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 معلومات المقال الملخص:

جىاولىا في َرا اإلالاٌ، بعض كضاًا ألافعاٌ الىفظُت في اللظان العسبي مً مىؽىز  هدفت

ت الاطخعازة الخصىزٍت هما جبلىزث عىد الًيىف  ً في ذلً هؽٍس الداللت اإلاعسفُت، مظدثمٍس

ت اإلاعسفت املجظدة. فهدفىا بلى هشف 1999 -1980)وحىوظىن  ً على هؽٍس (، ومسهٍص

ت مجسدة )ا د بيُاث لؼٍى لحب/ الىساَُت، الؼضب/الاوشساح، الفسح/الحصن، جَجظُّ

الؼسوز/الخجل ...(، ودوز ؤوظلخىا الخصىزٍت وزُالىا وججازبىا في بىاء معاوي َرٍ ألافعاٌ 

وفهمها، اهعالكا مً فسضُت ؤن ألافعاٌ الىفظُت مجسدة جخجظد مً زالٌ ؤلاطلاط 
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زالٌ ججسبت ؤزسي خظُت الاطخعازي، وؤن الاطخعازة آلُت لفهم ججسبت هفظُت مجسدة مً 

 )الحب داء، الحب هىز، الؼضب هاز...(.

، زم وكفىا على داللت ألافعاٌ 
ً
خددها في البداًت ؤلاظاز الىؽسي الري اعخمدهاٍ مسحعا

ت، وصّىفىاَا بلى صىفين: ؤفعاٌ دالت على  الىفظُت هما وزدث في اإلاعاحم اللؼٍى

ذج منها )الؼضب، الخىف، الاهبظاط، وؤفعاٌ دالت على الاهلباض. ودزطىا هما

 الحصن، الظعادة، الحب، الفسس

   لسانيات

 حديثة ، 
  ،بنيوية 
   مقاربة 

          

Abstract :  Article info 

 
Thi   In this research, we have dealt with psychic verbs in the 
Arabic language in light of the cognitive semantics theory. At 
beginning we determined the theoretical frame that we will 
take as a reference, then we indicated the meaning of psychic 
verbs in the Arabic dictionary and we divided them into two 
categories: verbs of extraversion and verbs of contraction. Then 
we studied them according to the conceptual metaphor 
framework, focusing on the embodied knowledge theory, to 
reveal the view of embodiment of abstract linguistic structures 
(love/hate, anger/euphoria, sadness/happiness, 
arrogance/shame…) and the role of our conceptual systems, 
imagination and experiences in building these verbs’ meanings 
as well as understanding them from the hypothesis stating that 
psychic verbs are abstract and are embodied through 
metaphorical projection and that metaphor is a mechanism to 
understand an abstract psychological experience through 
another sensory experience (love is a decease, love is a light, 
anger is fire…)   
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  ملدمة:  .1

ت، اهخلل البدث فيها  -شيلذ اللظاهُاث الخىلُدًت       في جعىز الدزاطاث اللؼٍى
ً
لُت مىععفا مهما الخدٍى

لت مً اإلاظخىي الىصفي  ت بلى مظخىي الخىلُب في الرًَ وجفظير ظٍس الري اعخمدجه اللظاهُاث البيٍُى

اهدظابه للؼت، وهُفُت بهخاحها وجددًد معاهيها. فسفض حشىمظيي بىاء على َرا  الخصىز الىؽسة آلالُت 

ص زازجي، معخب ا عادة هالمُت كاثمت على الاطخجاباث اإلاشسوظت الىاججت عً مدّفِ را ؤن بلى اللؼت باعخباَز

ت مظخللت في الرًَ   1اليظم اللؼىي كاثم في ذًَ/دماغ الفسد اإلاخيلم، وؤن َىان ملىت لؼٍى

وػني عً البُان، ؤن َرٍ ألافياز ؤطهمذ في ظسح ؤطئلت عمُلت مسجبعت بالىؽام اإلاعسفي، 

ا مً ألاطئلت التي ججاوشث  لت عمل الرًَ، وػيَر ت والبيُت الخصىزٍت وظٍس وباللدزة اللؼٍى

اللؼت، بلى مجاٌ الفلظفت وعلم الىفع اإلاعسفي وعلىم ألاعصاب وعلىم مجاٌ 

خه اللظاهُت على  ا مً العلىم اإلاعسفُت، ػير ؤّن جسهيز حشىمظيي في هؽٍس الدماغ...وػيَر

ت الترهُب اإلاظخلل عً الظُاق وؤلادزان والعاظفت، واعخباز الداللت مجسد ميىن  مسهٍص

لي في ؤخظً ألاخىاٌ، ؤ ، الرًً اعخبروا 2زاز اعتراضا مً لدن عدد مً الباخثينَامش ي ؤو جإٍو

فصل اللؼت عً باقي ألاوظاق اإلاعسفُت جلصيرا في البدث اللؼىي، وخصسا للؼت في ملازباث 

صىزٍت حظدبعد مدازل ؤزسي مثل الخُاٌ والظُاق واملحُغ والخجسبت الشخصُت، فبرشث 

اث داللُت ضمً ما ؤصبذ ٌعسف بالدال لت اإلاعسفُت التي دافعذ عً على ؤطاض ذلً هؽٍس

ت الترهُب، واعخبر ماطظىَا ؤن معاوي التراهُب وامىت في  ت الداللت عىض مسهٍص مسهٍص

ت اللظاهُت  ِخج َرا الخصىز بىاء على مساحعاث عدة للىؽٍس
ْ
ه
ُ
الرًَ مسجبعت بالفىس. وكد ؤ

 مع جعىز الدزاطاث في مجاٌ العلىم اإلاعسفُ -الخىلُدًت
ً
لُت، وحظاوكا  ت.الخدٍى

جدز بىا في َرا الظُاق، ؤن وشير بلى ؤّن الداللت اإلاعسفُت " ال جعد وظسية مىّحدة؛ إّنها ثمثل ٍو

ملازبة لدزاطة العلل في عالكحه بالحجسبة والثلافة املجّظدثيه، وثحخر مٌ اللغة أداة 

وجضم عددا مً ، 3ميهجية زئيظية للىشف عٌ البًيات الحيظيمية واملفاهيمية"

اث، مثل ، Filmore(1984هما هجدَا عىد فُلمىز)Frame semantics: داللت ألاظس الىؽٍس

ت فىوىهيي ت Fauconnier(1985وهؽٍس (في الفضاءاث الرَىُت، وهؽٍس

ت الاطخعازة الخصىزٍت هما صاػها Jackendoff(1983حاهىدوف) في البيُت الخصىزٍت، وهؽٍس

 .M.Jonsonومازن حىوظىن  G.Lakoffول مً حىزج الًيىف
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ننننننننننننننا إلالازبننننننننننننننت مىضننننننننننننننىعىا،هما وطننننننننننننننيخسر  ننننننننننننننت الاطننننننننننننننخعازة الخصننننننننننننننىزٍت بظننننننننننننننازا هؽٍس مننننننننننننننً هؽٍس

طيظخدضنننننننس فننننننني ظسخىنننننننا جشنننننننيالُاجه، جصنننننننىزاث حنننننننىزج الًينننننننىف ومنننننننازن حىوظنننننننىن )علنننننننل 

شنننننننننيله الجظننننننننند، والوعننننننننني معسفننننننننني، وفىننننننننننس اطنننننننننخعازي(.َرا الخصنننننننننىز طنننننننننُجعلىا هلنننننننننف علننننننننننى 

فنننننننننني بىنننننننننناء ظبُعننننننننننت ألاوظننننننننننلت الخصننننننننننىزٍت ل فعنننننننننناٌ الىفظننننننننننُت، وهُفُنننننننننناث حشننننننننننيلها، ودوزَننننننننننا 

 اإلاعاوي وفهمها، وؤزس اليظم البُئي في بلىزتها.وطيىعلم مً بشيالُت هبري.

هيفففففففففف يمىييفففففففففا فةفففففففففن الحعفففففففففابي  اللغىيفففففففففة املع ففففففففف ة عفففففففففٌ  وفعفففففففففاالت اليفظفففففففففية  هفففففففففل يمىفففففففففٌ 

زدهفففففففففا إافففففففففا البعفففففففففد الفففففففففرهي  أ  البيىلفففففففففى ي أ  اليف ففففففففف   أ  الثلفففففففففافي أ    حمفففففففففا ي  أ   فففففففففي 

 ة واليفظية والثلافية و  حماعية ثفاعل بيه ول املىىوات البيىلى ي

ا في آلاحي:  وجىبثم عً َرٍ ؤلاشيالُت ؤطئلت مخىىعت، هدصَس

ت؟  هُف ٌعمل الرًَ/الدماغ في بىاء معنى الخعابير الاطخعاٍز

 ما مدي بطهام الجظد في الىؽام اإلاعسفي؟ وهُف؟

ت ل فعاٌ الىفظُت؟  هُف حظهم الجظدهت في بىاء الخصىزاث الاطخعاٍز

 ؤلاظاز الىؽسي  -1

ننننننننننننت  خين جسجبعننننننننننننان بالداللننننننننننننت اإلاعسفُننننننننننننت: هؽٍس طننننننننننننترهص فنننننننننننني دزاطنننننننننننندىا علننننننننننننى مننننننننننننسحعُخين هؽننننننننننننٍس

ت اإلاعسفت املجظدة.  الاطخعازة الخصىزٍت، وهؽٍس

 Théorie conceptual metaphorوظسية  طحعازة الحصىزية  

زنننننننننىزة ابظنننننننننخمىلىحُت ( 1999 -1980ؤبدنننننننننار حنننننننننىزج الًينننننننننىف ومنننننننننازن حىوظنننننننننىن) ؤخننننننننندزذ

نننننننننننت والفلظنننننننننننفُت، خُنننننننننننث فننننننننننني مجننننننننننناٌ لنننننننننننت جىننننننننننناٌو  الدزاطننننننننننناث اللؼٍى ؤعنننننننننننادث الىؽنننننننننننس فننننننننننني ظٍس

ننننننننننْذ بننننننننننرلً الازجبنننننننننناط مننننننننننع وننننننننننل الخصننننننننننىزاث التنننننننننني واهننننننننننذ جننننننننننسي ؤّ هننننننننننا مجننننننننننسد 
ر
ى
َ
الاطننننننننننخعازة، فف

ننننننت فنننننني  ننننننا مسهٍص ُننننننني وزنننننناهىي فنننننني بيُننننننت الىننننننالم، بلننننننى اعخباَز مدظننننننً ؤطننننننلىبي وبالينننننني، دوزَننننننا جٍص

لننننننننت جفىيرهننننننننا، فننننننننخم زد ؤصننننننننىلها بلننننننننى الننننننننرًَ فنننننننني جفاعلننننننننه مننننننننع  خُاجىننننننننا، ومنننننننندزال لخىضننننننننُذ ظٍس

عمليفففففففففات ثصفففففففففىزية ثفففففففففيعىع ففففففففففي املحنننننننننُغ، فإرنننننننننحذ الاطنننننننننخعازة  هنننننننننرٍ السئٍنننننننننت الحدًثنننننننننت:"

اللغفففففففففففة مىظففففففففففففاوية وجظفففففففففففم  للمففففففففففففحيلن ببًيفففففففففففة وثفظففففففففففففي  مجفففففففففففاالت مجففففففففففففسدة مفففففففففففٌ املعففففففففففففاز  

ِؽنننننننس بليهنننننننا عىننننننند النننننننداللُين اإلاعنننننننسفُين 4والحجفففففففازي بحعفففففففابي  ثجسي"يفففففففة أه ففففففف  حّظفففففففية"
ُ
، لنننننننرلً  ه

ً ؤوظننننننناكه الخصنننننننىزٍت،  علنننننننى ؤّ هنننننننا نننننننت مسجبعنننننننت بعنننننننسق عمنننننننل النننننننرًَ، وبألُنننننننت جينننننننٍى بيُنننننننت فىٍس
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، ؤبننننننننسش 
ً
 حدًننننننندا

ً
 وفلظنننننننفُا

ً
نننننننا  فىٍس

ً
وحشنننننننفير هماذحنننننننه اإلاعسفُنننننننت، وكننننننند فنننننننخذ َننننننننرا الخصنننننننىز بابنننننننا

بننننننرلً بجننننننالء ظبُعننننننت العالكننننننت بننننننين اللؼننننننت والفىننننننس والننننننرًَ والخجسبننننننت املجظنننننندهت، فسللننننننذ 

 بدثُنننننننننا 
ً
نننننننننت الاطنننننننننخعازة الخصنننننننننىزٍت مُنننننننننداها بننننننننندًال فننننننننني الدزاطننننننننناث اللظننننننننناهُت َننننننننندف بلننننننننننى هؽٍس

وضففففففففففر أطففففففففففع ثفظففففففففففي ية لسىظففففففففففلة الحصففففففففففىزية واللغففففففففففة فففففففففففي الدزاطففففففففففة العامففففففففففة للففففففففففدما  "

ين ؤو  ، فننننننننني5"والفففففففففرهٌ ججننننننننناوش وارنننننننننل لخصنننننننننىزاث الداللنننننننننت الصنننننننننىزٍت )طنننننننننىاء عىننننننننند البيُنننننننننٍى

 الخىلُدًين(.

طفففففففففففاز وظفففففففففففسي طفففففففففففىز  الاطنننننننننننخعازة الخصنننننننننننىزٍت فننننننننننني م جمنننننننننننه، بإّ هنننننننننننا"ب  Evansٌعنننننننننننسف بًفنننننننننننيع 

 زج اليىففففففففففى  ومففففففففففازن  ىىظففففففففففىه، لىيففففففففففه ازثففففففففففب  بدزاطففففففففففة   ففففففففففسيٌ: هففففففففففىفيخ  ففففففففففى 

طىيخظفففففففففس ومفففففففففازن ثفففففففففىزوس. طسحفففففففففد وظسيفففففففففة  طفففففففففحعازة   يففففففففف"ع و د  وزايمىوفففففففففد

الحصفففففففىزية بدايفففففففة مفففففففٌ لفففففففده  فففففففىزج اليىفففففففى  ومفففففففازن  ىىظفففففففىه ففففففففي هحا همفففففففا"  طفففففففحعازة 

الداللففففففة (، وجعففففففد مففففففٌ ألاطففففففس اليظسيففففففة ألاواففففففا التفففففف  ثففففففن ث ىيسهففففففا فففففففي 1890التفففففف  وايففففففا  هففففففا"  

املعسفيفففففففففة، وكفففففففففد كفففففففففدمد الىثيففففففففف  مفففففففففٌ الفففففففففص ن اليظفففففففففسي املبىفففففففففس ففففففففففي ملازبفففففففففة العالكفففففففففة بفففففففففيه 

نننننننننننت)حىزج 6"اللغففففففففففة والعلففففففففففل والحجسبفففففففففففة املجظففففففففففدوة ، وكنننننننننند اهعلنننننننننننم ؤ ننننننننننحاب َننننننننننرٍ الىؽٍس

 :7الًيىف ومازن حىوظىن( مّما عّداٍ هخاثج هبري للعلم اإلاعسفي

د ؤصال.  الرًَ ُمجظر

 الفىس الواٍع في ػالبخه.

ت.  الخصّىزاث املجّسدة اطخعاٍز

مجنننننننسد مؽهنننننننس ؤطنننننننلىبي للؼنننننننت همنننننننا  وعلُنننننننه، لنننننننم حعننننننند الاطنننننننخعازة وفنننننننم َنننننننرٍ السئٍنننننننت العلمُنننننننت

ننننننننناث الىالطنننننننننُىُت مىنننننننننر ؤزطنننننننننعى نننننننننسث لنننننننننرلً الىؽٍس
ّ
، بنننننننننل ُعنننننننننّدث بيُنننننننننت ذَىُنننننننننت، حشنننننننننمل 8هؽ

 وطننننننننُلت للخعبيننننننننر عننننننننً فهمىننننننننا ل شننننننننُاء والعالكنننننننناث، 
ّ
الفىننننننننس بالدزحننننننننت ألاولننننننننى، ومننننننننا اللؼننننننننت بال

لنننننننننت جفىيرهننننننننناوآلُنننننننننت  نننننننننت، بّ هنننننننننا جنننننننننسجبغ لىشنننننننننف ظٍس ، فاالطنننننننننخعازة ال جخعلنننننننننم بالتراهُنننننننننب اللؼٍى

، وفهمننننننننه للعننننننننالم بىننننننننناء علننننننننى وظننننننننله الخصنننننننننىزي  لنننننننننت جفىيننننننننٍر بخجسبننننننننت الفننننننننسد وزبراجننننننننه، وبعٍس

اإلاظننننننننخمد مننننننننً ألاوظننننننننناق الثلافُننننننننت والاحخماعُنننننننننت، فسعاباجىننننننننا مهمننننننننا ونننننننننان مجالهننننننننا )الننننننننندًً، 

س، الىننننننننالم الُننننننننىمي...( ماطظننننننننت علننننننننى بيُننننننننت الظُاطننننننننت، اللننننننننحافت، الفننننننننً، الظننننننننِىما، الشننننننننع

نننننننرٍ البيُنننننننت الخصنننننننىزٍت حشنننننننخؼل فننننننني الننننننندماغ البشنننننننسي بىننننننناء علنننننننى جسابعننننننناث بنننننننين  جصنننننننىزٍت، َو
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املجننننننننناالث الخصنننننننننىزٍتد خُنننننننننث هفىنننننننننس فننننننننني املجنننننننننسد منننننننننً زنننننننننالٌ منننننننننا وعسفنننننننننه عنننننننننً املحظنننننننننىض، 

اهنننننننند   منننننننننً الترابعننننننننناث التننننننننني جلنننننننننسن ال ٍو
ً
 َننننننننناثال

ً
ًينننننننننىف ؤّن وظنننننننننلىا الخصنننننننننىزي ًخضنننننننننمً عننننننننددا

ننننننت بننننننين مجننننننا لين، همننننننا بننننننّين ؤّن اللؼننننننت لِظننننننذ طننننننىي جدلُننننننم طننننننع ي لهننننننرٍ الاطننننننخعازاث الثاٍو

مفففففا ففففففي الىيفيفففففة الاطنننننخعازة " كنننننعفننننني النننننرًَ البشنننننسي، فمى 
ّ
لفففففيع ففففففي اللغفففففة ع فففففا مطفففففالق، وإو

 ملجفففففففاٌ   س،فاليظسيفففففففة العامفففففففة ث فففففففس  وفظفففففففةا مفففففففٌ 
ر
 وفلفففففففا

ر
ةفففففففُن   هفففففففا مجفففففففاال ذهييفففففففا

ه
ف م 

ُ
التففففففف  و

ات العفففففففففففففففففابسة للمجفففففففففففففففففاالت ، وففففففففففففففففففي  فففففففففففففففففالٌ ج ففففففففففففففففف ي  طفففففففففففففففففمات مثفففففففففففففففففل هفففففففففففففففففر  ال  طفففففففففففففففففيم

 العملية يخبففففففففدي أيضففففففففا أه مفففففففففاهين يىميففففففففة مجففففففففسدة، مثففففففففل: الففففففففصمٌ وألاوضففففففففا مظففففففففاز 

  طففففففحعازة  غففففففس ، واللظففففففب"ية والحغيفففففف ، وا
ّ
 ففففففي مفففففففاهين اطففففففحعازية، واليخيجففففففة  ففففففي أه

 أي ال  طفففففففيمات العففففففففابسة للمجففففففففاالت( جعفففففففد مسهصيففففففففة م للففففففففة لفففففففدالليات اللغففففففففة ال بيعيففففففففة 

صونننننننني ،9املعحففففففففادة مننننننننازن حىوظننننننننىن وحننننننننىزج الًيننننننننىف هؽٍس همننننننننا بىمنننننننناذج عدًنننننننندة، هلخننننننننبع ٍو

 منهما بعضها:

ت، مً مثل  : 10الجداٌ خسب: ًخدلم َرا الخصىز مً زالٌ بيُاث لؼٍى

 ال ًمىً ؤن جدافع عً ادعاءاجً. -

 للد َاحم ول هلاط اللىة في اطخداللي. -

 ؤصابذ اهخلاداجه الهدف. -

 لم ؤهخصس علُه ًىما في حداٌ.-

منننننننت َننننننرٍ  نننننننت حعامنننننننل الجنننننننداٌ همنننننننا لنننننننى ؤهنننننننه معسهنننننننت بنننننننين ظسفين،خُنننننننث الهٍص الخعبينننننننراث اللؼٍى

والاهخصنننننننننناز مدىزٍننننننننننت فنننننننننني العالكننننننننننت، و نننننننننني عبننننننننننازة عننننننننننً جىافلنننننننننناث ًننننننننننخم فيهننننننننننا و نننننننننن  اإلاعسفننننننننننت 

اإلاخعللنننننننت باملجننننننناٌ اإلاصننننننندز)الحسب( ومنننننننا جخعلبنننننننه منننننننً  نننننننجاعت وحنننننننسؤة واطنننننننخعداد وجىخُنننننننً 

نننننننننا، جطنننننننننلاظها علنننننننننى مجننننننننناٌ َدف) الجنننننننننداٌ(. فُنننننننننخم بىننننننننناء جصنننننننننىز عننننننننننً واطنننننننننتراجُجُت وػيَر

 الجداٌ مً زالٌ ما وعسفه عً الحسب.

ت  : 11الصمً ماٌ: مً جدللاجه اللؼٍى

ع وكتي.- ُّ ً ججعلني ؤض
ّ
 به

 لِع لدّي وكذ ؤمىدً بًاٍ.-

 هُف جدّبس زصُدن الّصمني؟-
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 كضايا ووماذج 

فني بصالح َرٍ ال جلت طاعت واملت.-
ّ
 ول

 
ً
ننننننت حعامنننننننل الننننننصمً همننننننا لنننننننى وننننننان منننننناال ، و ننننننني َننننننرٍ الخعبيننننننراث اللؼٍى عه ؤو وظنننننندثمٍس ؤو هبننننننرٍز ُّ  هضننننننن

نننننننننننننت جنننننننننننننّم فيهنننننننننننننا و ننننننننننننن  املجننننننننننننناٌ اإلاصننننننننننننندز)اإلااٌ( بىصنننننننننننننفه بيُنننننننننننننت مادًنننننننننننننت باملجننننننننننننناٌ  اطنننننننننننننخعازة بيٍُى

الهننننننننندف)الصمً( باعخبننننننننناٍز بيُنننننننننت مجنننننننننسدة، فىبنننننننننني جصنننننننننىزا عنننننننننً النننننننننصمً )املجنننننننننسد( منننننننننً زنننننننننالٌ منننننننننا 

 هخصىزٍ عً اإلااٌ)اإلاادي( في زلافخىا.

نننننننت الظنننننننابلت، حعبينننننننرا ث طنننننننعدُت مخدللنننننننت عنننننننً بيُنننننننت عمُلنننننننت جدىمهنننننننا، و ننننننني بن الخعبينننننننراث اللؼٍى

بيُننننننت الاطننننننخعازة الخصننننننىزٍت، التنننننني جخإطننننننع علننننننى ؤّن عننننننالم ألاشننننننُاء اإلاننننننادي معننننننسوف لنننننندًىا معسفننننننت 

، وعلُنننننننننه، هفىنننننننننس فننننننننني املجنننننننننسد منننننننننً زنننننننننالٌ منننننننننا وعسفنننننننننه عنننننننننً  حُننننننننندة، بِىمنننننننننا عنننننننننالم املجنننننننننسد مجهنننننننننٌى

 وعنننننننسف عنننننننً الؽنننننننىاَس اإلالمنننننننىض، ؤي ؤهىنننننننا هي ننننننن  منننننننا وعسفنننننننه عنننننننً الؽنننننننىاَس اإلاادًنننننننت ليشنننننننيل منننننننا ال

نننننننت والثلافُنننننننت فننننننني  ً فننننننني ذلنننننننً ؤزنننننننس بُ خىنننننننا بينننننننل حشنننننننعباتها الفىٍس واللضننننننناًا ػينننننننر اإلاادًنننننننت، مظننننننندثمٍس

 بىِخىا الرَىُت.

 ألاصٌى  بظحمىلى ية لالطحعازة الحصىزية. -ي

بُنننننننننننننننت  حظنننننننننننننننخمد الاطنننننننننننننننخعازة الخصنننننننننننننننىزٍت ؤطظنننننننننننننننها ؤلابظنننننننننننننننخمىلىحُت منننننننننننننننً الفلظنننننننننننننننفت الخجٍس

نننننناث الفلظننننننفُت الخللُدًننننننت مىننننننر اإلاخجظنننننندة التنننننني كامننننننذ علننننننى ؤطنننننناض د خننننننض وجفىُنننننند الىؽٍس

ً، جلننننننً الفلظننننننفت التنننننني واهننننننذ جىؽننننننس بلننننننى زىاثُننننننت مننننننا كبننننننل ؤزطننننننعى بلننننننى خنننننندود اللنننننن سن العشننننننٍس

م بننننننننإن"  ِ
ّ
ظننننننننل

ُ
الففففففففرهٌ وا جظففففففففد الجظنننننننند والعلننننننننل علننننننننى ؤطنننننننناض مننننننننً الخمنننننننناًص والخفاضننننننننل، وح

وا جظففففففد يمففففففثاله ذاثففففففيه مففففففٌ طبيعففففففة مخحلفففففففة: الففففففرهٌ هيففففففاه  يفففففف  في يففففففا   أو  يفففففف  مففففففادي، 

، وهجنننننننند امخننننننننداداث َننننننننرٍ السئٍننننننننت عىنننننننند دًيننننننننازث الننننننننري ًىعلننننننننم "12هيففففففففاه في يففففففففا   أو مففففففففادي

مشنننننيرا بلنننننى  "13ا جظفففففد "الفففففرهٌ هفففففى  فففففىهس مخفففففالف  جفففففىهسمنننننً جصنننننىز زىننننناجي ًل ننننن ي بنننننإّن 

ت الرًَ في بهخاج اإلاعسفت وملؼُا ؤي دوز للجظد في َرا البىاء.  مسهٍص

 وظسية املعسفة املجظدوة.-ج

نننننناث علننننننم الننننننىفع اإلاعسفنننننني حعنننننند الجظنننننندهت مننننننً اإلافنننننن اَُم ألاطاطننننننُت التنننننني ازجىننننننصث عليهننننننا هؽٍس

وعلنننننننننىم ألاعصننننننننناب واللظننننننننناهُاث اإلاعسفُنننننننننت، وجبلنننننننننىزث فننننننننني ؼنننننننننل الداللنننننننننت اإلاعسفنننننننننت، وبساصنننننننننت 

( النننننننري دافنننننننع عنننننننً حظننننننندهت العلنننننننل عنننننننىض عللىنننننننت الجظننننننند، وكننننننند 1987ؤعمننننننناٌ حىوظنننننننىن)

ت، فاإلاعنننننننناوي  فنننننننني بىنننننننناء اإلاعنننننننناوي الاطننننننننخعاٍز
ً
ننننننننا  مسهٍص

ً
همننننننننا ٌشننننننننير بلننننننننى ذلننننننننً  –مننننننننىذ للجظنننننننند دوزا
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 مهمننننننا، "-14جحفننننننت
ً
 لخعاظننننننت جلعننننننب فيهننننننا ؤحظننننننادها دوزا

ً
بننننننني جبعننننننا

ُ
فليفففففف  ثىففففففىه ليففففففا ثجففففففازي ج

م  اب فففففففة ذات معيففففففف ، يمىفففففففٌ ليفففففففا أه وفلةةفففففففا ووفىفففففففس ف هفففففففا، يجففففففف  أه يىفففففففىه  مفففففففة ومفففففففىذج 

ووظففففففففففا  لعماليففففففففففا وطففففففففففلىواثيا وإدزاواثيففففففففففا وثصففففففففففىزاثيا. وا   اطففففففففففة عبففففففففففازة عففففففففففٌ ومففففففففففىذج 

وحظففففففففا  ثخظففففففففن بففففففففه ىشففففففففاطاثيا ا جازيففففففففة أو ثخلففففففففى ميففففففففه، وثظةففففففففس محىففففففففسز،  ففففففففي  ففففففففيل، و ففففففففي ا

هفففففففر  اليمفففففففاذج بىصففففففففةا بيففففففف  ذات داللفففففففة بالًظفففففففبة إلييفففففففا الطفففففففيما ع فففففففا مظفففففففحىي حسواثيفففففففا 

 ".15ا جظدية في الفضاء وثصسفاثيا مر ألا ياء وثفاعالثيا مدزاهية

ت الجظدهت على ؤطاض ؤّن   :16وكد كامذ هؽٍس

 مً الجظد، فهى -
ً
 ًيشإ مً ظبُعت ؤدمؼخىا وؤحظادها.العلل لِع مخدسزا

 العلل جعىزي.-

ت.- ُت وّل الياثىاث البشٍس
ّ
 العلل عبازة عً ملدزة حشترن فيها بصىزة ول

 العلل ػير واع في ؤػلُه.-

ه اطخعازي بشيل هبير، وواطع الخُاٌ.-
ّ
، به

ً
 صسفا

ً
 العلل لِع خسفُا

-.
ً
 العلل مشؼٌى عاظفُا

ىزاث الىالطننننننننُىُت خننننننننٌى ماَُننننننننت الينننننننناثً، َننننننننرٍ الخصننننننننىزاث زالفننننننننذ بشننننننننيل معلننننننننم الخصنننننننن

 :17بدُث زفضذ

الحصفففففففىز الفففففففدييازج  الفففففففري يفصفففففففل بفففففففيه العلففففففففل وا جظفففففففد، ويجعفففففففل مفففففففٌ العلفففففففل أطاطففففففففا 

 لبياء املعسفة،ال يا برلً أي دوز للجظد؛

اليففففففففائٌ اليفففففففففاو   املظفففففففففحلل بشففففففففيل  فففففففففرزي، اليفففففففففائٌ الفففففففففري لففففففففه حسيفففففففففة م للفففففففففة، وعلفففففففففل -

 محعاٌ ع ا ا جظد.

الفففففففففففري يفففففففففففسي أه املعيففففففففففف  اعحبفففففففففففاط ، و يففففففففففف  ملّيفففففففففففد با جظفففففففففففد  اليفففففففففففائٌ مفففففففففففا بعفففففففففففد بًيفففففففففففىي،-

 والرهٌ.

الحصففففففففىز اللائففففففففل باليفففففففففائٌ ا ااطففففففففى   الفففففففففري  شففففففففبه ذهيففففففففه بسوفففففففففام  ا ااطففففففففىي، اليفففففففففائٌ 

، ومعا ج هففففففففففا 
ر
الففففففففففري  شففففففففففحم ذهيففففففففففه املعيفففففففففف ، مففففففففففٌ  ففففففففففالٌ اعحبففففففففففاز زمففففففففففىش  يفففففففففف  دالففففففففففة د ففففففففففال

ة هخسج.
ّ
 باللاعدة، وإع اء زمىش  ي  دال
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 مقاربة تصورية معرفية لبنية الأفعال النفس ية يف اللسان العريب

 كضايا ووماذج 

لتففففففف  ثفففففففسي أه املعيففففففف  حسففففففففي، وثخبيففففففف  وظسيفففففففة الصفففففففدق التففففففف  ثصفففففففىز الفلظففففففففة الحاليليفففففففة ا-

ثفففففففسي أه ألاحيفففففففا  واللضفففففففايا إمفففففففا صفففففففادكة أو واذبفففففففة بصفففففففىزة مىضفففففففىعية، ويحىكفففففففف ذلففففففففً 

 ع ا مدي مىافل ها بصىزة مبا سة للعالن في اطحلالٌ عٌ أي فةن بشسي.

اليففففففففففائٌ الخشىمظياوي ىظففففففففففبة إاففففففففففا جشىمظففففففففففي ( الففففففففففري  ع ففففففففففي مففففففففففٌ ال  هيفففففففففف ، ويجعلففففففففففه -

ٌ املعيففففففففف  والظفففففففففياق ومدزان والعاطففففففففففة والفففففففففراهسة و وخبفففففففففا  والفعفففففففففل.وعٌ مظفففففففففحلال عففففففففف

 ال بيعة الدييامية للحىاصل.

نننننننننننا وفهمهنننننننننننا بمعنننننننننننٌص عنننننننننننً الجظننننننننننندهت ب ن اللؼنننننننننننت فننننننننننني الاطنننننننننننخعازة الخصنننننننننننىزٍت، ال ًمىنننننننننننً بىاَئ

ت، فنننننننال ًمىىىنننننننا"  وففففففففل البشنننننننٍس
ّ
 مفففففففٌ  فففففففالٌ ا جظففففففففد، ولفففففففرلً فففففففف ه

ّ
ه الحصفففففففىزات إال أه وىففففففففّىر

 مفففففففففففٌ  فففففففففففالٌ ثصفففففففففففىزات  فةفففففففففففن واصفففففففففففل عليفففففففففففه للعفففففففففففالن
ّ
ولوفظفففففففففففيا ولر فففففففففففسيٌ ال يففففففففففف طس إال

  همنننننننا 18جشففففففيلةا وثصفففففففى ةا أ ظففففففادوا
ّ
مظننننننإلت اإلاعننننننننى فننننننني ؼننننننل الجظننننننندهت جيننننننخج بىننننننناء علنننننننى  أه

العالكننننننت التنننننني جننننننسبغ اللؼننننننت بنننننناإلاخيلم، خُننننننث الننننننرًَ ًخفاعننننننل مننننننع جدننننننىالث الجظنننننند وحؼيراجننننننه 

اجي والاحخماعي والثلافي.   بخإزير مً الظُاق الفيًز

 اليفظية: ثاديدات أولية. ألافعاٌ  -2

حعننننننند دزاطننننننننت ألافعننننننناٌ الىفظننننننننُت مننننننننً اإلاباخنننننننث ألاطنننننننناض التنننننننني جىاول هنننننننا الدزاطنننننننناث الداللُننننننننت 

اإلاعسفُننننننننننننننننننننننت، وهنننننننننننننننننننننننرهس فننننننننننننننننننننننني َننننننننننننننننننننننرا الصننننننننننننننننننننننندد الدزاطنننننننننننننننننننننننت الساثنننننننننننننننننننننندة التننننننننننننننننننننننني كنننننننننننننننننننننننام  هنننننننننننننننننننننننا  

(، النننننننننننننننننننننننري ؤزبنننننننننننننننننننننننذ ؤّن العىاظنننننننننننننننننننننننف جصنننننننننننننننننننننننىز kovecses1986-1988-1990(ونننننننننننننننننننننننىفُد    

ت، ودزاطنننننننننننننت مِشنننننننننننننُل بًما لنننننننننننننت اطنننننننننننننخعاٍز هدُنننننننننننننان فننننننننننننني ملالهنننننننننننننا اإلاعىنننننننننننننىن ب" الاطنننننننننننننخعازة بعٍس

والخعبيننننننننننر عننننننننننً العاظفننننننننننت ؤو ؤلاخظنننننننننناض، دوز الخجظنننننننننند وبطننننننننننهامه فنننننننننني بىنننننننننناء فهننننننننننم الخجسبننننننننننت 

ت  والخعبينننننننر عنهنننننننا عىننننننند البشنننننننس" ،  خُنننننننث ًبدنننننننث َنننننننرا اإلالننننننناٌ فننننننني  بعنننننننض العبنننننننازاث الاطنننننننخعاٍز

ودزاطننننننننننت حننننننننننىزج الًيننننننننننىف ،للسػبننننننننننت الجيظننننننننننُت والخعبيننننننننننر عننننننننننً ؤلاخظنننننننننناض بصنننننننننندد الجننننننننننيع

ىظففففففففففاء ووففففففففففاز وأ ففففففففففياء   يفففففففففف ة: مففففففففففا ثىشفففففففففففه امللففففففففففىالت حففففففففففٌى ضننننننننننب فنننننننننني هخابننننننننننه" خننننننننننٌى الؼ

 الرهٌ" .

التنننننننننننني جيشننننننننننننإ هدُجننننننننننننت بعننننننننننننض  19وهلصنننننننننننند باةفعنننننننننننناٌ الىفظننننننننننننُت، جلننننننننننننً ألافعنننننننننننناٌ الاهفعالُننننننننننننت

اإلانننننننننننننننازساث الخازحُنننننننننننننننت)املحُغ( ؤو الدازلُنننننننننننننننت )ميىهننننننننننننننناث الجهننننننننننننننناش العصننننننننننننننن ي فننننننننننننننني عالكخنننننننننننننننه 

ا ؤلاوظنننننننننان، وجخمدنننننننننىز دالل هنننننننننا بالننننننننندماغ(، وجخنننننننننإزس بدىنننننننننىع اإلاىاكنننننننننف والخجنننننننننازب التننننننننني ًدُاَننننننننن
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 دمحم  مرزوق

ننننننننننا زلجنننننننننناث هفظننننننننننُت، جخىلنننننننننند مننننننننننً زننننننننننالٌ اهبظنننننننننناط الننننننننننىفع ؤو  خننننننننننٌى الاهفعنننننننننناالث باعخباَز

نننننننننننننننت مجنننننننننننننننسدة، جخجظننننننننننننننند منننننننننننننننً زنننننننننننننننالٌ الخدنننننننننننننننىالث  اهلباضنننننننننننننننها، وجينننننننننننننننخج عنهنننننننننننننننا بيُننننننننننننننناث لؼٍى

ىلىحُت التي جلحم بالجظد  .الفيًز

النننننننبعض وجدشنننننننيل ألافعننننننناٌ الىفظنننننننُت منننننننً مجمىعنننننننت منننننننً ألافعننننننناٌ التننننننني جخمينننننننز عنننننننً بعضنننننننها 

بظننننننننماث داللُننننننننت، هلظننننننننمها بلننننننننى مجمننننننننىعخين: وظنننننننن ي املجمىعننننننننت ألاولننننننننى باةفعنننننننناٌ الىفظننننننننُت 

 الدالنننننننننننننت علنننننننننننننى الاهبظننننننننننننناط ملابنننننننننننننل ألافعننننننننننننناٌ الىفظنننننننننننننُت الدالنننننننننننننت علنننننننننننننى الاهلبننننننننننننناض، وحعننننننننننننند

ننننننننننننت الدالننننننننننننت عننننننننننننً اهفعنننننننننننناالث الاهبظنننننننننننناط/الاهلباض اطننننننننننننخجاباث ظبُعُننننننننننننت  الخعبيننننننننننننراث اللؼٍى

البِئننننننننننننننننت، ولننننننننننننننننرلً هننننننننننننننننسي ؤن الشننننننننننننننننعىز جخننننننننننننننننإزس بنننننننننننننننناجدزان والخبننننننننننننننننرة الحظننننننننننننننننُت ومععُنننننننننننننننناث 

ىلىحُننننننننت وزلافُننننننننت واحخماعُننننننننت. واللؼننننننننت التنننننننني  باالهبظنننننننناط فعننننننننل ًننننننننسجبغ بمننننننننازساث ذاجُننننننننت فيًز

وظنننننننننخسدمها لىعّبنننننننننر  هنننننننننا عنننننننننً َنننننننننرا الاهبظننننننننناط جىشنننننننننف لىنننننننننا العبُعنننننننننت التننننننننني هفىنننننننننس  هنننننننننا عنننننننننً 

 .الظسوز ؤو الفسح مثال

ٍس بمفنننننننننناَ  بنننننننننننى مفهننننننننننىم الاهبظنننننننننناط فنننننننننني اللؼننننننننننت العسبُننننننننننت مننننننننننً زننننننننننالٌ جصننننننننننٍى ُم وعالكنننننننننناث وٍُ

مظننننننخمدة مننننننً مجنننننناٌ اإلايننننننان خُننننننث ًيننننننىن الاهبظنننننناط مياهننننننا واطننننننعا ممخنننننندا،في حعبيننننننراث مننننننً 

عىنننننننند الحنننننننندًث عننننننننً الفننننننننسح  عمففففففففد الفسحففففففففة أز ففففففففاء امليففففففففاه""" واوفس ففففففففد أطففففففففازيس كبُننننننننل "

يننننننننننننىن الاهلبنننننننننننناض مياهننننننننننننا ضننننننننننننُلا عىنننننننننننند الحنننننننننننندًث عننننننننننننً الشننننننننننننلاء  والظننننننننننننسوز والظننننننننننننعادة، ٍو

ننننننننت مثننننننننل:" ضففففففففاكد بففففففففه ألاز  بمففففففففا زحبففففففففد"، ، " ضففففففففاق صففففففففدز "والحننننننننصن، فنننننننني حعبيننننننننراث لؼٍى

 "اوصوي في السهٌ"....

ت ل فعننننننننناٌ الىفظنننننننننُت  وباجضنننننننننافت بلنننننننننى الامخداد/الضنننننننننُم فننننننننني اإلاينننننننننان، فنننننننننالخعبيراث الاطنننننننننخعاٍز

جننننننننسجبغ باالججاَنننننننناث الفضنننننننناثُت )ؤعلى/ؤطننننننننفل(، خُننننننننث ًننننننننخم  الىؽننننننننس بلننننننننى ؤفعنننننننناٌ الاهبظنننننننناط 

ا بىصننننننننفها شننننننننِئا مىحننننننننىدا فنننننننني ألاعلننننننننى جننننننننسجبغ  هننننننننا حعبيننننننننراث أطيفففففففف  مففففففففٌ مخعللننننننننت بننننننننن"  اطننننننننخعاٍز

"، وفنننننننننني اإلالابننننننننننل ازثفعففففففففففد معيىيففففففففففاج  اليففففففففففى " و"الفس "،"أ ففففففففففعس أويفففففففففف  فففففففففففي كمففففففففففة الظففففففففففعادة

ا بىصننننننننفها شننننننننِئا مىحننننننننىدا فنننننننني ألاطننننننننفل وجننننننننسجبغ بننننننننه  ًىؽننننننننس بلننننننننى ؤفعنننننننناٌ الاهلبنننننننناض اطننننننننخعاٍز

ننننننننننت، مثننننننننننل: " ننننننننننرا الىننننننننننىع مننننننننننً انهففففففففففازت حيففففففففففاج ". "، " اوخفضففففففففففد معيىيففففففففففاج حعبيننننننننننراث لؼٍى َو

لننننننننم علُننننننننه الًيننننننننىف وحىوظننننننننىن اطننننننننم الاطننننننننخعازاث الاججاَُننننننننتد الاطننننننننخعازاث الخصننننننننىزٍت ًع

و نننننننني اطننننننننخعازاث حعخمنننننننند علننننننننى ججسبدىننننننننا الفضنننننننناثُت، مننننننننً مىعلننننننننم اعخبازهننننننننا واثىنننننننناث جدننننننننددها 
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الاججاَننننننننننناث وننننننننننناةعلى وألاطنننننننننننفل، والُمنننننننننننين والِظننننننننننناز، واإلاسهنننننننننننص والهنننننننننننام ، وجبننننننننننننى  هننننننننننننرلً 

ا ايففففففففاة حلففففففففىة اث"مفنننننننناَُم الاهبظنننننننناط/الاهلباض اطنننننننندىادا بلننننننننى ججسبننننننننت اإلاننننننننإوىالث واإلاشننننننننسوب

ىنننننننننا ًننننننننخم زبنننننننننغ مجننننننننناٌ "الاهبظنننننننناط/الاهلباض" بمفننننننننناَُم مظنننننننننخمدة منننننننننً  /ا ايففففففففاة مفففففففففّسة"، َو

"ثجسعفففففففد مفففففففسازة ا افففففففصه". "، ثفففففففروكد حفففففففالوة ا اففففففف " "ا ايفففففففاة عللفففففففنمجننننننناٌ اإلاشنننننننسوباث" 

فنننننننالفسح داثمنننننننا ظعنننننننام خلنننننننى شنننننننحي، ؤو شنننننننساب لرًنننننننر اإلانننننننراق، فننننننني ملابنننننننل الحنننننننصن النننننننري َنننننننى 

ه شدًد اإلاسازة.  ظعام هٍس

نننننننننت مىبثلنننننننننت منننننننننً وظنننننننننلىا الخصنننننننننىزي النننننننننري ًدشنننننننننيل منننننننننً ظبُعنننننننننت بّن  َنننننننننرٍ الخعبينننننننننراث اللؼٍى

ىلىحُننننننننننت جصننننننننننُ ها، ومننننننننننً  ؤحظننننننننننادها، التنننننننننني جخننننننننننإزس بشننننننننننيل وارننننننننننل مننننننننننً زننننننننننالٌ حؼيننننننننننراث فيًز

ننننننننت جيشنننننننن    ىننننننننرا هجنننننننند ؤن الاطننننننننخعازاث اللؼٍى ظبُعننننننننت ماطظنننننننناجىا الثلافُننننننننت والاحخماعُننننننننت، َو

ُنننننننننت وججسبخنننننننننه الشخصنننننننننُت منننننننننع لىنننننننننا معنننننننننان حدًننننننننندة جبنننننننننرش منننننننننً زنننننننننالٌ ذاث اإلانننننننننخيلم البُىلىح

 املحُغ.

 أفعاٌ  و"ظاط و ولبا  :-أ

نننننننننننت العسبُنننننننننننت، وطنننننننننننىف هلخصنننننننننننس علنننننننننننى الىخنننننننننننداث  طنننننننننننىلىم بخدلُنننننننننننل بعنننننننننننض البيُننننننننننناث اللؼٍى

ت آلاجُت:  اللؼٍى

 الحصن. -الخىف -ؤفعاٌ دالت على الاهلباض: الؼضب-

 الفسس. -الحب -ؤفعاٌ دالت على الاهبظاط : الظعادة-

 Angerمفةى  الغض : -

نننننننننت العسبُنننننننننت علنننننننننى اللنننننننننىة والشننننننننندة وال نننننننننخغ، حننننننننناء فننننننننني  ًننننننننندٌ الؼضنننننننننب فننننننننني اإلاعننننننننناحم اللؼٍى

:"الغفففففففيه والضفففففففاد والبفففففففاء أصفففففففل واحفففففففد يفففففففدٌ ع فففففففا  فففففففدة وكىة... وهفففففففى( ملننننننناًِع اللؼنننننننت ؤن

نننننننى منننننننً ؤهعنننننننر اإلافننننننناَُم الاهفعالُنننننننت التننننننني جمنننننننذ دزاطننننننن ها منننننننً لننننننندن "،20الّسففففففف   ا فففففففحداد َو

(، فاجسننننننننر مىننننننننه مبدثننننننننا 1987اإلاعننننننننسفُين، وكنننننننند جننننننننم وصننننننننفه علننننننننى هعنننننننناق واطننننننننع فنننننننني الًيننننننننىف)

ت اللؼننننننننننت، واعخبننننننننننٍر همىذحننننننننننا للجظنننننننننندهت اإلامثلننننننننننت  ؤطاطننننننننننُا بننننننننننّسز بننننننننننه فىسجننننننننننه خننننننننننٌى اطننننننننننخعاٍز

دًننننننننننننننت،  لنننننننننننننندا لهننننننننننننننرٍ فبىِخننننننننننننننه اإلافاَُمُننننننننننننننت ػىُننننننننننننننت وحعىننننننننننننننع همىذحننننننننننننننا معللمفنننننننننننننناَُم الخجٍس

مىنننننننىاٌ معسفننننننني جيخؽمنننننننه بيُنننننننت جصنننننننىزٍت وامىنننننننت فننننننني اللؼنننننننت جنننننننخدىم فننننننني بهخننننننناج  فهنننننننىالعاظفنننننننت، 

ت ًخدلم فيها اإلافهىم  :ومً ؤمثلت ذلً،هماذج لبيُاث لؼٍى
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 الؼضب حىىن: للد حىذ مً الؼضب.-

 الؼضب هاز: ػضبه مشخعل. -

 الؼضب زصم: للد جفىق على ػضبه. -

 ه.الؼضب خُىان: للد ؤخىم لجام ػضب -

 الؼضب حؼير في اللىن: باث شاخبا مً الؼضب. -

 الؼضب شسازة: ج ة الؼضب في وحهه. -

 الؼضب ع ى: ؤعماٍ الؼضب. -

ثبفففففففّيه أه طفففففففسعة دكفففففففات الللففففففف  وازثففففففففا  دز فففففففة "وكننننننند اهعلنننننننم الًينننننننىف منننننننً فىنننننننسة ؤهنننننننه كننننننند 

ا اففففففففففسازة الظفففففففففف اية فففففففففففي ا جظففففففففففن محففففففففففىاثساه فففففففففففي  وفعففففففففففاالت امل حلفففففففففففة،  فاثخففففففففففر م هففففففففففا( 

 ظفففففففففففيد ثجظفففففففففففده  وفعفففففففففففاٌ بحىطففففففففففف  اليظفففففففففففا  العصففففففففففف   الفي يىلفففففففففففى ي، و ظفففففففففففيد زاففففففففففففدا 

 في يىلى يفففففففففا أي  ظففففففففففديا، 
 
هفففففففففىه  طفففففففففحعازات واملجفففففففففاشات املع ففففففففف ة عففففففففففٌ  وفعفففففففففاٌ م فففففففففّ زة

وبفففففففففففففرلً يفظفففففففففففففس كيفففففففففففففا   طفففففففففففففحعازات ا جازيفففففففففففففة ففففففففففففففي الغضففففففففففففف  ع فففففففففففففا مفةفففففففففففففىم  ا افففففففففففففسازة 

 ".21والضغ  الدا لييه

 .fearا  ى :-

عس  "ا  فففففففففففاءحننننننننننناء فننننننننننني معننننننننننناحم اللؼنننننننننننت ؤن
ّ
ٌّ ع فففففففففففا الفففففففففففر والفففففففففففىاو والففففففففففففاء أصفففففففففففل واحفففففففففففد يفففففففففففد

"و ففففففداه  سيففففففصة الةففففففسي باعحبففففففاز  اوفعففففففاال أوليففففففا وفنننننني م جننننننم علننننننم الننننننىفع ٌعننننننني:"22والفففففففص 

فننننننننننالخىف زد فعننننننننننل ظبُ نننننننننني ًيننننننننننخج عنننننننننننً  "،23وخيجففففففففففة ملثيفففففففففف    ففففففففففس ويىففففففففففىه وصوعففففففففففه الةفففففففففففسي

خمينننننننز بخفعُنننننننل الجهننننننناش العصننننننن ي،  الشنننننننعىز بنننننننالخعس. همنننننننا َنننننننى الشنننننننإن باليظنننننننبت للؼضنننننننب، ٍو

ىلىحُت جخجلى في:خُث ج  إزيراجه الفيًز

 جمدد العضالث وؤه جى ها اطخعدادا للفساز.-

ع بلى ألاعضاء الخازحُت مً الجظد.-  اهخلاٌ الدم بشيل طَس

 ازجفاع معدٌ هبضاث الللب.-

 الخعسق وججمد الحسهت.-

ت الدالت على ذلً:  ومً الخعبيراث اللؼٍى

 الخىف طاثل في مادة: امخ  كلبه بالخىف.-
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 الخىف زحفت:  ًسحعد مً شدة الخىف.-

 الخىف مخفىق احخماعُا: اطخىلى علُه الخىف.-

 الخىف زصم: واحه زىفه.-

 الخىف حىىن: للد حً مً الخىف.-

 الخىف كىة ظبُعُت: زماٍ الخىف.-

 الخىف عراب: عربه الخىف.-

 الخىف هبخت: ػسطىا الخىف في الىاشئت.-

 الخىف بسد: ججمد مً الخىف.-

 عدو: حظلل بلُه الخىف.الخىف -

 الخىف حؼير في اللىن: ؤصبذ لىهه شاخبا مً الخىف.-

 الخىف حؼىط: بلل هفظه مً الخىف.-

ىلننننننىجي فنننننني  جؽهننننننس َننننننرٍ الخعبيننننننراث دوز الجظنننننند فنننننني بهخنننننناج معنننننننى الخننننننىف، خُننننننث البعنننننند الفيًز

جفاعلنننننننننننه منننننننننننع اإلاععنننننننننننى الىفهننننننننننن ي َنننننننننننى اإلانننننننننننخدىم فننننننننننني جددًننننننننننند اإلاعننننننننننننى وجمؽهنننننننننننٍس علنننننننننننى شنننننننننننيل 

للمالخؽننننننننت، فالبيُنننننننناث الترهُبُننننننننت بيُنننننننناث طننننننننعدُت مخدللننننننننت وهاججننننننننت عننننننننً  طننننننننلىواث كابلننننننننت

بيُننننننننت جصننننننننىزٍت وازدة فنننننننني الننننننننرًَ، وبننننننننرلً فحنننننننني جفلننننننننل عننننننننً الحالننننننننت الىفظننننننننُت والجظننننننننمُت 

للمننننننننخيلم، ذلننننننننً ؤن معنننننننناوي ألافعنننننننناٌ الىفظننننننننُت مننننننننا ي بال حعبيننننننننراث عننننننننً اهبظنننننننناط الننننننننىفع ؤو 

 وظان.اهلباضها في جفاعل جام مع البيُاث العصبُت والرَىُت لإل

" ا افففففففففاء والفففففففففصاء واليفففففففففىه أصفففففففففل حننننننننناء فننننننننني م جنننننننننم اللؼنننننننننت البنننننننننً فنننننننننازض ؤّن Sorrowا افففففففففصه:

والحننننننننننصن شنننننننننننعىز ًخمثننننننننننل فنننننننننني ؤلاخظننننننننننناض " 24واحففففففففففد، وهففففففففففى  شففففففففففىوة ال ففففففففففف  ء و ففففففففففّدة فيففففففففففه

خمينننننننننز بترهينننننننننز الاهدبننننننننناٍ علنننننننننى النننننننننىفع والاو نننننننننحاب منننننننننً  بالضنننننننننُاع، والىخننننننننندة ؤو النننننننننىل ، ٍو

نننننننى شنننننننبُه بننننننننالؼم واليأبنننننننت والهننننننننم، وهمنننننننا َنننننننى ألامننننننننس منننننننع بنننننننناقي الاهفعننننننناالث، ًمثننننننننل  املجخمع،َو

نننننت لحالنننننت عاظفُنننننت ًنننننخم جصنننننىزَا علنننننى ؤ هنننننا طننننناثل، علنننننى العىنننننع منننننً الؼضنننننب  الجظننننند خاٍو

نننننننت اإلانننننننادي بلنننننننى الاهفجننننننناز،  فنننننننةن الحنننننننصن ال ًخمينننننننز بازجفننننننناع الحنننننننسازة ؤو الضنننننننؼغ دازنننننننل الحاٍو

 بل ًخميز بخدلل بعيء.

 ية:ثحمثل ا االة  وفعالية للاصه في اعحباز : طائل دا ل حاو 
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 ب ها ملُئت بالحصن.-

 للد طىب خصهه.-

 جبسس خصهه والىدي.-

 كلبه ًيشم مً الحصن.-

 طائل  ازج ا جظد ال دا له:وجخمثل الحالت الاهفعالُت للحصن في وىهه: 

 ػسق في خصن عمُم.-

 وان مدفىها جدذ ؤخصاهه.-

 ؤزلل ها ؼلمت الحصن.-

 اطحعازة ا اصه ع ء  ليل:

 ؤخع بثلل في كلبه. -

-  .  ؤزلل  الحصن جفىيٍر

مت.-  ؤخع بالهٍص

 ا اصه باالثجا  أطفل(:وجسجبغ دالالث 

اجه منهازة. -  معىٍى

 واهذ في الحضُض-

نننننننننت الطنننننننننخعازاث الحنننننننننصن مسجبعنننننننننت بياثىننننننننناث خُنننننننننت مدظىطنننننننننت،  وجخدلنننننننننم هنننننننننرلً بيُننننننننناث لؼٍى

 همثل لها بالعبازاث آلاجُت:

 الحصن خُىان: ًمظً في ًدًه لجام خصهه.-

 ظبُعُت: ؤػسك ها مىحت ؤخصا ها.الحصن كىة -

 الحصن زصم: اطدظلم لحصهه.-

 ا لحصن هباث: ججرز فُه الحصن.-

 .الحصن معدن: ؤذابه الحصن -

   Happineseالظعادة:

:"الظفففففففيه والعفففففففيه والفففففففداٌ أصفففففففل يفففففففدٌ ع فففففففا  يففففففف  وطفففففففسوز، حننننننناء فننننننني م جنننننننم اللؼنننننننت البنننننننً فنننننننازض

اع، فالّظففففففففففعد: الففففففففففيمٌ فففففففففففي ألامففففففففففس
ّ
ػننننننننننني باإلاعنننننننننناوي وهثُننننننننننف  والظننننننننننعادة مفهننننننننننىم"،25 ففففففففففال  الففففففففففي
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بالنننننندالالث التننننننني جسخلنننننننف مننننننً خُنننننننث شننننننندتها، فلنننننند جتنننننننراوح بنننننننين العمإهِىننننننت وؤلاخظننننننناض باليشنننننننىة، 

همنننننننا ؤّ هنننننننا مسجبعنننننننت بدالنننننننت الخنننننننىاشن الىفهننننننن ي والخفننننننناعالث الجظننننننندًت، وهجننننننند ذلنننننننً فننننننني الخعبينننننننراث 

ت آلاجُت:ؤخع بالعمإهِىت. حؼمسوي الظعادة...  اللؼٍى

ل الخصنننننننننىزي مهمنننننننننا فننننننننني َنننننننننرا البننننننننناب، فخصنننننننننىزها للمشننننننننناعس وفننننننننني جلُنننننننننُم اإلاشننننننننناعس، ٌعننننننننند الخمثُننننننننن

الاًجابُننننننننننننننننت ًننننننننننننننننسجبغ عننننننننننننننننادة باالججنننننننننننننننناٍ"ؤعلى"، بِىمننننننننننننننننا جصننننننننننننننننىزها للمشنننننننننننننننناعس الظننننننننننننننننلبُت ًننننننننننننننننسجبغ 

ا عنننننننننننً اإلاشننننننننننناعس الاًجابُنننننننننننت  باججاٍ"ؤطنننننننننننفل"، منننننننننننً َىنننننننننننا هجننننننننننند اللظنننننننننننان العسبننننننننننني ٌعبنننننننننننر اطنننننننننننخعاٍز

 باالججاٍ ألاعلى، هما في البيُاث آلاجُت:

 .ؤها في كمت الظعادة -

 كفص مً الفسح.ؤ -

 ؤواد ؤظير مً شدة الفسح. -

 the love ا ا 

:"ا اففففففففففاء والبففففففففففاء أصففففففففففٌى  ال ففففففففففة : أحففففففففففدهما اللففففففففففصو  حنننننننننناء فنننننننننني م جننننننننننم ملنننننننننناًِع اللؼننننننننننت ؤّن 

صففففففففس...وأّما  ، والثالفففففففف  وصففففففففف اللر ففففففففّ ر ففففففففة مففففففففٌ ال فففففففف  ء مففففففففٌ ذي ا ا  والثبففففففففات، وَّ ففففففففس ا ابذ

ّبففففففة ا 
 
اإلا جمُننننننت ؤكامننننننذ خننننننّد اإلانننننندازل  ًننننننسي عمننننننس بننننننً دخمننننننان ؤن"،26اللففففففصو  فا ُافففففف   وامل

"الحننننننننننب" علنننننننننننى معنننننننننناوي العاظفنننننننننننت والحىنننننننننننان والننننننننننىد والىلنننننننننننع والشننننننننننؼف والهُنننننننننننام...، ػينننننننننننر ؤن 

فظننننننننس ذلننننننننً بيننننننننىن   العننننننننسح الخجٍس نننننننني ٌعتننننننننرض عننننننننً مثننننننننل َننننننننرٍ الخددًننننننننداث اإلاىضننننننننىعُت، ٍو

" يهمفففففففففففل ال سيلفففففففففففة التففففففففففف  يفةفففففففففففن  هفففففففففففا اليفففففففففففاض ثصفففففففففففىزا هن مفففففففففففٌ  فففففففففففالٌ الحننننننننننند اإلاىضنننننننننننىعي

(  بلننننننننننى ؤّن اإلاعنننننننننناحم العسبُننننننننننت كنننننننننند ؤكامننننننننننذ 2014م )ٌشننننننننننير طننننننننننلُ"،وبامللابففففففففففل 27 طففففففففففحعازات

فنننننناث الحننننننب" ع ففففففا أطففففففع اطففففففحعازية، فا افففففف  وففففففاز  إحففففففساق ا افففففف  فففففففي الللفففففف ، حسكففففففة حعٍس

الةففففففىي، وهففففففرا هففففففى الةففففففىي املاففففففسق(، وا افففففف  ماحففففففىي مضففففففمس فففففففي ا جظففففففد  وهففففففى أه يبلفففففف  

ا افففففففففففف   ففففففففففففغا  الللفففففففففففف ، وهففففففففففففى الةففففففففففففىي البففففففففففففاطٌ(، وا افففففففففففف  داء  ذهففففففففففففاي العلففففففففففففل مففففففففففففٌ 

فالحننننننننننب اطننننننننننخعازة جصننننننننننىزٍت (". 28ع ففففففففففا و ةففففففففففه لغلبففففففففففة الةففففففففففىي عليففففففففففهالةففففففففففىي، أه يففففففففففره  

هخصننننننىز مننننننً زاللهننننننا ؤن الحننننننب ٌشننننننبه الىنننننناز فنننننني خسكخننننننه) و نننننن  مجنننننناٌ الىنننننناز وبطننننننلاظه علننننننى 

ت، مً مثل:  مجاٌ الحب(، فىعبر عنها بخعابير لؼٍى

 حبً  عربي .-
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 دمحم  مرزوق

 أحسكي  هىان.-

 ف ادي يض س  مٌ الى د.-

 اطحعازة ا ا  داء:-

 29ًىم الىدي///    وفسق بين الجفً والىطً الهجسؤبلى الهىي ؤطفا -

 هفى بجظ ي هدىال ؤهني زحل///   لىال مساظبتي بًان لم جسوي-

مىنننننننننىاٌ معسفننننننننني  ًيننننننننخج معننننننننننى اطنننننننننخعازة "الحنننننننننب داء" فننننننننني َنننننننننرٍ الخعنننننننننابير اهعالكنننننننننا منننننننننً وىهنننننننننه

. ًنننننننننننننننننسبغ زاللهنننننننننننننننننا النننننننننننننننننرًَ بنننننننننننننننننين املجسد)الحنننننننننننننننننب(، جيخؽمنننننننننننننننننه بيُنننننننننننننننننت وامىنننننننننننننننننت فننننننننننننننننني اللؼنننننننننننننننننت

فمنننننننننا ًينننننننننخج عنننننننننً اإلانننننننننسض منننننننننً طنننننننننهاد وؤزق ووَنننننننننً وهدنننننننننٌى ومنننننننننىث ؤو واملحظنننننننننىض)اإلاسض(، 

خإطننننننع اليظننننننم الخصننننننىزي لهننننننرا الخصننننننىز  اهعالكننننننا مننننننً شننننننفاء ًننننننخم بطننننننلاظه علننننننى املحننننننب. ٍو

زصىصننننننننننُت الثلافننننننننننت العسبُننننننننننت، ومننننننننننً ججسبننننننننننت اإلاخى نننننننننني الىحداهُننننننننننت فنننننننننني عالكخننننننننننه بنننننننننناملحبىب، 

 والتي جخجظد مً زالٌ اوعياض َرٍ الخجسبت على حظدٍ.

 سي:اطحعازة ا ا  ط

 :30هر   طحعازة الحصىزية ثًح  ع ها بًيات لغىية مٌ كبيل

 زؤًذ الهالٌ ووحه الحبِب /// فياها َاللين عىد الىؽس

 فلم ؤدزي مً خيرحي فيهما ///َالٌ الظماء مً َالٌ البشس

 فلىال الخىزد في الىحىخين   /// وما زاعني مً طىاد الشعس

 الحبِب اللمسلىىذ ؼىيذ الهالٌ الحبِب /// وهىذ ؼىيذ 

 فساح الفااد ٌؼني لها ///   وحاء السبُع وخ ي اهخصس

فعننننننننسب النننننننننىفع واهبظنننننننناظها ًخمؽهنننننننننس منننننننننً زننننننننالٌ ؤلاخظننننننننناض بالظنننننننننعادة التنننننننني جؽهنننننننننس علنننننننننى 

الشنننننننننناعس وججعلننننننننننه ًمازننننننننننل بننننننننننين مدبىبخننننننننننه والهننننننننننالٌ فنننننننننني الظننننننننننماء، مظنننننننننندثمسا بننننننننننرلً الننننننننننسبغ 

 بُنهما.

 اطحعازة ا ا  وعاء في ماحىي: -

 ػير ػاثب ///  ملُم بللب الهاثم اإلاخفعس.لئن ػبذ عنها فالهىي 

ى الللب. ه مدخىي َو  فالحب َىا مععى مادي ًدخٍى

 Prideالفخس:



 
 ر              
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 مقاربة تصورية معرفية لبنية الأفعال النفس ية يف اللسان العريب

 كضايا ووماذج 

"الفففففففاء وا  فففففاء والففففففساء أصفففففل  ففففففاي ، وهفففففى يففففففدٌ ع ففففففا 
ّ
 فففففاء فففففففي ماجفففففن ملففففففاييع اللغفففففة أه

ن
 
س: الففففففففحعظ

 
فخ

ّ
ففففففففد ...والح ظففففففففن وكر عر

ولنننننننننم جسننننننننسج َننننننننرٍ الداللنننننننننت عّمننننننننا ؤوزدٍ ابننننننننً مىؽنننننننننىز ".31

يففففففففففففففف ي " خُنننننننننننننننثفننننننننننننننني لظننننننننننننننناهه، 
ّ
خفففففففففففففففاز والفخفففففففففففففففاز ُهفففففففففففففففى الفخ

 
فففففففففففففففس والف

ه
خ
ُ
فففففففففففففففس والف

 
فففففففففففففففس والفخ

ه
خ
 
الف

يففففففففففففففففف اء
ّ
س الحعففففففففففففففففففا ن، .والفخ

ُ
فا 

ّ
الحمفففففففففففففففففّد  با  صفففففففففففففففففاٌ و فحخففففففففففففففففففاز وعفففففففففففففففففّد اللفففففففففففففففففديّن...والح

فففففففففففُ   ُن والحى  
 
فففففففففففُس: الففففففففففففحعظ

 
فننننننننننننالفسس شنننننننننننعىز ًدظننننننننننننم بننننننننننناخترام الننننننننننننىفع وجمجُنننننننننننندَا ".32والحفخ

مثننننننل عننننننادة ألاخاطننننننِع ؤلاًجابُننننننت الّتنننننني  جخمؽهننننننس مننننننً زننننننالٌ جدلُننننننم بهجنننننناش بشننننننيل هبيننننننر، ٍو

خلاطنننننننننننم الفسنننننننننننس  ً، ٍو معنننننننننننين، فخننننننننننندفع الفنننننننننننسد بلنننننننننننى ؤلاخظننننننننننناض باالطنننننننننننخعالء واشدزاء آلازنننننننننننٍس

ننننننت، ولىنننننننً  ننننننت مننننننع العدًنننننند مننننننً اإلاشنننننناعس، فهننننننى مننننننادة فنننننني خاٍو الىثيننننننر مننننننً الاطننننننخعازاث اإلاسهٍص

جلنننننً اإلانننننادة ال جنننننسجبغ بظننننناثل طنننننازً همنننننا َنننننى الحننننناٌ منننننع الؼضنننننب، بنننننل اإلانننننادة التننننني حعىنننننع 

ننننننل الفسننننننس فيهننننننا هشنننننن يء مىفننننننىر جننننننإزير ا
ّ
مث ًُ ننننننت  لفسننننننس  نننننني الهننننننىاء، وجيننننننخج عننننننً ذلننننننً بيُنننننناث لؼٍى

 وهبير، مً ؤمثلت ذلً:

 وان مىخفسا والىِع.-

ا.-  اهخفسذ فلاعت فسَس

 اطحعازة الفخس على:

ا   فللُذ: وعم بذا ش ُذ اطخفاال ؼً العًر
ّ
 وكالىا َل ًبل

 اطحعازة الفخس إزادة وعصيمة

 العصاثُم    وجإحي على كدِز الىسام ِاإلايازُم. على كدِز ؤَل العصم ِجإحي

  اثمة:

س البدنننننننث اللظننننننناوي، فسبعنننننننذ اللؼنننننننت والفىنننننننس بصنننننننىزة  ؤطنننننننهمذ  الداللنننننننت اإلاعسفُنننننننت فننننننني جعنننننننٍى

، وؤن النننننننرًَ مخجّظنننننننند  جؽهنننننننس فُنننننننه اللؼنننننننت علننننننننى ؤّ هنننننننا ججظنننننننُد للفىنننننننس ومؽهننننننننس منننننننً مؽننننننناٍَس

لننننننننت التننننننننني ججعننننننننل ؤوظنننننننننلخىا الخصننننننننىزٍت جنننننننننسجبغ بالبِئننننننننت التننننننننني وعننننننننِ  فيهنننننننننا، فإعنننننننننادث  بالعٍس

ننننننننا   هؽٍس
ً
ننننننننسث بننننننننرلً شزمننننننننا

ّ
ننننننننا، ووف ٍس بننننننننرلً الاعخبنننننننناز للميننننننننىن الننننننننداللي ومىكعخننننننننه مىكعننننننننا حَى

وجعبُلُننننننننا ؤبننننننننسش ظبُعننننننننت العالكننننننننت بننننننننين اللؼننننننننت والننننننننرًَ واملحننننننننُغ والخجسبننننننننت املجظنننننننندهت.وكد 

 ؤعنننننناد  -الداللننننننت اإلاعسفُننننننت-مثلننننننذ 
ً
بىنننننناء علننننننى َننننننرا الخصننننننىز الفلظننننننفي والفىننننننسي منننننندزال مهمننننننا

ازة وزّد ؤصننننننىلها بلننننننى الننننننرًَ، فنننننني ججنننننناوش وارننننننل  إلاىعننننننم الداللننننننت الصننننننىزٍت الىؽننننننس فنننننني الاطننننننخع
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 دمحم  مرزوق

التنننننننني جننننننننسي ؤن َىننننننننان بيُننننننننت مىضننننننننىعُت للحلُلننننننننت وللعننننننننالم الخننننننننازجي مظننننننننخللت عننننننننً البشننننننننس، 

ولىصننننننف َننننننرٍ البيُننننننت البنننننند مننننننً جفعُننننننل الخفىيننننننر اإلاىضننننننىعي اإلاىعلنننننني الننننننري ًبعنننننند الخُنننننناٌ، 

نننننننت اللاثمنننننننت علنننننننى فنننننننخم فصنننننننل اللؼنننننننت عنننننننً بننننننناقي ألاوظننننننناق اإلاعسفُنننننننت، وبَمننننننناٌ  البيُننننننناث اللؼٍى

نننننننننننا فننننننننننني  الخُننننننننننناٌ منننننننننننً مجننننننننننناشاث واطنننننننننننخعازاث وهىاًننننننننننناث، بنننننننننننسػم وى هنننننننننننا حشنننننننننننيل خضنننننننننننىزا كٍى

 اللؼاث، بل  ها هدُا هما ًلٌى الًيىف وحىوظىن.

نننننننننننذ الداللنننننننننننت اإلاعسفُنننننننننننت ظسوخننننننننننناث حدًننننننننننندة، كامنننننننننننذ علنننننننننننى ؤطننننننننننناض مساحعننننننننننناث لنننننننننننرلً، 
ّ
جبي

ُننننننني ا لجمننننننالي، وؤزسح هننننننا مننننننً  ننننننجً عمُلننننننت لؽنننننناَسة الاطننننننخعازة، فىلل هننننننا مننننننً الخصننننننىز التًز

اللؼننننننننننت الننننننننننري ُ ننننننننننجىذ فُننننننننننه مىننننننننننر عهنننننننننند ؤزطننننننننننعى، بلننننننننننى حعلهننننننننننا ؤمننننننننننسا مسصىصننننننننننا بالننننننننننرًَ 

ومسجبعنننننننننننا الفىنننننننننننس عمىمنننننننننننا، مظنننننننننننخجُبا للبيُننننننننننناث العصنننننننننننبُت والبُىلىحُنننننننننننت، ومخفننننننننننناعال منننننننننننع 

املحننننننننُغ الننننننننري ًجعننننننننل ؤلاوظننننننننان ًنننننننندزن جسابعنننننننناث مجالُننننننننت جلننننننننىم ببلننننننننىزة ظساثننننننننم الخفىيننننننننر، 

املجنننننننننسدة منننننننننً اهفعننننننننناالث مثنننننننننل الؼضنننننننننب والحنننننننننصن والخنننننننننىف وؤشنننننننننياٌ الخعامنننننننننل منننننننننع ألامنننننننننىز 

ت جصنننننننىزٍت جخإطنننننننع منننننننً  والحنننننننب والفسنننننننس والظنننننننعادة...ال ،  التننننننني بِّىنننننننا ؤّ هنننننننا بيُننننننناث اطنننننننخعاٍز

زنننننننننالٌ  ؤوظننننننننناق زلافُنننننننننت واحخماعُنننننننننت، وحظخدضنننننننننس الجظننننننننند فننننننننني بىا هنننننننننا وحشنننننننننيلها، لُصنننننننننبذ 

ِئخننننننننننه، اخخيننننننننننان ؤلاوظننننننننننان بب بننننننننننرلً الجظنننننننننند آلُننننننننننت مننننننننننً آلُنننننننننناث بهخنننننننننناج اإلاعسفننننننننننت، ذلننننننننننً ؤّن 

واهفعالننننننننننه بمععُنننننننننناث مدُعننننننننننه، جفننننننننننسض علُننننننننننه علنننننننننند صننننننننننالث بننننننننننين ميىهاجننننننننننه إلاننننننننننىذ اإلاعنننننننننننى 

ل شننننننننننُاء، وعلننننننننننى ؤطنننننننننناض ذلننننننننننً ًلننننننننننىم الننننننننننرًَ  هىدطننننننننننت الخصننننننننننىزاث التنننننننننني جننننننننننسجبغ بسبننننننننننرة 

ؤلاوظننننننننننننننان وججازبننننننننننننننه وزلافخننننننننننننننه وزُالننننننننننننننه، فُلننننننننننننننىم ببىنننننننننننننناء زعاظنننننننننننننناث جننننننننننننننسجبغ بخصننننننننننننننىزاث 

لفضنننننننننناثُت ؤطننننننننننفي ؤعلننننننننننى ؤلاوظننننننننننان، فنننننننننناالخخىاء  نننننننننن يء ًدخننننننننننىي شننننننننننِئا آزننننننننننس، والاججاَنننننننننناث ا

خدننننننننننننسن، والعىاظننننننننننننف حؼيننننننننننننراث  ًمين...جننننننننننننسجبغ بالفضنننننننننننناء الننننننننننننري ٌعننننننننننننِ  فُننننننننننننه ؤلاوظننننننننننننان ٍو

 خسوي لإلوظان.-فظُىلىحُت جلحم الجظد وجازس في الجاهب الحع

 الةىام .
 

 
ت هما وزدث عىد حشىمظيي،"فال وحىد إلالىت 1999حىوظىن و الًيىف) -1 ( ًدخضان اللٌى باإلالىت اللؼٍى

هخاب "الفلظفت في للعلل مظخللت جماما ومىفصلت، وػير ملسوهت بلدزاجىا الجظدًت مثل ؤلادزان والحسهت" 

 54الجظد" ص
الوؼاهس، حاهىدوف، الًيىف، ظازطيي وظال ي الرًً كالىا بعدم كدزة اللظاهُاث : مً َاالء الباخثين، هرهس -2
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الخىلُدًت هما ؤزس ى ؤطظها حشىمظيي على مظاًسة الخعىزاث التي لحلذ خلىال علمُت مثل علم الىفع 

يان ؤن ؼهس اججاٍ لظاوي ًدبنى مجمىعت مً ألافياز منها عدم اإلاعسفي وعلىم الدماغ وعلم ألاعصاب...، ف

اطخلاللُت اللؼت عً باقي العملُاث العللُت، والخدازل بين اللؼت والفىس، وبين اللؼت والعالم الري ٌعِ  فُه 

ت الترهُب.  الياثً البشسي، واعخباز البيُت الداللُت  ي البيُت الخصىزٍتن وضسوزة الخسلي عً مسهٍص
3 - Vyvyan evans and Melanie Green )2006(, p153 
4 - James R. Hurford ; Brendan Heasley :Mmechel B. Smith ;)2007( ;p331 

 123( ص2015) هلال عً، عمس بً دخمان -
 17(، ص2016)  ملدمت اإلاترحم جحفت - 5
6 - p33,34 ،vyvyan Evans(2007)  
جسحمت عبد املجُد جحفت، ضمً "الاطخعازة واإلاعسفت"، مسخبر حىزج الًيىف ومازن حىوظىن،مً هيىن،  - 7

 .105، ص2011اللظاهُاث والخىاصل، ولُت آلاداب والعلىم ؤلاوظاهُت، ابً مظًُ، الدازالبُضاء، 
ًسي ؤزطعى ؤن الاطخعازة جس  ألالفاػ والخصىزاث، وجخإطع على اإلاشا هت، وؤن ول الخصىزاث خسفُت  - 8

 .ما َى اطخعازي، وؤن الفىس علالوي ال ًدشيل مً ظبُعت ؤدمؼخىا وؤحظادها وػير مخجظدة، لِع فيها
 .8-7(، ص1993) حىزج الًيىف - 9

 .22(، ص1980حىزج الًيىف ومازن حىوظىن ) - 10
 .25اإلاسحع هفظه، ص - 11
 .48،.ص )1995 (مصعفى، الحداد - 12
 .6مصصفى، الحداد، اإلاسحع هفظه.ص - 13
 .128ص)،2001( جحفت، عبد املجُد، - 14
 .129-128(، ص2001جحفت، ) - 15
د مً الخفصُل هدُل اللازت بلى الًيىف /حىوظىن ) - 16  .39 -38( ص: 1999إلاٍص
د مً الخفصُل هدُل اللازت بلى الًيىف /حىوظىن ) - 17  .41بلى ص 39مً ص  (1999إلاٍص
 .720( ص ( 1999الًيىف/حىوظىن  - 18
لحُ ها حؼيراث فظُىلىحُت دازلُت ومؽاَس حظمُت زازحُت الحالت الاهفعالُت حعني خالت جىجس ف - 19

َ
ي الياثً ج

صاخب الحالت الاهفعالُت اطخجاباث  حعبر عً الاهفعاٌ. والاهفعاٌ َى زد فعل جخباط الدوافع ؤو بشباعها...ٍو

فظُىلىحُت مثل: ضؼغ الدم وطسعت ضسباث الللب وشٍادة معدٌ الخىفع وحفاف الحلم واحظاع بوظان 

سهت اإلاعدة وألامعاء وجىجس العضالث وحؼير في هُمُاء الدم" ظه،فسج عبد اللادز وآزسون، م جم العين وخ
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 174علم الىفع والخدلُل الىفه ي،ص

 .428ابً فازض، ملاًِع اللؼت، ص  .- 20
اث لظاهُت َعسفىُت، صألا  الصهاد،- 21 س ،هؽٍس  195-194َش
 230صابً فازض، م جم ملاًِع اللؼت، - 22
 .190اللادز وآزسون،م جم علم الىفع والخدلُل الىفه ي، ص ظه ،فسج عبد -23

 .5424/ ص.2ج ابً فازض، ملاًِع اللؼت، مسحع طابم - 24
 . 75،ص3ج ابً فازض، ملاًِع اللؼت، مسحع طابم - 25
 .26، صابً فازض، م جم ملاًِع اللؼت - 26
 108ص(،2015 ابً دخمان، عمس) - 27
 .138ن ص(2014 )عبد ؤلاله  طلُم، - 28
ان للمخى ي. دًىان اإلاخى ي) - 29  7(، ص1983البِخان الشعٍس
بز ؤزشي)ث - 30

ُ
ب بلى معسفت 317جيظب ألابُاث للشاعس الخ ٌ(،وزد في:الحمىي،ًاكىث، م جم ألادباء بزشاد ألاٍز

 ألادًب.
 480، ص4ج ابً فازض، ملاًِع اللؼت، مسحع طابم - 31
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