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في الفصحى املعاصرة
د .ربيع عبد ال�سالم خلف
امللخ�ص:
جاء هذا البحث يف متهيد وثالثة مباحث وخامتة ثم امل�صادر واملراجع:
.1

التغي يف الف�صحى املعا�صرة ،الثانية عر�ضت للتعريف مبو�ضوع البحث
تناول التمهيد ثالث نقاط :الأولى رّ
ومادته ومنهجه ،الثالثة تناولت مفهوم التوارد و�أنواعه.

.2

جاء املبحث الأول بعنوان :الفعل و�أهميته يف اللغة العربية ،وقد تناول هذا املبحث موقف القدماء واملحدثني
والهيئات وامل�ؤ�س�سات اللغوية من الفعل ،وعر�ض لأهميته يف الدر�س اللغوي قدميا وحديثا.

.3

وكان املبحث الثاين بعنوان� :صور التوارد املعجمي للفعل املا�ضي� ،إذ عر�ض هذا املبحث ل�صور املنا�سبة
املعجمية واملفارقة املعجمية بني الفعل املا�ضي من الثالثي املزيد والكلمات التي ترد بعده و�أثر ال�سياق يف هذا
الأمر.

.4

وكان املبحث الثالث بعنوان :الت�أثري الداليل للتواردات ال�سياقية.

.5

وعر�ضت اخلامتة لأهم نتائج البحث.

م�صطلحات �أ�سا�سية :التوارد املعجمي ،للفعل املا�ضي ،الف�صحى املعا�صرة.
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A Lexicon Concomitant of the Past Verb
in Modern Standard Arabic

Dr. Rabee Abdel Salam Khalaf

Abstract:
1. The research consists of a preface; three investigative areas; a conclusion; and a
bibliography.
2. The first investigative area is titled The Verb and its Importance in Arabic Language.
3. The second area is titled Forms of Lexicon Correlation of the Verb in the Past.
4. The third area is titled Semantic Impact of the Verb in Different Contextual
Concomitances\Correlations.
5. The conclusion shows the important findings in the research.

Keywords: A Lexicon Concomitant, Past Verb, Modern Standard Arabic.
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عبدالعزيز (ر�سالة دكتوراه) ،وتطور داللة الألفاظ
يف لغة ال�صحافة للدكتور حممد يو�سف حبل�ص
(ر�سالة دكتوراه) ،وطرق تكوين امل�صطلح العلمي
(ر�سالة دكتوراه) للدكتور عمر �سعيد� ..،إلخ،
وكال الطريقني له �أهميته يف درا�سة لغتنا العربية
الف�صحى ،فهما و�إن اختلفا يف ال�سبيل الذي �سلكه كل
منهما غري �أنهما يتفقان حول هدف واحد وهو خدمة
اللغة العربية الف�صحى ،بتتبع ق�ضاياها وم�سائلها يف
فرتاتها الزمنية املختلفة ،بيد �أن الطريق الأول يت�سم
بالبطء �أحيانا يف الوقوف على الظواهر اجلديدة
الطارئة على الف�صحى يف الفرتة الزمنية املعينة،
خا�صة بعد معرفتنا بوجود فرق يف التغيرّ اللغوي من
م�ستوى لغوي لغريه.

متهيد:
�أو ًال :التغيرّ يف الف�صحى املعا�صرة:
�أخذت الدرا�سات والبحوث حول الف�صحى
املعا�صرة مناحي خمتلفة واجتاهات متنوعة يف
م�ستوياتها كافة ،ال�صوتية وال�صرفية والنحوية
واملعجمية والداللية ،وتهدف جميعها �إلى الوقوف
على التغريات التي تعر�ضت لها ومعرفة �أثر هذه
التغريات يف قيا�س مدى قربها �أو بعدها عن اللغة
العربية الف�صحى ،لغة القر�آن الكرمي واحلديث
ال�شريف والرتاث العربي .وللتغري يف اللغة قوانني
وقواعد حتكم حدوثه وحت ّدد اجتاهاته وم�ساراته
وتك�شف �أبعاده ودرجات وقوعه ،فهو ي�سري ببطء
يف الأ�صوات وال�صرف والنحو ،ويقع �سري ًعا يف
م�ستوى املفردات والداللة .وقد �سار العلماء يف تناول
التغريات يف الف�صحى املعا�صرة يف طريقني:

وما يهمنا هو مالحقة التغريات ومالحظة
الظواهر اللغوية العامة التي قد تنم عن وجود اجتاه
لغوي معني ت�سلكه اللغة العربية الف�صحى ،فعلى
�سبيل املثال نالحظ اجتاها يف كرثة ا�ستخدام �صيغة
امل�صدر (تفعيل) ،وغلبة ا�ستعمال اجلملة اال�سمية
يف العناوين عامة ،وتقدم اجلا ّر واملجرور والظرف
على �أجزاء اجلملة ،وامليل �إلى �إعطاء وظائف نحوية
جديدة لكثري من الأدوات مثل مادام وما و�إن وال
وغريها من الظواهر الكثرية التي ت�سربت �إلى اللغة
العربية الف�صحى املعا�صرة غالبا بت�أثري الرتجمة عن
اللغات الأجنبية.

الأول :عر�ضوا من خالله للق�ضايا اجلزئية
�أو الفرعية التي تخ�ص امل�ستوى املعني ،ومقابلتها
بنظريتها يف اللغة العربية الف�صحى ،كالكالم مثال
عن الباء الزائدة للدكتور �إبراهيم الد�سوقي ،والربط
بني الرتاكيب للدكتور حممد ح�سن عبدالعزيز(ر�سالة
دكتوراه) ولغة ال�صحافة املعا�صرة (كتاب مطبوع)
للدكتور حممد ح�سن عبدالعزيز ،والتعدي واللزوم،
والأفعال الدالة على احلركة والكالم...الخ.
الثاين :تناولوا من خالله الظواهر اللغوية العامة
اجلديدة �أو غريها يف امل�ستوى املعني التي تعد تغريا
�أ�صاب هذا امل�ستوى ،كالكالم عن اخلوا�ص ال�شكلية
والوظيفية للكلمة للباحث (وهي ر�سالته للدكتوراه)،
واخلوا�ص الرتكيبية للجملة للدكتور حممد ح�سن

ثاني ًا :التعريف بالبحث:
�أ .البحث الذي نحن ب�صدده ي�سري على منوال
الطريق الثاين فقد جاء بعنوان «التوارد املعجمي
للفعل املا�ضي يف الف�صحى املعا�صرة ».
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 .1منا�سبة نظرية ال�سياق لهدف البحث الذي يحاول
الك�شف عن �صور التغري الداليل للفعل املا�ضي من
خالل ت�أثري التواردات ال�سياقية له.

ب .ويهدف �إلى تعرف �صور التواردات ال�سياقية
املعجمية للفعل املا�ضي ،و�أثرها يف داللته،
و�سين�صب اهتمام البحث على مالحظة القراءات
املعجمية للفعل املا�ضي يف ال�سياقات املتنوعة
ومدى تغري ال�سمات الداللية له و�أثر ذلك يف تغيرّ
داللته ب�صفة عامة.

 .2ميكن عن طريق نظرية ال�سياق الك�شف عن �سمات
داللية تقدمها النظريات الأخرى؛ كالعالقات
الداللية املتنوعة بني الأفعال ،والوقوف على
ال�سمات الداللية لها وتنوعها بح�سب ال�سياق و�أثر
هذا التنوع يف تغري داللة الكلمات.

ويعني البحث هنا بالفعل املا�ضي من الثالثي
املجرد ،والثالثي املزيد.
جـ .وقد جمعت املادة اخلا�صة بالأفعال املا�ضية من
لغة ال�صحافة بو�صفها �أحد م�ستويات الف�صحى
املعا�صرة التي ت�شمل م�ستوياتها بالإ�ضافة �إلى �أن
لغة ال�صحافة لغة الأدب ولغة العلم.

 .3ت�ستطيع نظرية ال�سياق الك�شف عن امل�صاحبات
والتعبريات اال�صطالحية التي يرد فيها الفعل.
ثالث ًا :التوارد و�أنواعه:
�أ .مفهومه:

د .وتع ّد لغة ال�صحافة م�ستوى له �أهمية كبرية؛ لأنه
ي�ضم بني مادته مادة �أدبية ومادة علمية �إ�ضافة
�إلى املادة ال�صحفية.

املق�صود بالتوارد �أن كلمة �أو �أكرث ترد مع بع�ضها
وال ترد مع بع�ضها الآخر ،فلكل كلمة معدل خا�ص بها
ملا ي�صحبها من كلمات ،بحيث ميكن التنب�ؤ بالكلمة
التي جتئ بعدها.

وللتعرف على �صور التوارد املعجمي للفعل
املا�ضي ،و�أثرها يف داللته فقد قام البحث بتتبع
املعنى املعجمي للفعل املا�ضي يف املعجمات العربية
ملعرفة مكوناتها �أو �سماتها الداللية ،ومقابلة ذلك
بال�سمات الداللية له يف �سياقاته املعا�صرة ،للوقوف
على التغريات الداللية التي حدثت له.

فالتوارد من ظواهر املفردات املعجمية ،ويرجع
ذلك �إلى �أن مفردات املعجم تنتظم يف طوائف يتوارد
بع�ضها مع بع�ض ويتنافر مع بع�ض �آخر ،فالأفعال
طوائف تتوارد كل طائفة منها مع طائفة من الأ�سماء
وتتنافر مع الأ�سماء الأخرى ،وهذا هو معنى قول
البالغيني�« :إ�سناد الفعل �إلى من هو له �أو �إلى غري
من هو له» .

هـ .وتتعدد املناهج والنظريات احلديثة يف درا�سة
معاين الكلمات ودالالتها ومنها الفعل؛ كنظرية
احلقول الداللية ،ونظرية التحليل التكويني،
ونظرية ال�سياق ،ونظرية قواعد وظيفة الفعل،
غري �أن البحث �سيعتمد على املنهج ال�سياقي
�أو نظرية ال�سياق يف درا�سة ت�أثري التواردات
ال�سياقية للفعل املا�ضي يف داللته للأ�سباب الآتية:

()1

ويطلق على م�صطلح (التوارد) عدة م�صطلحات
�أخرى مثل :الت�ضا ّم وامل�صاحبة  collocationوهذان
امل�صطلحان من اهتمامات فريث  firthفقد كان معنيا
بالوقوع امل�شرتك للكلمات داخل اجلملة ،كما ذهب
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الداللية له التي ت�شرح معناه ؛فكلمة طفل مثال من
�سماتها الداللية (�+إن�ساين) -( ،بالغ)+( ،ا�سم)...
والفعل �أكل يقت�ضى �أن يكون مفعوله يحمل �سمات
(+حم�سو�س).

فريث �أي�ضا �إلى �أننا ن�ستطيع معرفة الكلمة من خالل
املجموعة التي تالزمها .
()2

ويقابل م�صطلح (التوارد) �أي�ضا م�صطلح �آخر
ا�ستخدمه ت�شوم�سكى  Chomskyو�سماه (قيود
االنتقاء)  selection restrictionsوقد ظهر عنده
يف �إطار اهتمامه باملكون الداليل �أو التف�سري الداليل
للجمل ،ملعرفة اجلمل ال�صحيحة �أو املقبولة دالليا
وغري املقبولة دالليا ،كما يف قولنا «الفكرة قطعت
ال�شجرة» و«ا�شتعل الثلج يف املاء» «ومثالها كذلك
اجلملة امل�شهورة يف البحث اللغوي املعا�صر» «الأفكار
اخل�ضراء عدمية اللون تنام غا�ضبة» ،كما يعد
ّم�صطلح “قيود االنتقاء”الأ�سا�س الذي قامت عليه
نظرية “قواعد الإ�سقاط”عند كاتز  Katzوفودور
 Fodorالتي تقوم على و�ضع قواعد للت�أويل الداليل
للجمل ،يتوقف الو�صول �إليها على توافق القراءات
املعجمية للوحدات داخل هذه اجلمل ،ف�إذا تعار�ضت
ال�سمات الداللية للوحدات تعد اجلملة �شاذة دالليا .

ج .قيود التوارد:
يخ�ضع ورود كلمة مع غريها �أو مع جمموعة كلمات
يف �سياقات معينة ل�ضوابط ومعايري حمددة قد تكون
معجمية ،وقد تكون نحوية ،ف�إذا كان بني الكلمات
تنا�سب على امل�ستوى املعجمي �س ّمي هذا باملوافقة
املعجمية ،و�إن مل يوجد التنا�سب �س ّمي ذلك باملفارقة
املعجمية �أو التنافر ،و�إن كان بني الكلمات تنا�سب
على امل�ستوى النحوي �س ّمي بالتوافق النحوي ،و�إن
مل يوجد التنا�سب �س ّمي ذلك “بالتنايف”  ،ولقيود
التوارد املعجمي �أنواع :الأول :قيد يرتكز على معنى
املادة ،والثاين :يرتكز على املجال الداليل للكلمات
()4

()5

ولتحقيق هدف البحث فقد وقع يف متهيد وثالثة
مباحث وخامتة ثم م�صادر البحث ومراجعه:

()3

ب� .أنواعه:

يف التمهيد ّ
عر�ض للتغري يف الف�صحى املعا�صرة،
والتعريف مبو�ضوع البحث ومراجعه.

للتوارد �صلة وثيقة باملعجم والنحو؛ ومن ّثم ف�إن
له نوعني :الأول :التوارد املعجمي ،والثاين :التوارد
النحوي.

املبحث الأول تناول الفعل و�أهميته يف اللغة
العربية.

و�صلة التوارد باملعجم �أنّ كل مدخل معجمي
ينبغي �أن ميهد ل�شرحه بذكر طائفة من اخل�صائ�ص
املعجمية التي حتدد توارده املعجمي ؛ �أي م�صاحبته
ملدخل �أو مداخل �أخرى ،كما يذكر له طائفة من
اخل�صائ�ص النحوية لتحدد توارده النحوي ،وهذه
اخل�صائ�ص املعجمية والنحوية التي تتوفر للمدخل
يتم تالحظ من خالل معرفة ال�سمات �أو املكونات

املبحث الثاين عر�ض ل�صور التوارد املعجمي
للفعل املا�ضي .
املبحث الثالث عر�ض للت�أثري الداليل للتواردات
ال�سياقية يف الفعل املا�ضي .
اخلامتة وفيها نتائج البحث.
امل�صادر واملراجع.
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احلدث الذي يدل عليه الفعل ،يقول ابن يعي�ش “ ف�أما
الفعل فكل كلمة تدل على معنى يف نف�سها مقرتنة
بزمان ...وذلك من قبل �أن الفعل و�ضع للداللة على
حدث وزمان وجوده فداللته عليهما من جهة اللفظ
وهي داللة مطابقة ،وقولنا مقرتن بزمان �إ�شارة �إلى
�أن اللفظ و�ضع ب�إزائهما دفعة واحدة. ”...

املبحث الأول:
الفعل و�أهميته يف اللغة العربية
للفعل �أهمية كبرية يف اللغات الإن�سانية ،وب�صفة
خا�صة يف اللغات ال�سامية واللغات الهندو�أوروبية ،مبا
يحمله الفعل فيها من �صيغ و�أوزان متنوعة وتعبريها
عن �أزمنة خمتلفة ،فيمتاز الفعل يف اللغات ال�سامية
مبجموعة من الأوزان املزيدة ،التي تعبرّ عن معان
ٍم�شتقة من املعنى الأ�سا�سي ،كما �أن هذه اللغات
(ال�سامية) تهتم يف ال�صيغ الفعلية باحلدث امل�ستفاد
منها �أكرث من اهتمامها بالأزمنة التي تدل عليها وهي
املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل.

() 9

ويقول كذلك “ ملا كانت الأفعال م�ساوقة للزمان
والزمان من مقومات الأفعال انق�سمت ب�أق�سام الزمان
وملا كان الزمان ثالثة ما�ض وحا�ضر وم�ستقبل...
كانت الأفعال كذلك ما�ض وم�ستقبل وحا�ضر، ”...
كما تناولوا كذلك حروف الزيادة التي تلحق بالفعل.
()10

()6

يعبرّ الكالم ال�سابق عن جوانب اهتمام علماء
العربية قدميا بالفعل على امل�ستوى ال�صريف� ،أما على
امل�ستوى النحوي فقد تكلموا عليه من حيث الإعراب
والبناء وكونه عامال قويا وم�ؤثرا يف الكلمات،
“وقد كان اهتمام الأقدمني بهذه املادة غريه عند
املعا�صرين ،كان الأقدمون يرون �أن الفعل �صاحب
العمل وهو عامل قوي بل هو �أقوى العوامل فهو يرفع
فاعال وين�صب مفعوال كما ين�صب �سائر ما �أ�سموه
(بالف�ضالت) كاملفاعيل واحلال ونحو ذلك و�أنه يعمل
�أينما كان متقدما �أم مت�أخرا ظاهرا �أم مقدرا. ”...

وقد ّعد فندري�س  vandryesالفعل واال�سم
الق�سمني الرئي�سني للكلمة يف اللغات الهندو�أوروبية،
وتندرج حتتهما بقية الأق�سام الأخرى  ،وعبرّ
كذلك عن �أن ال�صرف يف هذه اللغات قد خ�ص كال
من الفعل واال�سم ب�سال�سل من اللواحق وعالمات
الإعراب تختلف يف �أحدهما عنها يف الآخر .
()7

()8

ويف اللغة العربية ي ّعد الفعل �أحد الأق�سام الرئي�سية
للكلمة ،وميكن تو�ضيح �أهميته يف النقاط الآتية:
�أوال� :شغل علماء اللغة وال�صرف والنحو قدميا
بق�ضايا الفعل وم�سائله ،وامتلأت كتبهم بالتف�صيالت
اخلا�صة بها ؛ فتحدثوا عن �أبنيته و�أوزانه من الثالثي
املجرد والثالثي املزيد ومن الرباعي واملعاين
ال�صرفية التي حتملها ،كما �أفا�ضوا يف احلديث عن
�أنواعه من حيث التعدي واللزوم وال�صحة واالعتالل
والبناء للمعلوم واملجهول ،والت�صرف واجلمود
والتمام والنق�صان ،وتناولوا العالمات التي يعرف بها
بالتف�صيل ،كما تكلموا على زمن الفعل وتنوعه بتنوع

()11

ويالحظ �أن اهتمام القدماء بالفعل على امل�ستوى
ال�صريف والنحوي �أخذ جانبني :الأول جانب ال�شكل
كالكالم يف �أوزانه و�صيغه و�أق�سامه وعالماته و�إعرابه
وبنائه وعمله ..والثاين جانب الوظيفة كالكالم عن
املعاين ال�صرفية التي تدل عليها �صيغه املتنوعة ،بيد
�أن جانب ال�شكل قد غطى على اهتمام علماء العربية
قدميا يف درا�ستهم للفعل.
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ثانيا� :أما العلماء املحدثون فقد اهتموا يف
درا�ساتهم احلديثة بالفعل كذلك ،غري �أن هذا
االهتمام مل يكن مثل نظريه عند القدماء فهم “يرون
�أن الفعل مادة لغوية مهمة يف بناء اجلملة ،وهوال
يعدو �أن يكون حدثا يجرى على �أزمنة خمتلفة. ”..

.2

()12

وميكن تو�ضيح مظاهر اهتمام العلماء املحدثني
بالفعل يف النقاط الآتية:
.1

ي ّعد الفعل عند املحدثني وحدة �صرفية �أو مورفيما،
وهو من املورفيمات امل�ستقلة �أو احلرة �أومن
الكلمات املعجمية اال�شتقاقية كاال�سم وال�صفة يف
مقابل الكلمات الرتكيبية كال�ضمائر واملو�صوالت
والإ�شارات والظروف اجلامدة واحلروف ،
ومن خ�صائ�ص الكلمات اال�شتقاقية عدم احل�صر
وقابلية النق�ص والزيادة� ،أما الكلمات الرتكيبية
فذات وظيفة يف الرتكيب ومن طابعها �أنها
حم�صورة العدد غري قابلة للزيادة والنق�ص .

وينظر املحدثون �إلى الفعل �أي�ضا على �أنه نوع من
امل�شتقات مثله يف ذلك مثل ا�سم الفاعل وا�سم
املفعول وال�صفة امل�شبهة و�صيغة املبالغة وا�سم
الزمان واملكان وا�سم الآلة وامل�صدر وا�سم امل�صدر
وامل�صدر امليمي...الخ ،وقد جتنب املحدثون بتلك
النظرة اخلالف واجلدل الذي دار بني الب�صريني
والكوفيني حول الأ�صل اال�شتقاقي يف العربية؛
فالب�صريون على �أنه امل�صدر ،والكوفيون على �أنه
الفعل ،وقد قدم كل �أدلته وحججه حماوال تدعيم
ر�أيه .
()16

�أما ر�أي املحدثني يف هذا اخلالف فقد ذهبوا �إلى
�أن الفريقني قد بنوا جدلهم على نظرية العامل ور�أوا
“�أن م�س�ألة اال�شتقاق تقوم على جمرد العالقة بني
الكلمات ،وا�شرتاكها يف �شيء معني ،خري من �أن تقوم
على افرتا�ض �أ�صل منها وفرع ...والقدر امل�شرتك
بني الكلمات املرتابطة من الناحية اللفظية وا�ضح كل
الو�ضوح ،ذلك هو احلروف الأ�صلية الثالثة ...فطن
�إلى ذلك املعجميون ومل يفطن �إليه ال�صرفيون ،فهذه
احلروف الثالثة ال�صحيحة جذور اللغة العربية التي
تتفرع منها الكلمات. ”...

()13

()14

والكلمات املعجمية اال�شتقاقية لها �صيغ �صرفية
تتمثل بها بنيتها «و�إذا كان للكلمة امل�شتقة معنى
مفرد ميكن االطالع عليه يف املعجم ،ف�إن هذا املعنى
املعجمي يقوم على ركيزتني من املعاين �إحداها
معنى الأ�صول الثالثة...والركيزة الثانية ما ين�سب
�إلى ال�صيغة ال�صرفية من معنى عام كالطلب
واملطاوعة. »...

() 17

ويتم ت�شتق �صيغ الفعل املختلفة ،وغريها من
ال�صيغ عن طريق التحول الداخلي ،ب�إدخال احلركات
داخل احلروف الثالثة (�أي الأ�صل �أو اجلذر)،
وكذلك عن طريق الإل�صاق� ،أي ب�إ�ضافة ال�سوابق
واللواحق والأح�شاء .

() 15

الفعل �إذن من الكلمات املعجمية اال�شتقاقية ،وله
�صيغ �صرفية ،وهو يحمل معنيني �أحدهما معجمي
ميكن تلم�سه يف املعجم وي�ستفاد من �أ�صول املادة
الثالثية له ،ومعنى �صريف ي�ستفاد من ال�صيغة التي
يرد عليها.

()18

.3
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�شغل املحدثون بالربط بني الزمن وال�صيغة
الفعلية ،فالفعل بتعدد �صيغه و�أبنيته وتراكيبه
يدل على �أق�سام الزمان ،وهذا �أمر حادث يف
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ال على الزمن بل على ال�صورة �أو ال�شكل فالفعل قد
خ�ص�ص للتعبري عن ال�صورة �أما الزمن فينبع من
اجلملة ،ويعرب عنها بو�ساطة العنا�صر املختلفة يف
اجلملة  ،وذهب فندري�س �إلى �أن اللغة العربية ال
يوجد فيها �إال زمنان مثل بقية اللغات ال�سامية وهما
التام ويعبرّ عنه باملا�ضي وغري التام ويعرب عنه
بامل�ضارع .

كل اللغات ،وقد ق�سم املحدثون الزمن �إلى �سبعة
�أق�سام :قبل املا�ضي ،املا�ضي ،بعد املا�ضي،
احلا�ضر ،قبل امل�ستقبل ،امل�ستقبل ،بعد امل�ستقبل،
وقد حر�صت بع�ض اللغات على التعبري بالأ�ساليب
وال�صيغ عن معظم تلك الأزمنة كالالتينية
والإغريقية وكثري من فروع الف�صيلة الهندية
الأوربية� ،أما اللغات ال�سامية فقد اتخذت �صيغا
قليلة العدد للتعبري عن تلك الأزمنة ال�سبعة
تعب ًريا ً
غام�ضا .

()23

()24

()19

ومن املعروف �أن النحاة العرب قدميا قد ربطوا
بني ال�صيغة والزمن ،فق�س ّموا الأزمان �إلى ثالثة
املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ،وملا ر�أى النحاة ثالث
خ�صوا كال منها بزمن من تلك الأزمنة
�صيغ للفعل ّ
الثالثة ،وكان موقف النحاة العرب قدميا يف ال�صيغة
والزمن قد �أثار خالفا بني العلماء املحدثني،
فالدكتور �إبراهيم �أني�س يرى �أن ربط ال�صيغة
بزمن معني ،يحملنا يف اللغة العربية على كثري من
التكلف والتع�سف يف فهم �أ�ساليبها ،وذهب �إلى �أنه
من الواجب الف�صل بينهما ،ودرا�سة �أ�ساليب ال�صيغ
م�ستقلة عن الزمن درا�سة لغوية ال منطقية .
()20

وذهب الدكتور �إبراهيم ال�سامرائي �إلى �أن
الفعل ال يف�صح عن الزمان ب�صيغه ،و�إمنا يتح�صل
الزمان من بناء اجلملة ،لأنها ت�شتمل على زيادات
تعني الفعل على تقرير الزمان يف حدود وا�ضحة ،
�أما الدكتور متام ح�سان فقد ر�أى �أن الزمن يف اللغة
العربية نوعان :الأول الزمن ال�صريف الذي ي�ستفاد
من ال�صيغ ،الثاين :الزمن النحوي الذي تدل عليه
ال�صيغ من خالل اجلمل والرتاكيب � ،أما هرنى
فلي�ش  Henri fleishفذهب �إلى �أن الفعل العربي قائم
()21

.4

وقد �أولت الهيئات وامل�ؤ�س�سات اللغوية اهتمامها
بالفعل كذلك ،فقد وجه جممع اللغة العربية
بالقاهرة اهتمامه �إلى �صيغ الفعل وعمل على
�ضبطها والتو�سع يف قيا�ساتها ،تي�سريا على
املتكلمني والكتاب ،وللتي�سري على العلميني يف
�صوغ امل�صطلحات العلمية ،فمن قرارات املجمع
اخلا�صة بالفعل:

.1

قراره يف �ضبط عني الفعل امل�ضارع من ما�ضي
الثالثي مفتوح العني.

.2

قراراته يف قيا�سية بع�ض ال�صيغ باملعاين
ال�صرفية الدالة عليها ،نحو :قيا�سية �صيغة
(ا�ستفعل) للداللة على الطلب وال�صريورة
واالتخاذ واجلعل ،وقيا�سية ال�سني والتاء والألف
للإفادة والدنو واحلينونة ،وقيا�سية التعدية
بالهمزة ،وقيا�سية �صيغة (فعل) بت�ضعيف العني
للداللة على التكثري واملبالغة و�صيغة (فاعل)
للداللة على امل�شاركة والتوايل وكذلك قيا�سية
توهم احلرف الزائد �أ�صليا  ،كما �صدر عن
املجمع قرارات يف قيا�سية �صيغ الفعل للداللة
على املطاوعة؛ ف�صيغة (فعل) الثالثية مطاوعها
القيا�سي (انفعل) ما مل تكن فاء الفعل حرفا من
()25

()22
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يعرب بها عن احلدث م�سندا �إلى زمن منظور �إليه بكونه
مدة ا�ستغراقه من�سوبا �إلى فاعل موجها �إلى مفعول،
وي�سمى فندري�س اجلملة اال�سمية يف قولنا :زيد عاقل،
وال�سماء زرقاء اجلملة اال�سمية البحتة� ،أما اجلملة
اال�سمية التي يكون امل�سند فيها فعال كما يف قولنا :علي
ح�ضر ،وزيد خرج فيطلق عليها ا�سم (اجلملة اال�سمية
الفعلية)؛ لأنها جتمع بني خ�صائ�ص هذين النوعني من
اجلمل (�أي اال�سمية والفعلية) ،فهي يف الواقع جمل
ا�سمية ولكن �أدخل فيها الفعل .

حروف كلمة (ولنمر) �أما �إذا كانت من حروفها
فقيا�سية مطاوعها (افتعل) ،و�صيغة (ف ّعل)
بت�شديد العني قيا�س مطاوعها (تف ّعل) ،و�صيغة
(فاعل) قيا�س مطاوعها (تفاعل) ،و�صيغة
(فعلل) الرباعية قيا�س مطاوعها (تفعلل).
.3

والقرارات املجمعية ال�سابقة تك�شف عن اهتمام
املجمع باجلانب ال�صريف للفعل� ،أما من الناحية
النحوية فقد تو�سع املجمع يف قيا�سية تعدي الفعل
بالت�ضمني ،كما قرر املجمع �صرف النظر عن
ال�ضمائر امل�سترتة وجوبا �أو جوازا ،وع ّد �ضمائر الرفع
املت�صلة بارزة �أو م�سترتة حروفا دالة على نوع امل�سند
�إليه �أو عدده ،وهذا القرار اتخذ �ضمن امل�شاريع التي
قدمها املجمع لتي�سري قواعد النحو وال�صرف .

.4

والفعل من الناحية النحوية يف نظر املحدثني ركن
مهم يف بناء اجلملة العربية التي ترد يف نوعني
اجلملة اال�سمية واجلملة الفعلية ،وميثل الفعل
امل�سند يف اجلملة الفعلية التي تبد�أ بفعل� ،أما
اجلملة اال�سمية فهي التي تبد�أ با�سم ،ومل يختلف
العلماء املحدثون يف تناولهم لأركان اجلملتني
عن تناول علماء العربية قدميا كثريا ،بيد �أنهم
�شاركوا القدماء يف اختالفهم حول اجلملة
اال�سمية التي يكون امل�سند فيها فعال كما يف قولنا
«زيد قام» هل هي جملة ا�سمية �أم فعلية ،فقد
عدها الكوفيون فعلية ،وعدها الب�صريون ا�سمية،
و�أخذ بع�ض العلماء املحدثني بر�أي الكوفيني،
وبع�ضهم الآخر بر�أي الب�صريني .

()28

ومن املالحظ �أن عناوين ال�صحف يكرث فيها
ا�ستعمال اجلملة اال�سمية البحتة ،واجلملة اال�سمية
التي يكون امل�سند فيها فعال ،ويبدو �أن �شيوع �أو كرثة
اجلملة اال�سمية البحتة يعود �إلى اهتمام ال�صحيفة
�أو الكاتب ب�إبراز ال�شيء �أو امل�صدر �أو العن�صر الأول
يف اجلملة� ،أما يف اجلملة اال�سمية التي م�سندها
فعل ،فيبدو االهتمام بالعن�صر امل�صدر يف اجلملة
واحلدث ال�صادر عنه ،ومن ثم بالزمن الذي وقع
فيه احلدث؛ ويرى الأ�ستاذ على اجلارم �أن «العربي
جرت �سليقته ودفعته فطرته �إلى االهتمام باحلدث
يف الأحوال العادية الكثرية وهي التي ال يريد فيها
�أن ينبه ال�سامع �إلى االهتمام مبن وقع منه احلدث
�أو التي ال يهتم هو فيها مبن وقع منه احلدث ...وقد
يلتجئ العربي �إلى اجلملة اال�سمية �إذا كان الق�صد
�إلى الفاعل و�إلى الإ�سراع ب�إزالة ال�شك فيمن �صدر
منه الفعل فيبد�أ بذكره �أوال قبل �أن يذكر الفعل لكي
يخ�ص�صه به �أو لكي يبعد ال�شبهة عن ال�سامع ومينعه
�أن يظن به الغلط والتزايد» .

()26

()27

()29

�أما فندري�س فريى �أن اجلملة اال�سمية هي التي
يعرب بها عن ن�سبة �صفة �إلى �شيء� ،أما اجلملة الفعلية

.5
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وت�صنيفه على م�ستوى الرتكيب العميق وداللته بغ�ض
النظر عن الرتاكيب ال�سطحية امل�شتقة من هذا
الرتكيب العميق ،بحيث ميكن �أن تربط بني جمموعة
من اجلمل املختلفة الرتاكيب �سطحيا برتكيب عميق
واحد يجرى العمل فيه ،ومن ثم بناء على ذلك يتحول
�إلى عدة جمل �سطحية تتحدد فيها وظائف الكلمات
وموقعها طبقا لداللتها على حالة نحوية» .

وظيفة الفعل)  ،case Grammarوتن�سب �إلى
�شارلز فيلمور ،ويحتل الفعل فيها مركزا مهما
وحيويا يف اجلملة؛ �إذ جند �أن كل فعل يعمل يف
جمموعة من احلاالت النحوية داخل الرتكيب
العميق ،ويظهر �أثر هذا العمل على الرتكيب
ال�سطحي يف �شكل كلمات �أو عبارات تعمل عمل
الفاعل �أو املفعول �أو غريها من الوظائف .

()32

()30

فاجلمل الآتية:

فهذه النظرية تعتمد نظاما دالليا �شامال وقابال
للتطبيق يف خمتلف اللغات ،وترى �أن الرتكيب العميق
 Deep Structureللجمل يت�ألف من جمموعة من
العالقات القائمة بني الفعل من جهة وبني �سل�سلة من
العبارات اال�سمية مت ّثل جمموعة من الأدوار تفيدنا
يف حتديد معاين الأفعال يف �ضوء الأطر الوظيفية
التي توجد فيها هذه الأفعال.

. 1فتح الرجل الباب.
ُ .2فتح الباب.
 .3فتح املفتاح الباب.
 .4الرجل فتح الباب.
ترجع جميعا �إلى بنية عميقة واحدة ،مع مالحظة
التغريات التي جرت على م�ستوى الرتاكيب ال�سطحية
من حيث احلذف والإحالل والتقدمي بني العوامل
واملعموالت يف هذه اجلمل ،فالفاعل احلقيقي هو
الأداة (املفتاح) ولي�س الرجل لأن هذه النظرية
حتكم الداللة والعالقات الداللية الثانية يف الرتكيب
الباطني العميق� ،أما االختالفات املوجودة يف
مواقع الكلمات بني جملة و�أخرى فتت�صل بالرتكيب
ال�سطحي ،وال ت�ؤثر غالبا على معنى اجلملة ،لأن
الرتكيب الباطني يف جميع الأحوال واحد .

فاهتمام هذه النظرية ين�صب يف الأ�سا�س على
حتليل الرتكيب العميق للجملة �إلى عنا�صر معينة
هي :فعل �أ�سا�سي ترتبط به جمموعة من العبارات
اال�سمية املحدودة الوظيفة ،وهذه الوظائف متثل
�سل�سلة من الأدوار هي :العامل  ،Agentاملفعول
 ،Objectاملعاين  ،Experiencerامل�ستفيد Bane
 ،activeاملكاين (.)Locative 31
فالوظائف ال�سابقة (العامل ،املفعول ،املعاين،
امل�ستفيد ،املكاين) حتدد امل�ضمون الداليل للجملة
كلها يف بنيتها العميقة بالإ�ضافة �إلى �أنها حتدد
معاين الأفعال.

()33

وقد ا�ستطاعت نظرية قواعد وظيفة الفعل «جتنب
اجلدل القائم حول �صيغة املجهول هل هي م�شتقة من
اجلمل املبنية للمعلوم على م�ستوى الرتكيب ال�سطحي �أو
العميق� ،أو �أن للمجهول �صيغة م�ستقلة ،وذلك بت�أكيدها
�أن ل�صيغتي املعلوم واملجهول تركيبا �ضمنيا واحدا» .

وتت�صل نظرية احلالة النحوية بفكرة العامل
واملعمول عند نحاة العربية «غري �أن اجلديد يف
نظرية فيلمور ..هو �أن العمل �أو التعليل يتم ر�صده

()34
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عن معطيات هذا التطور والرقي معتمدا على
�إ�سناد الأحداث التي تدل عليها الأفعال املختلفة
�إلى هذه الكلمات التي ترد يف موقع امل�سند �إليه
(�أو الفاعل) لهذه الأفعال ،بد ًال من �إ�سنادها
�إلى الإن�سان نف�سه ،وم�صاحبة الكلمات ال�سابقة
للفعل املا�ضي الالزم واملتعدي ترد يف �صورتني:
الأولى وجود منا�سبة معجمية بني الفعل وما �أ�سند
�إليه من الكلمات املذكورة �سلفا والثانية :وجود
مفارقة معجمية بني الفعل وما �أ�سند �إليه من هذه
الكلمات.

املبحث الثاين:
�صور التوارد املعجمي للفعل املا�ضي
تتنوع ال�سياقات التي يرد فيها الفعل املا�ضي يف
الف�صحى املعا�صرة؛ ومن ثم تتنوع �أي�ضا القراءات
ال�سياقية له ونعنى بها تعدد ال�سمات �أو املكونات
الداللية للفعل من �سياق لغريه ،ومن املعروف �أن
�سمات �أو مكونات داللية خا�صة به تنبع
لكل فعل
ٍ
من املعنى املعجمي املركزي الدال عليه ،ويعبرّ عن
املعاين املعجمية للأفعال بالقراءات املعجمية ،فالفعل
�إذن له معنى �أ�سا�سي مركزي يك�شف عن ال�سمات
الداللية الأ�سا�سية التي متيزه من غريه من الأفعال،
وتكت�سب الأفعال �سمات داللية جديدة ت�ضاف �إليها
من خالل ال�سياقات املتنوعة التي ترد فيها ،ومن ثم
ف�إن القراءة ال�سياقية للفعل قد ت�ضيف �إليه �سمات
داللية �إلى جانب ال�سمات الداللية الأ�سا�سية املركزية
املعجمية له يف الأ�سا�س والتي تك�شف عنها القراءة
املعجمية .وميكن ذكر ال�سياقات التي يرد فيها الفعل
املا�ضي ب�أنواعه (الالزم واملتعدى) للك�شف عن �صور
التوارد املعجمي له فيما يلي:

الأولى :فمن �أمثلة املنا�سبة املعجمية بني الفعل
املا�ضي وما �أ�سند �إليه:
ح�صل �أحمد فريد على جائزة الرئي�س لعام

2007

() 35

قام الكابنت �سمري عديل ب�إنهاء كافة �إجراءات
ال�سفر. .
() 36

�سقطت الأخ�شاب فوق الطفلة. .
() 37

تقت�ضى الأفعال (ح�صل ،قام� ،سقط) يف الأمثلة
ال�سابقة �أن يكون امل�سند �إليها� ،أو ما يقوم بها كلمات
حتمل �سمة (�+إن�ساين) ،وهذا ما وجدناه بالفعل ؛
فامل�سند �إليه يف هذه الأفعال عبارة عن �أعالم حتمل
بالطبع �سمة � +إن�ساين ،ومن ثم فاملنا�سبة املعجمية
هنا توفرت بني الأفعال وما �أ�سند �إليها على اختالف
نوع الفعل �سواء �أكان الزما �أم متعديا� ،أما الفعل
(�سقط) ف�إنه يقت�ضى �أن يكون امل�سند �إليه بعده كلمة
حتمل �سمة (+حركة) ،و�سمة ( +قابلة لل�سقوط من
مكان �إلى مكان) ،وقد حتقق ذلك بالفعل فكانت كلمة
(الأخ�شاب)التي جاءت بعد الفعل �سقط فتحققت
املنا�سبة املعجمية بينها وبني الفعل قبلها.

�أوال :الفعل املا�ضي الالزم واملتعدى املجرد:
�أ .يتوارد الفعل املا�ضي الالزم واملتعدي يف �سياقات
عديدة مع كثري من الكلمات املعربة عن �أ�سماء
للهيئات وامل�ؤ�س�سات واجلماعات واملرافق
و�أ�سماء الأماكن واملواد واالكت�شافات ،والأنظمة،
واالخرتاعات ،والأ�شياء عامة من احليوانات
واجلماد ،..وورود الفعل مع الكلمات ال�سابقة جاء
نتيجة تطور ورقي احلياة االجتماعية والثقافية
والفكرية والعلمية عند الإن�سان الذي �أراد التعبري
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الثانية� :أ .ومن �أمثلة املفارقة املعجمية بني الفعل
املا�ضي املجرد والكلمات بعده:

�إليه �إما عالقة املالك بامللكية� ،أو عالقة املكان �أو
املحل مبن يقطنه� ،أو عالقة ال�سبب وامل�سبب ،واجلزء
بالكل ،والوعاء باملحتوى ،وغريها من العالقات.

رفع القاد�سية ر�صيده �إلى 27نقطة. .
()38

وذكر راديو �إ�سرائيل نقال عن ال�صحيفة.

د .ربيع عبد السالم خلف

ف ّمما يدخل يف �إطار عالقة املكان �أو املحل تلك
الأمثلة التي نحيل فيها بامل�ؤ�س�سات التي نعدها �أمكنة
�أو حمالت على الأفراد امل�سئولني بهذه امل�ؤ�س�سات،
كما �أننا نت�صور اللغة �أو العادات احل�ضارية ملكية
لأ�صحابها ،ولذلك ت�س ّمى اللغات واحل�ضارات ب�أ�سماء
�أ�صحابها ونحيل على املتكلمني ببع�ض خ�صائ�ص
لغاتهم ،ومن عالقة املالك بامللكية العالقة التي
تربط بني الأ�شخا�ص و�شهاداتهم ومراتبهم العلمية
فنحن نحيل على الأ�شخا�ص ب�أ�سمائهم �أو �شهاداتهم،
وكذلك العالقة التي تربط بني الأ�شخا�ص واملنا�صب
وامل�ؤ�س�سات �أو الوظائف االجتماعية وال�سيا�سية التي
ميلكونها .

()39

لقد و�ضعت وزارة الإ�سكان نظاما لتوزيع وحداتها
ال�سكنية.
()40

ومما �سيذكر بعد
احلقيقة �أن الأمثلة ال�سابقة ّ
قليل جند فيها الأفعال م�سندة �إلى هيئات وم�ؤ�س�سات
و�أماكن وجماد وغريها ،بدال من �إ�سنادها �إلى
الأ�شخا�ص مبا�شرة؛ بيد �أن هناك عالقة ترابط
وثيقة بني ه�ؤالء الأ�شخا�ص وهذه الهيئات وامل�ؤ�س�سات
والأماكن واجلماد� ...إلخ التي ا�ستعي�ض بها عن
هذه الأ�شخا�ص ،فالقاد�سية مثال ا�سم للنادي
الريا�ضي ،والالعبون هم الذين رفعوا الر�صيد ولي�س
النادي (فالعالقة هنا املكانية)�( ،أو عالقة الوعاء
باملحتوى) ،كما �أن راديو �إ�سرائيل مل يذكر اخلرب
و�إمنا الذي ذكره هو املذيعون الذين يعملون يف هذا
الراديو (فالعالقة هنا �أي�ض ًا املكانية) ،وكذلك ف�إن
وزارة الإ�سكان مل ت�ضع النظام و�إمنا الذي و�ضعه
الأع�ضاء العاملون فيها (والعالقة هنا املكانية).

()41

والواقع �أن العالقات ال�سابقة تندرج جميعها
حتت العالقات املجازية التي تتكفل بتف�سري املفارقة
املعجمية بني الأفعال املا�ضية والكلمات التي تتوارد
معها يف ال�سياقات املختلفة ،والأمثلة كثرية يف
الف�صحى املعا�صرة التي تقع فيها املفارقة املعجمية
بني الأفعال املا�ضية املجردة والكلمات الواردة معها
يف ال�سياق ،وتقوم فيها العالقات املجازية التي ح ّلت
حمل العالقات املعجمية بتف�سري هذه املفارقة .ومن
الأمثلة على ذلك:

فال�سبب �إذن يف املفارقة املعجمية هو �إ�سناد
الأفعال املذكورة �إلى هذه الهيئات وامل�ؤ�س�سات
والأماكن واجلماد وغريها بدال من �إ�سنادها �إلى
الأ�شخا�ص الذين قاموا بهذه الأفعال يف احلقيقة،
ولكن العالقة التي تربط بني الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات
والهيئات والأماكن...التي ينت�سبون �إليها هي التي
�سمحت بوجود مثل هذه التواردات وكرثتها وا�ستيعاب
اللغة لها ،وتكون العالقة بني الأ�شخا�ص وما ينت�سبون

نفى الربملان العراقي ،...هبط م�ؤ�شر ال�سوق،...
وقع احلادث الأول ،...طرحت احلكومة الفرن�سية،...
جاءت االت�صاالت ،...قام بنك القاهرة� ،...شهدت
الأ�سهم...الخ.
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ب .وال تقع املفارقة املعجمية بني الفعل وما �أ�سند
�إليه فقط بل قد حتدث بني الفعل وامل�سند �إليه
واملفعول �إن كان الفعل املا�ضي متعديا� ،أو الفعل
وامل�سند �إليه وما يتعلق به �إن كان الفعل الزما ومن
�أمثلة ذلك:
يدخل اجلي�ش امللكي املباراة مبعنويات عالية.

مما ي�ؤدى �إلى �سقوط �سمة داللية من �سمات هذه
ّ
الأفعال فتحدث املفارقة .ومن �أمثلة �إ�سناد الفعل
�إلى الكلمات املعنوية وامل�صادر:
فتحت املعاهدة الباب على م�صراعيه.

وجاءته فكرة �أن ي�ضع يف جيبه فيلما. (.
)45

()42

تدخل م�صر يف مرحلة انتخابات جديدة للمحليات

فقد قفزت الأ�سعار لأكرث من  102دوالر.

()43

()46

فالفعل (فتح ،جاء) يقت�ضى �أن يكون امل�سند �إليه
يحمل �سمة ( +مادي) ولكن ب�سقوطها جاز وقوع كلمة
املعاهدة ،وكلمة (فكرة) يف موقع امل�سند �إليه والفعل
(قفز) ،من �أفعال احلركة يقت�ضى �أن يكون امل�سند
�إليه يحمل �سمة (+حركة) ،ولكن ب�سقوطها جاز وقوع
كلمة (الأ�سعار) يف موقع امل�سند �إليه.

يف املثال الأول املفارقة املعجمية بني الفعل
وامل�سند �إليه (اجلي�ش امللكي) وبني الفعل وامل�سند
�إليه واملفعول وهو كلمة (املباراة) ،واملفارقة املعجمية
يف املثال الثاين بني الفعل وامل�سند �إليه ،وبني الفعل
وامل�سند �إليه واملفعول وهو كلمة (مرحلة) .وقامت
العالقات املجازية بتف�سري هذه املفارقة ،كعالقة
املكان يف املثال الأول ،فاجلي�ش يدخل امللعب ال
املباراة ،والزمانية يف املثال الثاين ،فم�صر �ستدخل
يف زمن االنتخابات ،ولي�س يف املرحلة.
.2

()44

وقد بنيت اال�ستعارة يف الأمثلة ال�سابقة على
انتقال داللة الأفعال املذكورة من املدلول احل�سي �إلى
املدلول املعنوي ،وي�س ّمى هذا بالتجريد الذي تت�صف
به كل لغة حية راقية ،وهو الذي يحدث غالبا يف اللغة،
وي�صاحب تطور العقل الإن�ساين ،وميكن ع ّد التجريد
�صورة من �صور املجاز ،ويطلق على التجريد كذلك
ا�سم (الت�صعيد) كما يعد هذا النقل الداليل من
املح�سو�س �إلى املجرد من باب (التج�سيد) الذي يقوم
على �إ�ضفاء ال�صفات املادية على الأ�شياء املعنوية.
ثانياً :الفعل املا�ضي من الثالثي املزيد:

ويتوارد الفعل املا�ضي يف �سياقات كثرية مع
الكلمات املعنوية ،وكذلك (امل�صادر) ،ومن ّثم
حتدث املفارقة املعجمية لإ�سناد الأفعال �إليها
و�إذا كانت العالقات املجازية لها الدور الأكرب
يف تف�سري املفارقة املعجمية بني الفعل املا�ضي
وما �أ�سند �إليه كما و�ضح يف الأمثلة ال�سالفة،
ف�إن اال�ستعارة هنا -وهي نوع من املجاز -تقوم
على عالقة امل�شابهة بني املعنى احلقيقي واملعنى
املجازي  -ت�ؤدى الدور نف�سه يف هذا ال�سياق
بتف�سري املفارقة املعجمية بني الفعل املا�ضي
وما �أ�سند �إليه ،وال�سبب يف هذه املفارقة �إ�سناد
الأفعال احل�سية �إلى ال�شيء املعنوي �أو املجرد؛

()47

ي�أخذ توارد الفعل املا�ضي من الثالثي املزيد
ال�صور نف�سها التي بدت للفعل املا�ضي املجرد:
فهو يتوارد مع الكلمات املعربة عن �أ�سماء هيئات
و�أماكن ،ومواد و�أنظمة ،وحيوانات ،وجماد ....يف
�سياقات عديدة ،كما يتوارد يف �سياقات كثرية كذلك
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� .2أما النوع الثاين من الكلمات وهي الكلمات املعنوية
وامل�صادر فيتوارد معها الفعل املا�ضي املزيد يف
�سياقات متنوعة نورد �أمثلة لها فيما يلي:

مع الكلمات املعنوية ب�صفة عامة ،وامل�صادر ب�صفة
خا�صة.
 .1ويف توارده مع الكلمات من النوع الأول ،قد
حتدث املنا�سبة املعجمية معها ،وقد تقع املفارقة
املعجمية ،فمن �أمثلة املنا�سبة املعجمية:
لقد اكت�شف الإن�سان  92عن�صرا يف الطبيعة.
وان�سحب الرئي�س الفل�سطيني يا�سر عرفات من
اجلل�سة.
فالأفعال ال�سابقة (اكت�شف ،ان�سحب) تقت�ضى
ملمحا دالل ًيا هو
�أن يكون امل�سند �إليه بعدها يحمل ً
(�+إن�ساين) ،وهذا ما حتقق بالفعل ،ومن ثم كانت
املنا�سبة املعجمية بينهما.

فقد ا�صطدمت مهمة عمرو مو�سى ..باخلالف بني
الأغلبية واملعار�ضة.
�أظهر ا�ستطالع جديد للر�أي� ...أن املر�شحني ي�سريان
كتفا بكتف.
و�أ�شار التقرير الف�صلي ال�صادر عن البنتاجون
والأمثلة كثرية لهذا النوع ال�سابق من الكلمات
التي تتوارد مع الأفعال املا�ضية وتقع يف موقع امل�سند
�إليه منها �أي�ض ًا :توا�صلت �أعمال الندوة ،تراجعت
�إيرادات ،..ت�ضاربت الت�صريحات ارتفعت معدالت
توريد القمح ،..ا�ستطاع العلم الو�صول ،..اجته
التفكري ،..ارتفع امل�ستوى ..الخ.
()53

()48

() 54

()55

()49

ومن �أمثلة املفارقة املعجمية:
وا�ستمعت املحكمة �إلى �أقوال املقدم كمال وجدي
و�أكد البنك الدويل �أنه �سيعمل مع اململكة العربية
ال�سعودية.
�ألقت �أجهزة الأمن القب�ض على املتهمني.
وال�سبب يف املفارقة املعجمية بني الفعل وما �أ�سند
�إليه هو ك�سر قيود التوارد املعجمي بينهما ،ب�سبب
�سقوط �سمة داللية معينة يف هذه الأفعال ،فالفعل
(ا�ستمعت و�أ ّكد) يحمل �سمة (�+إن�ساين)؛ ولكن
ب�سقوط هذه ال�سمة جاز �إ�سناده �إلى الكلمات بعده،
وقد ح ّلت العالقات املجازية حمل العالقات املعجمية
بينهما ،وقامت بتف�سري حدوث املفارقة املعجمية،
فالعالقة املجازية وهي (املكانية) هي التي �سمحت
ب�إ�سناد الفعل (ا�ستمع) �إلى املحكمة ،والفعل (�أكد)
�إلى البنك الدويل.
()50

املالحظ يف الأمثلة ال�سابقة وجود خرق لقيود
التوارد املعجمي بني الفعل املا�ضي والكلمات املعنوية
وامل�صادر امل�سندة �إليه؛ وال�سبب يف ذلك �إ�سناد
الأفعال املح�سو�سة �إلى ال�شيء املعنوي بعده؛ ومن
ثم كانت املفارقة املعجمية بينهما ،ف�إ�سناد الأفعال
املح�سو�سة �إلى ال�شىء املعنوي ي�ؤدي �إلى مفارقة
معجمية؛ لأن هذه الأفعال حتمل �سمات داللية معينة
تقت�ضى �أن يكون ما بعدها يحمل ال�سمات الداللية
نف�سها حتى حتدث املنا�سبة املعجمية �أو التوافق
املعجمي بينهما ،وب�سقوط �سمة داللية واحدة �أو �أكرث
من �سمات هذه الأفعال جاز �إ�سناد هذه الأفعال �إلى
ما بعدها ،وحلت العالقات املجازية (اال�ستعارة)
حمل العالقات املعجمية يف تف�سري خرق قيود
التوارد املعجمي� ،أو املفارقة املعجمية بينهما

()51

()52
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ك�شف عن وجود تغري يف القراءة املعجمية للفعل
املا�ضي نتج عن املفارقة املعجمية �أو فرق قيود التوارد
املعجمي بني الفعل املا�ضي والكلمات التي يتوارد
معها ،بيد �أن تنوع التواردات املعجمية للفعل املا�ضي
يعنى تنوع ال�سياقات التي يرد فيها هذا الفعل ،ومن
الطبيعي �أن يكون التغري يف القراءة املعجمية للفعل
املا�ضي قد نتج ب�سبب �سقوط �سمة داللية معينة من
ال�سمات الداللية له بح�سب ال�سياق الوارد فيه.

فالأفعال (ا�صطدمت ،توا�صلت ،ارتفعت ،اجته)
حتمل �سمة (+حركة) ،وب�سقوط هذه ال�سمة جاز
ورودها مع الكلمات املعنوية وامل�صادر بعدها وقامت
(اال�ستعارة) بتف�سري املفارقة املعجمية ،على �أ�سا�س
وجود م�شابهة بني املعنى احلقيقي للأفعال واملعنى
املجازي لها بعد �إ�سنادها ،كما �أن الفعلني (�أ�شار،
�أظهر) يحمالن �سمة (�+إن�ساين) وب�سقوط هذه
ال�سمة ،جاز ورود الفعلني مع ال�شيء املعنوي بعدهما،
ف�سريت ا�ستناد ًا �إلى
وحدثت املفارقة املعجمية التي ِّ
العالقة املجازية وهي اال�ستعارة هنا.

وقد نبه �أوملان  Ullmannعلى �أن املنهج التحليلي
الذي يعنى بتحليل ال�سمات �أو املالمح الداللية
للكلمات ال يت�ضارب مع املنهج ال�سياقي ،بل ميثالن
خطوتني متتاليتني يف االجتاه نف�سه؛ فقد �صرح ب�أن
على املعجمي �أوال �أن يالحظ كل كلمة يف �سياقها ،ثم
ي�ستخل�ص من هذه الأحداث الواقعية العامل امل�شرتك
العام ،ون�سجله على �أنه املعنى (�أو املعاين) للكلمة،
وبعد �أن يجمع املعجمي عددا من ال�سياقات املمثلة
التي ترد فيها كلمة معينة ي�صبح املجال مفتوحا �أمام
املنهج التحليلي .
فكال املنهجني ال�سياقي والتحليلي يحتاج �إلى
م�ساعدة الآخر يف الو�صول �إلى هدفه ،ف�إذا كان املنهج
ال�سياقي يك�شف عن تنوع �أو تعدد معاين الكلمات بتنوع
�سياقاتها ف�إن املنهج التحليلي يك�شف عن �أن هذا التعدد
والتنوع يف معاين الكلمات �إمنا يحدث ب�سبب تغري يف
ال�سمات �أو املالمح الداللية لها بح�سب تنوع ال�سياقات
الواردة فيها ،وهذا ما �أ�شار �إليه البحث عند كالمه
على �سبب اختياره للمنهج ال�سياقي يف اجلزء التمهيدي
من هذا البحث ،ويحاول هذا املبحث الك�شف عن ت�أثري
التواردات ال�سياقية يف داللة الفعل املا�ضي من الثالثي
املجرد والثالثي املزيد:

و�إذا كانت املفارقة املعجمية قد وقعت بني الفعل
وما �أ�سند �إليه ف�إنها قد تقع �أي�ضا بني الفعل ومفعوله
ومن �أمثلتها:
�أطلق امل�شاركون يف املائدة امل�ستديرة نداء للمجتمع
الدويل لوقف اجلرائم .
ّ
وخف�ضت ال�سلطات الإيرانية تعاونها مع الوكالة الدولية
ووجه الرئي�س ال�شكر لأ�سر القادة املكرمني.
ّ
فاملفارقة يف الأمثلة ال�سابقة بني (�أطلق ونداء)،
ّ
و(وجه وال�شكر) ،و�سببها �أن هذه
و(خف�ضت وتعاون)ّ ،
الأفعال تقت�ضى �أن يكون مفعولها �شيئا ح�سيا ،توافق
ال�سمات الداللية التي حتملها هذه الأفعال ،ولكنها وقعت
على �أ�شياء معنوية ،فكانت املفارقة املعجمية ،التي مت
و�ضحت بوجود عالقة جمازية بني هذه الأفعال ومفاعيلها.
()56

()57

( )58

()59

املبحث الثالث:
الت�أثري الداليل للتواردات ال�سياقية يف
الفعل املا�ضي
عرفنا يف املبحث ال�سابق �أن الفعل املا�ضي يتوارد
مع كلمات كثرية ومتنوعة ؛ وهذا التنوع يف الكلمات
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املعا�صرة مع الكلمات املعنوية العقل وامل�صادر نحو:

ك�شفت التواردات ال�سياقية للفعل املا�ضي املجرد
واملزيد عن وجود تغري يف داللة هذا الفعل ،ويعد
املجاز ال�سبب الرئي�سي يف حدوث التغري الداليل؛
ب�سبب انتقال الفعل من الداللة على املح�سو�س �إلى
الداللة على املجرد؛ وبعبارة �أخرى ب�سبب �إ�سناد
مما �أدى
الفعل �إلى العقليات واملجردات من الأ�شياءّ ،
�إلى تغري ال�سمات الداللية للفعل املا�ضي وبالتايل
تغريت داللته.

وقد جاء �إعالن ال�سناتور ماكني مفاج�أة .
()63

ولهذا جاءت احللول يف الأفالم الثالثة من ال�شارع
وجاءت املباراة متو�سطة امل�ستوى.

()64

()65

ّ
ويو�ضح ا�ستعمال الفعل (جاء) يف املعجمات �أن
املعنى املعجمي الأ�سا�سي له هو (�أتى) ،وقد يكت�سب
معاين �أخرى من خالل ال�سياق كما ورد يف املعجم
الو�سيط (نزل ،حدث وحتقق) ،بيد �أن ال�سياقات
التي ورد فيها الفعل يف الف�صحى املعا�صرة وتو�ضحها
الأمثلة ال�سابق ذكرها تك�شف �أن الفعل يتوارد كثريا مع
الكلمات املعنوية العقلية و�أن داللته حتتمل �صورتني:
الأولى� :أن معناه يف هذه ال�سياقات كلها ورد مبعنى
(�أتى) وتقوم العالقات املجازية بتو�ضيح هذا املعنى،
وهو معناه املعجمي الأ�سا�سي والثانية� :أن معناه يف هذه
ال�سياقات هو (ظهر �أو بدا) ،وهو معنى �سياقي اكت�سبه
من التواردات ال�سياقية مع الكلمات املعنوية.

ولي�س املق�صود باملجاز هنا املجاز البالغي «الذي
يعمد �إليه الفن والأدب ،فال يكاد يثري ده�شة �أو غرابة
يف ذهن ال�سامع ،فلي�س املراد منه �إثارة العاطفة �أو
انفعال النف�س ،بل هدفه الأ�سا�سي اال�ستعانة على
التعبري عن العقليات واملعاين املجردة ،فهو لهذا يع ّد
مرحلة تاريخية متغرية لتطور الداللة عند الأمم» .
()60

وللوقوف على مظاهر التغري الداليل يف الفعل
املا�ضي فقد قام البحث مبقابلة دالالت ا�ستعماله يف
املعجمات العربية ودالالته التي اكت�سبها من خالل
التواردات ال�سياقية يف الف�صحى املعا�صرة ،وميكن
�أن نقدم الآن بع�ض الأفعال التي جرت عليها الدرا�سة
من الفعل املا�ضي املجرد واملزيد ملعرفة ت�أثري
التواردات ال�سياقية يف داللتها:

 .2قام :وورد يف القامو�س املحيط« ..وقام قوما
وقومة ..انت�صب ...وقاومته قواما قمت معه .وقامت
املر�أة تنوح طففت والأمر اعتدل وا�ستقام ويف ظهري
�أوجعني ..واملاء جمد (�أ�صاب).
يف املثالني الثالث والرابع ،ومبعنى (ذكر والدابة
وقفت. »...
وورد يف املعجم الو�سيط “قام– ُقوما ،وقياما،
وقومه :انت�صب واقفا والأمر :اعتدل ..وعلى الأمر:
دام وثبت وللأمر :تواله ..ويقال :قام يفعل كذا� :أخذ
يف عمله” .

 .1الأفعال املجردة:
 .1جاء :ورد يف القامو�س املحيط“ :جاء يجيء.
�أتى .و�أج�أته ،جئت به و�إليه �أجل�أته. ”..

()66

()61

وورد يف املعجم الو�سيط“ :جاء� :..أتى ويقال:
جاءه ،وجاء �إليه.وجاء بال�شيء� :أتى به ،والغيث:
نزل .والأم ُر :حدث وحتقق. ”..

()67

()62

يت�ضح من املعجمني ال�سابقني �أن الفعل (قام)

وورد الفعل يف �سياقات عديدة يف الف�صحى
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كثرية له ) ،ويرد يف الف�صحى املعا�صرة يف �سياقات
عديدة �أي�ضا مبعان متنوعة من �أمثلته:

يدل على معنى معجمي �أ�سا�سي هو (انت�صب ووقف)،
معان �سياقية متنوعة و�ضعت يف العبارات
ويدل على ٍ
املنقولة من املعجمني ،ويتوارد الفعل يف الف�صحى
املعا�صرة مع كلمات كثرية ومن �أمثلته:

74(.

و�ضرب ميدلزبره موعدا يف ربع النهائي.

و�ضرب تامر ح�سنى الرقم القيا�سي يف تغيري �أرقام
هاتفه.

وكما قام الرئي�س الإيطايل ب�إعادة متثال :فروديت
كورتيا.

()76

( )68

و�ضرب التقرير �أمثلة ذلك.

وقد قام الكابنت �سمري عديل ب�إنهاء كافة �إجراءات
ال�سفر.
والفعل (قام) يف الأمثلة ال�سابقة ي�ستعمل مبعنى
نه�ض (وانت�صب) ،وهذا يو�ضح �أن الفعل حافظ على
معناه املعجمي املركزي بالرغم من تنوع التواردات
ال�سياقية له ،وتدخل الهمزة على الفعل قام في�ؤدي
معاين �أخرى �إحداها ميثل املعنى املعجمي وهو الداللة
على الدوام والإقامة ،واملعاين الأخرى معان �سياقية
متنوعة .وال�شيء �أدامه وفالنا �ضد �أجل�سه .
()70

 .4جرى :يرد املعنى املعجمي لهذا الفعل يف
معان �سياقية
املعاجم مبعنى اندفع و�سار ،ويدل على ٍ
�أخرى متنوعة ،ورد يف املعجم الو�سيط“ :جرى
الفر�س ونحوه جريا ،وجراء :اندفع يف ال�سري و–
ال�سفينة وال�شم�س والنجوم جريا� :سارت ..و�إلى
كذا :ق�صد و�أ�سرع ،وله ال�شيء :دام ، ..ويرد يف
الف�صحى املعا�صرة يف �سياقات عديدة مبعنى (حدث
ومت) �أو وقع ومن �أمثلته:

يف املعجم الو�سيط “�أقام باملكان :لبث فيه
واتخذه وطنا .فالنا من مكانه� :أزال عنه وال�شيء:
�أدامه و�أن�ش�أه مويف حقه ، ”..ويرد الفعل (�أقام) يف
�سياقات عديدة مبعنى (�أن�ش�أ) ،وهو معنى �سياقي من
املعاين التي ذكرت يف املعجم الو�سيط ومن �أمثلته:
()71

()78

()72

مماثلة.
و�أقام ال�صندوق االجتماعي منافذ ّ

()77

فالفعل يف املثال الأول مبعنى (حدد) ،ومبعنى
(حقق) ،ومبعنى (ك�شف) يف املثال الثالث ،ومن
املالحظ �أن الفعل (�ضرب) اكت�سب املعاين ال�سابقة
من خالل توارداته ال�سياقية املتنوعة مع كلمات
حم�سو�سة �أو كلمات معنوية عقلية التي قد يكون بينه
وبينها منا�سبة �أو مفارقة معجمية ،وللمجاز دور كبري
يف تف�سري املفارقة املعجمية هذه ،و�إك�ساب الفعل
دالالت متنوعة.

()69

�أقامت �شبكة �أوربت حفلها ال�سنوي.

()75

()73

�أكد العميد حممد ولد عبدالعزيز قائد االنقالب
الذي جرى يف موريتانيا .

واملعنى املذكور للفعل �أقام يف الف�صحى املعا�صرة
معنى جديد اكت�سبه من التواردات ال�سياقية ،وهو
بعيد عن املعنى املعجمي املركزي له.

()79

وتدخل الهمزة على الفعل (جرى) فيعطى معنى
�سياقيا هو (مت �أو فعل) ومن �أمثلته:
�أجرت �سلطات مطار القاهرة �أم�س جتربة ناجحة

� .3ضرب :يرد هذا الفعل يف �سياقات عديدة يف
اللغة العربية ،ومن ثم فقد ذكرت املعاجم معاين

()80
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اخلم�سية

�أكد ا�ستطالع للر�أي �أجراه معهد فورز.
و�إذا كان املعنى املعجمي للفعل (�ضرب) قد تع ّدد
وت ّنوع وهو من �سمات املعنى املعجمي ف�إن ال�سياق
الواحد هو الذي يحدد �أو يخ�ص�ص معنى واحد ًا
للفعل. .
معان
 .5دعا :يرد هذا الفعل يف املعجمات يف ٍ
متنوعة وفقا لتنوع ال�سياقات الوارد فيها؛ فريد
مبعنى نادى و�صاح وطلب وحثّ و�سمى ورغب
وابتهل....الخ  ،ويرد يف الف�صحى املعا�صرة يف
�سياقات عديدة مبعنى واحد غالب هو طلب �أو حث
ومن �أمثلته:
ودعا البيان اخلتامي �إلى تكثيف م�ساعدات التنمية
()81
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()90

طرحت الدرا�سة عددا من امل�شروعات.

() 91

يت�ضح من عر�ض الأفعال املا�ضية املجردة ال�سابقة
مما مل يذكر �أن التواردات ال�سياقية لهذه
وغريها ّ
الأفعال يبدو ت�أثريها الداليل فيها �أن منها ما تتقل�ص
دالالته ال�سياقية الواردة له يف املعجمات ليحتفظ
مبعنى واحد فقط �أو معنيني من هذه الدالالت؛ كالفعل
جاء ودعا و�ضرب وقطع ،..ومنها ما يحتفظ بداللته
املعجمية الأ�سا�سية له يف املعجمات كالفعل جاء وم ّر
و�سقط ورفع ونقل ،..ومنها ما يكت�سب دالالت جديدة
بفعل التواردات ال�سياقية اجلديدة لها �أي�ض ًا ،كالفعل
قام وطرح وعقد وخرج� ...إلخ ،كما يت�ضح �أي�ضا من
النظر �إلى هذه الأفعال �أن الدالالت املتنوعة التي
حتملها هذه الأفعال يف ال�سياقات املختلفة تتم عن
طريق (املجاز) باالعتماد على نقلها من املح�سو�س
�إلى املعنوي.

()82

()83

()84

� .6شهد :لهذا الفعل معان كثرية وردت له يف
املعجمات العربية وذلك وفقا لتنوع ال�سياقات
التي يرد فيها؛ منها �أخرب ،وحلف ،و�أق ّر ،وح�ض،
وعاين  ،ويرد يف �سياقات كثرية يف الف�صحى
املعا�صرة ليدل يف الغالب على معنيني هما ح�ضر �أو
عاين ور�أي ،ومن �أمثلته:
�شهدت البور�صة امل�صرية تراجعا.
�شهدت بريطانيا يف القرن ال�سابع ع�شر �أ�شتية جافة
�شهد االفتتاح عدد كبري من امل�سئولني.
()85

 .2الأفعال املزيدة:
� .1أ�شار :ي�ستعمل هذا الفعل يف املعجمات
بدالالت �سياقية متنوعة بح�سب نوع حرف اجلر
الذي يتعلق به ،هو �إما (�إلى والباء وعلى) ،ففي
القامو�س املحيط “فت�شوروا �إليه �أو ما ك�أ�شار...
و�أ�شار عليه بكذا �أمره ...و�أ�شار النار وبها و�أ�شور
بها رفعها ” .

()86

()87

()88

 .7طرح:ي�ستعملهذاالفعليفاملعجماتللداللةعلى
معان متنوعة منها رمى و�ألقى و�أبعد يقول الزخم�شري:
«طرح ال�شيء وبه ومن يده :رمى به و�ألقاه ..ومن املجاز
ما طرحك �إلى هذه البالد ..وطرحت عليه امل�س�ألة» ،
ويرد الفعل يف الف�صحى املعا�صرة يف �سياقات عديدة
مبعنى (عر�ض) ،ومن �أمثلته:

()92

ويف املعجم الو�سيط “�أ�شار �إليه وبيده �أو نحوها:
�أوم�أ �إليه ..وعليه بكذا :ن�صحه ..و ..فالنا على
الع�سل� :أعانه على �شورِه� ،أي جنبه”

()89

(.)93

فالفعل يرد يف املعجمات مبعنى �أوم�أ و�أمر ورفع
و�أعان ويف الف�صحى املعا�صرة يتوارد الفعل (�أ�شار)

طرحت احلكومة الفرن�سية م�ؤخرا خطتها
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يحل حلوال ..وذلك نزول القوم مبحله وهو نقي�ض
ّ
االرحتال ..وحله واحتل به واحتله :نزل به ،وحل
املحرم من �إحرامه� ..إذا خرج من جرمه و�أحل:
خرج”  ،ويف املعجم الو�سيط“ :احتل املكان،
وبه :حله .ويقال :احتل القوم وبهم .وـ دولة بالد ً ا
�أخرى :ا�ستولت عليها قهرا”  ،ويرد الفعل يف
الف�صحى املعا�صرة يف �سياقات متنوعة .مبعنى
(�أخذ) ومن �أمثلته :احتل القطاع امل�صريف املرتبة
الثالثة يف الرتتيب ، .احتل �أ�سيك املركز الثاين يف
ترتيب املجموعة  ،ومن املمكن رد معنى الفعل يف
ال�سياقات ال�سابقة �إلى معناه املعجمي الأ�سا�سي وهو
(نزل) باال�ستناد �إلى املجاز.

يف �سياقات متنوعة مع الكلمات املح�سو�سة والكلمات
املعنوية ولكن يف معنى واحد هو (�أو�ضح وك�شف)،
وهو معنى �سياقي جديد اكت�سبه من جراء التواردات
ال�سياقية له .ومن �أمثلته:

()101

�أ�شارت بيانات الدخل واال�ستهالك �إلى حت�سن م�ستوى
معي�شة املواطن.

()102

()94

و�أ�شار الوزير �إلى �أن الوزارة �ستقوم ب�إعداد دورات
تدريبية.
()95

()103

وهناك تراكيب �أخرى يكرث ا�ستخدامها
لهذا الفعل نحو�( :أ�شارت النتائج الأولية،
�أ�شارت ال�صحيفة� ،أ�شار الراديو� ،أ�شار
التقرير.)....،

()104

()96

� .4أطلق :يرد هذا الفعل يف املعجمات يف معان
ٍ�سياقية متنوعة هي �أر�سل وح ّرر و�أباح وفتح وب�سط
و�أجرى  ،ويرد يف الف�صحى املعا�صرة يف �سياقات
عديدة مبعنى �أر�سل ومبعنى �أخرج ،فمن �أمثلة
ا�ستعماله مبعنى �أر�سل� :إن رو�سيا �أطلقت �أم�س بنجاح
قمرا �صناعيا �أطلقت القمة نداء �إلى الأطراف
املختلفة  .ومن �أمثلته ا�ستعماله مبعني �أخرج:
و�أطلق على نف�سه النار �إلى �أن �سقط و�سط بركة من
الدماء وقد ي�ستعمل مبعنى ح ّرر ومن �أمثلته :و�إذا
�أطلقنا خيالنا للت�صور .

�سجل :يرد هذا الفعل يف املعجمات مبعان
ّ .2
متنوعة منها :كتب وقيد و�شهد ،ويرد اجلذر الثالثي
(�سجل) مبعنى رمى و�أر�سل وقر�أ.

()105

()97

ويتوارد الفعل يف �سياقات متنوعة يف الف�صحى
املعا�صرة مبعنى (حقق و�أحرز) وهو معنى جديد،
ومن �أمثلته:

()106

()107

�سجلت معدالت �شراء اللحوم امل�ستوردة �أعلى
املعدالت.

()108

()98

و�سجل الهدفني �شادي حممد وحممد بركات.

()109

()99

وقد ي�ستخدم مبعنى كنى �أو �سمى نحو :والذي
�أطلقت عليه و�سائل الإعالم ربان مدينة ن�صر.

ي�ستخدم الفعل املزيد (�سجل) مبعنى (كتب)
وهو معني الفعل الثالثي املجرد (�سجل) ومن �أمثلته:
�سجل البريوين بالتف�صيل مراحل الك�سوف.

()110

واملعنى الأخري هذا معني جديد للفعل اكت�سبه من
التواردات ال�سياقية له.

()100

 .3احتل :يرد هذا الفعل يف معني معجمي
معان �سياقية �أخرى هي
هو نزل �أو �أقام ،ويرد يف ٍ
خرج ،و�سيطر .ففي ل�سان العرب“ :حل باملكان:

� .5أ ّكد :ي�ستخدم هذا الفعل يف املعجمات مبعان
�سياقية متنوعة هي ق ّرر وثبت ووثق و�أحكم ،ويتوارد
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يف �سياقات متنوعة يف الف�صحى املعا�صرة مع
كلمات حم�سو�سة وكلمات معنوية للداللة على املعاين
ال�سابقة نف�سها ومن �أمثلته� :أ ّكد الدكتور �أحمد نظيف
رئي�س الوزراء وجود اتفاق عام  .و�أكدت امل�صادر
تعرث عملية ان�ضمام احل�ضري للنادي ال�سوي�سري.

.2

عني العلماء بدرا�سة الفعل قدميا وحديثا من
الناحية ال�صرفية والناحية النحوية و�إن اختلفت
وجهات نظرهم جتاه مو�ضوعاته وم�سائله ،كما
اهتمت امل�ؤ�س�سات اللغوية احلديثة بدرا�سة الفعل
بو�صفه �أحد الأق�سام الرئي�سية املهمة يف اجلملة،
كما م ّثل الفعل حمورا �أ�سا�سيا لنظرية داللية
حديثة ت�س ّمى نظرية احلالة النحوية �أو نظرية
قواعد وظيفة الفعل.

.3

تنوعت �صور التوارد املعجمي للفعل املا�ضي
ّ
من املجرد واملزيد يف الف�صحى املعا�صرة
بتنوع التواردات ال�سياقية الوارد فيها ،فهو
يتوارد كثريا مع نوعني من الكلمات :الأول
الكلمات املعربة عن �أ�سماء للهيئات وامل�ؤ�س�سات
واجلماعات واملرافق و�أ�سماء الأماكن واملواد
والأنظمة واالخرتاعات والأ�شياء عامة .والثاين:
يتوارد فيها الفعل املا�ضي مع الكلمات املعنوية
العقلية وكذلك امل�صادر ،ونتج عن هذا التوارد
حدوث مفارقة معجمية بني الفعل والكلمات
بعده ،وحلت العالقات املجازية (كاملكانية
وامللكية واجلزئية )...وكذلك اال�ستعارة حمل
العالقات املعجمية يف تف�سري هذه املفارقة،
وكان ال�سبب يف املفارقة املعجمية هو ك�سر
قيود التوارد املعجمي عن طريق �إ�سناد الأفعال
مما
املح�سو�سة �إلى ال�شيء املعنوي �أو املجرد ّ
�أدى �إلى �سقوط �سمة داللية معينة �أو �أكرث من
�سمات هذه الأفعال فوقعت املفارقة.

()111

()112

� .6أعلن :ي�ستخدم هذا الفعل يف املعجمات
ويف الف�صحى املعا�صرة مبعنى �أظهر وك�شف ،ومن
�أمثلته� :أعلنت تركيا �أم�س مقتل  7من عنا�صر حزب
العمال .
()113

يت�ضح من مالحظة الأفعال ال�سابقة �أن بع�ضها
احتفظ يف الف�صحى املعا�صرة مبعانيه ال�سياقية
املعروفة له يف املعجمات قدميا على الرغم من
التواردات ال�سياقية اجلديدة لها ،وبع�ضها اكت�سب
دالالت جديدة بت�أثري هذه التواردات ،كما �أن
بع�ضها قد دارت دالالته ال�سياقية يف الف�صحى
املعا�صرة حول املعنى املعجمي الأ�سا�سي لها يف ال
معجمات.
اخلامتة:
�أعر�ض يف هذه اخلامتة �أهم نتائج البحث فيما
يلي:
.1

�أخذت درا�سة العلماء والباحثني للتغريات يف
الف�صحى املعا�صرة اجتاهني :االجتاه الأول:
عر�ضوا من خالله الق�ضايا اجلزئية �أو
الفرعية التي تخ�ص امل�ستوى املعني ،واالجتاه
الثاين :تناولوا من خالله الظواهر اللغوية
العامة اجلديدة �أو غريها يف امل�ستوى اللغوي
املعني.
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 .4كان للتواردات ال�سياقية املتنوعة للفعل املا�ضي
ت�أثري يف داللته ،وي ّعد املجاز ال�سبب الرئي�سي يف
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النقل الداليل �أن من هذه الأفعال ما تقل�صت
داللتها ال�سياقية الواردة لها يف املعجمات لتحتفظ
مبعنى واحد فقط �أو معنيني من هذه الدالالت يف
الف�صحى املعا�صرة ،ومنها ما احتفظت بداللتها
املعجمية الأ�سا�سي لها يف املعجمات ،ومنها ما
اكت�سبت دالالت جديدة بت�أثري هذا النقل.

حدوث التغري الداليل ب�سبب انتقال الفعل من
الداللة على املح�سو�س �إلى الداللة على املجرد،
وبعبارة �أخرى ب�سبب �إ�سناد الفعل �إلى العقليات
مما �أدى �إلى تغري ال�سمات
واملجردات من الأ�شياء ّ
الداللية للفعل املا�ضي ،ومن ثم تغريت داللته.
 .5ومن �صور التغيرّ يف داللة الأفعال املا�ضية بت�أثري
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	.65اجلمهورية �ص.2008/ 5/ 6 ،7
	.66اجلمهورية �ص.2008/ 5/ 6 ،13
	.67القامو�س املحيط :اجلزء الرابع �ص  165ـ .166
 .68املعجم الو�سيط :اجلزء الثاين �ص.797
 .69الأهرام �ص ،

28 7

.2008/ 4/

 .70اجلمهورية �ص.2008/ 12/ 18 ،9
	.71القامو�س املحيط :اجلزء الرابع �ص  165ـ .166
	.72املعجم الو�سيط :اجلزء الثاين �ص 797ـ .798
.73

الأهرام �ص.2008 / 7/ 7 ،4

 .74الأخبار �ص.2008/ 3/ 30 ،6
 .75الزخم�شرى� :أ�سا�س البالغة �ص 267ـ  ،268حتقيق عبدالرحيم حممود ،بريوت ،لبنان ،دار املعرفة.
.76

اجلمهورية �ص.2008/ 2/ 5 ، 9

 .77الأخبار �ص.2008/ 6/ 29 ،8
 .78اجلمهورية �ص.2008/ 2/ 28 ،4
 .79املعجم الو�سيط :اجلزء الأول �ص .124
.80

اجلمهورية �ص .2008/ 8/ 3 ،2

. 81

الأهرام �ص.2008/ 1 / 14 ،2

.82

الأخبار �ص .2008/ 7/ 13 ،5

	.83الأ�صول �ص .320
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� .84أ�سا�س البالغة �ص ،131املعجم الو�سيط ،اجلزء الأول �ص .296
	.85الأهرام �ص ،

1/ 20 11

.2008/

	.86املعجم الو�سيط  ،اجلزء الأول �ص .112
	.87الأهرام �ص.2008/ 5/ 29 ،8
	.88الأهرام �ص.2008/ 1/ 5 ،17
	.89الأخبار �ص .2008/ 5/ 22 ،13
.90

�أ�سا�س البالغة �ص .277

.91

الأخبار �ص .2008/ 8 / 19 ،7

.92

اجلمهورية �ص .2008/ 9/ 2 ،10

	.93القامو�س املحيط ،اجلزء الثاين �ص .64
.94

املعجم الو�سيط ،اجلزء الأول �ص .518

	.95ا لأهرام �ص .2008/ 12/ 24 ،10
.96

الأخبار �ص .2008/ 11/ 7 ،8

� .97أ�سا�س البالغة� :ص ،203واملعجم الو�سيط،اجلزء الأول �ص .433
.98

اجلمهورية �ص .2008/ 6 / 15 ،7

.99

الأهرام �ص .2008/ 9/ 6 ،22

	.100الأهرام �ص.2008/ 5/ 4 ،12
 .101ابن منظور :ل�سان العرب،اجلزء الثالث �ص  ،395بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي ،الطبعة الثالثة 1413هـ
1993م.
	.102املعجم الو�سيط ،اجلزء الأول �ص .200
 .103الأخبار �ص .2008/ 9/ 18 ،8
.104الأهرام �ص.2008/ 12/ 2 ،5
.105املعجم الو�سيط ،اجلزء الثاين �ص .583
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 .106الأهرام �ص .2008/ 3/ 7 ،6
 .107الأهرام �ص.2008/ 3/ 7 ،6
 .108الأخبار �ص .2008/ 4 / 28 ،2
 .109اجلمهورية �ص.2008/ 12/ 6 ،8
 .110الأخبار �ص .2008/ 1/ 20 ،9
 .111الأهرام �ص .2008/ 5/ 10 ،1
	.112الأهرام �ص.2008/ 6/ 2 ،32
 .113اجلمهورية �ص ،
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امل�صادر واملراجع:
�أوال :امل�صادر:
 �صحيفة الأخبار2008م ،م�ؤ�س�سة الأخبار ،جمهورية م�صر العربية. �صحيفة الأهرام 2008م ،م�ؤ�س�سة الأهرام ،جمهورية م�صر العربية. �صحيفة اجلمهورية 2008م ،دار التحرير للطباعة والن�شر ،جمهورية م�صر العربية.ثانيا :املراجع:
-

�أحمد ،حممد خلف اهلل ،و�أمني ،حممد �شوقي :يف �أ�صول اللغة ،اجلزء الثالث ،القاهرة ،الهيئة العامة ل�شئون
املطابع الأمريية 1388هـ ـ 1966م.

-

�أمني ،حممد �شوقي ،والرتزي� ،إبراهيم :جمموعة القرارات العلمية يف خم�سني عاما ،القاهرة ،الهيئة العامة
ل�شئون املطابع الأمريية 1404هـ ـ 1983م.

 �أني�س� ،إبراهيم :داللة الألفاظ ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،الطبعة ال�ساد�سة1986 ،م .من �أ�سراراللغة ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،الطبعة ال�ساد�سة .1978
 باملر :علم الداللة �إطار جديد ،ترجمة �صربي �إبراهيم ال�سيد ،الإ�سكندرية ،دار املعرفة اجلامعية . 1995الأنباري�( :أبوالربكات عبدالرحمن بن حممد بن �أبى �سعيد) ،الإن�صاف يف م�سائل اخلالف ،حتقيق حممد
حميى الدين عبداحلميد ،القاهرة ،مطبعة ال�سعادة ،الطبعة الرابعة .1960
	ابن منظور( :جمال الدين حممد بن مكرم) ،ل�سان العرب ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي ،الطبعةالثالثة 1413هـ ـ 1993م.
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	ابن يعي�ش( :موفق الدين)� ،شرح املف�صل ،القاهرة ،مكتبة املتنبي.	اجلارم� ،أ.على :اجلملة الفعلية �أ�سا�س التعبري يف اللغة العربية،القاهرة ،جملة جممع اللغة العربية ،الهيئةالعامة ل�شئون املطابع الأمريية1388 ،هـ ـ 1966م.
-

ح�سان ،متام :الأ�صول ،الدار البي�ضاء ،دار الثقافة ،1993 ،1411 ،البيان يف روائع القر�آن ،القاهرة ،عامل
الكتب ،الطبعة الأولى  1413ـ  ،1993اللغة العربية معناها ومبناها ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب
 ،1983مناهج البحث يف اللغة ،مكتبة الأجنلو امل�صرية.

	الزخم�شرى�( :أبوالقا�سم حممود بن عمر)� ،أ�سا�س البالغة ،حتقيق عبدالرحيم حممود ،بريوت ،لبنان ،داراملعرفة.
	ال�سامرائى� ،إبراهيم :الفعل زمانه و�أبنيته ،العراق ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة الثالثة 1983 - 1403م.-

�ستتكيفت�ش :العربية الف�صحى احلديثة ،ترجمة حممد ح�سن عبدالعزيز ،القاهرة ،دار النمر للطباعة.

-

عمر� ،أحمد خمتار :علم الداللة ،القاهرة ،عامل الكتب ،الطبعة اخلام�سة.

-

عبدالتواب ،رم�ضان :ف�صول يف فقه العربية ،القاهرة ،مكتبة اخلاجنى ،الطبعة الثانية.

-

غاليم ،حممد :التوليد الداليل يف البالغة واملعجم ،الدار البي�ضاء ،دار توبقال ،الطبعة الأولى .1987

-

فلي�ش ،هرني :العربية الف�صحى نحو بناء لغوى جديد ،تعريب الدكتور عبدال�صبور �شاهني ،بريوت ،دار
امل�شرق ،الطبعة الثانية .1983

-

فندري�س :اللغة ،تعريب :عبداحلميد الدواخلى ،وحممد الق�صا�ص،القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�صرية.

	الفريوزابادى (�أبوطاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن �إبراهيم ال�شريازي) :القامو�س املحيط،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.
-

ليونز ،جون :نظرية ت�شوم�سكى اللغوية ،ترجمة الدكتور حلمي خليل ،الإ�سكندرية ،دار املعرفة اجلامعية
.1995

-

جممع اللغة العربية بالقاهرة :جملة جممع اللغة العربية ،القاهرة ،الهيئة العامة ل�شئون املطابع الأمريية.

	املعجم الو�سيط ،الطبعة الثالثة.-

موقت� ،أحمد :علم اللغة والرتجمة� ،سوريا ،دار القلم العربي ،الطبعة الأولى 1418هـ ـ 1997م.
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