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 الوسم النحوي اآللي للعربية في منهجية بنك المشجرات النحوية في جامعةبنسيلفانيا.

الداللي في المعجم بين االستعارة والمجاز:
ّ
التحول ّ
العرفاني فعل «حرق» أنموذجا.
مظاهر االنتظام
ّ

 إشكاالت التأويل الداللي في بعض األبنية التركيبية العربية(مقاربة عرفانية).

الضامرة
والرؤوس
الرؤوس
الفعلية ّ
الفعلية الظاهرة ّ
أنماطية تصنيف ّ
ّ
ّ
ّ
الدرس ال ّلساني العربي.
في ّ

أن » وعالقتها بالمراقبة في العربية :افتراض النقل أم طا ِبق ضم الكبير؟.
« ْ الفضاء اللغوي وآليات بناء المعنى. -األصلية في تعليم اللغة الثانية.
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الرؤوس
الفعلية الظاهرة ّ
أنماطية تصنيف ّ
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ّ
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الملخص

الرؤوس الفعل ّية يف صنافة أنامط ّية كل ّية
نرمي من خالل هذا البحث إىل تصنيف ّ

تعرف بخصائص البنية النّحو ّية وتكشف ظواهر من انتظام ال ّلغة .وجتمع ثنائ ّية
عا ّمة ّ
ّ
وتتجل خصائص
والرأس الضامر خمتلف التّصنيفات وتفريعاهتا.
الرأس الظاهر ّ
ّ

الرأس «الظاهر -النّمط» يف نمط تركيبي ونمط دال ّيل .وبحسب بنيته اإلعراب ّية
ّ

الرتكيبي التّصنيف إىل رؤوس الزمة ورؤوس متعد ّية .وأما
املحتملة ،يقبل النّمط
ّ

بحسب مقياس التّامم والنقصان ،فإن الرؤوس تنقسم إىل رؤوس تا ّمة ورؤوس

الفعيل ،فإهنا تنقسم إىل
الرأس
ناقصة .وأما بحسب األدوار الدالل ّية التي يطلبها ّ
ّ
الرأس «الضامر-
أدوار دالل ّية حرك ّية وأدوار دالل ّية حدث ّية.
ّ
وتوزع خصائص ّ

الرؤوس
النّمط» إىل فرعني أساسينيّ :
الرؤوس املساعدة ،والثاين مت ّثله ّ
األول مت ّثله ّ

الدّ الة عىل اجلعل ّية .وم ّثلنا لذلك بدراسة أنامط ّية الفعل «جعل» نموذجا لنخلص

من ذلك إىل ّ
نحوي
نظامي
والرؤوس الضامرة مظهر
ّ
ّ
الرؤوس الظاهرة ّ
أن تصنيف ّ
يتجاوز ال ّلسان العريب ليشمل ّ
كل األلسنة ،ويمكن إدراج هذه الثنائ ّية ال ّلسان ّية
النّمط ّية يف مبادئ النّحو ّ
الكل.

الكلامت املفتاح ّية :أنامط ّية -تصنيف -متثيل  -رأس ظاهر-رأس ضامر.
 -1قسم اللّغة العربيّة جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ،الرايض.
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Abstract
This paper, entitled “Typological classification of Heavy
and Light verbs in Arabic linguistic studies”, aims to classify
the lexical heads in a common general typology that determines the properties of grammatical structure and reveals a
regular linguistic phenomenon. Heavy and light verbs combine according to different classifications and their variations.
Features of proto-heavy heads and proto-light heads are
manifested in a structural and semantic typology. According
to their potential structure, verbs may be structurally classified into transitive and non-transitive heads. They may also
be classified into complete and incomplete heads; while, semantically, they may be divided into dynamic and event roles.
Characteristics of the proto-light head are divided into two
main categories represented by auxiliary heads and causative
heads, respectively.
The Arabic causative verb “ja3ala” is chosen as an illustration to show that the classification of heads into heavy and
light heads is a regular grammatical feature that applies to all
languages, which would allow us to add both linguistic typologies to the universal principles of grammar.
Keywords:

Typology-Classification-Representation-Main

verb-Little verb.
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الدرس ال ّلساني العربي
والرؤوس
الرؤوس
الفعلية ّ
الضامرة في ّ
الفعلية الظاهرة ّ
أنماطية تصنيف ّ
ّ
ّ
ّ

مقدمة

والرؤوس الفعل ّية
الرؤوس الفعل ّية ال ّظاهرة ّ
تقتيض دراسة»أنامط ّية تصنيف ّ
الضامرة يف الدّ رس ال ّلساين العريب»مقاربة مبحثي التّصنيف والتّمثيل عند النّحاة
ّ
القدامى وعند ال ّلسانيني املحدثني لتعالقهام .فالتّصنيف ( )Classificationوصف
غوي واالختالف ال ّلساين ،وبحث يف املقاييس الكل ّية املشرتكة
يستقرئ التّنوع ال ّل ّ
جمرد للنّسخ املنجزة.والبحث يف أشكال اإلنجاز
بني األلسنة.والتّمثيل تفسري
شكيل ّ
ّ
يعرف بكيف ّية تشكّل العنارص املعجم ّية يف البنية النّحو ّية ومظاهر
وصفا وتفسريا ّ
تعالقها.
الرؤوس الفعل ّية1حسب مقاييس نمط ّية
نرمي يف هذا البحث إىل تصنيف ّ
2
( )Typological parmetersوتبويبها يف صنافة أنامط ّية وفق معايري متييز ّية من
خالل دراسة مقوالت الظهور والضمور يف الدّ رس ال ّلساين .وغاية التّصنيف
والتّمثيل بلوغ أنامط ّية كل ّية عا ّمة تعرف بخصائص البنية النحو ّية وتكشف ظواهر
من انتظام ال ّلغة.

املدونة النحو ّية العرب ّية لفهم
ماسة إىل استثامر
وجهت
ّ
ّ
ّ
تصوراتنا حاجة ّ
خصوص ّيات ال ّلسان العريب ،وخلف ّية إبستيمولوج ّية تؤسس لقيمة املنوال النحوي
ساين احلديث .واقرتنت هذه
العريب يف وصف ال ّلسان العريب وتطوير الدّ رس ال ّل ّ
بالتاث العريب القديم
احلاجة برغبة يف اإلقناع باتّصال الفكر ال ّلغوي احلديث ّ
واملقاربات ال ّلسان ّية احلديثة بالنّظرية النّحوية العرب ّية.

الرؤوس الفعل ّية إىل مبدإ «الرأس ّية»  3الذي انطلقنا منه
استندنا يف تبويب أنامط ّ
يف مرشوع البحث الذي تبنيناه يف كتاباتنا (اللحياين )2019-2010 ،وأقمناه عىل
فرض ّية عا ّمة مفادها ّ
أن الكشف عن خصائص النّظام ال ّلغوي يقتيض البحث يف
األشكال التي ّ
يتجل من خالهلا االنتظام الدّ اخيل للعنارص ال ّلغو ّية يف البنية النّحو ّية.
وب ّينا ّ
الرأس
الفعيل ( ،)Lexical headوهو العنرص املعجمي الذي يرد يف صدر
أن ّ
ّ
الرأس بحدوده
البنية ويمأل املوضع ّ
األول ،بنية تطلب عنرصا أو أكثر ،وعالقة ّ
( )Argumentsهي عالقة بني إسقاطات معجم ّية وإسقاطات وظيف ّية 4بحيث
وتصور رؤوس متعد ّية يوافقه أفعال
تصور رؤوس الزمة يوافقه أفعال الزمة،
ّ
ّ
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جمرد لينقل صورة من صور هندسة
تصو ّ
متعد ّية.تصاغ هذه العالقات يف شكل ّ
ري ّ
البنية يف ّ
الذهن.5

واعتمدنا املنوال النّحوي العريب واملنوال األدنوي
التوليدي 6إطارا لدراسة
ّ
الضامرة يف الدّ رس
والرؤوس الفعل ّية ّ
الرؤوس الفعل ّية ال ّظاهرة ّ
«أنامط ّية تصنيف ّ
األول بالتّصنيف مقياسا للتحليل والتّمثيل ،ويف
ال ّلساين
العريب».فعرفنا يف املبحث ّ
ّ
املبحث الثاين بالتّمثيل مقياسا للشكلنة .ودرسنا،يف املبحث الثالث ،مظاهر طراز ّية
الرأس الظاهر-النّمط
مقولتي الظهور والضمور.وع ّينا،يف املبحث الرابع،خصائص ّ
الرؤوس الفعل ّية الظاهرة-النّمط
الرأس الضامر-النّمط .وصنّفنا ّ
وخصائص ّ
إىل نمط تركيبي يقبل التصنيف حسب بنيته اإلعراب ّية املحتملة إىل رؤوس الزمة
ورؤوس متعد ّية  ،وحسب مقياس التّامم والنقصان إىل أفعال تا ّمة وأفعال ناقصة؛
الفعيل إىل
ونمط داليل يقبل التّصنيف حسب األدوار الدالل ّية التي يطلبها الرأس
ّ
الرؤوس الفعل ّية الضامرة-النّمط
أدوار دالل ّية حرك ّية وأدوار دالل ّية حدث ّية .وصنّفنا ّ
والرؤوس الدّ الة عىل املقاربة،
الرؤوس الدّ الة عىل ّ
إىل صنفنيّ ،
الشوع ّ
األول مت ّثله ّ
توجه املعنى الدّ ال ّيل
وهي من األفعال املساعدة التي تضارع << كان>> باعتبارها ّ
الرؤوس الدّ الة عىل اجلعل ّية باعتبارها
املعجمي التا ّم.
للرأس
ّ
والصنف الثاين مت ّثله ّ
ّ
ّ
موجودة داللة ال لفظا داخل البنية .ثم درسنا يف املبحث اخلامس أنامط ّية «جعل»
بأهم
نموذجا ،وم ّيزنا بني «جعل» تا ّما و»جعل» ناقصا» و»جعل» ضامرا» .وختمنا ّ
النتائج التي توصلنا إليها.
والتمثيل
للتحليل ّ
التصنيف مقياسا ّ
ّ -1

يفس طبيعة
يعدّ التّصنيف آلية لفهم الظواهر ال ّلسانية وحتليل عنارصها .فهو ّ
إدراكنا هلا بإرجاعها إىل جمموعات متاميزة جتمع بينها خصائص مشرتكة أو خمتلفة.
وتتشكّل هذه اآلل ّية من خالل ثنائية قيم ّية تقابل ّية نرمز إليها بـــ[±نمط طرازي]
للتعرف إىل
تبي انتساب اخلاص ّية التّمييزية إىل الظاهرة ال ّلسانية أو انفصاهلا عنها
ّ
ّ
املجردة.
خصائص املنظومة املعرف ّية ّ

اقرتنت اجلهود األوىل يف دراسة هذا املبحث بنحو اهلند ّية السنسكريت ّية مم ّثلة
قسم العنارص اللغو ّية إىل أربعة أقسام هي االسم والفعل
يف أعامل بانيني الذي ّ
ذو القعدة 1440هـ  -يوليو  2019م
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أنماطية تصنيف ّ
ّ
ّ
ّ

والظرف واحلرف.واتّصل نحو اللغة اليونان ّية بأعامل ذات وجهة فلسف ّية وأعامل
األول
قسم ّ
ذات وجهة منطق ّية نحو ّية .م ّثل األعامل الفلسف ّية أفالطون وأرسطو،إذ ّ
الرابطة واألداة .واقرتنت األعامل
اخلطاب قسمني مها االسم والفعل وأضاف الثاين ّ
بالرواقيني ونحاة اإلسكندر ّية .أ ّما الرواق ّيون فقد قاموا بمراجعة
املنطق ّية النحو ّية ّ
فقسموا
أعامل أرسطو مركّزين عىل الدور
ّ
النحوي يف الكالم ،وأ ّما نحاة اإلسكندر ّية ّ
الكالم إىل ثامنية أقسام شملت االسم والفعل واسم الفاعل واألداة والضمري
والرابطة (ن:عاشور ،2004 ،ص ص .)35-29
واحلرف والظرف ّ

وجت ّلت جهود النّحاة العرب القدامى يف مقاربة هذا املبحث من خالل تصنيف
العنارص ال ّلغوية إىل أقسام .وكان التقسيم ال ّثالثي ألقسام الكالم األساس الذي
أقاموا عليه املنوال النحوي العريب .وشكّل باب << هذا باب علم ما الكلم من
العربية>> ميثاقا به صدّ ر سيبويه كتابه.

تساعد طريقة البحث التي تعتمد التّصنيف منهجا باعتباره من مقتضيات العلم
عىل متثيل شبكة العالقات التي يقوم عليها املبحث ال ّلساين املدروس ،وهي تنضوي
يف صلب نظرية لسان ّية حديثة هي نظرية الطراز ( 7)Prototype Theoryباعتبارها
األول  8وختتزل أبرز صفاته
األول أو الصنف ّ
تبحث يف اخلصائص التي مت ّيز النّمط ّ
(ن :صولة.9)2002،

تتأسس هذه النّظر ّية عىل مفاهيم نمط ّية تقوم عىل مبادئ مت ّيز بني العنارص عىل
ّ
اختالفها .متكّن هذه املفاهيم من ضبط اخلصائص التّمييزية للعنارص ال ّلسانية
ووضع حدود فاصلة بينها.ويعدّ هذا املقياس يف التّصنيف أفضل مم ّثل خلصائص
الرؤوس الفعل ّية وتصنيفها.لذلك اختذناه
الصنف النّمطي بفضله يمكن ترتيب ّ
الرؤوس الفعل ّية.
منطلقا لدراسة مسألة تصنيف ّ
التمثيل مقياسا للشكلنة
ّ -2

يسهم التّمثيل 10يف شكلنة العالقات الرتكيب ّية والدالل ّية يف البنية النحو ّية ،وهي
عالقات تالزم ّية يتعامل يعضها مع بعض ويدخل بعضها يف بعض وتستوعب
املعجمي يؤلف بني التّمثيل الصويت والتّمثيل الرصيف
مباحث خمتلفة؛ فالتمثيل
ّ
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لعنارص البنية ،وهو كذلك شكل من أشكال التّمثيل الرتكيبي واإلعرايب للبنية
تفس النّسخ املنجزة.
جمردة ّ
الدالل ّية املنجزة .وتصاغ هذه العالقات يف أشكال ّ

يمكننا القول ،إذا سلمنا بالفرضية التي انطلقنا منها ،إن متثيل البنى ال ّلغو ّية نسق
املضمن يف البنى املنجزة الناقلة
جمرد يسهم يف رسم حدود للمعنى املعجمي
ّ
شكيل ّ
ّ
للمعنى ال ّلغوي املوجود يف الذهن واملراد إبالغه .وهو رضب من التّجريد يساعد
عىل تفسري األنساق ال ّلغوية بضبط املقوالت املوجودة يف البنية فيكشف اخللف ّية
النظر ّية التي عىل أساسها يشتغل النّظام (اللحياين  ،2013 ،ص .)23

يمكّن التّمثيل من حتديد اخلصائص التّصور ّية للبنية ال ّلسانية وتفسري العالقة
القائمة بني رأس البنية واحلدود املتع ّلقة به .وهو ،يف نظرنا ،آلية من اآلليات الكفيلة
بالكشف عن كيفية اشتغال ّ
الذهن البرشي إلنتاج البنى ال ّلسانية وتوليد بعضها عن
بعض.
طرازيتان
 -3الظهور والضمور مقولتان
ّ

الرؤوس الفعل ّية يف ال ّلسان
تعـرتض الباحث عند اخلوض يف مبحث تصنيف ّ
العريب صعوبات عديدة لكثرة هذه التّصنيفات وانعدام املقاييس التي تساعد عىل
ضبطها .والتّصنيف البارز هو التصنيف الذي قدّ مه النحو العريب الذي صنّف
الرؤوس بحسب أبنيتها اإلعراب ّية املحتملة إىل رؤوس فعل ّية الزمة ورؤوس فعل ّية
ّ
متعدّ ية.

فالالّزمة هي التي تقترص عىل عنرص رضوري واحد يقوم بوظيفة الفاعل وال
يتم به املعنى ،يف حني يمكنها أن تقرتن
تتعداه إىل غريه حلاجتها إىل موضوع واحد ّ
الرؤوس التي تطلب أكثر من عنرص رضوري
بعنارص غري رضورية .أ ّما املتعدّ ية فهي ّ
املتمامت الرضور ّية وغري الرضورية .وقد
واحد ألهنا تتعدّ ى الفاعل إىل غريه من ّ
وسمنا العنارص الرضور ّية باحلدود املوضوعات والعنارص غري الرضور ّية باحلدود
وتفرعت عن هذا التّصنيف أقسام خمتلفة من الرؤوس الفعل ّية كأفعال
ال ّلواحقّ .
القلوب ،وأفعال العطاء ،وأفعال التّحويل ،وأفعال اجلعل ّية ،وأفعال الصريورة،
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العدد 9

الدرس ال ّلساني العربي
والرؤوس
الرؤوس
الفعلية ّ
الضامرة في ّ
الفعلية الظاهرة ّ
أنماطية تصنيف ّ
ّ
ّ
ّ

وأفعال املطاوعة وغريها (ن :اللحياين ،2010 ،ص .)219-211

املدونة النّحوية العربية،أيضا ،من وجهة خمتلفة،
ُد ِر َست البنية اإلعراب ّية يف
ّ
واقرتنت بدراسة صيغ األفعال ومعانيها.واقتىض حتديد اخلصائص الرصف ّية لألفعال
املترصفة هي التي ترد
والرؤوس
مترصفة وأخرى غري
تصنيفها إىل رؤوس
مترصفةّ .
ّ
ّ
ّ
11
املترصفة فهي ما ال تزول عن بناء واحد
يف املايض واحلارض واملستقبل ،أما غري
ّ
واقتىض حتديد اخلصائص االشتقاقية لألفعال تصنيفها إىل رؤوس جمردة ورؤوس
املجرد الالّزم رأسا مزيدا متعدّ يا  ،وقد يصبح
الرأس املعجمي
ّ
مزيدة ،فقد يصري ّ
جمردا .
الرأس
املعجمي املزيد الالّزم رأسا متعدّ يا ّ
ّ

قسموا
الرؤوس بصنافة أنامط ّية أخرى عند النحاة القدامى ،فقد ّ
اقرتنت ّ
الرؤوس الفعل ّية إىل أفعال حقيق ّية وأخرى غري حقيق ّية ،وأفعال تا ّمة وأخرى ناقصة.
ّ
تقبل هذه التّصنيفات املتنوعة التقسيم وفق مقياس يم ّثل صنافة نمط ّية طراز ّية جتمع
خمتلف األنواع هو مقياس احلضور واإلضامر .وتصنّف األفعال بمقتضاه إىل رؤوس
فعل ّية ظاهرة ورؤوس فعل ّية ضامرة .وهي أنامط ّية كل ّية عا ّمة تشمل مجيع األصناف
وتتنازعها ثنائيات تقابل ّية تقوم عليها ،وبمقتضاها يمكن أن نم ّيز بني خصائص
ّ
كل صنف ،سواء أكانت بنيو ّية إعراب ّية أم معجم ّية دالل ّية .وتدرك هذه اخلصائص

مكوناهتا
التّمييز ّية بدراسة خصائص البنية النّحو ّية التي يفرتض فيها التّعالق بني ّ
وحتك ُُّم بعضها يف بعضها اآلخر.

تفي هذه الثنائية بالغرض وال حاجة باملقابل إىل اعتامد مصطلحات مرتمجة ترمجة
حرف ّية مثل الفعل اخلفيف ( )Light Verbأو الفعل الصغري ( )Little verbوالفعل
األصيل أو التّام أو احلقيقي ( .)Main Verbفالفعل اخلفيف يوافق الفعل الضامر،
والرأس
الرأس الظاهر ّ
والفعل األصيل يوافق الفعل الظاهر .ويعدّ  ،تبعا لذلكّ ،
الضامر ممثلني ألنامط ّية طراز ّية ثنائ ّية جامعة ملختلف التّصنيفات وتفريعاهتا.
والرأس الضامر-ال ّنمط
الرأس الظاهر-ال ّنمط ّ
 -4خصائص ّ
الرأس الظاهر -ال ّنمط
ّ -1-4

فعيل موجود لفظا
الرأس الظاهر هو ّ
ّ
الرأس املعجمي الفعيل التّام ،وهو رأس ّ
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وداللة يف البنية .ويوافق الفعل احلقيقي 12عند األسرتاباذي لداللته عىل معنى
13
األول تركيبي
وزمان (ن:األسرتاباذي . ) 290 /2 ،ويقبل التّفريع إىل صنفنيّ ،
الرؤوس الفعل ّية الظاهرة بحسب أبنيتها اإلعراب ّية املحتملة ،ومت ّثله
تصنّف فيه ّ
الرؤوس بحسب مقياس
والرؤوس املتعدّ ية .والثاين تصنّف فيه ّ
الرؤوس الالّزمة ّ
ّ
الناقصة.ويتفرع النّمط الدال ّيل إىل
والرؤوس
ّ
الرؤوس التا ّمة ّ
التّامم والنقصان ،ومت ّثله ّ
أدوار دالل ّية حرك ّية وأدوار دالل ّية حدث ّية.
 -1-1-4ال ّنمط التركيبي
اإلعرابية المحتملة
الفعلية بحسب أبنيتها
الرؤوس
 -1-1-1-4تصنيف ّ
ّ
ّ

الرؤوس الفعل ّية الظاهرة إىل رؤوس الزمة وأخرى متعدّ ية .وقد اندرجت
تصنّف ّ
دراسة املنوال النحوي العريب ملبحث ال ّلزوم والتعدية يف إطار السعي إىل حتديد عدد
الرأس الفعيل .وهو مقياس يف التّصنيف بمقتضاه
املحالّت اإلعراب ّية التي يقتضيها ّ
الرأس الفعيل واحلدود التي يطلبها.ويرتاوح عدد
تتحدّ د عالقة التّعلق القائمة بني ّ
هذه احلدود بني (( )1الفاعل) و (( )4الفاعل -املفعول -املفعول الثاين -واملفعول
الثالث) .
الزمة
الرؤوس ال ّ
ّ -1-1-1-1-4

املدونة النّحو ّية العرب ّية هي رؤوس تطلب حدّ ا موضوعا
الرؤوس الالّزمة يف ّ
ّ
الرافعة للفاعل الذي يم ّثل
واحدا هو الفاعل وتكتفي به والتتعداه إىل سواه ،وهي ّ
املصاحب الدّ ائم هلا .ويقابل مفهوم ال ّلزوم عادة مصطلح <<التّعدية>> فهو ما ال
يتعدّ ى إىل املفعول بنفسه ويتعدّ ى إىل الفاعل ويف ذلك يقول سيبويه يف الباب الثامن
من الكتاب <<:هذا باب الفاعل الذي مل يتعدّ ه فعله إىل مفعول واملفعول الذي مل
يتعد إليه فعل الفاعل>> ( سيبويه .)33 /1 ،1990،
والتّعدية إىل الفاعل مفادها اقتضاء الفعل للفاعل وعدم جماوزته .واقرتن هذا
الرؤوس بـعد سيبويه بمصطلح آخر هو<<غري املتعدي>> ويقصد
الصنف من ّ
الرأس الذي يطلب الفاعل عىل وجه ال ّلزوم ،يف مقابل << املتعدّ ي>> الذي
به ّ
الرأس
يتجاوز الفاعل إىل املفعول .وال ّلزوم مستمد من عالقة التع ّلق القائمة بني ّ
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والرؤوس
الرؤوس
الفعلية ّ
الضامرة في ّ
الفعلية الظاهرة ّ
أنماطية تصنيف ّ
ّ
ّ
ّ

األول للثاين مالزمة اجلزء ّ
للكل (ن :اللحياين،
الفعيل وفاعله التي تدرك من مالزمة ّ
 ،2013ص.)41

الرؤوس بالفاعل ألن فهمه يتو ّقف عىل ذكر متع ّلق واحد
يكتفي هذا الصنف من ّ
الح >>ّ ،
فإن َف ْهم فعل << َق َعدَ >> حسب األسرتباذي ال يتو ّقف
نحو << َق َعدَ َص ٌ
عىل يشء يتع ّلق به قعود الفاعل (ن :األسرتاباذي  .)135/4 ،1996،وهو نوعان:
ِ
ب َز ْيدٌ >> و<< نَا َم َع ْمرو>> و<< َقا َم
األول ما ُفعل عىل وجه احلقيقة ،نحو<< َذ َه َ
ّ
ِ
ِ
َع ْبدُ اهلل >> و<< َج َل َس َخالدٌ >> و<< َت َك ّلم َ َع ٌّل >>ّ ،
فالذهاب والنّوم والقيام
واجللوس والكالم ال يتجاوز الفاعل بل يقترص عليه؛ والنّوع الثاين هو للفاعل عىل
حل ِائ ُ
ط>>
وجه االستعارة ،وهو رضبانّ :
األول مل يفعل عىل احلقيقة ،نحو<< َس َق َط ا َ
َس>>
َس ُت ُه فا ْنك َ َ
و<< َط َال َع ْبدُ اهلل>>؛ والثاين يم ّثله فعل املطاوعة ،نحو<<ك َ ْ
و<< َش َوي ُت ُه فان َْش َوى>> و<< َقطع ُت ُه فا ْن َق َ
ط َع>>.
والسقوط والطول واالنكسار
ّ
تم معناها بفاعلها ،إال أن «الفعل»
ربد هي أحداث ّ
واالنشواء واالنقطاع حسب امل ّ
مل ينجز عىل احلقيقة رغم انتهاء املتك ّلم إىل املعنى الذي قصد الوصول إليه (ن :املربد
.)152 / 3 ،

الرأس الالّزم رأسا متعديا بثالث طرق .الطريقة األوىل تتشكّل بزيادة
يصبح ّ
مهزة يف أوله نحو قوله تعاىل<< :أذهبتم ط ّيباتكم>> (ابن يعيش  ،)299 /4 ،وقد
ب>> الالّزم .والطريقة الثانية تكون بتضعيف حرفه
ب>> من << َذ َه َ
اشتق << َأ ْذ َه َ
الرأس<< َف ّر َح>> من<<فــ َِر َح>> الالّزم.
الثاين ،نحو « َف َّر َح ْت ُه اهلَد ّي ُة» ،فقد اشتق ّ
الرأس الالّزم بدخول اهلمزة والتّضعيف معنى<< َج َع َل>> ،ويف ذلك يقول
وأفاد ّ
ابن يعيش<< :واملراد:محلته عىل ذلك وجعلته يفعله ولذلك صار متعدّ يا بعد أن مل
اجلر ،نحو
يكن >> ( ابن يعيش .) 300 /4 ،والطريقة الثالثة للتّعدية تكون بحرف ّ
ت باهلد ّية >> التي تفيد <<
<< َذ َه ُ
بت بِز ْي ٍد>> التي تفيد << َأ ْذ َهب ُت ُه>> ،و<< َف ِر ْح ُ
َف َّر َحتْني >>.

الزمان ،واسم املكان،
الرأس
الالزم إىل حدود لواحق هي اسم ّ
ّ
وقد يتعدّ ى ّ
واملصدر ،واحلال نحو << قام عبد اهلل ضاحكا يوم اجلمعة عندك قياما حسنا>>
( املربد  .)152 / 3 ،فالقيام كان عىل هيئة هي<< َض ِ
احكًا>> ويف زمان هو<<يوم
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اجلمعة>> ومكان هو<<عندك>> وتأكد باحلدث بـ << قياما حسنا >>.

المتعدية
الرؤوس
ّ
ّ -2-1-1-1-4

حمل غري الفاعل هو ّ
الرؤوس املتعدّ ية هي األفعال التي يفتقر وجودها إىل ّ
حمل
ّ
املفعول به ( ن:ابن يعيش ، )295 /4 ،وال معنى للفاعل دون مفعول ،ويف هذا
يعرف سيبويه الفعل املتعدي بقوله هو<< :الفعل الذي يتعدّ ى الفاعل إىل
املعنى ّ
املفعول >> (سيبويه .)34/1 ،فالتّعدي هو جتاوز الفاعل املفعول ،وقد اقرتن هذا
املصطلح عند النّحاة بتسميات خمتلفة ،فهو<< املتعدّ ي>> (سيبويه 24/1،؛ املربد
 ،104/2 ،و188 -187/3؛ ابن الرساج ،ص  35 -34و130؛ ابن يعيش/4 ،
 ،) 295والواصل ( ابن الرساج  ، )202 /1 ،واملؤثر (نفسه .)73 /1 ،

واملتعدّ ي هو الفعل الذي <<يالقي شيئا ويؤثر فيه>> (ابن الرساج،)202 /1،
وهو<<ما يفتقر وجوده إىل ّ
حمل غري الفاعل>> (ابن يعيش ،)295/4 ،وهو<<ما
يتو ّقف فهمه عىل متع ّلق>> (األسرتاباذي . )135/4 ،1996 ،ويقتيض هذا
الصنف من األفعال رافعا ومنصوبا أو أكثر ،وهو يتعدّ ى مبارشة دون واسطة .كام
يتعدّ ى إىل املصدر واحلاالت والظروف وال يمتنع منها فعل البتّة (ن :املربد/ 3 ،
. )153

الرأس الفعيل ،فهي تفيد التّجاوز
والتّعدية هبذا املعنى مفهوم يقرتن بطبيعة ّ
حمل غريه ،وهو ّ
حمل الفاعل إىل ّ
والوصل والتأثري واملالقاة .وهي تتجاوز ّ
حمل املفعول
به القتضاء البنية له داللة ولفظا .وقد تطلب البنية أكثر من مفعول ،وتتعدّ ى إىل
مفعولني أو إىل ثالثة مفاعيل فتفيد الوصل واملالقاة .والفعل الواصل حسب ابن
ض ْب ُت َزيدً ا>> و<< َق َت ْل ُت َبك ًْرا>>؛
الرساج رضبانّ ،
األول واصل مؤثر ،نحو<< َ َ
والثاين واصل غري مؤثر ،نحو<< َذك َْر ُت َز ْيدً ا>> و<< َمدَ ْح ُت َع ْم ًرا>> و<< َه َج ْو ُت
وخيتص املتعدّ ي أيضا
َبك ًْرا>> ،باعتباره يتعدّ ى إىل املفعول وخيرب عن الفاعل.
ّ
بمالقاته ملفعول أو مفعولني أو ثالثة مفاعيل ،لذلك ُصنّف إىل ثالثة أرضب :ما
ينصب مفعوال واحدا ،وما ينصب مفعولني ،وما ينصب ثالثة مفاعيل (ن :ابن
الرساج.)73 /1 ،
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الدرس ال ّلساني العربي
والرؤوس
الرؤوس
الفعلية ّ
الضامرة في ّ
الفعلية الظاهرة ّ
أنماطية تصنيف ّ
ّ
ّ
ّ

المتعدية إلى مفعول
الرؤوس
ّ
ّ -1-2-1-1 -1-4

الرؤوس املتعدّ ية إىل مفعول هي التي تطلب فاعال ومفعوال .وجيتمع يف االسم
ّ
املت ّعدى إليه شيئان :أن يكون منصوبا ،وأن يكون مفعوال به .والنّصب مقيــّد؛ ألن
املنصوب قد يكون مفعوال آخر غري املفعول به نحو املتعدّ ي إىل املصدر كام يف << َقا َم
َز ْيدٌ ِق َيا ًما>> ،فهو متعدّ بإطالق وليس مق ّيدا .وق ّيد املفعول به إلخراج بق ّية املفاعيل
ألهنّا تنتصب ّ
الرؤوس
بكل من املتعدّ ي والالّزم .وينتمي إىل هذا ّ
الصنف من ّ
الش َء>> ،واألفعال
َس ُت َ
ض ْب ُت َز ْيدً ا>> و<<ك َ ْ
األفعال الواصلة املؤثرة ،نحو<< َ َ
ْت َخالِدً ا >>
غري الواصلة ،نحو<< َك َْر ُت َز ْيدً ا>> و<< َشت َْم ُت َع ْم ًرا>> و<< َأ ْض َحك ُ
(ن :املربد .)153 / 3 ،
المتعدية إلى مفعولين
الرؤوس
ّ
ّ -2-2-1-1-1-4

األول مت ّثله األفعال التي يكون فيها
الرؤوس املتعدّ ية إىل مفعولني نوعان :النوع ّ
ّ
ِ
ها >> و<<ك ََسا َز ْيدٌ َع ْم ًرا
املفعول ّ
األول غري الثاين ،نحو << َأ ْع َطى َز ْيدٌ َع ْم ًرا د ْر َ ً
ُج ّب ًة>> .وليس أصل املفعولني فيهام مبتدأ وخربا ولذلك ال جيوز االقتصار عىل
أحدمها دون اآلخر .وقد كان << َعمرو>> يف املثال األول فاعال يف املعنى ألنه ِ
«آخ ُذ
ّ
ْ
ِ
ِ
للج ّبة».
الدِّ ْر َه ِم» ،وكان يف املثال ال ّثاين «الالَّب َس ُ

األول يف املعنى ،وهو
النّوع الثاين مت ّثله األفعال التي يكون فيها املفعول الثاين هو ّ
الرؤوس التي تدخل عىل املبتدإ واخلرب ،نحو<< َح ِس ْب ُت َزيدً ا َأ َخ َ
اك>> ،ويستفاد
من ّ
منه ّ
األول يف املعنى ،وذلك يعني أن << َزيدً ا>> هو ذاته األخ؛
أن املفعول الثاين هو ّ
أي ّ
أن املخا َطب واملخاطِب سواء ،ولو أسقطنا الفعل والفاعل لعاد الكالم عىل
املبتدإ واخلرب ،نحو<< َزيدٌ َأ ُخ َ
وك>> ،لذلك ال جيوز االقتصار عىل أحد املفعولني
دون اآلخر.
المتعدية إلى ثالثة مفاعيل
الرؤوس
ّ
ّ -3-2-1-1-1 -4

الرؤوس املتعدّ ية إىل ثالثة مفاعيل هي األفعال املنقولة ممّا كان يتعدّ ى إىل مفعولني
ّ
باألصالة (ن :األسرتاباذي ،1983 ،ص  ،)278نحو « َأ ْع َل َم» يف << َأ ْع َل ْم ُت َز ْيدً ا
ِ
ِ
ِ
ائم>> ،و» َأ َرى» يف << َأ َر ْي ُت
َع ْم ًرا َقائ ًم>> املنقول من « َعل َم»يف << َعل َم َزيدٌ َع ًم ًرا َق ً
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ال>> املنقول عن «ر َأى» يف <<ر َأى َبكر َعمرا َذا م ٍ
َبكْرا ُممدً ا َذا م ٍ
ال>> .فقد صار
َ
َ
ٌ ًْ
َ
ً ّ
الصنف من األفعال بفضل النّقل من <<فعل>> إىل <<أفعل>>
الفاعل يف هذا ّ
مفعوال .وجييز أبو احلسن األخفش أن يضاف إىل هذين الفعلني << ظ ّن زيدٌ َع ْم ًرا
َأ َخ َ
كر حم ُ َّمدً ا َجع َف ًرا ُمنْطل ًقا>>
اك ً
قائم>> (ابن يعيش  )302 /4 ،و<< َأز َع َم َب ٌ
(نفسه .)302 /4 ،
التمام وال ّنقصان
الرؤوس
الفعلية بحسب مقياس ّ
 -2-1-1-4تصنيف ّ
ّ

ؤوس الفعل ّية يف ال ّلسان العريب باالعتامد عىل مقياس التّامم والنّقصان
الر ُ
تُصنَّف ّ
إىل صنفني رؤوس تا ّمة ورؤوس ناقصة .وكانت اخلصائص الدّ الل ّية والرتكيب ّية
األساس الذي بمقتضاه م ّيز النّحاة بني األفعال التا ّمة واألفعال الناقصة .فاجلرجاين
حتولت بفعل االستعامل إىل أفعال ناقصة
مثال يعترب األفعال التا ّمة هي األصل ثم ّ
واكتسبت خصائص أخرى مت ّيزها ،واألفعال النّاقصة هي أفعال غري حقيق ّية لداللتها
وخلوها من الداللة عىل احلدث (ن :اجلرجاين-398 /1 ،1982 ،
الزمان
عىل ّ
ّ
 )399نحو <<كان زيد قائام>> التي ّ
الزمان املايض ،و<< َيك ُ
ُون َز ْيدٌ
تدل عىل قيا ٍم يف ّ
ِ
من ِ
ْطل ًقا>> التي تفيد القيام يف احلارض ،و<< َس َيك ُ
ُون َز ْيدٌ ُمنْطل ًقا >>التي تفيد القيام
ُ
يف املستقبل.

الرؤوس التي تدخل عىل
تشمل الرؤوس النّاقصة <<كان ومرادفاهتا>> وخمتلف ّ
فتغي احلكم اإلعرايب للخرب كأفعال الرشوع واملقاربة .ونعتمد يف التمييز بني
البنية ّ
والرؤوس التّامة مقياس حضور أو غياب معنى احلدث يف الفعل،
الرؤوس النّاقصة ّ
ّ
ّ
عىل حدّ تعبري اجلرجاين ،فالفعل النّاقص هو ما دل عىل زمان فحسب ،أ ّما الفعل التّام
فهو ما اقرتن بالدّ اللة عىل حدث وزمان معا (ن :نفسه .)402-401/1 ،ونضيف
إىل هذا املقياس معايري أخرى متييز ّية استخرجناها من املنوال النحوي العريبّ .أوهلا
السكوت عىل املرفوع فقط واإلتيان
نسبها اجلرجاين إىل األفعال النّاقصة ،وهي عدم ّ
باملنصوب ويقصد بذلك متام الفعل النّاقص باملرفوع مع املنصوب ،أ ّما األفعال
فتتم باملرفوع دون املنصوب.
التّامة ّ

وثانيها اتّصاف الفاعل يف األفعال النّاقصة بصفة مقيـّدة بخالف األفعال التّامة
ض َب>> و <<ك َ
َان>> و
 ،ولتوضيح ذلك ذكر األسرتاباذي ثالثة أمثلة هي<< َ َ
ض َب َز ْيدٌ >> تفيد ّ
أن زيدا متّصف بصفة الرضب و<<ك َ
َان َز ْيدٌ
<< َص َار>> .فـ << َ َ
َق ِائ ًم>> تفيد ّ
أن <<زيدا متّصف بصفة القيام املتّصف بصفة الكون أي احلصول
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والوجود>> (األسرتاباذي  .)290 /2 ،1996 ،ويستفاد من ذلك أن الفاعل
متّصف بصفة القيام ،وهذه الصفة يق ّيدها النّاسخ الفعيل <<ك َ
َان>> باعتبار داللته
عىل الكون أو احلصول والوجود .و<< َص َار َز ْيدٌ َغن ًّيا>> تفيد ّ
أن زيدا <<متّصف
بصفة الغنى املتّصف بصفة الصريورة أي احلصول بعد أن مل حيصل>> (نفسه/2 ،
 .)290ويستفاد من ذلك ّ
أن زيدا متّصف بصفة الغنى وهذه الصفة تتّصف بدورها
ختصصها هي الصريورة؛ أي االنتقال من صفة إىل أخرى فالغنى صفة حادثة.
بسمة ّ

السابقة الذكر ،املعيار
املظهري ( 14)Aspectualالذي
ّ
وتضاف إىل املعايري ّ
ّ
ويتجل من خالل داللة <<كَانَ>>
والرؤوس التّا ّمة،
الرؤوس النّاقصة ّ
يم ّيز بني ّ
أو << َص َار>> عىل مظهر الصفة املستمد من داللة <<ك َ
َان>> عىل انقضاء الكون يف
الزمان املايض.لذلك يعدّ
ّ
الزمان املايض  ،وداللة << َص َار>> عىل انقضاء االنتقال يف ّ
ض َب>> فهو ّ
<<ك َ
دال عىل
َان >> و << َص َار>> واسمني للمظهر ّ
الزماين ،أ ّما << َ َ
الزمان املايض (ن :األسرتاباذي،
الزماين هو االنقضاء يف ّ
حدث الرضب ومظهره ّ
.)291 /2
الرؤوس وهي
متكّن اخلصائص التي ضبطناها من التّمييز بني هذين الصنفني من ّ
خصائص تركيب ّية وداللية وزمان ّية ،ويمكن متثيلها يف الشكل (.)1
الرؤوس الفعل ّية
ّ

رأس

تا ّمة

عامل

حد1

< -مقيد>

رأس

معمول

[ +حدث] [+زمان]

ناقصة

عامل

حد1

معمول1

حد2
معمول2

[ -حدث] [ +زمان]

<+مرفوع >

<–منصوب>

< +مقيد>

< +مرفوع > < +منصوب>

(( )1اللحياين،2013 ،ص.)60
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الرؤوس الفعل ّية إىل رؤوس تا ّمة وأخرى ناقصة ،وإن بدا حكام قيم ّيا
إن تصنيف ّ
ِ
ينم عن وعي
الرؤوس الفعل ّية  ،فإنه ّ
بمقتضاه ُأسند معيار سالب هو النّقصان إىل ّ
التّصنيف الكالسيكي بخصوص ّية هذا الرضب من األفعال وبقدرته عىل ضبط
تتدرج من مستوى مملوء معجم ّيا بالدّ اللة احلدث ّية والدّ اللة
مراتب يف التّصنيف ّ
ّحول من معنى إىل
ّ
األول اكتفى بالدّ اللة عىل الت ّ
الزمان ّية إىل مستوى آخر متو ّلد عن ّ
معنى آخر بمقتضاه فقد الداللة املعجم ّية احلدث ّية وهدم حمور ّية الفعل واقترص عىل
الداللة الزمان ّية.
الداللي
 -2 -1-4ال ّنمط ّ
الزمة
الرؤوس ال ّ
-1-2 -1 -4أدوار (ّ )Roles

ختتص بتحديد
الكيل
نعني بالدّ ور الدال ّيل منظومة فرع ّية من منظومات النّحو
ّ
ّ
الرأس الفعيل وحدوده يف البنية (اللحياين ،2017 ،
الرابطة بني ّ
اخلصائص الدّ الل ّية ّ
الفعيل الالّزم حدّ ا موضوعا يسند إليه دور
الرأس
نووي15واحد.
ّ
ص. )175يطلب ّ
ّ
يوافق هذا الدّ ور النّووي إذا اعتمدنا معيار احلركة دور املصدر.ويمكن أن يقرتن
هذا الدّ ور إذا اعتمدنا معيار العمل بثالثة أدوار حدث ّية هي دور «القائم باحلدث»
فالرأس الدّ ال عىل عمل يطلب
ودور
«املتحمل للحدث» ودور «املتّصف باحلدث» ّ .
ّ
الرأس الدّ ال عىل
والرأس الدّ ال عىل حالة يطلب
متحمال للحدث ،أ ّما ّ
ّ
قائام باحلدث ّ
صفة فيطلب متّصفا.ونمثل لذلك بالشكل (.)2
رأس الزم
مصدر
[قائم (باحلدث) ]
عمل

[ متحمل ( للحدث) ] [ متصف (باحلدث) ]
حالة

صفة

( ( )2ن :اللحياين  ،2010 ،ص ص )224 -222
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ّ

الرؤوس الالّزمة باعتبارها دا ّلة عىل عمل أو عىل حالة أو عىل صفة عىل
ترد ّ
مهها:
أوزان صيغ ّية خمتلفة أ ّ

 األفعال الواردة عىل وزن ( َف ُع َل) ّخاصة
تدل عىل صفة تالزم صاحبها ،وهي ّ
السجايا والغرائز واألفعال الفطر ّية واخلصال التي يكون عليها اإلنسان من ُح ْس ٍن أو
َب،
كر َم ،ن ُب َلَ ،ظ ُر َ
ش َ
فَ ،س ُه َلَ ،ص ُع َ
صَ ،ح ُس َنَ ،و ُس َم ،ق ُبح ،ك ُ َ
فُ ،
بَ ،ق ُ َ
ُق ْب ٍح نحو َ ُ
ف.
وض ُع َ
َص ُغ َر ،شن َُعَ ،ج ُه َمَ ،ع ُظ َمَ ،

 األفعال الواردة عىل وزن ( َف َع َل) ّب،
تدل غالبا عىل عمل أو حركة نحو َذ َه َ
،ج َل َسَ ،ق َعدَ َ ،د َخ َل َ ،ث َب َت ،و َقت ََل.
َخ َر َج َ
ِ
متحركة
تعب عن حا ّلة وقت ّية وتكون ثابتة أو
ّ
 األفعال الواردة عىل وزن ( َفع َل) ّتعب،م ِر َض ِ
ِ ِ
ِ
ِ
نحو ِ
،سق َمَ ،حبِطَ ،حبِ َج َ ،16عطِش،
،ح ِز َنَ ،غض َ
فر َح َ
بَ ،سخ َطَ ،سئ َمَ َ ،
ِ
وظم َئ.

الرؤوس الالّزمة كذلك بحقول دالل ّية كثرية ،وترد عىل أوزان صيغ ّية
وتقرتن ّ
متنوعة نذكر منها:
جمردة ومزيدة ّ
 األفعال الواردة عىل وزن ( َف ِع َل) الدّ الة عىل صوت نحو نطِق (اإلنسان)،ِ
وص ِه َل (الفرس)؛
وهد َل (احلامم)َ ،
 األفعال الواردة عىل وزن ِ(فع َل) الدّ الة عىل لون أو حلية أو عيب نحو محِ َر،
ِ
وح ِو َل.
بَ ،س ِو َدَ ،ج ِر َبَ ،ع ِو َرَ ،
كَح َلَ ،ش ِه َ

 األفعال الواردة عىل وزن (ا ْف َع ّل) و(اف َع ّال) الدّ الة عىل لون أو حلية أو عيباضْ ،
اب ،وا ْع َو َّار.
واس َو َّد ،واب َي ّ
واش َه َّ
نحو ا ْب َي َّضْ ،
 -األفعال الواردة عىل وزن (افع َل ّل َ) نحو ا ْق َش َع َّر ،وا ْط َم َأ َّن.

نج َم.
،واح َر َ
 األفعال الواردة عىل وزن (افعن َل َل) نحو ا ْق َعن َْس َس ِْ
الر ُج ُل.
 األفعال الواردة عىل وزن ( َفعـــ ََـل) (بكرس العني أو فتحها) نحو َق ِو َي َّ -األفعال الواردة عىل وزن (ا ْن َف َع َل) نحو ا ْن َب َع َث ،وا ْن َط َل َق.

 األفعال الدّ الة عىل ُمطاو َعة فعل لفعل آخر،ويكون متعدّ يا بنفسه ملفعول واحد163
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

نحو <<مدَ د ُت احل ِديدَ الس ِ
اخ َن>> فا ْمتَدَّ  ،و<< َد ْح َر ْج ُت َز ْيدً ا>> َفتَدَ ْح َر َج.كام يرد
َ ْ
َّ
َ
ّح َو) >>
متعدّ يا إىل مفعولني نحو << َف َّه ْم ُت َز ْيدً ا األ ْم َر>> َف َف ِه َم ُه ،و<< َع َّل ْم ُت ُه (الن ْ
َف َت َع َّل َم ُه.

 األفعال الدّ الة عىل أمراح َّر
عريض طارئ يزول بزوال سببه املؤقت نحو<< ْ
ّ
ت َيدُ ُه>>.
َو ْج ُه ُه>>،و<< ْار َت َع َش ْ
 األفعال الر ّبا ّعية األصول نحو<< َح ْو َق َل َّالش ْي ُخ>>إذا أدبر عن النّساء،
و<< َب ْي َق َر>> إذا هاجر من موضع إىل موضع (ن :ابن يعيش  )432 / 4 ،وغريها.
المتعدية
الرؤوس
ّ
 -2 -2 -1 -4أدوار ّ

المتعدية إلى مفعول
الرؤوس
ّ
ّ -1-2-2-1-4

الفعيل املتعدّ ي حدين من احلدود املوضوعات يسند إليهام دوران
يطلب الر ّأس
ّ
دالليان نوويان يم ّثلهام دوران حرك ّيان مها دور املصدر ودور املحور.ويقرتن الدور
احلركي املصدر بدورين حدثيني مها دور القائم باحلدث ودور اآللة التي يتحقق هبا
املتحمل للحدث واملوضوع (ن :اللحياين،
احلدث .أما دور املحور فيقرتن بدور
ّ
 ،2010ص ص . )227 -225ومثلنا لذلك بـ (:)3
رأس ذو حدين

حد2

حد1

( مصدر )
[قائم باحلدث]

(حمور )
[ متحمل ( للحدث ) ]

[آلة]

الرؤوس املتعدّ ية إىل مفعول واحد ثالثة أنامط:
تصنّف ّ

[موضوع]

ض ْب ُت
 ماكانت عالجا ،وهي ّالرؤوس التي تقتيض استعامل اجلوارح نحو<< َ َ
َز ْيدً ا>> و<< َق َت ْل ُت َع ْم ًرا>>( ابن يعيش . )295/4 ،
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ّ

ت َز ْيدً ا >> و<<
 -ماكانت غري عالج  ،وهي ممّا َيتع ّلق بالقلب نحو<< َذك َْر ُ

َف ِه ْم ُت احلَ ِد َ
يث>> (نفسه.)295/4 ،

ص ُت ُه>> و<< َش َمم ُت ُه>> و<< ُذ ْق ُت ُه
 ّوالرؤوس الدّ الة عىل احلواس نحو<< َأ ْب َ ْ
ِ
ِ
>> و<< لــَم ْس ُت ُه>> و<< َسم ْع ُت ُه >> ( نفسه .)296 -295 /4 ،
المتعدية إلى مفعولين
الرؤوس
ّ
ّ -2-2-2-1-4

انطلقنا يف تصنيف الرؤوس املتعدية إىل مفعولني من منوال تصنيف األفعال يف
النحو العريب .ومن املفيد اإلشارة يف هذا اإلطار إىل ّ
أن هذا املنوال قام عىل نظر ّية
العمل واإلعراب ،واعتمد أيضا ،لكن يف منزلة ثانية ،مسألة الداللة واملعنى .واعتامدا
األول
الرؤوس الفعل ّية املتعدّ ية إىل مفعولني نوعان؛ النّوع ّ
عىل هذه اخلصائص صنّفنا ّ
مت ّثله األفعال املؤثرة ،وهي األفعال التي تنفذ من الفاعل إىل املفعول وتؤثر فيه ويكون
األول فيها فاعال يف الثاين (ابن يعيش)297 /4 ،
فــــــ»زيدٌ » يف << َأ ْع َطى
َ
املفعول ّ
ِ
و»جع َفر» يف<<ك ََسا ُم َّمدٌ
ها>> فاعل يف املعنى ألنه آخذ الدّ رهمَ ،
َز ْيدٌ عَبدَ اهلل د ْر َ ً
َج ْع َف ًرا ُج َّب ًة >> هو الالّبِس للج ّبة .

الرؤوس الفعل ّية املتعدّ ية إىل مفعولني وجاز فيها االقتصار عىل املفعول
تطلب ّ
األول مت ّثله األدوار احلرك ّية «املصدر» و»املحور»
األول صنفني من األدوار النّوو ّيةّ .
ّ
و»املتحمل للحدث» و
و «اهلدف» والثاين مت ّثله األدوار احلدث ّية «القائم باحلدث»
ّ
«املوضوع» ونمثل لذلك بـ (. )4
باب كسا وأعطى وما شاهبهام

فا
[ مصدر]
[ قائم (باحلدث)]

مف1
[ هدف ]
[ متحمل ( للحدث) ]

مف2
[حمور]
[ موضوع ( احلدث)]
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األول يف
النّوع ال ّثاين مت ّثله األفعال غري املؤثرة التي يكون املفعول الثاين منهام هو ّ
املعنى ،وتشمل األفعال القلب ّية واألفعال التي تفيد التّحويل.وتوافق األفعال القلب ّية
الرؤوس التي تدخل عىل املبتدإ واخلرب فتجعل
عند النّحاة أفعال القلوب ومت ّثلها ّ
احل َف ِ
اخلرب يقينا أو شكا .وتفيد اليقني نحو « َع ِلم» يف قولنا << َع ِلم ُت جع َفرا َذا ِ
اظ>>،
ْ َ ْ ً
َ
و»ر َأى» يف قولنا << َر َأى َع ْبدُ اهلل َز ْيدَ ا َأ َخ َ
و»و َجدَ » نحو << َو َجدْ ُت اهللَ
اك>>َ ،
َ
ِ
ِ
ِ
ب» يف قولنا << َحس ْب ُت َز ْيدً ا
«حس َ
والرؤوس التي تفيد الشك هي َ
َغال ًبا>>ّ .
َأ َخ َ
اك>> ،و» َظ َّن» يف << َظ َّن َز ْيدٌ حم ُ َّمدً ا َعاملـــًا>>َ ،
و»خ َال» يف<< ِخ ْل ُت َبك ًْرا َذا
م ٍ
ال>>.
َ

وينتمي الفعل << َز َع َم>> إىل أفعال القلوب ،وهو يفيد << االعتقاد >>،
نحـو<< َز َعم ُت األَ ِمري َع ِ
ادالً>> (ابن يعيش 298 /4 ،و.)318
ْ
َ

وينتمي إىل هذا الصنف من األفعال أيضا أفعال التّحويل ومت ّثلها جعل وأخواهتا
وح َّو َر.
وصا َغ ،و َبدَّ َل ،و َغيَّ َ ،
وح َّو َلَ ،
ور َّدَ ،
ونذكر منها َج َع َلَ ،
وص ّ َي ،واخت ََذ ،وت ََر َكَ ،

الفعيل املتعدي إىل مفعولني وال جيوز فيه االقتصار عىل مفعول
الرأس
يطلب ّ
ّ
األول مت ّثله األدوار احلرك ّية وهي املصدر
دون اآلخر صنفني من األدوار النّوويةّ :
يتفرع دور املحور إىل دورين مها دور املحور ودور اهلدف.
واملحور ،ويمكن أن ّ
والصنف الثاين مت ّثله األدوار احلدث ّية القائم باحلدث واملوضوع ونمثل لذلك بـ (. )5
ّ
فعل قلب  /حتويل

[حمور]

[مصدر]

[ موضوع]

[ قائم ( باحلدث)]

[هدف]
[ حمور]

المتعدية إلى ثالثة مفاعيل
الرؤوس
ّ
ّ -3 -2 -2 -1 -4

الرؤوس املتعدّ ية إىل ثالثة مفاعيل رضبانّ ،أوهلا يفيد اإلخبار و ُأجري جمـــرى
ّ
ذو القعدة 1440هـ  -يوليو  2019م
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العدد 9

الدرس ال ّلساني العربي
والرؤوس
الرؤوس
الفعلية ّ
الضامرة في ّ
الفعلية الظاهرة ّ
أنماطية تصنيف ّ
ّ
ّ
ّ

<< َأ ْع َل ْم ُت>> ملوافقته له يف معناه .تتعدّ ى << َأ ْع َل َم>> و << َأ َرى>> إىل ثالثة
مفاعيل باألصالة ألن هذين الفعلني منقوالن بواسطة اهلمزة إىل ثالثة مفاعيل من
<< َع ِل َم >> و<< َر َأى>> املتعديني إىل مفعولني.

فرا
الرؤوس <<أَ ْن َب ْأ ُت>> نحو << َأ ْن َب ْأ ُت ُم ّمدً ا َج ْع ً
وينتمي إىل هذا الرضب من ّ
اك َأ َخ َ
قيم>> ،و<< َن ّب ْأ ُت>> نحو << َن َّب ْأ ُت َأ َب َ
اك ُمنْ َط ِل ًقا>> و<< َأ ْخ َب ُت>> نحو
ُم ً
ِ
ٍ
َريم>>
رب ُت َز ْيدً ا َع ْم ًرا َذا َمال>> و<< َخ ّ ْ
ب ُت َز ْيدَ ا األَم َري ك ً
ب ُت>> نحو << َخ ّ ْ
<< َأ ْخ ْ
و<< َحدَّ ْث ُت>> نحو << َحدَّ ْث ُت ُم َّمدً ا َ
الرؤوس هي أفعال متعدّ ية
أخاه َعاملا>> .هذه ّ
بنفسها إىل مفعول وإىل آخر بواسطة حرف اجلر ،وملا كان فيها معنى اإلعالم أجريت
جمراه فتعدّ ت إىل ثالثة مفاعيل (ن :األسرتاباذي  ،1983 ،ص .)278

 ورضب آخر متعدّ إىل مفعولني وإىل الظرف نحو<< َأ ْع َط ْي ُت عَبدَ اهلل َثو ًباال َيو َم>> و<< َ ِ
الرؤوس الفعل ّية
س َق َزيدٌ َعبد اهلل ال َّث َ
وب ال ّلي َل َة>> .وهذا الرضب من ّ
اختلف النّحاة يف توسعته فمنهم من أجاز التّعدية إىل الظرف فاختذ مفعوال عىل سعة
الكالم كأن الفعل وقع به ال فيه ،ومنهم من مل جيوز ذلك (ن :ابن يعيش -301 /4 ،
. )304
الرؤوس املتعدّ ية إىل ثالثة مفاعيل صنفني من األدوار النّوو ّية :أدوارا
وتطلب ّ
حرك ّية ،ومت ّثلها أدوار املصدر واهلدف واملحور؛ وأدوارا حدث ّية ،ومتثلها أدوار القائم
واملتحمل للحدث واملوضوع؛ ونمثل لذلك بـ (:)6
باحلدث
ّ
الرؤوس املتعدّ ية إىل ثالثة مفاعيل
[مصدر]
[قائم ( باحلدث) ]

[هدف]

[حمور [ ( حمور)  ( ،هدف)]

[ متحمل ( للحدث) ]

[ موضوع ]

( ن :اللحياين  ،2010 ،ص ص )244 -225
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-2-4الرأس الضامر -ال ّنمط
ّ

الرأس الضامر مفهوم حديث استعمله ال ّلسانيون املحدثون يف أثناء دراستهم
ّ
للخصائص النّحو ّية املم ّيزة للبنى ال ّلسانية ،وهو يوافق مصطلح «رأس خفيف» أو
«رأس صغري» املرتجم عن <<.17 >>Light Verbويرجع استعامل هذا النّمط من
الرؤوس إىل الستّينات من القرن املايض ،وكان أوتو يسربسن ّأول من و ّظف هذا
ّ
18
املصطلح يف دراسته ل ّلسان االنجليزي ( . )Jespersen1965 Volume 6 :117
واتّسع االهتامم به شيئا فشيئا ليصبح جمال دراسة وبحث عند ال ّلسانيني املحدثني
خاصة جان غريمشاو وأرمني ماسرت (Grimshaw Jane and Mester
نذكر منهم ّ
 ،19 ))Armin (1988وسارة روزن ( ،20 ))Rosen Sara (1989ومريام بات
وجيليان رامشاند (.21))Butt Meriam and Gillian Ramchand (2003
الرؤوس يف البنى املركبة والبسيطة الدّ الة عىل السبب ّية أو
يظهر هذا ّ
الصنف من ّ
أنجم
اجلعل ّية ()Causatives Constructions؛ إذ تشتمل البنية املركبة << َتركَت ُ
22
َت>>،
األول هو الفعل الضامر << َترك ْ
َصدف َت ْكتُب ِر َسا َل ًة >> عىل رأسني ّ ،
ُب>> ،ويستفاد منها ّ
أن الفعل الضامر حدّ د الدّ ور
والثاين هو الفعل التّا ّم << َت ْكت ُ
الذي قام به الفاعل فـــ <<صدف>> هي «القائمة بفعل الكتابة» ،و<<أنجم>>
هي «املتس ّببة يف الكتابة» (ن :بات ،2003،ص.)17

َب>> يف << َك َت َبت نادي ُة ِر َسا َل ًة>> ،23وهي بنية بسيطة،
ويستفاد ،كذلك ،من<< َكت َ
ِ
يعب عن داللة احلدث املنجز من قبل<<نَادية>>
معنى << َأ َخ َذ>> ( ،)Takeوهو ّ
الرسالة والقائمة بحدث الكتابة يف الوقت نفسه (ن :بات،
لكوهنا املتس ّببة يف كتابة ّ
َب>> يف املثالني << َج َع َل َي ْكتُب>> ،وهو
 ،2003ص .)18وتبعا لذلك يفيد << َكت َ
متضمن يف بنية الفعل.
معنى
ّ
خاصا لكونه املحور
الضامر اهتامما
الرأس ّ
ّ
وقد أعار املنوال األدنوي مقولة ّ
واملوجه ملعناه الداليل .ويوافق عنده
الفعيل
للرأس
ّ
األسايس النّاقل للمعنى املعجمي ّ
ّ
والرؤوس التي تقبل النّقل فتفيد السبب ّية أو
الرؤوس املوجودة داللة ال لفظا يف البنيةّ ،
ّ
املعجمي الظاهـر
اجلعل ّية .وقد أ ّدت هذه التّسم ّية ببعض الدّ ارسني إىل اعتبار الفعل
ّ
الصغري) فعال ثقيال (Heavy
الذي ييل الفعل ّ
الضامر(الفعل اخلفيف أو الفعل ّ
ذو القعدة 1440هـ  -يوليو  2019م
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الدرس ال ّلساني العربي
والرؤوس
الرؤوس
الفعلية ّ
الضامرة في ّ
الفعلية الظاهرة ّ
أنماطية تصنيف ّ
ّ
ّ
ّ

األول داللة ال
 )verbأو فعال كبريا ( .)BigVerbوهذا التقابل أوجبه حضور الفعل ّ
املعجمي بالثقل حلضوره يف البنية داللة
لفظا وقدرته عىل التّنقل،يف حني اتّسم الفعل
ّ
ولفظاّ .
ولعل ترمجته ترمجة حرف ّية بالفعل اخلفيف يف أغلب البحوث ال ّلسانية العرب ّية
تفس سبب وجود هذه الثنائ ّية فاخل ّفة عكس ال ّثقل ( )light≠Heavyوالكرب عكس
ّ
الصغر (. )Little ≠ Big
ّ

لقد عدّ شمسكي مقولة الضمور مقولة وظيف ّية جوهر ّية 24يف تشكّل البنية
وبي ّ
يتم طورا بعد طور.ويكون بانتقاء
أن اشتقاق البنية ّ
ال ّلسان ّية يف املنوال األدنويّ .
الفعل املعجمي املفعول ،وانتقاء الفعل الضامر الفاعل.ويصعد،تبعا لذلك الفاعل،
الزماين (م
خمصص املركب ّ
خمصص املركب الفعيل الضامر( م فـ ) إىل ّ
الذي يكون يف ّ
الرفع  ،ومثلنا لذلك بـــ (.)7
ز) ليتلقى ّ
( )7ز ( فـ ( ف

معجمي.
حيث :ز=زمان  ،فــــ=فعل ضامر  ،ف=فعل
ّ

تطور املنوال ،مراحل اشتقاق البنية الرتكيب ّية ،مفرتضا
وق ّلص شمسكي،مع ّ
ّ
أن متثيل البنية يقتيض أن يعلو املركّب املصدري املركب الفعيل الضامر ،ويعلو املركب
الرأس املعجمي .ونم ّثل لذلك يف (. )8
الفعيل الضامر ّ
( [ )8م مص م ز [ فا [ ز م فـ [ ف ( مف ) ] ] ] ].

حيث :م مص= مركب مصدري  ،م ز= مركب زماين ،ز=زمان ،م فـــــ =
مركب فعيل ضامر.

واعترب هذا الباحث يف منوال االشتقاق األطواري ( )2008 -2000أن البنية
مكونة من مرحلتني اشتقاقيتني مها مرحلة املركب املصدري ومرحلة املركب
الفعل ّية ّ
التصور األطواري الثنائي الشتقاق البنية الرتكيب ّية يف منوال
الفعيل الضامر.أسهم هذا
ّ
االشتقاق الطوري،يف تقليص الصعوبات التي واجهت احلوسبة يف املراحل السابقة،
التصورية (ن:اللحياين ،2013 ،ص
وقدّ م إجابات عن عدد كبري من اإلشكاالت
ّ
ص . )146-131
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-5أنماطية «جعل» نموذجا
ّ

الحظنا ّ
الرؤوس الدّ الة عىل
الرؤوس ّ
الضامرة يف املنوال األدنوي تشرتك مع ّ
أن ّ
اجلعل ّية يف ال ّلسان العريب يف اخلصائص ،وملسنا إجرائ ّيا ّ
أن حضورها يف البنية داللة
املتسبب يف ضمورها  .ولتوضيح هذه اإلشكال ّية نم ّيز بني «جعل» رأسا
ال لفظا هو ّ
فعل ّيا تا ّما و»جعل» رأسا فعل ّيا ناقصا و»جعل» رأسا فعل ّيا حارضا يف البنية داللة ال
لفظا.
تاما
 -1-5جعل رأسا
ّ
فعليا ّ

ينتمي<< َج َع َل>> التّا ّم إىل صنف األفعال ال ّظاهرة ،نحو قوله تعاىلَ << :و َج َع ْلنَا
وب ِ
يف ُق ُل ِ
الذي َن ا َّت َب ُعو ُه َر ْأ َف ًة َو َر ْح ًة>> (آية /27احلديد .)57ويتعدّ ى هذا الرضب
من األفعال إىل مفعول ،ويفيد معنى << َع ِم َل>> و<< َصن ََع>> .وقد تعدّ ى يف هذه
ح ًة>> ،وأفاد << َع ِم َل يف ُق ُل ِ
وب ِّ
الذي َن ا َّت َب ُعو ُه
البنية إىل مفعول واحد هو << َر ْأ َف ًة َو َر ْ َ
ِ
ُّور>>
َر ْأ َف ًة َو َر ْ َ
ح ًة >> .ك ََم َيدُ ُّل << َج َع َل>> يف قوله تعاىلَ << :و َج َع َل ال ُّظ ُل َمت والن َ
( آية  / 1األنعام ( )6ن :اجلرجاين )240 -238 /1 ،عىل معنى <<صنَع ال ّظ ُلم ِ
ت
َ َ
َ
ُّور>>.
والن َ

وينتمي<< َج َع َل>> كذلك إىل أفعال القلوب والتّحويل ،ويتعدّ ى إىل مفعولني.
ويفيد اليقني الذي تدل عليه بعض أفعال القلوب ،أي بمعنى <<ا ْع َت َقدَ >> مثل قوله
ِ
ح ِ
تعاىلَ << :و َج َع ُلوا ا َملال َِئ َك َة ِّ
ان إنَا ًثا>> (آية  /19الزخرف.)43
الر ْ َ
الذي َن ُهم ع َبا ُد َّ
ِ
ب ُمت َِهدَ ا>>.
ويفيد،كذلك ،الرجحان بمعنى<<ظ ّن>> كام يف قولناَ << :ج َع ْل ُت ال َّطال َ
الب
صي ،كام يف قولناَ << :ج َع َل ال ّط َ
وينتمي ،أيضا ،إىل أفعال التّحويل ويفيد معنى ّ
صاحلًا>> ،وهي تفيد << َص َّ َي ُه >>.
فعليا ناقصا
 -2-5جعل رأسا
ّ

يعدّ << َج َع َل>> النّاقص صنفا من األفعال املساعدة التي تضارع << ك َ
َان>>

الشوع
للرأس
املعجمي التّا ّم .وهو ينتمي إىل أفعال ّ
باعتباره ّ
ّ
يوجه املعنى الدّ ال ّيل ّ
وأفعال املقاربة ،وهي عىل حدّ تعبري األسرتاباذي فروع لكان .ويفيد << َج َع َل>>
املطر َين َْه ِم ُر>>.
ّ
الشوع يف اخلرب ،نحو قولناَ << :ج َع َل ُ
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ّ

ويفيد << َج َعل>> ،كذلك ،قرب وقوع احلدث ،وهو يضارع الناسخ الفعيل
<<كَا َد>> ملقاربته عىل سبيل الوجود واحلصول ،نحو قولناَ << :ج َع َل ْت َّ
الش ْم ُس
َت ْغ ُر ُب>> التي توافق <<كَا َد ْت َّ
الش ْم ُس َت ْغ ُر ُب>> .وتفيد هذه البنية أن قرب
الشمس من الغروب قد حصل (ن :ابن يعيش  .)383 /4 ،وحني يفيد الرشوع أو
املقاربة ،يتّخذ هذا النّمط من األفعال املبتدأ اسام له ويبقي عليه مرفوعا ،ويتّخذ اخلرب
اسام له وينصبه.
يعدّ << َج َع َل>> النّاقص ،إذن ،صنفا من األفعال املساعدة التي تضارع
<<ك َ
املعجمي التا ّم ،لذلك أدرجناه يف
للرأس
َان>> باعتباره ّ
ّ
يوجه املعنى الدّ ال ّيل ّ
الضامرة.
األفعال ّ
فعليا ضامرا
-3-3جعل رأسا
ّ

اشتققنا حمتوى هذا النّمط الثالث من الرؤوس الفعل ّية من اإلشكال التّايل :هل
ينتمي الفعل الدّ ّال عىل اجلعل ّية املنقول باهلمزة أو بالتّضعيف إىل << َأ ْف َعل>> أو<<
يب أو هو رضب آخر من
َف َّعل>> إىل األفعال اجلعل ّية التّا ّمة ال ّظاهرة يف ال ّلسان العر ّ
األفعال الختزانه داللة اجلعل ّية ؟

اعتربنا ّ
الضامرة
أن التّعامل مع األفعال الدّ ا ّلة عىل اجلعل ّية هو تعامل مع األفعال ّ
خاصة عند النّظر يف عالقة
باعتبارها موجودة داللة ال لفظا داخل البنية ويدرك ذلك ّ
التّشارط 25التي تربط بني البنية األصل ّية والبنية التي تشارطها يف هذا النّمط من
األفعال نحو قولنا<< َأ ْخ َر َج َز ْيدٌ َع ْم ًرا>> التي تفيد << َج َع َل َز ْيدٌ َع ْم ًرا َي ُر ُج>>.
َش>> .يفيد
املش>> التي تفيد << َج َع ْل ُت ال ِّط ْف َل َي َت َع َّل ُم املـ ْ َ
و<< َع َّل ْم ُت ال ِّط ْف َل ْ َ
<< َج َع َل>> يف البنية املتعدّ ية إىل مفعول واحد أو إىل مفعولني واملشارطة للبنية
ف>>.فقولنا << َأ ْذ َه ْب ُت َزيدً ا>> تفيد
املنقولة باهلمزة أو بالتّضعيف معنى<< َك َّل َ
بالذ َه ِ
ب >> وهي بدورها تفيد << َك َّلفتُه َّ
ض ْب ُت َز ْيدَ ا
<< َج َعل ُت ُه َي ْذ َه ُ
اب>>.و<< َأ ْ َ
عمرا>> تفيد << َج َعلتُــ ُه َي ْ ِ
ضبِ ِه>>.لقد أحدث
ً
ض ُب ُه>> وهي تفيد أيضا << َك َّل ْف ُت ُه بِ َ ْ
فتحولت البنية البسيطة إىل بنية مركّبة ونم ّثل
بالصيغة نرشا للبنية ،
ّ
النّقل الذي حلق ّ
لذلك بــــ ( )9و (:)10
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(َ )9أ ْف َع َل

(َ )10ف َّع َل

َج َع َل َي ْف َع ُل

َج َع َل َي ْف َع ُل

األول هو
تشتمل البنية الصيغ ّية << َأ ْف َع َل>> و << َف َّع َل>> عىل رأسنيّ ،
املشتق من الفعل
املعجمي
<< َج َع َل>> ،وال ّثاين هو الفعل
األصيل التا ّم << َي ْف َع ُل>>.
ّ
ّ
ّ
الضامرة التي تدخل عىل
لذلك أدرجنا هذا الرضب من األفعال يف صنف األفعال ّ
تتمم معناها.
الفعل
املعجمي التا ّم يف البنية لتضيف إىل البنية داللة أخرى ّ
ّ

تغيا عىل البنية ،وصارت
أدخل النّقل باهلمزة أو بالتّضعيف الذي حلق بـالفعل ّ
البنية الالّزمة متعدّ ية إىل مفعول كام صارت البنية املتعدّ ية إىل مفعول متعدّ ية إىل
مفعولني.وأحدث النّقل الذي حلق بالصيغة نرشا 26للبنية اإلعراب ّية التي تفيد
اجلعل ّية .واستُمدّ ت اخلصائص الدالل ّية هلذا النّمط من البنى من خالل املعنى
عرفنا هذا التّعالق بني اخلصائص الدّ اللية واخلصائص
املستفاد من داللة الفعل .لقد ّ
الصيغ ّية واخلصائص الرتكيب ّية باخلصائص النّحو ّية املم ّيزة للبنى الدّ ا ّلة عىل اجلعل ّية.
وحي ّقق هذا التّعالق بني هذه اخلصائص جمتمعة متاسكا بني عنارص البنية النّحو ّية .
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ّ

خاتمة

مما سبق يف هذا البحث ،نخلص إىل املالحظات املخترصة التّالية:

يب نمطان طراز ّيان رؤوس ظاهرة ورؤوس
الرؤوس الفعل ّية يف ال ّلسان العر ّ
 ّاألول تركيبي تصنّف
رازي ال ّظاهر التّفريع إىل صنفنيّ ،
ضامرة .يقبل النّمط ال ّط ّ
الرؤوس الالّزمة
فيه الرؤوس الفعل ّية بحسب أبنيتها اإلعراب ّية املحتملة ،ومت ّثله ّ
الرؤوس بحسب مقياس التّامم والنّقصان،
والرؤوس املتعدّ ية .والثاين تصنّف فيه ّ
ّ
ويتفرع النّمط الدال ّيل إىل أدوار دالل ّية
الرؤوس التا ّمة والرؤوس الناقصة.
ّ
ومت ّثله ّ
الضامر التّفريع إىل صنفني:
حرك ّية وأدوار دالل ّية حدث ّية .ويقبل النّمط
الطرازي ّ
ّ
الشوع والرؤوس الدّ الة عىل املقاربة ،وهي من
األول مت ّثله الرؤوس الدّ الة عىل ّ
ّ
للرأس
األفعال املساعدة التي تضارع <<كان>> باعتبارها ّ
توجه املعنى الدّ ال ّيل ّ
الرؤوس الدّ الة عىل اجلعل ّية باعتبارها موجودة داللة ال
املعجمي التا ّم؛ والثاين مت ّثله ّ
ّ
لفظا داخل البنية.

يب
 يتم ّيز املنوال النحوي العريب بقدرةمتطورة عىل وصف كفاية املتك ّلم العر ّ
ّ
وتفسري الكيف ّية التي تتشكّل هبا املعرفة ال ّلغو ّية يف ذهنه .وقد جت ّلت هذه القدرة يف
حتقيق الكفاية التّفسري ّية وتعيني خصائص امللكة ال ّلغو ّية من خالل تقديمها تفسريا
نمطي ال ّظهور
الرابطة بني
ملقولة الظهور ومقولة ّ
ْ
الضمور وكشفها عن العالقات ّ
والضمور.
ّ
 مت ّثل ثنائية الظهور والضمور ظاهرة نظام ّية نحو ّية تتجاوز ال ّلسان العريبلتع ّلقها بمختلف األلسنة البرش ّية ،لذلك اعتمدناها مقياسا أنامط ّيا للتّمييز بني
خمتلف أصناف الرؤوس الفعل ّية .ويمكن اعتبار هذه الثنائ ّية ال ّلسان ّية النّمط ّية مبدأ
من مبادئ النّحو ّ
الكل (.)Universal Grammar
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الهوامش

الرأس مفهوم حديث استعمل يف الدّ راسات اللسان ّية للداللة عىل العنرص
ّ -1
األول (اللحياين،2017 ،
ال ّلغوي الذي يرد يف صدر البنية أو املركب ويمأل املوضع ّ
ص.)101

متييزي نحو الصنافة
توزع املعطيات ال ّلغو ّية وفق معيار
 -2األنامط ّية صنافة ّ
ّ
وتسمى أيضا أصناف ّية
الصوت ّية والرصف ّية واإلعراب ّية واملعجم ّية والدالل ّية،
ّ
(اللحياين ،2017 ،ص.)180

 -3يتأسس مبدأ الرأسية العامل ّية عىل التّشارط بني املقوالت املعجم ّية واملقوالت
املكون
الوظيفية ،وهي مم ّثلة الجتامع اخلصائص املعجم ّية واخلصائص املقول ّية داخل ّ
العاميل (اللحياين  ،2013 ،ص.)14

املعجمي يف املنوال التوليدي األدنوي املقوالت
 -4تتشكّل بفضل اإلسقاط
ّ
املعجم ّية يف البنية ،وهي الفعل واالسم والصفة واحلرف (اللحياين،2017،
الوظيفي املقوالت الوظيف ّية ،وهي مقوالت
ص .)123وتتشكّل بفضل اإلسقاط
ّ
الرأس املصدري
اخلرة
ّ
خاصة ّ
حرة ومقوالت مق ّيدة .يم ّثل املقوالت الوظيف ّية ّ
ّ
والرأس جهة؛ ويم ّثل املقوالت الوظيف ّية املقيدة املقوالت املنشطرة
والرأس نفي ّ
ّ
خاصة تفكيك الترصيفة،وتفكيك املطابقة ،وتفكيك الفعل الضامر،
نذكر منها
ّ
وتفكيك املصدري ،وتفكيك املحدّ د (نفسه ،2017 ،ص.)93
يتم هبا بناء
 -5هندسة البنية تعني تصميمها ،وتوافق العمليات الرتكيب ّية التي ّ
اجلملة ( اللحياين ،2017 ،ص.)40

 -6يوافق املنوال األدنوي املرحلة الثالثة من تطور املقاربة التوليد ّية  ،وقد ظهرت
مالحمه يف موىف الثامنينات وبداية التّسعينات من القرن املايض ،وتواصل صداه إىل اليوم.
والربط العتبارات
ّ
طور أشكال التّعامل مع البنية النّحو ّية املعتمدة يف منوال العمل ّ
اقتصاد ّية غايتها تفادي التّعقيد واحلشو وبلوغ البساطة القصوى باختزال األجهزة.
تشكّل يف مرحلة أوىل يف الربنامج األدنوي بداية من سنة Minimalist(1995
 ،)Programوالربنامج األدنوي املعدّ ل سنة ، )Minimalist Inquiries( 1998
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ّ

ثم تلته مرحلة االشتقاق ال ّطوري ( )Derivation by phaseبداية من سنة ،2000
ّ
التطور يف صلب املنوال ليظهر يف مقال نرشه تشومسكي سنة /2005
واستقام هذا
ّ
 2008بعنوان «يف األطوار» ( .)On phasesوتواصل االهتامم هبذا املنوال ليظهر
نخص منها
يف أعامل كثرية درست خصائص البنية النّحو ّية وكيفية اشتغال ال ّلغة
ّ
ّ
بالذكر كتاب «علم اللغة» (The Science of Language, Interviews with
 )James McGilvaryالذي نرش سنة ( 2012اللحياين ،2017 ،ص.)131
املجردة  ،وقد لقيت هذه املقاربة اهتامما
السامت النّمطية ّ
-7ا لطراز هو مجلة من ّ
خاصة جورج الكوف يف كتابه:
كبريا عند عدد كبري من الدارسني نذكر منهم ّ
categories

what

things,

dangerous

and

Women,Fire

.)revealabout the mind, Lakoff Georges London .1987 (583 p

وقد استعمل كذلك داويت ( )Dowtyهذا املفهوم للتّمييز بني احلدود  ،وأقام
الربط
سمها مبادئ ّ
مقاربته عىل مبادئ مت ّيز بني الفاعل واملفعول واملنفذ والضح ّية ّ
السامت املم ّيزة لدورين حموريني مها املنفذ -النّمط (Le proto-
احلدّ ي .حدّ د ّ
 )agentوالضح ّية -النّمط ( .)Le proto-patientواعترب أن هذين الدورين
للتعرف عىل املبادئ التي تتحكّم يف االختيار النّحوي حلدود األفعال املتعدّ ية.
كافيان ّ
-8يتكون مصطلح ( )Prototypeيف اليونانية من ( )Protosالتي تفيد معنى
ّ
األول ،ومن ( )Tuposالتي تفيد النّمط.
ّ

-9صولة (عبد اهلل) :املقولة يف نظر ّية الطراز األصل ّية ،حوليات اجلامعة التونسية
 ،2002 ،عدد ،46ص .387 -369

ّ -10
جتل التمثيل عند املحدثني يف أشكال برص ّية خمتلفة يف البحوث الرياض ّية
واملنطق ّية كالتّمثيل الشجري والتمثيل باألقواس .وقد استفاد البحث ال ّلساين احلديث
من تلك البحوث ،فاهتم بمبحث التّمثيل بحثا عن الدّ قة العلم ّية وأصبح أحد أهم
القضايا التي يبحث فيها.ويعترب تنيار أبرز الباحثني الذين وظفوا هذا املبحث يف
أعامهلم وم ّثل البنى ال ّلسانية متثيال بنيويا برص ّيا يف صورة تفريعة (اللحياين، 2013،
ص ص .)56-48
175
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

املدونة النّحوية
وجيد ،هذا املبحث أيضا ،جذوره يف الرتاث النّحوي العتامد ّ
العرب ّية القديمة عىل التّمثيل ال ّلفظي اخل ّطي أداة من أدوات التّحليل وخري شاهد
عىل ذلك كتاب سيبويه الذي بناه عىل التّمثيل .وقد صدّ ر ّأول باب من كتابه حلدّ
أقسام الكالم بقوله  << :فالكلم  :اسم ٌٌ ،
وحرف جاء ملعنى ليس باسم وال
وفعل ،
ٌ
فعل .فاالسم ٌُ :
ٌ
حائط]  .وأما الفعل فأمثلة ُأخذت من لفظ
وفرس  ،و[
رجل ،
ٌ
أحداث السامء وبنيت ملا مىض وملا يكون ومل يقع وما هو كائن مل ينقطع .فأما بناء ما
ُث ُ ِ
وس ِم َع و َمك َ
مىض َ
اذهب واقتُل
وحدَ  .وأما بناء ما مل يقع فغنّه قولك آمرا َ :
فذ َه َ
ب َ
يذهب و َي ِ
ِ
وارضب ِْ ،
رض ُب .وكذلك بنا ُء ما مل
وخمبا َ [ :ي ْقت ُُل و]
ُ
رض ُب و ُيقت َُل و ُي َ
ِ
أحداث األسامء ،
أخربت  .فهذه األمثل ُة التي أخذت من لفظ
ينقطع وهو كائن إذا
َ
ستبي إن شاء اهلل .واألحداث نحو الرضب ِ واحلمد والقتل .وأما ما
وهلا أبنية كثرية ّ
وسوف  ،وواو القسم والم اإلضافة،
ملعنى وليس باسم وال فعل فنحوُ :ث َّم ،
َ
جاء ً
ونحوها >> ( سيبويه.)12 /1 ،
أقام سيبويه يف هذا النّص تعريفه ملفهوم الكالم واالسم والفعل واحلرف عىل
التمثيل ومل يقترص عند ضبطه هلذه املفاهيم عىل تعديد األمثلة فقط بل حرص عىل
تنبيه القارئ إىل املنهج الذي اتبعه يف حتديد هذه املفاهيم النّظر ّية وذلك باستعامله
لعبارة <<أمثلة>> مرتني.

تع ّلق مصطلح << األمثلة>> تارة بالنّامذج املم ّثلة للمقولة  ،وتارة أخرى بمفهوم
البنية باعتباره حمدّ دا ألصناف البنى الفعلية .وشمل التصنيف خصائص األصناف
املتعدّ دة داخل القسم الواحد ،واتّسع ليجمع أقسام الكالم الثالثة.
قو ُم>> و << َأ ُقو ُم>> و<<
الرؤوس املترصفة َ << :قا َم >> و << َي ُ
 -11من أمثلة ّ

ِ
عم >>
الرؤوس غري
املترصفة << َل ْي َس>> و << َع َسى>> و<< ن َ
ُق ْم >>  ،ومن أمثلة ّ
ّ
و<< بِ ْئ َس>> ( ابن الرساج .)76 /1 ،

 -12خيتلف مفهوم الفعل احلقيقي عند املربد عن مفهوم الفعل احلقيقي عند ابن
الرساج واألسرتاباذي ،فهو الفعل الذي ال يتعدى الفاعل إىل املفعول وهو قولك
«قام زيد وجلس عمرو وتك ّلم خالد» ( املربد  . )152 /3 ،الفعل غري احلقيقي عند
املربد ثالثة أرضب:
ذو القعدة 1440هـ  -يوليو  2019م
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األول الفعل املستعار ومتثله األفعال الالّزمة التي يكون فاعلوها يف احلقيقة
 ِّ
ِ
حلائ ُط>> و << َمر َض َبكر>>.
مفاعيل نحو << َم َ
ات َزيدٌ >> و<< َس َق َط ا َ
َان َع ْبدُ اهلل َأ َخ َ
 والرضب الثاين أفعال ّتدل عىل الزمان فقط نحو << ك َ
اك>>
و<< َأصبح َعبدُ اهلل َع ِ
اق ً
ال>>.
َ ْ

 والرضب الثالث أفعال منقولة يراد هبا غري الفاعل الذي جعلت له نحو <<الََأرينك>> وتأويله <<الَ َتكُونَن هاهنا>> ،فالنهي إنام هو للمتكلم كأنه ينهى نفسه
يف ال ّلفظ وهو للمخاطب يف املعنى (ابن الرساج.)74 /1 ،
خيتص بوروده
خيتص بوروده الزما  ،والثاين ّ
الرأس احلقيقي قسامن أحدمها ّ
ّ -13
متعدّ يا ( ابن الرساج  .)73 /1 ،يتم ّيز هذا الصنف من الرؤوس باخلصائص التّالية:
والزمان لذلك سمي رأسا حقيق ّيا.
 -رأس يدل عىل احلدث ّ

الرؤوس األفعال
 رأس يطلب مرفوعا ويكتفي به ويم ّثل هذا الصنف من ّالالّزمة  ،بخالف األفعال النّاقصة التي تفتقر إىل املرفوع واملنصوب معا.

الرؤوس األفعال
 رأس يطلب مرفوعا ومنصوبا ويم ّثل هذا الصنف من ّاملتعدّ ية .

الرأس الفعيل عىل زمن االنقضاء أو
 -14املعيار املظهري هو معيار بفيد داللة ّ
الفعيل بالصيغة.
الرأس
عدم االنقضاء ،وهو معنى يقرتن بتعجيم ّ
ّ

النووي ( )Nuclear roleهو دور يرد فيه العنرص املعجمي يف
 -15الدّ ور
ّ
الرؤوس
موضع حدّ  .واألدوار النوو ّية هي األدوار الدالل ّية الرضور ّية التي تطلبها ّ
الفعل ّية يف البنية النحو ّية  ،وترتاوح يف ال ّلسان العريب بني دور ( )1يوافق الدور الذي
يسند إىل الفاعل  ،و( )4أدوار وهي توافق األدوار التي تسند إىل الفاعل يف البنية
الالّزمة  ،وإىل الفاعل واملفعول يف البنية املتعد ّية إىل مفعول ،وإىل الفاعل واملفعول
األول واملفعول الثاين يف البنية املتعد ّية إىل مفعولني  ،وإىل املفعول الثالث يف البنية
ّ
املتعد ّية إىل ثالثة مفاعيل.
 -16حبِط البعري وحبِج  :هو أن ينتفخ بطنُه من أكل العر َف ِج (ابن يعبش / 4 ،
.)435
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-17الفعل الضامر ترمجة مقرتحة من أستاذ اللسانيات باجلامعة التونس ّية حممد
صالح الدين الرشيف لـ ( ،)Light Verbملا هلذا الفعل من قدرة عىل التنقل والصعود
يف بنية اجلملة ،وهو يقابل عند أستاذ اللسانيات باجلامعة املغرب ّية عبد القادر الفايس
الفهري الفعل اخلفيف.
Jespersen Otto,1965 , A Modern English Grammar on -18
. Histirical Principles, Part 6 , Morphology, London

Grimshaw Jane and Mester Armin 1988, Lights Verbs and -19
.Ө- marking , Linguistic Inquiry 19( 2): 205- 232
Rosen Sara,1998, Argument Structure and Complex -20
.Predicates, PhD thesis, Brandeis University

Butt Meriam and Gillian Ramchand , 2003 , Complex -21
aspectual Structure in Hindi/ Urdu, in Nomi Ertischik-Shir and
Tova rapoport (eds): The Syntax of aspect, oxford university
.Press

.Anjum let Sadaf write a letter -22

.Nadia wrote a letter -23

بسطنا مراحل اشتقاق البنية النّحو ّية واخترصناها لعدم حاجتنا إليها يف
ّ -24
هذا البحث.واقترصنا عىل إبراز موقع مقولة الفعل الضامر يف تشكّلها.

نظامي بني بنيتني بمقتضاه إذا كانت الواحدة كانت
-25التّشارط عالقة تالزم
ّ
األخرى ،دون أن يكون بني البنيتني تكافؤ بالرضورة ،فهو مفهوم يسمح بتفسري
ما جيعلنا قادرين عىل استبدال األبنية بعضها ببعض يف اخلطاب لتدقيق املعنى أو
األسايس من املعنى .ونعني التشارط ،يف بحثنا ،
حتسني الرتكيب ،مع املحافظة عىل
ّ
الرابطة بني اخلصائص الدّ الل ّية واخلصائص اإلعراب ّية يف البنية الواحدة فهو
العالقة ّ
يسمح بتفسري عالقة الدور الدّ اليل بالوظيفة اإلعراب ّية .والبحث يف التّشارط الدال ّيل
يب
والبنيوي داخل البنية الواحدة هو بحث يف نظام اشتغال األفعال يف ال ّلسان العر ّ
ّ

الفعيل تستمدّ من داللة
الرأس
 -26النّرش ( )Extentionعمل ّية توسيع حلدود ّ
ّ
الرأس.
ّ
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