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أفعال احلركة يف القرآن الكرمي من واجهة اللسانيات اإلدراكية «أتى» منوذجا
انداي دادپور* ،سيدحممدرضا ابن الرسول** ،حدائق رضائي
امللخص

***

1

اللسانيات اإلدراكية من اللسانيات احلديثة اليت أبصرت النور يف السبعينيات إثر التفاعالت النشيطة
اليت حدثت بني العلوم آنذاك .ومن الذين مشّروا عن سواعدﻫم ليخصبوا ﻫذا االجتاه« :ليكوف»،
و«لنكيكر» و«اتملي» و«فوكونييه» الذين وضعوا احلجر األساس للّسانيات احلديثة وسكبوﻫا يف أطر
متينة .تتأبط اللسانيات اإلدراكية قضية ﻫامة ﻫي دراسة عالقة اللغة والعامل يف الذﻫن البشري وكيفيات
ﻫذه العالقة املتمثلة يف الذﻫن عند االصطدام أبكداس املفردات واأللفاظ ،فال يكون إجناز ﻫذه املهمة إال
فتوزعت ﻫذه
على يد مسات تنظيمية ﻫي املقولة والتعددات الداللية واخلطاطات الصورية بشىت فروعهاّ .
تبني كيفيات الرؤية اإلدراكية مبا فيها من مؤشرات؛ التعددات الداللية
املقالة ،وصوالً لغايتها ،على حماور ّ
واخلطاطات الصورية واملقولة .مث جينح البحث حنو تطبيق ﻫذه املؤشرات على مقولتني مها «أتى»
كل من ﻫاتني املقولتني مبؤشر من املؤشرات اإلدراكية من دون
و«رفع» .واختصاراً للبحثّ ،
خصصت ّ
غريﻫا .وما توصل إليه املقال ﻫو أ ّن الفضاءات الداللية للمؤشر الفعلي «أتى» تتعدى حدود املعاين
املعجمية إىل معان أخرى فيصح أن يدخل ضمن الشرائح الداللية لـ «فَـ َع َل» مثّ تتسع داللته ليشمل
األمور السلبية من أمثال اجرتاء الفاحشة مث احلشر واحللف .وكل ﻫذه املعاين املستجدة تعمل على خلق
شبكة دالليّة متواشجة مسيكة لتكون خري عون على رصد االنسجام يف القرآن الكر.م.
كلمات مفتاحية :اللسانيات اإلدراكية ،املقولة ،التعددية الداللية ،اخلطاطة الصورية ،األفعال احلراكية يف
القرآن الكر.م
*  -طالبة دكتوراه ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة أصفهان ،إيران.
**  -أستاذ قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة أصفهان ،إيران( .الكاتب املسؤول) ibnorrasool@yahoo.com
***  -أستاذ مساعد ،قسم اللسانيّات ،جامعة أصفهان ،إيران.
اتريخ الوصول1395/08/21 :ﻫ.ش= 2016/11/11م اتريخ القبول 1396/03/07 :ﻫ.ش= 2017/05/28م
مستل من رسالة الدكتوراه.
 -1ﻫذا البحث ّ
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املقدمة
أفعال احلركة ﻫي األفعال اليت تتمحور دالالهتا حول احلركة واحلدث ،واحلركة اليت تدل عليها ﻫذه
األفعال مل تكن فيها مجيعاً على السواء ،بل ترتاوح بني احلركة االنتقالية والعشوائية والشاقولية والدائرية
وغريﻫا من احلركات والغاية اليت ترنو إليها ﻫذه احلركة تتفاوت وتتباين وﻫي تتجلى أكثر ما تتجلى يف
املؤشر احلريف الذي يقرتن ابملؤشر الفعلي فـ" خرج من" و"خرج إىل" خري مثال لتحديد كيفية احلركة عرب
تقنية التجاور فاألول يؤكد على احلركة املبدئية بتوسيط املؤشر احلريف "من" خالفاً للمؤشر احلريف الثاين
"إىل" الذي يقصد به التوجيه املقصدي .ومن أفعال احلركة ما تنعدم فيه احلركة املقصدية أو املبدئية
لتكشف عن ﻫندسة احلركة وكيفياهتا يف حنو" :مال" و"تبخرت" و"انثىن" فاملقصود ابحلركة يف ﻫذه األفعال
ليس االجتاه من مبدأ حمدد إىل مقصد مقصود ،بل كل ما يكون يف ﻫذه األفعال أهنا تكشف عن كيفية
احلركة وﻫندستها من دون أي حركة انتقالية صارخة .أما اللسانيات اإلدراكية فمن أحدث االجتاﻫات اليت
وجدت لنفسها حضوراً يف السبعينيات األخرية وﻫي اليت أشيدت قوائمها على أساس العالقات اليت
تتمظهر يف نطاق اللغة واإلدراك الذﻫين فبدون ﻫذه العالقات تنعدم إمكانية الفهم الصحيح للكينون
اللغوي؛ وﻫذه اللسانيات مستقاة من سائر العلوم وتتفاعل بصورة مستمرة معها وتزداد ﻫذه اخليوط
التواصلية قتامة عند ارتطام بعلم النفس والفلسفة والطب.
وﻫنالك قضااي جوﻫرية يف التحليل اإلدراكي للنص ودوهنا يبقى النص عقيماً مغلقاً التفتّح فيه وال
اتساع؛ ومن ﻫذه األسس ميكن اإلشارة إىل «املقولة» و«التعددية الداللية» و«اخلطاطات الصورية»
ولكل من ﻫذه األسس دورﻫا اخلاص يف نفخ املعىن يف قالب األلفاظ والرتاكيب .وامللحوظ أ ّن ﻫذه املباين
حلل
مل تكن مفككة العرى إذ ﻫنالك خطوط عريضة قامتة تلحق بعضها ببعض ويكون منها مفاتيح ّ
الشيفرات الداللية الغامضة للكثري من البىن الداللية والرتاكيب.
وال خيفى على أحد أن لألفعال دوراً حامساً يف البنيات النصية وال يوجد نص من النصوص إال وترى
فيه من كومة من األفعال تتكدس؛ ﻫذا والقرآن الكر.م ،ﻫذا املصحف الشريف ،قد نظر فيه كثري من
الدارسني ليكشفوا عن أسراره ومدى إعجازه إال أن ﻫذا احمليط الذي ال هناية ألمده والحدود إلعجازه
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يستعد أبن يكون حمطة الكثري من األاحاث احلديثة وكل احث اليزيده إال الكشف عن أبعاد وزوااي بقيت
خفية عن األنظار طيلة قرون.
استهدف ﻫذا البحث دراسة منوذج من أفعال احلركة «أتى » يف القرآن الكر.م من منظور
إدراكي؛ذلك أ ّن األفعال الثابتة تنعدم فيها الديناميّة إىل حد كبري وذلك بغية استكشاف املعاين الغائرة
وإزاحة الستار عن مدى فاعلية اللسانيات اإلدراكية يف املصحف الشريف.
األسئلة اليت حياول البحث اإلجابة عنها ﻫي:
 1ـ ما ﻫو مدى فاعلية اللسانيات اإلدراكية يف الكشف عن املعاين الغائبة ألفعال احلركة يف املصحف
الشريف "أتى" منوذجاً؟
 2ـ ما ﻫي اآلاثر اليت ترتكها التعددية الداللية يف بسط معاين "أتى" يف املصحف الشريف؟
 3ـ كيف تؤثر اخلطاطات الصورية على فهم معاين املؤشر الفعلي "أتى"؟
الدرس اللساين اإلدراكي يف القرآن الكر.م والسيما دراسة أفعال احلركة يساعد على الكشف عن
املعاين الغائبة و خلق األجواء الذﻫنية لدى املخاطب استكشافاً للمعىن واستجالئه.
مل تكن الدراسات السابقة اليت سبقت ﻫذه الدراسة كثرية إال أن ﻫناك عدداً من املقاالت ورسالة
متت بصلة مباشرة إىل البحث الراﻫن
جامعية واحدة متحورت حول اللسانيات اإلدراكية وإن مل تكن ّ
بتفاصيله؛ منها :مقالة الدكتور غسان إبراﻫيم الشمري حتت عنوان« :عن أسس اللسانيات املعرفية
ومبادئها العامة»؛ حتدث فيها الباحث عن األسس اليت حتيط ابللسانيات املعرفية أي اإلدراكية ومل تكن
دراسته دراسة توظيفية وما توصل إليه البحث ﻫو أن اللسانيات املعرفية هلا عالقة وطيدة مبكوانت الذﻫن
والبنيات اللغوية تنطلق من املبادئ اإلدراكية التصورية اليت تشغل حيّزاً كبرياً من اجلهاز املعريف العام لدى

اإلنسان وتتوحد اللسانيات املعرفية بشىت مراايﻫا يف اثلوث مبدئي ﻫو :مبدأ التعميم ،واملبدأ املعريف ،ومبدأ

دره أي املسماة بـ«علم الداللة اإلدراكي :املبادئ
التجسيد .ومقالة الدكتورة دخلوش جارهللا حسني ّ
والتطبيقات»؛ وقد قامت الباحثة يف مسعاﻫا بتبيني األطر النظرية للداللة اإلدراكية وقد أحلقت بعض
النماذج واألمثلة التطبيقية لتضخيم القيمة الداللية املتواجدة فيها وما استنتجته الباحثة من احثها يتلخص
يف أن إجنازات اللغة العربية وما تقدم به الباحثون يف أاحاثهم مل تعكس النظرية اإلدراكية كما ينبغي
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وأشارت الباحثة إىل أن الداللة اإلدراكية حتتوي على جمموعة من اآلليات أمهّها :استقبال املعطيات احلسية

النامجة عن تفاعل اجلسد والعامل واحمليط ،إنشاء تصورات انتزاعية من األمثلة احملسوسة ،تعلم كيفيات
االستجابة للتجربة احلسية وتسجيلها يف الذﻫن .وفصل خطاب الباحثة يف ﻫذا العمل ﻫو أن اللغة العربية
حتظى مبؤﻫالت ينبغي درسها من خالل اللسانيات اإلدراكية؛ ومقالة ليال شريفي املعنونة بـ«رويکردی

شناختی به يک فعل چند معنای فارسی» (رؤية إدراكية إىل الفعل الفارسي املتميز ابلتعددية الداللية)؛
وقد درست الباحثة يف مقالتها الفعل «سقط/افتادن» مث بينت املعىن حسب السياق وحسب العالقات
املركزية والالمركزية حيث عدت له مثانية معان سياقية غري مركزيّة .وتوصلت أخرياً إىل أ ّن البسط الداليل
والتوسيع املعنوي قد طرأ على الفعل "سقط/افتاد" وشبكته الداللية تشتمل على معاين عدة منها:
السقوط ،الفشل ،الرؤية ،الوقوع يف الورطة ،االمتالك ،احلركة البحتة.
وﻫنالك رسالة الطالب عماد عبد الرمحن خليل شليب املعنونة بـ «أفعال احلركة االنتقالية الكليّة لإلنسان

يف القرآن الكر.م ،دراسة داللية إحصائية» وقد درس الباحث فيها داللة أفعال احلركة االنتقالية لإلنسان يف
حتمس يف درسه وأرخى سدول فحصه على الغفر الغفري من أفعال احلركة يف القرآن
القرآن الكر.م وقد ّ
الكر.م وكان للمؤشر الفعلي «أتى» دور ابرز يف معطيات ﻫذه الرسالة وﻫو ميثل األفعال اليت تقع يف
شرحية دالال ت احلركة التقدمية خري متثيل .وقد أورد الباحث يف نطاق احثه التوجيهات احلراكية للمؤشرات
الفعلية وقد أشار بعناية وتدقيق فائق إىل املقصدية واملبدئية اليت ال مناص من استحضارمها يف الطقوس
الداللية ألفعال احلركة وكل ذلك أبسلوب رائع مستساغ مضرج احقائق خفية وردت يف حلقة رؤية الباحث
وطفت على سطح البحث وأنتجت حتليالً مشحذاً مفعماً ابجل ّدة والنضوج إال أن ﻫذا البحث يويل أدابره
عن املنظور اإلدراكي ومل يتكفل امتصاص الفضاءات الداللية وارتشافها حتت مظلة الرؤى اإلدراكية كما
نواه البحث الراﻫن.
أما الدراسات التقليدية اليت حتاول التمسك ابملبدأ اإلدراكي فتكاد تكون منعدمة انعداماً اتماً إالّ أ ّن
رؤية ابن جين لألفعال يف كتابه «اخلصائص» وما أورده يف تفسري املؤشر الفعلي "ضرب" يكتسب صورة
جديدة وكأنه يلج يف خضم الرؤية اإلدراكية.
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الدراسات اليت سبقت ﻫذه الدراسة ق ّدمت بضاعة ال أبس هبا يف ﻫذا اجملال إال أهنا ال ختتص ابجملاالت
القرآنية وجلّها وقفت على عتبة الرؤى النظرية من دون أن جتنح إىل توظيف األطر وتطبيقها يف ساحة
النصوص فما ابتدعته ﻫذه املقالة ﻫو توظيف أسس اللسانيات اإلدراكية يف اجتاه الكشف عن الكينوانت
الداللية يف القرآن الكر.م بغية الكشف عن اجلوانب اإلعجازية الكامنة يف الشبكات الداللية الغائرة.
أفعال احلركة
متييزاً ألفعال احلركة يشار إىل أ ّن احلركة مسة ابرزة هلذه األفعال .ﻫي تنايف السكون وتعين االنتقال من
مكان إىل مكان آخر وتتوزع دالالهتا وتتفرع بني أنواع احلركات املتواجدة «كاحلركات التقدمية والرجعية
والدائرية والعشوائية واحلركات من األعلى لألسفل» .1فاملؤشرات الفعلية حنو" :أتى" أو "جاء" أو "قدم"
تتأرجح معانيها بني كيفيات احلركة سواء كانت مبدئية أو مقصدية إال أن املؤشرات احلرفية اليت جتاور ﻫذه
األفعال ﻫي اليت تسفر عن كيفيات احلركة فـفي " جاء من" احلركة اليت يوجهه املؤشر احلريف "من" حركة
مبدئية تتبّني إثرﻫا كيفية اجمليء وﻫو جميء مبدئي خالفاً لـ "جاء إىل" الذي تنحرف قبلة داللته من املبدأ

لتوجه احلركة املقصدية .وﻫناك من األفعال ما تدل على احلركة الدائرية وتنعدم فيها صفة االنتقال انعداماً
ّ
شبه اتم فأبرز مثال هلذه احلركة الدائرية يتجلى يف املؤشر الفعلي "طاف" حيث تكون احلركة فيه دائرية
اسرتجاعية أما احلركة العشوائية فتتمظهر سافرة يف املؤشر الفعلي" :ضرب" حيث حركة الضرب وكيفياته

ليست حمددة يف أطر خاصة إال أ ّن الشحنات الداللية تدل على أهنا حركات ارتدادية .ومل تكن دراسة
أفعال احلركة تسمية حديثة واحث مستجد يف اللغة العربية ،بل ﻫنالك لغويون من أمثال الفاسي الفهري
فهو يتناول « أفعال احلركة يف إطار ازدواج العبارة يف الداللة على احلدث ،أو ما يصطلح عليه ابلصهر
واإلفراغ .وقدم مناذج صهر األدوار أو معجمتها يف الفعل .فهذا األخري يعرب عن احلالة والكيفية ،أو احلركة
تدىل ،فهذه األفعال تدل على
والكيفية كما يف طرح ،وضع ،ﻫجع ،مال ،اتكأ ،حت ّدر ،استند إىلّ ،
الوجود .ويرى الفاسي الفهري أن بعض ﻫذه األفعال ميكن أن تلتبس لتدل على احلركة إضافة إىل داللتها
على الكيفية» .2فالسمة النمطية ألفعال احلركة ﻫي احلركة والكيفية ومن دون ﻫاتني العنصرين تنعدم
 -1عماد عبد الرمحن خليل شليب ،أفعال احلركة االنتقالية ،ص .7
 -2أمحد بريسول ،داللة أفعال احلركة يف إطار املعجم املولد ،ص .91
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تسمية الفعل ابحلركة .فبعد إلقاء نظرة عابرة على ما تدل عليه أفعال احلركة يدور البحث وجهه حنو
اللسانيات اإلدراكية ليكشف عن وجهها أقنعة الغموض واإلهبام.
اللسانيات اإلدراكية :علم الداللة اإلدراكي
علم الداللة اإلدراكي الذي حيتجز قسماً معنياً من اللسانيات اإلدراكية يع ّد «من أحدث املباحث
اللسانية ...الذي يهتم ابجلانب العقلي والعمليات الذﻫنية والقدرات اإلدراكية املساعدة يف عملية حتليل
الكالم وفهم فحواه ،إذ إ ّن اللسانيات اإلدراكية هلا عالقة ابللسانيات النفسية واللسانيات الذﻫنية
واملهارات اإلدراكية الكثرية وفلسفة الذﻫن والذكاء االصطناعي وعلم النفس اإلدراكي» .1وانطلق ﻫذا
االجتاه على يد روش وليكوف ولنكيكر واتملي وفوكونيية.
توضح الكيفية اليت ترتبط هبا اللغة والعامل
واهلدف الذي ترنو إليها اللسانيات من وراء ذلك ﻫو أن « ّ

بعضها ببعض يف الذﻫن البشري ،لتبيان الصورة اليت يتعالق هبا التمثيل الذﻫين للجمل والتمثيل الذﻫين
للعامل وتندرج اللسانيات املعرفية يف ﻫذا اإلطار النطالقها من مسلمة ذﻫنية مفادﻫا أن اللغة الطبيعية بنية
معلومات مرمزة يف الذﻫن البشري ،أو ﻫي متثيل ذﻫين؛ ومن مث فإن املعلومات اليت حتملها اللغة مصوغة
ابلطريقة اليت ينظم هبا الذﻫن التجربة ،والميكن هلذه املعلومات املتجلية يف التمثيالت اللغوية أن حتيل على
العامل الواقعي كما يف النظرايت األخرى وإمنا على عامل مسقط انتج عن ﻫذه البنية ووليد التنظيم الذﻫين
املذكور ...فالبشر اليتحدثون عن األشياء إال بفضل امتالكهم متثيالت ذﻫنية عنها» .2فعليه اللسانيات
اإلدراكية تقدم فهم اللغة للمتلقي على أساس ما يدركه دركاً ملتصقاً ابلبيئة كما تكون ﻫذه العالقة
عكسية إذا كانت اللغة جتريدية فاملتلقي يلتقط املعىن االنتزاعي حسب ما تعطيه املفردة وترمسه يف ابله.
فعلم الداللة اإلدراكي على ما تصفه الدكتورة دزه يي «انبىن أساساً على التحليل املفهومي التصوري
لألنظمة اللغوية املستعملة ،استناداً إىل التجارب البشرية يف العامل واخليط املشرتك والرابط بني مجيع
القدرات العقلية الداخل ية ،مما يشكل قناة إدراكية أتويلية بني املدركات التصورية أو التخييلية واحلسية ألن

 -1دخلوش جارهللا حسني دزه يي ،علم الداللة اإلدراكي ،املبادئ والتطبيقات ،ص.54
 -2غسان إبراﻫيم الشمري ،عن أسس اللسانيات املعرفية ومبادئها العامة ،ص .1
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إنتاج املعىن ال يقتصر على البىن اللغوية وإمنا يتعداﻫا إىل شىت جوانب العقل» .1يوظف علم الداللة
اإلدراكي يف جماالت عديدة للمستوايت اللغوية لكن من أرقى وظائف ﻫذا العلم اليت جتلّت بشكل سافر
عند ظهور ﻫذه النظرية ﻫي وظيفة التوسيع الداليل الذي يتم عرب أنساق وتقنيات خاصة يف الدرس
اكي.
اإلدر ّ
أصول علم الداللة اإلدراكي
أشيد صرح اللسانيات اإلدراكية على أسس وقوائم رئيسة تساعد على فك الشيفرات الداللية
وتؤدي إىل إقامة عالقة متينة بني الدالالت املتباينة وتعطي منهجية مناسبة للتحليل واستقصاء يف نفقات
النصوص وغياﻫبها .وﻫذه اآلليات أو األسس ﻫي :املقوالت ،التعددات الداللية ،اخلطاطات الصورية.
أ ـ املقولة
أﻫم القضااي اليت تلفت األنظار يف واجهة اللسانيات اإلدراكية؛ وحدوثها يف الغالب
«املقولة» من ّ
كلي ميكن أن تكون حمموالً يف قضية ما .2واملقوالت :ﻫي ،كما جاء
حدوث إدراكي ـ ذﻫين .املقولة معىن ّ
يف املعجم الفلسفي ،احملموالت األساسية اليت ميكن إسنادﻫا إىل كل موضوع ،كاملقوالت العشر ألرسطو.

واحملموالت ﻫي معارف كلية ،كقولنا :احليوان ،حيث يشمل عدة أجناس كاإلنسان والفرس واجلمل
وغريﻫا ،مع أ ّن اإلنسان ليس ذاتياً ابلنسبة للحيوان ،ألنه ليس متام حقيقته وال جزءﻫا وال عرضاً خارجاً
3
الشمري ،جنس ينتمي إليه أنواع من
غسان ّ
عنها ،كما جاء يف  .فالفناجني ،كما جاء يف احث الدكتور ّ

الفناجني العميقة والضحلة والكبرية والصغرية ،وﻫو بدوره ينتمي إىل نوع أكرب منه ،ﻫو األدوات املنزلية.

والفنجان الكبري ليس ذاتياً ابلنسبة للفناجني ،ألنه ليس متام حقيقتها وال جزءﻫا وال عرضاً خارجاً عنها
فاملقولة تتناول جزءاً من حقيقة ما وتُبقي سائر األجزاء مفتوحة .فخلق املقوالت أو كيفية وضع بعض
األلفاظ يف إطار مقولة ما عملية تتوقف أكثر ما تتوقف على اإلجابة عن ﻫذا السؤال أﻫي أي لفظة
 -1املصدر السابق ،ص .52

 -2أمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،ص.1873
 -3حممدرضا املظفر ،املنطق ،ص.81
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تستأﻫل أبن تدخل ضمن ﻫذه الفئة اللغوية أو تلك؟ فعملية خلق املقوالت نشاط ذﻫين فاعل ال تتدخل
فيه إرادة اإلنسان يف الغالب .مثّ مشاكلة التجارب الشخصية ومتاﻫيها تؤدي إىل ردود أفعال مماثلة يف
الظروف املشاهبة فتوظيف التجربة السابقة للتصرفات الراﻫنة تعد احلجر األساس خللق املقوالت يف الذﻫن
لغوية كانت أم غري لغوية .1فالكوب الذي يشرب به املاء مثالً يتعلق مبقولة مميزة ميكن أن تدخل فيها
الزبدية إذا استعملت لشرب املاء .وانتقاء الزبدية كإحدى أعضاء مقولة الكوب أو ما خيص بشرب املاء مل
أيت سدى ،بل التجربة ﻫي اليت ترشد هلذا اخليار .فالزبدية ال تدخل ضمن مقولة الكوب إال بعد
توظيفها لشرب املاء فعندئذ تتماثل جتربة توظيف الزبدية وجتربة توظيف الكوب مما يسمح بتوسيع إطار
األكواب وإدخال الزبدية يف إطاره.
فالغموض مسة تطغى على «املقولة» ففي وضع الزبدية ضمن مقولة الفنجان مل نر حدوداً واضحة
املعامل تبني لنا اآلونة اليت تدخل الزبدية يف إطار مقولة الفناجني تبييناً دقيقاً ،بل ﻫي تتعلق ابلتجربة
وكيفيات التوظيف وﻫنالك عالقات وشيجة أو متوترة بعيدة بني أعضاء مقولة ما وتعنون ﻫذه العالقات
املتواجدة بني خمتلف أعضاء مقولة معينة حسب العالقات بـ«عالقة تشابه أسري»؛ وتتفرع املقوالت إىل
أقسام أمهها املقوالت الداللية واملقوالت الصرفية .2املقوالت الداللية تبحث عن املعاين املقرتبة اليت نتمكن
من تسميتها ابملعاين األسرية وتدرس الوجوه العالقاتية بينهما .أما املقوالت الصرفية فتفتش عن البىن
الصرفية املتجزرة يف املفردات وتسحب عن وجهها األغطية الداللية اليت توارت يف احلجاب عند سيطرة
البنية الصرفية عليها.
فهذه الرؤى اليت تدرس املقوالت مهما كانت ،تؤدي هنائياً إىل«إمكان وجود درجات من التعالقات
النمطية النموذجية بني خمتلف املعاين ،ومتييز بعض املعاين املركزية من أخرى مشتقة أو غري مركزية ويفرتض
للجر يف اإلضافة» .3فاملعىن النمطي النموذجي ﻫو
غاليم أن معىن امللكية يشكل املعىن النمطي النموذجي ّ
املعىن األساسي الذي تتبعثر املقولة ابنعدامه وتستحكم ابستحضاره فعند وضع العدسة املكربة على

 -1انظر :ليال شريفی ،رويكردى شناخىت به يك فعل چندمعنای فارسی ،ص .5
 -2انظر :املصدر نفسه ،ص .4
 -3املصدر نفسه.
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الرتاكيب اإلضافية يتبني أن امللكية ﻫي الركيزة األساسية فيها فعند الركون جبانب الرتكيب اإلضايف يف حنو:
"قلم علي" الواضح ﻫو تعلّق "القلم" بـ "علي" فهذا الرتكيب يتحلى ابخلصائص الرئيسة للرتكيب اإلضايف
فهذا الرتكيب يقرتب من املعىن النمطي النموذجي لتحليه ابملعاين األساسية للمقولة.
فاملقوالت تقدم لوحة من العالقات اليت تتواجد يف البىن الداللية أو الصرفية.
ب) التعدد الداليل
التعدد الداليل ﻫو من النشاطات اللغوية احلديثة اليت رفضت إىل حد كبري املشرتك اللفظي الذي عهد
قدمياً؛ وقد أاثر بني اللسانيني ما يسمى بـ رصد املعاين يف الشبكة الداللية اليت حتتوي على معىن مركزي
تليه معان ترتاوح بني القرب والبعد؛ «التعدد الداليل ظاﻫرة تتعلق بداللة وحدة لغوية معينة على عدد من
املعاين املتعالقة .وحياول اللسانيون املعرفيون االستدالل على أن التعدد الداليل اليقتصر على معاين
يعم خمتلف مستوايته .إنه أداة للتعميم عرب ظواﻫر
الكلمات ولكنه مسة أساسية يف النسق اللغوي عموماًّ ،

لغوية متمايزة ،متكن من الكشف عن الصلة العميقة والرابطة بني التنظيمات املعجمية والصرفية والرتكيبية.

وﻫناك أمثلة كثرية تدل على ورود ظاﻫرة التعدد الداليل عرب خمتلف مستوايت النسق اللغوي .وقد اعترب
مستوى الداللة املعجمية تقليدايً ،اجملال الذي حظي أبكرب قدر من االﻫتمام هبذا اخلصوص للكشف عن
تعدد دالالت الفعل الواحد ،مثل :ضرب زيد عمراً ،ضرب زيد يف األرض ،ضرب زيد احظ وافر يف
العلم».1
وال ينحصر التعدد الداليل يف املستوايت الداللية ،بل ﻫنالك تتفاوت الدالالت يف البنيات الصرفية
للمفردات؛ فمثالً صيغة التصغري ختضع للعديد من املعاين وكذلك أمساء الفاعل والصيغ الفعلية املتباينة
متهد الطريق لقبول كميات كربى من املعاين والدالالت.
ج) اخلطاطات الصورية
«اخلطاطات الصورية» تعين إطالق الصور اجملسدة على املفاﻫيم املعقدة العقلية واإلنتزاعية .ذلك أن
الذﻫن البشري يدرك األشياء املتجسدة مث ينقل إدراكه إىل أخرى املفاﻫيم االنتزاعية وذلك ليقرهبا زلفى؛
فهذه العملية اإلدراكية ختلق مفاﻫيم مستحدثة جتدر ابلدراسة والتحليل وإنه يوظف النماذج اللسانية
 -1غسان إبراﻫيم الشمري ،عن أسس اللسانيات املعرفية ومبادئها العامة ،ص  4و.5
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املتماثلة « .1وﻫي عبارة عن تصورات أولية مثل :االتصال والوعاء ،ذات داللة لكوهنا مشتقة من التجربة
قبل التصورية لدى اإلنسان ،أي من جتربة العامل اليت تبىن مباشرة بواسطة اجلسد البشري».2
وﻫذه العملية التماثلية حتتوي على قطبني؛ أوهلما حقل املصدر واثنيهما حقل اهلدف .وتتسامى
الدالالت يف الفضاءات الذﻫنية وامليادين اإلدراكية مبقارنة ملموسية حقل املصدر وجتريدية حقل اهلدف،3
وكثرياً ما يتعلق ﻫذا االجتاه ابجملازات واالستعارات املتواجدة يف الكينون اللغوي وتعمل ﻫذه اخلطاطات
الصورية يف أحايني كثرية على خلق املعاين املتعددة وإنشاء سلة دالالت متكاثفة تروق وتعذب.
واخلطاطات الصورية مل تكن أحادية اجلانب وﻫي تتوزع يف أطر متباينة أشهرﻫا اخلطاطات الصورية
التكثيفية واخلطاطات الصورية احلركية .األوىل متثل الفضاءات االنتزاعية الالمرئية على صورة جمسدة
مكثفة 4فمثالً يف مصطلح «تكاثفت علي اهلموم» فازدايد اهلم والغم أمر انتزاعي والكثافة تتعلق به لكن
لله ِّّم جسداً ضخماً حييط
ﻫاﻫنا التكاثف حل حمل االزدايد ليجسد هلذا املفهوم االنتزاعي ﻫيكالً وليجعل َ
بصاحبه.

أما اخلطاطات الصورية احلركية فرتسم للمفهوم الذي اليقع يف إطار أي حركة ،خفيفة كانت أو
شديدة صورة حركية فيمكن جتسيد ﻫذه اخلطاطة احلركية يف مثل «شرد ابيل» فتشويش البال وعدم الرتكيز
اليتمكن من الدخول يف دائرة األطر احلركية.
ﻫذه ﻫي األسس الرئيسة اليت بىن البحث بناءه عليها وأشاد هبيكل صرحه على زواايﻫا فيلج البحث
حالياً يف خضم املوضوع ليكشف عن دالالت املؤشر الفعلي "أتى" يف القرآن الكر.م من انفذة األطر
النظرية اليت وردت أعاله.
املقوالت يف القرآن الكرمي
املقوالت ﻫي آليات انتزاعية إدراكية تتبني إثرﻫا اخلطوط االشرتاكية املتواجدة يف العينات املتباينة وميكن
انتقاء مقوالت عدة حسب كيفيات البىن املختارة واملقوالت أساساً تنطلق من حذف احلدود بني أفراد كل
 -1راجع :ليال شريفی ،رويكردى شناخىت به يك فعل چندمعنای فارسی ،ص .8

 -2غسان إبراﻫيم الشمري ،عن أسس اللسانيات املعرفية ومبادئها العامة ،ص .7
 -3انظر :غسان إبراﻫيم الشمري ،املصدر نفسه ،ص  4و.5

 -4انظر :حممد راسخ مهند ،درآمدی بر زابنشناسى شناختی ،ص .69 -14

جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداهبا ،السنة الثامنة ،العدد السادس والعشرون

53

منها وما يُدخل طائفة من العينات اللغوية دون غريﻫا يف نطاق مقولة خاصة؛ ﻫو مستوى التقييم فهنالك

عينة منطية منوذجية حتتوي يف أحشائها على املواصفات الرئيسة لتلك املقولة مثّ أن أعضاء ﻫذه املقولة
تُنسق على أساس الدور العضوي الذي تلعبه يف املقولة فكل ما تقرتب من العينة النموذجية ترتفع قيمتها
وﻫي تقرتب أكثر ما تقرتب من العالقات العضوية األسرية حيث الوالدان مها رأس األسرة وكل فرد من
األفراد يتضاعف دوره انطالقاً من الوظيفة اليت يؤديها فإذا ما تتقارب وظيفته من الوالدين تتطور وترقى
قيمة مهمته ،فهنالك شبكة عالئقيّة شبه ﻫرمية إىل أن تصل إىل انتهاء القائمة الرأسية حيث يضمحل
الدور الوظيفي متاماً للطفل الرضيع أو الضيف مثالً وكذلك ابلنسبة إىل املقوالت اليت تبتعد عن النموذج
النمطي حىت تفتقد وظيفتها ويوزع ورف املقوالت القواعدية يف اللغة يف انشعابني؛ املقوالت البارزة
( ،)Prototypeواملقوالت املسترتة (. 1)Crypto type
أما املقوالت املسترتة فمقوالت مستعصية يف ذاهتا وﻫي كامنة يف البنيات التحتية ملقولة ما وتعمل على
رفع الستار عن زوااي غري مطروقة أو منسية للعينات املدروسة أو املؤشرات املنتقية ،فهذه املقوالت خالفاً
للمقوالت البارزة ليست شقلبة على سطح األلفاظ والبىن الطافحة ،بل ﻫي الغور يف الشحنات الداللية
الغائرة يف الكينوانت اللغوية وتظهر اجلوانب اخلفية فيها ،فهذه املقوالت جتتاز اللفظ إىل املعىن وﻫي
تتأرجح بني نضاخات املعاين لتكشف مستجداهتا وقنواهتا وتعطي أكلها ضعفني وﻫذه املقوالت تلزم على
الدارس دراسة عميقة شاسعة والقرآن الكر.م حيتضن رصيداً مثيناً من كال املستويني املسترت والبارز.
املقوالت املسترتة يف القرآن الكرمي
لدراسة املقوالت املسترتة البد من اجتياز مراحل وخطوات للحصول على الغاية املنشودة ،واخلطوات
ﻫي:
اخلطوة األوىل :انتقاء املقولة
للكشف عن الزوااي اخلفية املتواجدة يف الكينون اللغوي اختار البحث الكينون اللغوي "أتى" كمقولة
ليضع عدسته املكربة عليه وليبني منصاته الداللية؛ أن البحث انتقى ﻫذا املؤشر انتقاء دقيقاً ذلك أن
 -1انظر :حممد عموزاده مهديرجى ،نقش زابن در منود واقعيتها ،ص .11
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احلركة مسة ابرزة يف ﻫذا املؤشر كما أن الفعل "أتى" يستوعب مساحة الئقة يف القرآن الكر.م قياساً ألخرى
األفعال فهذا املؤشر من األفعال احلراكية اليت يضيف إىل النص كميات ﻫائلة من الدالالت الراقية ويتميز
مبيزتني؛
إحدامها التعالق الداليل املفتوح؛ ويعين ذلك أنه يتزحلق يف الفضاءات الداللية وتنبسط دالالته من
دون أن يكون حكراً على معىن واحد مضبوط يسد عليه أبواب اإلشعاع الداليل مثّ أن املؤشر الفعلي
"أتى" من األفعال املتواترة يف املصحف الشريف فيمكن أن يسمى ﻫذا اخليار ،اخليار املفضل واملقولة ﻫي
املعين يف العمل فهو رصد الشبكات الداللية املرصوفة فوق الكتل تبيناً ملستوايته
املقولة املرجحة ،أما ّ
التقيمية للكشف عن الداللة النموذجية يف ﻫذه املقولة.
اخلطوة الثانية :الكشف عن املعىن املعجمي للمقولة املنقاة "أتى"
بعد التفتيش عن املؤشر الفعلي "أتى" يف املعاجم يتضح أن املعىن القاموسي الذي يتميز به ﻫذا املؤشر
الينحصر يف نطاق ضيق ،بل إنه مرتامي األطراف يشمل العديد من املعاين فهذه الدالالت ﻫي :اجمليء،
القرب والدنو ،املرور بـ ،اإلﻫالك ،الفعل ،املباشرة ،االنتساب .1ﻫذه ﻫي املعاين املنتزعة من "أتى" وﻫي
جمردة من البناء للمجهول أو االستقرار يف بطون مزايدات وزنية خاصة إال أن انسيال ﻫذه املعاين املعجمية
العديدة من مؤشر فعلي متوحد ظهرت على منصة العناية بعد أن خضع املؤشر "أتى" لبعض التقالابت
المتت ابلوضع املعجمي
والصريورات من دون مسه للسياق أو الرتابط ابلفضاءات الذﻫنية اإلدراكية ألهنا ّ

بصلة اللهم إال فيما قل وندر؛ فمعىن املرور ابلشيء اليلحق بـ«أتى» إال بعد التحاقه ابملؤشر احلريف
«على»؛ وكذلك اإلﻫالك اليستنبط من الفعل «أتى» يف املعىن املعجمي إال إذا اقرتن بـ«على» وقد يتغري
املعىن تغرياً اتماً عند التالزم ابملؤشر االمسي «املرأة» و«القوم»؛ فاألول يضفي عليه معىن املباشرة والثاين
عمد معناه حنو االنتساب إىل القوم.
حني استقراء الشبكة الداللية املتواجدة يف املعىن املعجمي يصطدم املتلقي مباﻫية اجمليء يف أحشاء
مجيع أعضاء ﻫذه الشبكة فاملعىن املركزي لـ«أتى» ﻫو اجمليء فهو يعد رأس ﻫذه الشبكة املعجمية مث أن
بصيص ﻫذا املعىن أيلق يف مجيع ﻫذه الدالالت فالدنو ﻫو اجمليء إىل حيث يتقابل الشيئان عن كثب،
 -1راجع :إبراﻫيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،املادة  :أتي.
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املرور ﻫو اجمليء مع السري فهو أكثر انفعاالً وحراكية قياساً للدنو ،واملباشرة يتضح فيها اجمليء ابستحضار
الضار املفرتس يف أبشع حالة
جنسية خاصة من البشر أال ﻫي املرأة املهذبة ،مثّ اهلالك ﻫو جميء األمر ّ
متصورة وﻫو املوت الذي يدنو من الشخص حىت يسلبه احلياة فهو أرﻫب صورة اجمليء مث االنتساب إىل
القوم ﻫو اجمليء من مبدأ خاص إىل انحية أخرى والصيانة واإلحالة إىل تلك اخلصوصية وﻫذه الداللة
ذات جناحني ؛ جناح مادي وجناح آخر معنوي فالوراثة أو الوالدة املتجسدة يف االنتساب أمر مادي مث
الرؤى والفكر صور جتريدية غري مادية أما الداللة األخرية اليت تتعلق بقرارة ﻫذه الشبكة الداللية املعجمية
فهي داللة «أتى» على إجناز الفعل وكأن ﻫذه الداللة تتجرد من معىن اجمليء جترداً احتاً وتبقى على احلركة
التامة.
اخلطوة الثالثة :املستوايت اإلدراكية ملقولة «أتى» يف النص
الفضاءات الداللية للمؤشر الفعلي "أتى" يف ساحة النص الشريف تستوعب العديد من املعاين وﻫي
تتعدى حدود املعاين املعجمية إىل أخرى معاين شاسعة واسعة وﻫي تصنف كالتايل :الدنو ،واإلصابة
والقلع ،والعذاب ،والسوق ،واجلماع ،والعمل ،والطاعة واإلقرار ،واخللق ،واجمليء بعينه ،والظهور،
والدخول ،واملضي ،واملفاجأة ،والنزول .1واإلرسال .2وﻫنالك معاين أخرى مل تشر إليها كتب القواميس
القرآنية لكن البحث امتص معانيها من اآلايت القرآنية واسخلصها مما يدركه الذﻫن انطالقاً من السياق
وللمعاين اهلامشية والدالالت اجملازية دور الينكر يف توسيع الدالالت«حيث ينقسم املعىن يف تقسيمه العام
إىل قسمني؛ ويشري "الشاطيب ـ من بني علماء الرتاث ـ إىل ﻫذا التقسيم ابختيار مصطلحي الداللة األصلية
والتابعة كما يقول للكالم من حيث داللته على املعىن اعتباران من حيث داللته على املعىن األصلي ومن
3
﴿وأَل ِْق ما ِيف
حيث داللته على املعىن التبعي الذي ﻫو خادم لألصلي» فـ "أتى" يدل على "الصنع" يف َ
سِ
ِ
ِ
ث أَتى﴾ (طه .)20 :فمهما يفعله
ح ال م
ك تَـلْ َق ْ
اح ُر َح ْي ُ
ََيِينِ َ
صنَـعُوا إِ ممنا َ
ف ما َ
صنَـعُوا َك ْي ُد ساح ٍر َوال يـُ ْفل ُ
الساحر ويكابد يف صنعه فهو صنع عقيم غري انتج.

 -1راجع :مريزا حمسن آل عصفور ،القاموس الوجيز ملعاين كلمات القرآن الكرمي ،املادة :أتي.

 -2راجع :احلسني بن حممد الدامغاين ،قاموس القرآن أو إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي ،املادة :أتي.
 -3حممد ﻫادي مرادي ،وسيدة فاطمة سليمي ،الدالالت اهلامشية بني الدراسات الرتاثية وعلم اللغة احلديث ،ص.91
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فـ"حيث أتى" يتمسك يف داللته ابخليوط الداللية السابقة واليدركه الذﻫن إال عرب التزاوج الدقيق
الذي يقيمه بني "ما صنعوا" و"صنعوا" و"أتى" ذلك أن املعىن اليستقيم إذا أحكرت الدالالت يف املعىن
املعجمي واحنصرت .وتتميز يف الغالب ﻫذه الدالالت ابلثنائية الداللية ذلك أن "أتى" ﻫذا يصح أن
يدخل ضمن الشرائح الداللية لـ"فعل" كما يتمكن من الولوج يف دائرة "صنع" أيضاً إال أن الثاين أشد
تثبيتاً لآلية املذكورة فـ«فصنعهم ﻫو إبلقاء حباهلم وعصيهم وسحر أعني الناس ليكيدوا هلم فيكفرون مبا
أتى به موسى عليه السالم ويؤمنون بفرعون إهلا فيضلون الناس عن السبيل ،وﻫذا ما ابتدءوه فصاروا
يبدعونه ويبتكرونه ويصنعونه حيث مل يكن قبل ذلك موجوداً فسمي صنيعاً».1
مثّ معىن "أتى" عند اندماجه يف النص تتسع شبكة داللته حيث تشمل األمور السلبية أمثال فعل
الفاحشة واللواط أيضاً ،ما تفتقدﻫا الداللة املعجمية ومل تكن ﻫذه الداللة شاذة إذ تواترت يف النص
شةَ ما سبـ َق ُكم ِبا ِمن أ ٍ ِ
ِ
القرآين تواتراً ملحوظاً﴿ :ولُوطا إِ ْذ قَ َ ِ ِ ِ
ني﴾
َحد م َن ال َْعال َِم َ
ال ل َق ْومه أ َََتتو َن الْ َفاح َ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ
ِ
ِ ِ
(األعراف﴿ ،)80 :إِنم ُك ْم لَتَأتو َن ِ
س ِاء ،بل أَنْـتُ ْم قَـ ْوٌم ُم ْس ِرفُو َن﴾ (األعراف،)81 ،
الر َج َ
ال َش ْه َوة م ْن ُدون الن َ
ون النِ ِ
ِ
جال َش ْهوة ِمن ُد ِ
﴿أ َََتتو َن ُّ
ني ﴾ (الشعراء﴿ ،)165 :أَ إِنم ُك ْم لَتَأتو َن ِ
ساء ،بل
الذ ْك َرا َن م َن ال َْعال َِم َ
الر َ َ ْ
ال وتَـ ْقطَعُو َن ال م ِ
أَنْـتُ ْم قَـ ْوٌم ََتْ َهلُون﴾ (النمل﴿ ،)55 :أَئِنم ُك ْم لَتَأتو َن ِ
يل َو ََتتو َن ِيف ََن ِدي ُك ُم
الر َج َ َ
سب َ
ال ُْمن َك َر﴾ (العنكبوت .)29 :واإلتيان ال خيتص مبباشرة النساء ،بل صدق على االلتصاق ابلرجال حينما
تغلبهم الشهوة وتسيطر على كياهنم وﻫذا اإلتيان فعل سليب ترفضه النفوس الطيبة السليمة إال أن النص
ِ
ث لَ ُك ْم
ساءُُك ْم َح ْر ٌ
القرآين اليغمض عن التصريح هبذا املؤشر الفعلي يف املواطن الصحيحة وذلك حنو﴿ :ن َ
فَأتوا حرثَ ُكم أ م ِ
ث أ ََم َرُك ْم هللاُ﴾ (البقرة.)222 :
وه من ِم ْن َح ْي ُ
ََّن ش ْئـتُ ْم﴾ (البقرة )223 :و﴿فَِإذَا تَـتَطَه ْمر َن فَآتُ ُ
َْ ْ
مث احلشر يف ساحة القيامة من أخرى املعاين اليت تنساق مع السياق واإلدراك الذﻫين يف دراسة مقولة

اجا﴾ (النبأ)18 :؛ يعين فتحشرون مجاعات مجاعات؛ واحللف ﻫو املعىن الذي يطرأ
"أتى" ﴿فَـتَأتو َن أَفْـ َو َ
﴿قال لَن أُر ِسلَهُ مع ُكم ح مىت تُ ِ
ؤتون
على ﻫذه املقولة يف سورة يوسف عن لسان يعقوب عليه السالمَ ْ َ َ ْ ْ َ :
موثِقا ِمن مِ
اَّلل عَلى ما نَـ ُق ُ ِ
يل﴾ (يوسف:
ط بِ ُك ْم فَـلَ مما آتَـ ْوهُ َم ْوثَِق ُه ْم َ
اَّلل لَتَأتُـن ِمِن بِ ِه إِالم أَ ْن ُُيا َ
قال مُ
َْ
َ
ول َوك ٌ
 -1راجع :حممد جواد بالغي جنفي ،آالء الرمحن يف تفسري القرآن  ،ص .1234
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 ،)66فاإلتيان ابملوثق من هللا ﻫو احللف املقبول املعتمد عليه .1مث "الدخول" ﻫي الواجهة األخرى من
س الِِْبُّ ِِبَن ََتتوا
الواجهات الداللية اليت تتميز هبا املقولة املدروسة منها ما ورد يف سورة البقرةَ :
﴿ول َْي َ
ِ
وت ِم ْن أَبْـ َو ِابَا َواتمـ ُقوا م
حو َن﴾ (البقرة:
وت ِمن ظُ ُهوِرَها َوَٰلَ ِك من الِِْبم َم ِن اتمـ َق َٰى َوأْتُوا الْبُـيُ َ
الْبُـيُ َ
اَّللَ ل ََعلم ُك ْم تُـ ْفل ُ

 ، )189فإتيان البيوت يعين الدخول فيها والذاكرة توحي للمتلقي صورة الدخول حني استحضار ﻫذه
دق أبواهبا وورودﻫا بعد األنس أبﻫلها؛ والداللة
الشرحية فالطريقة الصحيحة للدخول إىل البيوت ﻫي ّ
األخرى ملقولة "أتى" ما ورد يف اآلية الكرمية﴿ :قَالُوا إِنم ُك ْم ُك ْنـتُ ْم ََتتونَـنَا َع ِن الْيَ ِم ْ ِ
ني﴾ (الصافات،)28 :
ليملوا الوز
وﻫي تعين أن املسئولني يوم القيامة يقصدون هبذه الكلمة أ ّن املصلني ﻫم الذين كانوا أيتوهنم ّ

إليهم ومل يكونوا ﻫم الذين أيتوهنم وﻫنالك تتسامى الداللة احلركية اجلهيّة للمؤشر الفعلي "أتى" فبعدما
يتساءل املسؤولون و«بعد أن انقطع أملهم يف معبوديهم ورؤسائهم و تبني هلم عجزﻫم عن املناصرة وصاروا
يتالومون بينهم «قالوا» األتباع لرؤسائهم «إِّنَّ ُكم ُكْنـتُم» يف الدنيا « َأتتونَنا َع ِّن الْيَ ِّم ِّ
ني» من طريق احللف
ْ ْ
فتقسمون ل نا أن دينكم ﻫو احلق ،ومتنعوننا عن اتباع الرسل ،وتزيفون لنا ما جاءوا به من عند رهبم حىت
أقنعتموان ،فأين اآلن ميينكم وأين ما وعدمتوان به؟ وﻫذا أوىل من أتويل اليمني ابلقوة والقهر أو ابخلري و
الربكة ،أي كنتم متنعوننا عن اخلري وتصدوننا عن اهلدى وتضللوننا عن احلق قهرا و قسرا ملا لكم علينا من
القوة و الغلبة ،و وصفت اليمني ابلقوة ملا يقع فيها من البطش ،و وصفت ابخلري ألهنا مشتقة من اليمن
أي الربكة»2واملدامهة أو اإلصابة والتعذيب ﻫي ما تشق عصا املعاين يف دراسة ﻫذه املقولة وقد تواترت يف
)
ِ (
﴿َنِِْت
اب
هللا﴾ األنعام ، 40 :أي أصابكم عذاب هللا ،و َ
القرآن الكر.م؛ حنو﴿ :قُ ْل أ ََرأَيْـتَ ُك ْم إِ ْن أ َََت ُك ْم َع َذ ُ
ص َها ِم ْن أَط َْرافِ َها﴾ (الرعد ،)41 :أي نعذب األرض ومن فيها ومن الشرائح الداللية اليت تنبثق
ْاأل َْر َ
ض نَـ ْنـ ُق ُ
﴿وإِ ْن َكا َن
من املؤشر الفعلي "أتى" يف الرؤية اإلدراكية ﻫي االستحضار والتواجد فـ "أتينا" يف اآليةَ :
ال َحبم ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل أَتَـ ْيـنَ ِابَا﴾ (األنبياء ،)47 :تدل على االستحضار أي أحضرانﻫا ،3حيث كل
ِمثْـ َق َ
األعمال اليت قام هبا الناس يف ﻫذه الدنيا حتضر آنذاك وال ترتك فيها شاردة وال واردة إال تعد احسبان

 -1راجع :عبدهللا بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ص .440
 -2عبد القادر بن مالحويش آل غازي ،بيان املعاين ،ج ،3ص .443

 -3راجع :عبدهللا بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ص .445
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ويرى الناس ما فعلوه مستحضراً أمامهم مث احلضور البحت ﻫي الداللة اليت حلت يف حمطة ﻫذه اآلية:
ِ
ني﴾ (املدثر)47 :؛ اليقني الذي ورد يف ﻫذه اآلية يعين املوت واملوت حيضر لدى امليت
﴿ح مىت أ َََت ََن الْيَق ُْ
َ
استحضاراً وجدانياً من دون أن تصور له حركة تتحقق يف اإلتيان واجمليء ،بل ﻫو استحضار فجائي يغمر
احملتضر يف اآلونة األخرية من حياته.

اإلنْس ِ
ان
ومضي الزمن ومروره نفس الداللة اليت تنبت على صعيد ﻫذه اآلية الشريفةَ :
﴿ه ْل أَتَى َعلَى ِْ َ
ِ
ورا﴾ (اإلنسان" ،)1 :ﻫل" يف ﻫذه الوحدة ينزاح عن داللته ليعرب عن
ني ِم َن الْد ْ
ح ٌْ
مه ِر ََلْ يَ ُك ْن َش ْيـئَا َم ْذ ُك َ
املضي فيكون املعىن قد
احلرف اليقيين "قد" وانزاح معىن "أتى" إثر ﻫذا التجاور املنزاح ليدل على املرور و ّ

مر على اإلنسان حني من الدﻫر مل يكن لإلنسان فيه ذكر أما االستماع فهو من املعاين الدمسة اليت أخذ
وسى﴾ (طه،)9 :
﴿ه ْل أ َََت َك َح ِديْ ُ
املؤشر الفعلي "أتى" نصيباً وافراً منه يف كثري من اآلايت منهاَ :
ث ُم َ
)
(
ِ
ض ْي ِ
اخلَ ْ ِ
ف إِبْـ َر ِاه ْي َم ﴾
﴿ه ْل أ َََت َك نَـبَأُ ْ
﴿ه ْل أ َََت َك َح ِديْ ُ
ث َ
اب﴾ صَ ، 21 :
َ
س موُروا الْم ْح َر َ
ص ِم إ ْذ تَ َ
ِ
يث ا ْْلنُ ِ
ود﴾ (الربوج.)85 :
(الذارايت ،)24 :و َ
﴿ه ْل أ َََت َك َحد ُ ُ
فاإلتيان الذي يدركه الذﻫن يف ﻫذه السياقات النصية يطوف يف دائرة ميكن التعبري عنه ابلدائرة احلركة
الصوتية والنقل التعبريي ففي ﻫذه اآلايت اليتحقق اجمليء للكينون البشري أو الكينون الوجودي على
يتم عرب النقل الصويت وادخاره يف الذاكرة مما يصدق عليه التأويل
الطرق املعهودة ،بل حتقيق ﻫذا اإلتيان ّ

ابالستماع أما اإلتيان فبمعىن اجمليء أكثر تواتراً قياساً بسائر الشرائح الداللية األخرى حنو﴿:قَالُوا أ ََو ََلْ
ات قَالُوا ،بلى﴾ (غافر ،)50 :و﴿وما ََتْتِي ِهم ِمن آي ٍة ِمن آاي ِ
ك ََتْتِي ُكم رسلُ ُكم ِابلْبيِنَ ِ
ت َرِبِ ْم﴾ (األنعام:
تَ ُ
ََ
ْ ُُ ْ َ
ْ َ ْ َ

 ،)4و﴿ولتأت طائفة أخرى َل يصلوا فليصلوا معك﴾ (النساء ،)102 :والكثري الكثري من اآلايت ورد
فيها "أتى" ليدل على اجمليء البحت من دون غريه من الدالالت؛ وذلك حنو اآلية ﴿ :فَأَتَـ ْوا َعلَ َٰى قَـ ْوٍم
)
(
يَـ ْع ُك ُفو َن َعلَ َٰى أ ْ ٍ م
مروا» 1والوصول ﻫي أخرى الدالالت
َصنَام هلُ ْم ﴾ األعراف ، 138 :فـ"أتوا على" يعين « ّ
)
ٍ (
﴿ح مىت إِذَا أَتَـ ْوا َعلَى َو ِاد
اليت أجنبها متوأمة السياق واإلدراك يف مثل ﴿أَتَـيَا أ َْه َل قَـ ْريَة﴾ الكهف 77 :أو َ
الْن ْمم ِل﴾ (النمل ،)27:ومن املعاين البديعة اليت يعتصره النص يف حضن اإلدراكات الذﻫنية ﻫو نزع ﻫذا
 -1جالل الدين حممد بن أمحد احمللي ،وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بکر السيوطي ،تفسري اْلاللني ،ص.170
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املؤشر الفعلي عن أي داللة معنوية ومتحضه آنذاك ليخلق فعالً تركيبياً مماسكاً ألخرى أدوات السياق
ِ
ص ُرََن﴾ (األنعام )34 :أو ﴿فَ َخ مر َعلَْي ِه ُم
ص َِبوا َعلَى َما ُكذبُوا َوأُوذُوا َح مىت أ َََت ُه ْم نَ ْ
وذلك حنو﴿ :فَ َ
س ْق ُ ِ ِ
ب﴾ (النحل)26 :؛ فـ "أاتﻫم نصران" يعين نصرانﻫم و"أاتﻫم العذاب" يعين
الْ م
ف م ْن فَـ ْوق ِه ْم َوأ َََت ُه ْم ال َْع َذا ُ
ع ّذبناﻫم وكأ ّن اإلتيان ينعدم متاماً يف ﻫذه الكينوانت الفعلية.

ﻫذه ﻫي املستوايت الداللية اليت تشع يف النص انطالقاً من السياقات النصية واألسورة اإلدراكية أما
مهمة البحث فهو تصنيف املعاين للمقولة "أتى" ونضدﻫا أساساً على احلمولة املعنوية اليت تضعها يف
أحشاء النص لكشف القناع عن وجه املعىن املركزي والعثور على املعىن النموذجي.
اخلطوة الرابعة :املعىن النمطي النموذجي وعلمنة 1املقولة
حتديد نوعية املقولة واملعىن النمطي النموذجي يتوقف أكثر ما يتوقف على تواتر العينة املعنيّة يف
املقولة2؛ ففي املقولة "أتى" املعىن املتواتر املتكرر ﻫو اجمليء  ،املعىن الذي حيطم رقماً قياسياً يف ﻫذه املقولة
فيمكن أن نطلق عليه املعىن النمطي النموذجي .ﻫذا الكينون الفعلي يتجزأ إىل ثالث عناصر إذ الذﻫن
ميفصله يف اخلاموس الداليل التايل :احلركة والدينامية ،االنسياق األمامي ،والدنو واالقرتاب ،الغياب
الزمكاين والظهور الزمكاين املتأرجح ،اخلاموس الداليل الذي تشاﻫد منعرجاته يف مقولة "أتى" نفسها.
أما احللقات الداللية هلذه املقولة فجلها فتتمحور حول اخلاموس الداليل الذي أحاط ابملعىن النمطي
النموذجي فالدنو واإلصابة والتعذيب والسوق واجلماع واملضي والنزول واإلرسال واحلشر والدخول
واإلحضار والوصول كلها تتضمن اجمليء من دون إسقاط أيقونة معنوية خاصة ،بل بزايدة مشهودة فمثالً
الدنو يعين اإلتيان إضافة إىل حتديد كيفية ﻫذا اإلتيان أبنه االقرتاب البحت الذي حيقق املشافهة واجملاهبة
للكينون الذي وجه إليه مثّ اإلصابة ﻫي حتقق للمجيء حىت االصطدام املخرب السالب ،مثّ السوق ﻫو
اجمليء إال أنه يفتقد الطواعية ،بل يسطر عليه الكراﻫية والقسر حيث يتحقق اجمليء بقيادة كائن أجنيب؛ مث
الظهور ﻫو جميء الكينون الغائب املتواري واإلرسال ﻫو اجمليء املستهدف الذي حيمل فاعله مهمة خطرية
على عاتقه وكأنه املأمور الذي اليتمكن من التقلص عما وّكل به ،أما النزول فهو اجمليء الذي يسفر عن
 -1العلمنة ﻫنا مبعىن وضع العالمة للمقولة لتأخذ مسة ابرزة مميّزة.
 -2انظرA Tyler, V Evans, The Semantics of English preposition, page 47 :
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الكيفيات احلراكية؛ فهو سهم يوجه من الفضاء املتصاعد إىل أن يسقط أو يتساقط مث احلشر يهندس فيه
تفشى يف الكينون املكاين مث الدخول ﻫو اجمليء مع
ﻫندام اجمليء فهو يعين استحضار وفد من الناس ي ّ
التغري املكاين وكذلك الوصول؛ فهذه احللقات الداللية تتصل اتصاالً شبه اتم ابلداللة املركزية وحتوم حوهلا
وتطوف بزايدة وﻫي تشكل مقولة إشعائية تتصل برأس املقولة بطرف الشعاع وتبتعد عنه بطرف آخر ؛ إال
أن ﻫذه األسرة الداللية تنفصل انفصاالً منقطعاً عن الرأس يف بعض الدالالت منها احللف واالنتفاع
واالستماع واملشاﻫدة اللهم إال بعد التفتيش يكبس على خيط ضئيل من العالقة اليت يتجلى بصيصها يف
زاوية من زوااي الثالوث الداليل فاالستماع ﻫو حركة الصوت واإلبصار يكمن يف طياته حركة بصرية غري
مرئية؛ فعليه يستنتج أن مقولة "أتى " تقدم بضاعة مسيكة من الدالالت وﻫي مقولة متوأمة ذات وجهني؛
وجه حتتشد فيه الدالالت اإلشعائية ووجه يبدو يف تصاميمه الدالالت االطرادية.
الدالالت اإلشعاعية ذو مكانية رفيعة يف ﻫذه األسرة وﻫي حتل املركزية األوىل خالفاً للدالالت
االطرادية اليت ترتاءى بثمنها البخس.
النتيجة
ما توصلت إليه ﻫذه املقالة املتواضعة إثر متابعة صريورات األفعال احلراكية يف القرآن الكر.م انطالقاً
من األسس اإلدراكية ﻫي:
 وقد كشف البحث أن البسط الداليل يف إطاريه الداخلي واخلارجي يتواجد يف املصحف
الشريف من خالل حتليله مقولة املنقاة "أتى".
 املؤشر الفعلي "أتى" تطغى عليه السمة احلراكية و يدل داللة مفتوحة يف القرآن الكر.م.
 تلعب اخلطاطات الصورية دوراً ابرزاً يف حتديد معاين ألفعال احلركة والسيما املؤشر الفعلي
"أتى" ذلك أن احلركة جانب إحيائي غري متجزئ عنه .واملعىن املعجمي خيلق شبكة داللية
ضيقة قياساً للشبكة الداللية اليت يوجدﻫا املؤشر يف أحشاء النص واملؤشر الفعلي "أتى"
يتميّز يف القرآن الكر.م ابملعىن "اجمليء" وﻫو يعد داللة منوذجية منطية إال أن ﻫذه املقولة يف
بعض أنساقها الوظيفية تتجرد عن معناﻫا األصيل "جاء" لتصبح حركة احتة وأصبحت
مقولة "أتى" مقولة مزدوجة تتضمن شبكة داللية إشعائية وأخرى شبكة داللية اطرادية.
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 يتمكن املؤشر الفعلي "أتى" االبتعاد عن معناه النمطي يف النصوص وأن يشق نطاق
الدالالت املعهودة وينزاح عن اخلطوات اليت صممت له الرؤى النظرية .وﻫنالك تقنية
التجاور الداليل مث الدالالت اهلامشية تساعد على تعرية الفعل من خصائصه املعهودة
ليتحول فعالً احتاً.
 تبني من حتليل معاين "أتى" أن الدالالت اإلشعاعية يف ﻫذا املؤشر ذو مكانية رفيعة يف ﻫذه
األسرة وﻫي حتل املركزية األوىل خالفاً للدالالت االطرادية اليت ترتاءى بثمنها البخس عند
معاجلة ﻫذه املقولة.
قائمة املصادر واملراجع
الکتب:
 .1القرآن الكرمي.
 .2آل عصفور ،مريزا حمسن ،القاموس الوجيز ملعاين كلمات القرآن الكرمي ،املأخوذ من املكتبة
الشاملة.
 .3آل غازي ،عبد القادر بن مال حويش ،بيان املعاين ،دمشق :مطبعة الرتقي1382 ،ﻫ.
 .4بريسول ،أمحد ،داللة أفعال احلركة يف إطار املعجم املولد ،الطبعة األوىل ،ليبيا :دار الكتاب
اجلديد املتحدة2013 ،م.
 .5بالغي جنفي ،حممد جواد ،آالء الرمحن يف تفسري القرآن ،قم :بنياد بعثت1420 ،ﻫ.
 .6البيضاوي ،عبدهللا بن عمر ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،
1418ﻫ.

 .7الدامغاين ،احلسني بن حممد ،قاموس القرآن أو إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي،
الطبعة الرابعة ،بريوت :دار العلم للماليني1983 ،م.

 .8راسخ مهند ،حممد ،درآمدي بر زابن شناسى شناخيت ،نظريه ها و مفاهيم ،هتران :مست،
1392ﻫ .ش.
 .9شليب ،عماد عبد الرمحن خليل ،أفعال احلركة االنتقالية الكلية لإلنسان يف القرآن الكرمي ،دراسة
داللية إحصائية ،ق ّدمت ﻫذه األطروحة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اللغة
العربية بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف انبلس ،فلسطني2010 ،م.
 .10عمر ،أمحد خمتار ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،القاﻫرة :عامل الکتب2008 ،م.
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 .11احمللي ،جالل الدين حممد بن أمحد؛ السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بکر ،تفسري
اْلاللني ،بريوت :مؤسسة النور1416 ،ﻫ.
 .12مصطفی ،إبراﻫيم واآلخرون ،املعجم الوسيط ،الطبعة اخلامسة ،طهران :مؤسسة الصادق،
1426ﻫ.
 .13املظفر،حممدرضا ،املنطق ،بريوت :دار التعارف2006 ،م.

الدورايت:

الدورايت العربية
 .14دزه يي ،دخلوش جارهللا حسني ،علم الداللة اإلدراكي :املبادئ والتطبيقات ،جملة اآلداب ،جامعة
صالح الدين أربيل ،العدد 2014 ،110م ،ص .70-51
 .15الشمري ،غسان إبراﻫيم ،عن أسس اللسانيات املعرفية ومبادئها العامة ،البحث املقدم للمؤمتر
الدويل للغة العربية الثالث ،مايو 2014م ،نسخة  ،PDFص  ،14-1املوقع:

www.alarabiahconference.org/modules/conference_seminar/index.php
?conference_seminar_id=83

 .16مرادی ،حممد ﻫادی؛ سليمی ،سيدة فاطمة ،الدالالت اهلامشية بني الدراسات الرتاثية وعلم اللغة
احلديث ،جملة العلوم اإلنسانية الدولية ،العدد 2013 ،20م ،ص .106-89

الدورايت الفارسية

 .17قائمی نيا ،علريضا ،زابنشناسى شناخىت و مطالعات قرآَّن ،ذﻫن ،مشاره  ،30اتبستان 1386ﻫ.
ش ،ص .26-3
 .18شريفى ،ليال ،رويكردى شناخىت به يك فعل چندمعنای فارسی ،جمله اتزهﻫاى علوم شناخىت،
سال  ،11مشاره 1388 ،4ﻫ .ش ،ص .11-1
 .19عموزاده مهديرجی ،حممد ،نقش زابن در منود واقعيت ها ،نشريه دانشکده ادبيات وعلوم انسانی
دانشگاه تربيز ،سال  ،47مشاره مسلسل  ،190هبار  ،1383ص .21-1
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افعال حرکتی در قرآن کریم از دیدگاه شناختی بررسى موردى "أتى"
نادیا دادپور* ،سیدمحمدرضا ابن الرسول** ،حدائق

رضائی***

چكیده
زبانشناسی شناختی یكی از رویكردهای نوین زبانشناسی است .در این رویكرد میتوان به روش
«لیكاف»« ،النگاكر»« ،تالمی» ،و «فوكونییه» اشاره داشت؛كسانی كه در جهتدهی زبانشناسی
شناختی گامهای مؤثر برداشته ،چارچوب آن را تنظیم كردند .زبانشناسی شناختی مسائل مهمی را
تحت پوشش قرار میدهد .این مسائل از رابطه زبان و جهان ذهن انسان و چگونگی پدیدار شدن این
روابط در واژگان ناشی میگردد .پردهبرداری از این مهم در سایه پرداختن به تكنیكهای تحلیل زبانی
چون «مقوله¬بندی» «چندمعنایی» «طرحوارههای تصویری» به منصة ظهور مینشیند .این پژوهش
برای برآوردن اهداف پیش رو و پردهبرداری از چگونگی تطبیق رویكرد شناختی در افعال حركتی قرآن
كریم مباحث خود را در سه محور چندمعناییها ،طرحوارههای تصویری ،و مقولهبندی توزیع میكند و
به منظور راستیآزمایی سه محور یادشده شاخص فعلی «أتى» را مورد بررسى قرار مىدهد .یافتههاى
پژوهش حاكی از آن است كه فضاهای معنایی فعل «أتی» چارچوب معانی قاموسی را میشكند و در
سطحی فراتر مطرح میگردد .بنا بر این شبكه معنایی «أتی» غیر از معنای اولیه «آمدن» شامل اعضای
دیگری از جمله :انجام كار ارتكاب گناه و سوگند خوردن میشود .
کلیدواژهها :زبانشناسی شناختی ،مقولهبندی ،چندمعنایی ،طرحوارههای تصویری ،افعال حركتی
قرآن كریم.

*  -دانشجوی دكتری ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه اصفهان ،ایران.
**  -استاد گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه اصفهان ،ایران( .نویسندة مسؤول) ibnorrasool@yahoo.com
***  -استادیار گروه زبان شناسی ،دانشگاه اصفهان ،ایران.
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Motion verbs in the Holy Quran from the perspective of
cognitive linguistics: The case of “ata” (i.e. to come)
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Abstract
Cognitive linguistics is a modern linguistic approach which emerged during
1970s. This linguistic approach is closely related to philosophy, psychology,
and other cognitive sciences. A number of scholars including Lakoff,
Langaker, Talmy and Fauconnier are among the leading figures in this field.
Cognitive linguistics discusses the relationship between language and
human mind and the way words are created in mind. To achieve this goal, it
focuses on topics including categorization, polysemy and image schema.
This article aims at studying motion verbs in the Holy Quran from a
cognitive perspective with a focus on the verb ata (to come). The results
show that motion verbs have an important role in providing the semantic
structure of the Quran and can help to reveal some fascinating aspects of
meaning construction in this holy book. The study also reveals that the
semantic network around the verb ata goes beyond the primary lexical
meaning of the verb. Accordingly, besides the primary meaning of ata, the
semantic network of this verb includes such meanings as "to commit a sinful
act" and "to swear".
Keywords: Cognitive linguistics, Categorization, Polysemy,
schemas, Motion verbs, the Holy Quran.
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