنطينة
ػي بػػبطخ ,ككػػذلؾ في"تزحػػؼ الشػػيخكخة" كفي"تزحػػؼ قسػػنطينة"
نحػػكم" يمتػػد الكقػػت الثقيػػؿ الح ػزيف إلػ ٌ
كفي"الصقيع الذم يزحؼ نحكم."..
ككاف لقسنطينة  -كطف أبطاؿ الركايات عند أحبلـ مسػتغانمي -نصػيب فػي أفعػاؿ ال يمكػف أف
تقكـ بها عمى الحقيقة ,حيث أسندت مستغانمي الفعؿ لغير فاعمػه فػي المغػة المعتػادة ,فػالزحؼ ييسػند
فػػي أكثػػر مػػف مك ػػع لقسػػنطينة ,أك لشػػيخ مػػف متعمقاتهػػا المرتبط ػة بػػالزمف كالميػػؿ ,كبمػػا أف حركػػة
الفعؿ زحػؼ انتقاليػة بطيئػة ,فػبل بػد أف يػرتبط بالمسػافة ,كيقػكؿ التهػانكم عػف الحركػة السػريعة" :هػي
ٔ
زمنػا
التػػي تقطػػع مسػػافة مسػػاكية لمسػػافة أخػػرل فػػي زمػػاف أقػػؿ"  ,فػ ف كانػػت الحركػػة السػريعة تحتػػاج ن

ُ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة  ,صَِّ

ّ

مستعانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِٓ

ِ

ْ
ٓ
ٔ

مستعانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صُِ
مستعانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِِ

مستعانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صََْ

التهانكم ,محمد عمي الفاركقي ,كشاؼ اصطبلحات الفنكف ,جِ ,باب الحاخ ,المؤسسة المصرية لمتأليؼ كالنشر,
تحقيؽ لطفي عبد البديع ,دت ,ص ٓٗ.
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زمن ػا أكثػػر ,كعميػػه فالحركػػة االنتقاليػػة مرتبطػػة بػػالزمف كالمسػػافة ,كمػػف
أقػػؿ ,فالحركػػة البطيئػػة تحتػػاج ن
مبلمحهػػا السػػرعة كالػػبطخ ,كال ييحػ َّػدد ك ػ ٌؿ منهمػػا إال مػػف خػػبلؿ المسػػافة ,كبنػػاخ عمػػى تمػػؾ العبلقػػات,
لغكيػة تحمػػؿ
كانػػت اختيػػارات أحػػبلـ مسػػتغانمي كاسػػتبداالتها فػػي التراكيػػب المجازٌيػة ,لتبنػػي اقت ارنػػات ٌ
دالالت كاسعة ,يمكف لممتمقي الكصكؿ إليها عند الربط بيف العبلقػات ,مػف خػبلؿ نقػؿ الفعػؿ زحػؼل
ليقترف مع الػزمف ,أك متعمقاتػه فػي مثػؿ "الميػؿ" أك"الشػيخكخة" "يزحرف ليػؿ قسػنطينة نحػكم مػف نافػذة
لمكحشة".
فالزحؼ المرتبط بالزمف كالثقؿ كالبطخ ,يستدعي المٌيؿ المتعمؽ بالزمف كثقؿ أحداثه كبطخ مركرا
عمػػى بطػػؿ ركايػػة ذاكػرة الجسػػد ,ذلػػؾ الميػػؿ الثٌقيػػؿ فػػي كطػػف ال يػرتبط معػػه إال بػػذكريات ثقيمػػة ,عمػػى
النفس ,ككيؼ يكشؼ ذلؾ الميؿ حقيقة الكطف الذم أصبحت صفاته مستمدة مف ليمه المظمـ.
ككػػذلؾ الشػػيخكخة التػػي أصػػبحت بالنسػػبة لمبطػػؿ مثػػؿ ليػػؿ الػػكطف ,تزحػػؼ هػػي األخػػرل ثقيمػػة
بتأثيره ػػا تم ػػد البط ػػؿ ب ػػبطخ مس ػػيرته ف ػػي الحي ػػاة ,كتمهمػ ػه ف ػػي ي ػػر مح ػػؿ اإلمه ػػاؿ ,فيش ػػعر بالمم ػػؿ
كال ياع ,في ذلؾ الكطف الذم يعيد ذكرياته الحزينة مع البطؿ مرة أخرل في سف الخمسيف.
كالزحػػؼ مػػف قبػػؿ قسػػنطينة – فػػي عبػػارة "تزحرررف نحػػكم قسػػنطينة ممتحفػػة مبلختهػػا القديمػػة"-
م ػرتبط بػػذكريات قديمػػة الزحػػؼ البطػػيخ يعيػػدها فػػي قصػػة أخػػرلل أم تك ػرار لمػػذكريات الحزينػػة فيهػػا
يعاكد البطؿ فػي كاقػع مػؤلـ ,فهػك يفقػد محبكبتػه فيهػا اآلف فػي عمػر ال يسػمح لػه بمزيػد مػف الفقػداف,
يعك كا ,فالمكت ال يعيد أحدا.
يعكض كما فقد أحباخا قبؿ سنكات ,كلـ ٌ
فما يفقدا اآلف لف ٌ
أما فػي ركايػة فك ػى الحػكاس أسػندت مسػتغانمي فعػؿ الحركػة زحػؼ لمصػقيع "كالصػقيع الػذم
يزحف نحكم كمما تقدمت بي الساعات" ,كيقصد البطؿ برد الغربة الذم ت اعؼ كازداد بخبر كفاة
أخيه ,فمـ يكف ينقصه ثقؿ وخر يزحؼ إليه ببطخ مميت ,بعد خيبة أممه مع مف يحبل ليستقبؿ خبر
مممحا ًّ
دالليا لمزحؼ يزيد
كفاة أخيه الذم جعؿ الصقيع يدب في أكصاله ببطخ قاتؿ ,كالبطخ بكصفه
ن
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في قع األحداث المؤلمة ,فكاف تكظيؼ مستغانمي لفعؿ الحركة االنتقاليػة فػي أحػداث ,ألمهػا ال يمػر
مسػػرنعا ,كانمػػا يتصػػؼ بػػالبطخ ,الشػػيخ الػػذم يزيػػد مػػف قػػكة األلػػـ كي ػػاعفه عنػػد البطػػؿ ,ككػػؿ تمػػؾ
العاديػة إلػػى األشػػياخ صػػفات معهػػكدة
العاديػة يقػػكؿ كػػكهف" :تيسػػند المغػػة
التػػأكيبلت ال تتسػػع لهػػا المغػػة
ٌ
ٌ
فيها بالفعؿ أك بالقكة ,كيخرؽ الشعر هذا المبدأ حيف ييسند إلى األشياخ صػفات يػر معهػكدة فيهػا ك ػ
ُ
ػي كال تتعػداا
"السماخ ميتة""  ,كذلؾ ما فعمته مستغانمي في بناخ اقترانات مجازٌية تناسب نصها األدب ٌ

فتكسع دالالت الحزف كالخيبة بكممات قميمة.
إلى المغة المعتادةِّ ,
الموضعية
أثر المجاز في اقتران فعل الحركة
ّ
تمتزـ الحركة المك عية بالفراغ الخاص ,كهك أكبر فراغ متاح لمجسـ في مكقؼ سككف ,فيستطيع
الجسـ أف يصؿ إليه باالمتطاخ ,كااللتكاخ ,ك ير ذلؾ مف حركات االلتفات كالمػط كالثنػيِ ,كتنػاقش
الباحثة مجمكعة مف االقترانات المجازية في أفعاؿ الحركة المك عية.
اقترانات الفعل (رقص)
"رقص" مف أفعاؿ الحركة المك عية الترددية ,جاخ في لساف العرب "الػرقص فػي المغػة االرتفػاع
كاالنخف ػػاض ,كق ػػد أرق ػػص الق ػػكـ ف ػػي س ػػيرهـ إذا ك ػػانكا يرتفع ػػكف كينخف ػػكف"ّ ,اتخ ػػذت ف ػػي الحي ػػاة
ًّ
اصطبلحيا لفف مف الفنكف ,كفي المغة المعاصرة هي حركة مركبة يشػترؾ فػي
معنى
المعاصرة تتخذ
ن
أدائهػػا أكثػػر مػػف ع ػػك ,كبتنػػكع مػػف الحركػػات كالمشػػي ,كالتنقػػؿ الخفيػػؼ ,كاالهت ػزاز كالثنػػي كالمػػد
ألطراؼ الجسـ ,كفيها ارتفػاع كانخفػاض ,كتصػدر مػف اإلنسػاف كمػف أهػـ مبلمحهػا الدالليػة الحركػة,

ُ

ككهف ,جاف ,بنية الشعر ,ترجمة محمد الكلي ,كمحمد العمرم ,صُُّ

ّ

لساف العرب ,جٕ ,باب الصاد فصؿ القاؼ.

ِ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صّٖ
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الترددية كالمصاحبة لمشاعر البهجة كالفرح"ُ ,كجاخ فعؿ الحركة يػرقص فػي أكثػر مػف
عية ,ك
ٌ
كالمك ٌ
مك ع في ركايات مستغانمي ,منها عمى الحقيقة كمنها عمى المجاز في مثؿ:
شرراق تعرراف
م ,ترررقص حررول محرقررة ع ّ
 "بعػد ذلػػؾ سأكتشػػؼ أنهػػا إلهػػة تحػػب رائحػػة الشػكاخ البشػػر ٌقرابينيم كال تشتهي يرهـ قربانا"

ِ

" -لك نيا كانت قسنطينة  ...وال يمكنيا أن ترقص إال عمى جثث رجالها"

ّ

يػػذكر محمػػد محمػػد داكد أف الحركػػة ِّ
ػازل ألنهػػا مرتبطػػة بكجػػكد هػػذا
تعبػػر عػػف الفػػرح كالبهجػػة مجػ نا
ْ
لكنهػا
الشعكر  ,كنرل أنها ارتبطت عند مستغانمي باقترانات تحمؿ هذا المعنى عمى حقيقة ألفاظهاٌ ,

تمامػا ,كهػػك شػػدة القسػػكة مػػف أقػػرب األحبػػاخ إليػػؾ ,فتقػػكؿ عمػػى
ٌ
تكنػػي عػػف معنػػى وخػػر عمػػى النقػػيض ن
شراق تعراف قررابينيم كال تشػتهي يػرهـ
لساف البطؿ في ركاية عابر سػرير" :ترقص حرول محرقرة ع ّ
حباٌ ,أنهػا تشػبه تمػؾ اآللهػة التػي تػرقص عمػى محرقػة العشػاؽ كنايػة
قربانا" كاصفا المرأة التي شغفته ن
ػكم
عػػف قسػػكتها ,ثػػـ يعػػكد البطػػؿ ليصػػؼ قسػػنطينة بالصػػفة ذاتهػػا ,كهػػي القسػػكة فػػي بنػػاخ اقت ػراف لغػ ٌ
مجازم مف خبلؿ إسػناد فعػؿ الػرقص لغيػر فاعمػه عمػى الحقيقػة كعمػى المجػاز العقمػي ,فػالرقص كمػا
كلكنهػػا تقصػد قسػػكة الػكطف عمػى أبنائػػه فتشػبهه بمػػف يػرقص عمػػى
أشػرنا ال يكػكف إال بفعػػؿ اإلنسػافٌ ,
مجسدا لؤللـ كالقسكة.
جثثهـ  ,فمـ يكف فعؿ الحركة في اقترانات أحبلـ مستغانمي في الركايات إال
ن
كلـ تكف اقترانات الفعؿ الحركي "يػرقص" ,هػي االقت ارنػات الشػائعة فػي الكاقػع لمداللػة عمػى البهجػة
لكنهػػا يح ِّممػػت قيمػػة أسػػمكبية ,لػػـ تكػػف لتتحقػػؽ ل ػكال اقت ارنػػات ال ػرقص مػػع المحبكبػػة المشػػبهة
كالفػػرحٌ ,
باآللهة التي تػرقص عمػى جثػث المحبػيف ,كالػكطف الػذم يػرقص عمػى جثػث أبنائػه ,فبعي نػدا عػف قسػكة

ُ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صِِْ

ِ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صُٔ

ْ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صِّْ

ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صُٔ
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المشػػهد كعػػدـ منطقيتػػه ,يقبػػؿ األمػػر حمػػؿ األلفػػاظ عمػػى حقيقتهػػا فػػي فعػػؿ الحركػػة "تػرقص" ,فاآللهػػة
كيقصػػد بػػه -عمػػى المجػػاز
بمغػػة األسػػطكرة قػػادرة عمػػى ال ػرقص عمػػى جثػػث المحبػػيف حقيقػػة ,كالػػكطف ي
المرسؿ بعبلقته المحمية -مف يستغؿ الكطف ,كالذيف يمكف أف يرقصكا حقيقة عمى جثث أبنائه.
لكػػف السػػياقات التداكليػػة فػػي تكظيػػؼ األلفػػاظ عنػػد مسػػتغانمي تخػػرج بالفعػػؿ "ت ػرقص" ك"ي ػرقص"
النقػػيض المتمثػػؿ بصػػفة القسػػكة
عػػف تكظيفػػه عمػػى الحقيقػػة بمعنػػى البهجػػة ,إلػػى تكظيف ػه فػػي معنػػى ٌ
المشتركة بػيف المحبكبػة كالػكطف ,فمػـ تكػف تمػؾ الحركػة المك ػعية الػرقص  -كهػي المقترنػة بالبهجػة
ػمي إلػػى النق ػػيض تمام ػػال لتعن ػػي القس ػػكة
كالفػػرح عم ػػى الحقيق ػػة -إال حرك ػػة خارجػػة ع ػػف معناه ػػا األص ػ ٌ
كاألذل الصادر عمف نحب مف خبلؿ اقترانات بنيت عمى المجاز كالكنايات.
كالممحػػكظ هنػػا تكظيػػؼ مسػػتغانمي مفهػػكـ اآللهػػة التػػي تػرقص عمػػى جثػػث المحبػػيف ,كهػػي تعػػاؼ
قػرابينهـ ,كفػػي الكقػت نفسػػه ال تشػتهي يػػر شػكائهـ ,حيػػث مجػيخ األذل كالخيبػػة ممػف نحػػب ,كذلػػؾ
يعكػػس المسػػتكل الفكػػرم ,كالثقػػافي المعرفػػي عنػػد أحػػبلـ مسػػتغانمي ,كهػػك يي ىج ٌسػػد فػػي رأم البػػار عبػػد
القادر" :إف السياقات التاريخية ,كالثقافية ,ك يرها تحدد أنماطنا مف االنزياح تعكس المستكل الفكرم,
ػر
كالمسػتكل الثقػافي فػي األحقػاب الزمانيػػة"ُ ,كالمطمػع عمػى ركايػات مسػػتغانمي يمحػظ أنهػا تعكػس فكػ نا
كثقافػػة متنكعػػة منهػػا العربيػػة كمنهػػا اإل ريقيػػة ,كمنهػػا الدينيػػة عمػػى النطػػاقيف اإلسػػبلمي ,كالمسػػيحي,
الفع ػاؿ فػػي بنػػاخ اقت ارنػػات مسػػتغانمي ىم ىكظَّف ػةن لػػؾ
كمنهػػا السػػيرة الشػػعبية ,كتت ػػح أهمي ػة ذلػػؾ ,كأث ػرا ٌ
منطقيا في بناخ اقترانات مجازية.
المتنكعة تكظيفنا
الثقافات
ن
ٌ
فتستثمر مستغانمي كفاختها التداكلية  -مف خبلؿ ثقافتها الكاسعة -في إنتاج اقتراناتها المغكية,
فهػػي مػػف كجهػػة نظػػر الباحثػػة ,تكافػػؽ مػػا جػػاخ عنػػد الشػػهرم فػػي حديثػػه عػػف المرسػػؿ الػػذم يسػػتثمر
كفاخته التداكلية في كثيػر مػف األحيػاف فػي إنتػاج الخطػاب مػف خػبلؿ االسػتراتيجية التمميحيػة ,مػدرنكا
ُعبد القادر ,البار ,االنزياح في محكرم التركيب كاالستبداؿ ,مجمة اآلداب كالمغات ,صْٓ.
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ػيئا وخػػر ,كمػػف تمػػؾ
ػيئا كالمقصػػد شػ ن
متنكعػػة ليكصػػؿ هدفػػه مػػف الخطػػاب ,فيقػػكؿ شػ ن
ٌأنػه يمتمػػؾ أسػػاليب ٌ
السخرية كالته ٌكـ كالتٌشبيه ,كالمجاز ,كاالستعارة ,كالكنايةُ.
األساليب التي يمتمكها المرسؿٌ ,
اقتران الفعل (انزلق)
يؤثر مممح االتجاا في الفعؿ انزلؽ في المغة المعاصرة مف حيث تحديد المعنى ,فحركة االنزالؽ
ػديما إلػػى معنػػى
تكػػكف مػػف أعمػػى إلػػى أسػػفؿ ,كهػػي مػػف الحركػػات المك ػػعية ,كاتجهػػت داللػػة الفعػػؿ قػ ن
الزلػػؿِ ,كتتسػػـ هػػذا الحركػػة بالسػػرعة ,كتػػدكر داللػػة الفعػػؿ انزلػػؽ حػػكؿ معنػػى الػػزكاؿ المفػػاجل

يػػر

ػكم مػع لفظػة
المتكقع) ,كالسريع ,كيختفي مممح القصػدية فيػه  ...كشػاع فػي المغػة تكظيفػه بػاقتراف لغ ٌ
القػػدـ "انزلقػػت قدمػػه" بداللػػة الػػزكاؿ الس ػريع المفػػاجل ,كلمفعػػؿ اسػػتعماالت مجازيػػة ت ػرتبط مػػع المعنػػى
الحسػػي مػػف خػػبلؿ مممػػح السػػرعة منهػػا :داللػػة النػػزكؿ المعنػػكم كػػالهبكط األخبلقػػي ,أك الكفػػاخة فػػي
العمؿ ,أك ارتكػاب مػا ال ييحمػد فعمػه ,كتػتمخص أهػـ مبلمحػه الدالليػة بالحركػة ,كالمك ػعية ,كتحديػد
االتجػػاا مػػف أعمػػى إلػػى أسػػفؿ) ,كالسػػرعة ,كالمفاجػػأة ,كاقت ارنػػه بع ػػك القػػدـ ,كمعنػػى الػػزكاؿ السػريع,
ككثرة دالالتػه المعنكيػة ,كالحسػيةّ ,كمػف الػدالالت المجازيػة لمفعػؿ "انزلػؽ" نمػؾ المعػاني التػي تمثمػت
باالقترانات المجازية عند أحبلـ مستغانمي كمنها:
" -أنزلق بدكرم تحت بطاء الكحدة"

ْ

 "إنؾ تسحبيف األرض مف تحت قدمي كانني أنزلق نحو العمق"ٓ صِِٗ "ك ػػاف لحب ػػؾ طع ػػـ المحرم ػػات كالمقدس ػػات الت ػػي يج ػػب تجنبه ػػا كالت ػػي كن ػػت أنزلرررق نحوىرررا دكفتفكير"
ُ
ِ

ُ

انظر ,الشهرم ,عبد الهادم ,استراتيجيات الخطاب ,صَّْ
ابف منظكر ,لساف العرب ,جَُ ,باب القاؼ فصؿ الزام

ّ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,ص َُُٗٓٓ -

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِِٗ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صُِ
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الحسي في تكظيفهػا لمفعػؿ الحركػي "انزلػؽ" ,كالػذم بػدكرا اتخػذ
لـ تخرج مستغانمي عف المعنى
ٌ
اتجاهػػا وخػػر نحػػك معنػػى المعنػػى مػػف خػػبلؿ المجػػاز ,ففػػي عبػػارة "أنزلررق بػػدكرم تحػػت طػػاخ الكحػػدة"
ن
اقتػػرف الفعػػؿ انزلػػؽ بتركيػػب مجػػازم مػػع طػػاخ الكحػػدة باتجاهػػه األفقػػي ,فمػػيس لمكحػػدة طػػاخ عمػػى
الحقيقة إنما هي االسػتعارة بمعنػى تػأثير الكحػدة التػي تؤرقػه عنػد نكمػه ,كانزالقػه تحػت طػاخ ف ارشػه,
يعبػر عػف شػعكر قػكم بالكحػدة يبػيف أثػرا فػػي الػنفس الفعػؿ الحركػي بمممػح السػرعة كالقػكة كالمفاجػػأة,
ٌ
كالذم يعني عمى المجاز مف خبلؿ اقترانه ,أشعر بالكحدة.
ثػـ تكظػػؼ مسػػتغانمي الفعػػؿ فػي كنايػػة أخػػرل ,ال تخػػرج عػػف المجػاز بقصػػد ارتكػػاب مػػا ال ييحمػػد
فعمػػه الػػذم أشػػار إليػػه محمػػد محمػػد داكد ,فتقػػكؿ عمػػى لسػػاف البطػػؿ "إنػ ًػؾ تسػػحبيف األرض مػػف تحػػت
قػػدمي كاننػػي أنزلررق نحػػك العمػػؽ" فهػػك كمػػف انزلقػػت قدمػػه ,ال يسػػتطيع تفػػادم مػػا يمكػػف أف يحػػدث لػػه
بقعؿ مممح المفاجأة ,كمف هنا يأتي االرتبػاط بػالمعنى المجػازم ,فتكنػي مسػتغانمي عػف كقػكع البطػؿ
ر ما عنه في حب تمؾ الفتاة الذم سيعكد عميه بما ال ييحمد عقباا بانزالؽ قدمه نحك العمػؽ ,كتحػدد
االتجاا ألهمية ذلؾ في تك يح الكناية كمعناها فهك انزالؽ هبكط.
ػي ,مػػف خػػبلؿ ذلػػؾ االقت ػراف الػػذم كػػاف بمثابػػة
كتػػأتي مسػػتغانمي بالكنايػػة عػػف الهبػػكط األخبلقػ ٌ
اختراؽ كؿ المحرمات ,فعبارة "كاف لحبؾ طعـ المحرمات كالمقدسات التػي يجػب تجنبهػا كالتػي كنػت
ػاال
أنزلق نحكها دكف تفكير" ,تكني عف شعكر البطػؿ بػالهبكط األخبلقػي الػذم يشػعر أنػه يرتكػب أفع ن
ادم ,كانمػا هػك فعػؿ يمفػاجل سػريع
تمثٌمه ,لكنه يفقد إرادته فػبل يسػتطيع ٌ
ردا ,ففعػؿ االنػزالؽ فعػؿ ال إر ٌ
ال يقكل اإلنسػاف عمػى ردال لػذلؾ تكظػؼ مسػتغانمي الفعػؿ انزلػؽ بمعنػى ارتكػب إثمػا ,فالعبػارة كنايػة
ردا ,يتمثؿ بحب تمؾ الفتاة الصغيرة حياة.
عف شعكر بالهبكط األخبلقي ,ينكرا البطؿ كال يستطيع ٌ

ُ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صَّٖ.
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فػ"لممجاز عبلقة بمصادر حياة متكممػي المغػة الثقافيػة ,كاالقتصػادية كاالجتماعيػة كالدينيػة ,كعنػه
تتكلػػد معػػاف جديػػدة بتحكيػػؿ مػػداليؿ الػػدكاؿ أك مػػداليؿ التراكيػػب العاديػػة إلػػى تراكيػػب تبلزميػػة "ُ ,كقػػد
اسػػتعارت أحػػبلـ مسػػتغانمي المػػكركث الػػديني المتمثػػؿ فػػي المحرمػػات كالمقدسػػات التػػي ينزلػػؽ البطػػؿ
المخطػػل فػػي مػػا حػػرـ دينػػه بػػدافع الهػػكل كدكف
نحكهػػا بحبػػهل أم يقػػع فيهػػا عػػف يػػر قصػػد ,كمػػا يقػػع ي
تكنػي مػف خبللهػا عػف
تفكير ,حيث الثقافة الدينية التي تفرض عمى أحبلـ مستغانمي تكظيػؼ ألفػاظ ٌ
إثمػػا مثػػؿ تجػػاكز المقدسػػات كالمحرمػػات,
الشػػيخ الػػذم جعػػؿ البطػػؿ ال يفكػػر ,فينزلػػؽ بمعنػػى يرتكػػب ن
يقػػكؿ أحمػػد زكػػي عػػف المػػكركث الػػديني فػػي الشػػعر  -كالػػذم تػراا الباحثػػة ييحمػػؿ عمػػى الفنػػكف األدبيػػة
جميعهػا" : -أسػػهمت هػذا الخصكصػ ٌػيات فػػي خمػؽ التنػػكع فػػي اإلبػداع ممػػا أ نػػى الشػعر ,كفػػتح أمػػاـ
تميػػز كػػؿ شػػاعر عػػف يػرا مػػف
التجربػػة الشػػعرٌية مجػ ن
ػاال كاسػ نػعا لئلخصػػاب ,داخػػؿ الخصكصػػية التػػي ٌ
الشعراخ"ِ.
اقتران الفعل (لممم)
ػت
يدكر معنى الفعػؿ لممػـ فػي الداللػة القديمػة حػكؿ معنػى الجمػع كال ػـل كجػاخ فػي المسػاف "لى ىم ٍم ي
لما :إذا جمعته"ّ ,كال يتجاكز الفعؿ في الداللة المعاصرة داللته القديمة فيبقى في نطاؽ
الشيخ أل لمه َّ
ػعية
الجمع كال ـ لؤلشياخ المتفرقة ,أك األجزاخ المتباعدة لمشػيخ الكاحػد ,حيػث تكػكف الحركػة المك ٌ
حركة اقتراب لؤلشياخ نحك بع ها ,كهي حركة ير ذاتية بؿ تحدث بفعؿ مػؤثر خػارجي ,كمػف أهػـ
مبلمح الفعؿ لممـ الداللية :الحركة ,كالمك عية ,كجمع األجزاخ المتباعػدة فػي مك ػع كاحػد ,كيخػرج

ُ

دحماني ,زكية سائح  ,عبلقة المتبلزمات المفظية بالمجاز مف خبلؿ "أساس الببل ة" لمزمخشرم دراسة داللية
معجمية ,مجمة الدراسات المعجمية ,صِٕ. ّٕ -

ِانظر ,كنكف ,أحمد زكي ,المقدس الديني في الشعر العربي المعاصر ,أفريقيا الشرؽ ,المغرب ,ََِٔ ,صَُِ
ّ

لساف العرب ,جُُ ,باب الميـ فصؿ البلـ
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ػت
لداللة الجمع
ػكم يػر مػادم مثػؿ "وا لػك لممم ي
المعنكم مجا از عندما يكظؼ فػي جمػؿ مفعكلهػا معن ٌ
ٌ
ً
أحبلمؾ مف سرداب مجد نائـ" ُ.
" -ب ن يمممم أشالء ذاكرتي في كتاب"

ِ

جاخ الفعؿ لممػـ ,كهػك مػف أفعػاؿ الحركػة المك ػعية فػي اقتػراف كاحػد عنػد مسػتغانمي ,فػي ركايػة
عابر سرير) ,كهي الركايػة األخيػرة فػي الثبلثيػة ,الركايػة التػي جمعػت بػيف أبطػاؿ الركايػات الػثبلث,
فقد لمممت أبطاؿ الركايات الثبلث ذاكرة الجسد ,كفك ى الحكاس ,كعابر سرير).
كلفظػػة أشػػبلخ هػػي مػػف األلفػػاظ التػػي يشػػيع اسػػتعمالها مقترنػػة بالفعػػؿ لممػػـ ,كيػػدكر معناهػػا فػػي
المعػػاجـ ح ػػكؿ األجػ ػزاخ المتشػػتتة المتفرق ػػة "كاألش ػػبلخ :أع ػػاخ الجس ػػـ بع ػػد التفػػرؽ كالبم ػػى" ,مفرده ػػا
شػػمكّ ,حيػػث نػػرل المجػػاز كا ػ نػحا عنػػد أحػػبلـ مسػػتغانمي فػػي تجسػػيد الػػذاكرة كجعمهػػا بمثابػػة الجسػػد
ػكم حػ ٌػر ,يمكػػف معػػه اسػػتبداؿ الػػذيؿ أشػػبلخ
الػػذم تفرقػػت أع ػػاؤال لتقرنهػػا بالفعػػؿ لممػػـ فػػي اقتػراف لغػ ٌ
ػي أف
بمفػ ػػظ أج ػ ػزاخ ,أك قطػ ػػع ,أك أقسػ ػػاـ ,ككمهػ ػػا اقت ارنػ ػػات ,تكظػ ػػؼ حسػ ػػب سػ ػػياقاتها ,فمػ ػػف الطبيعػ ػ ٌ
تستح ر أحبلـ مستغانمي "يمممـ أشبلخ ذاكرتي" عند ذلؾ البطؿ الذم يج ٌزئت ذاكرته ما بيف خذالف
الكطف ,كخذالف المحبكبة ,كبركدة الغربة كقسكتها ,كالمػرض الػذم يمػتهـ مػا تبقػى مػف جسػدا ,ككمهػا
تجميعا بالفعؿ "لممـ" لتك ى ع في كتاب.
جزئيات في الذاكرة تمثؿ أشبلخ متباعدة تحتاج
ن
فاقتراف "يمممـ أشبلخ" ال مجاز فيه لكنه يكظؼ

مف عبارة مجازية ,حيث استعارة لفظة أشػبلخ

لمذاكر ,كهي لفظة مف مستمزمات الماديات ,كليس المعنكيات ,كاستعارة الفعػؿ لممػـ ,كهػك كػذلؾ مػف
الماديات المحسكسة ,فالذاكرة المميئة باألحداث المتفرقة ما بيف الػكطف كالغربػة كالمحبكبػة
مستمزمات
ٌ
ػكم يػر محسػكس ,مثػؿ الػذاكرة التػي ال يمكػف أف
كالمرض تجمب الفعؿ لممـل ليقع عمػى مفعػكؿ معن ٌ
ُ
ِ
ّ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صّْْْٓٓ-

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صُُٔ

انظر ,المعجـ الكسيط باب الشيف ,صِْٗ
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ػكم ,كالػػذم أشػػار إليػػه محمػػد محمػػد داكد بقكلػػه:
تكػػكف أشػػبلخ ,فػػاألمر ال يتجػػاكز داللػػة الجمػػع المعنػ ٌ
المعنكم"ُ ,فتأتي االستعارة هنػا لمفعػؿ كالمفػظ المػبلزـ لػه
"كيستعار الفعؿ لمداللة عمى دالالت الجمع
ي
ٌ
ػكم حػػر ,كشػػائع فػػي المغػػة ,فييكظػػؼ حسػػب
أشػػبلخ) فػػي كظيفػػة المفعػػكؿ بػػه ,أم اسػػتعارة اقت ػراف لغػ ٌ
سياقاته المجازية.
فالمجاز هك مػا لجػأت إليػه أحػبلـ مسػتغانمي مكظفػة لغػة الشػعر فػي التٌعبيػر عػف فكػرة ,لػـ تكػف
حممػػت أحػػبلـ مسػػتغانمي اقتراناتهػػا المجازيػػة دالالت ,ال يمكػػف لمفرداتهػػا
لتصػػؿ فػػي المغػػة المعتػػادة ,ف ٌ
التعبير عنها عمى الحقيقة ,كبذلؾ شكمت اقترانات لغكية تخػص نصػكص ركاياتهػا مػف خػبلؿ الجمػع
بػػيف المكػػاف ,كالزمػػاف ,كالحركػػة فػػي اقت ارن ػات مجازٌي ػة عمػػى مسػػتكل الػػنص ,ال يمكػػف تعميمه ػا عمػػى
نطاؽ المغة المعتادة عامة.
كبػػذلؾ تػػرل الباحثػػة أف المجػػاز يبنػػي اقت ارنػػات فػػي أفعػػاؿ الحركػػة ,تعتمػػد عمػػى ذكػػاخ المتمقػػي,
كتشػػكؿ مصػػدر جػػذب النتباهػػه خاصػػة فػػي النصػػكص األدبيػػة ,كتنتقػػؿ مػػف دائػرة المعنػػى إلػػى معنػػى
الحسٌية.
أسمكبية عميقة بألفاظ مجازٌية ,يستعصي تحقيقها باأللفاظ
المعنى ,فتصؿ المتمقٌي قيمة
ٌ
ٌ
أف الت ػرادؼ فػػي الركايػػات
مػػف خػػبلؿ مػػا تقػ ٌػدـ فػػي الفصػػؿ الثػػاني مػػف الد ارسػػة ,تػػرل الباحثػػة ٌ
المغكيػة ,كمػا حػدد التػرادؼ
اقتصر عمى تػرادؼ المفػردات ,حيػث تمػت مناقشػتها مػف خػبلؿ اقتراناتهػا
ٌ
ػكم ,كمصػػاحبات األلفػػاظ المترادفػػة ,كاالنتقػػاؿ بػػيف الحقيقػػة كالمجػػاز الػػذم
لممفػػردات هػػك االقتػراف المغػ ٌ
ييفقػد المفػاظ ترادفهػا أحيانػػا ,فػ ػ ػ كقع كسػقط) يخرجػاف مػػف حيػز التػرادؼ فػي مثػػؿ "كقػع حػادث" "كسػػقط
قتيبل" بينما يترادفاف في "كقع بيف فكػي الحيػاة" ك"سػقط فػي بػراثف المػرض" ,ك"سػقط فػي فػ الػزكاج",
ك"كقع في ف األحبلـ",

ُ

داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صّْٓ
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ػعية المنس ػػكبة لئلنس ػػاف ,أنه ػػا تقت ػػرف ع ػػادة باس ػػـ الع ػػك
كالممح ػػكظ ف ػػي أفع ػػاؿ الحرك ػػة المك ػ ٌ
المؤدم لمحركة في مثؿ ارتعش ,كارتعد) نحػك "ارتعػدت فرائصػه" ك"ارتعشػت يػدا" ,كقػد كػاف لممجػاز
ػعية
ػكحا منػػه فػػي اقت ارنػػات أفعػػاؿ الحركػػة المك ػ ٌ
فػػي اقت ارنػػات أفعػػاؿ الحركيػػة االنتقاليػػة أثػػر أكثػػر ك ػ ن
في ركايات مستغانمي.
كلممص ػػاحبات المغكي ػػة عم ػػى المس ػػتكل األفق ػػي ص ػػكر ش ػػتى منه ػػا المس ػػند كالمس ػػند إلي ػػه ,فتمث ػػؿ
و
ػكم مػػف خػػبلؿ
المصػػاحبة الثانيػػة مػػع أفعػػاؿ الحركػػة المسػػند إليػػه ,كتقػػكـ بتكجيػػه معنػػى االقت ػراف المغػ ٌ
عبلقػػة الػػتبلؤـ عمػػى المسػػتكل األفقػػي ,كعبلقػػة االسػػتبداؿ عمػػى المسػػتكل ال أرسػػي ,كيػػأتي دكر السػػياؽ
ػياقية ,كذلػػؾ مػػا تحػ ٌػددا
المغكيػػة بكصػػفها تعبي ػرات اصػ
فػػي تكظيػػؼ االقت ارنػػات
ػطبلحية أك تعبي ػرات سػ ٌ
ٌ
ٌ
ػكم الرصػػؼ) ككػػذلؾ سػػياؽ الحػػاؿ,
المصػػاحبة
ٌ
المغكيػػة الثابتػػة ,كالتػػي تمثٌػػؿ جػػزنخا مػػف السػػياؽ المغػ ٌ
معجمية ,فالسياقات سبب
المغكم بمعناا المجمؿ بكصفه كحدة
يكجه المتمقٌي لتكظيؼ االقتراف
ٌ
كالذم ٌ
ٌ
استح ار مثؿ تمؾ العبارة الثابتة جز نئيا ,بمعناها اإلجمالي عمى الحقيقة أك عمى المجاز.
كقد ظهر عند أحبلـ مستغانمي تعديؿ عمى مممح االتجاا بالنسبة لمفعؿ سحب) المقترف بػالجر
عمى كجػه األرضل مػف خػبلؿ سػياقات تكظيفػه ,فكػاف التعػديؿ مػف مممػح االتجػاا األفقػي ,إلػى مممػح
االتجاا المستقيـ عمى إطبلقه ًّ
عمكديا ,يتمثٌؿ ذلؾ في "تسحبؾ نحك العمؽ" ,ك"يسػحبني
أفقيا كاف أـ
ن
نحكا".
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الفصل الثالث
المغوي في أفعال الحركة في روايات مستغانمي مبنويًّا
االقتران
ّ
المغكم في الركايات
الصيغي في االقتراف
 البناخ
ٌ
ٌ
التركيبي في االقتراف المغكم في الركايات
 البناخ
ٌ
المغكم في الركايات
المبنكم في االقت راف
 االنزياح
ٌ
ٌ
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ممخص تشجيري ألبرز تقسيمات ومصطمحات الفصل الثالث:
االقتران المغوي مبنويًّا

الصيغي في االقتران
البناء
ّ

المبنوي في االقتران
االنزياح
ّ

التركيبي في االقتران
البناء
ّ

االنزياح الصيغي في
صيغة (فعل)

االقتران

صيغتا (فاعل وتفاعل)

وتفعل)
صيغ (انفعل وافتعل ّ

التركيبي
االنزياح
ّ
في االقتران

صيغتا (أف ّعل وف ّعل)

اقتران الفعل الحركي المتعدي
بنفسو أو بحرف جر

صيفة (استفعل)

ما أصمو التعدي بحرف
جر

اقتران الفعل الالزم

اقتران الفعل  +الفاعل

المتعدي
اقتران الفعل
ّ

اقتران الفعل  +الفاعل

 +شبو الجممة

اقتران الفعل  +الفاعل  +المفعول

بو

اقتران الفعل  +الفاعل +
الفضمة (الحال)

اقتران الفعل  +الفاعل
 +شبو الجممة الظرفية

اقتران الفعل  +الفاعل +

شبو الجممة (جار
ومجرور)
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ما لم يتّضح األصل فيو

الفصل الثالث
المغوي في أفعال الحركة في روايات مستغانمي مبنويًّا
االقتران
ّ
المغكية ال تعدك أف تككف مجمكعة مف األلفاظ ,تدخؿ فػي بنػاخ
أف االقترانات
ٌ
سبقت اإلشارة إلى ٌ
ػمية ,فهػي فػي النهايػة مب و
فية,
ػاف صػر ٌ
فعميػة أك جمػؿ اس ٌ
ػفية ,أك جمػؿ ٌ
افية أك تراكيب كص ٌ
تراكيب إ ٌ
و
المغكية الخاصػة بأفعػاؿ الحركػة فػي الركايػات مػف
تركيبية ,كمف هنا تتناكؿ الباحثة االقترانات
كمباف
ٌ
ٌ
المغكية في أفعػاؿ
الصيغي في االقترانات
سمى البناخ
ٌ
كجهة نظر مبن ٌ
كية ,حيث مبنى الكممة ,أك ما يي ٌ
ٌ
المغكم في أفعػاؿ الحركػة ,ثػـ
النحكم في االقتراف
سمى البناخ
ٌ
ٌ
الحركة ,كمبنى الجمؿ تركيبيًّا ,أك ما يي ٌ
المغكية كسياقاتها في الركايات.
ربط ذلؾ بدالالت االقترانات
ٌ
المغوي
الصيغي في االقتران
 البناءّ
ّ
إمكانيػػة
الد ارسػػة هػػك "الفعػػؿ" ,مػػا يعنػػي
البنػػاخ الص ػرفي الثابػػت فػػي االقت ارنػػات
المغكيػػة فػػي هػػذا ٌ
ٌ
ٌ
مناقش ػػة ص ػػيغه ,كدالالت ػػه بحس ػػب مع ػػاني الزيػ ػػادات ف ػػي األفع ػػاؿ ,ككيفي ػػة بن ػػاخ أح ػػبلـ مسػػػتغانمي
أفعاال مزيدة.
أفعاال مجردة ,ك ن
القتراناتها مت منة ن
عمكمػ ػػا كالتص ػ ػريؼ
فية ,ت ػ ػرتبط بظػ ػػاهرة االشػ ػػتقاؽ
كالمجػ ػ ٌػرد كالمزيػ ػػد فػ ػػي األفعػ ػػاؿ ظػ ػػاهرة ص ػ ػر ٌ
ن
ػى
ن
خصكصا ,فاالشتقاؽ كما ٌ
يعرفه الشريؼ الجرجاني ,هك "نػزع لفػظ مػف وخػر بشػرط مناسػبتهما معن ن
كتركيبػػا ,كمغايرتهمػػا فػػي الصػػيغة"ُ ,كهػػك المعنػػى المتٌفػػؽ عميػػه عنػػد عممػػاخ العربيػػة عامػػة ,كذلػػؾ مػػا
ن
"إنمػا
تحدث عنه صبحي الصالح في ما أسماا تكليد األلفاظ بع ها مف بعض ,فقاؿ في االشػتقاؽٌ :
عية عمى أنه تكليد لبعض األلفاظ مف بعض ,كالرجػكع بهػا إلػى
ندرس االشتقاؽ في ظؿ داللته الك ٌ
مادتها ,كيكحي بمعناها المشترؾ األصيؿ مثمما يكحي بمعناها الخاص الجديد"ِ.
أصؿ كاحد يحدد ٌ
ُ
ِ

الجرجاني ,عمي بف محمد ,معجـ التعريفات ,صِٔ
الصالح ,صبحي ,دراسات في فقه المغة ,دار العمـ لممبلييف ,بيركت ,طُٔ ,دت ,صُْٕ
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كيربط محمد حماسة عبد المطيػؼ بػيف فكػرة التحكيػؿ كاالشػتقاؽ فيقػكؿ" :كفكػرة التحكيػؿ كا ػحة
يعدكف "المصدر" أصبل يتفرع عنه المشتقات المختمفة ,كهي
أتـ الك كح في ق ية االشتقاؽ ,حيث ٌ
ٌ
كتتنكع المعاني بتنكع الصػيغ
معنى
عددا مف الكممات المختمفة حكؿ
فكرة ٌنية ,تجمع ن
أصمي كاحدٌ ,
ٌ
ن
ػمي األكؿ ,كقػػد تتسػػع دائ ػرة التفريػػع عمػػى
المػػأخكذة عػػف هػػذا األصػػؿ مػػع اشػػتراكها فػػي المعنػػى األصػ ٌ
يدا ,فيقكـ "الجذر" ب عطاخ المعنى األصؿ الذم تتفرع عنه صيغ متعددة بتعدد أنػكاع
أصؿ أكثر تجر ن
الزيادة كمكقعها ,فتقكـ حكؿ الجذر شجرة ذات فركع كثيرة مف الكممات المشتقة "ُ.
كيرل أحمد الدحماني المعنى العممػي لمتصػريؼ" :هػك تحكيػؿ األصػؿ الكاحػد إلػى أمثمػة مختمفػةل
لمعاف مقصكدة ال تحصؿ إال بها ,كتحكيؿ المصدر إلى اسمي الفاعؿ كالمفعكؿ ,كاسػـ التف ػيؿ"ِ,
لكنػ ػه
فاالشػػتقاؽ يش ػػترؾ م ػػع التصػ ػريؼ ف ػػي التغيػ ػرات المصػػاحبة لمدالل ػػة كالع ػػكدة إل ػػى أص ػػؿ كاح ػػدٌ ,
يختمؼ عنه بطريقة التغيير أك كيفيته ,فالتغيير في االشتقاؽ يككف في بنية الكممة ,كداخؿ أصكلها
الثبلث ,بينما التغيير في التصريؼ يككف أحيانا في بنية الكممة ,كداخؿ األصكؿ الثبلث كبنػاخ اسػـ
الفاعػػؿ كاسػػـ المفعػػكؿ ك يرهػػا ,كيكػػكف فػػي أحيػػاف أخػػرل مرتبطنػػا بالمكاصػػؽ كل ػيس داخػػؿ األصػػكؿ
الثبلث ,ك سناد األفعاؿ إلى ال ػمائر مػثبل أك فػي النسػب ,كزيػادة األفعػاؿ قػد تكػكف فػي بنيػة الكممػة
ب ,كقد تككف فػي زكائػد تتصػؿ بالفعػؿ نحػك كتػب كاسػتكتب ,مػع حػدكث داللػة نتيجػة
كتب ككاتى ى
نحك ى
تمؾ الزيادة في ٌأكؿ الفعؿ أك كسطه ,كبذلؾ فهي

مف التصريؼ.

تعبػر
كال شؾ أف االشتقاؽ ,كالتصريؼ عامة كسيمتافل لتكليد األلفػاظ الجديػدة بػدالالت جديػدةٌ ,
المتجدد ,فالمغة تنمك كتتجدد ,كتمتد بتمدد الفكر كاتٌساعه.
م
ٌ
عف الفكر البشر ٌ

ُ
ِ

بي ,مكتبة الخانجي ,القاهرةَُٗٗ ,ـ ,صِْ
عبد المطيؼ ,محمد حماسة ,مف األنماط التحكيمية في النحك العر ٌ
دحماني ,أحمد ,عمـ الصرؼ ,تعريفه  ,نشأته ,مك كعاته ,جامعة تممساف الجزائر http://www.aswat-
 , elchamal.comدت ,صّ
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ُ
ػى جديػػد ,لػػـ
ػى  ,كالقصػػد منهػػا الحصػػكؿ عمػػى معنػ ن
كبنػػاخ عمػػى مػػا تقػ ٌػدـ ,ففػػي الزيػػادة إفػػادة معنػ ن

ػامبل ذا أثػػر فػػي نمػػاخ المغػػة العربيػػة ,كتكػػكيف ثػػركة
نحصػػؿ عميػػه مػػف المجػ ٌػرد ,كلػػذلؾ كانػػت الزيػػادة عػ ن
2
نحكيػة ,ككظيفػة
لغكية أكجدتها الحاجة"  ،ويقكؿ محمكد عكاشة في ذلؾ" :كقػد تػؤدم الزيػادة كظيفػة ٌ
ٌ

دالليػػة نحػػك خػ َّػرج تفيػػد التعديػػة ,كتفيػػد المبالغػػة ,كالمشػػقة ,كالعنػػت فػػي التخ ػريج ,ك"مػػازح" فيهػػا تعديػػة
ٌ
ّ
كسػر) فػنفس
في
الداللي بقكله" :ككذلؾ قطٌع) ك ٌ
ٌ
كمشاركة"  ,كقد أشار ابف جني إلى التركيب الصر ٌ

المفظ ها هنػا يفيػد معنػى الحػدث ,كصػكرته تفيػد شػيئيف :أحػدها الما ػي ,كاآلخػر تكثيػر الفعػؿ ,كمػا
أف

ػػارب) ييفيػػد بمفظػػه الحػػدث ,كببنائػػه الما ػػي ,ككػػكف الفعػػؿ مػػف اثنػػيف ,كبمعنػػاا عمػػى أف لػػه

فاعبل فتمؾ أربعة و
معاف ,فاعرؼ ذلؾ إلى ما يميه ف نه كثير ,لكف هذا طريقه"ْ.
ن
كتتنػاكؿ الباحثػػة بعػػض االقت ارنػات فػػي الركايػػات عنػد مسػػتغانمي ,كالتػػي ت ػمنت مجمكعػػة مػػف
أفعاؿ الحركة بصيغة المجرد عمى األصكؿ الثبلث ,كصيغ الزيادة عمى تمؾ األصكؿ ,فتبحث مػدل
أثر تمؾ الزيادات في اقترانات أفعاؿ الحركة.
المجرد
اقترانات صيغة (فعل)
ّ
المغكيػػكف إلػػى معػػاني الفعػػؿ الثبلثػػي عمػػى كزف "فى ىعػ ىػؿ" نظػرة عامػػةل ذلػػؾ لكثػرة معانيػػه التػػي
نظػػر
ٌ
"إف "فى ىعػؿ" مفتػكح الع ٌػيف يقػع
يصعب حصرها ,فك عكا لها
أحكاما عامة ,يقكؿ ابف يعػيش فػي ذلػؾٌ :
ن
عمػػى معػ و
ػؼ كثػػر اسػػتعماله"ٓ,
تكسػ نػعا فيػػه لخفٌػػة البنػػاخ كالمفػػظ ,كالمفػػظ إذا خػ ٌ
ػاف كثيػرة ال تكػػاد تنحصػػر ٌ
تفسير لشيكع صيغة الثبلثي ,كعػدـ عنايػة المغػكييف بمعانيػه,
نا
كالمنعـ لمنظر يرل في كبلـ ابف يعيش
ُ
ِ
ّ

ْ
ٓ

انظر ,ابف يعيش ,شرح المفصؿ ,جٕ ,المطبعة المنيرٌية ,القاهرة ,دت ,صُْٓ
شبلش ,هاشـ طه ,أكزاف األفعاؿ كمعانيها ,جامعة بغداد مطبعة اآلداب ,العراؽ -النجؼ ,ُُٕٗ ,صُٓ
الجامعي ,القاهرةََِٗ ,ـ,
األكاديمية الحديثة لمكتاب
عكاشة ,محمكد ,البناخ الصرفي في الخطاب المعاصر,
ٌ
ٌ
صُّ
جني ,الخصائص ,جّ ,صَُُ.
ابف ٌ
المفصؿ ,جٕ ,صُٔٓ ,ُٕٓ-كانظر شبلش ,هاشـ طه ,أكزاف األفعاؿ كمعانيها ,جامعة
ابف يعيش ,شرح
ٌ
بغداد مطبعة اآلداب ,العراؽ -النجؼ ,ُُٕٗ ,صُْ.
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فكثرة شيكع الكزف في االستعماؿ ,جعؿ له و
معاف يصعب حصرها ,كأما شيكعه كاستعماله بكثػرة ,فقػد
أف سببه الخفة في المفظ ,كالبناخ في هذا الصيغة ,ما يجعؿ المتكمٌـ يميؿ إلى تكظيفه فػي
أشار إلى ٌ
الخطاب.
ػتخداما فػػي الخطػػاب المعاصػػر لقمػػة حركفػػه ,كتعػػدد
كيػػرل محمػػكد عكاشػػة أنػػه "أكثػػر األبنيػػة اسػ ن
دالالته كتنكعها ,كلمفتح فيه ,كلسهكلة الخطاب ,كسرعته في التعبير عف المعنى ,ككثرته فػي المغػة,
كما يتكلٌد عنه مف مشتقات ,كلقبكله حركؼ الزيادة"ُ.
المعجميػػة ,كمعػػاني الزيػػادة
الدالليػػة أك
كقػػد خمػػط بعػػض المغػػكييف المحػػدثيف بػػيف معػػاني الفعػػؿ
ٌ
ٌ
مجرد ال زيادة فيه ,كما جاخ عند سيبكيه في معانيه ,هك مف قبيؿ الداللػة
فالفعؿ بصيغة "فى ىع ىؿ" ,هك ٌ
الصناعية
تحدث عف الداللة
جني حيف ٌ
تنبه إليه ابف ٌ
ٌ
المغكية ,كال تتجاكز داللة الصيغة فيه سكل ما ٌ
ٌ
ػب" كمػا ينشػأ فػي
المتمثٌمة بالصيغ الصرفية ,كالقكالب المفظية التي تيصب فيها المعػاني ,كقكلػؾ" :ذه ى
الذهف مف معاف ازئػدة عمػى معناهػا المعجمػي ,أك جػذرها الثبلثػي مػف حيػث الػزمف الما ػي ,ككجػكد
ِ
فية التػي أشػار إليهػا المحػدثكف ,أم الحػدث المقتػرف بػزمف
شخص قػاـ بالفعػؿ  ,كهػي الكظيفػة الصػر ٌ

كفاعؿ لمحدث ,فمـ تكف داللتها إال داللة المغة ,كمعنى المفظ ,كالزمف كالفاعؿ.
كح ىشػ ىػر
أمػػا مػػا جػػاخ فػػي كتػػاب سػػيبكيه عػػف معػػاني هػػذا الصػػيغة ,كمنهػػا الجمػػع فػػي مثػؿ " ىح ىشػػد ,ى
كم ىن ىع" ,كالتٌػي ع ٌػدها بع ػهـ مع و
ػاف لمصػيغة,
كج ىم ىع" ,كالطمب نحك " ى
كسأ ى
طمى ى
ى
ب ى
ىؿ" ,كالمنع نحك " ىح ىب ىس ى
ي ارهػػا هاشػػـ طػػه شػػبلش تمثػػؿ داللػػة المفػػظ نفسػػه ,كمعنػػاا ,كليسػػت معػػاني الزيػػادة فػػي الصػػيغة ,ألف
معنى الزيادة في الكزف ييقصد به زيادة ير مكجكدة في أصؿ المفظ فحيف نقكؿ " ى ىػنأىت ال ٌشػاةي" :أم

ُ
ِ

عكاشة ,محمكد ,البناخ الصرفي في الخطاب المعاصر ,صِٔ
انظر ابف جني ,الخصائص ,جّ ,صٖٗ
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ػى يػر مكجػكد فػي معنػى أصػؿ المفظػة
كثر ى نؤها" ف ف كزف فى ىع ىؿ) أعطػى معنػى الكثػرة ,كهػك معن ن
نفسها " ى ىنأ"ُ.
كعمى الر ـ مػف صػحة مػا قالػه الباحػث هاشػـ شػبلش فػي مػا يتعمٌػؽ بداللػة المفػظ نفسػه ,إال أف
النسػؿ لػيس فػي محمٌػه ,كأف الصػيغة
الباحثة ترل فػي تمثيمػه بػػ" ى ىنأىت" الشػاة ٌ
لمداللػة عمػى الكثػرة فػي ٌ
المغكيػػة " ىكثيػ ىػر ىن ٍس ػميها" فقػػط أك
"فى ىعػ ىػؿ" هنػػا ال تحمػػؿ معنػػى الكث ػرة بعمكمه ػا ,كاٌنمػػا هػػي داللػػة المفظػػة
ٌ
ػنكخا كأ ىػنأىت :كثيػر كل يػدها ...كقيػؿ
المػ أرىةي تى ٍ ىػنأي ى ٍػنأن ك ي ن
" ىكلى ىدت" ,فجػاخ عنػد ابػف منظػكر " :ى ىػنأىت ى
المعجميػة ال يػر ,فػبل كجػكد لداللػة يػر مكجػكدة فػي
كخا إذا كلى ىػدت"ِل أم الداللػة
ٌ
ى ىنأىت تى ٍ ىنأي ي ين ن
أصؿ المٌفػظ ,كالتػي أشػار إليهػا شػبلش فػي تعبيػر " ى ىػنأت ال ٌشػاة ,كمعنػى الفعػؿ ينحصػر فػي المعنػى
المجرد إ افة إلى الزمف كجنس الفاعؿ ,فمعاني أكزاف األفعاؿ مرتبطة
المعجمي في صيغة الثبلثي
ٌ
داللية ,أك و
بالزيادة التي تط أر عميها ,كاال فهي و
فية ليس أكثر.
معاف كظيفية صر ٌ
معاف ٌ
أماٌ تفسير بعض المحدثيف لمعنى صيغة الفعؿ الثبلثي في مثؿ الداللة عمى إصابة االسـ الذم
أخذ منه الفعؿ نحك " ىأىر ىسهي" ,ك"فى ىخ ىذا" بمعنػى أصػاب منػه الػرأس ,كأصػاب منػه الفخػذّ ,فػذلؾ مػا جػاخ
ػكظيفي الػذم
ػياقي ,كالمعنػى ال
مف قبيؿ اشػتقاؽ الفعػؿ مػف االسػـ الجامػد ,كهػك يعػكد إلػى المعنػى ٌ
ٌ
الس ٌ
الداللػػة عمػػى أف الفاعػػؿ أنػػاؿ المفعػػكؿ مػػف
فػػرض داللػػة الفعػػؿ الكاقػػع عمػػى المفعػػكؿ بػػه ,ككػػذلؾ فػػي ٌ
ػحما ,فػػالمعنى هنػػا جػػاخ مػػف
االسػػـ الػػذم اشػػتؽ منػػه ,فػػي مثػػؿ "لىىب ىنػػه ك ىشػ ىػح ىمه" بمعنػػى أطعمػػه ن
لبنػػا كشػ ن
التغيػػر الػػكظيفي ,بكقػػكع الفعػػؿ المشػػتؽ مػػف االسػػـ الجامػػد عمػػى المفعػػكؿ ,فمػػـ نخػػرج فػػي شػػرح
خػػبلؿ ٌ
المعنى عف المفظ ذاته ,كهك المجرد الثبلثي ىش ىح ىـ).

ُ

انظر ,شبلش ,هاشـ طه ,أكزاف األفعاؿ كمعانيها ,صِْ.

ّ

شبلش ,هاشـ طه ,أكزاف األفعاؿ كمعانيها  ,صّْ

ِ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جُ ,باب الهمزة ,فصؿ ال اد ,صُُُ
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طػػا بػػالمعنى الػػداللي لمفعػػؿ
فمػػا ال نخػػرج فػػي تأكيػػؿ زيادتػػه عػػف لفظػػه ,ت ػراا الباحثػػة مرتب ن

ػػمف

ػالتغير فػػي
سػياقاته ككظيفتػػه
التركيبيػػة ,كلػػيس مػػف قبيػػؿ معنػػى الصػيغة ,كذلػػؾ ينسػػجـ مػػع المنطػػؽ ,فػ ٌ
ٌ
تغير في المعنى ,فمماذا نجعؿ ما كػاف عمػى أصػمه مج ٌػرندا ,يحمػؿ دالالت ت ػاؼ
المبنى ٌ
يؤدم إلى ٌ
مسكغ له.
إلى داللته
ٌ
المغكية ,كالسياقية؟ ذلؾ تكمٌؼ ال ٌ
كيتحكؿ منها
ك"فهـ البنية العميقة التي يصدر عنها السطح,
ٌ

م في تحديد المعنى ,إذ قد
ركر ٌ

يتشابه "السطح" ,كتختمػؼ البنيػة العميقػة ,فيختمػؼ المعنػى ,كهنػا نجػد أف "العمػؽ" المفهػكـ هػك الػذم
يك ػػح الغمػػكض ,أك تعػػدد االحتمػػاؿ فػػي المفػػظ المنطػػكؽ"ُ ,كلكػػف فػػي الثبلثػػي المجػػرد ,لػػـ تختمػػؼ
البنيػػة العميقػػة عػػف البنيػػة السػػطحيةل ليختمػػؼ المعنػػى ,فػػبل يكجػػد عنصػػر التحكيػػؿ الػػذم يتمثٌػػؿ فػػي
يتغيػر معنػاا عمػى مسػتكل
يتغير مبناا عمى مستكل ,الكممة لػف ٌ
الزيادة عمى األصكؿ الثبلث ,فما ال ٌ
ػياقي ,فػ ف كػاف السػياؽ يمػنح الصػيغة المجػردة معػاف جديػدة ,فقػد
التركيبٌ ,إال مف خبلؿ المعنى الس ٌ
سببا فػي مػنح الزيػادة فػي الصػيغة ,دالالت جديػدة يػر متعػارؼ عميهػا فػي معناهػا المعجمػي,
يككف ن
الصيغي أي ن ا.
كمعناها
ٌ
" -سمكت إليو طريقا متعرجا"

ِ

 -يحمل اسم خالد بف طكباؿ"

3

مكبمة؟"
 "عندما طفت عمى سطحو عشرات الجثث التي أيلفيت إليه ٌ" -كاف هناؾ شيخ في هذا الزكاج ال يدخل عقمي"

4

5

الدوامة نفسها مف الفرح كالخكؼ كالترقب كالتٌفاؤؿ ...كالتٌساؤؿ"
 ها أنا أدخل ُّ
ِ

مف األنماط التحكيمية في النحك العربي ,محمد حماسة عبد المطيؼ ,صْٗ
مستغانمي أحبلـ ,عابر سرير ,صَُٗ

ّ

مستغانمي أحبلـ ,عابر سرير ,صَُٓ

ٓ

مستغانمي أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صَّٓ

ْ

مستغانمي أحبلـ ,عابر سرير ,صَُُ
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ُ

كظٌفت مستغانمي صيغة "فى ىع ىؿ" بكثرةل لما سبؽ ذكرا مف أسباب الشيكع ,كلـ تحمؿ معاني تزيد
ػياقية مػف
عف معنػى الحػدث الحركػي مػا بػيف أفعػاؿ ك ػع ,كأفعػاؿ تص ٌػرؼ أمػا اقتراناتهػا ,فجػاخت س ٌ
حيػػث اقترانهػػا بألفػػاظ يفر ػػها سػػياؽ الحػػاؿ ,فمػػـ تتجػػاكز داللػػة الصػػيغة "فى ىع ػ ىؿ" عنػػد مسػػتغانمي ذلػػؾ
االستعماؿ الداللي لمفظة في اقتراناتها عمى الحقيقة ,كعمى المجاز.
فػػاقتراف "يحمػػؿ اسػػـ" كهػػي عبػػارة اصػػطبلحية تػػأتي فػػي سػػياؽ التعريػػؼ بشػػخص مػػا ,أك اإلخبػػار
باسـ شخص ما ,كاقتراف "سمكت إليه طريقنا" كهي

مف العبارة السػياقية مػا بػيف مجػاز كحقيقػة ,فقػد

أف
ػي ,كقػػد تأخػػذ معنػػى مجازًّيػػا عمػػى سػػبيؿ ٌ
تكظػػؼ فػػي سػػياؽ حقيقػػي التخػػاذ طريػػؽ لمسػػير الحقيقػ ٌ
الطريؽ هك المذهب كاالتجاا ,فكاف تكظيؼ االقتراف عند مستغانمي عمى الحقيقة ,كلـ يكف لمصػيغة
األفقي
مبلئما عمى المستكل
استبداال
الداللية التي تفرض
أثر في تش ٌكؿ االقتراف ,كاٌنما هي المعاني
ن
ٌ
ن
ٌ

ػداللي ,أمػػا صػػيغة الثبلثػػي المجػ ٌػرد فمػػـ تكػػف
بحسػػب
ٌ
المكقعيػػة  ,كالمسػػتكل العمػػكدم بحسػػب الحقػػؿ الػ ٌ

ذات أثر بارز في االقتراف.
ًّ
ػر عػف الحيػرة بصػيغة م ػارع "فى ىعػ ىؿ" فػبل تعنػي إال
ػطبلحيا معب نا
ػر اص
الدكامة" ييعػ لد تعبي نا
ىدخؿ ٌ
فػ "أ ي
ػياقية ,كمعنػػى الحػػدث كبنيػػة الػػزمف الما ػػي ,أك
ػكم ,كهػػك أمػػر متعمٌػػؽ بالػػدالالت السػ ٌ
الػػدخكؿ المعنػ ٌ
الم ارع ,أك األمر ,كالكناية كما في اقتراف "يدخؿ عقمي" الذم يي ىكظَّؼ في سػياؽ االقتنػاع بالشػيخ
أك عػػدـ االقتنػػاع بػػه ,فػػبل سػػبيؿ لجعػػؿ الصػػيغة "فى ىع ػ ىؿ" المجػ ٌػرد لممبالغػػة ,أك التكثيػػر ,أك التكمٌػػؼ ,أك
الداللية أك يرها ,فمـ تكف صيغة "فى ىع ىؿ" تحمؿ
الدخكؿ في الزماف ,فميست ذات بعد مف هذا األبعاد
ٌ
المعجمية.
الداللة
داللة ير داللة الحدث ,كالزمف ,كالفاعؿ إ افة إلى ٌ
ٌ

ُ

مستغانمي أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِْٗ



أما المك ع ,فهك المكاف الذم يك ع فيه هذا الجزخ الذم نسميه بالمكقع" انظر
"المكقع هك جزخ مف العبلقةٌ ,
كشؾ ,أحمد ,النحك كالسياؽ الصكتي ,دار ريب ,القاهرة ,طََُُِ ,ـ ,صٖٓ
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اقتران صيغتي (فاعل وتفاعل)
تشػػترؾ الصػػيغتاف (فاعرررل وتفاعرررل) بمعنػػى المشػػاركة ,لكنهمػػا ال تختصػػاف بهػػا ,كمػػف هنػػا
المغكيػػة الخاصػػة بهػػاتيف الصػػيغتيف مػػف أفعػػاؿ الحركػػة
تنطمػػؽ الباحثػػة فػػي تك ػػيح بعػػض االقت ارنػػات
ٌ
التي كردت في ركايات أحبلـ مستغانمي.
اقتران صيغة (فاعل)
"فاعػ ػؿ" متع ػ ٌػدنيا نح ػػك خاص ػػـ كقات ػػؿل ألف البن ػػاخ يت ػػمف طرفن ػػا وخ ػػر
ي ػػأتي الفع ػػؿ ف ػػي ص ػػيغة ى
لممشػػاركة فػػي الحػػدث ,كلػػه معػ و
ػاف عديػػدة منهػػا الداللػػة عمػػى المشػػاركة مثػػؿ "عػػاكف ك ارفػػؽ ككافػػؽ",
كالداللػػة عمػػى التكثيػػر مثػػؿ كػػاثر ,ك ػػاعؼ ,ك ارحػػـ ,كالداللػػة عمػػى الم ػكاالة كالمتابعػػة ,مثػػؿ كالػػى
كت ػػابع)" ,بمعن ػػى أفع ػػؿ المتع ػ ٌػدم ككالي ػػت الص ػػكـ كتابعت ػػه ,بمعن ػػى أكلي ػػت ,كأتبع ػػت بع ػػه بع ن ػػاُ,
ِ
نكا ابف عصػفكر أنػه قػد يكػكف مػف
كلمداللة عمى فعؿ ٌ
مجرد مثؿ سافر بمعنى خرج إلى السفر  ,فقد ٌ

كاحد ال مشركة فيه ,نحك" :سافر"  ,ك"عاقب المٌص"ّ.
أف فاعػػؿ تػػأتي لممبالغػػة ,فيقػػكؿ" :قكلػػه
كيػػرل األسػػترباذم مػػف خػػبلؿ حديثػػه عػػف فعػػؿ "سػػافر" ٌ
بد في سافرت) مف المبالغػة"ْ ,كأشػارت حنػاف عمػايرة
بمعنى فى ى
ت) ,كال ٌ
عؿ ك ػ سافرت) بمعنى ىسفى ٍر ي
إلػػى أف صػػيغة فاعػػؿ عنػػد سػػيبكيه تػػأتي لمتكثيػػرٓ ,كهػػي تػػرل أف هػػذا المعنػػى "يقتػػرب مػػف الم ػكاالة

ُ

ِ
ّ

ْ
ٓ

فف الصرؼ ,عمٌؽ عميه محمد بف عبد المعطي ,دار الكياف لمطباعة
انظر ,الحمبلكم ,أحمد ,شذا العرؼ في ٌ
كالنشر ,دـ ,دت ,صٕٗ ,كانظر ,شبلش ,هاشـ ,أكزاف األفعاؿ كمعانيها ,صٕٖ
عكاشة ,محمكد ,البناخ الصرفي في الخطاب المعاصر ,صِّ

انظر ,ابف عصفكر ,الممتع في التصريؼ ,جُ ,تحقيؽ فخر الديف قباكة ,دار المعرفة ,بيركت ,طُ,ُٖٕٗ ,
صُٖٖ

العممية ,بيركتُٕٗٓ ,ـ ,صٗٗ.
األسترباذم ,شرح الشافية ,جُ ,تحقيؽ محمد نكر الحسف كرفاقه ,دار الكتب
ٌ
اإلسبلمية لمبحكث
عمايرة ,حناف ,معاني الزيادة في الفعؿ الثبلثي في المغة العر ٌبية ,دراسة كصفية ,مجمة الجامعة
ٌ
اإلنسانية ,مج ,َِ :عَُِِ ,ِ :ـ ,صَّٓ ,كانظر ,سيبكيه ,الكتاب ,جْ ,تحقيؽ عبد السبلـ هاركف,

صٗٔ.
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ػي بػيف المعنيػػيف
كالمتابعػة فػي تكػرار حدكثػه ,ككثػرة مػرات كقكعػه ,ككثي نا
ػر مػا يصػػعب خمػؽ فػرؽ حقيق ٌ
لتقاربهمػػا ,ف ػ ذا قيػػؿ" :قػػاكـ العػػدك" أك قاتمػػه أك "دافػػع عػػف أر ػػه" أك "هػػاجـ خصػػمه" ف نػػه يصػػح أف
حد كبير عمى سياؽ الجممة كم مكنها"ُ.
ييستفاد التكثير أك المكاالة ,كهذا يعتمد إلى ٌ
تقدـ مف كبلـ حناف عمايرة ينسجـ مع فكرة التكثير  ,ككذلؾ المبالغة التػي
أف ما ٌ
كترل الباحثة ٌ
طرحها األسترباذم ,بينما أخطأت فػي نسػبة معنػى التكثيػر لمػكزف "فاعػؿ" إلػى سػيبكيه نتيجػة تحميمهػا
الخػػاطل لكػػبلـ سػػيبكيه معتمػػدة عمػػى تحريػػؼ نسػػخة التحقيػػؽ التػػي أشػػار إليهػػا المحقػػؽ عبػػد السػػبلـ
ِ
أمػػا سػػيبكيه فنصػػه" :كتقػػكؿ:
هػػاركف ,فػػي حاشػػية الكتػػاب بقكلػػه" :كيقكلػػكف عاطىينػػا كفيػػه تحريػػؼ" ٌ .

َّ
َّ
اب ,أراد أف يكثٌر العمؿ"ّ.
تىعا ى
طينا كتىعطينا فتىعاطينا مف اثنيف ,كتىعطينا بمنزلة مَّ ٍق ي
ت األبك ى
"تفاعػؿ" ,فػ ف قكلػه :فتىعاطىينػا مػف اثنػػيف
"فاعػؿ" المحرفػة أك
ى
ك ًّأيػا كػاف األصػؿ فػي نسػػخة الكتػاب ى
َّ
قت األبػكاب أراد أف يكثٌػر العمػؿ"
تفاعمنا تككف مف اثنيف ,كأكمؿ "كتىعط ٍينا بمنزلة مٌ ي
قصد ٌ
أف صيغة ى
َّ
"تفعمنػػا" كلػػـ يقصػػد
فمػا قصػػدا سػػيبكيه مػػف قكلػػه أراد أف يكثٌػر العمػػؿ" ٌإنمػػا مػػف فعػػؿ "تى ىعطينػا" بصػػيغة ٌ
الصيغة المطاكعة مف الفعؿ بمفظ "فاعمنا" ,أك "تفاعمنا" المطاكعة ,كظهرت صيغة "فاعؿ" في أفعاؿ
الحركة كاقتراناتها في ركايات مستغانمي بكثرة محصكرة بمعنى المكاالة كالمتابعة.
 "إنها صكر يطاردك نحس أصحابها"ْ. كفي لحظة ,التفتت نحكهف األعناؽ ,وطاردتين نظرات ف كلية كأخرل شزرة مف كؿ صكب"ٓ.صكب"ٓ.

ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ

عمايرة ,حناف ,معاني الزيادة في الفعؿ الثبلثي في المغة العر ٌبية دراسة كصفية ,صَّّ.
سيبكيه ,الكتاب ,جْ ,تحقيؽ عبد السبلـ هاركف ,حاشية ,صٗٔ
المصدر نفسه ,جْ ,تحقيؽ عبد السبلـ هاركف ,صٗٔ

مستغانمي أحبلـ ,عابر سرير ,صِٗ

مستغانمي أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِّّ
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م الػػذم يت ػربص بػػه األصػػكليكف"
ػكلي الػػذم تطررارده السػػمطة ,كزكجػػي العسػػكر ٌ
" -بػػيف أخػػي األصػ ٌ

ُ

صَّْ فك ى الحكاس المتابعة.
 "وواصمت طريقي مشيا عمى األقداـ"ِ . "وواصمت جكلتي بحثا عف بائع الجرائد"ّ . "يواصل تدخيف سيجارته بالهدكخ نفسه"ْ . "واصل هك سيجارته متجاهبل نظراتي"ٓ ." -ما الذم صنع مف تمؾ المرأة ركائية تواصل ,في كتاب ,مراقصة قتبلها؟"

ٔ

مفتكحػػا مػػع بعػػض األلفػػاظ فػػي مثػػؿ "الػػنحس" الػػذم مػػف مبلمحػػه
فطػػارد أك الحػػؽ تقتػػرف اقترنانػػا
ن
الدكاـ كاالستمرار بفعؿ معناا المعجمي "سكخ الحظٌ" ,جاخ في المٌساف َّ
حس الجهد كال لر,
الداللية ٌ
ٌ
"الن ي
النحس خبلؼ الس ً
َّعد مف ِّ
النجكـ ك يرها"ٕ ,فسكخ الحظ عمػى األ مػب يػبلزـ صػاحبه ,كبػذلؾ يػتبلخـ
ك َّ ي
مع معنى المتابعة كالمكاالةل أم مع تكظيؼ صيغة فاعؿ "طارد" الذم تمحكر معناا المعجمي حػكؿ
"العدك كراخ وخر كتعقبه"ٖ ,كما كرد في المساف" :كرمؿ متطارد يطرد بع ه بع ن ا كيتبعه"ٗ.
كجػػاخ الفعػػبلف "كاصػػؿ كطػػارد" فػػي ركايػػات مسػػتغانمي ,ييمػثٌبلف الػرأس فػػي اقت ارنػػات مفتكحػػة بمػػا
يكحي بتكرار الحركة االنتقالية ,حيػث مكاصػمة الطريػؽ ,كمكاصػمة الجكلػة ,كمكاصػمة التػدخيف ,كهػي

ُ
ِ

مستغانمي أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَّْ
مستغانمي أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِٔٓ

ّ

مستغانمي أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُْٕ

ٓ

مستغانمي أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِٕٔ

ْ

ٔ

مستغانمي أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِٔٔ

مستغانمي أحبلـ ,عابر سرير ,صُٕ

ٕ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جٔ ,باب السيف فصؿ النكف ,صِِٕ.

ٗ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جّ ,باب الداؿ فصؿ الطاخ ,صِٖٔ.

ٖ

داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صَُّ
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حركة مستمرة ,ككذلؾ الحركة المتكررة في الرقص ,هي مكاصػمة لمحركػات نفسػها أم تكػرار حركػات
بشػػكؿ متصػػؿ ,كهػػك مػػا يكافػػؽ معنػػى "كصػػؿ" المعجميػػة ,فمعنػػاا يػػدكر حػػكؿ اتحػػاد األشػػياخ جػػاخ فػػي
كصػؿ إليػه :انتهػى إليػه
لساف العرب "الكصؿ خبلؼ الفصؿ ,ككصػؿ الشػيخ إلػى الشػيخ كصػكنال ,كتى ٌ
كبمغه"ُ ,كمعنى التكرار

الدالليػة االسػتمرارِ,
ػمنا هػك تكثيػر لممكػرر ,كمػف مبلمػح الفعػؿ "كاصػؿ"
ن
ٌ

فاع ػؿ"
كهػػك المممػػح الػػذم بػػرز فػػي تكظيػػؼ الفعػػؿ كاصػػؿ عنػػد مسػػتغانمي ,بػػؿ فػػي تكظيػػؼ صػػيغة " ى
إجماال كما في "طارد" .
ن
كعمػػى مػػا تقػ ٌػدـ فمعظػػـ تكظيفػػات الصػػيغة "فاعػػؿ" اقترنػػت عنػػد مسػػتغانمي بشػػيخ يقبػػؿ الحركػػة
المقاميػةل لتختػار الكاتبػة
المقاليػة ,ك
أف ك ٌؿ تمػؾ االقت ارنػات ارتبطػت بسػياقاتها
ٌ
ٌ
المستمرة ,مع مبلحظة ٌ
االنتقالية بما يتناسب مع مدل اقتراف مفتكح منسجـ مع سياقاته ,فالمطػاردة
المسند إليه لفعؿ الحركة
ٌ
بمدل يمثؿ لفظ المسند إليه المرفكض مف قبػؿ أم إنسػاف ,حيػث تمثػؿ
طارد ,فيقترف
ن
الم ى
فعؿ يرف ه ي
المدل في النظرات ,السمطة ,النحس).
كالمكاصػػمة حػػدث يصػػدر عػػف اإلنسػػاف عمػػى الحقيقػػة ,كيكػػكف بػ رادة الفاعػػؿ ,كقػػد ال يقػػع عمػػى
ػاببل أك راف ن ػا لػػه ,كػػاف مػػدل اقت ارنػػه عنػػد مسػػتغانمي متم ػثٌبل بػػالمفعكؿ الػػذم يمكػػف
عاقػػؿ ليكػػكف قػ ن
مكاص ػػمته ,أك االمتن ػػاع ع ػػف مكاص ػػمته م ػػف قب ػػؿ المس ػػند إلي ػػه ف ػػي مث ػػؿ "الطري ػػؽ ,الجكل ػػة ,الت ػػدخيف,
المح ػػدث لمفع ػػؿ,
كالمه ػػك" ,كيبق ػػى الس ػػياؽ مكجه ػػا لمم ػػتكمـ ف ػػي اس ػػتبداؿ ألفاظ ػػه الت ػػي تمث ػػؿ الفاع ػػؿ ي
لغكيػػة منسػػجمة مػػع سػػياقاتها ,فيبػػدك
كالمفعػػكؿ المسػػتجيب لػػذلؾ الفعػػؿل لتتشػ ٌكؿ فػػي النهايػػة اقت ارنػػات ٌ
أف الزيػػادة فػػي الصػػيغة لهػػا أثػػر فػػي تحديػػد المػػدل فػػي ذيػػؿ االقتػراف ,كذلػػؾ باتجػػاهيف اتجػػاا
لمباحثػػة ٌ
المتقبػؿ لمفعػؿ ,كالتقبػؿ كالػرفض يكػكف بنػاخ
يجعؿ الذيؿ هك الفاعؿ ,كاتٌجاا يجعؿ الػذيؿ المفعػكؿ بػه
ٌ

ُ
ِ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جُُ ,باب البلـ فصؿ الكاك ,صِٕٔ.
انظر داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صّّٕ
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ػي لمصػػيغة كلػػيس الزيػػادة فقػػط ,فالمسػػألة فػػي تش ػ ٌكؿ االقت ػراف ,ت ػػافر مػػا بػػيف
عمػػى المعنػػى المعجمػ ٌ
الزيادة في الصيغة ,كالمعنى المعجمي لمفعؿ الحركي ,كالسياؽ المكجه لبلختيار مف بيف المتػاح مػف
معجمية.
صيغ كمف معاف
ٌ
اقترانات صيغة "تفاعل"
فاعؿ" تأتي لمداللة عمى المشاركة في فعؿ الحدث نحك :تخاصـ كتعارؾ كلمداللػة عمػى
صيغة "تى ى
ُ
فاعؿ" كمػا كػاف تىفى ٌعػؿ),
المبرد في معنى التكمٌؼ "كيككف عمى "تى ى
التكمٌؼ نحك تجاهؿ كتباطأ  ,يقكؿ ٌ

كفاع ػ ىؿ" فػػي األصػػؿ"ِ ,كيػػأتي أي ػػا لمداللػػة عمػػى المطاكعػػة مػػف
ٌ
ألف هػػذا التػػاخ ٌإنمػػا لحقػػت "فى َّع ػؿ ى
تتاب ىع" ,كلمداللة عمى االكتسػاب نحػك "تىعػاطى" ,كلمداللػة عمػى
تاب ىعه فى ى
باع ىد" ,ك" ى
باع ٍدتيهي فىتى ى
فاعؿ" مثؿ " ى
" ى
حيػػة"ّ" ,كيكػػكف عمػى
ػاكبكا الكػبلـ" ,كتبػ ى
ػادلكا التَّ ٌ
التفاعػؿ نحػػك "تىنػ ى

ػػرب وخػػر ,كهػك أف ييظهػػر لػػؾ مػػف

نفسه ما ليس عندا ,كذلؾ نحك "تعا ىقؿ ,تىغابى تىغا ىفؿ"ْ بمعنى التٌظاهر.
فاعػ ىؿ" مػف خػبلؿ اقت ارنػات أفعػاؿ الحركػة عنػد أحػبلـ مسػتغاني فػي مكا ػع كثيػرة,
كجاخت صيغة "تى ى
عدها
منها مكا ع قميمة ,يمكف ٌ

الحرة في مثؿ:
مف االقترانات المغكية ٌ

" -تقاطعت نظراتنا في نصؼ نظرة"

ٓ

" -كنت أدرم أف طرقنا تقاطعت منذ سنيف"

ٔ

 "ككأف القبح عندما يتجاوز ضرفاف الدمامرة ,يصػبح فػي في ػه النػادرلمغكاية"

ُ

ُ

انظر ,عكاشة ,محمكد ,البناخ الصرفي في الخطابب المعاصر ,صّٕ

ّ

انظر عكاشة ,محمكد ,البناخ الصرفي في الخطابب المعاصر صّٖ

ِ

ْ
ٓ
ٔ

ػرنبا مػف الجمػاؿ المثيػر

المبرد ,المقت ب ,جُ ,تحقيؽ محمد عبدالخالؽ ع يمة ,ك ازرة األكقاؼ – لجنة إحياخ التراث اإلسبلمي,
ٌ
القاهرةُْٗٗ ,ـ ,صُِٔ

المبرد ,المقت ب ,جُ ,صُِٕ.
ٌ
مستغانمي أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صّٓ
مستغانمي أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صٕٓ
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عمػػا هػػك معتػػاد فػػي معػػاني زيػػادات
لػػـ تخػػرج أحػػبلـ مسػػتغانمي فػػي تكظيفهػػا صػػيغة
ى
تفاع ػؿ)ٌ ,
ػيكعا فػي الركايػات
األفعاؿ كتكظيفها ,فمرة جاخت في اقتراف بمعنى التبادؿ ,ككػاف األعػـ ,كاألكثػر ش ن
حيػػث جػػاخت الصػػيغة رأس اقت ػراف يقػػكـ بفعمػػه أكثػػر مػػف فاعػػؿ ,حيػػث النظ ػرات التػػي تتقػػاطع بمعنػػى
تبادلهما النظرات ,كمرة الطرؽ التي تتقاطع ,كالتبادؿ كما تراا الباحثػة ال يخػرج عػف معنػى المشػاركة
في عمؿ متشابه يصدر عف اثنيف.
ػكمل بمعنػى المشػاركة,
كالمبلحظ ٌ
أف ما يصدر مف أفعاؿ الحركة عف اثنػيف فػي االسػتعماؿ المغ ٌ
مثػػؿ "تتػػابع الح ػػكر" ك"تباعػػد األخػػكة" ,يكتفػػي بفاعمػػه ,ككػػذلؾ فػػي معنػػى تكػرار الحركػػة نحػػك تباطػػأ
كتت ػػابع كتس ػػارع ,أم ػػا إف خ ػػرج معن ػػى الزي ػػادة ف ػػي فع ػػؿ الحرك ػػة ع ػػف المش ػػاركة أك تكػ ػرار الحرك ػػة,
أف معنػػى الزيػػادة تيعػ ٌػدم الفعػػؿ ,كتخرجػػه
فػػالمبلحظ أف الفعػػؿ ال يكتفػػي بفاعمػػه ,كيحتػػاج مفع ػكنالل أم ٌ
مػػف المػػزكـ ,كمػػا فػػي "تجػػاكز

الدمامػػة" ,كهنػػا االرتبػػاط الحركػػي بالمكػػاف نتيجػػة معنػػى الفعػػؿ
ػػفاؼ ٌ

ػكم أي ن ػػا ,حيػػث ال يقػػع التجػػاكز عمػػى الحقيقػػة إال لمكػػاف ,يجعػػؿ فعػػؿ الحركػػة تجػػاكز يحتػػاج
المغػ ٌ
مفع ػكنال ,عمػػى الحقيقػػة أك عمػػى المجػػاز ,كحػػيف كظفتػػه مسػػتغانمي فػػي الحػػاليف ,اقتػػرف بمفػػظ ارتػػبط
م ,كمػػف
بالمكػػاف ,فال ٌ ػػفاؼ هػػي مكػػاف جكانػػب النهػػر) ,ثػػـ ت ػػاؼ إلػػى مػػا يػػكحي بالتجػػاكز المجػػاز ٌ
االنتقاليػة كمعنػى التكمٌػؼ
هنا فاقتراف الفعؿ الحركي االنتقالي "تجاكز" بما يت منه مف معنى الحركة
ٌ
في الزيادة ,يقترف بالمكاف عمى الحقيقة ,أك عمى المجاز.
فاعػؿ" ,يحتػػاج مفع ػكنال نحػػك "تجػػاكز" كتجاهػػؿ,
فمػػا يحمػػؿ معنػػى التكمٌػػؼ كالعنػػاخ مػػف صػػيغة "تى ى
فاعػؿ" ,كزيادتػه ليسػت لمعنػى التكمػػؼ
كفػي المقابػؿ مػا كػاف مػف أفعػاؿ الحركػػة االنتقاليػة عمػى كزف "تى ى
مثؿ تتابع كتراقص ,كتراجع كتسارع ,حيث جاخت لمعنى التكرار لمحركة ,فبل تقترف بالمفعكؿ به بػؿ

ُ

مستغانمي أحبلـ ,عابر سرير ,صِٕ
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ًّ
تركيبي ػػا القت ارن ػػه م ػػا ب ػػيف فاع ػ وػؿ ,أك
تكتف ػػي بالفاع ػػؿ ,فمعن ػػى الزي ػػادة ف ػػي الفع ػػؿ ح ػ ٌػدد الم ػػدل المت ػػاح
و
مفعكؿ.
الدالليػػة لػػذلؾ الفعػػؿ ,كبنػػاخ
تغيػػر فػػي المبلمػػح
ٌ
كبنػػاخ عمػػى مػػا تقػ ٌػدـ ييعػ ٌػد معنػػى الزيػػادة لفعػػؿ مػػاٌ ,
الداللي المرتبط بالصيغة يككف اقتراف الفعػؿ باأللفػاظ المناسػبة ,مػف حيػث الػتبلؤـ
تغير المممح
عمى ٌ
ٌ
العمكدم كذلؾ ما يحدد مدل االقتراف.
األفقي ,كاالستبداؿ عمى المستكل
عمى المستكل
ٌ
ٌ
اقتران صيغ (انفعل وافتعل وتف َّعل)
فاع ىؿ كتىفعَّؿ) أي ا ,حيث
تشترؾ الصيغ ( ٍانفى ىعؿ كا ٍفتىعؿ كتىفعَّؿ) بمعنى المطاكعة مع صيغتي تى ى
فعػػؿ) فػػي اقت ارنػػات أفعػػاؿ الحركػػة ال ػكاردة فػػي ركايػػات أحػػبلـ
تنػػاقش الباحثػػة صػػيغ نانفى ىعػػؿ كا ٍفتى ىعػػؿ كتى َّ
مستغانمي ,كتتجاكز صيغة تىفاعؿ فقد سبؽ مناقشتها في صيغ معنى المشاركة.
اقتران صيغتي (انفعل وافتعل)
الزمػا كيػأتي
في صػيغة "انفعػؿ" يػأتي الفعػؿ "بزيػادة ألػؼ الكصػؿ كالنػكف فػي أكلػه ,كال يجػكز إال ن
لمعػ و
ػاف منهػػا مطاكعػػة الفعػػؿ المتعػ ٌػدم لكاحػػد نحػػك" ,كسػػرت البػػاب فانكسػػر" ك"قدتػػه فانقػػاد" ,كشػ ٌػعبته
فانشعب"ُ ,كجاخ عند الجرجاني أف صيغة " ٍانفى ىع ىؿ" تختص بالعبلج كالتأثيرِ ,ككرد عند السيكطي ال
ؼ",
ػان ىع ىر ى
ػي ,فػبل ييقػاؿ عرفتػه "ف ٍ
ييبنى " ٍانفى ىع ىؿ" مف يرا أم مف ير ما يدؿ عمى عػبلج مػف فعػؿ ثبلث ٌ
ثبلثي ػػا ف ػػبل ييق ػػاؿ:
فان ىجهىػ ػ ىؿ" كال " ىسػ ػ ًم ٍعتيه ٍ
كال جهمت ػػه " ٍ
فان ىسػ ػ ىمع" ,كك ػػذا ل ػػك د ٌؿ عم ػػى معالج ػػة ,كل ػػـ يك ػػف ٌ

ُ
ِ

عكاشة ,محمكد ,البناخ الصرفي في الخطاب المعاصر ,صّّٓٔ-

انظر ,الجرجاني ,المفتاح في الصرؼ ,تحقيؽ عمي تكفيؽ الحمد ,مؤسسة الرسالة ,عماف-األردفُٖٕٗ ,ـ.
صَٓ
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ػان ىح ىكـُ ,كال ييبنػػى مػػف الزـ ,كخػػالؼ هػػذا الػرأم أبػػك عمػػي الفارسػػي ,فقػػد عامػػؿ الفعػػؿ الػػذم
أح ىكمتيػهي فػ ٍ
" ٍ
هك" ,ك" يم ٍن و
جاخ منه " يم ٍن و
غك" عمى أنه مطاكع مف أهكيته كأ كيتهِ.
كيقكؿ ر ا هادم حسكف" :الفعؿ المزيد المطاكع ,يدؿ بصيغته عمى معنى مطاكعة الفعؿ المجرد,
كهػك مطاكعػة قػد تكػكف مجازٌيػة ,فتػدؿ عمػى قػكة التػأثير ,أك سػرعته نحػك قكلنػا "فتحػت البػاب فػػانفىتى ىح"
حقيقية ,فتدؿ عمى ر بة الفاعؿ في الفعؿ كما في قكله تعالى "قُع ْ لَعئِه اجْتَمَعَعت اإلوْعسُ والْجِعهُّ
كقد تككف
ٌ
بد أف يجتمعكا"ّ.
ََا ؤَنْ يَإْتوا ثِمِثْ هزا القُشآن ال يَإْتونَ ثِمِثَِْ ِ" [اإلسراخ ,]ٖٖ/فقبؿ أف يأتكا بالقروف فبل ٌ
صيغة "افتعل"
اجتى ىمػ ػع" ,ككص ػػمته
ت ػػأتي ص ػػيغة "ا ٍفتى ىع ػػؿ" لمدالل ػػة عم ػػى المطاكع ػػة م ػػف الثبلث ػػي نح ػػك جمعت ػػه ف ػ ػ" ٍ
ت الطػػابكر"
صؿ" ,كالمطاكعػػة مػػف "أ ٍف ىع ػ ىؿ" نحػػك" :أنصػػفه ٍ
ص ػؼ" ,كمطػػاكع "فى َّع ػ ىؿ" نحػػك " ىع ػ َّدٍل ي
فانتى ى
ف ػػ"اتَّ ى
اجتى ػك ار صػػا ار جػػارٍيف,
فاعتػػدؿ ,كلمداللػػة عمػػى االتٌخػػاذ ٍ
خاتمػػا ,كلمداللػػة عمػػى التشػػارؾ ٍ
"اختى ػتى ىـ" اتخػػذ ن
ػي
كالداللة عمى الدخكؿ في الشيخٍ :
اختىرطى في الشيخ ,دخؿ فيه ,كيقكلكف ٍان ىخ ىرط فػي العمػؿ السياس ٌ
ْ
ؽ
كم :دخػػؿ فيػػهٍ ,
بمعنػػى لىػ َّج فيػػه كا ٍشػتى َّد كمثمػػه اختػػرط فػػي البكػػاخ  ,كمثمػػه ٍ
ك"اختىػ ىػر ى
اختىػ ىرؽ المجػػاؿ ى
الجػ ٌ

اصطىفى" ,ك" ٍانتىقى"ٓ.
عينا ,كلمداللة عمى االختيار " ٍ
أجهزة األمف" دخؿ فيها ن
تار"ٍ " ,
اخ ى
تـ ,كلبلتٌخاذ نحك اشتكل كلمتٌفاعػؿ
البا ,نحك ى ىممتيه فا َّ
يقكؿ ابف الحاجب" :كا ٍفتى ىعؿ لممطاكعة ن
ب" ,كتػػأتي صػػيغة "ا ٍفتى ىعػ ىؿ" بمعنػػى "فى ىعػ ىؿ فى ًعػ ىػؿ نحػػك قػرأت كاقتػرأت
نحػػك اجتىػ ىكركا كلمتٌصػ لػرؼ نحػػك ا ٍكتى ىسػ ى
ُ

ِ
ّ

العممية ,بيركت,
السيكطي ,همع الهكامع في شرح جمع الجكامع ,جّ ,تحقيؽ أحمد شمس الديف ,دار الكتب
ٌ
طُُٖٗٗ ,ـ ,صِٖٔ
انظر ,المصدر نفسه ,جّ ,صِٗٔ
حسكف ,ر ا هادم ,التداخؿ الصرفي ,مجمة األستاذ ,العدد َِّ َُِِ ,صِِّ

ْ

المعجـ الكسيط  ,جُ ,إبراهيـ أنيس كرفاقه ,باب خرط ,مجمع المغة العربية  ,مكتبة الشركؽ ,القاهرة,ََِْ ,

ٓ

عكاشة ,محمكد ,البناخ الصرفي في الخطاب المعاصر ,صّٔ.

صِِٕ
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اعتى ىم ػؿ فػػي ىع ًمػػؿ ,ُ" ...كتػػرل
ػؼ كاختى ى
كخ ًطػ ى
ى
ب فػػي ىك ًسػػب ك ٍ
ط ٍف ػت ,كلمزيػػادة عمػػى معنػػاا كقكلػػؾ ا ٍكتى ىس ػ ى
ً
فية عمػػى معنػػى
الباحثػػة أف صػػيغة "ا ٍفتى ىع ػؿ بمعنػػى فىعػػؿ" ذلػػؾ مػػف قبيػػؿ تعػػاكر أكثػػر مػػف صػػيغة ص ػر ٌ
استى ٍف ىع ىؿ بمعنى أى ٍف ىع ىؿِ ,نحػك
تطرقت إليه الباحثة حناف عمايرة في حديثها عف مجيخ " ٍ
كاحد ,كهك ما ٌ
"كمث ع الععزٍ اسْ عتَوْقَذَ وععبسًا" [البقػرة ]ُٕ/فاسػػتكقد بمعنػػى أكقػػدّ ,كمػػف معانيهػػا المبالغػػة فػػي المعنػػى نحػػك
ب في الكسب ,كا ٍقتى ىد ىرل أم بالغ في القدرة كتأتي لممشاركة اشترؾ ,كاٍلتى ىح ىـ)
ت الماؿ ,كا ٍ ى
ا ٍكتى ىس ٍب ي
ط ىر ى
صبكا عصػبة ,كمػف معانيػه إظهػار أصػؿ
كمف معانيها حدكث صفة "بمعنى صار" ا ٍفتىقى ىر كا ٍفتىتىف كاعتى ى
اعتىظى ىـ أظهر العظمةْ.
اعتى ىذ ىر" أم أظهر عذرا ك ٍ
الفعؿ " ٍ
المفارقة بين انفعل وافتعل
"انفى ىع ػ ىػؿ كا ٍفتى ىع ػ ىػؿ" لهم ػػا معن ػػى المطاكع ػػة ,فم ػػا ال ػػذم اس ػػتدعى كج ػػكد ص ػػيغتيف؟ يب ػ ٌػيف
الص ػػيغتاف ٍ
أف ذلؾ يعكد إلى ظاهرة اإل ناخ في بعض الصيغ ,حيث يستعاض عػف
حسكف ٌ
الباحث ر ا هادم ٌ
صػػيغة بصػػيغة أخػػرل ك نػػاخ صػػيغة "ا ٍفتى ىعػ ىػؿ" عػػف صػػيغة " ٍانفى ىعػ ىػؿ" فػػي الكثيػػر مػػف األفعػػاؿ ,فصػػيغة
طع ,لكف ذلؾ ال يتأتى في كؿ األفعاؿ فػبعض
فانقى ى
" ٍانفى ىع ىؿ" تستعمؿ لممطاكعة مف "فى ىع ىؿ" نحك قطعته ٍ
األفعاؿ المجردة في المطاكعة تبدأ بأصكات ال يناسبها أف تسبؽ بنكف المطاكعة ,ف ذا جاخت القاؼ
بعد نكف المطاكعة ,فذلؾ ال يسكغ في الراخ أف تأتي بعد نكف المطاكعػة ,فػبل يجػكز أف تقػكؿ "رفعتػه

ُ

ِ

المفصؿ في عمـ العربية ,جُ ,تحقيؽ فخر صالح قدارة ,دار عمار ,عماف
انظر ,الزمخشرم ,محمد بف عمر,
ٌ
األردف ,طُ ,ََِْ ,صِْٖ
انظر ,سيبكيه ,الكتاب ,جْ ,تحقيؽ عبد السبلـ هاركف ,مكتبة الخانجي ,القاهرة ,طُِِٖٗ ,ـ صَٕ ,كانظر
ابف السراج ,محمد بف سهؿ ,األصكؿ في النحك ,جّ ,تحقيؽ عبد الحسيف الفتمي ,مؤسسة الرسالة ,بيركت,

طّ ,ُٗٗٔ ,صُُٕ كانظر ,عمايرة ,حناف ,معاني الزيادة في الفعؿ الثبلثي في المغة العر ٌبية ,مجمة المجمة
اإلنسانية ,صَّّ.
االسبلمية لمبحكث
ٌ

 3انظر ,عمايرة ,حناف ,معاني الزيادة في الفعؿ الثبلثي في المغة العر ٌبية ,مجمة المجمة االسبلمية لمبحكث
اإلنسانية ,صَِّ
ٌ
ْ

شبلش ,هاشـ ,أكزاف األفعاؿ كمعانيها ,صُٗ
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مما يد ـ ببعض تمؾ األصكات التي يبدأ بها المجػرد مػف أفعػاؿ المطاكعػة,
فانرفع" كذلؾ ألف النكف ٌ
المحبب في تمؾ المكا ع لجأ العرب إلػى صػيغة بديمػة فػي
كلمتخمص مف ذلؾ التنافر الصكتي ير
ٌ
افتعؿُ ,يقكؿ األسترباذم ""كيكثر إ ناخ افتعؿ عف ٍانفى ىع ىؿ فػي مطاكعػة مػا فػاؤا الـ ,أك راخ ,أك كاك,
أك نػػكف ,أك مػػيـ ,نحػػك ألمػػت الجػػرح فالتػػأـ كال نقػػكؿ انػػؤلـ ككػػذا :رميػػت بػػه فػػارتمى كال نقػػكؿ انرمػػى,
ككصػػمته فاتٌصػػؿ ,ال انكصػػؿ ,كنفيتػػه فػػانتفى  ...كذلػػؾ ألف هػػذا الحػػركؼ ممػػا تيػػد ـ النػػكف السػػاكنة
فيها ,كنكف ٍانفى ىع ىؿ) عبلمة المطاكعة ,ف يك ًرا طمسها"ِ.
كمما جاخ عند مستغانمي بصيغة المطاكعة جاخ عمى الكجهيف ٍانفى ىع ىؿ كا ٍفتى ىع ىؿ):
 "دعيني إذف أنحشر معك يكـ الحشر حيف تككنيف ألككف نصفؾ اآلخر"" -ف ٌكرت كأنا أنصرف نحو رفتي ,أل ٌير ثيابي"

ّ

ْ

 "...أك ربما يقدر ما يمزمه مف الكقت كي ينصرف ع ّني إلى مهامه"ٓ.جاخت صيغة " ٍانفى ىع ىؿ " عند مستغانمي بمعنى االستجابة لمفعػؿ أم

ػمف معناهػا المعتػاد ,كمػا

يكػػكف فعػػؿ اسػػتجابة عػػادة هػػك فعػػؿ الزـ فاعمػػه مػػف قبيػػؿ "الفاعػػؿ القػػائـ بػػه الفعػػؿ" مثػػؿ "مػػات فػػبلف"
الحقيقي ,هك المنفٌػذ لمفعػؿ متصػرفنا فيػه محػدثا لػه كلػيس
حقيقي ,فالفاعؿ
بمعنى أف الفاعؿ فيه ير
ٌ
ٌ
فاعػػؿ الرتبػػة المنفٌػػذ لمحػػدثٔ ,كعمػػى ذلػػؾ ال يمكػػف أف يقتػػرف فعػػؿ صػػيغة ٍانفى ىعػ ىػؿ) إال بفاعمػػه المنفٌػػذ,
رؼ نحػك" "ينصػرؼ عنػي"
صػ ى
كهك المفعكؿ في المنطؽ ,أك يقترف بفاعمه كشبه جممة لمتعدية مثػؿ ٍ
"ان ى
ك"أى ٍن ىح ًشر معؾ".
ُ
ِ
ّ

انظر ,حسكف ,ر ا هادم ,التداخؿ الصرفي ,صَِّ
األسترباذم ,شرح الشافية ,جُ ,صََُُٖٗ-
مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صُِٖ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُّٓ

ٔ

انظر ,صفا ,فيصؿ ,الكظيفة كتحكالت البنية ,عالـ الكتب الحديث ,إربد -األردف ,ََُِ ,صُُٓٔ-

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِْٓ
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رد الشػيخ عػػف كجهػػه,
ػي كمػا جػػاخ فػي المسػػاف" :الصػػرؼ ٌ
ص ى
ٍ
ػرؼ مػػف ى
فان ى
صػ ىرؼ كمعنػػاا المعجمػ ٌ
انص ػ ىػرؼ"ُ ,فانصػ ػراؼ الش ػػيخ اس ػػتجابة لم ػػف أكق ػػع فع ػػؿ الص ػػرؼ ,كداللت ػػه
ص ػ ٍػرفنا ى
ص ػ ىػرفىه يص ػ ًػرٍفه ى
المعاصرة ال تخرج عف هذا الداللة مف حيث التٌحكؿ عف شيخ ما ,كالبعد عنه باستجابة لمػؤثٌر مػا,
ػي ,كاإلهمػ ػػاؿ كعػ ػػدـ االهتمػ ػػاـ مجازٌيػ ػػاِ ,كهػ ػػك مػ ػػا جػ ػػاخ عنػ ػػد
كمغػ ػػادرة المكػ ػػاف عمػ ػػى المعنػ ػػى
ٌ
الحسػ ػ ٌ
مس ػتغانمي ,كلػػـ تتعػ ٌػداا فكػػاف تكظيػػؼ تمػػؾ الصػػيغة

ػػمف ذلػػؾ المعنػػىل لػػذلؾ كػػاف اقت ػراف الفعػػؿ

المطاكع انصرؼ مقترننا بما يحدد الكجهة ,بعد ترؾ المكاف مف خبلؿ شبه الجممة الظرفيػة أك الجػار
م.
المهمؿ عمى المعنى المجاز ٌ
كالمجركر ,في تحديد الشيخ ي
ً
الم ىحػ ِّػددة لشػػخص ير ػػب البطػػؿ بمبلزمتػػه حتػػى النهايػػة,
فالفعػػؿ "أى ٍن ىحشػر" اقتػػرف مػػع شػػبه الجممػػة ي
الحسي لمفعؿ مف قبؿ فاعؿ منفٌذ مستجيب) ,فمف معػاني حشػر المعاصػرة
كذلؾ ينسجـ مع المعنى
ٌ
" ػػغط كادخػػاؿ شػػيخ مػػا الجسػػـ المتحػ ٌػرؾ) بقػ ٌػكة بػػيف شػػيئيف ,كهػػذا الداللػػة لػػكف مػػف الجمػػع كسػػكؽ
الشيخ التٌجاا كمك ع محدد"ّ ,كسكؽ الشيخ التجاا معيف ,يعني أف ذلؾ الشيخ فاعؿ منفٌذ كليس
معينن ػا ,ككمٌهػػا اقت ارنػػات
ػاعبل مػػؤثٌنرا ,كجػػاخ االقت ػراف مػػف قبيػػؿ سػػكؽ الشػػيخ لمك ػػع ي ػػـ
فػ ن
شخصػػا ٌ
ن
جاخت لصيغة " ٍانفى ىع ىؿ" بمعنى المطاكعة ,لمفاعؿ الحقيقي ير الظاهر في التركيب.
أما صيغة افتعؿ في الركايات فتناقشها الباحثة مف خبلؿ بعض النماذج.
" -يصمت ناصر ثـ يحتضنني كيقكؿ"

ْ

 "كال يزعجؾ أف يحتضنك بيدين ممطختيف بالدـ؟" "امتدت يده تستكقفني كتجذبني نحكا"ُ
ِ

ُ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جٗ ,باب الصاد فصؿ الفاخ ,صُٖٗ
داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُّّ

ّ

داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صّٖٓ.

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَِٓ

ْ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَِٖ
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" -امتدت يده اليمنى نحك شعرم"

ِ

 -تمتد يداه لترفع عف رأسي طاخ نسيت أف أخمعه"

ّ

أف المبالغة هي إحدل المعاني التي كردت عند مستغانمي في صػيغة "ا ٍفتى ىعػؿ" فػي
كترل الباحثة ٌ
المؤدياف لمحركة ,فاحت ف
ككثير ما يقترف الفعؿ احت ف باليديف ,كهما الع كاف
نا
الفعؿ "احت ف",
ٌ
ػعية جػػاخت عنػػد محمػػد محمػػد داكد
ػي ,لحركػػة مك ػ ٌ
فعػػؿ حركػ ٌ

ػعية الخاصػػة
ػػمف الحركػػات المك ػ ٌ

بجارحة اليػدْ ,كجػاخ فػي المسػاف "الح ػف :مػا دكف اإلبػط إلػى الكشػح ,كقيػؿ هػك الصػدر كالع ػداف
ٓ
البا ما تقترف بالع ػك
كما بينهما ,كالجمع أح اف" ٌ ,
كبينت الدراسة مسبقناٌ ,
أف الحركة المك عية ن
ٔ
ػعية ,كحركتػػه مرٌكبػػة يػػر
المػػؤدم لهػػا  ,كمػػف المبلمػػح ٌ
الليػػة لمفعػػؿ "احت ػػف" الحركػػة ,كالمك ػ ٌ
الد ٌ

مكررة ,تشارؾ اليد في إنجازها بقدر كبيرٕ ,كتػرل الباحثػة فػي المممػح األخيػر  -مممػح اقتػراف الفعػؿ
مممحػا
عممية الحركة ,كهك ما يمكف لنا أف نجعمػه
الحركي بالع ك المؤدم -المممح األهـ في تنفيذ ٌ
ن
ًّ
المؤدم).
دالليا لؤلفعاؿ التي تصدر عف ع ك ما مممح اقتراف الحركة بالع ك
ٌ
أمػػا "احت ػػف"
كمػػا يعنينػػا فػػي مػػا تقػ ٌػدـ صػػيغة "ا ٍفتى ىع ػ ىؿ" ,فالفعػػؿ عمػػى أصػػمه قبػػؿ الزيػػادة ىح ى ػػف ٌ
فالزيػادة لممبالغػػة ,كجػػاخت عنػد مسػػتغانمي بمػػا يناسػب المكقػػؼ ,نحػػك مكقػؼ احت ػػاف ناصػػر ألختػػه
أخ
بمشاعر العطػؼ كالمػكدة التػي تمثٌػؿ إحػدل المبلمػح
الدالليػة لمفعػؿ ,فهػي كثيػرة كمبػالغ فيهػا عنػد و
ٌ
مثػؿ ناصػػر الػػذم لػػـ يكػػف أصػ نػبل مكافقنػػا عمػػى زكاجهػا ,كهػػك مػػف باعػػدت الحيػػاة ,كظركفهػػا بينػػه كبػػيف
شقيقته ,كهػك مػف ينػكم السػفر قر نيبػا خػارج الػببلد ,فعنػدما ي ٌػمها الب ٌػد أف يحمػؿ لهػا مشػاعر تفػيض
ُ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِٖٓ

ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُّٕ

ِ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَُٖ
انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صّْْ

ٓ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جُّ ,باب النكف فصؿ الحاخ ,صُِِ.

ٕ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صْْْ

ٔ

انظر الفصؿ الثاني ,صَٓ
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ػادم , ,فالمبالغػػة فػػي اسػػتعماؿ صػػيغة "ا ٍفتى ىعػػؿ" أنسػػب مػػف "فى ىعػػؿ"
ػ ِّػـ و
أخ ألختػػه فػػي ظػػرؼ عػ ٌ

عػػف

"ح ى ػ ىف" فػػي مثػػؿ هػػذا السػػياؽ ,كال يمكننػػا أف نقػػكؿ التٌكمٌػػؼ ,فسػػياؽ احت ػػاف أخ ألختػػه الكحيػػدة ,ال
ى
يمكف أف يككف تكمٌفنا.
بينمػػا يػػأتي التكمٌػػؼ فػػي تسػػاؤؿ ناصػػر "يحتضررنك بيرردين ممطّختررين بالر ّردم" ,فاليػػداف الممطختػػاف
بدماخ أبناخ الكطف ,ال يمكف أف يحت ػنا بمممػح العطػؼ ,كالػكد ,كالمحبػة فػي الفعػؿ "احتى ى ػ ىف" كانمػا
يكػػكف ذل ػػؾ بداللػػة التكمٌػػؼ كالمشػػقة ,فالنقي ػػاف ال يجتمعػػاف ,ف ػػبل يجتمػػع القت ػػؿ كاإلج ػراـ ف ػػي ح ػػؽ
معػػا,
األبريػػاخ ,كالػ ٌ
تتقبػػؿ احت ػػانه بػػاقتراف ييظ ًهػػر ٌ
ػكد كالمحبػػة فػػي شػػخص كاحػػد ,فالزكجػػة ٌ
النقي ػػيف ن
فتق ػػكؿ الكاتب ػػة عم ػػى لس ػػاف أخ ػػي البطم ػػة ناص ػػر ف ػػي تس ػػاؤله المكج ػػه لمبطم ػػة حي ػػاة " كال يزعج ػػؾ أف
ػؤدم فقػط,
يحتضنك بيدين ممطختيف بالدـ؟" فاالقتراف لـ يكف هنػا اقتػراف الفعػؿ الحركػي بالع ػك الم ٌ
الس ػياؽ الػػذم يفػػرض النعػػت الػػذم
كاٌنمػػا الع ػػك المػػؤدم لمحركػػة المكصػػكؼ بػػالتٌمطٌ بالػػدماخ ,كهػػك ٌ
نمجػأ إليػه لمتكسػػعةُ ,كمػف ثػ َّػـ ك ػكح الرسػػالة المغكيػة ,فالقصػد اقتػراف صػيغة التكمٌػػؼ لمفعػؿ بالع ػػك
المؤدم مكصكفنال لذلؾ تح ٌػكؿ معنػى الزيػادة فػي الفعػؿ مػف البالغػة كالكثػرة ,فػي مثػؿ اكتسػب كاكتػرث
إلػػى التكمٌػػؼ ,فػػالتكمٌؼ مػػف المعػػاني التػػي ت ارهػػا الباحثػػة تبػػرز فػػي صػػيغة "ا ٍفتى ىعػػؿ" نتيجػػة اقترانهػػا بمفػػظ
معيف.
ٌ
عية الخاصة بجارحة اليدِ ,فقد يخػرج إلػى المعنػى
كأما الفعؿ ٌ
"مد" كهك مف أفعاؿ الحركة المك ٌ
م مف خبلؿ الزيادة في صيغة افتعؿ" امتد" لمداللة عمى معنػى الزيػادة كالتكاصػؿّ ,ف ػ "السػياؽ
المجاز ٌ
في
يحفؿ بالكثير مف القرائف
الحالية ,ك ٌ
ٌ
تحكؿ هذا المفردات مف معناها المعجمي ك ٌ
المقالية التي ٌ
الصػر ٌ
ُ

ِ
ّ

انظر ,األسترباذم ,شرح الر ي لكافية ابف الحاجب ,القسـ األكؿ ,مجُ ,دراسة كتحقيؽ حسف الحفظي ,دار
أف النعت تكسعة
الثقافة كالنشر في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ,طُ ,ُٗٔٔ ,صٗٗٗ .القصد ٌ
المغكية.
لتك يح القصد مف الرسالة
ٌ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,الجدكؿ صُٔ
انظر ,المصدر نفسه ,صَْٕ
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ػي ,هػػك قمػػة هػػذا السػػياؽ الحتكائػػه عمػػى كػػؿ
ػى نحػ ٌ
ػكم ,يؤخػػذ مػػف السػػياؽ كالػػى معنػػى داللػ ٌ
إلػػى معنػ ن
الكظيفية"ُ.
المعاني
ٌ
كبناخ عمى سياؽ اقتراف الفعػؿ امت ٌػد) ,كظٌفتػه مسػتغانمي فػي أكثػر مػف مك ػع ألكثػر مػف داللػة
الد ارسػػة ,كهػػك االقت ػراف بجارحػػة اليػػد ,ككمٌهػػا جػػاخت
حقيقيػػة ,كمجازٌيػػة مػػف أهمهػػا مػػا يعنينػػا فػػي هػػذا ٌ
ٌ
بمعنػػى المطاكعػػة ,فاليػػد ال تممػػؾ اإلرادة لتمتػػد ,كهػػك مػػا أشػػارت إليػػه الباحثػػة مسػػبقنا بمػػا ييطمػػؽ عميػػه
فاعؿ الرتبػة المنفػذ كالمسػتجيب لمػؤثر يػر ظػاهر) ,كلػيس الفاعػؿ عمػى الحقيقػة ,لػذلؾ كػاف معنػى
ألنهػا
ػي ,ذلػؾ ٌ
الزيادة في الفعؿ معنى المطاكعة ,فأفعػاؿ المطاكعػة عػادة مػا يكػكف فاعمهػا يػر حقيق ٌ
المسػػتجيب ,كلػػيس المنفٌػػذ المػػؤثٌر مثػػؿ "انفػػتح البػػاب" ,فالبػػاب هػػك المنفٌػػذ المسػػتجيب,
تقتػػرف بالمنفػػذ ي
المنفٌذ المؤثٌر الذم فتح الباب ,كعمى ذلؾ فع ك اليػد بالنسػبة لمفعػؿ "امتػد" بصػيغة المطاكعػة
كليس ي
منفٌػذ مسػػتجيب ,فكػكف محػػكر الحػػديث هػي اليػػد ,كهػي ذيػػؿ االقتػراف ,كهػي منفٌػػذ مسػتجيب ,فعػػادة مػػا
تقترف بفاعؿ لفعؿ بصيغة المطاكعة " ا ٍفتى ىعؿ" أك "ا ٍنفى ىعؿ".
كمثؿ هذا األفعاؿ امتد) ما يطمؽ عميه " أفعاؿ الك ع) " ,"state verbsكهي األفعاؿ التي
ػندا إليػػه يػػر الفاعػػؿ الحقيقػػي"ِ ,لػػذلؾ فػػي أفعػػاؿ الحركػػة يكثػػر اقترانه ػا بأع ػػاخ
تتطمػػب عػػادة مسػ ن
ػتجيبا ,كعمػػى األ مػػب يكػػكف الفاعػػؿ جارحػػة اليػػد كمرادفاتهػػا مثػػؿ
الجسػػد ,بكصػػفها فػ ن
ػاعبل منفٌػػذا مسػ ن
ػي المسػند,
الساعد كالذراع ,فزيادة المطاكعة تؤثٌر في الجانب
التركيبي لبنػاخ اقتػراف بػيف الفعػؿ الحرك ٌ
ٌ
ػكم,
كالفاعؿ المسند إليػه ,فػ
في تتقػاطع فيػه المككنػات الج ٌ
مميػة األخػرل ,الصػكتي كالنح ٌ
ٌ
ػ"المككف الصػر ٌ

ُ
ِ

كشؾ ,أحمد ,النحك كالسياؽ الصكتي ,صْٖ
كتحكالت البنية ,عالـ الكتب الحديث ,إربد-األردفََُِ ,ـ ,صٗٔ
صفا ,فيصؿ ,الكظيفة ٌ
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ػكم دائػرم مفتػكح يػر منفػؾ العناصػر ,يناسػب سػياؽ الحػاؿ كي ارعػي
ك
المعجمي عمى هيئػة اقتػراف لغ ٌ
ٌ
مقت ى الكبلـ"ُ.
اقتران صيغة "تف َّعل"
العيف ,كيككف عمى
تفعؿ" ما زيدت التٌاخ في ٌأكله مع ت عيؼ ٍ
صيغة " ٌ

ػربيف :المطاكعػة التػي

َّ
كسػ ػػر ,فهػ ػػذا
ػع ,ك ىك َّس ػ ػرتيه فتى َّ
تػ ػػد ٌؿ عمػ ػػى التكثيػ ػػر مػ ػػف ٌ
فعػ ػػؿ فػ ػػبل يتعػ ػ ٌػدل ,نحػ ػػك قكلػ ػػؾ" :قط ٍعتيػ ػػه فتقىطٌػ ػ ى
ِ
كتممتيػػه :أم نسػػبته إلػػى قػػيس كن ػزار كتمػػيـ,
فقيسػػتيه ٌ
لممطاكعػػة"  ,أك التػػي تػػدؿ عمػػى النسػػبة ٌ
كنزرتيػػه ٌ

كتتمـ ,أك لمتعدية نحك عمٌمته فتٌعمٌـّ ,كيأتي لمتكمٌؼ إذا أراد الرجؿ أف ي ً
دخؿ نفسػه فػي
قيس كتى ٌنزر َّ
فتى ٌ
ي
ٌ
كتحمَّػـ"ْ ,كلجعػؿ
أمر حتى يي اؼ إليه ,كيككف مف أهمه ف ٌنؾ تقكؿ :تىفى ٌعػؿ ,كذلػؾ تش ٌ
كتبصَّػر ,ى
ػجع ,ى
ٓ
فتحجر".
"حجرته
ٌ
اسما ال مصدرا"  ,مثؿ ٌ
الشيخ أصمه إذا كاف أصمه ن

تكسػػدتهل أم
كمػػف معػػاني "تىفى َّعػؿ"" :االتخػػاذ كنقصػػد بػػه اتخػػاذ الفاعػػؿ المفعػػكؿ أصػ نػبل لمفعػػؿ نحػػك ٌ
تهجػػد
اتخذتػػه كسػػادة ,كتبنيػػت أحمػػد ,اتخذتػػه ن
ػزكد اتٌخػػذا ز نادا ...كمػػف معانيهػػا التٌجنػػب نحػػك ٌ
ابنػػا كتػ ٌ
ٔ
ػأدب
ػذمـ جانػػب الػذـ  ,كيكػػكف ألخػػذ الشػػيخ نحػػك تعمٌػػـ كتفقٌػػه كتػ ٌ
جانػب الهجػػكد ,تػػأثٌـ جانػػب اإلثػػـ ,كتػ ٌ

تأيمػػت الم ػ أرة صػػارت ٌأي نمػػا ...تمػ ٌػكؿ صػػار ذا مػػاؿ...
 ...كالصػػيركرة صػػيركرة الفاعػػؿ أصػػؿ الفعػػؿ ٌ

ُ

ِ
ّ

تعميمية ,سهى فتحي نعجة ,جريدة الرأم,
كظيفية
ال كابط كالمعاني ألحرؼ الزيادة في الصرؼ العربي مقاربة
ٌ
ٌ
ِٔhttp://alrai.com/archive/2016-08-26/2016 ,َُِٔ /ٖ /
المبرد ,المقت ب ,جُ ,صُِٔ
ابف الحاجب ,شرح الشافية ,جُ ,صَُْ

ْ

سيبكيه ,الكتاب ,جْ ,صُٕ.

ٔ

شبلش ,هاشـ طه ,أكزاف األفعاؿ كمعانيه ,صٕٗ

ٓ

ابف الحاجب ,شرح الشافية ,جُ ,صَُٓ
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تهجػر تشػ ٌػبه بالمهػاجريف ,ككػذلؾ تقػ ٌػيس تشػبه بقػيس عػػيبلفُ  ...كيػأتي معناهػا لمتحػ لػكؿ
لمتشػبيه مثػؿ ٌ
حجر كمثمه تخمر العصيرِ.
تحكؿ نا
ٌ
تحجر الطيف ٌ
تقدم بنا السفر فقدنا شيئا"ّ.
 "ثـ كمما ّتقدم بنا الزواج ال نعكد ندرم مع مف نحف نعيش"ْ.
 "ثـ كمما ّتقدم بي العمر"ٓ.
 "...مف جممة ما فقدت مف أشياخ جميمة ,تركتها خمفي ,كمما ّ -الجزائري يتقدم والصحراء تتراج "

6

ػي
ترل الباحثة ما جاخ عند مستغانمي مف اقترانات
ٌ
تخص صيغة تىفىعَّػؿ) ,تمثٌمػت فػي فعػؿ حرك ٌ
ػدرج ,كهػػك معنػػى جػػاخ نتيجػػة اقتػراف الفعػػؿ بألفػػاظ
كاحػػد "تقػ ٌػدـ" ككظٌفتػػه فػػي اقت ارنػػات ٌ
لغكيػػة بمعنػػى التػ ٌ
ػيئا فػػي مهمػػة,
تفػػرض معنػػى التػػدرج كػػالعمر مػ ن
ػيئا فشػ ن
ػثبل ,فتق ػ لدـ العمػػر ال يػػأتي م ػرة كاحػػدة ,كاٌنمػػا شػ ن
ككػػذلؾ الػػزكاج كالقصػػد منػػه مػػدة الػػزكاج)ٕ ,فػػالزمف بعمكمػػه متػػدرج ال يػػأتي مػرة كاحػػدة ,ككػػذلؾ كػػاف
الشعار الذم حممه أهؿ الجزائر" ,الجزائرم يتقدـ كالصحراخ تتراجع" فتق لدـ ال لدكؿ ال يككف مرة كاحدة,
متدرنجا ,كذلػؾ المعنػى مػا أشػار إليػه هاشػـ شػبلش حيػث حصػكؿ الفعػؿ مػرة بعػد مػرة ,نحػك
بؿ يأتي ٌ
كتبصر كتس ٌػمع  ..عمػؿ شػيخ بعػد شػيخ فػي مهمػةٖ,
تجرعتهل أم شربته جرعة جرعة ,ككذلؾ تفهٌـ
ٌ
ٌ
"تقدـ".
كعمى ذلؾ انعكست االقترانات
المغكية عمى معنى ٌ
ٌ

ُ

شبلش ,هاشـ طه ,أكزاف األفعاؿ كمعانيه ,صٗٗ

ِ

شبلش ,هاشـ طه ,أكزاف األفعاؿ كمعانيه ,صَُُ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صّٕ

ّ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُٗٓ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِٕٗ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صُْ

ٖ

شبلش ,هاشـ طه ,أكزاف األفعاؿ كمعانيها ,صٕٗ

ٕ

لمتك يح انظر الفصؿ الثاني ,صّٗ
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مممح ػ ػػا ًّ
دالليػ ػ ػا لمفع ػ ػػؿ نتيج ػ ػػة تم ػ ػػؾ الزي ػ ػػادة,
ػدرج
ن
كبن ػ ػ ن
ػاخ عم ػ ػػى م ػ ػػا تق ػ ػ ٌػدـ ,أص ػ ػػبحت ص ػ ػػفة الت ػ ػ ٌ
ػى ص ػ ػػار
ف ػ ػػاقتراف الفع ػ ػػؿ ف ػ ػػي س ػ ػػياقات ٌ
معين ػ ػػة ,كج ػ ػػه معن ػ ػػى الزي ػ ػػادة ف ػ ػػي الفع ػ ػػؿ إل ػ ػػى معن ػ ػ ن

ػ ػػمف

ـ)الداللي ػ ػػة عنػ ػ ػػد محم ػ ػػد محمػ ػ ػػد داكد
تقد
مبلمح ػ ػػه
ػدرج" ,فمػ ػ ػػف مبلم ػ ػػح الفعػ ػ ػػؿ ٌ
ٌ
ٌ
الداللي ػ ػػة ,كهػ ػ ػػك "الت ػ ػ ٌ
الحركػ ػ ػػة ,االنتقػ ػ ػػاؿ ,السػ ػ ػػير إلػ ػ ػػى األمػ ػ ػػاـ)ُ ,كبنػ ػ ػػاخ عمػ ػ ػػى الزيػ ػ ػػادة فػ ػ ػػي الصػ ػ ػػيغة ,يمكػ ػ ػػف إ ػ ػ ػػافة
ػياقي لمفعػ ػػؿ فػ ػػي
ػي جديػ ػػد ,كهػ ػػك مممػ ػػح فر ػ ػته الزيػ ػػادة فػ ػػي الصػ ػػيغة ,كالتصػ ػػنيؼ السػ ػ ٌ
مممػ ػػح داللػ ػ ٌ
ػدرجل القت ارن ػ ػػه بم ػ ػػا
ػياقية أي ن ػ ػػا ,حي ػ ػػث تتج ػ ػػه اقت ارن ػ ػػات الفع ػ ػػؿ الس ػ ػ ٌ
تعبيػ ػ ػرات س ػ ػ ٌ
ػياقية إل ػ ػػى فكػ ػ ػرة الت ػ ػ ٌ
إم ػ ػػا بمف ػ ػػظ يش ػ ػػير إل ػ ػػى ال ػ ػػزمف مث ػ ػػؿ العم ػ ػػر ,أك بقرين ػ ػػة
يش ػ ػػير إل ػ ػػى ال ػ ػػزمف عم ػ ػػى الم ػ ػػدل البعي ػ ػػدٌ ,
تقدـ".
مي ٌ
عقمية تسشير إلى الزمف ,في مثؿ "تىق لدـ بنا الزكاج" أك " الجزائر ٌ
اقتران صيغتي (أفعل وف َّعل)
تشترؾ الصيغتاف أفعل وف َّعل ) بمعنى الكثرة كالسمب كاإلزالة كالتعدية ,حيث تناقش الباحثة
الصيغتيف في اقترانات أفعاؿ الحركة الكاردة في ركايات أحبلـ مستغانمي ,ككيؼ كظٌفت الكاتبة تمؾ
بعيدا عف تمؾ المعاني.
االقترانات ,ن
صيغة "أفعل"
مػػف معػػاني الزيػػادة فػػي صػػيغة "أى ٍف ىعػ ىػؿ" السػػمب أعجمػػت الكتػػابل أم أزلػػت عجمتػػه ,كأشػػكيتهل أم
ِ
صػ ػ ىد ال ػػزرع" بمعن ػػى اس ػػتحؽ الحص ػػاد ,كح ػػاف كق ػػت
أزل ػػت ش ػػكايته  ,كمن ػػه بمعن ػػى االس ػػتحقاؽ) ٍ
"أح ى

حصػػاداّ" ,كممػػا جػػاخ لػػدل عبػػدا الراجحػػي فػػي معنػػى أفعػػؿ :الداللػػة عمػػى الكث ػرة :أشػػجر المكػػاف,

ُ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُٔٔ.

ّ

انظر ,المصدر نفسه ,صْٔ

ِ

انظر ,شبلش ,هاشـ طه ,أكزاف األفعاؿ كمعانيها ,صَٔ
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أف الفاعػػؿ صػػار شػػيئا مشػػتقىا مػػف الفعػػؿ :أثمػػر البسػػتاف ,كمػػا د ٌؿ عمػػى الكصػػكؿ إلػػى
كالداللػػة عمػػى ٌ
العددل أخمس العدد"ُ.
ردها إلى رض كاحػد رئػيس تن ػكم تحػت
"أف هذا المعاني يجكز ٌ
كترل الباحثة حناف عمايرة ٌ
لكائه مف ير تكمٌؼ ,أال كهك الصيركرة ,كأما إف كاف االحتجاج بداللة "أى ٍف ىع ىؿ" في سػياؽ خػاص لهػا
عمى الكثرة ,كالمثاؿ أى ٍش ىجر المكاف) أم صار ذا شجر كثير ,ف ٌف هذا المعنػى "التكثيػر" يسػتفاد مػف
الشػػجر ,فهػػي لفظػػة دالػػة بػػذاتها عمػػى جمػػع ,مػػف يػػر أف نحتػػاج إلػػى إدراج ػػرض مسػػتقؿ ,عػػف
أ ػراض "أفعػػؿ" التػػي يػػدؿ عميهػػا"ِ ,كتػػرل الباحثػػة أف حنػػاف عمػػايرة تقصػػد بػػذلؾ الداللػػة السػػياقية,
بعيدا عف داللة الصيغة ,كالتي تتأتى مف خبلؿ مجيخ الصيغة بمفظ أشجر) ,كالتي تشتؽ
المغكية ن
ك ٌ
مف اسـ جامد الشجر) ,كهػك اسػـ الجػنس الجمعػي ,ثػـ اقتػراف الصػيغة بالمكػاف ,فػي سػيا و
ؽ الحػديث
ٌ
ػكم لمشػجر ,كتصػنيفه االسػمي اسػـ الجػنس
فيه عف كثرة األشجار في مكاف ما ,يعكس المعنػى المغ ٌ
ػي) ,عمػػى المعنػػى الػػذم يػػأتي فيػػه اقت ػراف "اشػػجر المكػػاف " ب يحػػاخ الكث ػرة ,كهػػك معنػػى إيحػػاخ
الجمعػ ٌ
المفظ ,كالمعنى الهامشي.
الهامشية كما ٌبينها محمد عبد المطٌمب "تأتي طبقنا لمك ع الػذم تحتمٌػه الكممػة فػي نظػاـ
فالداللة
ٌ
ٌ
قكية كثيقةّ ,كبذلؾ فاالقتراف المٌغكم لؤللفاظ في سياؽ
ٌ
النظـ ,كالكحدات األخرل المرتبطة به بركابط ٌ

التغيػر فػػي
تغيػر المبلمػح
الدالليػة األساسػ ٌػية لمٌفظػة المرتبطػة ٌ
بالداللػة المركزٌيػة  ,ذلػؾ ٌ
ٌ
مػا يعمػؿ عمػى ٌ

بالداللػػة الهامشػ ٌػية ,كلعػ ٌؿ ذلػػؾ مػػا
المبلمػػح
دالليػػة جديػػدة مرتبطػػة ٌ
الدالليػػة ,قػػد ييكسػػب األلفػػاظ مبلمػػح ٌ
ٌ
جع ػػؿ عب ػػدا الراجح ػػي ي ػػرل ف ػػي ص ػػيغة " أى ٍف ىع ػ ىػؿ" معن ػػى الكثػ ػرة بمعن ػػى أف الص ػػيغة ت ػػأثٌرت بس ػػياقها,
ُ
ِ
ّ

الراجحي ,عبدا ,التطبيؽ الصرفي ,صِّ ,دار النه ة ,بيركت ,ُْٖٗ ,صِّ
الثبلثي في المغة لعر ٌبية ,صَّّ
عمايرة ,حناف ,معاني الزيادة في الفعؿ
ٌ
عبد المطمب ,محمد ,الببل ة كاألسمكبية ,مكتبة لبناف ناشركف ,بيركت ,طُ ُْٗٗ ,صْٕ.


بأنها داللة الٌمفظ عمى تماـ معناا المك كع
الداللة المركزٌية ,التي "ليست سكل داللة المطابقة التي ٌ
ٌ
حددها القدماخ ٌ
له" ,انظر عبد المطمب ,الببل ة كاألسمكبية ,صْٕ
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أف الزيػػادة عمػػى
ػمي ف ػ ػ "عمػػى الػػر ـ مػػف ٌ
كاقترانهػػا المغػ ٌ
ػى يي ػػاؼ إلػػى معناهػػا األصػ ٌ
ػكم ,فاكتسػػبت معنػ ن
دالليا ال ينظر دائما إلػى قاعػدة مػا"ُ ,فػاقتراف
داللية ,ف ٌف المغة تسير نا
بنية الكممة يمنحها ن
سير ٌ
أبعادا ٌ
أحيانا.
الصيغة كسياقها يفرض عميها دالالت جديدة
ن
" -ككأنني أبمق بعنؼ أبواب قمبي"

2

أم مجال لسؤال آخر"
 "أبمق أمامي في جممة كاحدة ٌ "كما كدت ألحؽ به حتى أطمقوا الرصاص عميه" "أم انه شاهد قاتميه وىم يطمقون النار عميه"" -أطمقوا الرصاص عمى ذاكرته أمامه"

3

4

5

6

 "كانكا يطمقون الزباريد مف الشرفات عند سماع الخبر"" -أمسك فجأة بذراعي"

7

ٖ

ػى بػ ٌػيف ,مثػػؿ الكثػرة ,كػػ"أشجر" كفػػي ذلػػؾ
لػـ تكػػف الزيػػادة فػػي صػػيغة "أفعػػؿ" عنػػد مسػػتغانمي لمعنػ ن
أف هػػذا النػػكع مػػف الزيػػادة "يفيػػد التأكيػػد ,كالمبالغػػة أمػػا
تػػرل الباحثػػة مػػا ي ػراا االسػػترباذم ,حيػػث يػػرل ٌ
إف أقاؿ بمعنى قػاؿ ,فػذلؾ مػنهـ تسػامح فػي العبػارةٗ " ,مخالفنػا بػذلؾ رأم سػيبكيه  ,فجػاخ عنػد
قكلهـ ٌ
كثير ما ترداف بالمعنى نفسه مثؿ ى"ب ىك ىر ,ك ٍأب ىك ىر ,كزلته مػف المكػاف كأزلتػه
أف " أى ٍف ىع ىؿ " ك"فى ىع ىؿ" نا
سيبكيه ٌ

ُ
ِ

اإلسبلمية لمعمكـ اإلنسانية ,صَّّ
الثبلثي في المغة العر ٌبية ,المجمة
عمايرة ,حناف ,معاني الزيادة في الفعؿ
ٌ
ٌ
مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صَُّ

ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَُٓ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَّٓ

ْ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُُٔ
مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صّٓٔ

ٕ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صّّٖ

ٗ

شرح الشافية جُ صّٖ ,كانظر ,شبلش ,هاشـ ,أكزاف األفعاؿ كمعانيها ,صُِٓٓ-

ٖ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُْٗ
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كشغمه كأشغمهُ ,فيظهر مما جاخ عند سيبكيهٌ ,أنها زيػادة بنػاخ فقػط ,ال يػراد بهػا شػيخ مػف المعػاني,
ػى
كهػػك مػػا يقػػكؿ فيػػه ابػػف يعػػيش" :الغػػرض مػػف الزيػػادة تكثيػػر الكممػػة لتمحػػؽ بالربػػاعي ,ال إلفػػادة معنػ ن
ِ
لغكية تكحي بفكرة التأكيػد
كس نعا في المغة"  ,كقد جاخت الصيغة "أفعؿ" عند مستغانمي في اقترانات ٌ
ت ٌ

التأكيد كالمبالغة ,كهك ما ترل فيه الباحثة مكافقةن لرأم األسترباذم المشار إليه سابقنا.
فسياقات تكظيؼ صيغة " أى ٍف ىع ىؿ " في مثؿ الفعؿ "أ مؽ" ,تنسجـ مع فكرة التأكيػد كالمبالغػة ,ففػي
اقترانات مفتكحة مثؿ "أ مػؽ أمػامي المجػاؿ" أك أ مػؽ بعنػؼ أبػكاب قمبػي" ال تخػرج عػف فكػرة التأكيػد
كالمبالغة ,حيث كظفتها الكاتبة فػي سػياقات تحتمػؿ معنػى المبالغػة كالتأكيػد ,فػ بلؽ المجػاؿ بمعنػى
قطع عمي أم فرصػة ,كا ػبلؽ أبػكاب القمػب بعنػؼ يخمػؽ عنػد المتمقٌػي إيحػاخ بتأكيػد المعنػى ,كعبػارة
"فأمسػػؾ بػػذراعي" البػػاخ ال ازئػػدة لمتأكيػػد ,كمممػػح الثبػػات فػػي الفعػػؿ أمسػػؾ الػػذم يجمػػع بػػيف االعتصػػاـ
بالشيخ كااللتزاـ بهّ ,يكحي بالتأكيد ,ف مساؾ البطؿ ذراع البطمػة فجػأة ,فيػه نػكع مػف التأكيػد ,بقصػد
مكعدا.
منعها مف الذهاب قبؿ أف يحدد
ي
أما الفعؿ "أطمؽ" ,فهك "الفعؿ الحركي حركة انتقالية تتسػـ "بالسػرعة كالقػكة ,كشػاع اسػتعماله فػي
ٌ
فكثير مػا يقتػرف بالرصػاص أك النػار,
نا
العر ٌبية المعاصرة بمعنى القذؼ في مجاؿ اآلالت كاألسمحة"ْ,
الداللية ,تنسجـ مع فكرة التأكيد ,في سياقات تحتمؿ التأكيد نحك" :كما كدت ألحؽ بػه
كتمؾ المبلمح
ٌ
حتػى أطمقػكا الرصػػاص" "كهػـ يطمقػػكف النػار" ,ففػػي تػبلؤـ ألفػاظ االقتػراف مػا بػػيف اإلطػبلؽ كالنػػار ,أك
م ,تأكيػد منسػجـ
الرصاص إيحاخ بتأكيد الحدث ,كفػي عبػارة "يطمقػكف الز اريػد" عمػى المعنػى المجػاز ٌ
مع سياقها ,حيث لحظة فرح أكلئؾ الشامتيف بمكت بكمديف ,ففكػرة التأكيػد جػاخت مػع معػاني الزيػادة
ُ

اإلنسانية,
انظر ,عمايرة ,حناف ,معاني الزيادة في الفعؿ الثبلثي في المغة العر ٌبية ,المجمة االسبلمية لمبحكث
ٌ
صَّّ ,كانظر ,سيبكيه ,الكتاب ,جْ ,صُٔ ,كانظر ابف السراج ,األصكؿ في النحك ,جّ ,صُُٕ

ِ

ابف يعيش ,شرح المفصؿ جٕ ,صُٓٓ

ْ

المصدر نفسه ,صُّٔ

ّ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صْٕٔ
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في صيغة أفعؿ الخاصة بأفعاؿ الحركة ,عند مستغانمي ,فاقتراف الفعؿ الحركي بألفاظ معينة يػكحي
ػكم ,كسػياؽ الحػاؿ ,فكانػت االقت ارنػات بصػيغة "أفعػؿ"
بمعنى الزيادة فيه ,بمػا ينسػجـ مػع السػياؽ المغ ٌ
ػياقية متغيػرة الػػذيؿ
تتجػه نحػػك التعبيػرات السػ ٌ

ػدل ,يكافػػؽ سػػياقاتها المنسػػجمة مػػع فكػرة التأكيػػد
ػػمف م ن

كالمبالغة.
صيغة (ف َّعل)
يكهػػـ الكثيػػر مػػف
أف صػػيغة "فى َّع ػ ىؿ" تػػرد كثيػ نا
ػر بمعنػػى الكث ػرة ,كذلػػؾ مػػا أ ى
أشػػار هاشػػـ شػػبلش إلػػى ٌ
ػكييف ,أنػػه ال يػػأتي إال لمتكثيػػر ,كمػػف معانيػػه نسػػب المفعػػكؿ إلػػى أصػػؿ الفعػػؿ ظمٌمػػه نسػػبه إلػػى
المغػ ٌ
كلبيتػػه كرٌعيتػػه ,كهػػي
بحيػػاؾ اهللٌ ,
حييتػػه ,أم اسػػتقبمته ٌ
الظمػػـ ,كتػػأتي بمعنػػى اسػػتقبمته بكػػذا ككػػذا مثػػؿ ٌ
حيػػا)]  ,كمثمهػػا كمٌػػـ كسػ ٌػكل ,كلػػيس
معنػػى لمفعػػؿ[ ,ت ػراا الباحثػػة مػػف قبيػػؿ معنػػى المبالغػػة لمصػػيغة ٌ
ُ
حجػػر الطػػيف كقػ ٌػكس زيػػدل أم صػػار شػػبه الحجػػر فػػي
ت ػػعيؼ إال لمعنػػى  ,كيػػأتي لمصػػيركرة مثػػؿ ٌ
ِ
فرح ,كقػد يكػكف لممبالغػة فػي
الجمكد ,كشبه القكس في االنحناخ  ,كالت عيؼ قد يككف لمتعدية نحك ٌ
ّ
الس ػ ػػمب كاإل ازل ػ ػػة ف ػ ػػي مث ػ ػػؿ "ق ٌش ػ ػػرت الفاكه ػ ػػة" ك
الفعػ ػػؿ نح ػ ػػك ه ػ ػ ٌػدـ كحطٌػ ػػـ كقتٌػ ػػؿ"  ,كت ػ ػػأتي بمعنػ ػػى ٌ

"قمٌمت أظافرم"ْ.
ػاكنا,
ألف ٌأكؿ الم ٌعفيف يككف س ن
ك"الزيادة بالت عيؼ تككف في ير الحرؼ األكؿ مف الكممةل ٌ
كسػػر ,حػ ٌػرؾ ,كقػػد يكػػكف
كالعربيػػة ال تبػػدأ بسػػاكف أك المقطػػع العربػػي ال يبػػدأ بصػػامتيف ,كذلػػؾ نحػػك ٌ
احمار كاخ ٌار"ٓ.
احمر ,كاخ ٌر ,ك ٌ
الت عيؼ وخر الكممة نحك ٌ
المسرحي"
قدم فييا عرضو
 "سيحدث ذلؾ في الميمة التي ي ّّ
ُ
ِ

انظر ,هاشـ شبلش ,أكزاف األفعاؿ كمانيها ,مطبعة اآلداب ,النجؼُُٕٗ ,ـ ,صٕٕٓٔ-
انظر ,شبلش ,هاشـ طه ,أكزاف األفعاؿ كمعانيها ,صِٖ

ّ

عكاشة ,محمكد ,البناخ الصرفي في الخطاب المعاصر ,صَّ

ٓ

عكاشة ,محمكد ,البناخ الصرفي في الخطاب المعاصر ,صَّ

ْ

ُ

الراجحي ,عبدا ,التطبيؽ الصرفي ,صّٓ
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الثبوتية عمى هذا النحك"
يقدم لي أوراقو
 "هك الحب....دوما ّ
ّ
ً
"ألقدم شيادتي عمى الحادث"
ّ

2

3

أقدم تقري ار حال عودتو"
 "سأرسؿ له خب ار عف طريؽ الك ازرة  ...و ّ"يقدم اعترافا بيتمه"
ّ

4

5

تركػز معنػػى الزيػادة فػػي تكظيػػؼ مسػتغانمي لمصػػيغة عمػػى معنػى التكمٌػػؼ ,كجػػاخ فعػؿ كاحػػد منهػػا
ػياقية ,تكظ ػػؼ كف ػػؽ
لغكيػ ػة مفتكحػ ػة ,ككمٌه ػػا تعبيػ ػرات س ػ ٌ
ف ػػي اقت ارن ػػات ,يمك ػػف أف تين ػػاقش كاقت ارنػ ػات ٌ
سػػياقاتها ,حيػػث جػػاخت ألفػػاظ اقترانهػػا فػػي الػػذيؿ

ػػمف المفعػػكؿ الػػذم يقػػع عميػػه الفعػػؿ بشػػيخ مػػف

المشػػقة ,كلعػ ٌؿ ذلػػؾ مػػا فػػرض معنػػى التكمٌػػؼل ليكػػكف معنػػى الزيػػادة فػػي الفعػػؿ

ػػمف هػػذا السػػياقات,

رحي ,أكتقديـ أكراؽ ثبكتية ,أك تقديـ ىشهادة عمى
فتقديـ تقرير ,أك تقديـ اعتراؼ ,أك تقديـ عرض مس ٌ
المعنكيػػة ,كبػػذلؾ يف ػػرض
ػدية ك
ٌ
ق ػ ٌػية مػػا ,كمٌهػػا سػػياقات تحتػػاج لشػػيخ م ػػف التكمٌػػؼ ,كالمش ػقٌة الجسػ ٌ
االقتػراف اختيػػار المعنػػى المناسػػب ,لتمػػؾ الزيػػادة فػػي الفعػػؿ عمػػى صػػيغة "فى َّعػؿ"" ,فالسػػياؽ هػػك كسػػيمة
نحكية ,يدخؿ في تحديد المعنى المراد عند الحاجة"ٔ.
ٌ
أف
أف الكممػػة فػي سػياقها لهػا سػمكؾ يختمػػؼ عنػد إفرادهػا ,كمػف ذلػػؾ ٌ
ك"تتعػدد النمػاذج التػي تب ٌػيف ٌ
النحاة يستخدمكف بعض الكممات مثؿ كاف كصار كأصبح كداـ نكاس ل أم – أدكات -كيستخدمكنها
إف الػػذم
أفعػ ن
أف الكممػػة كاحػػدة؟ ٌ
ػاال ,كهػػذا خػػاص بحالػػة التمػػاـ ,فمػػا الػػذم فػ ٌػرؽ بػػيف الصػػكرتيف مػػع ٌ
يفػػرض عمػػى الفعػػؿ "كػػاف" أف يكػػكف أداة أك فعػ نػبل هػػك السػػياؽ ,فحػػيف نقػػكؿ" :كػػاف الجػ ٌػك ممطػ نػرا" فػ ف
ُ
ِ
ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِٓ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُٗ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُُُ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُُٕ

ٔ

كشؾ ,أحمد ,النحك كالسياؽ صكتي ,صَٓ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صْٕ
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ػمية كحػػيف يقػػكؿ
كػػاف أداة ناسػػخة – أك كمػػا يقكلػػكف فعػ نػبل
ناقصػػا" -تػػد ٌؿ عمػػى الػػزمف كجممتهػػا االسػ ٌ
ن
الشي

فرؽ
"إذا كاف الشتاخ فأدفئكني "...ف ٌف كاف هنا تستخدـ ن
فعبل ألنها في معنى الفعؿ جاخ .لقد ٌ

السػػياؽ بػػيف الصػػكرتيف بمػػا لػػه مػػف ارتباطػػات ,ؼ"كػػاف" األكلػػى عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ,ال قيمػػة لهػػا مػػف
ػي اإلسػػناد ,بينمػػا كػػاف
ناحيػػة اإلسػػناد ,فػػبل دخػػكؿ لهػػا فػػي عبلقػػة إسػ ٌ
ػنادية ,إذ هػػي خارجػػة عػػف ركنػ ٌ
الثانية جزخ مف عبلقة اإلسناد ,ألنها تقكـ بدكر المسند في الجممة"ُ.
فمهمػػة السػػياؽ التػػي ناقشػػها أحمػػد كشػػؾ فػػي تكجيػػه داللػػة "كػػاف" مػػا بػػيف تامػػة كناقصػػة ,ت اره ػا
ٌ
الباحث ػػة تنطب ػػؽ عم ػػى تكجي ػػه معن ػػى الزي ػػادة ف ػػي ص ػػيغ األفع ػػاؿ نح ػػك ف َّعرررل) ,فالس ػػياؽ المتمثٌػػؿ ف ػػي
معينة ,كالسمب كاإلزالة
االقترانات المغكية أللفاظ بعينها يفرض المعنى المناسب لمزيادة ,في سياقات ٌ
فػػي صػػيغة "فى َّعػ ىػؿ" نحػػك َّ
أف لهػػا معػػاف عػ ٌػدة ,نحػػك
رت الفاكهػػة" ك"قمَّمػ ي
"قشػ ي
ػت أظػػافرم" ,عمػػى الػر ـ مػػف ٌ
أما اقترانها بما يقبؿ فعػؿ اإل ازلػة يكجػه معنػى
المبالغة أك التكثير ,قد تىًريد في سياقات أخرل تناسبهاٌ ,
كجهػت
الزيادة فيها إلى معنى اإلزالة ,كذلؾ ما تراا الباحثة في اقترانات مسػتغانمي كسػياقاتها ,حيػث ٌ
معنى الزيادة إلػى التكمٌػؼ فػي مثػؿ "ألق ٌػدـ شػهادتي عمػى الحػادث" ,فبنػاخ االقتػراف فػي فعػؿ مػا ,يعػكد
إلى ت افر المعجـ ,كمعنى الزيادة المتاح في الفعؿ كالسياؽ.
اقتران صيغة (استفعل)
"اس ػػتى ٍف ىعؿ لمطم ػػب مث ػػؿ "اس ػػتغفر
اسػ ػتى ٍف ىع ىؿ) الطم ػػب يق ػػكؿ الس ػػيكطيٍ :
م ػػف أه ػػـ مع ػػاني الص ػػيغة ٍ
كاستعاف كاستطعـ ,أم طمب المغفرة كاالستعانة كاإلطعاـ"ِ ,كتػأتي صػيغة اسػتى ٍفعؿ يسػتى ً
فعؿ) لمع و
ػاف
ٍ ى ى
يمػا , ...كالتحػكؿ اسػتنكؽ
استى ٍ
ٌ
أص ٍػبتيه جي نػدا ,ك ٍ
عدة ,مثؿ المصادفة ٍ
جدته أم ى
اسػتى ى
كرٍمتيه أم كجدتػه كر ن
الجمؿ كاستحجر الطيفّ.
ُ

المصدر نفسه ,صُٓ

ّ

انظر ,عكاشة ,محمكد ,البناخ الصرفي في الخطاب المعاصر ,صّٖ

ِ

السيكطي همع الهكامع ,جّ ,ِٔٗ ,كانظر الجرجاني ,عبد القاهر ,المفتاح في الصرؼ ,صُٓ
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" -يستدرجني إلى ذلك االعتراف"

ُ

" -الهاكية األنثى كانت تستدرجني إلى العمق"

2

 "بعض عناكينها الكبرل تستوقفني وتستدرجني إلى قراءتيا"" -فرحت أبحث عف مك كع أستدرجو بو إلى الكالم"

3

4

 "يطمب منهـ أف يتأممكا تمؾ الصكر التي لـ تستوقفيم قبل اليوم"كلكنهـ في الختاـ لـ يككنكا ليستوقفوا النظر"
ٌ " -

5

6

" -كلكف هذا اإلهانة المهذبة ليست ما استوقفني كانما كممة أخرل شديدة التهذيب"

7

"استى ٍف ىع ىؿ" فػي المغػة المعاصػرة ,الخديعػة كالتحايػؿ ,مثػؿ
الحظت الباحثة ٌ
أف مف تكظيفات صيغة ٍ
اسػػتغبيته كاسػػتغفمته ,كاسػػتدرجته ليقػػكـ بفعػػؿ مػػا ,كهػػك مػػا شػػاع فػػي ركايػػات مسػػتغانمي بػػاقتراف الفعػػؿ
تخصيصػػا ,حيػػث لػػـ يػػرد فػػي اقتراناتهػػا المغكيػػة مػػا جػػاخ عمػػى صػػيغة "اسػػتفعؿ" يػػر الفعػػؿ
اسػػتدرج
ن
"اسػػتدرج" كالفعػػؿ "اسػػتكقؼ" ,فاسػػتكقؼ جػػاخت لمعنػػى الطمػػب بمعنػػى طمػػب كقػػكفي ,كهػػك معنػػى قػػديـ
لغكيػػة بمعنػػى الػػتبلزـ ,فكػػاف
حػػديث ,كلػػـ
يتجسػػد فػػي اقت ارنػػات ٌ
ٌ

ػػمف اسػػتخدامات المغػػة كاقتراناتهػػا

العامة.
استى ٍف ىع ىؿ) بمعنى التحايؿ ارتباطه بحػرؼ الجػر "إلػى" ,كالػذم يفيػد
كالمبلحظ في اقتراف الصيغة ٍ
انتهػاخ الغايػة ,كمػػف ث َّػـ تحديػد الغايػػة كالهػدؼ مػف الخديعػػة كالتحايػؿ ,فمػرة التحايػػؿ مػف أجػؿ القػراخة,

ُ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صَُٔ

ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُْٓ

ِ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِٓٗ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صْٖ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صْٕ

ٕ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُٖ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صٗٓ
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كمرة التحايؿ مف أجؿ البكح بكبلـ عف أمر ما ,كمرة التحايؿ مف أجؿ الكصػكؿ إلػى العمػؽ فػي أمػر
ما.
كعم ػػى ال ػػر ـ م ػػف أف محم ػػكد عكاش ػػة ط ػػرح معن ػػى اس ػػتفعؿ بمعن ػػى االس ػػتخفاؼ ,كالت ػػرؾ مث ػػؿ
استهجف كاستبعد كذكر استحقر كاستصغر كاستغبى ,كلـ ييعمٌؽ عميهاُ ,ف ٌف الباحثػة تػرل فػي صػيغة
استفعؿ التحايؿ كالخديعة ,التػي تطػرؽ إليهػا محمػد محمػد داكد فػي المعنػى الػداللي لمفعػؿ "اسػتدرج",
ف ػ ف كػػاف الفعػػؿ اسػػتدرج فػػي داللتػػه الحديثػػة يشػػيع بمعنػػى الخديعػػة كالتحايػػؿ ,فكػػذلؾ بعػػض األفع ػاؿ
نحػ ػػك" "اسػ ػػتغبى كاسػ ػػتغفؿ" تت ػ ػػمف مثػ ػػؿ ذلػ ػػؾ المعنػ ػػى ,فالتحايػ ػػؿ عػ ػػادة يكػ ػػكف نتيجػ ػػة االسػ ػػتغباخ
كاالسػػتغفاؿ ,كبالتػػالي فالداللػػة تكػػكف لمصػػيغة ,كلػػيس متعمٌقػػة باألصػػكؿ الػػثبلث ,فكػػؿ مػػف اسػػتدرج
اسػػتى ٍف ىع ىؿ) فػػي الفعػػؿ
كاسػػتغفؿ كاسػػتغبى تعطػػي معنػػى التحايػػؿ ,فكػػاف تكظيػػؼ مسػػتغانمي لمصػػيغة ٍ
لغكيػػة بمعنػػى التحايػػؿ  +حػػرؼ جػػر يحػػدد المسػػار الهػػدفي لمتحايػػؿل
الحركػػي اسػػتدرج) فػػي اقت ارنػػات ٌ
تركيبية.
لتيش ٌكؿ اقترانات
ٌ
المغوي في الروايات
ركيبي في االقتران
ّ
 البناء التّ ّمعجميػة ,ال يعنػي أف ينحسػر تككينهػا فػي المسػتكل المعجمػي ,بػؿ يتعػداا
تجمع أكثػر مػف كحػدة
ٌ
إلى المستكل التركيبيِ ,فػ"كؿ تركيب منطكؽ إما أف يككف جممة اسمية ,أك جممة فعمية ,كقد "حاكؿ
[النحػػاة] تصػػنيؼ كػػؿ التراكيػػب المنطكقػػة فػػي أحػػد هػػاتيف البنيتػػيف ,كهنػػاؾ كسػػائؿ شػػتى تعػػيف عمػػى
إدراج كػػؿ تركيػػب تحػػت نمػػط معػ ٌػيف مػػف هػػذيف النمطػػيف ,أهمهػػا الحػػذؼ ,كالترتيػػب ,كنػػكع الكممػػة,

ُ
ِ

انظر ,عكاشة ,محمكد ,البناخ الصرفي في الخطاب المعاصر ,صّٖ

المعجمية,
لغكية ,معجـ أـ تركيب ,مجمة الدراسات
انظر ,خيرم ,عبد الكاحد ,متبلزمات
ٌ
معجمية أـ متبلزمات ٌ
ٌ
صَُٗ
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ُ
إف الجممػة
طػا كثيقنػا بالداللػة
كالعبلمة اإلعرابية"  ,فػ ػ "مفهكـ الجممػة مػرتبط ارتبا ن
ٌ
التركيبيػة ,مػف حيػث ٌ

هي الميداف الذم تظهر فيه تمؾ الداللة"ِ.
بي ,ناقشها محمد يكنس عميّ:
كهناؾ معايير الكتماؿ الجممة في التراث العر ٌ
 معيػػار حسػػف السػػككت  , ...كقيػػؿ األنسػػب إ ػػافة السػػككت إلػػى المػػتكمٌـ "فكمػػا أف ال ػتَّكملـ صػػفةالمتكمـ ,كذلؾ السككت صفته أي ن ا ,كقيؿ المعتبر حسف سككت السامع"ْ.
 "معيار اإلفادة) "المراد بالمفيد ... ,دؿ عمى معنى يحسف السككت) مف المتكمٌـ عميه ,أم عمىمنتظر لشيخ وخر"ٓ .
نا
ذلؾ المفظ ,بحيث ال يصير السامع
 -معيار االستقبلؿ كيقصد به استغناخ األلفاظ عف يرها كعدـ احتياجها إليها

ٔ

 معيػػار اإلسػػناد) كالم ػراد بػػه كمػػا أك ػػح الر ػػي "أف يخبػػر فػػي الحػػاؿ أك فػػي األصػػؿ بكممػػة أكأكثر عف أخرل ,عمى أف يككف المخبر عنػه أهػـ مػا يخبػر عنػه بػذلؾ المخبػر فػي الػذكر كأخػص
به"ٕ.
كبير باعتبارها قرينةل لتمييز المسند إليه مف
اهتماما نا
ك"عبلقة اإلسناد هي قرينة اهتـ النحاة بها
ن
المسند في الجممة ,فهػي العبلقػة الرابطػة بػيف المبتػدأ كالخبػر ,كبػيف الفعػؿ كالفاعػؿ أك نائبػه"ٖ ,كتػرل

ُ
ِ
ّ
ْ

ٓ

ٔ

عبد المطيؼ ,محمد حماسة ,مف األنماط التحكيمية في النحك العربي ,صٕٔ.

دالليا ,صِِٕ
عمي ,محمد يكنس ,كصؼ المغة العر ٌبية ٌ
المصدر نفسه ,صِٕٓ

الشنكاني ,حاشية الشنكاني عمى شرح مقدمة اإلعراب البف هشاـ ,جُ ,تصحيح محمد شماـ كأبك سبلمة  ,طِ,
دار الكتب الشر ٌقية ,تكنس ,دت ,صْٕ ,كانظر ,عمي ,محمد يكنس ,كصؼ المغة العربية دالليا صِٕٓ
العممية ,بيركت,
األزهرم ,شرح التصريح عمى التك يح ,جُ ,تحقيؽ محمد باسؿ عيكف السكد ,دار الكتب
ٌ
َََِـ ,صُٔ.

انظر ,شرح التصريح عمى التك يح  ,صَِ

ٕ

األسترباذم ,شرح الر ي لكافية ابف الحاجب ,القسـ األكؿ ,مجُ ,صُٔ كانظر ,عمي ,محمد يكنس ,كصؼ

ٖ

كشؾ ,أحمد ,النحك كالسياؽ الصكتي ,صُْ

المغة العربية دالليا ,صِٕٓ

143

ػكلي ,كهػػي عبلقػػة اإلحالػػة
الباحثػػة ٌ
أف عبلقػػة اإلسػػناد تػػأتي كفػػؽ مػػا ٌبينػػه محمػػد ػػاليـ فػػي النحػػك المقػ ٌ
التركيبيػػة
ػديتاف :حاممػػة اإلحالػة ,كهػػي المقػكالت
ٌ
ػكلي إذف مقكلتػػاف قاعػ ٌ
عمػى اسػػـ "فأسػػاس النحػػك المق ٌ
الصػػدؽ ,كهػػي الجمػػؿ ج) ,فباإلحالػػة عمػػى اسػػـ ,كقػػكؿ شػػيخ بصػػددا ننػػتج
االسػ ٌ
ػمية س) كحاممػػة ٌ
كعا لدالٌة تنتج جممة"ُ.
جممة ,كمفاد هذا صكرٌيا أننا نستعمؿ االسـ باعتبارا مك ن
المغكيػػة فػػي االتٌجػػاا الخطػػي عمػػى
المعجميػػة فػػي االقت ارنػػات
ػنادية بػػيف األلفػػاظ
ٌ
ٌ
كتقػػكـ العبلقػػة اإلسػ ٌ
الكظيفي ,حيث "تتجمى العبلقة بيف المصػاحبة ,كالمسػتكل النحػكم مػف خػبلؿ د ارسػة
فكرة االستدعاخ
ٌ
ظػػاهرة الت ػػاـ ,كقػػد ذكػػر تمػػاـ حسػػاف أف المقصػػكد بهػػذا المصػػطمح التٌ ػػاـ)عمى المسػػتكل النحػػكم
عنصر وخر"ِ.
نا
"أف يستمزـ أحد العنصريف التحميمييف النحكييف
كجػاخت نمػاذج االقتػراف عنػد أحػػبلـ مسػتغانمي

ػػمف الت ػاـ فػػي الرتبػة يػػر المحفكظػةل ألنهػػا

ّ
لكنهػا
مف رتبة الفاعػؿ كالمفعػكؿ بػه ,كرتبػة الحػاؿ كالفعػؿ المتصػرؼ ,كرتبػة المفعػكؿ بػه كالفعػؿ ٌ ,

المغكيػػة فػػي أفعػػاؿ الحركػػة كفػػؽ الصػػكرة
النحكيػػة فػػي اقتراناتهػػا
فػػي الكقػػت نفسػػه تعاممػػت مػػع األنمػػاط
ٌ
ٌ
التصرؼ في الرتبة ,فكانت في مجممها
حؽ
األصؿ ,كلـ تستعمؿ ٌ
ٌ

ػمف الترتيػب األصػؿ ,كلػـ تق ٌػدـ

نكعػ ػػا مػ ػػف الثبػ ػػات التركيبػ ػػي عمػ ػػى مسػ ػػتكل الػ ػػنص ,جعمهػ ػػا تعبي ػ ػرات
كتػ ػػؤخر مػ ػػا أعطػ ػػى اقتراناتهػ ػػا ن
ػياقية ,فكانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت اقتراناتهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الزـ  +فاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ) أك
اصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػطبلحية أك تعبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
ٌ
فيػة)
فعؿ متعد  +فاعؿ  +مفعكؿ بػه) أك فعػؿ الزـ  +فاعػؿ  +شػبه جممػة جػار كمجػركر أك ظر ٌ
و
فيػ ػػة)) ,فعػ ػػؿ الزـ+
أك فعػ ػػؿ متعػ ػػد  +فاعػ ػػؿ  +مفعػ ػػكؿ بػ ػػه  +ش ػ ػبه جممػ ػػة جػ ػػار كمجػ ػػركر أك ظر ٌ
فاعؿ+الحقة الحاؿ)).

ُ
ِ
ّ

اليـ ,محمد ,المعنى كالتٌكافؽ ,عالـ الكتب الحديث ,إربد -األردف,ََُِ ,صُِٓٓ-
المغة العربية معناها كبناها ,تماـ حساف ,صُِٕ

انظر ,حساف ,تماـ ,المغة العر ٌبية معناها كمبناها ,صُِِ ,ُِّ-كانظر ,الحسيني ,حمادة محمد ,المصاحبة
المغكية كأثرها في تحديد الداللة في القروف الكريـ ,رسالة دكتك ارا ,صُُُ
ٌ
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المغكية في هذا الدراسة تختص بالمركبات الفعمية في مجاؿ أفعػاؿ الحركػة,
كمركبات االقترانات
ٌ
ي ل
ػيكعا فػػي التعبي ػرات
المغكيػػة ,ي"ي
كفػػي عمػػكـ االقت ارنػػات
ٌ
ػي مػػف أكثػػر األنمػػاط شػ ن
عتبر[ي ىع ػد] الػػنمط الفعمػ ٌ
االصطبلحية ,إذ يشكؿ نسبة شيكع عالية  ..إذا مػا قارنػاا بغيػرا مػف األنمػاط األخػرل"ُ ,كبنػاخ عمػى
ٌ
ػي
تقسػػـ الباحثػػة هػػذا الجزئيػػة
ٌ
ذلػػؾٌ ,
الخاصػػة باقت ارنػػات الفعػػؿ الحركػػي مػػا بػػيف اقت ارنػػات الفعػػؿ الحركػ ٌ
المتعدم.
البلزـ ,كاقترانات الفعؿ الحركي
ٌ
الال زم
اقتران الفعل الحركي ّ
جػػاخت إحػػدل تقسػػيمات العربيػػة لمفعػػؿ مػػف حيػػث المػػزكـ ,كالتعػػدم بصػػكرتيف :فعػػؿ الزـ يكتفػػي
بفاعمه ,كفعؿ متعد ال يكتفي بفاعمه ,بؿ يتعدل إلى مفعػكؿ بػه ,يقػكؿ ابػف عقيػؿ" :ينقسػـ الفعػؿ إلػى
و
متعد كالزـ ,فالمتعدم :هك الذم يصػؿ إلػى مفعكلػه بغيػر حػرؼ جػر نحػك " ػربت زيػدا" ,كالػبلزـ مػا
لػػيس كػػذلؾ"ِ ,كقػػد كردت جز ٌئيػػة مػػف اقت ارنػػات أفعػػاؿ الحركػػة فػػي ركايػػات مسػػتغانمي بصػػكرة الفعػػؿ
المكتفي بفاعمه ,كالشائع في االستعماؿ المعاصر ,كالمكاقؼ الحياتية المعتادة.
 اقتران (الفعل  +الفاعل)نظر النحاة إلى الفعػؿ كالفاعػؿ بكصػفهما متبلزمػيف ,فيقػكؿ ابػف عقيػؿ" :األصػؿ أف يمػي الفاعػؿ
الفعؿ مف ير ,أف يفصؿ بينػه كبػيف الفعػؿ فاصػؿ ,ألنػه كػالجزخ منػه"ّ ,فمسػألة الػتبلزـ أك االقتػراف
ػكم بػػيف الفعػػؿ كالفاعػػؿ ,هػػي كفػػؽ منظكمػػة المغػػة عمػػى عمكمهػػا ,كال يتعمػػؽ بػػالتبلؤـ كاالسػػتبداؿ
المغػ ٌ
عمى مستكل االقتراف فقط ,كانما يأتي

التركيبي لمغػة عامػة .تقػكؿ الباحثػة دليمػة مػزكز"
مف النظاـ
ٌ

يأتي الفاعؿ كنائبه في الرتبة الثانية بعد الفعؿ ,كهما يقعاف داخؿ إطار العمدة ,أك الجممة النكاة ,أك

ُ

الصطبلحي ,صُِِ
حساـ الديف ,كريـ زكي ,التعبير ا
ٌ
ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ,جِ ,تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد ,مكتبة دار التراث,

ّ

المصدر نفسه ,جِ ,صٔٗ

ِ

القاهرةُٖٗٗ ,ـ ,صُْٓ.
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عبلقة اإلسناد ,فالفاعؿ كفاعمه في النظريػة النحكيػة يأتيػاف فػي قمػة العمػؿ"ُ ,كيتمثٌػؿ ذلػؾ فػي كػبلـ
سيبكيه في باب المسند ,كالمسند إليه حيث يقكؿ":هذا باب المسند كالمسند إليه ,كهما ال يغنػي كاحػد
ِ
ًّ
ػي بػػيف األلفػػاظ تنػػاقش
منهمػػا عػػف اآلخػػر ,كال يجػػد المػػتكمٌـ منػػه بػػدا"  ,كعمػػى مبػػدأ االقت ػراف التركيبػ ٌ

المغكية ألفعاؿ الحركة البلزمة ,مف خبلؿ بعض النماذج في الركايات.
الباحثة االقترانات
ٌ
عربي كاحد مف تمؾ األنظمة"
 "لـ يسقط نظامّ
كيربائي أثناخ احتفاؿ"
 "كما ينقط تيارّ
" -ثـ أ فت قبؿ أف ينقط الخط"

ّ

ْ

ٓ

مرت سنوات طويمة قبؿ أف أدخؿ سجنا وخر"
ّ " -

ٔ

داللية ,كهك
ترل الباحثة في مجمكع ما قيؿ عف عبلقة الفعؿ كالفاعؿ ,أنها عبلقة تبلزـ
تركيبية ٌ
ٌ
ػكم بػػيف الفعػػؿ كالفاعػػؿ ,كجػػاخت فػػي عامتهػػا عنػػد أحػػبلـ مسػػتغانمي
مػػا يحقػػؽ االقت ػراف المغػ ٌ
الحرة ,حيث ش ٌكؿ الفاعؿ ذيؿ االقتراف الذم يمكف استبداله
االقترانات ٌ

ػػمف

الداللي ,كهك ما
مف الحقؿ
ٌ

ػياقية ,كذلػػؾ ييعيػػدنا إلػػى مػػا سػػبؽ
يشػػكؿ أحيانػػا تعبي ػرات اصػ
ػطبلحية ,كفػػي أحيػػاف أخػػرل تعبي ػرات سػ ٌ
ٌ
إف االقت ارن ػػات ه ػػي جم ػػؿ ك تراكي ػػب ,تخ ػػع لنظ ػػاـ المغ ػػة عام ػػة ,كنظ ػػاـ
الح ػػديث عن ػػه م ػػف حي ػػث ٌ
ػاعبل ,كفػػؽ مػػا أطمػػؽ عميػػه محمػػد
االقترنػػات
ا
أف لكػػؿ فعػػؿ فػ ن
ٌ
المغكيػػة خاصػػة ,فمػػا يفر ػػه نظػػاـ المغػػة ٌ
يكنس عمي :االستدعاخ الكظيفي القائـ عمى استدعاخ مكاقع األلفاظ بع ها بع ن إ ,يقكؿ ابف هشاـ

ُ
ِ
ّ
ْ

الفعمية ,مجمة جامعة دمشؽ ,مج َّ ,ع ّ ,َُِْ ,ْ+صِِِ
مزكز ,دليمة ,المقكلة االسمية كالمقكلة
ٌ
سيبكيه ,الكتاب ,جُ ,تحقيؽ عبدالسبلـ هاركف ,مكتبة الخانجي ,القاهرة ,طّ ,ُٖٖٗ ,صِّ
مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صُٔٗ.
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُٖٔ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِّٓ

ٕ

الدراسة ,صْٓ
انظر الفصؿ األكؿ مف ٌ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِِّ
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هشاـ األنصػارم" :الفعػؿ كالفاعػؿ كالكممػة الكاحػدة ,فحقهمػا أف يتٌصػبل"ُ ,كال يخػرج القصػد مػف قكلػه
ػي لكػ ػ ٌؿ فعػػؿ فاعػػؿ) حي ػػث يحقػػؽ ال ػػتبلزـ بػػيف الفع ػػؿ,
"كالكممػػة الكاحػػدة" ,ع ػػف معنػػى ال ػػتبلزـ األفقػ ٌ
ػداللي ,ثػـ يشػيع هػذا الػتبلزـ
كالفاعؿ التبلؤـ بيف الحقكؿ
ٌ
ػي كالمعنػى ال ٌ
الدالليػةل ليتٌفػؽ المعنػى التركيب ٌ
المغكم.
في ألفاظ بعينها ,فيتشكؿ االقتراف
ٌ
تركيبػػا "يسػػقط
فمفػػظ السػػقكط شػػاع خاصػػة فػػي االسػػتعماؿ المعاصػػر مػػع النظػػاـ بكصػػفه الفاعػػؿ
ن
ػبلحيات كالمكانػػة ,كعمػػى مبػػدأ جممػػة "قػػاـ زيػػد" التػػي تسػػاكم
النظػػاـ" ,بداللػػة مجازٌيػػة بقصػػد فقػػد الصػ ٌ
المتغيػػر ,فالسػػقكط يكػػكف ألشػػياخ كثي ػرة
"القػػائـ زيػػد" ,فالنظػػاـ الفاعػػؿ المنفٌػػذ لمسػػقكط ,كهػػك العنصػػر
ٌ
يمكف استبدالها

مف ذلؾ التركيب ,كهك الفاعؿ ير الحقيقي المنفٌذ المستجيب) ,في سقكط نظػاـ

دكلة ,كسبؽ كأشارت الباحثة إلى تكظيؼ فعؿ الحركػة "سػقط" مجازٌيػأ فػي فى ٍق ًػد مكانػة مرمكقػة ,كعمػى
ػي "يسػقط" ,بمػا يسػتدعيه مػف فاعػؿ عمػى
تمؾ العبلقات كاف تكظيؼ مسػتغانمي القتػراف الفعػؿ الحرك ٌ
مستجيبا
مستكل التركيب ,كأف يككف منفٌ نذا
ن

حقيقي) عمى مستكل الداللة.
ير
ٌ

المبنية لممعمكـ ,ال يككف إال مع أفعاؿ الك ػع ,كهػي األفعػاؿ
الحقيقي في األفعاؿ
كالفاعؿ ير
ٌ
ٌ
السػراج:
التي ليس لها فاعؿ
حقيقي ,كتمؾ الفكرة لـ تكف بعيدة عف عمماخ النحك العربي ,فيقػكؿ ابػف ٌ
ٌ
"االسػػـ الػذم يرتفػػع بأنػػه فاعػػؿ ,هػػك الػػذم بنيتػػه عمػػى الفعػػؿ الػػذم بنػػي لمفاعػػؿ ,كتجعػػؿ الفعػػؿ حػػديثا
ػاعبل فػػي الحقيقػة أك لػـ يكػف"ِ ,فقكلػه أك "لػػـ يكػف" أم "لػـ يكػف فػاعبل عمػػى
عنػه ,مق ٌػد نما قبمػه ,كػاف ف ن
أف الفاعػؿ قػد أكقػع
الحقيقة ,كذلػؾ يمت ٌػمف فػي مقكلػة تمػاـ حسػاف" :لػيس البنػاخ لممعمػكـ دل ن
ػيبل عمػى ٌ

ُ

ابف هشاـ ,شرح قطر الندل كبؿ الصدل ,تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد ,دار الخير ,دـ ,دت,

ِ

ابف السراج ,األصكؿ في النحك ,جُ ,صِٕ

صُْٖ.
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ُ
ػي ,كهػػي عمػػى األ مػػب
الحػػدث"  ,حيػػث اإلشػػارة إلػػى أفعػػاؿ الك ػػع التػػي ال يػػأتي معهػػا فاعػػؿ حقيقػ ٌ

التعدم) ,هك األسػاس فػي تحديػد أفعػاؿ الك ػع ِ ,كمػا
الزمة ,لكف ذلؾ ال يعني أف مفهكـ المزكـ ك ٌ
أف أفع ػػاؿ الحرك ػػة المص ػ ٌػنفة م ػػف أفع ػػاؿ الك ػػع تقت ػػرف م ػػع فاع ػػؿ منفٌ ػ وػذ مس ػػتجيب عم ػػى
يعنين ػػا هن ػػا ٌ
اإلطبلؽ.
النحكي ػػة ,لمفظ ػػة م ػػا فيق ػػكؿ:
الداللي ػػة ف ػػي الس ػػمات
كيش ػػير مص ػػطفى حمي ػػدة إل ػػى أث ػػر الس ػػمات
ٌ
ٌ
الدالليػة ,فػ ذا كػػاف
المعجميػة راجعػػة إلػى سػػماتها
النحكيػة لمكحػػدة
أف السػػمات
"...ككػذلؾ يبػػدك
ن
ٌ
ٌ
ٌ
أحيانػا ٌ
ألف داللته في ذاته ,كقبؿ نظـ الجممػة تحكمػه
مف السمات
ٌ
النحكية لمفعؿ "يزأر" ٌأنه فعؿ الزـ ,فذلؾ ٌ
المعجميػػة تفتقػػر
أف داللتػػه
ٌ
بافتقػػارا إلػػى منفٌػػذ  ,)acktorكتجعمػػه فػػي نػػى عػػف هػػدؼ  ,)goalأم ٌ
ّ
حسػػاف:
إلػػى داللػػة اإلسػػناد إلػػى فاعػػؿ ,كتتنػػافى مػػع إنشػػاخ عبلقػػة بينػػه كبػػيف المفعػػكؿ"  ,كيقػػكؿ تمػػاـ ٌ

ػي ,ال ػػذم ت ػػدؿ عمي ػػه الكمم ػػة
"يب ػػدك ٌ
أف مفه ػػكـ التٌع ػ ٌػدم كالم ػػزكـ يتكقٌ ػػؼ عم ػػى طبيع ػػة المعن ػػى المعجم ػ ٌ
المفػػردة"ْ ,كهػػك مػػا تممسػػه الباحثػػة فػػي أفعػػاؿ الحركػػة البلزمػػة مػػف أفعػػاؿ الك ػػع خاصػػة ,كاقترانهػػا
المعجميػة مػؤثرة فػي
بالفاعؿ المنفٌذ المستجيب) في ركايػات أحػبلـ مسػتغانمي ,فجػاخت داللػة الفعػؿ
ٌ
أحيانا.
التعدم ,كعدـ الحاجة لممفعكؿ الهدؼ)
المزكـ ك ٌ
ي
ػي المفٌػػذ المسػػتجيب) ,فكظفػػت مسػػتغانمي
فيشػػيع تػػبلزـ حػػدث االنقطػػاع مػػع الفاعػػؿ يػػر الحقيقػ ٌ
ػي الفاعػؿ المنفٌػذ
صيغة ٍ
"انفى ىعؿ" ,كهي صػيغة مػف صػيغ أفعػاؿ الك ػعل لتقتػرف بالفاعػؿ يػر الحقيق ٌ
المستجيب) ,كهك التيار الكهربػائي أك "الخػط" فػي حػاؿ الحػديث فػي الهػاتؼ ,كتمػؾ اقت ارنػات مفتكحػة
ُ

ِ
ّ

ْ

حساف ,تماـ,

كابط التٌكارد ,بحث في كتاب "مقكالت في المغة كاألدب" ,جُ ,عالـ الكتب ,القاهرة ,طُ,

ََِٓ ,صُٖٓ

كانظر ,صفا ,فيصؿ إبراهيـ ,الكظيفة كتحكالت البنية ,صٗٔ
العالمية لمنشر -لكنجماف,
حميدة ,مصطفى ,نظاـ االرتباط كالربط في نظاـ الجممة العر ٌبية ,الشركة المصرٌية
ٌ
القاهرةُٕٗٗ ,ـ ,صُِّ
حساف ,تماـ,

كابط التٌكارد ,صَُُّْٗ-
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ػاعبل مػؤثٌنرا,
فاعبل منفٌ نذا
كثير ما نكظفها في سياقاتها
نا
مستجيبا ,كلػيس ف ن
الحياتية ,حيث يككف فاعمها ن
ٌ
ن
أف األصػؿ
فهك مفعكؿ عمى المنطؽ
العقميٌ ,
ألنه المستجيب لحركة القطع ,ك"تشػير المعجمػات إلػى ٌ
ٌ
ػي لمػػادة الفعػػؿ قطػػع) يػػدؿ عمػػى معنػػى الفصػؿل جػػاخ فػػي المسػػاف :القطػػع :إبانػػة بعػػض أجػزاخ
الحسػ ٌ
ُ
ػداللي جػػاخ فػػي المسػػاف "قطػػع المػػاخ قطعػػا ش ػقٌه
الجػػرـ مػػف بعػػض فصػ نػبل"  ,كعمػػى ذلػػؾ يتسػػع مػػداا الػ ٌ

كجازا" كقطع به النهر ,كأقطعه ٌإياا كأقطعه به :جاكزا ,كهك مف الفصؿ بيف األجزاخ"ِ.
المعجميػػة" :كقطعػػت النهػػر أقطع ػػه قطعػػا كقطكعػػا عبػػرت"ّ ,كذل ػػؾ
كمػػف معػػاني الفعػػؿ قط ػػع)
ٌ
يعني الحركة االنتقالية مف مكاف إلى وخر ,كلكف انتقاؿ الفعؿ مف صيغة إلى أخرل بعنصػر الزيػادة
األلؼ كالنكف ,ألػزـ الفعػؿ بمعنػى الفصػؿ بػيف األجػزاخ  ,كنقػؿ الفعػؿ مػف التع ٌػدم إلػى المػزكـ ,كتغليػر
يغيػر الداللػة إلػى المطاكعػة ٍانفى ىعػؿ) ,فيتح ٌػكؿ الفعػؿ مػف
الصيغة كما سبؽ كأشرنا فػي مبحػث سػابؽ ٌ
تغير
فاعبل منفٌذا
عدم إلى المٌزكـ ,فيحتاج ن
مؤثرا ,كتغيلر الصيغة كذلؾ ٌ
التٌ ٌ
يؤدم إلى ٌ
ن
مستجيبا ,كليس ن
عدم إلى المزكـ ,كهك ما ينطبؽ عمى أفعاؿ الحركة.
ثـ تغير الكصؼ
التركيبي مف التٌ ٌ
الداللة ,كمف ٌ
ٌ
الحياتيػػة ,كالتعبيػػر عػػف المكاقػػؼ الحاصػػمة مػػع أبطػػاؿ
ككػػاف تكظيػػؼ هػػذا األفعػػاؿ فػػي سػػياقاتها
ٌ
ػي ,بفص ػػؿ ب ػػيف أجػ ػزاخ ش ػػيخ
الركاي ػػة أثن ػػاخ الس ػػرد ,فكان ػػت اقت ارن ػػات تنس ػػجـ م ػػع معن ػػى الفع ػػؿ الحس ػ ٌ
الحسي بمعنى فصؿ شيخ عف أصمه,
متٌصؿ ,كالذم أشار إليه محمد محمد داكد ," ,كيأتي بأصمه
ٌ
المجرد
أك فصؿ جزخ مف كمٌه ,مثؿ "قي ًطعت خطكط الهاتؼ"ْ ,كعمى ذلؾ لـ تكظؼ مستغانمي قطع
ٌ
ػي الػزمف ,فهػي مبلمػح نتيجػة انتقػاؿ الفعػؿ مػف
في اقترانات ٌ
لغكية في مممح الحركة كاالنتقػاؿ ,كم ٌ
معنػاا الحسػػي عمػػى األصػػؿ إلػػى مع و
ػاف مجازٌيػػة ,بػػؿ كظٌفػػت المزيػػد منػه بصػػيغة انفعػػؿ المطػػاكع التػػي
ٌ
ُ

ِ
ّ
ْ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جٖ ,باب العيف فصؿ القاؼ ,ِٕٔ,كانظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة,
صُّْ.
المصدر نفسه ,جٖ ,باب العيف فصؿ القاؼ ,صِٖٕ ,كانظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُّْ
المصدر نفسه ,جٖ ,باب العيف فصؿ القاؼ ,صِٖٕ ,كانظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُّْ
داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُّْ
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ػي ,حيػػث يشػػيع اقت ػراف الفعػػؿ انقطػػع) بالتيػػار الكهربػػائي ,كخػػط الهػػاتؼل
تتطمػػب فػ ن
ػاعبل يػػر حقيقػ ٌ
الحسي.
سياقية ,عمى معنى الفعؿ
لتش ٌكؿ في النهاية تعبيرات
ٌ
ٌ
الحركي انتقػؿ إلػى المجػاز ,حيػث مػركر الػزمف بشػتى ألفػاظ
أما في مركر الزمف فتكظيؼ الفعؿ
ٌ
ػداللي الخػػاص بػػالزمف ,يمكػػف أف
المػػدل
ٌ
المعب ػرة عنػػه األيػػاـ ,أك السػػنكات ,أك الشػػهكر) ,فالحقػػؿ الػ ٌ
"مػ ٌػر",
تكػػكف عناص ػرا محػػؿ اسػػتبداؿ لػػذلؾ الفاعػػؿ المقتػػرف بفعمػػه الػ ٌػبلزـ" ,مػ ٌػر" فيشػػكؿ الفعػػؿ الػػبلزـ ٌ
بالدالل ػػة عم ػػى الػ ػػزمف اقت ارن ػػات مفتكحػ ػػة ش ػػائعة فػ ػػي
كتصػ ػريفاته م ػػع المفػ ػػردات
المعجمي ػػة الخاصػ ػػة ٌ
ٌ
السياقية المتغيرة في ذيمها الفاعؿ).
جميعا مف التعبيرات
االستعماؿ القديـ كالمعاصر ,كهي
ٌ
ن
تقدـ فالعنصر الثابت المتمثؿ في رأس االقتراف فعؿ الحركة) ,ال تكمػف فيػه بػؤرة
كبناخ عمى ما ٌ
يعدا المتكمٌـ ير
م في العبارات
االقتراف
م الذم ٌ
ٌ
المغكية يتعمٌؽ بالجانب اإلخبار ٌ
المغكم " فالبعد البؤر ٌ
ٌ
سند كظيفة البؤرة إلى العنصر مف الجممة الػدا ٌؿ عمػى المعمكمػة التػي
يمتىقاسـ بينه كبيف المخاطب ,كتي ى
يفترض المتكمـ أنها المعمكمة ير المشػتركة"ُ ,فالػذيؿ فػي اقت ارنػات أفعػاؿ الحركػة يمثػؿ البػؤرة بعي نػدا
مكقعيػػة الفعػػؿ ,كبالتػػالي ثبػػات
عام ػة ,كذلػػؾ نتيجػػة ثبػػات
عػػف مكمػػف اإلخبػػار فػػي الرسػػالة
ٌ
ٌ
المغكيػػة ٌ
ػعية الترتيػػب فػػي االقت ػراف ,أم ثبػػات
مكقعيػػة المعمكمػػة المشػػتركة بػػيف المػػتكمٌـ كالمتمقٌػػي ,كثبػػات مك ػ ٌ
ٌ
المتغيرة في االقتػراف ,كالمتمثٌمػة فػي الفاعػؿ الػذم يخ ػع لمبػدأ االسػتبداؿ فػي االقت ارنػات
تأخر البؤرة
ٌ
"إف المعمكمػػة
ٌ
المغكيػػة ,كيبػػيف معػػف عبػػد القػػادر بشػػير تنػػكع البػػؤرة فػػي التراكيػػب ,كفػػؽ السػػياؽ بقكلػػهٌ :
الجديػػدة ...قػػد تكػػكف المسػػند أك المسػػند إليػػه ذلػػؾ كفػػؽ مقػػاـ المقػػاؿ"ِ ,فالػػذم يحػػدد البػػؤرة الحاممػػة
ػادم هػك السػياؽ ,كذلػؾ يتٌفػؽ مػع مػا
لممعمكمة ير المشػتركة بػيف المػتكمٌـ ,كالمتمقٌػي فػي التركيػب الع ٌ
ُ

ِ

الكظيفي ,منشكرات كمية اآلداب جامعة محمد الخامس ,دار الهبلؿ
المتك ٌكؿ ,أحمد ,وفاؽ جديدة في نظرٌية النحك
ٌ
العر ٌبية ,الرباط ,ُّٗٗ,صُٓ

بشير ,معف عبد القادر ,البؤرة المركزٌية في الجممة العر ٌبية ,المعمكمة الجديدة كالمعمكمة القديمة ,مجمة أبحاث كمية
األساسية ,جامعة المكصؿ ,مجِ ,عُ ,صَٗ.
التربية
ٌ
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ي ػراا ب ػراكف كي ػكؿ)" :أف الفك ػرة القائمػػة ب مكػػاف تحميػػؿ سمسػػمة لغكيػػة مػػثبل دكف م ارعػػاة لمسػػياؽ ,قػػد
حكمػا بشػأف
أصبحت في السنيف األخيػرة محػؿ شػؾ كبيػر ,فػ ذا أراد النحػكم المهػتـ بالجممػة أف يقػدـ ن
مػػدل نحكيػػة جممػػة مػػف الجمػػؿ ,كهػػك يحػػدد مػػا إذا كانػػت األنسػػاؽ المغكيػػة التػػي يقػ ٌػدمها نح ػكا جمػ نػبل
صحيحة ,ف نه يعتمد

منا عمى السياؽ"ُ.

فقػػد يػػأتي االقت ػراف بصػػكر شػػتٌى" :سػػقط النظػػاـ" أك "سػػقطت أكراؽ األشػػجار" أك "سػػقط المطػػر"
أك"سػػقط الظمػػـ" ك"انقطػػع التيػػار" أك "انقطػػع المػػاخ" أك انقطػػع الخػػط" أك انقطػػع التكاصػػؿ" كقػػد يكػػكف
األيػػاـ كمػ ٌػرت الميػػالي" ,كذلػػؾ يعنػػي ثبػػات ال ػرأس فعػػؿ الحركػػة) كتغيػػر
االقت ػراف "مػػر الػػزمف" ك"مػ ٌػرت ٌ
الذيؿ بما يتٌفؽ مع السياؽ.
ػأخر المعمكم ػػة المفق ػػكدة ب ػػيف الم ػػتكمٌـ كالمتمقٌ ػػي ,كالمتمثٌم ػػة بالفاع ػػؿ المنفٌ ػػذ
أف ت ػ ٌ
كت ػػرل الباحث ػػة ٌ
المسػػتجيب) فػػي االقت ارنػػات السػػابقة ال ي ً
فقػػدها كظيفػػة البػػؤرة ,فمك ػػع اهتمػػاـ المتمقٌػػي ,هػػك مػػا يشػ ٌػد
ي
لؤلهميػة ,إف اتٌسػع النظػاـ
أف الباحثػة تنفػي مبػدأ التقػديـ
انتباهه ,سكاخ ٌ
ٌ
تقدـ أـ تأخر ,كذلػؾ ال يعنػي ٌ
ػكم عامػة كلػيس االقت ارنػات
المغكم لذلؾ ,كهك ما أشار إليه معػف عبػد القػادر بحديثػه عػف النظػاـ المغ ٌ
ٌ
قدـ في الكبلـ ألهميتها بالنسػبة لمسػامع"ِ ,لك ٌػف االلتػزاـ
المغكية خاصة فيقكؿ " ...المعمكمة الجديدة تي ٌ
ٌ
التدخؿ في ترتيػب
لؤلهمية ,فميس لنا
خصكصيته تجعؿ المتكمٌـ يتجاكز مبدأ التقديـ
لغكم له
باقتراف
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
المعجمية في النصكص ,كالسياقات المختمفة.
لغكم انتشر كشاع ,كصار بمثابة الكحدة
اقتراف
ٌ
ٌ
تركيبي
المغكم بيف الفعؿ الحركي البلزـ كالفاعؿ ,هك اقتراف
كما يعنينا في ما سبؽ ,أف االقتراف
ٌ
ٌ
بالدرجػػة األكلػػى ,كفػػي األمثمػػة مػػف هػػذا النػػكع العنصػػر الثابػػت ,هػػك رأس االقت ػراف المتمثػػؿ فػػي فعػػؿ
الحركػ ػػة ,فعػ ػػؿ الك ػ ػػع) ,كالعنصػ ػػر المسػ ػػتبدؿ ,هػ ػػك ذيػ ػػؿ االقت ػ ػراف المتمثػ ػػؿ فػ ػػي الفاعػ ػػؿ المنفٌػ ػػذ
ُبراكف كيكؿ ,تحميؿ الخطاب ,ترجمة محمد لطفي الزليطني كمنير التريكي ,النشر العممي -جامعة الممؾ سعكد,
ِ

الرياضُٕٗٗ ,ـ ,صِّ.

بشير ,معف عبد القادر ,البؤرة المركزٌية ي الجممة العر ٌبية ,المعمكمة الجديدة كالمعمكمة القديمة ,صَٗ
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المتمقٌػي ,ككػؿ
المستجيب) ,كالػذم ييمثٌػؿ بػؤرة االقتػراف بنػاخ عمػى ٌأنػه المعمكمػة المفقػكدة بػيف المػتكمٌـ ك ي
الحالية كعبلقاتها الفكرٌية.
تمؾ االقترانات محككمة بسياقاتها
المغكية ك ٌ
ٌ
ظرفية"
اقتران الفعل +الفاعل " +شبو جممة ّ
ألف الفعػؿ داؿ عمػى الحػدث ,كال
مف منظكر مصطفى حميػدة أف ارتبػاط الفعػؿ بػالظرؼ "كثيػؽ ٌ
ُ
أمػا "فػي"
يخمك الحدث مف زماف كمكاف"  ,كاستعمؿ سيبكيه لفظة كعاخ لمداللة عمى الظرؼ فيقػكؿ "ك ٌ

أمػػه ِ"... ,كفػػي لسػػاف العػػرب:
فهػػي لمكعػػاخ تقػػكؿ هػػك فػػي الجػراب ,كهػػك فػػي الكػػيس ,كهػػك فػػي بطػػف ٌ
إف اإلبريؽ ظرؼ لما فيه"ّ ,فالظرؼ فػي االقت ارنػات المغكيػة الخاصػة
"الظرؼ كعاخ كؿ شيخ ,حتى ٌ
بأفعػػاؿ الحركػػة ,هػػك البلحقػػة التػػي تحػػدد زمػػاف أك مكػػاف الحركػػة ,كالتػػي يمكػػف أف تكػػكف البػػؤرة التػػي
تحمؿ المعمكمة التي يفتقدها المتمقٌي ,أك تشكؿ تركيب إ افة مع المعمكمة الجديدة الممثمة لمبؤرة.
" -عندما تحمق الطمبة حول األستاذ"

ْ

ليتفرج ػكا
 "الػػذيف كػػانكا يتحػػدثكف إلػػيهـ ,ويتحمّقررون حرروليم فػػي السػػبعينات أصػػبحكا يقفػػكف بببلهػػة ٌعميهـ"

ٓ

..." -نتحمق حوليا ك ٌؿ مساخ"

ٔ

 "...بهذا المكت المبا ت الذم أراا يحوم حول كؿ مف يحيطكف بي"" -كهؿ ثمة امرأة تحوم حولو؟"

ٖ

ُ

حميدة ,مصطفى ,نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العر ٌبية ,صُْٕ
سيبكيه ,الكتاب ,جْ ,صِِٔ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَّْ

ِ
ّ

ٓ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جٗ ,باب الفاخ فصؿ الظاد ,صِِٗ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صّٗ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صّْ

ٖ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِّٖ

ٕ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَّْ
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ٕ

فانيػة ,حيػث
ػانيات العر ٌ
كالمسألة هنا ال تبتعد عف عممية تقديـ الشكؿ ,كتػأخير األر ٌػية فػي المس ٌ
"تميػػز العديػػد مػػف أشػػكاؿ درجػػات النحػػك العرفػػاني بػػيف درجػػات البػػركز المختمفػػة التػػي تيمػػنح ألشػػياخ
ٌ
ألنػه
بعينها في المجاؿ
أف الفاعػؿ فػي العبػارة ,ييع ٌػد فػاعبل ٌ
النصي ,فعمى سػبيؿ المثػاؿ يمكػف اعتبػار ٌ
ٌ
يحظػػى ببػػركز شػػكم ٌي ,بينمػػا يػػتـ دفػػع سػػائر المشػػار إلػػيهـ فػػي الجممػػة مثػػؿ الخبػػر المباشػػر ك يػػر
المباشػػر ,كالظػػركؼ ,كاألدكات كالمفعػػكؿ بػػه كمػػف كقػػع عميػػه فعػػؿ الفاعػػؿ ,عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ) إلػػى
أف
ٌ
الخمفية ,إذف ,فالعبلقة بيف الفعؿ كالفاعؿ تعكس العبلقة بيف الشكؿ كاألر ية ,كعمػى الػر ـ مػف ٌ
تخيػػؿ تمػػؾ العبلقػات محمٌػػه ذهػػف القػػارئ المتكقٌػػد
الػنص ي ػػع اإلطػػار الػػذم يكلٌػػد تمػؾ العبلقػػات ,فػ ٌف ٌ
باإلبداع"ُ.
عمميػة
ػدرج لبلنتبػاال
فعمميػة القػراخة ٌ
ٌ
ك"ال يمثٌؿ الشكؿ كاألر ٌية ٌ
ثنائية ,بؿ يخ عاف لمقياس مت ٌ
ػكبل فػػي لحظػػة مػػا فػػي الػػنص يمكػػف أف يتػػكارل ليح ػ ٌؿ محمٌػػه شػػيخ
متغي ػرة ,كمػػا عػػددناا شػ ن
ديناميكيػػة ٌ
ٌ
الخمفية"ِ.
وخر ,كيتراجع مف بؤرة االهتماـل ليصبح جزنخا مف
ٌ
كبػػالنظر إلػػى مػػا سػػبؽ يكمػػف الحكػػـ عمػػى البػػؤرة مػػف خػػبلؿ حكػػـ المتمقٌػػي عمػػى العنصػػر األكثػػر
معينػة
نا
أف "المغة تقكـ عمى تكجيػه االنتبػاا إلػى مظػاهر ٌ
بركز في التركيب ,فيرل المسانيكف المعر ٌ
فيكف ٌ
المرم ػػز ًّ
المغكي ػػةل لتكجيػػه االنتب ػػاا إلػػى مظ ػػاهر
لغكيػػا ,كيتجمٌػػى ذلػػؾ اس ػػتخداـ التراكيػػب
مػػف الك ػػع
ٌ
ٌ
معيف"ّ ,كذلؾ يعني تكجيه أنظار المتمقٌي إلى المظهػر المقصػكد مػف الخطػاب,
مختمفة داخؿ ك ع ٌ
فيػػة المظهػػر المقصػػكد مػػف الخطػػاب,
ػافي ,أك شػػبه الجممػػة الظر ٌ
كقػػد مثٌػػؿ الظػػرؼ فػػي تركيبػػه اإل ػ ٌ
فثبػػات رأس االقتػراف يكمػػف فػػي الفعػػؿ
ُ

ِ
ّ

المتغيػػر فػػي
ػي كاحػػد مػػا بػػيف تحمٌػػؽ كحػػاـ) ,ك ٌ
ػػمف حقػػؿ داللػ ٌ

المسانيات كالنقد) ,مج
اكيات في
ستكككيؿ ,بيتر,
ٌ
األسمكبية العرفانية ,ترجمة ر كل قطيط ,مجمة فصكؿ اإلدر ٌ
ٌ
ِٓ ,)ْ/ع ََُ ,الهيئة المصرية العامة لمكتاب َُِٕ ,صَُُ.
األسمكبية العرفانية ,ترجمة ر كل قطيط ,مجمة فصكؿ ,صَُُ
ستكككيؿ ,بيتر,
ٌ
الشمرم ,ساف إبراهيـ ,عف أسس المسانيات المعر ٌفية كمبادئها العامة ,المؤتمر الدكلي الثالث لمغة العربية,
اإلمارات العربية المتحدة ,دبي َُ- ٕ ,مايك ,َُِْ ,الندكة التاسعة عشرة ,صٔ
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ػكمي فػػي
االقتػراف ,هػك تركيػب شػػبه الجممػة الظرفيػة ٌ
بتغيػػر الم ػاؼ إليػه ,فػالبؤرة كمػػكطف البػركز الش ٌ
المتغير بما يناسب المكقؼ اآلني الذم جيخ بػاالقتراف مػف
المغكم ذيؿ االقتراف أك المدل)
االقتراف
ٌ
ٌ
تركيبية كتكارم أخرل.
المغكية تبرز عناصر
أجمه ,كعمى ذلؾ فاالقترانات
ٌ
ٌ
الحركيػة فػي القػديـ حػكؿ
فالفعؿ الحركي "حمٌؽ" "يقع في مجػاؿ الحركػات الدائرٌيػة ,كتػدكر داللتػه
ٌ
معنى الحركة التي تتـ في استدارةل ...جاخ في المساف "كالحمقة كؿ شيخ استدار"ُ ,كتتخصص هذا
الداللة العامة حيف تسند حركة التحميؽ إلى الطيػكر ,كنحكهػا فيصػبح المعنػى االسػتدارة مػع االرتفػاع
في الهكاخِل جاخ في المساف" :كحمٌؽ الطائر إذا ارتفع في الهكاخ كاستدار"ّ.
كعند إسناد الحركة لئلنساف ,كنحكا ال يتأتى معنػى الطيػراف كاالرتفػاع فػي الهػكاخ بذاتػه ,فيصػبح
المعن ػػى الجم ػػكس ف ػػي اس ػػتدارة عم ػػى األرضل ج ػػاخ ف ػػي المس ػػاف "تحم ػػؽ الق ػػكـ :جمسػ ػكا حمق ػػة حمق ػػة"

ْ

كيستعمؿ الفعؿ في دالالت مجازية مثؿ "كحمٌؽ فكقنا سؤاؿ كبير".
مركب ػا مػػع الظػػرؼ حػػكؿ) ,أك مػػع حػػرؼ الجػػر فػػي لمداللػػة عمػػى الجمػػكس فػػي
"كيسػػتعمؿ الفعػػؿ ن
شػػكؿ دائػػرم حمقػػة) أك بمعنػػى االلتفػػاؼ حػػكؿ شػػيخ أك شػػخص مػػا"ٓ ,ك يػػذكر ابػػف يعػػيش قانكنػػا
ًّ
أف الشيئيف إذا ترٌكبا حػدث لهمػا بالتركيػب معنػى ال يكػكف فػي
مهما إذ يقكؿ :ي"يمكف أف ييقاؿ ٌ
تركيبيا ٌ
كػ ٌؿ كاحػػد مػػف أفػراد ذلػػؾ المرٌكػػب"ٔ ,فػػاقتراف الفعػػؿ حمهػػؽ مػػع الظػػرؼ حػػكؿ) كجػػه انتبػػاا المتمقٌػػي إلػػى
العنصػػر الم ػػاؼ إليػػه ,أم إلػػى األسػػتاذ الػػذم أحػػاط بػػه تبلميػػذا ,كهػػك تمػػؾ الشخصػ ٌػية الغريبػػة التػػي

ُ
ِ
ّ

ابف منظكر ,لساف العرب ,باب القاؼ فصؿ الحاخ ,صُٔ
داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صِٓٓ
ابف منظكر ,لساف العرب,جَُ ,باب القاؼ فصؿ الحاخ ,صّٔ

ْ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جَُ ,باب القاؼ فصؿ الحاخ ,صِٔ

ٔ

المفصؿ ,جُ ,صٖٓ.
ابف يعيش ,شرح
ٌ

ٓ

داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صِٔٓ
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تتعامؿ مع الشباب ببناخ شخصيتهـ ,كفؽ مبدأ القناعة باألشياخ ,كليس التقميد األعمى كالسير خمؼ
اآلخر ببل تفكير.
ككػػأف الفػػيمـ) شػػكؿ الركايػػة الشػػارحة لؤلمػػؿ القػػائـ فػػي الشػػباب ,كالمسػػتقبؿ المنشػػكد لمج ازئػػر,
بظهكر المرشد الذم تمثٌؿ في شخصية األستاذ في الفيمـ الذم يعرض في قاعة السينما التي جمعت
بيف البطمة حياة ,كبطؿ الركاية الثانية "فك ى الحكاس" مصادفة.
كالتحمٌػػؽ حػػكؿ صػػكر األبػػيض كاألسػػكد" ,نتحمػػؽ حكلهػػا كػػؿ مسػػاخ" يجعػػؿ صػػكر التمفػػاز فػػي
السػبعينات الشػػيخ البػػارز الػػذم يجمػػع حكلػػه األسػرة  ,كالػػذم تمثٌػؿ فػػي

ػػمير مػرتبط بػػالظرؼ حػػكؿ

برتبة الم اؼ إليه ,كيعكد عمى الصكر في ذلؾ الصندكؽ العجيب "العالم كان جياز تمفزيون يبث
صور باألسود واألبيض نتحمّق حوليا ك ّل مساء"ُ.
ًا
االنتقالية ,كتدكر داللته حكؿ معنى االقتراب كالػدنك مػف
ك"يقع الفعؿ حاـ) في مجاالت الحركة
ٌ
الشيخ مرة بعد مرة دكف بمك ه ,كربما صاحب محاكلة االقتراب حركػة دكراف حػكؿ الشػيخ كيسػتخدـ
ػدكـ كيحػكـ حػكؿ
لها الفعؿ مرٌكنبا مػع الظػرؼ حػكؿ)ل كجػاخ فػي المسػاف :الحكمػاف :دكمػاف الطػائر ي ِّ
الماخ ... ,ِ" ,كالمبلحظ ٌأنه يأتي مرٌكبا مػع الظػرؼ حػكؿ) أك فػكؽ يحػكـ فكقنػا مثػؿ "المػكت يحػكـ
الداللي ػػة الحرك ػػة كاالنتق ػػاؿ كاالتج ػػاا
ػكم  ...كم ػػف أه ػػـ مبلمح ػػه
ٌ
فكقن ػػا أك حكلن ػػا" لدالل ػػة الق ػػرب المعن ػ ٌ
الب ػػا ,كالػػبطخ كالتك ػرار ف ػػي حركػػة االقتػ ػراب مػػف الشػػيخ حين ػػا كاالبتعػػاد ع ػػف
الػػدائرم ,أك المنحنػػي ن
الشيخ حينا وخرّ.
ػازا ,البػػد أف تتكجػػه األنظػػار إلػػى ال ٌشػػخص الػػذم يحػػكـ حكلػػه ,كهػػـ أبنػػاخ
كالمػػكت حػػيف يحػػكـ مجػ ن
الج ازئػر ,مػػا بػيف الشػػعب المتمثػؿ فػػي أخػي البطمػػة ,كالسػمطة المتمثٌمػػة فػي زكجهػػا ,فكمٌهػـ أبنػػاخ كطػػف
ُ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صّْ

ّ

المصدر نفسه ,صِٖٓ

ِ

داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صِٕٓ
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كاحػػد ,كحػػيف يسػػند الفعػػؿ الم ػرأة تحػػكـ حػػكؿ رجػػؿ البػػد أف تتكجػػه األنظػػار إلػػى ذلػػؾ الرجػػؿ ,الػػذم
م
ٌ
يستحؽ أف تحكـ حكلػه امػرأة ,كتمػؾ تعبيػرات اصػطبلحية ,تخػرج بفعػؿ الحركػة إلػى المعنػى المجػاز ٌ
ػي ,كينس ػػجـ فيه ػػا أف تكػػكف ب ػػؤرة االقتػ ػراف المتغي ػػر الم ػػاؼ إلي ػػه المقت ػػرف
بعيػ نػدا ع ػػف المعن ػػى
ٌ
الحس ػ ٌ
شكبل ,كباقي العناصر أر ن ػا ,حيػث
بالظرؼ "حكؿ" بناخ عمى فكرة بركز عنصر في الركيب يجعمه ن
بير قناعاتو ،وىو الذي كان يقف
بركز ذلؾ الرجؿ الذم كاف محكر الحديث في ال ٌػنص "وما الذي ّ
ًّ
ثمة امرأة تحوم حولو؟"
دائما عمى حافة الحرام... ،؟ وىل حقا ّ
ً

ُ

فداللة الفعميف يحمؽ كيحػكـ) تسػمح باقترانهمػا بالبلحقػة الظػرؼ "حػكؿ" أك البلحقػة شػبه الجممػة
بكصفها الحقة تزيؿ اإلبهاـ كالمبس بتحديد المكاف الػذم يشػكؿ البػؤرة فػي االقتػراف ,فالحركػة الدائريػة
دائمػػا تكػػكف حػػكؿ شػػيخ يكػػكف محػػط اهتمػػاـ المػػتكمٌـ أك
م كفػػؽ داللتهػػا
ٌ
بػػالمنطؽ البشػػر ٌ
المعجميػػة ,ن
المتمقي ,أك الناظر لمشهد الحركة ,حيث ترسـ أحبلـ مستغانمي صػكرة تجمػع بػيف الحركػة كالفاعػؿ,
كمك ػػع االهتمػػاـ الػػذم يقتػػرف مػػع الظػػرؼ بمكقػػع الم ػػاؼ إليػػه

ػػمف اقت ػراف الفعػػؿ الحركػػي مػػع

الظرؼ.
اقتران الفعل +الفاعل  +شبو جممة "جار ومجرور"
تمثٌؿ حركؼ الجر عامة أدكات ربط ,فحركؼ الجر مف منظكر مصطفى حميدة "أدكات ربػط,
ِ
تكجػه الداللػة
تربط ما بعدها بالحدث الكامف في الفعؿ"  ,كمنها ما يش ٌكؿ اقترانات مػع حػركؼ الجػر ٌ

يغيػػر فػػي حػػدث الفعػػؿ,
إف اقتػراف حػػرؼ الجػػر كالفعػػؿ ,أك تعمٌػػؽ الحػػرؼ بالفعػػؿ ال ٌ
فػػي الفعػػؿ ,حيػػث ٌ
يكجه داللته في مثؿ قاـ إلى ,أك قاـ مف حيث يقعػد ,كيعمػؿ حػرؼ الجػر فػي هػذا الحػاؿ عمػى
كانما ٌ
يكجػػه
تخصػػيص الداللػػة
مكان ػا ,أك ن
ن
زمان ػا) ,أك بيػػاف عبلقػػة نحػػك الفاعميػػة أك المفعكليػػة" ,فقػػاـ إلػػى" ٌ

ُ
ِ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاسِّٖ ,
حميدة ,مصطفى ,نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العر ٌبية ,صُٕٓ
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إف "إلى" تفيػد انتهػاخ الغايػة] ك"قػاـ لػػً " يفيػد حػدكث حركػة القيػاـ
حركة القياـ نحك اية ٌ
معينة [حيث ٌ
ً
أما تركيب "قاـ مػف" فيفيػد حركػة القيػاـ بالبدايػة المكانيػة [فمػف
مختصة بشيخ [فم ػ تفيد االختصاص] ٌ
المغكية ما يغير داللة الحدث في الفعؿ في مثؿ "ر ب عف" "كر ب
تفيد االبتداخ]"ُ ,كمف االقترانات
ٌ
ِ
المغكيػػة
قسػػـ محمػػد محمػػد داكدّ االقت ارنػػات
ٌ
فػػي" كهػػك مػػا يسػػميه محمػػد داكد االنتقػػاؿ الػػداللي  ,كقػػد ٌ

المتعمقة بحرؼ الجر إلى:
تركيبػا مػع حػرؼ
ُ -ير مختص :كعنى به الفعػؿ الػذم تتعػدد تراكيبػه مػع أحػرؼ الجػر ,فػبل يمػزـ
ن
كاحد.
ِ -المخػػتص :كعنػػى بػػه الفعػػؿ الػػذم يمػػزـ التركيػػب مػػع حػػرؼ بعينػػه ,ال يتعػػداا إلػػى يػرا سػكاخ فػػي
سياؽ بعينه ,أـ في سياقات متعددة".
المدبر"ْ.
 "لقد وقعت في فخ الرمكز الكبرل بعدما كقعت قبمه في ف الزكاج ٌ "رحت استعجؿ النكـ أحاكؿ أف أناـ دكف أف أق في فخ األحالم"ٓ. "فتق البطمة في حب الشاعر كتتخمٌى عف الراكم"" -يمكف أف يق لك حادث"

ٔ

ٕ

 "وقعت عمى كتاب لهنرم ميشك"ُ.ُ

ِ

ّ

ْ

داللية لتعمٌؽ حرؼ الجر بالفعؿ كأثرا في
انظر داكد ,محمد محمد ,القروف الكريـ كتفاعؿ المعاني في دراسة
ٌ
المعنى في القروف الكريـ ,جُ ,دار ريب ,القاهرة ,ََِِ ,صَُ ,كانظر ,الحسيني ,حمادة محمد عبد
الفتاح ,المصاحبة المغكية كأثرها في تحديد الداللة في القروف الكريـ دراسة نظرية تطبيقية) ,صَْٗ.
داللية لتعمٌؽ حرؼ الجر بالفعؿ كأثرا في المعنى في
داكد ,محمد محمد ,القروف الكريـ كتفاعؿ المعاني في دراسة ٌ
القروف الكريـ ,جُ ,صٗ
المصدر نفسه ,جُ ,صٕ ,كانظر ,الحسيني ,حمادة محمد عبد الفتاح ,المصاحبة المغكية كأثرها في تحديد
الداللة في القروف الكريـ دراسة نظرية تطبيقية) ,صَْٗ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَُِ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُِْ

ٕ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُِٓ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُٖٖ
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قصتي"
" -تزج بي في قصة ستصبح صفحة بعد أخرل ٌ

ِ

يزجون ب نفسيم في ممرات الحب ال يقة"
 "أكلئؾ العشاؽ الذيف ّزجت بنا في رببة مبا تة"
لغكية ّ
 "كي تفاجئنا حالة ٌالفعػػؿ " كقػػع" ت ػراا الباحثػػة مػػف

ّ

ْ

ػػمف األفعػػاؿ مػػف طبقػػة تحػ ٌػرؾ ,كهػػي كمػػا جػػاخ عنػػد محمػػد

ػػاليـ تتمثػػؿ فػػي أفعػػاؿ مثػػؿ "دخػػؿ كرحػػؿ" ,حيػػث "تسػػمح فقػػط بمك ػػكع محػػكر ,متبػػكع بالمرٌكػػب
ػدفي ,كهػي قاعػدة تخمػؽ بنيػة حمميػة تصػكرٌية ,يمكػف أف يصػهر فيهػا الم ػمكف
الحرفي المسػارم اله ٌ
الحرفي"ٓ.
تغيػػر
ػداللي لمفعػؿ ,فتنػكع حػرؼ الجػر مػع ٌ
كتػرل الباحثػة البنيػة التٌصػكرٌية تتمثٌػؿ فػي االنتقػاؿ ال ٌ
غيػػر معنػى الحػػدث فػػي الفعػػؿ ,فينتقػؿ مػػف البنيػػة التصػػكرٌية عمػى الحقيقػػة إلػػى البنيػػة
ػدفي يي ٌ
المسػار الهػ ٌ
تغير المسار الهدفي.
صكرٌية عمى المجاز ,مف خبلؿ ٌ
التٌ ٌ
كتبلجظ الباحثة أ ٌف ما طرحه محمد محمد داكد في تكجيه الداللة ,كانتقاؿ الداللة مف خبلؿ اقتراف
الفعػػؿ بحػػركؼ الجػػر ,لػػـ يفػ ٌػرؽ فيػػه بػػيف تكظيػػؼ الفعػػؿ مػػع حػػرؼ الجػػر عمػػى الحقيقػػة أك المجػػاز,
ًّ
ػدفي بنيػػة
متنكعػػة يبنػػي اقترنػات ٌ
كبػذلؾ فارتبػػاط الفعػؿ بحػػركؼ جػر ٌ
تكجػػه دالليػا ,إف كػػاف المسػار الهػ ٌ
ًّ
ػدفي بنيػػة تصػػكرٌية عمػػى المجػػاز ,فتنػ ٌػكع
تصػػكرٌية عمػػى الحقيقػػة ,كتنتقػػؿ دالليػػا إف كػػاف المسػػار الهػ ٌ
حينػا,
ػداللي ن
يكسع دائرة بناخ اقترانات ٌ
حركؼ الجر ٌ
لغكيػة مػا بػيف الحقيقػة كالمجػاز ليحقػؽ التكجيػه ال ٌ
حينا وخر ,مثؿ "كقعت عمى األرض" ك"كقعت عمى كتاب".
كاالنتقاؿ الداللي ن

ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُٕٗ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صّٗ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صّْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُِٓ
اليـ ,محمد ,المعنى كالتكافؽ ,صَِّ
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ػداللي أك االنتقػػاؿ الػػداللي ,قػػد ييخػػرج االقتػراف المكػػكف مػػف الفعػػؿ كحػػرؼ الجػػر
كبػػذلؾ فالتكجيػػه الػ ٌ
خطي ػػال ليش ػػكؿ البني ػػة
ػدفي ال ػػذم يتب ػػع ح ػػرؼ الج ػػر ٌ
م ػػف الحقيق ػػة إل ػػى المج ػػاز ,بحس ػػب المس ػػار اله ػ ٌ
ػدفي كػػاف "الكتػػاب" الػػذم نقػػؿ داللػػة
التصػ ٌػكرٌية فػػي التركيػػب ,فػػاقتراف "كقعػػت عمػػى كتػػاب" المسػػار الهػ ٌ
ػب
ػي ,ككػػذلؾ كقػػع فػػي "كقعػػت فػػي حػ ٌ
ػي إلػػى معنػػى اإليجػػاد كخركجػػه مػػف المعنػػى الحركػ ٌ
الفعػػؿ الحركػ ٌ
م بمعنى الدخكؿ في حػاؿ شػعكرٌية ,فػاقتراف الفعػؿ الحركػي
الشاعر" ٌ
تغير المعنى إلى المعنى المجاز ٌ
م ,كهػك مػا
مع حرؼ مف حركؼ الجػر ,قػد يخرجػه مػف المعنػى
الحسػي الحركػي إلػى المعنػى المجػاز ٌ
ٌ
ػدفي الػػذم
ػي كفػػؽ المسػػار الهػ ٌ
ػداللي ,كت ػراا الباحثػػة انتقػػاؿ داللػ ٌ
يسػػميه محمػػد محمػػد داكد التكجيػػه الػ ٌ
يتٌصؿ به الفعؿ مف خبلؿ حرؼ الجر.
كفػ ػ ػػي ركايػ ػ ػػات مسػ ػ ػػتغانمي تىػ ػ ػرىاكح اقت ػ ػ ػراف "كقػ ػ ػػع" مػ ػ ػػع حػ ػ ػػركؼ الجػ ػ ػػر "فػ ػ ػػي" ك "عمػ ػ ػػى" ك "مػ ػ ػػف"
كلػ نحك "كقػع فػي" ك "كقػع عمػى" "كقػع مػف" ك"يقػع لػػ" ,كهنػا يعمػؿ االقتػراف يػر المخػتص مػع حػرؼ
الجػػر عمػػى تكجيػػه الداللػػة عنػػد محمػػد محمػػد داكد ,كينتقػػؿ بداللػػة الفعػػؿ كفػػؽ رؤيػػة الباحثػػةل نتيجػػة
انتقاؿ الفعؿ بكساطة حرؼ الجر باالرتباط باسـ مثٌؿ المسار الهدفي" ,فيقع لؾ حادث" بمعنى حدث
ش ػػيخ م ػػا مخ ػػتص ب ػػؾ ,كه ػػك الح ػػادث ,ف ػػالبلـ لبلختص ػػاص ك"كقع ػػت عم ػػى كت ػػاب" بمعن ػػى كجدت ػػه,
ك"عمى" تأتي لبلستعبلخ المجازم بمعنى ,كقع نظػرم عمػى كتػاب" ,كقػع منػي" بمعنػى فقدتػه ,كحػرؼ
"مف" هنا يأتي بمعنى االبتداخ ,فبداية كقكع القرط كاف مف مكانه عند البطمػة ,ككمٌهػا

ػمف المعػاني

الهدفي.
المجازية التي نشأت نتيجة اقتراف الفعؿ الحركي بحرؼ جر يربطه باسـ ييمثٌؿ المسار
ٌ
يكسػػع دائػرة
كعمػػى مػػا تقػ ٌػدـ يمكػػف لمباحثػػة القػػكؿٌ :
إف تنػػكع حػػرؼ الجػػر فػػي اقتػراف الفعػػؿ الحركػػيٌ ,
السياقية ,مف خبلؿ تكجيه الداللة أك انتقاؿ الداللة ,بتغير المسار الهدفي ما بيف
المغكية
االقترانات
ٌ
ٌ
الحقيقة ,كالمجاز.
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أمػا االقتػراف "زٌج بػػ" فجػػاخ فػي لسػاف العػرب "كزج بالشػػيخ مػف يػدا رمػى بػػه"ُ جػاخ فػي لسػػاف
العػػرب "كزٌج بالشػػيخ مػػف يػػدا ًّ
زجػػا رمػػى بػػه الػػزٌج رميػػؾ بالشػػيخ تػػزٌج بػػه عػػف نفسػػؾ"ِ ,يػػأتي بمعنػػاا
ً
ػيـ بً ًر ٍجمًػ ًػه
ػديا بحػػرؼ جػػر كقػػد يػػأتي متعػػديا بنفسػػه "زج بػػ" "زج بػػ"  ...ى
لمحركػػة االنتقاليػػة متعػ ن
كزَّج الظمػ ي
ىزٌجػ ػان :ىع ػ ىػدا فى ىرىم ػػى بًهى ػػا"ّ ,كه ػػك اقتػ ػراف مك ػػكف م ػػف رأس االقتػ ػراف ,الفع ػػؿ زج بمبلمح ػػه الداللي ػػة الق ػػكة
كالحركة المسقطة عمى شيخ ما ,ر نما عنه كاالتجاا األفقي كالسرعة ,كذيؿ لبلقتراف مكػكف مػف شػبه
أمػػا إف تعػػدل بنفسػػه كخػػرج مػػف المػػزكـ ,ف نػػه يخػػرج مػػف تركيػػب االقت ػراف إلػػى تركيػػب
جممػػة ,ك ي

ػػمف

نظ ػػاـ المغ ػػة الع ػػاـ ال يتص ػػؼ ب ػػالتبلزـ ,فيك ػػكف مفعكل ػػه اس ػ نػما كل ػػه الحق ػػة تكميمي ػػة تش ػػير إل ػػى األم ػػر
المستثقؿ مثؿ زجه في مشاكؿ.
كاقت ػ ػراف الفعػ ػػؿ زٌج بحػ ػػرؼ الجػ ػػر "ب ػ ػػ"  -كهػ ػػك مػ ػػا أشػ ػػار إليػ ػػه محمػ ػػد محمػ ػػد داكد بحديثػ ػػه عػ ػػف
ػي مػػف خػػبلؿ
كجهػػه كجهػػة ٌ
المخػػتصٌ -
دالليػػة كاحػػدة عمػػى الحقيقػػة كالمجػػاز ,فػػاالقتراف ببنائػػه التركيبػ ٌ
ػى ثابتنػا ,ممػا يجعػؿ االقتػراف
مبلزمته لشبه الجممة محددة بحرؼ جػر بعينػه ييكسػب المفظػة "زٌج" معن ن
تعبر
تعبير اصطبلحيًّا ,ك ا
اقترنانا ثابتنا في معناا العاـ عمى اختبلؼ سياقاتهل أم يجعمه نا
اقترنا ببلحقة ٌ
عف أمر مرفكض مستكرا ,حيث ي ً
دخؿ الفعؿ االسـ المجركر في أمر ير مر ػكب فيػه ر ػـ إرادتػه,
ي
تعبير اصطبلحيًّا بمعنى "رمى بػ".
فيصير نا
كعم ػػى م ػػا تق ػ ٌػدـ ك ػػاف تكظيف ػػه عن ػػد أح ػػبلـ مس ػػتغانمي ف ػػي ح ػػدكد ذل ػػؾ المعن ػػى ,حي ػػث المكاق ػػؼ
المرفك ػػة عمػػى لسػػاف أبطػػاؿ الركايػػات فم ػرة يي ػ ىزيج بالبطمػػة حيػػاة فػػي قصػػة تنشػػأ ر ػػـ إرادتهػػا ,كم ػرة
المحبػػكف يزجػػكف بأنفسػػهـ فػػي ممػرات الحػػب ر ػػـ إرادتهػػـ ,ك يرهػػا مػػف المكاقػػؼ التػػي ال تحتمػػؿ إرادة
لمخكض فيها ,ككمها استعماالت عمى المجاز عند أحبلـ مستغانمي.
ُ

المعجـ الكسيط ,باب الزام ,صُْْ

ّ

ابف منظكر ,جِ ,باب الجيـ فصؿ الجيـ زجج) صِٖٓ.ِٖٔ-

ِ

ابف منظكر ,لساف العرب ,باب الجيـ فصؿ الزام ,صِٖٔ
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كقػػد يػػرد الفعػػؿ باسػػتعماله الحقيقػػي بارتباطػػه بالمكػػاف مثػػؿ زج بػػه فػػي السػػجفل أم رمػػى بػػه فػػي
السػػجف ك يرهػػا ,حيػػث شػػاع الفعػػؿ زج مقترننػػا بحػػرؼ الجػػر البػػاخ ,فعمػػى الحقيقػػة أك المجػػاز يشػػكؿ
مقيدا بداللة كاحدة بمعنى "الدخكؿ فػي مػا تكرهػه الػنفس كت ػيؽ
تعبير
االقتراف المجازم نا
اصطبلحيا ٌ
ٌ
إف اقتػػرف بحػػرؼ الجػػر البػػاخ "زج بػ ػ",
أف أهػػـ المبلمػػح
الدالليػة لمفعػػؿ زج ٍ
ٌ
بػػه"" ,فمػػف منظػػكر الباحثػػة ٌ
الهدفي المرفكض.
القكة كاالتجاا لؤلماـ كالدفع لؤلماـ كاالرتباط بالمكاف أك المسار
ٌ
اقتران الفعل  +الفاعل  +الفضمة "الحال"
البػا نحػك" :قابمػت
الحاؿ في النحػك الت ارثػي" :كصػؼ يػؤتى بػه لبيػاف هيئػة صػاحبه حػيف كقػع الفعػؿ ن
كالدتؾ مسركرةن" فمسركرة هي الحاؿ ,ككالدتؾ هي صاحبة الحاؿ ,ك"قابؿ" هك عامؿ الحاؿ"ُ.
أف ك َّػؿ عبلقػة تزيػد عمػى عبلقػة اإلسػناد ٌإنمػا يينشػئها
فالقاعدة العامة التي تحكـ تركيب الجممةٌ :
اللي لمجممػػة إف لػػـ يينشػػل المػػتكمٌـ تمػػؾ
المػػتكمٌـل لمبيػػاف كا ازلػػة إبهػػاـ ك مػػكض ,قػػد يعتريػػاف المعنػػى الػ ٌػد ٌ
ػداللي إلػى داللػة تمػؾ العبلقػة ,كهػذا
العبلقة :ككؿ حذؼ لعبلقػة ٌإنمػا يكػكف حػيف ال يحتػاج المعنػى ال ٌ
كمه خا ع لسياؽ المقاـ ك رض المتكمٌـ"

ِ

يقػػكؿ السػػهيمي" :الحػػاؿ هػػي صػػاحب الحػػاؿ فػػي المعنػػى ,ككػػذلؾ النعػػت كالتككيػػد ,كالبػػدؿ ,ككػ ٌؿ
كاحد مف هذا ,هػك االسػـ األكؿ فػي المعنػى"ّ فػ ف كػاف صػاحب الحػاؿ أك المنعػكت ,أك المبػدؿ منػه
هػػك االسػػـ األكؿ فػػي المعنػػى ,فأنػػت تكػػرر بػػبل طائػػؿ فػػي النعػػت ,أك الحػػاؿ ,أك البػػدؿٌ ,إال إف كػػاف
التكػ ػرار لفائ ػػدة ,كه ػػي الفائ ػػدة المتمثم ػػة ب ازل ػػة اإلبه ػػاـ ,كالغم ػػكض ل ػػدل المتمقٌ ػػي ,كيظه ػػر ذل ػػؾ عن ػػد
االسػػتراباذم ,فػػي شػػرحه كافيػػة ابػػف الحاجػػب ,فػػي أكثػػر مػػف مك ػػع ,كمنهػػا تفسػػيرا ل ػرأم جمهػػكر

ُ
ِ
ّ

األفغاني ,سعيد ,المكجز في قكاعد المغة العر ٌبية ,دار الفكر ,بيركت ,لبناف ,دط ,ََِّ ,صِِٗ.
حميدة ,مصطفى ,نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العر ٌبية ,صُِٔ

معكض,
السهيمي ,عبد الرحمف بف عبداهلل ,نتائج الفكر في النحك ,تحقيؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي محمد ٌ
العممية ,بيركت,طُُِٗٗ ,ـ ,صِٕٗ
دار الكتب
ٌ
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العممػػاخ ,فػػي عػػدـ ج ػكاز أف يكػػكف النعػػت أخػػص مػػف المنعػػكت ,فيقػػكؿ فػػي ذلػػؾ" :كانمػػا لػػـ يجػػز أف
يككف النعت أخػص مػف المنعػكتل ألف الحكمػة تقت ػي أف يبػدأ المػتكمـ بمػا هػك أخػص ,فػ ف اكتفػى
المخاطب فػذاؾ ,كلػـ يحػتج إلػى نعػت ,كاال زاد عميػه مػف النعػت مػا يػزاد بػه المخاطػب معرفػة"ُ .فمػا
يي ػزاد بػػه المخاطػػب معرفػػة ,هػػك مػػا يػػزكؿ بػػه اإلبهػػاـ ,كتت ػػح مػػف خبللػػه الرؤيػػة ,كهػػك المتمثٌػػؿ فػػي
النعػػت ,أك البػػدؿ ,أك الحػػاؿ ,فالمعمكمػػة التػػي يحتاجهػػا المتمقٌػػي إل ازلػػة اإلبهػػاـ فػػي اقت ارنػػات األفعػػاؿ
الحركية في الركايات ,هي المعمكمة الجديدة المفقػكدة بػيف المػتكمٌـ كالمتمقٌػي ,كالتػي تمثٌمػت فػي صػكرة
الحاؿ في أكثر مف اقتراف ,كيت ح ذلؾ في اآلتي.
 "لـ يكف قرطي الذم كقع مني هذا المرة كانما قمبي الذم أصبح بكممة كاحدة يق مغمى عميو" "كال أدرم متى سيسقط أحدىم قتيال بتهمة ,أك يسقط اآلخر بنقي ها"قتيال مباشرة عمى شاشة التمفاز"
 "منذ سقط بو ضياف ًقمبية"
" -منذ ذلؾ اليكـ الذم سقط فيو ميتًا بسكتة ٌ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُّْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَّْ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صّٕٔ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُِٕ

ٖ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُٗٗ

ٕ

ٖ

كالنشر في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ,طُُٗٔٔ ,ـ ,صٗٗٗ.

ِ

ٓ

ٔ

األسترباذم ,شرح الر ي لكافية ابف الحاجب ,القسـ األكؿ ,مجُ ,دراسة كتحقيؽ حسف الحفظي ,دار الثقافة
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُٕ

ّ

ْ

ٕ

" -ن تي الحب مت خرين ,قميبل متأخريف دائما"

ُ

ّ

ٓ

 "ألنهـ ي تون دائما مت خرين عف اآلخريف بخيبة"" -األجمؿ ي تي دائما مت خ ار ...يا سيدتي"

ِ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَُٖ
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ػكم فػي
ابية لؤللفاظ "قتيبل ٌ
المكاقع اإلعر ٌ
كميتا كمتأخريف كمغمى عميه" عمى مستكل التركيب النح ٌ
المغكيػة السػابقة
أف االقت ارنػات
العر ٌبية ,تمثٌؿ
ٌ
مكقعية الف مة التي ٌ
ٌ
تبيف الهيئة الحاؿ) ,كترل الباحثة ٌ
ُ
صكرٌية لمجممة دالة الكجهة مف
في الركايات تنسجـ مع رؤية محمد اليـ في ككنها تمثٌؿ البنية التٌ ٌ

"تكجػه زيػد
خبلؿ الفعؿ سقط ,كما فػي الفعػؿ "جمػس" عنػد ػاليـ "جمػس زيػد إلػى عمػر يؤنبػه" بمعنػى ٌ
يؤنبه" ,كالفعؿ "كقفت" فػي جممػة "كقىفىػت هنػد إلػى النػاس تحػدثهـ" أم تكجهػت
كهك جالس إلى عمر ٌ
هند ,كهػي كاقفػة إلػى النػاس تح ٌػدثهـ" ف ػ "سػقط بػك

ميتػا" أم سػقط كهػك يمػكت" فالجممتػاف ال
ػياؼ ٌ

تفتر اف تحرؾ المحكر مف نقطة إلػى أخػرل ,كانمػا هػك دمػج دالػة الهيئػة فػي البلحقػة كدالػة الكجهػة
معا.
في الفعؿ ,كالفاعؿ مك كع لمدالتيف ن
فتكػػكف العبػػارة المسػػارٌية سػػقط بػػك

ػكعا لدالػػة الكجهػػة السػػقكط ) ,كبهػػذا يمكػػف
ػػياؼ) مك ػ ن

عػػزؿ الجانػػب الخػػاص بالهيئػػة كهػػك يمػػكت ) ,كبػػك

ػػياؼ مك ػػكع فػػي الػػدالتيف ,كمثمػػه فػػي اقتػراف

مغمى عميه" فػ ػ سػقط) حيػث دالػة الكجهػة "كهػك ييغمػى عميػه" دالػة الهيئػة كمسػكغ هػذا البنيػات
"سقط
ن
في العربية عند محمد اليـ "كجكد قاعدة إلحاؽ تسمح ب دماج دالة الكجهة المتمثٌمة في فعؿ الحركة
ببنية أفعاؿ الهيئة"ِ ,أم تسمح باقتراف دالػة الكجهػة بدالػة الهيئػة ,حيػث يتكلٌػد اقت ارنػات مفتكحػة عمػى
م بحسب سياقاتها.
معناها
الحقيقي ,كالمجاز ٌ
ٌ
كفػي مػا يتعمٌػؽ بالمعمكمػة المفقػػكدة بػيف المػتكمٌـ ,كالمخاطػب ,كالتػي تكمػػف فيهػا البػؤرة يقػكؿ معػػف
عبد القادر بشير ..." :هػذا ال يعنػي أف الف ػمة ال تكػكف بػؤرة مركزٌيػة فػي الجممػة العر ٌبيػة ,بػؿ عمػى
العكػػس مػػف ذلػػؾ ,ففػػي جممػػة "جػػاخ زيػػد مسػػرنعا" ,إذا أراد المػػتكمٌـ أف يكصػػؿ معمكمػػة جديػػدة لمسػػامع,
و
عندئذ أف يقكؿ" :مسرنعا
كهي كممة مسرنعا إلى المخاطب ,كال يريد أف يكصؿ كممة "جاخ" إليه فعميه

ُ
ِ

انظر ,اليـ ,محمد ,المعنى كالتكافؽ ,صِِّ
اليـ ,محمد ,المعنى كالتكافؽ ,صِّّ
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بالكيفي ػػة ,فيق ػ ٌػدـ المعمكم ػػة الجدي ػػدة ألهميته ػػا ل ػػدل
ج ػػاخ زي ػػد" ألف الس ػػامع يعم ػػـ ب ػػالمجيخ كال يعم ػػـ
ٌ
السامع"ُ ,كمسألة عدـ التقديـ مف كجهة نظر الباحثة ,ال تمغػي فكػرة البػؤرة القائمػة فػي الف ػمة ,فقػد
التركيبي الخاص باالقترانات المغكية ,األمر
أشارت الباحثة في الفصؿ األكؿ مف الدراسة إلى النظاـ
ٌ
ػكم ,بعػد أف شػاع االقتػراف
الذم قد يمنع تقديـ الف ػمةل حتػى ال تخػرج الجممػة عػف كصػؼ اقتػراف لغ ٌ
معيفِ .
عي ٌ
في االستعماؿ كفؽ نظاـ تركيبي صحيح لمغة بترتيب مك ٌ
فالهدؼ مف االقترانات السابقة في الركايات إظهار الهيئة التي كاف عميها الفاعػؿ ,عنػد حػدكث
فعػػؿ الحركػػةل ممػػا سػػمح بػػدمج فعػػؿ الحركػػة الممثػػؿ لدالػػة الكجهػػة لممحػػكر الفاعػػؿ) مػػع دالػػة الهيئػػة
لممحػكر ذاتػه الفاعػؿ) ,ككانػػت البػؤرة تتمركػز فػي الهيئػػة التػي مػف أجمهػا حػػدث الػدمج بػيف الػػدالٌتيف,
لمتغيػر فػي المػدل عمػى
فهي التي تحمؿ المعمكمة التي يحتاجها المتمقٌي ,كتمثٌػؿ ذيػؿ االقتػراف القابػؿ ٌ
ػياقية ,فالهػػدؼ إظهػػار الهيئػػة التػػي انتهػػى عميهػػا ,بػػك
مسػػتكل التعبي ػرات السػ ٌ

ػػياؼ كأبنػػاخ الج ازئػػر

لؤلسباب نفسها.
ككذلؾ اقتراف "يػأتي متػأخرا" حيػث الهيئػة التػي نصػؿ فيػه إلػى الحػب أك يػرا  ,فيكػكف كصػكلنا
إلػػى األشػػياخ المهمػػة فػػي حياتنػػا "متػػأخريف" ككمٌهػػا اقت ارنػػات مفتكحػػة انتشػػرت ,كشػػاعت عمػػى مسػػتكل
الدالليػػة المت ػػمنة كجهػػة مػػا ,فػػ"سقط" مػػف مبلمحػػه
الػػنص ب ػرأس ثابػػت ييمثٌػػؿ فعػػؿ الحركػػة بمبلمحػػه
ٌ
الداللية االتجاا لؤلسفؿّ ,كأتى مف مبلمحه الداللية الحركة كالمجيخ كالح ػكر كاالنتقػاؿ ,كاالنتقػاؿ
يعنػػي مممػػح المسػػافةْ ,كال مسػػافة بػػبل اتجػػاا ,كذيػػؿ تتمثػػؿ فيػػه الهيئػػة باالسػػـ المشػػتؽ قتػػيبل كميتًّػػا,
المغكيػة ألفعػاؿ الحركيػة مكمػف
كمغمى عميه ,كمتأخريف) ,كبذلؾ تككف الحاؿ الذيؿ) في االقت ارنػات
ٌ
ُ

بشير ,معف عبد القادر ,البؤرة المركزٌية في الجممة العر ٌبية ,المعمكمة الجديدة كالمعمكمة القديمة ,مجمة أبحاث كمية
األساسية ,مج ِ ,عددُ ,ََِٓ ,صّٗ.
التربية
ٌ

ّ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صِِّ

ِ

انظر ,الفصؿ األكؿ مف الدراسة ,صْٓٓٔ-

ْ

انظر المصدر نفسه ,صُْٕ
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البؤرة التي تحمؿ المعمكمػة المفقػكدة عنػد المخاطػب حيػث الػدمج لدالػة الكجهػة مػع دالػة الهيئػة ,كمػف
لغكم.
ثـ إنتاج اقتراف
ٌ
ٌ
بنػاخ عمػى مػػا تق ٌػدـ تػرل الباحثػػة أف ذيػؿ االقتػراف المتمثٌػػؿ فػي المػدل فػػي اقت ارنػات أفعػاؿ الحركػػة
المغكيػػة عامػػة ,هػػك العنصػػر الػػذم يمثػػؿ بػػؤرة االقت ػراف ,كهػػك الػػذم يحػػدد تشػػكؿ
خاصػػة ,كاالقت ارنػػات
ٌ
تركيبيػػة محػػددة
ػطبلحي ,كال يكجػػد صػػكرة
ػياقي أك اصػ
ٌ
ٌ
االقت ػراف ,كهػػك الػػذم يكجػػه االقت ػراف مػػا بػػيف سػ ٌ
لذلؾ المدل ,أك تمؾ البؤرة فقد يككف عمدة فػي المسػند إليػه ,أك عمػدة مشػركطة فػي المفعػكؿ بػه ,أك
فية أك الحاؿ ك يرا.
ف مة ,نحك البلحقة الظر ٌ
الحركي المتعدي
اقتران الفعل
ّ
المتعدية في ركايات أحبلـ مستغانمي عمى صكرة كاحدة ,كهي
الحركية
ظهرت اقترانات األفعاؿ
ٌ
ٌ
التعدم إلى المفعكؿ الكاحد ,كمف هنا تناقش الباحثة تمػؾ االقت ارنػات
ٌ

ػمف مػا قيػؿ عػف التع ٌػدم إلػى

مفعكؿ كاحد في المغة.
"فالمتعدم ما يفتقر كجكدا إلى محؿ ير الفاعؿ,
المتعدم مف األفعاؿ بقكله:
يعرؼ ابف يعيش
ٌ
ٌ
أف الفعؿ تجاكز الفاعؿ إلى محؿ يرا ,كذلؾ
التعدم التجاكز ,يقاؿ :عدا طكرا أم تجاكز ٌ
ك ٌ
حدا أم ٌ
المحؿ هك المفعكؿ به"ُ.
 -3الفعل  +الفاعل +المفعول بو
المفعػػكؿ بػػه عنػػد النحػػاة ,مػػا كقػػع عميػػه فعػػؿ الفاعػػؿ كحقػػه النصػػب ,فػػكرد عػػف المبػػرد :أف حػػؽ
المفعػػكؿ بػػه النصػػب إذا كػػاف الفاعػػؿ مػػذكك انر فػػي الكػػبلـ ,ألف فعػػؿ الفاعػػؿ قػػد كقػػع بػػه ,فيكػػكف فعػػؿ
الفاعؿ قد تعدل إليه" ,كلقد كاف حؽ المفعكؿ به النصب ,كالفاعؿ الرفعل كي يفرؽ بينهمػا"ِ.

ُ
ِ

المفصؿ ,جٕ ,صِٔ
ابف يعيش ,شرح
ٌ
المبرد ,أبك العباس محمد بف يزيد ,القت ب ,جُ ,تحقيؽ محمد عبد الخالؽ ع يمة ,صُْٔ
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كيذكر السيكطي أف صاحب المفصؿ ح ٌػدا ب ػ "مػا كقػع عميػه فعػؿ الفاعػؿ" كيقػكؿ" :كالمػراد بػالكقكع
التعمؽ ليدخؿ نحك :أكجدت

رنبا ,كأحدثت قتنبل ,كما

يدا"ُ.
ربت ز ن

حدا لممفعكؿ بػه النحػاة ,كيشػير إلػى أنػه "مػا كقػع عميػه فعػؿ
كيخالؼ الشريؼ الجرجاني في ٌ
عمكما ما يقع عميه
الفاعؿ بغير كاسطة حرؼ الجر أك بها" ,أم بكاسطة حرؼ الجرِ ,فالمفعكؿ به
ن
متعديا بنفسه.
فعؿ الفاعؿ ,كيككف الفعؿ في الجممة التي تت منه
ن
عمكمػا ,ال يخرجػه مػف محػكر
كجعؿ المفعكؿ بػه مػف الف ػمة فػي الكػبلـ مػف كجهػة نظػر النحػاة
ن
المتعديػػة ,فبػػالنظر إلػػى البلحقػػة التػػي
االهتمػػاـ ,بػػؿ ال يخرجػػه مػػف محػػكر العمػػدة فػػي جمػػؿ األفعػػاؿ
ٌ
تيش ٌكؿ العنصر الف مة بمفهكمها التراثي كالذم جػاخ عمػى لسػاف مصػطفى الغبلييني",هػي اسػـ ييػذكر
ػندا إليػػه ,كالنػػاس فػػي قكلػػؾ أرشػػد
ػندا أك مسػ ن
لتتمػػيـ معنػػى الجممػػة كلػػيس أحػػد ركنيهػػال أم لػػيس مسػ ن
األنبيػػاخ النػػاس ... ,كسػ ٌػميت ف ػػمة ألنهػػا زادت عمػػى المسػػند كالمسػػند إليػػه :فالف ػػؿ فػػي المغػػة معنػػاا
ّ
ػي لمف ػػمة ,يتمحػػكر فػػي فكػرة مػػا زاد عمػػى المسػند ,كالمسػػند
الزيػادة"  ,يظهػػر ٌ
أف معيػػار المفهػػكـ الت ارثػ ٌ

ائي "ال يمكػف أف يتػػألؼ كػػبلـ مػػف دكف
إليػه ,كهمػػا مػػا اعتيمػد فػػي تػػأليؼ الكػػبلـ كمػا جػػاخ عنػػد السػػامر ٌ
عمػػدة مػػذككرة أك مقػػدرة ,فػػي حػػيف أنهػػا يمكػػف أف تتػػألؼ مػػف دكف ف ػػمة ,فنقػػكؿ "محمػػد قػػائـ" ,سػػافر
خالد"ْ.
تقدـ فعمينا التمييز بيف الف ػمة فػي حالػة اإلسػناد إلػى الفعػؿ الػبلزـ ,كالف ػمة فػي حػاؿ
كعمى ما ٌ
إف معي ػػار الفائ ػػدة كمعي ػػار االس ػػتقبلؿ ,كمعي ػػار حس ػػف الس ػػككت الت ػػي
اإلس ػػناد إل ػػى الفع ػػؿ المتع ػ ٌػدمٌ ,

ُ

العممية ,بيركت,
السيكطي ,همع الهكامع في شرح جمع الجكامع ,جِ ,تحقيؽ أحمد شمس الديف ,دار دار الكتب
ٌ
طُُٖٗٗ ,ـ ,صٓ.

ِ

انظر الجرجاني ,عمي بف محمد ,معجـ التعريفات ,صُٖٗ.

ْ

السامرائي ,فا ؿ ,الجممة العر ٌبية تأليفها كأقسامها ,دار الفكر ,عماف -األردف ,طِ ,ََِٕ ,صُْ

ّ

الغبلييني ,مصطفى ,جامع الدركس العر ٌبية,جُ ,دار األمؿ لمنشر ,إربد-األردف ,دت ,صَّ
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ناقش ػػها محم ػػد ي ػػكنس عم ػػيُ ف ػػي معي ػػار الجمم ػػة ف ػػي التػ ػراث العرب ػػي ,ال تتػ ػكافر ف ػػي االس ػػتغناخ ع ػػف
لتعدم.
المفعكؿ به في جمؿ األفعاؿ
نعد المفعكؿ به عمدة مشركطة با ٌ
المتعدية ,كبذلؾ ٌ
ٌ
كثير في مك ع البؤرة ,حيث تتكافر فيػه المعمكمػة
كبعيدا عف الف مة كالعمدة يأتي المفعكؿ به نا
ن
المغكيػػة فػػي الركايػػات ,كألف ارتبػػاط
المفقػػكدة لػػدل المتمقٌػػي  ,كهػػك مػػا ظهػػر فػػي كثيػػر مػػف االقت ارنػػات
ٌ
ػكم فػي كثيػػر
الفعػؿ المتعػ ٌػدم بػػالمفعكؿ يشػابه ارتبػػاط الفعػػؿ بالفاعػػؿ كمبلزمتػه لػػه ,يػػأتي االقتػراف المغػ ٌ
ػي بالدرجػػة األكلػػى ,حيػػث
مػػف األحيػػاف بصػػكرة الفعػػؿ  +الفاعػػؿ  +المفعػػكؿ بػػه) ,كهػػك اقت ػراف تركيبػ ٌ
يقػكؿ عبػػد القػاهر الجرجػػاني" :حػاؿ الفعػػؿ مػع المفعػػكؿ الػذم ييتىعػ ٌػدل إليػه حالػػه مػع الفاعػػؿ"ِ ,كيقػػكؿ
أف الغػرض مػف ذكػرا معػه إفػادة تملبسػه بػه ,ال
القزكيني" :الفعؿ مع المفعكؿ كالفعػؿ مػع الفاعػؿ ,فػي ٌ
ّ
دالليػة تظهػر
إفادة كقكعه مطمقنا"  ,كيجعؿ محمد اليـ العبلقة بيف الفعؿ كالمفعكؿ به عبلقػة إسػناد ٌ

مفهكميػة"ْ ،كقػد جػاخ عػدد
المتعديػة مفعػكالت ,هػي كيانػات
في قكلػه" :الداللػة تيسػنً يد إلػى كػؿ األفعػاؿ
ٌ
ٌ
أهمي ػػة المفع ػػكؿ ب ػػه ,حي ػػث يمثٌػػؿ الب ػػؤرة ف ػػي
م ػػف اقت ارن ػػات األفع ػػاؿ
الحركي ػػة عن ػػد مس ػػتغانميل تيٍبػ ػ ًرز ٌ
ٌ
االقتراف المغكم.
 "كعندها ال تدرم أيجب أف "تدير ليا ظيرك" أـ تفتح لها ذراعيؾ"ٓ." -يحمل اسم خالد بف طكباؿ"

ٔ

الحقيقية في الحياة"
 "يحمل أبطال الروايات فييا أسماءىمّ
ُ
ِ
ّ

ْ

دالليا ,صِِِّٕٕ-
انظر ,عمي ,محمد يكنس ,كصؼ المغة العر ٌبية ٌ
الجرجاني ,عبد القاهر ,دالئؿ اإلعجاز ,تحقيؽ محمد بشير ر ا ,دار المعرفة ,بيركت ُٕٖٗ ,صُُٖ.

القزكيني ,تمخيص المفتاح ,صِْ ,مكتبة البشرل ,كراتشي -باكستاف ,طُ ,ََُِ ,كانظر  ,نظاـ االرتباط
كالربط في تركيب الجممة العر ٌبية صُّٖ
اليـ ,محمد ,المعنى كالتكافؽ ,صٕٓ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُّٓ

ٕ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صْٔ

ٔ

ٕ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صَُٓ
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" -عندما كنت ألتقط صورة لذلؾ الطفؿ"

ُ

 "كعندما كقؼ ليمقي نظرة أخيرة عمى طمبته" -إذف أقترح أف "تمقي نظرة عمى المعرض"

ِ

ّ

أف المعمكمػة يػر المشػػتركة فػي االقت ارنػػات السػابقة هػػي
بػالنظر إلػى االقت ارنػػات السػابقة ,يظهػػر ٌ
المفع ػػكؿ ب ػػه ,ف ػػالرأس ثاب ػػت ,كه ػػك الفع ػػؿ الحرك ػػي "ت ػػدير ,ال ػػتقط ,ألق ػػى ,اقتف ػػي ,أتعقٌ ػػب ,يحمػ ػػؿ",
كاالسػػتبداؿ مفتػػكح فػػي اقت ارنػػات تمػػؾ األفعػػاؿ ,كالمعمكمػػة التػػي تمػػزـ المتمقٌػػي ترتكػػز فػػي المفع ػكؿ بػػه,
المتممة لتش لكؿ االقتراف ,فالفعؿ "تدير" يت مف الفعؿ الحدث كالفاعؿ كالػزمف ,كلكػف الػذم كقػع
كهي ٌ
عميه فعؿ اإلدارة ,هك الجزخ الذم يحتاجه المتمقٌيل ليكتمؿ كصكؿ الرسالة المغكية ,كهك الذم يحمؿ
بؤرة الجممة ,فيحدد شكؿ االقتراف سياقيًّا أك اصطبلحيًّا.
ػطبلحي ,فػػاقتراف أدار لػػؾ ظه ػرا)
المتغيػػر يكجهػػه لمتعبيػػر االصػ
فثبػػات الفعػػؿ "أدار" مػػع ال ػ ٌذيؿ
ٌ
ٌ
ػطبلحي ,يػػأتي فػػي مكقػػؼ التخمػػي عنػػؾ ,أك ال ػرفض لػػؾ أك لكبلمػػؾ أك أفعالػػؾ مػػف قبػػؿ
تعبيػػر اصػ
ٌ
شخص ما ,كقد كظفته مستغانمي في مكقؼ مشابه فػي حػديثها عػف األشػياخ التػي نمهػث كراخهػا فػي
الحيػػاة ,ثػػـ بعػػد أف نيػػأس منهػػا ,كنتركهػػا ن ارهػػا تػػأتي إلينػػا ,فػػبل نعمػػـ أنسػػتقبمها ,أـ نػػدير لهػػا ظهرنػػا,
ػكم بداللػػة
راف ػػيف لهػػا ,فقػػد أتػػت بعػػد زمػػف المهفػػة ,كل ػكال كجػػكد لفػػظ "الظهػػر" ,لمػػا تشػػكؿ اقت ػراف لغػ ٌ
فتغير الذيؿ في مداا الكاسع ,في مثؿ "أدار النقاش" ,أك أدار "دفة الحديث"ل أم قمبهػا,
اصطبلحيةٌ ,
ٌ
ػر
ػر سػػياقيًّا ,كثبػػات لفػػظ الظهػػر يصػػنع تعبيػ نا
تغيػػر البػػؤرة المتمثٌمػػة فػػي المفعػػكؿ بػػه يصػػنع تعبيػ نا
يعنػػي ٌ
اصطبلحيًّا.

ُ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صّّ

ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صُْٖ

ِ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صٗٓ
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ككذلؾ في اقتػراف "تعقػب األثػر" ,يقتػرف الفعػؿ المتعػدم مػع مفعكلػه "األثػر" ,مشػ ٌك نبل اقت ارنػا ًّ
لغكيػا
تغيػػر المفعػػكؿ ,يتحػػكؿ التعبيػػر إلػػى سػػياقي فػػي مثػػؿ "يتعقػػب
شػػائعا فػػي الداللػػة عمػػى المتابعػػة ,كاف ٌ
المفعكليػة ,كتمثػؿ عنػد
بمكقعيػة
أخبارا" ,ك"يتعقب كمماته" ك يرها ,حيث االتسػاع فػي المػدم المتمثػؿ
ٌ
ٌ
المتك ٌكػػؿ بػػؤرة التتمػػيـ التػػي جعمهػػا قسػ نػما مػػف قسػػمي بػػؤرة الجديػػد بػػؤرة الطمػػب ,كبػػؤرة التتمػػيـ) حيػػث
يقػ ػػكؿ " :بػ ػػؤرة التتمػ ػػيـ تسػ ػػند إلػ ػػى المكػ ػ ٌػكف الػ ػ ٌػداؿ عمػ ػػى المعمكمػ ػػة المقصػ ػػكد بهػ ػػا إ نػ ػػاخ معمكمػ ػػات
المخاطب"ُ ,فهي التي ييمثِّؿ لها باإلجابة عمى سؤاؿ ماذا شػربت؟ فبػؤرة التتمػيـ "كػأس شػام" بتقػدير
"ش ػربت كػػأس شػػام" فالشػػرب معمكمػػة مشػػتركة بػػيف المػػتكمٌـ كالمتمقٌػػيِ ,بػػدليؿ ج ػكاز حػػذفها ,بينمػػا,
ًّ
كتركبيػا هػػي المفعػػكؿ
ػتمـ اإلخبػػار,
المفعػكؿ بػػه "كػأس شػػام" ,هػػي المعمكمػة التػػي يفتقػػدها المتمقٌػي كتػ ٌ
به.
كاقت ػراف "يحمػػؿ اسػػـ" كظفت ػه مسػػتغانمي فػػي مكاقػػؼ حياتيػػة عمػػى لسػػاف أبطػػاؿ الركايػػات ,كهػػك
سمى" ,كربما لكثرة شيكعه فقدنا االنتباا إلى
اقتراف شائع في حياتنا كيمثٌؿ نا
تعبير اصطبلحيًّا بمعنى ي"ي ٌ
الداللي ػػة ,كااللتػ ػزاـ بالعبلق ػػات
ػكمي ,فالمج ػػاز "يعتم ػػد عم ػػى ه ػػدر العبلق ػػات
ٌ
مجازيت ػػه ف ػػي ح ػػديثنا الي ػ ٌ
النحكية"ّ.
ٌ
الداللية بالنسبة لحدث "النظر" في اقتراف "يمقػي نظػر" فػي عبػارة " إذف أقتػرح أف
كهدر العبلقات
ٌ
"تمقي نظرة عمى المعرض"ْ ,يراا محمد ػاليـ مػف قبيػؿ "معاممػة البصػر أك النظػر) معاممػة الشػيخ
يائي يقبؿ الحركة
المتحرؾ في ف اخ ...كيمكف أف نعكض [نستبدؿ] البصر أك النظر ٌ
بأم شيخ فيز ٌ
ُ

الكظيفي ,صُِٓٓ-
المتك ٌكؿ ,أحمد ,وفاؽ جديدة في نظرٌية النحك
ٌ
انظر ,المصدر نفسه ,صُِٓٓ-



الحسية ,إلى
هدر كانما هك انتقاؿ مف العبلقات
الداللية في المجاز ,ال يككف نا
أف هدار العبلقات
ٌ
ٌ
ترل الباحثة ٌ
اكية ,مف خبلؿ الربط كالتأكيؿ.
ذهنية إدر ٌ
حسية ٌ
عبلقات ٌ

ّ

حميدة ,مصطفى ,نظاـ االرتباط كالربط في نظاـ الجممة العر ٌبية ,صُِّ
مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,صُْٖ

ِ

ْ
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ُ
حجرا" ك يرا ,فيحدث االستبداؿ في الهدؼ الػذم كقػع
في الف اخ"  ,فيمكف لنا أف نقكؿ ن
مثبل "ألقى ن

عميه الفعؿ ,كهك الحجر الذم يقبػؿ الحركػة فػي الف ػاخ ,ككػذلؾ فػي الػتقط صػكرة" ,تػرل الباحثػة أف
ػي كاح ػػد ,كم ػػف ثٌ ػػـ فاله ػػدؼ المتمثٌ ػػؿ ف ػػي ه ػػذا
الص ػػكرة كارتباطه ػػا ب ػػالنظر يجعمه ػػا م ػػف حق ػػؿ دالل ػ ٌ
المتغيػػر كالػػذم يحمػػؿ المعمكمػػة التػػي يفتقػػدها
االقت ارنػػات ,هػػك المفعػػكؿ بػػه مػػف حقػػؿ البصػػر ,كهػػك
ٌ
ػي ,أـ رسػالة عمػى
المتمقٌيل ليحدد ما القصد مف الرسالة
ٌ
المغكية ,كهؿ هي رسالة عمى المعنى الحقيق ٌ
م؟.
المعنى المجاز ٌ
المغوي في الروايات
المبنوي في االقت ران
اال نزياح
ّ
ّ
قصػػد
الخػػركج ,كالعػػدكؿ ,كاالنزيػػاح ,ككسػػر المغػػة ,كاالنحػراؼ ,ك يرهػػا كثيػػر مػػف المصػػطمحات يي ى
ِ
األدبي ,يمجأ إليػه األديػب عنػدما
العمؿ
في
أسمكب
كذلؾ
,
القياسي كالمألكؼ
بها مخالفة نظاـ المغة
ٌ
ٌ

أف مػػا يجػػكؿ بخػػاطرا يعجػػز نظػػاـ المغػػة المػػألكؼ عػػف التعبيػػر عنػػه ,يقػػكؿ فندريس"يكجػػد مػػف
يشػػعر ٌ
ّ
أف ذلػؾ إف كانػت
كيق ٌػر محمػد يػكنس عمػي بصػحة ذلػؾ ,كيػرل ٌ
ممػا يكجػد مػف أفكػار"  ,ي
الكممات أقؿ ٌ

مبهمػا أمػػا إف ات ػحت الفكػرة كتجمٌػػى الشػعكر ,فػ ف المغػة قػػادرة
الفكػرة ام ػة فػػي الػذهف ,كالشػػعكر ن
ْ
أف ذلػػؾ يفسػػر سػػبب مػػا يعمنػػه
عمػػى أف ٌ
تعبػػر عنهػػا ,كتكشػػؼ كػ ٌؿ المشػػاعر كاألفكػػار  ,كمػػف منظػػكرا ٌ

الشعراخ كاألدباخ مف عجػز المغػة عػف التعبيػر عمػا يجػكؿ فػي خػكاطرهـ ,فهػـ أكثػر عر ػة لممشػاعر
كتميػزهـ ,كلػػذلؾ هػػـ أكثػػر مػػف يخػػرج عػػف أسػػر أنمػػاط
المتناق ػػة ,كاألفكػػار الغام ػػة بفعػػؿ إبػػداعهـ ٌ

ُ

اليـ ,محمد ,المعنى كالتٌكافؽ ,صُِٗ
كيس ,أحمد أحمد ,االنزياح كتعدد المصطمح ,مجمة عالـ الفكر ,المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاألدب,
انظرٌ ,

ّ

فندريس ,جكزيؼ ,المغة ,ترجمة عبد الحميد الدكاخمي ,كمحمد القصاص ,مكتنبة األنجمك المصرية ,القاهرة,

ِ

ْ

الككيت ,العدد الثالث ,مج ِٓ ,ينايرُٕٗٗ,ـ ,صٖٓ

دالليا ,صْٓ
َُٓٗـ ,صَُّ كانظر ,عمي ,محمد يكنس ,كصؼ المغة العر ٌبية ٌ
دالليا ,صْٓ
انظر ,عمي ,محمد يكنس ,كصؼ المغة العر ٌبية ٌ
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ػار جديػػدة لػػـ ييسػػبؽ
التفكيػػر التػػي حػػددتها المغػػة" ,فالمغػػة تسػػمح إلػػى حػػد مػػا ب بػػداع الفػػرد كادخالػػه أفكػ نا
إليها"ُ.
معايير االنزياح
هناؾ معياراف لبلنحراؼ ,أك الخركج ,أك االنزياح.
األكؿ :اتخاذ معايير خارجة عف بنية النص في قياس االنحراؼ ,يمكف حصرها في ما يأتيِ:
 معيار لغة النثر العممي اإلببل ية التي تشكؿ درجة صفر بالنسبة لمشعرية.المغكية التي تحدد االستعماؿ السميـ لمغة.
 معيار القكاعدٌ
 معيار القكاعد النحكية ,كالصرفية ,كالعرك ية معيار تكمؼ قكاعد إ افية جديدة عمى هذا المعايير مثؿ :التزاـ القافية في شعر التفعيمة مثبل. معيار اإللؼ كالعادة ,كاالستعماؿ المشترؾ لممشترؾ العاـ ,أك النمط المأنكس عند الناس. معيار المنطؽ أك الديف.ثانيا :المعايير الداخمية انطبلقا مف النص:
كهػػي االنح ارفػػات التػػي تقػػاس إلػػى البنيػػة المغكيػػة السػػائدة) فػػي الػػنص ,حػػيف تشػػكؿ هػػذا البنيػػة
السياؽ األسمكبي العاـ) لمنص ,كعندما يمجػأ الشػاعر لبلبتعػاد عػف هػذا السػياؽ بػدرجات قػد تزيػد أك
خركجػا
إيجابػا ,نحػك ظهػكر عنصػر يػر منتظػر فػي الػنص ,يتشػكؿ
ػمبا ,أك
تقؿ ًّ
سمكا ,أك هبك ن
ن
ن
طػا س ن
ػكدا عم ػػى الس ػػياؽ األس ػػمكبي الس ػػائد) ,كم ػػف ث ػ ٌػـ يحق ػػؽ ه ػػذا الخ ػػركج المفاج ػػأة كالدهش ػػة عن ػػد
مقص ػ ن
المتمقٌيّ.

ُ
ِ
ّ

دالليا ,صٓٓ
عمي ,محمد يكنس ,كصؼ المغة العر ٌبية ٌ
إيفانككس ,خكسيه ,نظرية المغة األدبية ,ترجمة حامد أبك أحمد ,مكتبة ريب ,القاهرةُِٗٗ ,ـ ,صّّْٓ-
انظر المصدر نفسه ,صّّٕٔ-
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كالمطمػػع عمػػى االنزياحػػات فػػي ركايػػات مسػػتغانمي يجػػد أنهػػا

ػػمف المعػػايير الخارجيػػة فػػي مػػا

يخ ػػص نظ ػػاـ المغ ػػة الع ػػاـ ,حي ػػث الخ ػػركج المح ػػدكد ج ػ نػدا عم ػػى معي ػػار القكاع ػػد النحكي ػػة ,كالصػ ػرفية,
كالخ ػػركج الب ػػارز عم ػػى معي ػػار اإلل ػػؼ كالع ػػادة كاالس ػػتعماؿ المش ػػترؾ الع ػػاـ ,أك ال ػػنمط الم ػػأنكس عن ػػد
لمنص ,فمـ تتبع في الركايات قاعدة
نا
كلكنها لـ تصنع
معيار داخميًّا ٌ
الناس ,كمعيار المنطؽ أك الديفٌ ,
كسر لممعيار الداخمي في مكاطف معينػة
سائدا ,ثـ تنزاح أك تنحرؼ عنهل لتشكؿ نا
داخمية ,تمثؿ نم ن
طا ي
ٌ
في الركايات.
أف" :االنحراؼ [الخركج] شأنه شأف أية ظاهرة أسمكبية ,يجب أف يكػكف
كنبه فتحي أبك مراد إلى ٌ
كركدا برٌي ػػا ,نح ػػك األخط ػػاخ المغكي ػػة المختمف ػػة ,فه ػػذا
مكظفن ػػا تكظيفن ػػا قص ػػديًّا ,ال أف ي ػػرد ف ػػي ال ػػنص ن
مثبل ,تشكؿ فػي جكهرهػا
األخطاخ ن

لكنهػا يػر مقصػكدة ,ك يػر مكظفػة
ػكمٌ ,
ػرنبا مػف االنحػراؼ المغ ٌ

ًّ
جماليػػا ,كهػذا ينػػأل بهػا عػػف دائػرة البحػػث األسػمكبي"ُ ,فحتٌػػى يكػكف االنزيػػاح مقبػكنال يجػػب أف
تكظيفنػا
التركيبيػػة المحػػدكدة جػ نػدا فػػي
يحقػػؽ قيمػػة أسػػمكبية ,كذلػػؾ مػػا عممػػت عميػػه مسػػتغانمي فػػي خركجاتهػػا
ٌ
خركجا اعتباطيًّا.
أسمكبية ,كلـ تكف
الركايات ,فكانت محممٌة بقيمة
ٌ
ن
المغوي
الصيغي في بناء االقت ران
اال نزياح
ّ
ّ
تػػرل الباحثػػة أف البنػػاخ الصػػيغي عنػػد مسػػتغانمي جػػاخ كفػػؽ نظػػاـ المغػػة عامػػة ,باسػػتثناخ صػػيغة
طؿ ك ٍان ىغمىؽ) ,كهما مف الصيغ الشاذة في المغة ,فهما مػف أفعػاؿ ال يتحقػؽ فيهػا
كاحدة في فعميف ٍانهى ى
شركط الصيا ة عمى كزف ٍانفى ىعؿ).
" -انغمق الباب خمؼ ابتسامتؾ تمؾ"

ِ

 "كنت ال أريد أف تنغمقي في قكقعة الكطف الصغير"ُ

أبك مراد ,فتحي ,شعر أمؿ دنقؿ دراسة أسمكبية ,صُِٓ.

ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صُْٓ

ِ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صٔٗ
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ّ

" -وانيطل مطر األكراؽ النقدية"

ُ

 -لكف عندما تنيطل األمطار داخمنا مف يجفؼ دمع السماخ؟"

ِ

لغكيػػة مغتنمػػة شػػيكعهما مػػع ألفػػاظ بعينهػػا,
بنػػت مسػػتغانمي مػػف الفعمػػيف أ مػػؽ كهطػػؿ) اقت ارنػػات ٌ
تمثٌؿ مدل االقتراف كػػ" هطػؿ المطػر" ك"أ مقػت البػاب" ,لتنػزاح بتمػؾ االقت ارنػات إلػى صػيغة ٍانفى ىعػؿ)
المطاكعة مقترنة باأللفاظ ذاتها ,يقكؿ الزمخشرم " :ك ٍانفى ىعؿ ال يككف إال مطػاكع فى ىعػ ىؿ ,كقكلػؾ كسػرته
فانكسر ,كحطمته فانحطـ ,إال مػا شػ ٌذ مػف قػكلهـ أقحمتػه فػانقحـ ,كأ مقتػه فػانغمؽ...كال يقػع إال حػيف
فانقػػاؿ ألف القائػػؿ يعمػػؿ فػػي تحريػػؾ
يكػػكف عػػبلج كتػػأثير ,كلهػػذا كػػاف قػػكلهـ ٍان ىعػ ىدـ خطػػأ ,كقػػالكا قمتػػه ٍ
لسانه"ّ.
"انفى ىعؿ" ال يؤخذ إال مف الثبلثي ,كما جاخ مف الرباعي ,فشذكذ عػف
فالممحكظ ٌأنهـ اشترطكا أف ٍ
القاعػدة" ,كذكػػركا مػف هػػذا الشػذكذ تحديػ نػدا" ,أ مقتػه فػػانغمؽ ,كأزعجتػه فانزعج"...كيػػذكر هاشػـ شػػبلش
تكمٌفهـ في تحميؿ بعض األمثمة التي ال تنطبؽ عميها قاعدتهـ ,فقد ذكركا أف "انقطع فػبلف إلػى اهلل",
ك"انكشفت لي حقيقة المسألة" ,ك"المنكسػرة قمػكبهـ" مػف بػاب المجػاز ,كمػف ذلػؾ التكمٌػؼ أي ن ػا قػكلهـ
"قمته فانقاؿ ,فؤلف القائؿ يعمؿ في تحريؾ لسانه كالتحريؾ أمر مشهكر كمحسكس"ْ.
كتػػرل الباحثػػة تكمٌفهػػـ هػػذا ألنهػػـ كاجه ػكا نمػػاذج مسػػمكعة فػػي المغػػة احتكمػػت لمسػػياؽ ,كلػػيس
معينة تقبؿ المجاز ,كمف ث ٌػـ تتجػاكز
لمقاعدة ,فعندما يشيركف إلى المجاز ,فهـ يشيركف إلى سياقات ٌ
كلكف السياؽ ديناميكي
أف "النظاـ أك القاعدة ثابتٌ ,
مف خبلله القاعدة ,فمف كجهة نظر أحمد كشؾ ٌ
أحيانػػا مػػا يريػػدا النظػػاـ كيطمبػػه ,فػػالكبلـ المسػػمكع,
متحػ ٌػرؾ ,كتػػأتي عػػف هػػذا الحركػػة مطالػػب تخػػالؼ
ن
ُ
ِ
ّ
ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صّٗٓ
مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صِّْ

المفصؿ ,جٕ ,صُٗٓ
ابف يعيش ,شرح
ٌ
بتصرؼ ,صٖٖ
شبلش ,هاشـ طه ,أكزاف األفعاؿ كمعانيها,
ٌ
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المغكي ػػة أم
أحيان ػػا كثيػ ػرة بط ػػابع التع ػػارض بين ػػه ,كب ػػيف األنظم ػػة
كه ػػك ص ػػكرة لحرك ػػة الس ػػياؽ ي ػػتـ
ن
ٌ
ماسػة إلػى
القكاعد) ,كحيف نطبؽ ذلؾ النظاـ الثابت عمى الكبلـ المسػمكع الػديناميكي ,فػنحف بحاجػة ٌ
ياقية"ُ.
طائفة مف الحمكؿ ,نسميها بالظكاهر
الس ٌ
ٌ
المكقعية أك المعالـ ٌ
كقػػد خرجػػت مسػػتغانمي فػػي بنػػاخ صػػيغة " ٍانفى ىعػػؿ" عػػف شػػركط القاعػػدة الصػػيا ية عنػػد النحػػاة,
كشػابهت بعػػض األبنيػػة التػػي نشػأت فػػي االسػػتعماؿ المعاصػػر خارجػػة عمػى نظػػاـ المغػػة ,نحػػك انكتػػب
أف المطاكعة كقعت في بعض األبنية التي ال تستعمؿ لمعنى المطاكعػة
كانقرأ ,فيرل محمكد عكاشة ٌ
نحػػك :انكتػػب ,كانقػ أر كانحفػػظ ,كيشػػير إلػػى اسػػتحداث مثػػؿ هػػذا الخطػػاب ,كهػػك ممػػا ال أسػػاس لػػه فػػي
العر ٌبية"ِ.
عمكما في سياقات مف خبلؿ اقتراناته التي تنسػجـ مػع فكػرة
لكف مستغانمي كظٌفت ذلؾ الخركج
ٌ
ن
المطاكع ػػة ,ف ػػاألبكاب ال تنغم ػػؽ ب رادته ػػا ,فه ػػي مطيع ػػة لم ػػف أ مقه ػػا حت ػػى إف تج ػػاكزت ب ػػذلؾ قاع ػػدة
ص ػػيا ته م ػػف "فى ىعػ ػ ىؿ" عم ػػى كزف "أ ٍف ىعػ ػ ىؿ" ي ػػر الثبلث ػػي ,ف ػػانغبلؽ األبػ ػكاب ف ػػي ركاياته ػػا ال ي ػػأتي إال
لكنه جاخ خمؼ ابتسامتها التي ال
أف الباب نفذ اإل بلؽ الذم لـ يكف البطؿ يريداٌ ,
مستجيبا ,بمعنى ٌ
ن
تخمك مف و
المحبػب ,كهػك كػذلؾ ال
مستجيبا لئل بلؽ بفعؿ ذلػؾ الكيػد
نسائي محبب ,فجاخ الباب
كيد
و
ٌ
ن
يريدها أف تنغمؽ في قكقعة الكطف الصغير" فكاف يراها بغير إرادتػه تنقٌػب فػي وثػار كذكريػات الػكطف
الصغير الجزائر ,كهك يريػدها أف تػرل كػؿ مدينػة عر ٌبيػة قسػنطينة ,فانغبلقهػا كػاف باسػتجابتها الذاتيػة
ككأنها أ مقت القكقعة عمى نفسها فانغمقت ,كليس كما أراد لها هك ,فتمؾ السياقات ,ال
إلرادتها هيٌ ,
يناس ػػبها إال ص ػػيغة المطاكع ػػة ,كفق ػػد اإلرادة ف ػػي االس ػػتجابة ,كاف ان ازح ػػت ف ػػي المغ ػػة ع ػػف الص ػػيا ة
فية الصحيحة.
الصر ٌ

ُ
ِ

كشؾ ,أحمد ,النحك كالسياؽ صكتي ,صُٔ
عكاشة ,محمكد ,البناخ الصرفي في الخطاب المعاصر ,صّّٓٔ-
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أمػػا "انهطػػؿ المطػػر" فهطػػؿ فعػػؿ الزـ داللتػػه الحركيػػة باتجػػاا األسػػفؿ بتتػػابع كسػػرعة ككث ػرةُ,
طػػؿ تتػػابع المطػػر كالػػدمع كسػػيبلنه...
كيقتػػرف بمفػػظ المطػػر كالػػدمع كسػػيبلنه ,كجػػاخ فػػي المٌسػػاف "كاٍلهى ٍ
ِ
ػائعا فػ ػػي المغ ػػة ,كالفاعػ ػػؿ فيػ ػػه مطػ ػػاكع ,لمفعػ ػػؿ
هط ػػؿ بمعنػ ػػى تتػ ػػابع المطػ ػػر  ,مم ػػا يشػ ػػكؿ اقترنان ػ ػا شػ ػ ن

مطاكعػاّ ,كلػيس مػف أفعػاؿ المعالجػػة
باالسػتجابة ,فهػك مػف أفعػاؿ الك ػع الػذم ال يصػػاغ منػه فع نػبل
ن
عية ال تأتي مػف خػبلؿ زيػادة ,كفاعمػه عمػى اإلطػبلؽ فاعػؿ مسػتجيب
صرؼ ,فالمطاكعة فيه ك ٌ
كالتٌ ٌ
بغير إرادة ,فهك المفعكؿ في المنطؽ ,فكيؼ يخ ع لصيا ة فعؿ المطاكعة منه؟ إال لسػبب يتطمٌبػه
سػػياؽ المبالغػػة فػػي فقػػد اإلرادة مػػف قبػػؿ الفاعػػؿ المسػػتجيب المنفػػذ بغيػػر إرادة ,حيػػث األكراؽ النقديػػة
التي تمثؿ خيرات الببلد كثركتها ,فاقدة اإلرادة ,مف قبؿ أهمها ,كالمنفٌذة ألمر المتح ٌكمػيف فػي سػيرها،
يبعثركنها كيفما أرادكا ,ثـ تمؾ المبالغة في فقد اإلرادة في كقػؼ سػيؿ الػدمع المتػدفٌؽ فػي قمػب البطػؿ
الديناميكي المتحرؾ ,مػف قبػؿ األفعػاؿ التػي
المجركح المطعكف في قمبه ,فذلؾ خ كع لنظاـ السياؽ
ٌ
كيصػػاغ منهػػا فعػ نػبل عمػػى
ػدم فػػي المغػػة ,لتكسػػر الكاتبػػة القاعػػدة ,ي
ال تتحقػػؽ فيهػػا شػػركط النظػػاـ القكاعػ ٌ
اعدم.
كزف " ٍانفى ىعؿ " فيتكافؽ مع مقت ى الحاؿ ,كليس مقت ى النظاـ
المغكم القك ٌ
ٌ
المغوي
التركيبي في بناء االقتران
االنزياح
ّ
ّ
ينقػػؿ مص ػػطفى حمي ػػدة ع ػػف بػ ػراكف كميم ػػر :أنن ػػا "يج ػػب ٌأال ننظ ػػر إل ػػى الص ػػرؼ عم ػػى أن ػػه درس
ػر بػػيف درس بنػػاخ الجممػػة ) ,)syntaxكدرس النظػػاـ
مسػػتقؿ ,كلكػػف عمينػػا أف ننظػػر إليػػه بكصػػفه جسػ نا
ْ
فاعؿ" الناتجة عف الزيادة عمى الفعؿ الثبلثي "قطػع"
الصكتي ) , ")phonologyكمف هنا فصيغة "تى ى

ُ
ِ
ّ
ْ

داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُِْ
انظر ,ابف منظكر لساف العرب ,جُُ ,باب البلـ فصؿ الهاخ ,صٖٗٔ

األكؿ مف هذا الفصؿ الثالث ,صُٕٓ
انظر المبحث ٌ
حميدة ,مصطفى ,نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العر ٌبية ,صُُٕ.
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بمعنى الحركة كتجاكز المكاف ,إلػى معنػى المشػاركة ,ليصػبح "قػاطع" جػاخت عنػد مسػتغانمي بفاعػؿ
مفرد متمثٌبل ب مير يعكد عمى القدر المفرد) في المثاؿ التالي:
 "إنها هدية قدرنا الذم تقاط يكما"ُ .فاعػؿ" نحػػك" :اختصػػـ كتخاصػػـ تفتقػػر داللتهػػا المعجميػػة قبػػؿ نظػػـ الجممػػة أف يكػػكف
فػػ"ا ٍفتى ىع ىؿ" ك"تى ى
ػداللي ,بطريػػؽ العطػػؼ
ػى أك ن
جمعػػا ,أك أف يتعػػدد الفاعػػؿ الػ ٌ
فاعمهػػا أكثػػر مػػف كاحػػد ,كػػأف يكػػكف مثنػ ن
بالكاك خاصة ,فيقاؿ "اختصـ الرجبلف" ك"اختصـ الرجاؿ" ك"اختصـ زيد كعمر"ِ ,كمثمه تخاصـ.
فمفظػػة "قػػدرنا" فػػي اقت ػراف "قرردرنا الػػذم تقرراط يكمػػا" بصػػيغة المفػػرد ال ت ػرتبط بعبلقػػة إسػػناد مػػع
فاعؿ" ,فيجب أف يككف الفاعػؿ بػيف اثنػيف أك أكثػر ,كالجممػة عمػى الصػكاب "إنيرا
صيغة المشاركة "تى ى
يوما".
ىدية قدرينا المذين تقاطعا ً
تقدـ ترل الباحثة الخركج عند مستغانمي كاف لتكحيػد القػدر بػيف البطػؿ كالبطمػة بػدليؿ
كعمى ما ٌ
إ افة القدر ل مير المتكمـ "نػا" حيػث الجمػع بػيف البطػؿ كالبطمػة فػي الركايػة ,فالقػدراف لػـ يتقاطعػا,
حرجػػا فػػي الخػػركج إلػػى تكظيػػؼ
بمعنػػى المشػػاركة ,كاٌنمػػا بمعنػػى التٌ ٌ
كحػػدل كلػػذلؾ لػػـ تجػػد مسػػتغانمي ن
فاعػػؿ " بمعنػػى المشػػاركة مسػػندة إلػػى قػػدر كاحػػد ب ػػمير ,يمثػػؿ الفاعػػؿ كيعػػكد عمػػى القػػدر
صػػيغة " تى ى
المفرد.
تقدـ يمكف تصػنيفه فػي إفػراد مػا قياسػه التثنيػةّ ,كمنػه فػي القػروف الكػريـ "فإتيعب فِشََعونَ فَقُعوال وّّعب
كما ٌ
مكج ػػه إل ػػى
ألف الخط ػػاب ٌ
إف مقت ػػى الق ػػكؿٌ :إن ػػا رسػ ػكال" ٌ
سَسعععو ُ سةِّ الععععبمَت" [الش ػػعراخ ,]ُٔ /حي ػػث ٌ
ألنهمػال أم
م مف خبلؿ عدة أكجه منها :بأنه اكتيفي بذكر الكاحػد ٌ
مكسى كهاركف ,كيعمؿ ذلؾ العكبر ٌ

ُ
ِ
ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صّٕٓ

حميدة ,مصطفى ,نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العر ٌبية ,صُِِ
انظر ,البديرات يكنس ,كحسيف محمد البطاينة ,الخركج عف القياس ,المجمع ,عدد ٖ ,َُِْ ,صُِ
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مكسى كهاركف  -عميهما السبلـ -عمى أمر كاحد ,فأنزؿ االثنيف منزلة الكاحد ,كفي كجه وخػر ,أف
مكسى هك األصؿ في الرسالة ,كهاركف هك التبع ف يذ ًكر األصؿُ.
فخركج مستغانمي عف القياس في المغة ,كاف عمى نطاؽ

ٌيؽ ج نػدا ,حيػث كظفتػه بمػا يتناسػب

ًّ
ػمكبية تخػدـ ال ٌػنص ,بػؿ هػك خػركج
خركجػا
مع سياقات بعينهػا ,كلػـ يكػف
اعتباطيػا ,ال يحمػؿ قيمػة أس ٌ
ن
ذهنية ,تحتاج النظر كالتفكير.
يكجه المتمقٌي إلى دالالت ٌ
ٌ
المتعدي بنفسو أوبحرف جر
الحركي
اقتران الفعل
ّ
ّ
حػرؼ الجػػر فػي العر ٌبيػػة ممػػا يقبػؿ الحػػذؼ فػي مكا ػػع ,كيقبػػؿ أف يكػكف حرفػػا ازئ نػدا فػػي مكا ػػع
ػي ف ػػي الح ػػذؼ كالزي ػػادة تتػ ػراكح م ػػا ب ػػيف
الب ى
أخ ػػرل ,كت ػػرل الباحث ػػة ٌ
أف األس ػػباب الت ػػي طرحه ػػا ى
ط ىميكس ػ ٌ
التخفيؼ كالشيكع ,كالمعنى الذم يرمػي إليػه المعجػـ ,بػؿ كالسػياؽ فػي كثيػر مػف األحيػاف ,ككػذلؾ مػا
أطمقكا عميه ال ركرة الشعرٌيةِ.
كقد كرد عند مسػتغانمي أفعػاؿ كثيػرة ,متعديػة بنفسػها مػرة ,كمتعديػة بحػرؼ جػر مػرة أخػرل ,ممػا
دفع الباحثة إلى محاكلة معرفػة األصػؿ فػي تمػؾ األفعػاؿ ,لتػرل هػؿ كػاف فػي ذلػؾ خػركج عمػى نظػاـ
المغة أـ ال؟.
أف العػػرب قػػد تحػػذؼ حػػركؼ الجػػر مػػف أشػػياخ هػػي محتاجػػة
يقػػكؿ ابػػف السػػيد البطميكسػػي" :اعمػػـ ٌ
إليها ,كتزيدها في أشياخ هي ٌنية عنها ,ف ذا حذفكا حرؼ الجر مما هك محتاج إليه ,فػذلؾ ألسػباب
ُ


مف به الرحمف ,جِ ,دار الكتب العممية بيركت ,دت ,صُٕٔ
انظر العكبرم ,أبك البقاخ ,إمبلخ ما ٌ
متبح ار بالمغة كاألدب ,كلد في
البطى ىميكسي
عالما ٌ
محمد بف السِّيد ى
ى
ٌ
كسي :أبك محمد عبداهلل بف ٌ
النحكم ,كاف ن
البطى ىمي ٌ

مدينة ىبطى ىميكس سنة أربع كأربعيف كأربعمائة لمهجرة ,كتكفي سنة إحدل كعشريف كخمسمائة بمدينة ىبمىنسية ,مف كتبه
المعرم ,ككتاب الحمؿ في
"االقت اب في شرح أدب الكتاب" ك" كخ السقط" شرح فيه ديكاف سقط الزند ألبي العبلخ
ٌ
كفيات األعياف كأنباخ أبناخ الزماف,
شرح كتاب الجمؿ" ك يرها ,انظر ,ابف حمٌكاف ,أحمد بف محمد بف أبي بكرٌ ,

جّ ,تحقيؽ إحساف عباس ,دار صادر ,بيركت ,ُِٕٗ ,صٕٖٗٗ-
ِ

كسي ,ابف السيد ,االقت اب في شرح أدب الكتٌاب ,جِ ,تحقيؽ مصطفى السقا كحامد عبد المجيد,
انظر ,ى
البطى ىمي ٌ
مكتبة دار الكتب المصرٌية ,القاهرة , ,بيركت ,طُ ,ُٗٗٔ ,صََّّٕٖ-
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ثػػبلث :أحػػدهما أف يكثػػر اسػػتعماؿ الشػػيخ ,كيفهػػـ الغػػرض منػػه كالمػراد فيحػػذؼ الحػػرؼ تخفيفنػػا ,كمػػا
ممػ ػ ػ ػ ػا ال يق ػ ػ ػ ػػدر المنك ػ ػ ػ ػػركف عم ػ ػ ػ ػػى أف ي ػ ػ ػ ػػدفعكا كق ػ ػ ػ ػػكلهـ:
يح ػ ػ ػ ػػذفكف ي ػ ػ ػ ػػر ذل ػ ػ ػ ػػؾ ف ػ ػ ػ ػػي كبلمه ػ ػ ػ ػػـ ٌ
اي ػ و
أم شػػيخ لػػؾ" كالثػػاني :أف يحػػؿ الشػػيخ عمػػى شػػيخ وخػػر ,كهػػك فػػي معنػػاا,
ػش لػػؾ) ,يريػػدكف ٌ
ليتػػداخؿ المفظػػاف كمػػا تػػداخؿ المعنيػػاف ,كقػػكلهـ اسػػتغفر اهلل ذنبػػي ,حػػيف كػػاف بمعنػػى اسػػتكهبه ٌإيػػاا
كالثالث :أف ي طر الشاعر إلى ذلؾ"ُ.
ني عنه ,فذلؾ
كأما في زيادة حرؼ الجر ,فيقكؿ البطميكسي" :كاٌنما زاد حرؼ الجر في ما هك ٌ
ألسباب أربعة :أحدها تأكيد المعنى ,كتقكية عمػؿ العامػؿ ,كذلػؾ بمنزلػة مػف كػاف معػه سػيؼ صػقيؿ
ػقبل  ...كالثػػاني الحمػػؿ عمػػى المعػػانى ,ليػػدخؿ المفظػػاف ,كتػػداخؿ المعنيػػيف ,كقػػكؿ ال ارجػػز,
ف ػزادا صػ ن
فعدل الرجاخ بالباخ حيث كاف بمعنى الطمع"ِ ,كهػك عنػد ابػف هشػاـ
"ن رب بالسيؼ كنرجك بالفرج" ٌ
كميػػة يتخػ ٌػرج عميهػػا مػػا ال ينحصػػر مػػف
الت ػػميف فيقػػكؿ فػػي القاعػػدة الثالثػػة مػػف "بػػاب فػػي ذكػػر أمػػكر ٌ
ػمينا"ّ ,كأمػػا
الصػػكر الجز ٌئيػػة"" :قػػد يشػربكف لف ن
ظػػا معنػػى لفػػظ وخػػر ,فيعطكنػػه حكمػػه ,كسػػمي ذلػػؾ ت ػ ن
السبب الثالث لزيادة حرؼ الجر عند البطميكسي فهك "أف ي ػطر الشػاعر ,كال اربػع أف يحػدث بزيػادة
ػى فػػي الكػبلـ ,كهػذا النػػكع أظػرؼ األنػكاع األربعػػة ,كألطفهػا مأخػ نذا ,كأخفهػػا صػنعة ,كمػػف
الحػرؼ معن ن
ػى يػر معنػى اآلخػر ,ف ػاؽ عمػيهـ
أجؿ هذا النكع أراد الذيف أنكركا هذا الباب ,أف يجعمكا لكػؿ معن ن
عسؼ"ْ.
المسمؾ ,كصاركا إلى التٌ ٌ

ُ

ابف السيد البطميكسي ,االقت اب في شرح أدب الكتٌاب ,تحقيؽ مصطفى السقا كحامد عبد المجيد ,صَّٕ,
كمية الشرعة,
كانظر ,رم اف ,عفيفي ,بحث نظرات في تعدم الفعؿ كلزكمه في الصحافة المصرٌية ,مجمة ٌ

ِ

ابف السيد البطميكسي ,االقت اب في شرح أدب الكتٌابَّٖ ,
ابف هشاـ ,مغني المبيب ,تحقيؽ مازف مبارؾ كرفيقه ,دار الفكر ,بيركت ,ََِٓ ,صِْٔ.

ّ
ْ

جامعة نجـ الديف أرباكاف ,العدد ّٖ ,ََِْ ,صََُُٓٔ-

ابف السيد البطميكسي ,االقت اب في شرح أدب الكتٌابَّٖ ,
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عدي بحرف جر
ما أصمو التّ ّ
بأنػه" :حػذؼ حػرؼ الجػر مػف االسػـل ممػػا
يك ػح محمػد سػمير المٌبػدم مصػطمح "نػزع الخػافض" ٌ
سماعي ,كقيػؿ
ترتب عميه نصب االسـ الذم نزع منه حرؼ الجر"ُ ,كيرل ٌأنه مختمؼ فيه فقيؿ أنه
ٌ
ػي ,كيػرل تصػنيفه عمػى القيػاس يعػكد لشػيكعهِ ,كتػذكر الباحثػة دالؿ قػراكم ,اخػتبلؼ
أي ا أنػه قياس ٌ
الك ػػكفييف ,كالبصػ ػرييف ف ػػي عام ػػؿ النص ػػب ,ف ػػالككفيكف ي ً
عمم ػػكف ن ػػزع الخ ػػافض ,كالبصػ ػريكف يعمم ػػكف
ٌ
ي
ّ
جميع ػػا ف ػػي مك ػػع نص ػػب بالفع ػػؿ ال ػػذم
أف الج ػػار كالمج ػػركر
الفع ػػؿ  ,يق ػػكؿ اب ػػف ٌ
جن ػػي ..." :ي ػػر ٌ
ن
ْ
رجػح فيهػا العممػاخ عمػى التٌع ٌػدم بحػرؼ جػر الفعػؿ "دخػؿ" ,ككظفػت
قبمهما"  ,كمف تمؾ األفعاؿ التػي ٌ

أحيانا أخرل.
التعدم بنفسه
متعدنيا به
أحيانا ,كعمى ٌ
مستغانمي ذلؾ الفعؿ مقترننا بحرؼ الجر ٌ
ن
ن
اقتران الفعل "دخل"
 " -لك عاش لدخل اليكـ مباشرة إلى سجكنها"

ٓ

" -كانكا يدخمون منها إلى لكحاتهـ كمنحكتاتهـ"

ٔ

 "اسـ المرفأ الذم دخمت فرنسا منو إلى الجزائر" "ككأنني أدخل فك ار في سباق مع الزمف"" -فقد دخل في حالة صمت"

ٕ

ٖ

ُ

ُ

النحكية كالصر ٌفية ,مؤسسة الرسالة ,بيركت ,طُ ,ُٖٗٓ ,صِِِ
المبدم ,محمد سمير ,معجـ المصطمحات
ٌ
النحكية كالصر ٌفية ,صِِِ
انظر ,المبدم ,محمد سمير ,معجـ المصطمحات
ٌ

ْ

جني ,كتاب المٌمع في العر ٌبية ,تحقيؽ فائز فارس ,دار األمؿ لمنشر ,إربد -األردف ,َُٗٗ ,صَّ
ابف ٌ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاسَّّ ,

ِ
ّ

ٓ

انظر ,قراكم ,دالؿ ,الفعؿ المتعدم في المغة العر ٌبية بيف مقكلتي الت ميف كنزع الخافض ,دراسة في سكرة
البقرة ,جامعة خي ر -بسكرة ,,رسالة ماجستير ,َُِٓ ,صْٕ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاسُٕٔ ,

ٖ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُِٗ

ٕ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُّْ
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" -لتدخمي دائرة ضوئي إلى األبد"

ِ

الحالية"
 "فرنسا التي دخمت الجزائر سنة َُّٖـ لـ تفتح هذا المدينةٌ
سن الي س"
" -ألف الكطف كاف يدخل ّ

ّ

ْ

يقكؿ ابف يعيش في الفعؿ "دخؿ"" :كالصكاب عندم ٌأنه مف قبيػؿ األفعػاؿ البلزمػة ,كاٌنمػا يتع ٌػدل
تكسػ نػعا لكثػرة االسػػتعماؿ ,كالػػذم يػػدؿ
بحػػرؼ نحػػك :دخمػػت إلػػى البيػػت ,كاٌنمػػا يحػػذؼ منػػه حػػرؼ الجػػر ٌ
أف مصدرا يأتي عمػى فعػكؿ نحػك :الػدخكؿ ,كفعػكؿ فػي الغالػب ٌإنمػا يػأتي مػف الػبلزـ نحػك
عمى ذلؾ ٌ
القعكد كالجمكس"ٓ.
معجميػػة ,فيقػػكؿ:
لزكميػػة دخػػؿ مػػف كجهػػة نظػػر
كفػػي تعميػػؿ ابػػف منظػػكر المعجمػػي مػا يتكافػػؽ مػػع
ٌ
ٌ
كحػػذؼ حػػرؼ
"دخػػؿ الػػدخكؿ نقػػيض الخػػركج
...كيقػػاؿ دخمػػت البيػػت ,كالصػػحيح دخمػػت إلػػى البيػػت ,ي
ي
الجر فانتصب انتصاب المفعكؿ بهل ألف األمكنة عمػى

ػربيف مػبهـ كمحػدكدل فػالمبهـ نحػك جهػات

الجسـ الست خمؼ ,كقداـ ,كيميف ,كشماؿ ,كفكؽ ,كتحت ,كما جرل مجرل ذلؾ ...فهذا كما أشبهه
فأمػػا المحػػدكد الػػذم لػػه
يكػػكف ظرفنػػال ألنػػه يػػر محػػدكد أال تػػرل أف خمفػػؾ ,قػػد يكػػكف قػ ٌػدامؾ لغيػػرؾ؟ ٌ
خمقة ,كشخص كأقطار تحكزا نحك الجبؿ كالكادم ,كالسكؽ ,كالمسجد كالدار ,فػبل يكػكف ظرفنػال ألنػؾ
ال تقكؿ قعدت الدار ,كال صميت المسجد ,كال صعدت الجبؿ  ...كما جاخ في ذلؾ ,ف ٌنما هك بحذؼ
حرؼ الجر ,نحك دخمت البيت ,كصعدت الجبؿ كنزلت الكادم"ٔ.

ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صٖٕ
مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صٓٔ
مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صُِٗ
مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,صّٓٔ

المفصؿ ,جٕ ,صّٔ
ابف يعيش ,شرح
ٌ
ابف منظكر ,لساف العرب ,جُُ ,باب البلـ فصؿ الداؿ ,صَِِّْٗ-
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فالتعديػػة كالمػػزكـ فػػي الفعػػؿ مػػف خػػبلؿ كػػبلـ ابػػف منظػػكر ,ارتبطػػت باالسػػـ المجػػركر أك المفعػػكؿ
مبهمال أم يأتي
به ,عند نزع الخافض ,ذلؾ ألف الفعؿ دخؿ ارتبط باسـ مكاف محدد بأقطار ,كليس ن
الزمػػا متعػػديًّا إلػػى تمػػؾ األمػػاكف ,بحػػرؼ جػر
اقت ارنػػه بمفػػظ يشػػير إلػػى مكػػاف محػػدد ك يػػر مػػبهـ جعمػػه ن
ير مخصص ما بيف "في" أك "إلى" ,كما جاخ متعديًّا إلى المكاف بنفسػه فعمػى نػزع الخػافض ,فكػاف
لمعجمية لمظرؼ المبهـ كالمحدكد.
معجميا متعمٌقا بالداللة ا
استدالؿ ابف منظكر عمى لزكـ "دخؿ"
ٌ
ٌ
فيا كػػكف المصػػدر منػػه عمػػى كزف فعػػكؿ ,كهػػك كزف يشػػيع
بينمػػا جػػاخ اسػػتدالؿ ابػػف يعػػيش ص ػر ٌ
التعدم
لؤلفعاؿ البلزمة ,مما يؤكد دكر الصيغة في التعدم كالمزكـ ,فيقكؿ تماـ حساف" :فاألكلى في ٌ
المعجميػػة التػػي ال
كالمػػزكـ أف يككنػػا مػػف صػػفات مػػادة االشػػتقاؽ فػػي عمكمهػػا ,كأف ييعػ ٌػدا مػػف المعػػاني
ٌ
المتعدم كمفعكله ,أك بيف
السياقية بيف
النحكم ,لما تحممه مف مسحة العبلقة
نى عنها في التحميؿ
ٌ
ٌ
ٌ
البلزـ كما يصمح له مف حركؼ الجر"ُ.
في الػػذم
كبػػذلؾ يجمػػع حسػػاف بػػيف الػػدليؿ المعجمػػي الػػذم جػػاخ عنػػد ابػػف منظػػكر ,كالػػدليؿ الص ػر ٌ
اتخذا ابف يعيش فالتٌعدم كاف مف صفات مادة االشتقاؽ عند ابف يعيش الذم نفهـ مف كبلمه أي ن ا
الزما ,ككذلؾ باقي
لزكـ المصدر لمفعؿ دخؿ دخكؿ) ,ف ف كاف المصدر الزما ٌ
البد أف يككف الفعؿ ن
ِ
ترجيحػا عنػد العممػاخ بنػاخ عمػى
تعدم فعؿ الحركة "دخػؿ" بحػرؼ جػر عمػى األصػؿ كػاف
مشتقاته  ,ك ٌ
ن

التعميبلت السابقة.
عديػػه بحػػرؼ
كقػػد كظفٌػػت مسػػتغانمي الفعػػؿ "دخػػؿ" باسػػتعماليه فػػي المغػػة عمػػى األصػػؿ الػػبلزـ ,كت ٌ
تعديػه بنػزع الخػافض ,يقػكؿ الباحػث عفيفػي رم ػاف" :كقػد جػاخت المغػة
الجر ,كالفرع الشػائع ,حيػث ٌ

ُ
ِ

حساف ,تماـ ,أبحاث في المغة كاألدب ,بحث

كابط التكارد ,صَُْ

انظر تماـ حساف أبحاث في المغة كاألدب صَُُّْٗ-
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الزمػ ػ ػ ػ ػػا ,ككبلهمػ ػ ػ ػ ػػا صػ ػ ػ ػ ػػحيح مسػ ػ ػ ػ ػػتعمؿ ,كمػ ػ ػ ػ ػػف ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ قكلػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػػالى:
باالس ػ ػ ػ ػػتعماليف :متعػ ػ ػ ػ ػ ٌػدنيا ك ن
" ادْخَُُواْ الْجَنَّةَ ثِمَب كُنتَُْ تَعْمََُونَ " [النحؿ ,]ِّ/كقكله تعالى " :ادْخَُُوا ؤَثْوَاةَ جَ َنَََّ خَبلِذِيهَ " [الزمر.ُ]ِٕ/
ػكم ,بمػػا
لكػ ٌػف المبلحػػظ فػػي نصػػكص مسػػتغانمي اختيارهػػا لمػػنمط األنسػػب فػػي االسػػتعماؿ المغػ ٌ
ػداللي باختي ػػار ح ػػرؼ الج ػػر
يتناس ػػب م ػػع م ػػمكف س ػػياؽ نصكص ػػها ال ػ
ػكظيفي ,ك ن
أحيانػ ػا س ػػياقها ال ػ ٌ
ٌ
المناسب ما بيف "إلى" ك"في".
المغكية المفتكحة التي كانت ت ـ حرؼ "مف" بمعنى ابتداخ الغاية كانػت تكظػؼ فيػه
فاالقترانات
ٌ
مسػػتغانمي دخػػؿ الػػبلزـ ,كالمتعػ ٌػدم بحػػرؼ الجػػر "إلػػى" ,حيػػث انتهػػاخ الغايػػة نحػػك" :اسػػـ المرفػػأ الػػذم
دخمت فرنسا منه إلى الجزائر" ك"كانكا يدخمكف منها إلى لكحاتهـ كمنحكتاتهـ" ,ك البا ما تككف الغاية
مكانا.
ن
الحركي "دخؿ بحرؼ الجر "في" نحك "ككػأنني
بينما في االقتراف "دخؿ في" بمعنى تعدم الفعؿ
ٌ
أدخل فك ار في سباق مع الزمف" ,جاخ تكظيفها لمفعؿ في اقتراف عمى المعنى المجازم ,فميس السباؽ
ػكم الػذم أشػار إليػه محمػد داكد بقكلػه" :كلمفعػؿ
ن
مكانا ,كليس له حدكد كأقطػار ,كذلػؾ التكظيػؼ المعن ٌ
المعنكيات ,فيأخذ و
معاف متعددةل منهػا المشػاركة"ِ ,كهػك
معنكية حيف يسند الفعؿ إلى
"دخؿ" دالالت
ٌ
ٌ
مػػا ينسػػجـ مػػع معنػػى االقت ػراف "أدخػػؿ فػػي سػػباؽ مػػع الػػزمف" ,بمعنػػى أشػػارؾ فػػي سػػباؽ ,ككػػذلؾ فػػي
اقتراف "فقد دخؿ في حالة صمت" ,حيث خركج معنى االقتراف إلػى المعنػى المجػازم بمعنػى المعانػاة
النفسية.
الحسػي,
كما ترمي إليه الباحثة ,أنه عند انتقاؿ الفعؿ مف الحقيقة إلى المجاز ,أك المعنى ير
ٌ
يجكز تعديته بنزع الخافض في مثؿ االقتراف لتدخمي دائرة

تعديػه بحػرؼ "فػي"
كئي إلى األبػد" ,أك ٌ

ُ

كانظر ,عفيفي ,رم اف عفيفي أحمد ,نظرات في تعدم الفعؿ كلزكمه في الصحافة المصرية ,مجمة نجـ الديف

ِ

داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُٓٓ

أربكاف بجامعة البلهكت ,العدد ّٕ ,َُِْ ,صَُٓ.

182

نحك "أدخل فك ار في سباق مع الزمف" كذلؾ ما كجدت الباحثة شػيئا قر نيبػا منػه عنػد السػامرائي ,حيػث
أف تكظيؼ هذا الفعؿ في القروف الكػريـ جػاخ عمػى "التعػدم بنفسػه إف كػاف الظػرؼ
ائيٌ ,
الحظ السامر ٌ
ًّ
ػر
حقيقيا كقكله تعالى" :أـ حسبتـ أف تدخمكا الجنة" [وؿ عمػراف ,]ُّْ/كالتع ٌػدم كثي نا
الذم ييصار إليه
ًّ
معنكيػػا كقكلػػه تعػػالى" :يػػدخمكف فػػي ديػػف اهلل"
بحػػرؼ الجػػر "فػػي" ,إف كػػاف الظػػرؼ الػػذم يصػػار إليػػه
...كيع ػ ػػدؿ ع ػ ػػف الح ػ ػػرؼ "ف ػ ػػي" ب ػ ػػالحرؼ "بػ ػ ػػ" كقكل ػ ػػه تع ػ ػػالى " :وَقَععععععذ دَّخََُعععععواْ ثِعععععبلْ
[النص ػ ػػر]ِ/
ي

ُ ْشِ

"ُ[المائدة.]ُٔ/
عامػػة فػػي تكظيػػؼ الفعػػؿ دخػػؿ فػػي اقت ارنػػات
كبػػذلؾ تػػرل الباحثػػة الت ػزاـ مسػػتغانمي نظػػاـ المغػػة ٌ
يتعدل بحرؼ جر ,كمرة متع ٌػدنيا بنفسػه ,مكظفػة النمطػيف بمػا يتناسػب
شائعة ,بحيث يككف مرة الزما ٌ
عمكمػػا ,فقػػد
خركجػػا عمػػى األصػػؿ ,كهػػك مػػا يشػػيع فػػي المغػػة
ػكم ,كسػػياؽ المكقػػؼ,
ن
مػػع السػػياؽ المغػ ٌ
ن
أف تعديتػه بنػزع الخػافض كانػت أعػـ كأشػيع,
أحصى السامرائي الفعؿ دخػؿ فػي القػروف الكػريـ ,فكجػد ٌ
حيث كرد متعديًّا بنزع الخافض في سبع كسبعيف وية"ِ.
المح ٌػك يؿ عنهػا لػيس مػف الػبلزـ أف تكػكف افت ار ٌػية بحتػة أك
كجاخ عند محمػد حماسػة "...الجممػة ي
يديػػة خالصػػة ,ال ييػػتكمٌـ بهػػا ,بػػؿ قػػد تكػػكف أي ن ػا مػػف الجمػػؿ التػػي يمكػػف اسػػتعمالها ,كلكػػف ييعػػدؿ
تجر ٌ
عنه ػػا ,لغ ػػرض م ػػف األ ػ ػراض المختمف ػػة الت ػػي ق ػػد ترج ػػع إل ػػى اإلل ػػؼ ككثػ ػرة االس ػػتعماؿّ ,كم ػػا أش ػػار
ػحما ...كاٌنمػا أصػمه امػتؤلت
سيبكيه ,إلى االستخفاؼ" في قكله" :كذلؾ قكلؾ امتؤلت مػاخ" كتفقػأت ش ن
فحػػذؼ هػػذا اسػػتخفافا"ْ ,كي ػػيؼ محمػػد حماسػػة "قػػد يكػػكف الغػػرض
مػف المػػاخ ,كتفقػػأت مػػف الشػػحـ" ,ي

ُ
ِ
ّ
ْ

السامرائي ,إبراهيـ ,الفعؿ زمانه كأبنيته ,مطبعة العاني ,بغدادُٗٔٔ ,ـ ,صٖٓ
انظر ,المصدر نفسه ,صٖٓ.
التحكيمية ي النحك العربي ,صِٖ
عبد المطيؼ ,محمد حماسة ,مف األنماط
ٌ
سيبكيه ,الكتاب ,جُ ,صَّْ َّٓ-كانظر عبد المطيؼ ,محمد حماسة ,مف األنماط التحكيمية في النحك
العربي ,صِٖ
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م ػػف التحكي ػػؿ ,ه ػػك القص ػػد إل ػػى المبالغ ػػة ,كالتأكي ػػد كه ػػذا معن ػػى يي ػػاؼ إل ػػى معن ػػى الجمم ػػة األص ػػؿ
المحػ ٌػكؿ عنهػػا"ُ ,كفػػي ذلػػؾ تػػرل الباحثػػة مػػا ينسػػجـ مػػع فك ػرة األصػػؿ فػػي الفعػػؿ
المعػػدكؿ عنهػػا أك ي
ػردا ,كاٌنمػا هػك شػائع مسػتعمؿ يعػدؿ
"دخؿ" ٌ
التعدم بحرؼ الجر ,كأف ذلؾ األصؿ لػيس افت ار ػيًّا مج ن
عن ػػه لؤلس ػػباب الت ػػي تط ػػرؽ إليه ػػا محم ػػد حماس ػػة م ػػف اإلل ػػؼ ككثػ ػرة االس ػػتعماؿ ,كاالس ػػتخفاؼ عن ػػد
سيبكيه.
ما ال يتضح األصل فيو
حينػػا وخػػر ,فيػػرل
حينػػا ,كالمتعػػدم بحػػرؼ جػػر ن
اختمػػؼ العممػػاخ فػػي أصػػؿ الفعػػؿ المتعػ ٌػدم بنفسػػه ن
"أف الحياة عمػى اخػتبلؼ أنكاعهػا كتبػايف طرائقهػا
أف األصؿ في الفعؿ ٌ
التعدم ٌ
بحجة ٌ
مصطفى جكاد ٌ
التعدم"ِ.
تعتمد عمى ٌ
أف "األصػ ػػؿ فػ ػػي األفعػ ػػاؿ المػ ػػزكـ ,ثػ ػػـ يخفػ ػػؼ فػ ػػي
كيخػ ػػالؼ السػ ػػامرائي مصػ ػػطفى ج ػ ػكاد فػ ػػي ٌ
االسػػتعماؿ ,فيصػػبح االسػػـ متعػ ٌػدنيا ,كقػػد مثم ػكا قكلػػه تعػػالى " :وَاخْتَععبسَ مُوسَععا قَوْمَ ع ُ سَ عجْعِتَ سَجُ ع ً لِّمِيقَبتِنَععب "
[األعراؼ ,]ُٓٓ/كالتقدير "اختار مف قكمه"ّ.
تفردا بهذا الرأم ,حيث يقكؿ" :المزكـ عػارض
نا
كيمخص السامرائي رأم مصطفى جكاد
ٌ
مشير إلى ٌ
اعتمادا منه عمى قمته ,فهك الػب فػي بػاب فى يعػؿ ىي ٍف يعػؿ الم ػمكـ العػيف ,كفػي بػاب فػرح يفػرح
طارئ
ن
مفتكحػػا فػػي الم ػػارع ,كاذا كػػاف الفعػػؿ الػػبلزـ طارنئػػا عار ن ػػا كػػاف الفعػػؿ
مكسػػكر العػػيف فػػي الما ػػي
ن
متعدنيا في أصمه ,ثـ ييصار مف ذلؾ إلى البلزـ ,كيبقى بعد ذلؾ طائفة قميمة أخرل معدكدة محدكدة,
ٌ
ػرد
كي ػ ٌ
ت ػػدخؿ ف ػػي ص ػػنؼ ال ػػبلزـ كه ػػي نح ػػك" :دخ ػػؿ كخ ػػرج كن ػػاـ" ,كه ػػي م ػػف ب ػػاب الع ػػبلج ال ػػذاتي" ,ى
ُ
ِ

ّ

بي ,صِٖ
عبد المطيؼ ,محمد حماسة ,مف األنماط التحكيمٌية في النحك العر ٌ
العامة ,بغداد,ُٖٕٗ ,
المغكية ,دار الشؤكف
كانظر ,البكاخ ,محمد عبد المطمب ,مصطفى جكاد كجهكدا
ٌ
ٌ
الثقافية ٌ
صُُٗ ,كانظر ,السامرائي ,إبراهيـ ,الفعؿ زمانه كأبنيته ,صّٖ.ْٖ-
انظر ,السامرائي ,إبراهيـ ,الفعؿ زمانه كأبنيته ,صٖٔ
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السامرائي بقكله" :أف قمة البلزـ في العر ٌبية ,كمجيئه عمى أبنية محػدكدة كػالتي أشػار إليهػا ,ال يمكػف
أف الفعػػؿ أصػػمه قاصػػر الزـ ,ثػػـ ييصػػار مػػف هػػذا
أف تجعػػؿ هػػذا الفعػػؿ عار ن ػػا طارئػػا ,كالػػذم أراا ٌ
المتعدم ,كذلؾ جرنيػا عمػى طبيعػة العر ٌبيػة المتش ٌػبثة أب نػدا باإليجػاز" ... ,كيعمػؽ عمػى تمػؾ
الحالة إلى
ٌ
"أف الحيػػاة عمػػى اخػػتبلؼ أنكاعهػػا كتبػػايف طرائقهػػا تعتمػػد عمػػى التعػ ٌػدم"
العبػػارة" عنػػد مصػػطفى ج ػكاد ٌ
المغكيػ ػػة
يخي ػػة ,كالحق ػػائؽ
بأنه ػػا ام ػػة ,ال تص ػػمح أف تك ػػكف دل ػ ن
ٌ
لغكي ػػة تار ٌ
ػيبل عمػ ػػى إثب ػػات حقيق ػػة ٌ
المادم"ُ.
يخية ,ال ييستدؿ عميها إال بالدليؿ ٌ
التار ٌ
فاألصػؿ أك البنيػة العميقػة عنػػد السػامرائي المػزكـ ,فأصػػؿ الفعػؿ الزـ متع ًّػد بحػػرؼ جػر ,ثػـ ييمجػػأ
المتعدم بنفسه ,كالمزكـ عارض لقمته
لنزع الخافض لئليجاز كالتٌخفيؼ ,كاألصؿ عند مصطفى جكاد
ٌ
كمجيئػػه عمػػى أبنيػػة محػػدكدة ,فالبنيػػة العميقػػة التعػ ٌػدم بنفسػػه ,ثػػـ تحػػكؿ إلػػى السػػطح بعنصػػر الزيػػادة
"حرؼ الجر".
تفرد مصطفى جكاد بتع ٌػدم الفعػؿ عمػى األصػؿ ,لػـ تكػف دقيقنػة ,فػذلؾ ممػا
كاشارة السامرائي إلى ٌ
يتعدل بحرؼ الجر تارة كبنفسه تارة
أشار إليه السهيمي في إعادة النزع إلى الت ميف فيقكؿ" :في ما ٌ
أف كػػؿ فعػػؿ يقت ػػي مفعػكنال ,كيطمبػػه ,فػػبل يصػػؿ إلػػى مػػا بعػػدا ٌإال بحػػرؼ
أخػػرل ,أصػػؿ هػػذا الفصػػؿ ٌ
الجر ,ثـ قد يحذؼ المفعكؿل لعمـ السامع به ,كيبقى المجركر ,كرٌبما ت مف الفعؿ معنى فعػؿ وخػر
ػاألكؿ [يقصػد حػذؼ المفعػكؿ كبقػاخ حػرؼ الجػر]
متعد بغيػر حػرؼ ,فيسػقط حػرؼ الجػر مػف أجمػه ,ف ٌ
نحك" :نصحت لزيد" ك "شكرت له" ك"كمت له" المفعكؿ في هذا كمٌػه محػذكؼ ,كالفعػؿ كاصػؿ إلػى مػا
بعػدا بحػرؼ  ,ِ "...ثػـ يػرل السػهيمي أنػػه بعػد بقػاخ حػرؼ الجػر ,قػػد يت ػمف الفعػؿ معنػى فعػؿ وخػػر
متعد بنفسه ,فيعكدكف لحػذؼ حػرؼ الجػر مثػؿ "نصػحت لزيػد" [كأصػمه نصػحت لػه الػرأم] فيسػقطكف

ُ
ِ

انظر ,السامرائي ,إبراهيـ ,الفعؿ زمانه كأبنيته ,صّْٖٖ -
السهيمي ,نتائج الفكر في النحك  ,صُِِِٕٕ-
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ألف النصػػيحة مت ػػمنة لئلرشػػاد" ككػػأنهـ قػػالكا "أرشػػدت زيػػدا"ُ ,فيحػػذفكف الحػػرؼ لتصػػير
الحػػرؼ ,ك ٌ
العبارة "نصحت زيدا".
أف كػؿ فعػؿ يقت ػي مفعػكال كيطمبػه ,فػبل يصػؿ إلػى مػا بعػدا
السهيمي "أصػؿ هػذا الفصػؿ ٌ
فقكؿ ٌ
حينػا ,كالمتعػدم بحػرؼ جػر حينػا
أف األصؿ في الفعؿ المتعدم بنفسػه ن
إال بحرؼ الجر" ,يعني ميمه ٌ
أف كجػػكد حػػرؼ الجػػر لمكصػػكؿ إلػػى مػػا بعػػد المفعػػكؿ المحػػذكؼ,
وخػػر ,إنمػػا هػػك التعػػدم بنفسػػه ,ك ٌ
كألس ػباب تتعمٌػػؽ بحػػذؼ المفعػػكؿ األصػػؿ خدمػػة لممعنػػى ,ثػػـ لت ػ ٌػمف الفعػػؿ معنػػى فعػػؿ وخػػر متعػػد
أف األصػؿ بػيف النمطػيف
بنفسه ,يخرجه مف ٌ
التعدم بحرؼ الجر إلػى التع ٌػدم بنفسػه ,ممػا يػكحي لنػا ٌ
البت فيه ,كالخبلؼ فيه قائـ.
ير كا ح عند العمماخ ,كال يمكف ٌ
أف األص ػ ػػؿ ف ػ ػػي التع ػ ػػدم بح ػ ػػرؼ
كذل ػ ػػؾ الخ ػ ػػبلؼ كاالخ ػ ػػتبلؼ ال يعن ػ ػػي بالنس ػ ػػبة لمباحث ػ ػػة إال ٌ
أف النمط ػ ػػيف ف ػ ػػي المغ ػ ػػة
ج ػ ػػر ,كالتع ػ ػػدم بالفع ػ ػػؿ ,مس ػ ػػألة ال يمك ػ ػػف الب ػ ػػت فيه ػ ػػا ,ب ػ ػػؿ ت ػ ػػرل الباحث ػ ػػة ٌ
أصؿ.
أصبل ,كالتػي جػاخت عنػد محمػد
عد ن
فالمسألة تنسجـ مع فكرة تعدد االفت ار ات في الجمؿ التي تي ٌ
ِ
محكلػة عػف "تفقػأ زيػد مػف الشػحـ"ّ,
حماسة عبد المطيؼ  ,فجممة "تفقػأ زيػد ش ن
ػحما" هػي عنػد سػيبكيه ٌ

ػحـ زيػ وػد"ْ ,كيقػػكؿ
كهػي مػػف كجهػػة نظػػر الزمخشػػرم كشػػارح
ٌ
المفصػػؿ ابػػف يعػػيشٌ ,
محكلػػة عػػف "تفقٌػػأ شػ ي
محمد حماسة عبػد المطيػؼ" :أف هػذا االخػتبلؼ فػي تحديػد الجممػة المح ٌػكؿ عنهػا ال ترف ػه النظرٌيػة
ػطحية"ٓ ,كهػك مػا
يبيف
الحديثة ,بؿ تراا ن
تحكلػت إلػى البنيػة الس ٌ
سائغا مقبكنال شريطة أف ٌ
ٌ
المفسػر كيػؼ ٌ
متعديػػة بنفسػػها,
كػػاف عنػػد العممػػاخ فػػي شػػرح ,كتفسػػير رأيهػػـ فػػي األصػػؿ مػػف األفعػػاؿ التػػي تػػأتي مػرة ٌ
ُ
ِ

انظر ,المصدر نفسه  ,صِِٕ
انظر ,عبد المطيؼ ,محمد حماسة ,مف األنماط التحكيمية في المغة العربية ,صِٖ

ّ

انظر ,سيبكيه ,الكتاب ,جُ ,صَّْ

ٓ

انظر ,عبد المطيؼ ,محمد حماسة ,مف األنماط التحكيمية في المغة العربية ,صِٖ

ْ

انظر ,ابف يعيش ,شرح المفصؿ ,جِ ,صٕٓ
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كمرة متعدية بحرؼ جر ,سكاخ بالحمؿ عمى معنى فعؿ وخر الت ميف) ,أك نزع الخػافض لمتخفيػؼ
كالشػػيكع ,ك يػرا ممػػا يػرتبط بالتأكيػػد ,كالمبالغػػة بحػػرؼ الجػػر ال ازئػػد ,كالحػػذؼ لممفعػػكؿ لمعمػػـ بػػه ,مثػػؿ
نصحت له عػف أصػؿ "نصػحت لػه الػرأم" ,كعمػى ذلػؾ تػرل الباحثػة ٌأننػا يمكػف أف ىنع َّػد كػبل النمطػيف
طػا عمػى وخػر,
في المغة هك أصؿ ,كأف المسألة تتعمٌؽ بالمعنى ,كالسياؽ الديناميكي الػذم يف ػؿ نم ن
التغيرات المرتبطة بالسػياؽ ,كالمعنػى
فتغيرات المبنى ال ٌ
تغيرات في المعنى ,كبحسب تمؾ ٌ
بد لها مف ٌ
ػكظيفي بػػيف الفع ػػؿ كمفعكلػػه ,أك بػػيف الفع ػػؿ كحػػرؼ الج ػػر المناسػػب ,يخت ػػار
ػي ,كاالقت ػراف ال ػ
ٌ
المعجمػ ٌ
المغكية.
المتكمٌـ النمط األنسب في استعماالته
ٌ
اقتران الفعل "لحق"
ألحقػػه ككػػذلؾ
المحػ ي
ػؽ كالمحػػكؽ كاإللحػاؽ :اإلدراؾ ,لحػػؽ الشػيخ ,ك ى
جػاخ فػػي لسػاف العػػرب" :لحػؽ :ي
ػؽ كػػؿ شػػيخ ً
ً
ػؽ لحاقنػػا بػػالفتح أم أ ً
ػيئا أك لي ًحػػؽ بػػه مػػف الحي ػكاف
لحػػؽ شػ ن
المحػ ي
ألحػ ي
يدركػػه  ...ك ى
لىحػػؽ بػػه ك ى
عدم بحرؼ جر ,كلـ تيشر المعاجـ إلػى
كالنبات"ُ ,فالفعؿ مما شاع في المغة عمى
التعدم بنفسه كالتٌ ٌ
ٌ
األصػػؿ فيػػه ,فػػذكرت النمطػػيف ,كبػػذلؾ قػػد يكػػكف النمطػػاف أصػ نػبل ,كهمػػا أسػػمكباف قائمػػاف فػػي المغػػة,
كيكجه السياؽ المتكمـ في األسمكب األنسب مف بينهما.
ٌ
 "لحق بو اآلخركف ألنهـ لـ يككنكا يممككف شيئا ليخسركا"" -يمحق بو الطمبة مندهشيف"

ّ

رجال اختزف جسدم برائحته"
" -ف لحق ً

ُ

ْ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جَُ ,باب القاؼ فصؿ البلـ ,صِّٕ

ِ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاسُِٓ ,

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صْٕ

ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صْٕ
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ِ

جاخ تكظيؼ الفعؿ الحركي لحؽ عنػد مسػتغانمي فػي االتجػاهيف ,فمػرة كػاف متع ٌػدنيا بحػرؼ جػر
عدم بحرؼ الجر "الباخ" ,كما
متعديا بنفسه ,كما شكؿ اقترنانا مف بيف النمطيف هك نمط التٌ ٌ
كمرة كاف ٌ
ػكم بعيػػد عػػف االقت ػراف كػػاف متعػػديًّا بنفسػػه ,فػػكرد
جػػاخ فػػي سػػياؽ لغػ ٌ

ػػمف سػػياؽ اتبػػاع شػػخص مػػا

ادم ,فهػػي تمحػػؽ ذلػػؾ الرجػػؿ بػػبل إرادة منهػػا "فر لحق رجر ًرال اختػػزف جسػػدم برائحتػػه",
بانجػػذاب يػػر إر ٌ
أمػػا فػػي سػػياقات اإلرادة كامػػتبلؾ الق ػرار
كهػػك ال يش ػ ٌكؿ اقترنانػػا بمعنػػى الػػتبلزـ بػػيف الفعػػؿ كالمفعػػكؿٌ ,
متعدنيا بحرؼ جر ,مش ٌكبل اقترانا لغكيًّا بيف الفعؿ كحرؼ الجر البػاخ)  ,كهػك مػف قبيػؿ
كالكعي جاخ ٌ
ما جاخ عند محمد داكد الفعؿ المختص بحرؼ جػر ,كيعنػي بػه الفعػؿ الػذم يمػزـ التركيػب مػع حػرؼ
بعينه ,ال يتعداا إلى يرا سكاخ في سياؽ بعينه ,أـ في سياقات متعػددة"ُ ,كهػك بػذلؾ اقتػراف كظيفػي
تركيبي.
ٌ
ف ػػاقتراف "لح ػػؽ بػ ػػ" ف ػػي عب ػػارة "فمح ػػؽ ب ػػه اآلخ ػػركف" يعن ػػي لح ػػاؽ الش ػػباب بجماع ػػات معين ػػة ف ػػي
الجزائر ,عندما شعركا أف ال شيخ يمكف أف يخسركا ,فكاف خيػارهـ كقػرارهـ أف يتبعػكا طريقنػا ,قػرركا
أمبل بالتٌغيير ,كعندما كانت الدهشة تثير ف كؿ الطمبػة لممزيػد مػف المعرفػة ,كػاف خيػارهـ
السير فيه ن
عػف كعػػي أف يتبعػكا أسػتاذهـ فمحقػكا بػػه ,فاالختيػار عػػف كعػػي يتفػؽ مػػع معنػػى التأكيػد ,المنسػػجـ مػػع
داللة حرؼ الجر الزائد "بػ".
ػديا بنفسػػه كمتعػ ٌػديا بحػػرؼ جػػر ,ككبلهمػػا قػػائـ فػػي المغػػة ,كلػػه مسػ ٌػك اته عنػػد
فالفعػػؿ لحػػؽ متعػ ٌ
عامػة ,كلكػف هػي مسػألة االحتكػاـ لمسػياؽ
عمماخ النحك ,كالمسألة فيه ليست
ن
خركجا عػف نظػاـ المغػة ٌ
فػػي تف ػػيؿ نمػط عمػػى وخػػر مػػف بػػيف النمطػػيف ,كاٌنمػػا باختيػػار نمػػط تعػػدم الفعػػؿ بنفسػػه ,يحػػدث فيػػه

ُ

داللية لتعمٌؽ حرؼ الجر بالفعؿ كأثرا في المعنى في
داكد ,محمد محمد ,القروف الكريـ كتفاعؿ المعاني في دراسة ٌ
القروف الكريـ ,جُ ,دار ريب ,القاهرة ,ََِِ ,ص ٔ ,ٕ-كانظر ,الحسيني ,المصاحبة المغكية كأثرها في
تحديد الداللة في القروف ,صَْٗ.
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ألف االقت ػراف
ػكم ,كلػػيس عػػف نمػػط التركيػػب المغػػكم فػػي عمػػكـ المغػػةٌ ,
خػػركج عػػف نمػػط االقت ػراف المغػ ٌ
في "لحؽ بػ".
الشائع لمفعؿ لحؽ هك المركب الحر ٌ
اقتران الفعل "ألقى"
جػاخ فػػي لسػاف العػػرب "ألقيتػػه أم طرحتػه ,تقػػكؿ :أ ً
ػت إليػػه
ألقيػ ي
ىلقػػه مػف يػػدؾ ,كألػؽ بػػه مػػف يػدؾ ,ك ٍ
ً
ػالمكَّدة"ُ ,كجػػاخ الفعػػؿ فػػي معظػػـ دالالتػػه عنػػد أحػػبلـ مسػػتغانمي بمعنػػى الرمػػي ,كالقػػذؼ
المػػكدة كبػ ى
الحسيِ ,كلـ تهمؿ مستغانمي المعنى المجازم بمعنى االلتفات إلى شيخ مػف خػبلؿ النظػر ,مككنػة
ٌ
شائعا "يمقي نظرة".
اقترانا لغكيًّا ن
-

"ما كنت أرل السائؽ بانتظارم حتى ألقيت بنفسي داخؿ السيارة عمى عجؿ"

 "كعف شرطي ألقوا بو ليمة البارحة عف الجسر"" -كعندما كقؼ ليمقي نظرة أخيرة عمى طمبته"

ّ

ْ

ٓ

 ..." -كجئت أللقي بنفسي هنا عمى سرير شاسع"

ٔ

النمػػاذج السػػابقة عمػػى النمطػػيف ,المتعػ ٌػدم بنفسػػه ,كالمتعػ ٌػدم
جػػاخ تكظيػػؼ مسػػتغانمي لمفعػػؿ فػػي ٌ
بحرؼ جر ,كعمى أف الباخ حرؼ جر زائد ككردت في القروف الكريـ " :كأ ً
ىنفقيكا ًفي سبً ً
يؿ المَّ ًه ىكىال تيٍمقيػكا
ٌ
ى
ى
ًً
ىح ًسػ يػنكا إً َّف المَّػػهى يي ًحػ ل
يف" [البق ػرة ,]ُٗٓ/يقػػكؿ الزمخشػػرم" :البػػاخ فػػي
بًأ ٍىيػ ًػدي يك ٍـ إًلىػػى التَّ ٍهمي ىكػ ًػة ىكأ ٍ
ػب اٍل يم ٍحسػػن ى
بأيػػديكـ مزيػػدة مثمهػػا فػػي أعطػػى بيػػدا لممنقػػاد ,كالمعنػػى كال تقب ػكا التهمكػػة بأيػػديكـ ,أم ال تجعمكهػػا
وخذة بأيديكـ مالكة لكـ ,كقيؿ بأيديكـ ,بأنفسكـ كقيؿ تقديرا ,كال تمقكا أنفسكـ بأيديكـ ,كما يقاؿ أهمؾ
ُ
ِ
ّ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جُٓ ,باب الياخ فصؿ البلـ  ,صِٕٓ.
داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صِْٖ
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صَٔ

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صّٔ

ٔ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُِْ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صٗٓ
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فبلف نفسه بيدا"ُ ,كهي في التفسير األخير بحذؼ المفعكؿ ,كبقاخ حرؼ الجر كالمجركر,

مف ما

كح ًػذؼ المفعػكؿ فبقػي حػرؼ الجػر الػذم يشػكؿ مػع
ذكرا السػهيمي أف األصػؿ بالفعػؿ التعػدم بنفسػه ,ي
شائعا في المغة.
فعؿ الحركة ألقى" اقترنانا كظيفيًّا ن
كبنػػاخ عمػػى مػػا يقكلػػه الزمخشػػرم فالفعػػؿ متعػػد بنفسػػه ,كيعػ ٌػدل بالبػػاخ التػػي ي ارهػػا حػػرؼ جػػر ازئػػد,
لمعنى ,كعمى مػا تػرل الباحثػة فػي نمػاذج التعديػة بحػرؼ جػر لمفعػؿ "ألقػى" عنػد
كالزيادة ال تككف إال
ن
الممقى ,فهي
مستغانمي ,كاف هدفه التأكيد المنسجـ مع سياقات نصكصها ,ذلؾ التأكيد عمى الشيخ ي
مػػف قامػػت ب لقػػاخ نفسػػها فػػي السػػيارة فػػكر كصػػكلها عمػػى عجػػؿ ,لتحػػتفظ بمحظػػات جميمػػة عاشػػتها فػػي
قاعػة السػينما فػي مكػاف مغمػؽ ,فػذلؾ المكػاف المغمػؽ ,هػك نفسػها التػي ألقتهػا عمػى عجػؿ فػي السػيارة
تريد إخفاخها لتخفي ما بداخمها ,كفي اقتػراف الفعػؿ الحركػي "ألقػى كالبػاخ ال ازئػدة" ,تأكيػد عمػى الشػيخ
الممقى المتمثؿ برجؿ الشرطة في االقتراف الذم جاخ عمى لساف السائؽ" :كعف شرطي ألقروا برو ليمػة
ي
البارحػة عػف الجسػر" ,فالتأكيػد يمػزـ فػي مثػؿ هػذا السػياؽ ,ألف البشػر ليسػكا أشػياخ تيمقػى لكػف السػػائؽ
ػرطي ,كمػرة أخػرل,
في حديثه مع البطمة ,أراد أف يؤكد أف مف ألقػكا عػف الجسػر كػاف إنسػانا هػك الش ٌ
تمقي بنفسها عمػى السػرير ,فتمقػي تمػؾ الػنفس المتعبػة التػي لػـ تعػرؼ معنػى السػكينة منػذ ٌأيػاـل لتؤكػد
عم ػػى معن ػػى الس ػػكينة المفق ػػكدة عن ػػد البطم ػػة حي ػػاة ,فك ػػاف اقتػ ػراف الفع ػػؿ الحرك ػػي بح ػػرؼ الج ػػر الب ػػاخ
كاختصاصه به ,لمكصكؿ إلى الشيخ الممقى لتأكيد إلقائه.
اقتران الفعل "رمى"
رميػا كرمػى بػه كرمػى عػف القػكس كرمػى عميهػا,
جاخ عف ابف سػيدا فػي المسػاف" :رمػى بالشػيخ ن
كال ييقػػاؿ رمػػى بهػػا فػػي هػػذا المعنػػى"ِ ,كنفهػػـ م ػػف كػػبلـ ابػػف سػػيدا أف اقت ػراف الفعػػؿ رمػػى ب ػػالحرؼ

ُ
ِ

الزمخشرم ,تفسير الكشاؼ ,جُ ,عني به خميؿ مأمكف شيحة ,دار المعرفة ,بيركت,طّ ,ََِٗ ,صُُٕ
ابف منظكر ,لساف العرب ,جُْ ,باب الياخ فصؿ الراخ ,صّّٓ
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المخػػتص البػػاخ مرهػػكف بالشػػيخ الػػذم يقػػع عميػػه فعػػؿ الرمػػي ,فػػبل يصػػح القػػكؿ" :رمػػى بػػالقكس" ألف
الفهـ لمم مكف يككف بأننا رمينا القكس كمٌها ,كالقصد الرمي مف خبلؿ القكس ,فبل يصح رمى بها,
ػكييف اسػتعماؿ البػاخ هاهنػا  ..ال
سي في ذلؾ" :كقد أنكر بعػض المغ ٌ
بؿ عنها أك عميها ,يقكؿ البطميك ٌ
يجػػكز رميػػت بػػالقكس ٌإال أف تمقيهػػا مػػف يػػدؾ ,كاٌنمػػا الص ػكاب :رميػػت عػػف القػػكس"ُ ,كمػػف منظػػكر
مصطفى جكاد  -بعد د ارسػة أج ارهػا حػكؿ حػرؼ الجػر كعبلقتػه بالفعػؿ المتع ٌػدم -مػا يػأتي مػف عمػك
المتعديػػة بحػػرؼ جػػر كصػ ٌػنفها بحسػػب الحػػرؼ الػػذم تعػ ٌػدت
يقتػرف بعمػػى ,حيػػث قػػاـ ب حصػػاخ األفعػػاؿ
ٌ
أف "الفعػػؿ إذا كقػػع عمػػى المفعػػكؿ بػػه بتس ػمٌط ,أك عمػ ٌػك جػػاز تعديتػػه
بػػه ,كتكصػػؿ إلػػى نتيجػػة مفادهػػا ٌ
بنفسػػه ,أك بحػػرؼ الجػػر "عمػػى" ,مثػػؿ عػػبلا كعػػبل عميػػه كقب ػػه كقػػبض عميػػه , ِ"...كمػػف هنػػا يصػػح
"رمى عمى القكس".
كقد كجدت الباحثة في ما يتعمٌؽ بأفعاؿ الحركة االنتقالية عنػد مصػطفى جػكاد مػف حيػث التٌع ٌػدم
أف األفعػػاؿ الدالػػة عمػػى حركػػة كدفػػع تتعػ ٌػدل بنفسػػها ,أك بحػػرؼ الجػػر
كالمػػزكـ ,مػػا أشػػار فيػػه إلػػى ٌ
"الباخ" نحك دفعه كدفع به ,كرماا كرمى به ,كألقاا كألقى بهّ.
القكيػػةْ ,كالمشػػتركة بمبلمػػح
كاألفعػػاؿ الدالػػة عمػػى حركػػة كدفػػع ,هػػي أفعػػاؿ الحركػػة
االنتقاليػػة ٌ
ٌ
داللية هي "القكة ,الحركة ,السرعة  ,االنتقاؿ ,االتجاا "كالتي تقبؿ الكقػكع عمػى مػا يقبػؿ الحركػة فػي
ٌ
الف اخ مع قطع مسافة ,كمف خبلؿ دراسة الباحثة في اقترانات تمؾ األفعاؿ ,كجػدت ٌأنهػا تػأتي فػي
أفعاال متعدية بنفسها ,كاقترانها
اقتراناتها مع المفعكؿ به عمى صكرتيف :اقترانها مع المفعكؿ بكصفها ن
ُ

سي ,االقت اب في أدب الكتٌاب ,جِ ,صّّٕ
ابف السيد البطميك ٌ
المغكية في العراؽ,
نقبل عف ,جكاد ,مصطفى ,المباحث
انظر ,السامرائي ,إبراهيـ ,الفعؿ زمانه كأبنيته ,صَٗ ,ن
ٌ
الناشر معهد الدراسات العالية ,جامعة الدكؿ العر ٌبية ,مطبعة البياف العربي ,ُٗٓٓ ,صْٓ.
ٌ

ْ

انظر ,داكد ,محمد محمد ,الداللة كالحركة ,صُُ

ِ

ّ

المغكية في العراؽ,
انظر السامرائي ,إبراهيـ ,الفعؿ زمانه كأبنيته ,صَٗ ,نقبل عف جكاد ,مصطفى ,المباحث
ٌ
صّْْْ-
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متعديػة إليػه بحػرؼ جػر ازئػد ,هػك
متعدية بحرؼ جر ,كاقترانها مع المفعكؿ به
بحرؼ جر عمى ٌأنها ٌ
ٌ
مف قبيؿ التبلزـ كاالقتػراف ,نحػك" :رمػى بػه" ,ك"قػذؼ بػه" ,ك"ألقػى بػه" ,كتعػدم الفعػؿ بنفسػه إلػى مػا
تركيبػػا
يقبػػؿ الحركػػة فػػي الف ػػاخ ييش ػ ٌكؿ
ن

عامػػة ,كفػػي هػػذا الحالػػة ال ييشػػكؿ
التركيػػب
ػػمف ا
ٌ
المغكي ػة ٌ

اسعا
اقترنانا بمعنى التبلزـ نحك "رماا" ,ك"قذفه" ك"ألقاا" ,فتعدم الفعؿ بنفسه يجعؿ مداا في االقتراف ك ن
ال حدكد له ,فما يمكف أف يمقى في الق اخ ال حصر له ,لذلؾ لف يتش ٌكؿ اقتراف بيف الفعػؿ كمفعػكؿ
به ييمثٌؿ ذيؿ االقتراف ,إال إف كاف االقتراف بيف الفعؿ ,كمفعكله عمى المجاز في اقترانات محددة فػي
المغة ,مثؿ "ألقى نظػرة" ,ك"ألقػى كممػة" ك"ألقػى محا ػرة" ,كالمفعػكؿ فيهػا كمػا يظهػر ال يقبػؿ الحركػة
في الف اخ ,كعميه يمكف أف يش ٌكؿ اقترنانا بالتٌعدم بنفسه.
كتنػػاقش الباحثػػة مػػا تقػ ٌػدـ مػػف خػػبلؿ بعػػض نمػػاذج اقت ارنػػات الفعػػؿ فػػي ركايػػات مسػػتغانمي ,مػػف
حيث اقتراف الفعؿ بحرؼ الجر الباخ ,أك اقتراف الفعؿ بالمفعكؿ به عمى المجاز.
 يرمي إلي ببطاقة تعريفه بنبرة مكجزة فيها شيخ مف االستفزاز المهذب"" -فأزاحه مف السمطة ورمى بو في السجف"

ِ

" -كتتمقى هذا الهبة التي رمتيا السماء إليؾ"

ّ

" -حتى تمؾ التي كهذا يرمي لؾ بيا القدر أر ن ا"

ْ

"" -قبؿ أف يرمي بيم أر ا لتتهشـ عظامهـ عند أقدامه"

ُ
ِ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاسْٓ ,
مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِْٓ

ّ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صُّٓ

ٓ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاسُّٓ ,

ْ

مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,صِْٓ
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ٓ

ُ

جاخ في لساف العرب في ما يخص الفعؿ "رمى" مف خبلؿ تفسػير اآليػة الكريمػة" " ,وَمَعب سَمَيْعتَ ِرْ
سَمَيْتَ وَلَع

ِهَّ الَّع َ سَمَعا "[ ,األنفػاؿ ]ُٕ/ركل أبػك عمػرك عػف ابػف العبػاس أنػه قػاؿ معنػاا ,كمػا رميػت

الرعب كالفزع في قمكبهـ إذ رميت بالحصى ,كلكف اهلل رمى ,كقاؿ المبػرد :معنػاا مػا رميػت بقكتػؾ إذ
ُ
التعدم
رميت كلكف بقكة اهلل رميت "...كمف خبلؿ التفسيريف يظهر لنا استعماؿ الفعؿ عمى كجهيف ٌ

التعدم بحرؼ جر عمى السكاخ.
بنفسه ,ك ٌ
أف الػػكجهيف ال
فاسػػتعماؿ النمطػػيف بهػػذا الشػػيكع فػػي المغػػة ال يعنػػي مػػف كجهػػة نظػػر الباحثػػة إال ٌ
البت بصكرة األصؿ فيهمػا ,كاٌنمػا يختػار المػتكمٌـ الكجػه المناسػب فػي المغػة
تف يؿ بينهما ,كال يمكف ٌ
يكجه المتكمٌـ إلى اختيار التركيب األنسب ,كذلؾ التكجيه في االختيػار,
بما يناسب السياؽ ,فالسياؽ ٌ
ػي
هك ما ظهر عند مسػتغانمي ,حيػث كجػه سػياؽ التأكيػد مسػتغانمي إلػى اختيػار اقتػراف الفعػؿ الحرك ٌ
ػى أقػػكل مػػف التعػػدم إلػػى المفعػػكؿ بالفعػػؿ مباشػرة ,فػػاالقتراف بحػػرؼ
مقترننػػا بحػػرؼ ,حيػػث أعطػػى معنػ ن
حمؿ األلفاظ إيحاخ بالقكة ,كالحزـ المذيف ظه ار في سياقات تكظيػؼ االقتػراف "رمػى ب ػ ."..
الجر الباخ ٌ
فػػالتزـ الفعػػؿ "رمػػى" عنػػد مسػػتغانمي بػػاالقتراف التركيبػػي الػػكظيفي بحػػرؼ جػػر ,فمػػـ يػػأت فػػي اقت ارنػػات
لغكيػػة متعػ ٌػدنيا بنفسػػه ,إال

ػاكيز
المغكيػػة
ػػمف االقت ارنػػات
ٌ
ٌ
الكظيقيػػة التػػي ال تش ػ ٌكؿ معنػػى الػػتبلزـ ,فتجػ ي

دائما بمعنى
الفعؿ ٌ
التعدم بنفسه ,خصص له االقتراف بحرؼ جر "الباخ" ,في سياقات تكحي داللتها ن
التأكيد.
فالرمي فػي السػجف مػف أجػؿ السػمطة ,يػكحي بػالقكة كالحػزـ كالتأكيػد ,كرمػي الق ىػدر لػؾ بشػيخ هػك
ٌ
ؾ فيػػه ,فمػػا يػػأتي بػػه القػػدر مؤكػػد ,ال يحتمػػؿ الشػػؾ ,كالرمػػي بهػػـ أر ن ػػا بقػػكة تهشػػـ
شػػيخ مؤ ٌكػػد ال شػ ٌ
منسجما مع تكظيؼ االقتراف المككف مػف الفعػؿ
كحشية الفعؿ ,فكاف السياؽ
عظامهـ فيه تأكيد عمى
ٌ
ن
بعيدا ,عف تعدم الفعؿ بنفسه الذم لك كظفته مستغانمي في ما يقػع عمػى مفعػكؿ عمػى
كحرؼ الجر ن
ُ

ابف منظكر ,لساف العرب ,جُْ ,باب الياخ فصؿ الراخ ,صُّٓ.
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الحقيقػػةل لخػػرج عػػف نمػػط االقت ػراف المغػػكم إلػػى تركيػػب مػػف

المغكيػػة بعيػ نػدا عػػف فك ػرة
ػػمف التراكيػػب
ٌ

ػي ,أشػبه
االقتراف بمعنى الػتبلزـ ,فػاالقتراف هنػا مكػكف مػف الفعػؿ كحػرؼ الجػر عمػى ٌأنػه اقتػراف كظيف ٌ
بتعبير اصطبلحي ,يعطي معنى الرمي َّ
مؤك ندا بقكة.
ٌ
أف التٌكسع في تكظيؼ الفعؿ الحركي تركيبيًّا ما بػيف التع ٌػدم بحػرؼ جػر
كما يعنينا في ما سبؽ ٌ
المغكية بصكرتيف مختمفتػيف كشػائعتيف فػي
التعدم بنفسه ,انعكس عمى اتٌساع مجاؿ بناخ االقترانات
ك ٌ
ٌ
المغة عمى السكاخ ,صكرة اقتراف الفعػؿ الحركػي متع ٌػديًّا بنفسػه مػع مفعكلػه عمػى المجػاز ,نحػك" :ألقػى
نظ ػرة" ,كصػػكرة الفعػػؿ الحركػػي بمممػػح" االنتقػػاؿ ,كالقػػكة ,كالسػػرعة ,كاالتجػػاا" ,المتعػ ٌػدم بحػػرؼ جػػر
يتغيػر مػا يقػع عميػه اإللقػاخ,
يختص به ,إلى ما يقبؿ الحركة في الف اخ ",نحك "يمقي بنفسػه" ,حيػث ٌ
لكف االقتراف المقصكد هك اقتراف الفعؿ بحرؼ الجر كليس المسار الهدفي الذم يكصؿ إليه الحرؼ,
كذلػػؾ يتػػيح أمػػاـ مسػػتعمؿ المغػػة خيػػارات أكسػػعل لمتعبيػػر عػػف المعنػػى الػػذم يجػػكؿ بخػػاطرا ,باقت ارنػػات
متنكعة ,كفؽ سياقاتها.
كتراكيب ٌ
أف أحػبلـ مسػتغانمي ابتعػدت فػي بنػاخ
كمف خبلؿ ما ٌ
تقدـ في الفصؿ الثالث الحظػت الباحثػة ٌ
اقت ارنػػات الصػػيغ كفػػؽ زيػػادات األفعػػاؿ عػػف المعنػػى المباشػػر ف ػي الزيػػادت ,أك المعنػػى األسػػاس مػػف
المشػػاركة كالتعديػػة كالمطاكعػػة كاإل ازلػػة كالسػػمب كالتكثيػػر ,إلػػى معػػاف فر ػػها سػػياؽ المغػػة مػػف خػػبلؿ
يكجه السياؽ استبداؿ األلفاظ التي تمثػؿ
المفظ المصاحب كسياؽ الحاؿ في نصكص ركاياتها ,حيث ٌ
لغكية منسجمة
المحدث لمفعؿ ,كالمفعكؿ المستجيب لذلؾ الفعؿل لتتش ٌكؿ في النهاية اقترانات ٌ
الفاعؿ ي
المتقبػؿ
مع سياقاتها ,كذلؾ باتجاهيف اتجاا يجعؿ الذيؿ هك الفاعؿ ,كاتٌجاا يجعؿ الػذيؿ المفعػكؿ بػه
ٌ
تغير المبلمػح
لمفعؿ ,فالمسألة في تش ٌكؿ االقتراف ,تكافؽ ما بيف الزيادة في الصيغة التي تعمؿ عمى ٌ
الداللي ػػة لمفع ػػؿ كم ػػف ث ػػـ تغلي ػػر االس ػػتبداالت المناس ػػبة ف ػػي ذي ػػؿ االقتػ ػراف ,كالمعن ػػى المعجم ػػي لمفع ػػؿ
ٌ
الحركي ,كالسياؽ المكجه لبلختيػار نحػك "كاصػؿ الطريػؽ" ك"طػاردا ال ٌػنحس" ,فكػاف ذيػؿ اقتػراف الفعػؿ
194

الحركي "كاصؿ" ,هك المفعكؿ به الممثٌؿ لمبؤرة في االقتراف ,كذيؿ اقتراف الفعؿ الحركػي "طػارد" ,هػك
الفاعؿ الممثٌؿ لمبؤرة في االقتراف.
ًّ
تركيبيػػا مػػا بػػيف التعػ ٌػدم بحػػرؼ جػػر كالتعػ ٌػدم بنفسػػه,
كجػػاخ التٌكسػػع فػػي تكظيػػؼ الفعػػؿ الحركػػي
المغكيػػة بصػػكرتيف مختمفتػػيف كشػػائعتيف فػػي المغػػة عمػػى
ليػػنعكس عمػػى اتٌسػػاع مجػػاؿ بنػػاخ االقت ارنػػات
ٌ
متعديًّا بنفسه مع مفعكله نحك "ألقى نظرة" ,كصكرة اقتػراف الفعػؿ
السكاخ ,صكرة اقتراف الفعؿ الحركي ٌ
الحركػػي بحػػرؼ جػػر لمكصػػكؿ إلػػى مفعكلػػه نحػػك "يمقػػي بنفسػػه" ,فجػػاخت ظػػركؼ السػػياؽ كالمعنػػى
المعجمي لؤلفعاؿ كالزيادة في األفعاؿ كالعبلقات الفكرٌية المغكيػة ًّ
ذهنيػال لتعمػؿ مت ػافرة عمػى تكجيػه
ػديا بنفسػػه أك متعػ ٌػدنيا بحػػرؼ جػػر ,كذلػػؾ يتػػيح أمػػاـ مسػػتعمؿ المغػػة
اقتػراف الفعػػؿ الحركػػي بمفعكلػػه متعػ ن
متنكعػة ,كفػؽ سػياقاتها
خيارات أكسػعل لمتعبيػر عػف المعنػى الػذم يجػكؿ بخػاطرا ,باقت ارنػات كتراكيػب ٌ
المناسبة.
عمكمػا ,كاالقت ارنػات
أهمية الف مة فػي بنػاخ التراكيػب المغكيػة
أف االقترانات أبرزت ٌ
كترل الباحثة ٌ
ن
المتغيػػر الػػذم يمثٌػػؿ البػػؤرة المفقػػكدة عنػػد
خصكصػػا ,حيػػث ش ػ ٌكمت الف ػػمة فػػي ذيػػؿ االقت ػراف
المغكيػػة
ٌ
ٌ
ن
المخاطب ,فمػـ تكػف الف ػمة ذلػؾ الجػزخ الػذم يمكػف االسػتغناخ عنػه ,كاالكتفػاخ بالمسػند كالمسػند إليػه
المغكم.
في االقتراف
ٌ
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الخاتمة
لغكيػػة
تف ػي د ارسػػة االقت ارنػات
المغكيػػة فػي أفعػػاؿ الحركػة فػػي ركايػات أحػػبلـ مسػتغانمي ,د ارسػػة ٌ
ٌ
داللية ,إلى مجمكعة مف النتائج المكالية:
ٌ
 هيمف نمط الجممة الفعمية في اقترانات أفعاؿ الحركة عمى الركايات ,فمـ نجد نمط الجممةاالسمية كخبرها جممة فعمية نحك مبتدأ  +فعؿ  +فاعؿ ) إال ما ندر في اقتراف كاحد هك شعار
يتقدـ كالصحراخ تتراجع".
"الجزائرم ٌ
 لبلقترانات المغكية نظامها الخاص المت مف في نظاـ المغة العاـ في مجتمع ما ,كيتمثؿ ذلؾالمغكم بمنهج
النظاـ الخاص ب ػػالخصكصيات الداللية كالتركيبية ,التي تكجب معاممة االقتراف
ٌ
المعجمية المفردة ,فبل يمكف التدخؿ في تركيبها سكاخ في الترتيب أك
يختمؼ عف باقي الكحدات
ٌ
لؤلهمية أك الحذؼ بقرينة.
الحذؼ أك الزيادة ,فبل تخ ع لمبدأ التقديـ
ٌ
 مثمت أفعاؿ الحركة في نصكص مستغانمي رأس االقتراف الثابت عمى اإلطبلؽ فكانت المعمكمةالمشتركة بيف المتكمٌـ كالمتمقٌي.
 اقتصر الترادؼ عند أحبلـ مستغانمي عمى ترادؼ المفردات في أفعاؿ الحركة ,كجاخ ترادؼنادرا.
االقترانات عندها ن
 ثبات السياقات عند مستغانميٌ ,ثبت داللة التعبير االصطبلحي عمى تنكع ألفاظه في مثؿ"يجرفه الطكفاف" "يجرفه التيار"" ,يجرفه الحب" فالسياقات تعطي المعنى الثابت ,كهك التعرض
ردها.
لقكة ال يمكف ٌ
 يعتمد قبكؿ االقتراف أك كرف ه في مجتمع ما عمى قبكؿ السياؽ له كشيكعه عمى األلسف ,نحكمكعدال لشيكعها كتقبمها في سياقات
اصطبلحيا بمعنى حدد
تعبير
نا
مكعدا" التي صارت
رب
ن
ن
ن
الركايات.
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 تداخمت العبارات االصطبلحية كالتعبيرات السياقية في نصكص مستغانمي ,ككاف الفصؿ فيهامعتمدا ًّ
السياقات ,نحك "ربت عمى كتفػ ػػ"..
ن
كميا عمى ٌ
االنتقالية ,نحك "يجرفني
 أكثرت أحبلـ مستغانمي مف التعبيرات المجازية مكظفة أفعاؿ الحركةٌ
محدكدا ,كاف لـ يكف
بشبابه كعنفكانه" ,بينما كاف تكظيؼ أفعاؿ الحركة المك عية في المجاز
ن
أسا عمى عقب"
معدكما ,نحك "يقمب حياتي ر ن
ن
الحسي إلى المعنى المجازم في األفعاؿ عامة ,كأفعاؿ الحركة خاصة,
 االنتقاؿ مف المعنىٌ
ييفقد األفعاؿ ترادفها سياقيًّا ,نحك الفعميف سقط ككقع) في اقترانات ركايات مستغانمي نحك
"سقط في براثف المرض" "ككقعت عمى كتاب"
المعنكية يكسبها
الداللة
خصكصا مف الداللة
 انتقاؿ األفعاؿ عمكما ,كأفعاؿ الحركةالحسٌية إلى ٌ
ٌ
ٌ
ن
الهامشية مثؿ الفعؿ "كقع" في اقتراف" :كقع في ف الزكاج"
داللية جديدة بتأثير الداللة
ٌ
مبلمح ٌ
التحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ مف خبلؿ المجاز.
حيث نشأ فيه مممح
ل
عمكما الحرة كالمقيدة ,في ركايات مستغانمي مثٌمت إيجاز
أف االقترانات المغكية
 يمكف القكؿ ٌن
القصر الذم يحمؿ األلفاظ القميمة معاني كاسعة.
عمكما عند مستغانمي بالع ك المؤدم لمحركة ,نحك الرجفة
عية
 اقترف فعؿ الحركة المك ٌن
كالرعشة فعمى األ مب اقترنت باليد.
 اتٌساع مدل اقتراف فعؿ الحركة المرتبط بع ك ما يعتمد عمى كثرة ترادفات ذلؾ الع ك,فارتعش قد تقترف باليد ,أك الذراع ,أك الساعد ,أك الكؼ ,بينما إف كانت مترادفات الع ك
يقة ي يؽ المدل.
كجهها لبلقتراف بمفعكؿ ييمثٌؿ المكاف ,بينما
 بركز مممحي االنتقاؿ كالسرعة في صيغة تفاعؿ ٌداللية أخرل مثؿ التباطؤ كالتتابع كجهها لبلقتراف بما ييمثٌؿ الفاعؿ فقط.
بركز مبلمح ٌ
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ميتا" ,فكانت
أهمية الف مة في اقترانات أفعاؿ الحركة في ركايات مستغانمي نحك "سقط ٌ
 برزت ٌالخاصة بأفعاؿ الحركة.
المغكية
الف مة مكمف البؤرة في معظـ االقترانات
ٌ
ٌ
تركيبيا ما بيف نمطيف :نمط التعدم بحرؼ جر كنمط التعدم
كسع في تكظيؼ الفعؿ الحركي
ٌ
 التٌ ٌالمغكية عند مستغانمي بصكرتيف
بالفعؿ نفسه انعكس عمى اتساع مجاؿ بناخ االقترانات
ٌ
مختمفتيف كشائعتيف في المغة عمى السكاخ نحك "ألقى نظرة" ,ك"تمقي بنفسها".
 اتسػػاع المػػدل المتمثٌػػؿ فػػي مػػا يقبػػؿ الحركػػة فػػي الف ػػاخ الكتػػاب ,الكرسػػي ,األزهػػار ,الحجػػراالنتقاليػة المتٌسػمة بػالقكة كالسػرعة كاالنتقػاؿ
الػ ػػ ,)...يمنع بناخ اقترانات لغكية رأسها فعؿ الحركة
ٌ
لغكية عمى المجاز نحك "يمقي
حجرا" ,بينما يسمح ببناخ اقترانات ٌ
كذلؾ عمى الحقيقة نحك "يمقي ن
نظرة".
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المصادر والمراج
الكتب
العممية,
 األزهرم ,شرح التصريح عمى التك يح ,تحقيؽ محمد باسؿ عيكف السكد ,دار الكتبٌ
بيركتَََِ ,ـ.
 األسترباذم ,شرح الر ي لكافية ابف الحاجب  ,دراسة كتحقيؽ حسف الحفظي ,دار الثقافةكالنشر في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ,طُُٗٔٔ ,ـ.
العممية ,بيركت,
 األسترباذم ,شرح الشافية ,تحقيؽ محمد نكر الحسف كرفاقه ,دار الكتبٌ
ُٕٓٗـ.
 استيتية ,سمير ,المسانيات ,عالـ الكتب الحديث ,إربد ,طََُِٓ ,ـ. األفغاني ,سعيد ,المكجز في قكاعد المغة العر ٌبية ,دار الفكر ,بيركت ,لبناف ,دط.ََِّ , أنيس ,إبراهيـ ,داللة األلفاظ ,مكتبة األنجمك المصرية ,القاهرة ,طُْٖٓٗ ,ـ. أنيس ,إبراهيـ ,مف أسرار المغة ,مكتبة األنجمك المصرية ,القاهرة ,طّ.ُٗٔٔ , بدكم ,عبد الرحمف ,الزماف الكجكدم ,دار الثقافة ,بيركت ُّٕٗ,ـ. بديرات ,يكنس ,كحسيف محمد البطاينة ,الخركج عف القياس ,المجمع ,عدد َُِْٖ ,ـ. البركاكم عبد الفتاح عبد العميـ ,داللة السياؽ بيف التراث كعمـ المغة الحديث ,دار المنارةالقاهرة ,طُُُٗٗ ,ـ.
 بشر ,كماؿ ,التفكير المغكم بيف القديـ كالجديد ,دار ريب لمنشر ,القاهرةََِٓ ,ـ.العامة ,بغداد,
المغكية ,دار الشؤكف
 البكاخ ,محمد عبد المطمب ,مصطفى جكاد كجهكداٌ
ٌ
الثقافية ٌ
ُٕٖٗـ.
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 بمممػ ػػيح ,إدريػ ػػس ,الق ػ ػراخة التفاعميػ ػػة د ارسػ ػػات لنصػ ػػكص شػ ػػعرية حديثػ ػػة) ,دار تكببقػ ػػاؿ ,الػ ػػدارالبي اخطَََُِ ,ـ.
 التهػػانكم ,محمػػد عمػػي الفػػاركقي ,كشػػاؼ اصػػطبلحات الفنػػكف ,جِ ,تحقيػػؽ لطفػػي عبػػد البػػديع,المؤسسة المصرية لمتأليؼ كالنشر ,دت.
 الج ػػاحظ ,البي ػػاف كالتبي ػػيف ,جُ ,تحقي ػػؽ عب ػػد الس ػػبلـ ه ػػاركف ,مكتب ػػة الخ ػػانجي ,الق ػػاهرة ,طٕ,ُٖٗٗـ.
 الجرجػػاني ,المفتػػاح فػػي الصػػرؼ ,تحقيػػؽ عمػػي تكفيػػؽ الحمػػد ,مؤسسػػة الرسػػالة ,عمػػاف-األردف,ُٕٖٗـ.
 الجرجػػاني ,عبػػد القػػاهر ,أس ػرار الببل ػػة فػػي عمػػـ البيػػاف ,تحقيػػؽ السػػيد محمػػد رشػػيد ر ػػا ,دارالمعرفة ,بيركتُٕٖٗ ,ـ.
 الجرج ػػاني ,عب ػػد الق ػػاهر ,دالئ ػػؿ اإلعج ػػاز ,تحقي ػػؽ محم ػػد بش ػػير ر ػػا ,دار المعرف ػػة ,بي ػػركت,ُٖٕٗـ.
 الجرجػػاني ,عمػػي بػػف محمػػد ,معجػػـ التعريفػػات ,تحقيػػؽ محمػػد صػ ٌػديؽ المنشػػاكم ,دار الف ػػيمة,القاهرة ,دت.
 ابف جني ,الخصائص ,جِ ,تحقيؽ محمد عمي النجار ,المكتبة العممية ,القاهرة ,دت.جني ,المٌمع في العر ٌبية ,تحقيؽ فائز فارس ,دار األمؿ لمنشر ,إربد -األردفَُٗٗ ,ـ.
 ابف ٌ حجازم ,محمكد فهمي ,مدخؿ إلى عمـ المغة ,دار قباخ لمنشر ,القاهرة ,دت. حساـ الديف ,كريـ زكي ,أصكؿ تراثية في المسانية الحديثة  ,دف ,دـ ,طََُِّ ,ـ. -حساـ الديف ,كريـ زكي ,التحميؿ الداللي إجراخاته كمناهجه ,دار ريب ,القاهرةََِ ,ـ.
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الزماف الداللي ,دراسة لغكية لمفهػكـ لزمػاف كألفاظػه فػي الثقافػة العربيػة,
 حساـ الديف ,كريـ زكيٌ ,دار ريب لمنشر ,القاهرة ,طََِِِ ,ـ.
 حساف ,تماـ ,المغة بيف المعيارية كالكصفية ,دار الثقافة ,الدار البي اخَُٖٗ ,ـ . -حساف ,تماـ" ,مقكالت في المغة كاألدب" ,جُ ,بحث

كابط التٌكارد ,عالـ الكتب ,القػاهرة ,طُ,

ََِٓـ.
 حس ػػاف ,تم ػػاـ ,المغ ػػة العربي ػػة معناه ػػا كمبناه ػػا ,الهيئ ػػة المصػ ػرية العام ػػة لمكت ػػاب ,الق ػػاهرة ,طِ,ُٕٗٗـ.
 حسنيف ,صبلح الديف صالح ,الداللة كالنحك ,مكتبة اآلداب ,القاهرة ,طُ ,دت. الحمبلكم ,أحمػد ,شػذا العػرؼ فػي ف ٌػف الصػرؼ ,عمٌػؽ عميػه محمػد بػف عبػد المعطػي ,دار الكيػافلمطباعة كالنشر ,دـ ,دت.
العالميػػة
 حميػػدة ,مصػػطفى ,نظػػاـ االرتبػػاط كال ػربط فػػي نظػػاـ الجممػػة العر ٌبيػػة ,الشػػركة المص ػرٌيةٌ
لمنشر -لكنجماف ,القاهرةُٕٗٗ ,ـ.
حياف ,عني بتصحيحها كنشرها بكؿ كػراكس ,مكتبػة
حياف ,جابر ,مختارات رسائؿ جابر بف ٌ
 ابف ٌالخانجي ,القاهرةُّْٓ ,ق.
 حيدر ,فريد عكض ,فصكؿ في عمـ الداللة ,مكتبة اآلداب ,القاهرةََِٓ ,ـ. الخفػػاجي ,عبػػد اهلل بػػف محمػػد ابػػف سػػعيد بػػف س ػناف ,سػػر الفصػػاحة ,دا ار لكتػػب العمميػػة ,بيػػركت,طُُِٖٗ ,ـ.
 خميؿ ,حممي ,الكممة ,دار المعرفة الجامعية ,اإلسكندريةُٗٗٔ ,ـ.كفيات األعياف كأنباخ أبناخ الزماف ,جّ ,تحقيؽ
 ابف حمٌكاف ,أحمد بف محمد بف أبي بكرٌ ,إحساف عباس ,دار صادر ,بيركتُِٕٗ ,ـ.

211

 داكد ,محمد محمػد ,الداللػة كالحركػة د ارسػة ألفعػاؿ الحركػة فػي العربيػة المعاصػرة) ,دار ريػب,القاهرةََِِ ,ـ.
-

دالليػة لتعمٌػؽ حػرؼ الجػر بالفعػؿ
داكد ,محمد محمد ,القػروف الكػريـ كتفاعػؿ المعػاني فػي د ارسػة ٌ
كأثرا في المعنى في القروف الكريـ ,دار ريب ,القاهرةََِِ ,ـ.

 الراجحي ,عبدا ,التطبيؽ الصرفي ,دار النه ة ,بيركتُْٖٗ ,ـ. الزجػػاجي ,أبػػك القاس ػػـ عبػػد الػػرحمف ب ػػف إسػػحؽ ,الجمػػؿ ف ػػي النحػػك ,حققػػه عم ػػي تكفيػػؽ الحم ػػد,مؤسسة الرسالة ,بيركت ,طُُْٖٗ ,ـ.
 الزركشي ,البرهاف في عمكـ القروف ,تحقيؽ محمد أبك الف ػؿ إبػراهيـ ,طِ,عيسػى البػابي الحمبػيك شركاإُِٗ ,ـ.
 الزمخشػرم ,محمػػد بػف عمػػر ,تفسػير الكشػػاؼ ,جُ ,عنػي بػػه خميػؿ مػػأمكف شػيحة ,دار المعرفػػة,بيركت ,طََِّٗ ,ـ.
المفصػػؿ فػػي عمػػـ العربيػػة ,تحقيػػؽ فخػػر صػػالح قػػدارة ,دار عمػػار,
 الزمخشػػرم ,محمػػد بػػف عمػػر,ٌ
عماف األردف ,طََُِْ ,ـ.
 السامرائي ,إبراهيـ ,الفعؿ زمانه كأبنيته ,مطبعة العاني ,بغدادُٗٔٔ ,ـ. السامرائي ,فا ؿ ,الجممة العر ٌبية تأليفها كأقسامها ,دار الفكر ,عماف -األردف ,طََِِٕ ,ـ. ابػػف الس ػراج ,محمػػد بػػف سػػهؿ ,األصػػكؿ فػػي النحػػك ,جّ ,تحقيػػؽ عبػػد الحسػػيف الفتمػػي ,مؤسسػػةالرسالة ,بيركت ,طُّٗٗٔ ,ـ.
 السػ ٌكاكي ,يكسػػؼ بػػف محمػػد بػػف عمػػي ,مفتػػاح العمػػكـ ,تحقيػػؽ أكػػرـ عثمػػاف يكسػػؼ ,دار الرسػػالة,بغداد ,طُُُٖٗ ,ـ.
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 السهيمي ,عبد الرحمف بف عبداهلل ,نتائج الفكر في النحك ,تحقيؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد كعميالعممية ,بيركت,طُُِٗٗ ,ـ.
معكض ,دار الكتب
ٌ
محمد ٌ
 سيبكيه ,عمر بف عثماف بف قنبر ,الكتاب ,تحقيػؽ عبػد السػبلـ هػاركف ,الهيئػة المصػرية العامػة,طّ ,مكتبة الخانجي ,القاهرة.ُٖٖٗ ,
 ابػػف السػػيد البطميكسػػي ,االقت ػػاب فػػي شػػرح أدب الكتٌػػاب ,تحقيػػؽ مصػػطفى السػػقا كحامػػد عبػػدالمجيد ,مكتبة دار الكتب المصرٌية ,القاهرة , ,بيركت ,طُُٗٗٔ ,ـ.
 السػػيكطي ,المزهػػر فػػي عمػػكـ المغػػة ,تحقيػػؽ محمػػد جػػاد المػػكلى كمحمػػد أبػػك الف ػػؿ إبػراهيـ كعمػػيمحمد البجاكم ,المكتبة العصرية ,صيدا -بيركتُٖٗٔ ,ـ.
العمميػة,
 السيكطي ,همع الهكامع في شرح جمع الجكامػع ,تحقيػؽ أحمػد شػمس الػديف ,دار الكتػبٌ
بيركت ,طُُٖٗٗ ,ـ.
 ش ػػبلش ,هاش ػػـ ط ػػه ,أكزاف األفع ػػاؿ كمعانيه ػػا ,جامع ػػة بغ ػػداد مطبع ػػة اآلداب ,العػ ػراؽ -النج ػػؼ,ُُٕٗـ.
 الشػػنكاني ,حاشػػية الشػػنكاني عمػػى شػػرح مقدمػػة اإلع ػراب البػػف هشػػاـ ,تصػػحيح محمػػد شػػماـ كأبػػكقية ,تكنس ,دت.
سبلمة  ,طِ ,دار الكتب الشر ٌ
 الشػ ػػهرم ,عبػ ػػد الهػ ػػادم ,اسػ ػػتراتيجيات الخطػ ػػاب ,دار الكتػ ػػاب الجديػ ػػد المتحػ ػػدة ,بيػ ػػركت ,طُ,ََِْـ.
 الصالح ,صبحي ,دراسات في فقه المغة ,دار العمـ لممبلييف ,بيركت ,طُٔ ,دت. صفا ,فيصؿ ,الكظيفة كتحكالت البنية ,عالـ الكتب الحديث ,إربد -األردف.ََُِ , -عبد العزيز ,محمد حسف ,المصاحبة في التعبير المغكم ,دار الفكر العربي ,القاهرةَُٗٗ ,ـ.
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 عبد المطيؼ ,محمػد حماسػة ,مػف األنمػاط التحكيميػة محمػد حماسػة عبػد المطيػؼ ,القػاهرة ,مكتبػةالخانجيَُٗٗ ,ـ.
 عبػػد المطيػػؼ ,محمػػد حماسػػة ,النحػػك كالداللػػة ,مػػدخؿ لد ارسػػة المعنػػى النحػػكم الػػداللي ,دف ,دـ,طُ ُّٖٗـ.
 عبد المطمب ,محمد ,الببل ة العربية قراخة أخرل ,مكتبة لبناف ,بيركتُٕٗٗ ,ـ. عبد المطمب ,محمد ,الببل ة كاألسمكبية ,مكتبة لبناف ناشركف ,بيركت ,طُُْٗٗ ,ـ. العسػػكرم ,أبػػك هػػبلؿ ,الفػػركؽ المغكيػػة ,تحقيػػؽ محمػػد إب ػراهيـ سػػميـ ,دار العمػػـ كالثقافػػة ,القػػاهرة,دت.
 اب ػػف عص ػػفكر ,الممت ػػع ف ػػي التصػ ػريؼ ,تحقي ػػؽ فخ ػػر ال ػػديف قب ػػاكة ,دار المعرف ػػة ,بي ػػركت ,طُ,ُٕٖٗـ.
 ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابػف مالػؾ ,تحقيػؽ محمػد محيػي الػديف عبػد الحميػد ,مكتبػةدار التراث ,القاهرةُٖٗٗ ,ـ.
ػامعي,
 عكاشػػة ,محمػػكد ,البنػػاخ الصػرفي فػػي الخطػػاب المعاصػػر,ٌ
األكاديميػػة الحديثػػة لمكتػػاب الجػ ٌ
القاهرةََِٗ ,ـ.
مف به الرحمف ,جِ ,دار الكتب العممية بيركت ,دت.
 العكبرم ,أبك البقاخ ,إمبلخ ما ٌ العمكم ,يحيى بف حمزة ,الطراز ,دار الكتب الخديكية ,القاهرةُُْٗ ,ـ.دالليا ,في
 -عمي ,محمد محمد يكنس ,كصؼ المغة العربية ن

كخ مفهكـ الداللػة المركزيػة ,جامعػة

الفاتح ,ليبياُّٗٗ,ـ.
 عمر ,أحمد مختار ,صناعة المعجـ الحديث ,عالـ الكتب ,القاهرةُٖٗٗ ,ـ. -عمر ,أحمد مختار ,عمـ الداللة ,عالـ الكتب ,القاهرة ,طُٖٓٗٗ ,ـ.
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 العمكدم ,مطاكع محمد ,النظرية التكليدية التحكيمية ,المؤلؼ ,إربد – األردفََِٓ ,ـ. عياد ,شكرم ,المغة كاإلبداع ,مبادئ عمـ األسمكب العربي ,إنترناشكناؿ ,القاهرة ,طُُٖٖٗ ,ـ.-

اليـ ,محمد ,التكليد الداللي في الببل ة كالمعجـ ,دار تكبقاؿ ,الدار البي اخ ,طُُٖٕٗ ,ـ.

 اليـ ,محمد ,المعنى كالتٌكافؽ ,عالـ الكتب الحديث ,إربد -األردفََُِ ,ـ. الغبلييني ,مصطفى ,جامع الدركس العر ٌبية,جُ ,دار األمؿ لمنشر ,إربد-األردف ,دت. ابف فارس ,مقاييس المغة ,تحقيؽ ,عبد السبلـ هاركف ,دار الفكر ,بيركتُٕٗٗ ,ـ. ف ؿ ,صبلح ,عمـ األسمكب مبادئه كاجراخاته ,دار الشركؽ ,القاهرةُٖٗٔ ,ـ. الفيركزوبػػادم ,مجػػد الػػديف محمػػد بػػف يعقػػكب ,القػػامكس المحػػيط ,تحقيػػؽ محمػػد نعػػيـ العرقسكسػػي,مؤسسة الرسالة ,بيركت ,طٖ ,ََِٓ ,باب الطاخ ,فصؿ السيف.
 القزكيني ,تمخيص المفتاح ,صِْ ,مكتبة البشرل ,كراتشي -باكستاف ,طََُُِ ,ـ. كشؾ ,أحمد ,النحك كالسياؽ الصكتي ,دار ريب ,القاهرة ,طََُُِ ,ـ. كن ػػكف ,أحم ػػد زك ػػي ,المق ػػدس ال ػػديني ف ػػي الش ػػعر العرب ػػي المعاص ػػر ,أفريقي ػػا الش ػػرؽ ,المغ ػػرب,ََِٔـ.
 -الكيبلنػػي ,إيمػػاف ,الزيػػادة بػػيف التركيػػب كالداللػػة فػػي خطػػب العصػػر األمػػكم ,فػػي

ػػكخ النظريػػة

التكليدية التحكيمية العربية ,دار عمار ,عماف ,طُ.ََِّ ,
فية ,مؤسسػػة الرسػػالة ,بيػػركت ,طُ,
 المٌبػػدم ,محمػػد سػػمير ,معجػػـ المصػػطمحاتالنحكيػػة كالص ػر ٌ
ٌ
ُٖٓٗـ.
 المب ػ ٌػرد ,المقت ػػب ,تحقي ػػؽ محم ػػد عب ػػدالخالؽ ع ػػيمة ,ك ازرة األكق ػػاؼ – لجن ػػة إحي ػػاخ التػ ػراثاإلسبلمي ,القاهرةُْٗٗ ,ـ.

215

ػكظيفي ,منشػػكرات كميػػة اآلداب جامعػػة محمػػد
 المتك ٌكػػؿ ,أحمػػد ,وفػػاؽ جديػػدة فػػي نظرٌيػػة النحػػك الػٌ
الخامس ,دار الهبلؿ العر ٌبية ,الرباطُّٗٗ,ـ.
 أبك مراد ,فتحي ,شعر أمؿ دنقؿ دراسة أسمكبية ,عالـ الكتب الحديث ,إربدََِّ ,ـ. مستغانمي ,أحبلـ ,ذاكرة الجسد ,دار األدب ,بيركت ,طَََُِٓ ,ـ. مستغانمي ,أحبلـ ,عابر سرير ,دار اآلداب ,بيركت ,طََِْٓ ,ـ. مستغانمي ,أحبلـ ,فك ى الحكاس ,دار اآلداب ,بيركت ,طُٖٓٗٗ ,ـ.المسدم ,عبد السبلـ ,األسمكب كاألسمكبية ,الدار العربية لمكتاب ,دـ ,طّ ,دت.
ٌ
 المعج ػػـ الكس ػػيط  ,إبػ ػراهيـ أن ػػيس كرفاق ػػه ,ب ػػاب خ ػػرط ,مجم ػػع المغ ػػة العربي ػػة  ,مكتب ػػة الش ػػركؽ,القاهرةََِْ ,ـ.
 ابف منظكر ,لساف العرب ,جَُ ,دار صادر ,بيركت ,دت. أبك مكسى ,محمد محمد ,دالالت التراكيب ,مكتبة كهبة ,القاهرة.ََِْ , ابف هشاـ ,شػرح قطػر النػدل كبػؿ الصػدل ,تحقيػؽ محمػد محيػي الػديف عبػد الحميػد ,دار الخيػر,دـ ,دت.
 ابف هشاـ ,مغني المبيب ,تحقيؽ مازف مبارؾ كرفيقه ,دار الفكر ,بيركتََِٓ ,ـ. كيػػس ,أحمػػد ,اإلنزيػػاح مػػف منظػػكر الد ارسػػات األسػػمكبية ,المؤسسػػة الجامعيػػة لمد ارسػػات كالنشػػركالتكزيع ,بيركت ,طََُِٓ ,ـ.
 ابف يعيش ,مكفؽ الديف أبك البقاخ يعيش بف عمي ,شػرح المفصػؿ لمزمخشػرم ,المطبعػة المنيرٌيػة,القاهرة ,دت.
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المراج المترجمة
 إيفػ ػػانككس ,خكسػ ػػيه ,نظريػ ػػة المغػ ػػة األدبيػ ػػة ,ترجمػ ػػة حامػ ػػد أبػ ػػك أحم ػػد ,مكتبػ ػػة ريػ ػػب ,القػ ػػاهرة,ُِٗٗـ.
 بالمر ,فرانؾ ,عمـ الداللة ,ترجمة عبد المجيد ماشطة ,الجامعة المستنصرية ,العراؽُٖٗٓ ,ـ. ب ػراكف كيػػكؿ ,تحميػػؿ الخطػػاب ,ترجمػػة محمػػد لطفػػي الزليطنػػي كمنيػػر التريكػػي ,النشػػر العممػػي-جامعة الممؾ سعكد ,الرياضُٕٗٗ ,ـ.
 زله ػ ػػايـ ,ركدل ػ ػػؼ ,ترجم ػ ػػة رم ػ ػػاف عب ػ ػػد التػ ػ ػكاب ,األمث ػ ػػاؿ العربي ػ ػػة القديم ػ ػػة ,مؤسس ػ ػػة الرس ػ ػػالةبيركت,طُُُٕٗ ,ـ
 فن ػػدريس ,جكزي ػػؼ ,المغ ػػة ,ترجم ػػة عب ػػد الحمي ػػد ال ػػدكاخمي ,كمحم ػػد القص ػػاص ,مكتنب ػػة األنجم ػػكالمصرية ,القاهرةَُٗٓ ,ـ.
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بكيػة كاإلنس ٌ
كميػة التربيػة لمعمػكـ التر ٌ
مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف ,مجمػة ٌ
ِِ ,وب.َُِٓ /
 األقط ػػش ,عب ػػد الحمي ػػد ,إتب ػػاع اإليق ػػاع ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة ,أبح ػػاث اليرم ػػكؾ ,م ػػج ّ ,ع ػػدد ّ,ُْٗٗـ.
 بشير ,معف عبد القادر ,البؤرة المركزٌية في الجممة العر ٌبية ,المعمكمػة الجديػدة كالمعمكمػة القديمػة,األساسية ,جامعة المكصؿ ,مجِ ,عََُِٓ,ـ.
مجمة أبحاث كمية التربية
ٌ
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ػمكبية العرفانيػ ػػة ,ترجمػ ػػة ر ػ ػػكل قطػ ػػيط ,مجمػ ػػة فصػ ػػكؿ اإلدر ٌ
 سػ ػػتكككيؿ ,بيتػ ػػر ,األسػ ػ ٌالمسانيات كالنقد) ,مج ِٓ ,)ْ/ع ََُ ,الهيئة المصرية العامة لمكتاب َُِٕ ,صَُُ.
ٌ
-

ائية عند أحبلـ مستغانمي ,مجمة جامعة التنمية البشرٌية ,العدد ِ,
احي ,جبار عبد ,المغة الرك ٌ
دـ ,دت.

 عبػػد الق ػػادر ,البػػار ,االنزي ػػاح فػػي مح ػػكرم التركيػػب كاالس ػػتبداؿ ,مجمػػة اآلداب كالمغ ػػات ,جامع ػػةقاصدم-مرباح-كرقمة -الجزائر -العدد التاسعََُِ ,ـ.
 أبػ ػػك العػ ػػزـ ,عبػ ػػد الغنػ ػػي ,مفهػ ػػكـ المتبلزمػ ػػات كاشػ ػػكالية االشػ ػػتغاؿ المعجمػ ػػي ,مجمػ ػػة الد ارسػ ػػاتالمعجمية ,العدد الخامس ,الرباط ,يناير ََِٔ.
 عفيفػػي ,رم ػػاف عفيفػػي أحمػػد ,نظػرات فػػي تعػػدم الفعػػؿ كلزكمػػه فػػي الصػػحافة المصػرية ,مجمػػةنجـ الديف أربكاف بجامعة البلهكت ,العدد َُِّْٕ ,ـ.
 عمي ػػاف ,يكس ػػؼ ,التعبي ػػر االص ػػطبلحي ف ػػي المغت ػػيف العربي ػػة كاالنجميزي ػػة ,د ارس ػػة داللي ػػة تقابمي ػػة,المجمة األردنية في المغة العربية كودابها ,العددُ ,مجمدَُُُِٓ ,ـ.
 عمايرة ,حناف ,معاني الزيادة في الفعؿ الثبلثي في المغة العر ٌبيػة ,د ارسػة كصػفية ,مجمػة الجامعػةاإلسبلمية لمبحكث اإلنسانية ,مج ,َِ :عَُِِ ,ِ :ـ.
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 العمػكش ,خمػػكد ,الخطػػاب القرونػػي د ارسػػة فػػي العبلقػة بػػيف الػػنص كالسػػياؽ ,عػػالـ الكتػػب الحػػديث,إربد -األردفََِ ,ـ.
 كحيػػؿ ,سػػعيدة ,ترجمػػة المػػتبلزـ المفظػػي فػػي الق ػروف الك ػريـ ,مجمػػة ترجمػػاف ,مػػج ُٗ ,العػػدد ِ,ََُِـ.
 ابػػف م ػراد ,إب ػراهيـ ,الكحػػدة المعجميػػة بػػيف اإلف ػراد كالت ػػاـ كالػػتبلزـ ,مجمػػة الد ارسػػات المعجميػػة,الجمعية المغربية لمدراسات المعجمية ,الرباط -المغرب ,العدد الخامسََِٔ ,ـ.
الفعميػ ػػة ,مجمػ ػػة جامعػ ػػة دمشػ ػػؽ ,مػ ػػج َّ ,ع ّ,ْ+
 مػ ػػزكز ,دليمػ ػػة ,المقكلػ ػػة االسػ ػػمية كالمقكلػ ػػةٌ
َُِْـ.
 معتصػػـ ,محمػػد ,المتبلزمػػات المعجميػػة فػػي المعػػاجـ الثنائيػػة ,مجمػػة الد ارسػػات المعجميػػة ,العػػددالخامس ,الجمعية المغربية لمدراسات المعجمية ,الرباطََِٔ ,ـ.
 النصػ ػراكم ,الحبي ػػب ,شػ ػكاهد المتبلزم ػػات المفظي ػػة ,ف ػػي الق ػػامكس األل ػػؼ ب ػػائي ,كالمعج ػػـ العرب ػػياألساسي ,مجمة الدراسات المعجمية ,العدد الخامس ,الرباط-المغرب.ََِٔ ,
 هميؿ ,محمد حممي ,األسس النظرية لك ع معجـ المتبلزمات المفظية ,مجمة المعجمية  ,تكنس,عددُٖٗٗ ,ُّ-ُِ :ـ.
كيس ,أحمد أحمد ,االنزياح كتعدد المصطمح ,مجمة عالـ الفكر ,المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف
 ٌكاألدب ,الككيت ,العدد الثالث ,مج ِٓ ,ينايرُٕٗٗ,ـ.
الجامعية
الرسائل
ّ
 الح ػػرزم ,رك ػػة ,التعبيػ ػرات االص ػػطبلحية ,ف ػػي ق ػػامكس المتبلزم ػػات المفظي ػػة ,حس ػػف ازل ػػة),رس ػػالة ماجس ػػتير ,إشػ ػراؼ األس ػػتاذ ال ػػدكتكر عب ػػد الحمي ػػد األقط ػػش ,جامع ػػة اليرم ػػكؾ ,األردف,
َُُِ.
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 الحس ػػيني ,حم ػػادة محم ػػد عب ػػد الفت ػػاح ,المص ػػاحبة المغكي ػػة كأثره ػػا ف ػػي تحدي ػػد الدالل ػػة ف ػػي القػ ػروفالكريـ د ارسػػة نظريػػة تطبيقيػػة) ,رسػػالة دكتػػكراا ب ش ػراؼ األسػػتاذ الػػدكتكر عبػػد الحمػػيـ محمػػد عبػػد
الحميـ ,جامعة األزهر قسـ المغة العربية كودابها ,القاهرة.ََِٕ ,
المغكيػػة فػػي التعبيػػر القرونػػي ,رسػػالة دكتػػكراا ,كميػػة
 الػػدكرم ,محمػػد يػػاس خ ػػر ,دقػػائؽ الفػػركؽٌ
التربية,جامعة بغداد ,بغدادََِٓ ,ـ.
 فر ػػالي ,كهيبػػة ,االنزيػػاح فػػي شػػعر سػػميح القاسػػـ ,قصػػيدة عجائػػب قانػػا الجديػػدة أنمكذجػػا ,رسػػالةماجسػػتير ,إش ػراؼ د.محمػػد الهػػادم بكطػػارف ,جامعػػة أكمػػي محمػػد أكلحػػاج ,قسػػـ المغػػة العربيػػة,
الجزائرَُِّ-َُِِ ,ـ.
 قراكم ,دالؿ ,الفعؿ المتعدم في المغة العر ٌبية بػيف مقػكلتي الت ػميف كنػزع الخػافض ,د ارسػة فػيسكرة البقرة ,جامعة خي ر -بسكرة ,,رسالة ماجستيرَُِٓ ,ـ.
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 دحمػ ػ ػػاني ,أحمػ ػ ػػد ,عمػ ػ ػػـ الصػ ػ ػػرؼ ,تعريفػ ػ ػػه  ,نشػ ػ ػػأته ,مك ػ ػ ػػكعاته ,جامعػ ػ ػػة تممسػ ػ ػػاف الج ازئػ ػ ػػر , http://www.aswat-elchamal.comدت.
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Abstract
Al-Maqableh, Shifa'a Ali Abdullah, The linguistic association of the
actions of movement in contemporary Arabic use, A linguistic study in
the novels of Ahlam Mostaganemi, . Submitted by:. Supervisor: Prof:
Abdelhamid Al-aqtash. Summer Semester 2018/2019.
This study discusses the linguistic conjugation in the actions of the
movement in the contemporary use, linguistically and semantically through
an applied study in the novels of Ahlam Mosteghanemi. The relationship
between contexts and their impact on building the overall meaning of
linguistic conjugations in actions of the movement, and in the classification
of linguistic conjugations between idiomatic and contextual expressions,
the study highlights the impact of metaphor in the expansion of
conjugation. Language t, change Tag features of acts of movement.
The study shows the importance of the morphological formula in the
construction of linguistic conjugation, and determine the appropriate
accompaniment to the conjugation, through the meanings of increase and
how they are directed to meanings imposed by the context, and imposed by
changing the semantic features of the action of the movement as a result of
coupling certain words between truth and metaphor. The language of the
kinetic act itself expands upon the construction of these language
associations.The study examines the importance of virtue in building
linguistic associations, and shows Where the focus lies in the conjugations
of action verbs.
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