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ملخص البحث:
هذا البحث غايته بيان العمليات العقلية ّ
للذهن ؛ ليحصل عىل املفاهيم النحوية

فيكون
لكي حيتفﻆ هبا ثم يربط بعضها ببعض من طريق كشف العالقات فيام بينها ّ ،

تتوحد
جمموعة من املفاهيم العامة والتعريفات والقضايا والقواعد العامة التي
ّ
ﲨيع ًا يف علم النحو ؛ لذلك ﳞدف البحث إىل استحضار العمليات العقلية التي

أس َس عليها املفهوم يف النحو العريب .ذلك بدراسة النصوص النحوية القديمة
ّ
التي تتضمن إشارات وتلوحيات إىل ذلك .فيبدأ بفحصها وحتليلها من أجل كشف

مسري العقل يف حماوالته للحصول عىل املفاهيم النحوية  ،وحياول البحث أيض ًا ﹾ
أن

ﳚد العالقة بني املفاهيم النحوية والوجود اﳋارجي من طريق بيان مراتب وجود
املفهوم النحوي  ،فهي ترتبط مباﴍة باأللفاظ املستعملة التي تكون مصاديق ﳍا ،

وترتبط باألشياء اﳋارجية بصورة غري مباﴍة من طريق ارتباطها باأللفاظ التي
ﳍا داللة حقيقة منتز َعة من األشياء مباﴍة .وقد اتّضح ﹾ
أن املفهوم النحوي مفهوم

اعتباري وضعه ّ
الذهن من طريق املوازنة بني لفظني أو أكثر يف اجلملة لغرض

التفاهم والتعليم.
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Abstract
The objective of this research is to point out the mental process made
by the brain to attain the syntactic concepts to find out a group of basic
concepts. These basic concepts are linked to each other via revealing their
relations for formulating a group of definitions and rules that are all unified in syntax. In doing so، the researcher aims at identifying the mental
processes that produce the syntactic concept through studying the old
syntactic texts، which entail references to these processes . To achieve
these objectives، the researcher examines and analyzes the texts in focus to trace the mental processes by which the syntactic concepts are
attained.
Moreover ، there are attempts to elicit the relation between the syntactic concepts and the external existence through allocating the ranks of
the syntactic concept existence. It is concluded that the syntactic concept
is an abstract one made by the brain through comparing two or more utterances in the sentence or the structure for the sake of intelligibility and
learning.
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املفﻬوم النحوي
يتوجه البحث نحو
قبل البدء بتعريف املفهوم النحوي ال بدّ من تعريف املفهوم ثم ّ

تعريف املفهوم النحوي ؛ ّ
ألن املفهوم املق ّيد(املفهوم النحوي) يعتمد يف تعريفه عىل
املفهوم املطلق(املفهوم)إذ املق ّيد هو املطلق مع القيد.

فاملفهوم يف اللغة مأخوذ من((فهم الفاء واﳍاء وامليم علم الﴚء))( .)1فيكون
ويعني((تصور الﴚء من لفﻆ املخاطِب))( )2وصيغة مفهوم
الفهم بمعنى العلم
ّ

بمعنى معلوم ّ ،
ؤسس للدّ اللة
فيدل عىل ﳾء وقع عليه الفهم .هذا البيان اللغوي ُي ّ
االصطالحية.

املفﻬوم يف االصطالح
املجردة التي ُيدركها ّ
املجرد عن املادة
الذهن يف وجوده
يعني الصورة الذهنية
ّ
ّ

وألن تلك الصورة((حاصلة يف ّ
ّ
سميت باملفهوم))(.)3
وصفاهتا املحسوسة ؛
الذهن ّ

النحوي تلك الصورة الذهنية التي وضعها النحويون للتعبري عن األلفاظ
واملفهوم
ّ

ويعب النحويون القدماء عنه باملعنى أوباملفهوم من فاعلية أو مفعولية
يف الرتكيبّ .

إن ّ
ال عليه(ّ .)4
علت حركات اإلعراب دلي ً
الذهن اإلنساين فيه مفاهيم
وج ﹾ
وغريﳘا ُ ،

ليكون منها معرفته .وتلك
كثرية ُيدركها اإلنسان  ،وحيصل عليها من حميطه ؛
ّ
املفاهيم ﲨيعها تُقسم عىل األقسام اآلتية -:

 - 1املفاهيم احلقيقية(املاهو ّية)التي يأخذها ّ
الذهن مباﴍة عند رؤية ﳾء أو أشياء

خارجية .وﳍذه املفاهيم مصاديق تنطبق عليها  ،وهي األشياء اﳋارجية نفسها مثل

املعب عن ذلك القمر احلقيقي املوجود يف السامء .فلفﻆ قمر له معنى
مفهوم قمر ّ
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جاءت للنفس بوساطة العني  ،فصار أمام
أخذه العقل من صورة القمر التي
ﹾ

ّ
الذهن قمر خارجي هو املصداق  ،وصورة حسية للقمر  ،ومفهوم(صورة ذهنية)
للمصداق اﳋارجي  ،ولفﻆ قمر.

 - 2املفاهيم املنطق ّية التي تُنتزع من مالحظة املفاهيم األخرى يف ّ
الذهن وما ﳍا

(كيل) الذي يصف جمموعة من املفاهيم الكلية التي
من خصائص مثل مفهوم
ّ
تصدق عىل أكثر من مصداق خارجي كمفهوم اإلنسان والشجر ،فنقول :اإلنسان

الكيل وصف ًا ملفهومي  :اإلنسان والشجر املوجودين يف
كيل  ،فيكون
ّ
كيل والشجر ّ
ّ

كيل ؛ ألنّه يصدق عىل ّ
ّ
الذهن .فالوصف للمفهوم وليس للفﻆ  ،فمفهوم شجر ّ
كل

جدت يف املاﴈ أو احلاﴐ أو ستوجد يف املستقبل .وإذا قيل :
شجرة خارجية ُو
ﹾ

كيل ُفرياد مفهوم الشجر املوجود يف ّ
الذهن يتصف بصفة الكلية  ،واستحق
الشجر ّ

فالكيل أيضا˝ مفهوم لكنه وقع
تلك الصفة لقابليته لالنطباق عىل مصاديق كثرية.
ّ
وصف ًا ملفهوم حقيقي آخرمثل انسان وشجر وغريﳘا.

العقيل بني املصاديق والعالقات
 - 3املفاهيم الفلسف ّية املنتز َعة باملوازنة والتحليل
ّ

املنتزع بعد موازنة عقلية بني شيﺌني يكون وجود
بينهام مثل مفهوم العلة واملعلول َ
أي ّ
الفلسفي له منشأ انتزع منه يف
أن املفهوم
أحدﳘا متوقف ًاعىل وجود اآلخر( )5ﹾ
ّ
حدثت موازنة قام هبا العقل بني أمرين
اﳋارج  ،ولك ﹾن ليس انتزاع ًا مباﴍ ًا بل
ﹾ

وتسهل عميلة انتزاع املفاهيم
ُصحح إجراء تلك املوازنة ،
ّ
خارجيني بينهام عالقة ت ّ

من النظر إىل العالقات بني األشياء يف اﳋارج.

بعد ﹾ
نت حقيقة املفاهيم املتداولة يف العلوم بخصائصها وبصفاهتا يأﰐ السؤال:
أن تب ّي ﹾ

أين تقع املفاهيم النحو ّية بني األقسام املتقدّ مة ؟
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اجلواب ّ
أن املفاهيم النحوية ال تدخل يف حقل املفاهيم احلقيقية املاهو ّية إذ ال

مصداق خارجي تنطبق عليه  ،فاملبتدأ واﳋب والفعل والفاعل و املفعول به و احلال

تعب عنه
و التمييز وغريها ال يوجد ﳾء
خارجي مستقل تُنزع منه هذه املفاهيم أو ّ
ّ

مباﴍةً .فلو أخذنا مفهوم(الفاعل) وذهبنا نبحث عن ﳾء خارجي يكون مصداق ًا
ﳍذا املفهوم فإنّنا مل نجد شيﺌ ًا يصدق الفاعل عليه .وكذلك املفاهيم النحوية األخرى

ليس ﳍا ﳾء تنطبق عليه يف اﳋارج .فمهام بحثنا يف اﳋارج عن مصداق أو مرجع
ﳍا ال نقف عىل ذلك ؛ ّ
خارجي  ،ومل توضع
ألن هذه املفاهيم ك ّلها مل تُنتزع من ﳾء
ّ

خارجي.
لﴚء
ّ

ألهنا ال تكون صفات للمفاهيم األخرى يف
وليست هي من املفاهيم املنطقية ؛ ّ

الذهن  ،فمفهوم(جزئي) وصف ملفهوم حقيقي آخر حﴬ يف ّ
ّ
الذهن  ،ولكونه
خارجي واحد وصف بأنّه جزئي مثل  :مكة و خاتم األنبياء
ينطبق عىل موجود
ّ

بأهنا مفاهيم جزئية.
والعراق وغريها من املفاهيم التي ﳍا مصداق واحد .فنصفها ّ

أ ّما مفهوم فاعل أو نائب فاعل أو مفعول فال يكون وصف ًا ملفهوم آخر ُوجد يف
حممد فاعل  ،وال يصح ﹾ
الذهن .أي ال يصح ﹾ
ّ
أن نقول  :مفهوم
أن نقول  :مفهوم ّ

رجل خبّ .
حممد ورجل من املفاهيم احلقيقية التي ت ُّبني حدود تلك
ألن مفهومي ّ :

نتزعت منها  ،وال تتصف بالفاعلية وال املفعولية وال غريها،
األشياء اﳋارجية التي ُا
ﹾ

ألهنا مفاهيم ليست ﳍا عالقة بالرتكيب واالستعامل وال ارتباط ﳍا باملفاهيم النحوية.
ّ
أن تكون املفاهيم النحوية من املفاهيم االعتبار ّية التي يصطنعها ّ
يبق إال ﹾ
الذهن
فلم َ

عام يف العقل
 ،فيجد عند التفكري هبا عالق ًة بينها وبني غاية اللغة من البيان والكشف ّ

من املعاين  ،فيضعها لتحقيق تلك الغاية  .فاملفاهيم النحوية جعلها العقل من أجل
البيان واملعرفة والتمييز بني أجزاء الكالم .وهي تستند بطريق غري مباﴍ إىل الواقع.
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ّ
إن للعقل قدرة عىل املوازنة بني األمور احلقيقية وكذلك بني األمور االعتبارية

علمه  ،و ُييﴪ هبا لغتَه .ولوال هذه
يتوصل هبا إىل إدراك مفاهيم جديدة يسمو هبا ُ

القدرة ما استطاع ﹾ
ولض ّيق عليه إذ ما اختذ منه
أن يضع مفهوم ًا يف علم من العلوم ُ ،

وسيلة للتعبري عن أفكاره  ،ومصاديق املفاهيم النحوية هي األلفاظ املوجودة يف
الرتكيب املفيد  ،ولكي تتضح طريقة انتزاع املفاهيم النحوية ينبغي ﹾ
يتبني أمام
أن ّ

الباحث الوجود ومراتبه وعالقة املفاهيم النحوية بذلك  .وهل ﳍا وجود ؟
ُيقسم الوجود عىل أقسام( )6هي :

 -1الوجود اﳋارجي مثل وجود اإلنسان واحليوان والشجر والشمس والقمر
وغريها.

 -2الوجود الذهني وهي قوة من قوى النفس توجد فيها املفاهيم ك ّلها.
 -3الوجود اللفظي وهو وجود نطقي حيصل حني ُينطق باأللفاظ لتُحﴬ املعاين.

ّ
حي ِﴬ اللفﻆ
 -4الوجود الكتايب وهو الكتابة
واﳋط وصور األلفاظ  ،وهو وجود ُ ﹾ
ّ
ويدل عليه.

ثم نذكر أقسام املفاهيم النحوية يف النحو العريب ليكتشف البحث طريقة حتصيل كل
قسم وحده وهي :

 -1املفاهيم املفردة وهي معاين األبواب النحوية املستقل بعضها عن بعض مثل
املبتدأ واﳋب والفعل والفاعل ونائب الفاعل واحلال والنعت والتمييز واملضاف
واملجرور واملفعول به واملفعول فيه وغريها.
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 -2املفاهيم املركبة من أكثر من مفهوم مثل اجلملة االسمية واجلملة الفعلية
وأساليب النهي واالستفهام والتمني والرتجي والنداء واألمر وغريها.

القسم األول تكون طريقة تكوينه عىل النحو اآلﰐ  :ﳚد ّ
الذهن أمامه جمموعة من

ليكون منها مع غريها من األلفاظ ﲨ ً
ال مفيدة
األسامء يف اللغة  ،فيأخذ منها ما يشاء ّ

لتدخل يف التداول والتفاهم .وملا تتبع النحويون االستعامل العريب وضعوا املفاهيم
والقواعد النحوية يف علم النحو  ،وإذا تأمل الباحث يف كالمهم ﳚد إشارات إىل

قدرة العقل عىل إنتاج املفاهيم النحوية  ،لذلك يبدأ البحث بقراءة النصوص التي
تتضمن تلك الرؤية العلمية يف بحث املفاهيم النحوية .وحياول ﹾ
أن يكشف مسارات

ّ
الذهن يف إﳚاد تلك املفاهيم  ،ومن املفاهيم املفردة التي تُدرك عن طريق املوازنات

العقلية بني األلفاظ ما يأﰐ :
1ـ املبتدأ

وهو مفهوم نحوي يأخذه ّ
الذهن عندما يرى ارتباط لفﻆ بلفﻆ آخر واقرتانه به يف

فيسمى اللفﻆ األول مبتد ًأ واللفﻆ الثاين خب ًا((وﳘا ماال َي ﹾغنَى واحد منهام
ﲨلة ،
ّ

واملبني عليه .وهو
االسم املبتدأ
عن اآلخر  ،وال ﳚد املتك ﱢلم منه بدّ ًا .فمن ذلك
ﱡ
ُ

قولك عبدُ اﷲ أخوك))(.)7

ّ
إن املبتدأ اسم يسند إليه اسم آخر يف املثال(عبد اﷲ أخوك) وال يستغني عن

منتزع بطريقة مالحظة لفظني(عبداﷲ) و(أخوك) بينهام ارتباط واقرتان
خبه .وهو َ

ليكونا ﲨلة مفيدة .فيكون لفﻆ (عبداﷲ) مبتد ًأ ولفﻆ (أخوك) خب ًا .ولكل واحد
؛ ّ

منهام معنى ّ
يدل عىل موجود خارجي حقيقي وهو شخص اسمه عبداﷲ يعرفه
١٨٥
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يدل عىل ّ
املتك ﱢلم  ،فمصطلح املبتدأ يف النحو ّ
كل لفﻆ يرتبط بلفﻆ آخر يكون خب ًا

له  ،ويرتبط بصورة غري مباﴍة بﴚء خارجي عن طريق ارتباطه املباﴍ باللفﻆ
املوضوع للداللة عىل ذلك الﴚء اﳋارجي .ولو قلنا  :العلم نافعّ .
فإن العلم هو
املبتدأ الدّ ال عىل حقيقة خارجية موجودة ومتح ّققة يف نفوس العلامء ؛ إذ العلم ملكة

متّحدة مع ذات العامل .ونافع هو اﳋب الدّ ال عىل صفة للعلم متم ّثلة بﺂثاره اﳋارجية
مثل سمو النفس ووضوح الطريق وبناء احلياة.

فمفهوم (املبتدأ) ّ
يدل مباﴍة عىل لفﻆ (عبداﷲ)  ،ويرتبط املبتدأ لذلك بالشخص

اﳋارجي عن طريق ارتباطه باالسم الدّ ال عليه .ولفﻆ (عبداﷲ) يرتبط مباﴍة

باملسمى اﳋارجي ؛ ألنّه انُتزع منه مباﴍ ًة أي ّ
أن الواضع وضع اسم(عبداﷲ) عندما
ّ
فسامه هبذا االسم .واليمكن ﹾ
أن حيصل الذهن عىل
شاهد ذلك الشخص يف اﳋارج ّ ،

مفهوم املبتدأ ما مل توجد ﲨلة فيها اسم ُيطلق عليه هذا املفهوم ّ
ألن((املبتدأ ال بدّ له

من خب  ،واﳋب ال بدّ له من مبتدأ  ،فلام كان ّ
كل واحد منهام ال ّ
ينفك من اآلخر

 ،ويقتﴤ صاحبه عمل ّ
كل واحد منهام يف صاحبه))( .)8ويمكن ﹾ
أن يكون املبتدأ

يف ّ
كل مثال من االستعامل مفهوم ًا جزئي ًا ؛ ألنّه ينطبق عىل لفﻆ (عبداﷲ) يف املثال
يتحول إىل مفهوم كيل ينطبق عىل ّ
كل اسم يتصف بصفات املبتدأ التي
املقدَّ م .ولكنه ّ

أي استعامل فصيح .ويمكننا ﹾ
نبني مراتب وجود املبتدأ عىل
ذكرها النحويون يف ّ
أن ّ
النحو اآلﰐ

١٨٦

املـبــتــدأ
االستعامل

الوجود اللفظي الوجود الكتايب

ﹲ
صادق .الصورة اللفظية
حممدﹲ
ّ
لكلمة(حممد)
ّ

الكتاب
ُ
مفيدﹲ .

(حممد)
كتابة ّ

الصورة الكتابية

الصورة اللفظية كتابة(الكتاب)

لكلمة(كتاب) الصورة الكتابية
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يبدومن اجلدول ّ
أن املبتدأ له وجود يبدأ باالستعامل يتم ّثل باألسامء التي ينطبق

حممد والكتاب والقمر والشمس واملاء وغريها.
عليها مفهوم املبتدأ  ،مثل أسامء ّ

فيكون مفهوم املبتدأ مرتبط ًا مباﴍة هبذه األسامء أي بالوجود اللفظي الذي ُينطق

عند االستعامل يف تراكيب مفيدة .وهذه األلفاظ ﳍا وجود كتايب عىل الورق أو يف

وحيﴬها
جهاز حيفﻆ الصورة الكتابية لﻸلفاظ  ،وهذا الوجود حيفﻆ لنا األلفاظ ُ
؛ ّ
وحيﴬ الصور اللفظية للذهن  ،والوجود اللفظي
لتدل عىل الوجود النطقي ُ ،
ُحيﴬ الصور الذهنية أو املفاهيم إىل الذهن .وهذه املفاهيم واملعاين ّ
تدل مباﴍة

والذهن ﳚعل مفهوم املبتدأ عا ّم ًا ينطبق عىل ّ
عىل املوجودات اﳋارجيةّ .
كل لفﻆ
يتصف بصفات املبتدأ .فهو مفهوم ّ
كيل وهذه الصفة العامة(الكلية) نجدها يف أحد

ﱡ
وعرضته ﳍا ،
تعريفات املبتدأ
وهو((كل اسم ابتدأته  ،وعريته من العوامل اللفظية ّ ،
وجعلته أوالً ﹴ
لثان  ،يكون الثاين خب ًا عن األول  ،ومسند ًا إليه))(.)9
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يكونه
لذلك ك ّله يرتبط املفهوم النحوي باأللفاظ مباﴍة  ،فهو مفهوم اعتباري ّ

الذهن ّ
ليدل عىل األلفاظ التي تُركّب مع ألفاظ ُأخر تكون خب ًا يف اجلملة االسمية.

ويرتبط بصورة غري مباﴍة باملوجودات اﳋارجية عن طريق ارتباطه املباﴍ باألسامء

تعب عن تلك املوجودات اﳋارجية.
التي ﳍا مفاهيم حقيقية ّ
2ـ اﳋب

هذا املصطلح جعله النحويون يف علم النحو بوساطة عملية عقلية إذ يقوم ّ
الذهن

باملوازنة بني لفظني مرتبطني مع ًا يف عالقة داللية لتكوين ﲨلة مفيدة .واللفﻆ اآلخر

ُأطلق عليه مفهوم املبتدأ  ،فيكون اﳋب مفهوم ًا نحوي ًا ّ
يدل عىل اللفﻆ الذي((هو

قائمّ .
فإن املستفاد من هذه
اجلزء املستفاد من اجلملة .وذلك أنّك لو َ
قلت  :زيدﹲ ﹲ

اجلملة إنّام هو اإلخبار عن زياد بالقيام))(.)10

ُيشري النص إىل ّ
أن اﳋب مفهوم ُيؤخذ من معرفة الرابطة بني لفﻆ (زيد) ولفﻆ (قائم)

يف النسبة اﳋبية إلﳚاد ﲨلة مفيدة  ،فاللفﻆ األول ُخيب عنه  ،واللفﻆ الثاين ُخيب به ،

فيسمى األول مبتد ًأ والثاين خب ًا .فكلام ُوجد لفﻆ املبتدأ يف اجلملة حﴬ إىل الذهن

مفهوم اﳋب للمالزمة بينهام  ،واﳋب له وجود لفظي ووجود كتايب ووجود ذهني
ووجود خارجي بوجود مصاديق ألفاظه احلقيقية  ،فاﳋب مفهوم نحوي له حضور

يف املراتب الوجودية اآلتية :

١٨٨

الـخبـــــر
االستعامل

الوجود اللفظي الوجود الكتايب الوجود
الذهني

قائم.
زيدﹲ ﹲ

الصورة
اللفظية

املاء بار ﹲد.

الصورة اللفظية الصورة
الكتابية
ل(بار ﹲد)
ل(بار ﹲد)

ل(قائم)
ﹲ

الصورة
الكتابية

ل)قائم)
ﹲ

الصورة
الذهنية

(مفهوم)
قائم
مفهوم
(بارد)

الوجود اﳋارجي
اتصاف زيد
بالقيام
يف اﳋارج

اتصاف املاء
بالبودة

ّ
تكون مع املبتدأ ﲨل ًة مفيد ًة  ،فهو
إن اﳋب ينطبق ويصدق عىل األلفاظ التي ّ

مفهوم نحوي ُينتزع من تلك األلفاظ بعد مالحظة ارتباطها مع األلفاظ التي ينطبق
عليها املبتدأ  ،فاﳋب ّ
يدل مباﴍة عىل األلفاظ التي تستعمل مع ألفاظ أخرى لتُخب

عنها وتسند إليها  ،فيقال يف اجلملة (زيدﹲ قائم) عند التحليل النحوي  :زيد مبتدأ
وقائم خب  ،ويف اجلملة ( :املا ُء بار ﹲد) املاء مبتدأ وبارد خب .واللفظان(قائم وبارد)

مصداقان ملفهوم اﳋب انتزعه العقل منهام ومن غريﳘا من األلفاظ املستعملة يف

اللغة العربية .فعندما نسمع لفﻆ اﳋب نفهم أنّه معنى نحوي يعني جمموعة ألفاظ

ألن اﳋب((هو ّ
ترتبط بالفاظ ُأخر يف ﲨل مفيدة ُخيب هبا عن األسامء األخرى ؛ ّ
كل
ما أسندته إىل املبتدأ  ،وحدّ ﹾث َت به عنه))(.)11

ويرتبط اﳋب باﳋارج عن طريق ارتباط مصاديقه باألشياء اﳋارجية  ،فلفﻆ

(قائم) هو خب ّ
يدل عىل صفة الذات التي اتصفت بالقيام يف وجودها اﳋارجي
١٨٩
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 ،وصفة القيام ليس ﳍا وجود خارجي مستقل بل هي متّحدة بوجود زيد عندما
فعل القيام فاتّصف هبذه الصفة احلقيقية .ولفﻆ (بارد) خب مفهومه ّ
يدل عىل صفة

املاء اﳋارجي  ،وهي صفة حقيقية موجودة ومتّحدة بوجود املاء يف اﳋارج .فكتابة

ُثبت هذين اللفظني والنطق بالكلمتني(قائم و بارد)
الكلمتني (:قائم و بارد) ت ﹾ

تُوجد مفهوم(قائم) ومفهوم(بارد) يف الذهن .وهذان املفهومان ّ
يدالن عىل احلقيقة
اﳋارجية للقائم والبارد وملا كانا مصداقني من مصاديق اﳋب ارتبط مفهوم اﳋب

بوساطتهام بتلك احلقائق اﳋارجية.
3ـ الفاعل

من املفاهيم األساسية يف النحو وضع للداللة عىل األلفاظ التي تأﰐ يف اجلمل

املفيدة  ،وتظهر طريقة انتزاعه بمالحظة اللفﻆ الذي هو مصداق للفاعل مع لفﻆ

ُعرف الفاعل ّ
تدل عىل خطوات
آخر ُيطلق عليه الفعل .وهذه بعض النصوص التي ت ّ

التفكري يف وضع هذا املفهوم .فالفاعل((اسم رصيح أو مؤول به  ،أسند إليه فعل أو

مؤول به مقدّ م عليه باألصالة  :واقع ًا منه أو قائ ًام به))(. )12

مضمن معناه تا ّم مقدَّ م فارغ غري مصوغ للمفعول
و ُع ّرف ب((املسند إليه فعل أو
ّ

جر
وهو مرفوع باملسند حقيقة إن خال من((من)) و((الباء)) الزائدتني وحك ًام إن ّ
بأحدﳘا أو بإضافة املسند .وليس رافعه اإلسناد خالف ًا ﳋلف  ،وإن قدّ م ومل ِ
يل

يفﴪه الظاهر خالف ًا ملن
ما يطلب الفعل فهو مبتدأ  ،وإن ول َيه ففاعل فعل مضمر ّ

خالف))(.)13

وهذا يعني ّ
أن مفهوم الفاعل ُانتزع باملوازنة بني لفظني ال يستغني أحدﳘا عن
١٩٠

اآلخر يف تكوين تركيب مفيد .اللفﻆ األول مقدَّ م واللفﻆ الثاين َ
مؤخرعنه  ،فهو

فاعل بالقياس إىل فعله املسند إليه  ،ومل ُيؤخذ مفهوم فاعل مباﴍة من لفﻆ خارج

الرتكيب((ألن الفاعل ﴍط حت ّقق معنى فعله ّ ،
ّ
وأن الفاعل قد أسند إليه غريه))

( .)14وبمعرفة الفعل ُي ّ
ستدل عىل فاعله باملالزمة بينهام((وذلك ّ
أن اإلنسان قد يرى
مﴬوب ًا أو مقتوالً وال يعلم من أوقع به ذلك الفعل من الﴬب أو القتل ّ ،
وكل
واحد منهام يقتﴤ فاعال˝ يف اجلملة))( .)15فالعملية العقلية يف تكوين مفهوم الفاعل

هي املوازنة بني لفظني أحدﳘا ُيطلق عليه مفهوم الفعل و اللفﻆ اآلخر ُيطلق عليه
مفهوم الفاعل بلحاظ العالقة واالرتباط بينهام يف اجلملة برشوط خاصة ّ
لكل واحد

مفص َل ًة.
من اللفظني ذكرها النحويون ّ

معني يف ﲨلة مثل( :يكتب
ومفهوم الفاعل يكون خاص ًا عندما يطلق عىل لفﻆ ّ

األديب قص ًة) .فإذا قلنا  :األديب فاعل بمقارنته بلفﻆ يكتب وهو الفعلّ .
فإن
ُ

مفهوم الفاعل هنا مفهوم جزئي مصداقه لفﻆ (األديب)  ،ولفﻆ األديب له صورة

كتابية وصورة نطقية ومفهوم ذهني ووجود خارجي انتزع منه مفهوم األديب وهو
يعممه الذهن فيكون
الشخص الذي عنده موهبة الكتابة .وهذا املفهوم اجلزئي ّ

مفهوم ًا عام ًا ينطبق عىل األلفاظ التي تأﰐ بعد ألفاظ األفعال يف اجلمل وتسند

إليها مع ﴍوط الفاعل  ،فتكون له مصاديق كثرية بعدد األلفاظ املستعملة أو التي

ستستعمل يف الكالم الفصيح.

واملصاديق التي ينطبق عليها مفهوم الفاعل كثرية جدّ ًا  ،ولكن ُيمكن ﹾ
أن ُيم ّثل ﳍا

بمجموعة من األلفاظ لتوضيح داللته العامة عن طريق بيان صدق انطباقه عىل
جمموعة من األلفاظ .وهذا التمثيل ال يمنع من وجود ألفاظ أخرى تكون من
١٩١
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مصاديق مفهوم الفاعل  ،فمن األلفاظ الواقعة فاع ً
ال يف ﲨلة ما يأﰐ :
حممد بنجاحه.
يفرح ّ
أفرحني الربيع.
تفرح األزهار برؤيتك.
هل تفرحون يف القراءة ؟
مفكرا أخوه بمصريه .
يا
ً
أنت سعيدﹲ أبوك.
(حممد  /الربيع  /األزهار  /الواو/أخوه /أبوك) ك ّلها ُيطلق
يف هذه اجلمل ألفاظ ّ

عليها مفهوم الفاعل ؛ ّ
ألن مفهوم الفاعل صار مفهوم ًا عا ّم ًا يصدق عىل هذه األلفاظ

وغريها  ،وهذا املفهوم يرتبط باحلقيقة اﳋارجية بوساطة مصاديقه مثل لفﻆ األزهار

منتزع من مشاهدة األزهار اﳋارجية  ،فمفهوم الفاعل ارتبط مباﴍة
الذي له مفهوم َ
بلفﻆ(األزهار)  ،وارتبط باألزهار اﳋارجية احلقيقية عن طريق اللفﻆ الدّ ال عليها ،
وهذا التحليل الداليل يكشف أمرين :

وأبوك)انتزعت من معرفة
(حممد والربيع واألزهار والواو وأخوك
ﹾ
 -1مفاهيم ّ :

أشياء حقيقية يف اﳋارج وهي الشخص والفصل واألزهار واملخا َطبون.وأخو
املخا ّطب ،وأبو املخا َطب .وهذه مفاهيم ماهوية ت ُّبني ماهية تلك األشياء الواقعية .

 -2مفاهيم  :فعل وفاعل انُتزعت من معرفة العالقات الرتكيبية بني األلفاظ
١٩٢

املقدَّ مة يف اجلمل عن طريق املقارنة بني الفعل وفاعله إذ ال يكون فعل من غري فاعل

يف اجلملة الفعلية .وهي ليست ماهوية(حقيقية) بل مفاهيم اعتبارية حصل عليها

الذهن باملقارنة بني ألفاظ الرتكيب املفيد.
4ـ الفعل

وهو من املفاهيم التي يناﳍا ّ
فيسميه فع ً
ويسمي
ال
الذهن باملقارنة مع لفﻆ آخر ،
ّ
ّ

اللفﻆ اآلخر فاعالً .وهذه احلركة الذهنية ُيشري إليها النص((وأما الفعل فام كان

مستند ًا إىل ﳾء  ،ومل ُيسند إليه ﳾء))( .)16وكذلك ُيوحي هبا قول ابن هشام يف

تعريفه الفاعل بأنّه ((اسم رصيح أو مؤول به  ،أسند إليه فعل أو مؤول به مقدّ م عليه

باألصالة  :واقع ًا منه أو قائ ًام به))(ّ )17
فالذهن يربط بني لفظني يف عملية اإلسناد ،

والفعل يشمل األلفاظ التي ُخيب هبا عن الفاعل  ،وهناك مالزمة بني الفعل والفاعل
الذهن  ،ويبني عىل أساسها املفاهيم ؛ ّ
ُيدركها ّ
ألن((الفعل البدّ له من الفاعل))

()18

فيقول ّ :
مفصلة يف النحو  ،واللفﻆ الثاين فاعل
إن اللفﻆ األول فعل وله صفات ّ

لذلك الفعل وله ﴍوط وصفات مذكورة يف النحو أيض ًا .ومفهوم الفعل مفهوم

كل لفﻆ ُأسند إىل فاعل أو نائب فاعل  ،وهو ّ
عام يصدق عىل ّ
يدل عىل تلك األلفاظ
الواقعة حتته عندما تستعمل يف ﲨل  ،فتكون من مصاديقه التي يتصل هبا مباﴍة

تعب عن األحداث اﳋارجية  ،وحتكي عنها مباﴍة
بداللته عليها  ،وهذه األلفاظ ّ

وحتﴬها بوساطة معانيها  ،ولتقريب طريقة استحضار مفهوم الفعل وارتباطه
باأللفاظ مباﴍة وارتباطه باﳋارج عن طريقها نرسم اجلدول اآلﰐ :

١٩٣
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الـفـعــل
االستعامل

الوجود اللفظي

الوجود
الكتايب

الوجود
الذهني

الوجود
اﳋارجي

قرأ العامل
الكتاب

الصورة النطقية

كتابة (قرأ)

مفهوم (قرأ)

فعل القراءة
الصادر

ل(قرأ)

سمعت اﳋب الصورة النطقية كتابة (سمع) مفهوم(سمع)
ُ
ل(سمع)

عن العامل

فعل السمع
الذي قام به
املتك ﱢلم

الذهن بعد ﹾ
إن اللفﻆ(قرأ) ينطق به املتك ّلم فتكون له صورة نطقية حتﴬ يف ّ
ّ
أن

تصل إليه عن طريق السمع أي يسمع قراءة العامل أو عن طريق البرص عندما يرى
العامل وهو يقرأ  ،وله صورة كتابية عندما ُيكتب اللفﻆ عىل ورقة  ،وله معنى ينتزعه
ّ
الذهن حني ترى النفس ذلك الفعل يف اﳋارج بالبرص أو تسمعه بقوة السمع  ،وهذا

املعنى األخري ُأخذ من االتصال باحلدث اﳋارجي مباﴍة  ،ويبقى ّ
يدل عليه عندما

ُيسمع يف الكالم ؛ ّ
ألن كثرة االستعامل جتعل بني اللفﻆ ومعناه رابطة قوية  ،فك ّلام

ُسمع اللفﻆ ُفهم معناه.

لذلك ُيعدﱡ مفهوم الفعل النحوي مفهوم ًا اعتباري ًا للداللة عىل لفﻆ (قرأ) الذي

ال له وهو(العامل) وقد وضعه العقل بعد ﹾ
أسند إىل لفﻆ آخر يكون فاع ً
أن أخذه من
اجلملة  ،ومل ُيؤخذ من لفﻆ مفرد كام يف املفاهيم الرصفية .وهذا املفهوم ارتبط مباﴍة

فصارت بني الفعل واللفﻆ الدّ ال
بلفﻆ (قرأ) يف املثال ؛ ألنّه وضع للداللة عليه ،
ﹾ
١٩٤

عليه عالقة اقرتانية  ،فك ّلام قرأنا ﲨلة وفيها لفﻆ(قرأ) وبعده فاعل أو ألفاظ أخرى
أسندت إىل فاعل أو نائب فاعل علمنا ّ
أن هذه األلفاظ يف اجلمل هي أفعال  ،فط ّبقنا
ﹾ

عليها مفهوم الفعل .وهذا اللفﻆ (قرأ) انتزع من الفعل اﳋارجي الذي قام به العامل.

فالفعل النحوي ليس له مصداق خارجي بل له لفﻆ ُيطلق عليه مصطلح(فعل)
 ،وهذا اللفﻆ(قرأ) له حقيقة خارجية ينطبق عليها  ،فيكون البحث يف املفهوم

النحوي بحث ًا يف األلفاظ وصفاهتا وعالقات بعضها ببعض .وليس بحث ًا خارجي ًا

ً
منشأ إلﳚاد املفاهيم احلقيقية
يف الوجود اﳋارجي  ،وإنّام يكون الوجود اﳋارجي
وضعت ﳍا ألفاظ يف اللغة  ،وهذه األلفاظ منها ُأخذت
 ،وهذه املفاهيم احلقيقية
ﹾ

املفاهيم النحوية .والبحث عندما يذكر الوجود اﳋارجي ال يعني ّ
أن هذا الوجود

هو هدف البحث النحوي أبد ًا بل الوجود اﳋارجي له مدخل يف إﳚاد ألفاظ اللغة

ُ
التي هي اﳍدف من البحث النحوي ُ ،
منشأ أللفاظ
فذكر الوجود اﳋارجي ؛ ألنّه

اللغة احلقيقية املستعملة يف املخاطبات  ،ولوال اﳋارج ما استطاع الذهن ﹾ
أن ُيوجد

مفهوم ًا واحد ًا.
5ـ املفعول به

مصطلح نحوي ُأخذ بالنظر إىل لفﻆ له عالقة بفعل وقع عليه وتع ّلق به( )19والفعل

يتعدّ ى ويرتبط بلفﻆ واحد أو لفظني أو ثالثة ألفاظ  .فتُسمى هذه األلفاظ املرتبطة

بالفعل مفعوالت هبا ّ ،
فالذهن ينتزع مفهوم املفعول به من النظر إىل األلفاظ التي
تتعدّ ى إليها األفعال يف الرتكيب .ومن األمثلة التي ت ُّبني طريقة انتزاع هذا املفهوم ما
يظهر يف اجلدول اآلﰐ :
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املفعــول بــــــه
اجلملة

الوجود اللفظي

ُ
الطفل
أكل

الوجود
الكتايب

الوجود الذهني

الوجود

صورة
نطق(تفاحة)

كتابة (تفاحة)

مفهوم تفاحة

اﳋارجي
التفاحة احلقيقية

تفاح ًة
أعطيت
ُ
الفقري ثوب ًا
أعلمتُك
َ
الصدق
نافع ًا

صورتا
نطق(الفقري/
ثوب ًا)
صورة نطق

كتابة(الفقري /مفهوما(الفقري /الشخص الفقري
ثوب ًا)
ثوب ًا)
والثوب
كتابة

مفاهيم

(الكاف/
(ك/الصدق( /ك/الصدق/
الصدق/نافع ًا)
نافع ًا)
نافع ًا)

املخا َطب/
الصدق

يف النفس /النفع
يف اﳋارج

ّ
إن املفعول به يف النحو مفهوم عام ُيقصد به ﲨيع األلفاظ التي تتعدّ ى إليها األفعال.

يف(أعطيت الفقري
وهي مفعول واحد كام يف ﲨلة(أكل الطفل تفاحة) أو مفعوالن كام
ُ
َ
الصدق نافع ًا) فتكون ألفاظ (تفاحة والفقري وثوب ًا
ثوب ًا) أو ثالثة مفاعيل كام يف(أعلمتُك

والكاف والصدق ونافع ًا) من مصاديق مفهوم املفعول به  ،وقد وضعه النحويون بعد
وارتبطت هبا .ولوال وجود هذه الرابطة ما
مالحظة األلفاظ التي تعدّ ت إليها األفعال
ﹾ

متكنوا من وضع مفهوم املفعول به ؛ لذلك ُيعدّ هذه املفهوم من املفاهيم النحوية التي

تُدرك برؤية األلفاظ يف الرتكيب.
١٩٦

ّ
عىل((كل اسم تعدّ ى إليه فعل))(.)20
ويكون هذا املصطلح مفهوم ًا عام ًا ينطبق
وبوساطته نستطيع ﹾ
أن نفهم الكالم  ،ونم ّيز ألفاظ املفعول به من غريها من األلفاظ

التي تكون مصاديق ملفاهيم نحوية أخرى.
6ـ التمييز

إن هذا املفهوم وضعه الذهن بعد ﹾ
ّ
أن أدرك ألفاظ ًا تأﰐ يف اجلملة ت ُّبني إهبام ًا

وغموض ًا فيها  ،وذلك االسم يتصف بصفات منها التنكري وتبيني ما قبله ذكرت يف
هذا التعريف للتمييز .وهو((نكرة يأﰐ بعد الكالم التّام ُ ،يراد به تب ّيني اجلنس))(.)21

ّ
إن مفهوم التّمييز ُأطلق عىل اللفﻆ الذي يقوم ببيان الغرض للمخا َطب  ،فباملوازنة

بني اﳋطاب املتعدّ د الوجوه عند تلقيه وتفهيم املتلقي ُانتزع مفهوم التّمييز ؛ ليكون

تفسري ًا ألحد االحتامالت يف ذلك اﳋطاب  ،فتُن ّبه املخا َطب عىل املراد  ،ففي(:طاب
زيدﹲ ) فعل الط ّيبة مسند إىل زيد  ،ويف هذه اجلملة ُحيتمل أشياء كثرية طيبة عند زيد

رفعت االحتامالت
قلت :طاب زيد نفس ًا.
َ
كلسانه وقلبه وصديقه وغريها .فإذا َ

وتبني ّ
أن الطيبة لنفسه ومرتبطة هبا يف الوجود اﳋارج لزيد.
األُخر ّ ،

ممّا تقدّ م يف التحليل يتّضح ّ
أن املفاهيم النحوية املفردة تُنتزع باملوازنة العقلية بني

لفظني مرتبطني مع ًا يف تكوين ﲨلة مفيدة مثل (املبتدأ واﳋب) و(الفعل والفاعل)

و(الفعل واملفعول به) و(الفعل والتمييز) أو(التمييز وا ُملم َّيز) وهذه الطريقة يف وضع
املفاهيم النحوية تنطبق عىل املفاهيم األخرى مثل (اجلار واملجرور) فعندما يوازن
ّ
جر والثاين اس ًام جمرور ًا.
الذهن بني لفظني مرتبطني يف ﲨلة ُيسمي األول حرف ّ
و(الصفة واملوصوف) و(احلال وصاحبها) وغريها من املفاهيم النحوية.
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املفاهيم النحوية املركبة
وهي املفاهيم الدّ الة عىل معاين اجلمل واألساليب مثل اإلستفهام والنهي واألمر

وغريها .فيحاول البحث ﹾ
أن يصف الطريقة العقلية يف احلصول عىل هذه املفاهيم
مستعين ًا بالنصوص العلمية التي وصفت هذه املفاهيم  ،ويتناول البحث بعض هذه

املفاهيم التي مت ّثل مصاديق من مصاديق املفاهيم النحوية الرتكيبية  ،وهي :
1ـ اجلملة

عرفها ابن هشام بقوله((عبارة عن الفعل وفاعله  ،ك((قام زيد)) واملبتدأ

اللص)) و((أقائم
نحو((ﴐب
واﳋب،ك((زيد قائم)) وما كان بمنزلة احدﳘا
ُ
ﱡ

الزيدان)) و((كان زيد قائ ًام)) و((ظننتُه قائ ًام))))( .)22هذا النص يكشف لنا ّ
أن

الذهن يقوم باملوازنة بني مفهومني نحويني تتكون منهام ﲨلة تامة  ،فيأخذ مفهوم

اجلملة من املفهومني النحويني املتحدين مع ًا .وببيان تفصييل ينظر الذهن إىل ﲨلة
مفيدة  ،وحيصل عىل مفهوم مفرد مثل الفعل ومفهوم الفاعل كام تقدّ م يف بحث

املفاهيم النحوية املفردة ثم يقوم العقل بالربط بني املفهومني (الفعل والفاعل) ،
سمي هذا املركب املفيد ﲨل ًة  ،وبالعملية العقلية نفسها يأخذ العقل املفهومني
و ُي ّ

(الفعل ونائب الفاعل)  ،ويسمي الرتكيب منهام ﲨلة  ،ويسمي أيض ًا املركب من
يسمي كان واسمها وخبها ﲨل ًة .ويأخذ مفهوم
املشتق وفاعله ﲨلة  ،وكذلك ّ
املبتدأ الذي((هو االسم املنتظم منه مع اسم مرفوع به ﲨلة))( .)23وغريذلك من

املفاهيم املركبة التي هي من مصاديق مفهوم اجلملة.

فيكون مفهوم اجلملة يف العربية مفهوم ًا مركب ًا من مفهومني مفردين أو أكثر  ،وﳍذا
١٩٨

املفهوم مصاديق كثرية تتم ّثل باجلملة االسمية والفعلية وصورها املتنوعة .وللجملة

وجود لفظي ووجود كتايب  ،ووجود ذهني  ،ووجود خارجي يتضح يف هذا اجلدول:
اجلملة االسميــــة

االستعامل الوجود اللفظي الوجود الكتايب الوجودالذهني
أنت حاﴐ

صورة نطق

كتابة

النسبة التامة

إنّك حاﴐ

(أنت حاﴐ)
صورة نطق

(أنت حاﴐ)
كتابة

النسبة التامة

(إنّك حاﴐ)

(إنّك حاﴐ)

املؤكدة

الوجود

اﳋارجي
النسبة

اﳋارجية
اتصاف

املخا َطب
باحلضور

والطريقة نفسها تُتبع يف احلصول عىل مفهوم اجلملة الفعلية الذي هو مفهوم نحوي

مركّب ُيؤخذ من ارتباط مفهومني نحويني مفردين أو أكثر مثل (الفعل والفاعل)

ألن((األفعال مع فاعليها ﹲ
ّ
ﲨل))( .)24أو (الفعل والفاعل واملفعول به) أو (الفعل
والفاعل والنعت) أو (أداة نفي والفعل والفاعل واملفعول املطلق) أو غريها.

وملفهوم اجلملة الفعلية ما ملفهوم اجلملة االسمية من الوجود ومراتبه عىل النحو
اآلﰐ يف هذا اجلدول:
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اجلملة الفعليـــــــــة

االستعامل

الوجود

الوجود

جلس الرجل

الصورة

كتابة(جلس

النسبة اﳋبية النسبةاﳋارجية

كتب الرجل

الصورة

كتابة(كتب

النسبة اﳋبية النسبة اﳋارجية

وهبت الرجل
ُ

الصورة

رسالة

اللفظي
النطقية

النطقية

الكتايب

الرجل)
الرجل

الوجود
الذهني

الوجود

اﳋارجي

رسالة)
دار ًا

النطقية

كتابة(وهبت
ُ

الرجل دار ًا)

النسبة اﳋبية النسبة اﳋارجية

يتّضح من اجلدول ّ
أن هناك ثالث ﲨل فعلية تامة مستعملة  ،ومنها انتزع الذهن

مفهوم(اجلملة الفعلية) الذي هو مفهوم مركب من جمموعة مفاهيم مفردة تتم ّثل

يف اجلملة األوىل بمفهومي(الفعل والفاعل) املنتز َعني من لفظني مرتبطني مع ًا

ﳘا(جلس) وله مفهوم(الفعل) ولفﻆ(الرجل) وله مفهوم(فاعل) فيكون مفهوم
اجلملة الفعلية مفهوم ًامركب ًا من مفهومني ﳘا الفعل والفاعل .وله وجود لفظي

ينطق به  ،وحيسن السكوت عليه لتامم معناه  ،وله وجود كتايب عىل الورقة  ،وله
وجود يف الذهن وهو معنى (اجلملة اﳋبية) وهو نسبة خبية تامة ُيدركها الذهن

أي ُيدرك املعنى التام للجملة  ،وله وجود خارجي .وهو نسبة خارجية تنطبق عليها
النسبة اﳋبية تتم ّثل يف قيام الرجل اﳋارجي بفعل اجللوس .وهذا التحليل لعملية
٢٠٠

إﳚاد مفهوم اجلملة اﳋبية ينطبق ك ّلي ًا عىل االستعاملني اآلخرين كام هو واضح يف
اجلدول املذكور آن ًفا.

2ـ األساليب اإلنشائية
ﹴ
معان نحوية مركبة من أكثر من مفهوم  ،يقوم العقل بوضعها بعد استقراء
وهي

استعامالهتا يف اللغة مراعي ًا أصوالً عامة اتّبعها النحويون  ،و ُيريد البحث معرفة
احلركة الذهنية التي يقوم هبا العقل ليحصل عىل مفاهيم هذه األساليب .ويذكر

األصل الذي كان مصدر ًا لينظر إليه العقل فينتزع منه هذه املفاهيم  ،وهذا حيتاج إىل

بيان بعضها ؛ لتكون طريقة انتزاعها عامة تنطبق عىل تكوين املفاهيم اإلنشائية ك ّلها
 ،ومنها ما يأﰐ :

أ ـ أسلوب األمر
وهو تركيب مفيد ّ
يدل عىل الطلب  ،وهذا املفهوم املركّب انتزعه ّ
الذهن عندما

دت بينهام داللة تامة عىل األمر .فهو قول بفعل
رأى لفظ ًا ارتبط بلفﻆ آخر  ،وتو ّل ﹾ
واﴐب))(ّ .)25
اذهب ﹾ
فكل واحد من هذه الرتاكيب
واقتل
األمر مثل((قولك آمر ًا :
ﹾ
ﹾ

املسترت(أنت).
يكون ﲨلة األمر ،وهي مركبة من مفهومي فعل األمر وفاعله الضمري
َ
ّ

قم إنّام تأمره ﹾ
بأن يكون منه قيام))( .)26فاملصداق الذي
واملقصود منها((إذا َ
قلت  :ﹾ

ُأخذ منه مفهوم األمر هو هذه اجلمل املركبة من فعل األمر والفاعل املسترت .وهذه
الذهن عند سامعها  ،وﳍا كتابة ّ
الرتاكيب تلفﻆ إذ حيصل عليها ّ
تدل عىل األلفاظ ،

ولﻸلفاظ معنى ذهني وهو أمر املخاطب بالقيام بالفعل املذكور يف األسلوب أو
النسبة األمرية التامة .أما الوجود اﳋارجي فليس ﳍذا األسلوب حصة منه  ،وليس
٢٠١
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له حت ّقق عند النطق بهّ .
ألن املتك ّلم أراد إنشاء هذا املعنى باأللفاظ ؛ ليدفع املخا َطب
إىل إﳚاد املأمور به يف اﳋارج.

ب ـ أسلوب االستفهام
وهو مفهوم نحوي مركب حيصل عليه الذهن من رؤية جمموعة من األلفاظ

أن ينظر ّ
املرتبطة بعضها ببعض  ،فمثال ذلك ﹾ
الذهن إىل اﳍمزة يف العربية فرياها
قائم ؟ أو تصور  ،نحو
تدخل ((عىل األسامء واألفعال لطلب تصديق نحو أزيدﹲ ﹲ

 :أزيدﹲ عندك أم عمرو ؟))( .)27ف ُيطلق عىل هذا املركب التام استفهام ًا .ومفهوم

االستفهام ال ُيوخذ من لفﻆ واحد يف اجلملة بل من ألفاظ األسلوب ك ّلها التي
حتمل داللة طلبية .وهذا املفهوم يدخل يف الوجود ومراتبه عىل النحو اآلﰐ :
االستفهــــــــــــام
االستعامل

الوجود اللفظي

أزيدﹲ عندك ؟

الصورة النطقية

الوجود
الكتايب
كتابة

ل(أزيدﹲ عندك ؟) (أزيدﹲ عندك؟)

الوجود الذهني الوجود
اﳋارجي

مفهوم النسبة ..........
االستفهامية

ّ
دخلت عىل ﲨلة اسمية مركبة
إن االستفهام يضعه العقل عند مالحظة اﳍمزة التي
ﹾ

من لفظني أحدﳘا ُيطلق عليه مبتد ًأ(زيد) واآلخر ُيسميه النحويون خب ًا(عندك)
سمى استفهام ًا .وهو ُيلفﻆ فتكون له صورة
وهذا املجموع من األلفاظ الثالثة ُي ّ

لفظية حتﴬ يف ّ
الذهن .و ُيكتب فتكون له صورة كتابية  ،و ُيفهم املراد منه فيكون له
مفهوم يف ّ
الذهن  ،ولك ّن االستفهام ليس له وجود خارجي أو نسبة خارجية ؛ ألنّه

طلب ُيراد التح ّقق منه واإلجابة عنه.
٢٠٢

ج ـ أسلوب النهي
املكون من ال الناهية والفعل املضارع
وهو مفهوم أطلقه النحويون عىل الرتكيب ّ

أردت منه
تقم  .فقد
هنيت
وفاعله .)28(.وداللته
ّ
َ
َ
الكف عن الفعل ((فإذا َ
فقلت  :ال ﹾ

نفي ذلك))( .)29فالواضع ملفهوم النهي كان أساس هذا الوضع عنده هو األلفاظ
التي استعملت يف تركيب مفيد مركّب من ال الناهية والفعل املضارع والفاعل مثل
تقم  ،وال تغضب  ،وال تكذبا  ،وال تﴪقوا  ،وغريها .و ُيقصد هبذا األسلوب
 :ال ﹾ

ردع املخا َطب  ،وك ّفه عن ذلك الفعل املذكور يف الرتكيب .فيظهر من هذا التحليل
ّ
أن النهي مفهوم مركب ُيطلق عىل جمموعة من األلفاظ ترتابط بعضها ببعض يف
تركيب مفيد .وهذه األلفاظ هي األصل الذي ُأنتج منه املفهوم وهي مت ّثل مصاديقه

التي ينطبق عليها  ،وهذا األسلوب له وجود لفظي منطوق  ،ووجود كتايب مقروء

 ،ووجود ذهني مفهوم ومعلوم .ويتو ّقف وجود النهي عند هذه املرتبة من الوجود
يتجىل النهي يف الوجود اﳋارجي ؛ ّ
ّ
ألن معناه النهي عن إنجاز الفعل يف
 ،وال
اﳋارج والزجر عن حت ّققه  ،فهو تعبري لفظي يتضمن داللة طلبية لشخص خما َطب

بالكف عن اإلتيان بالفعل .فال عالقة للنهي بالوجود اﳋارجي إذ ال حقيقة
تأمره
ّ
خارجية ينطبق عليها.

يتبني لنا ممّا تقدّ م ّ
أن مفاهيم األساليب اإلنشائية ﳍا منشأ انتزاع وهو الرتاكيب
ّ

التامة التي تكون مصاديق تنطبق عليها هذه املفاهيم كمفهوم األمر واالستفهام
والنهي وغريها  ،وهذه الرتاكيب تظهر يف الوجود اللفظي والكتايب ّ
والذهني ّإال
ألهنا حتمل دالالت طلبية مل تُنجز عند النطق هبا.
ّأهنا ال تُوجد يف اﳋارج ؛ ّ
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اﳋامتة
بعد إجراء هذا التحليل النحوي والداليل للمفاهيم النحوية وبيان الوجود ومراتبه

وحماولة البحث يف التحقيق لكشف الطرق العقلية والفعل الذهني يف خلق هذه

املفاهيم اتّضح ما يأﰐ :

 -1املفهوم النحوي مفهوم اعتباري(جعيل) وضعه ّ
الذهن لﻺسهام يف تيسري النحو

العريب وإيصاله بمفاهيم واضحة مم ّيزة بعضها من بعض.

ُ
منشأ انتزا ﹴع وهو األلفاظ املستعملة يف تركيب مفيد.
 -2املفهوم النحوي له
نتزع املفهوم النحوي من لفﻆ مفرد يف خارج الرتكيب.
 -3ال ُي َ
ّ -4
ثم يضع املفاهيم
الذهن يقوم بعملية موازنة بني لفظني أو أكثر يف الرتكيب ّ

النحوية ﳍذه االلفاظ بعد استقراء االستعامل.

 -5ﳚعل الذهن املفهوم النحوي مفهوم ًا عام ًا ينطبق عىل كثري من األلفاظ املستعملة

التي تتصف بصفات هذا املفهوم.

 -6املفهوم النحوي ّ
يدل عىل لفﻆ واحد مثل مفهوم املبتدأ أوالفاعل أو املفعول به.

فيكون مصداقه لفظ ًا واحد ًا .أو ّ
يدل املفهوم النحوي عىل أكثر من لفﻆ مثل مفهوم
اجلملة واألساليب اإلنشائية.

 -7املفهوم النحوي ّ
يتجىل يف الوجود عن طريق ألفاظه املستعملة  ،وهذا الوجود

يتعدّ د بدء ًا بالوجود الكتايب ثم الوجود اللفظي ثم الوجود الذهني وأخري ًا الوجود

اﳋارجي.
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 -8الوجود الكتايب أضعف مراتب الوجود ووظيفته حفﻆ األلفاظ  ،ويأﰐ بعده

الوجود اللفظي الذي حيكي املعنى  ،وحيﴬه للذهن  ،والوجود الذهني أقوى من
الوجودين املتقدّ مني  ،وهو ّ
يدل بقوة عىل الوجود اﳋارجي .وينتهي تقسيم الوجود

بالوجود اﳋارجي احلقيقي الذي هو أقوى مراتب الوجود ك ّلها وهو املنشأ واألصل
إلنتاج املفاهيم احلقيقية.

 -9املفهوم النحوي ال يرتبط مباﴍة بالوجود اﳋارجي بل يرتبط باأللفاظ التي
ُأخذ منها  .وهذه األلفاظ ﳍا مفاهيم حقيقية منتزعة من األشياء اﳋارجية.

تكون تركيب ًا
 -10األساليب اإلنشائية مفاهيم نحوية مركبة تُنتزع من جمموعة ألفاظ ّ
مفيد ًا تظهر بالنطق وبالكتابة وتصل إىل الذهن  ،وال تتصف بالوجود اﳋارجي ؛

ّ
ألن دالالهتا مل تُنجز يف اﳋارج عند التك ّلم
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املصادر واملراﺟع
 ارتشاف الﴬب من لسان العرب ـ أبو ح ّياناألندلﴘ (ت745ھ) حتقيق وﴍح ودراسة
ّ
حممد  ،ط.1مكتبة اﳋانجي
د.رجب عثامن ّ
بالقاهرة1418 ،ھ1998/م.
 األصول يف النحو ـ حممد بن سهل بن الﴪاجالفتيل  ،مؤسسة
(316ھ) حتقيق د .عبد احلسني
ّ
الرسالة (د:ت).
حممد
 أوضح املسالك إىل ألفية أبن مالكّ -األنصاري (ت761ھ)
بن عبد اﷲ بن هشام
ّ
حممد حميي الدين عبد احلميد ،ط،5
 حتقيق ّمطبعة السعادة بمرص.1968/1386،

 اإليضاح العضدي  .الفاريس  :أبو عيل ،احلسن بن أمحد بن عبد الغفار ( ،ت 377 :هـ)
 ،حتقيق  :كاظم بحر املرجان  ،بريوت  ،عامل
الكتب  ،ط1996 ، 2م .
 اإليضاح يف علل النحو -أبو القاسمالزجاجي(337ھ) حتقيق د .مازن املبارك
ّ
ط6ـ دار النفائس  ،بريوت  -لبنان
1416.ھ1996/م.
 اجلنى الداين يف حروف املعاين  -صنعةاحلسن بن قاسم املرادي(ت749ه)  .حتقيق د.
حممد نديم فاضل.
فخرالدين قباوة واألستاذّ .
دار الكتب العلمية  ،ط -1بريوت  -لبنان .
1413ھ1992/م.
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حممد بن عبد
 ﴍح التسهيل  -ابن مالك ّاألندلﴘ (672ھ) حتقيق د.عبد
اجلياين
اﷲ
ّ
ّ
حممد بدوي املختون  ،دار
الرمحن السيد ودّ .
ّ
هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ط،1
1410ھ1990/م.
الزجاجي (الرشح الكبري) -عيل
 ﴍح ﲨلّ
االشبييل (ت669ھ)
بن مؤمن بن عصفور
ّ
حتقيق د .صاحب أبو جناح ط ،1عامل الكتب
 ،بريوت ـ لبنان 1419 ،ھ1999/م.
املالكي
ذي ـ ابن قاسم
 ﴍح حدود النحو لﻸ ّب ّّ
(ت920ھ) حتقيق د .خالد فهمي /ط 1مكتبة
اآلداب القاهرة 1429.ھ2008/م.
 ﴍح قطر الندى ّوبل الصدى ـ عبد اﷲ
األنصاري(ت761ھ)ومعه كتاب
بن هشام
ّ
سبيل اﳍدى بتحقيق ﴍح قطر الندى ـ حممد
حميي الدين عبد احلميد  ،دار امليثاق .املوصل
ـ العراق(د :ت).
 ﴍح املفصل ـ يعيش بن عيل بنيعيش(ت643ھ) حتقيق أمحد السيد سيد أمحد
 ،املكتبة التوفيقية  .القاهرة  -مرص(د:ت).
 الكتاب ـ عمرو بن عثامن (ت180ھ)حممد هارون ،ط  4ـ مكتبة
حتقيق عبد السالم ّ
اﳋانجي بالقاهرة1408ھ1988/م.
حممد
الرمحن بن ّ
 كتاب أرسار العرب ّية ـ عبد ّاألنباري(ت577ھ) حتقيق د.فخر صالح
ّ

قداره  ،ط1ـ دار اجليل بريوت ـ لبنان ،
1415ھ1995/م.

 املعجم الفلسفي ـ د .ﲨيل صليبا  ،ط 1ـ دارالكتاب اللبناين  ،بريوت  -لبنان 1982 ،م.

 كتاب اإليضاح ـ أبو عيل احلسن بن أمحدالفاريس (377ھ) حتقيق د .كاظم بحر
ّ
املرجان،ط 1عامل الكتب بريوت ـ لبنان
1429.ھ2008/م.

 معجم مقاييس اللغة ـ أمحد بنحممد عوض مرعب
فارس(ت395ھ)اعتنى به ّ
حممد أصالن  ،دار إحياء الرتاث
و فاطمة ّ
العريب  ،بريوت -لبنان 1429 ،ھ2008/م.

الكليات – معجم يف املصطلحات والفروق
اللغوية– أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيني
الكفوي(ت1094هـ) .قابله عىل نسخة
خطية وأعدّ ه للطبع ووضع فهارسه د .عدنان
درويش وحممد املرصي _ مطبعة الرسالة ،
ط -2بريوت – لبنان 1419ھ1998/م.

بد(ت285ھ)
 املقتضب ـ حممد بن يزيد امل ّحتقيق حممد عبد اﳋالق عضيمة  .عامل الكتب
1382ھ1963/م.
حممد رضا املظفر .دار التعارف
 -املنطق – ّ

للمطبوعات  ،ط – 3بريوت – لبنان 1427ھ
ـ 2007م.

 لسان العرب – ابن منظور(ت711هـ) .دارحممد
 املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة ـ ّصادر  ،ط 1بريوت – لبنان 1300ھ .
اﳋاقاين
حممد عبد املنعم
تقي مصباح  ،ترﲨة ّ
ّ
 لسان العرب ـ ابن منظور(ت711ھ) حتقيق  ،دار الكتب اللبنانية  .بريوت ـ لبنانيارس سليامن أبو شادي وجمدي فتحي السيد 1427.ھ2006/م.
املكتبة التوفيقية  ،القاهرة – مرص(د :ت).
 اللمع يف العربية ـ عثامن بن جني(ت392ھ)حتقيق حامد املؤمن  ،ط 2ـ عامل الكتب بريوت
ـ لبنان 1405.ھ1985/م
 مغني اللبيب عن كتب األعاريب ـ ﲨالالدين بن هشام(ت761ھ) .ح ّققه وع ّلق
عليه د .مازن املبارك وحممد عيل محد اﷲ  ،ط1
1964م.
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