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Resumen: “La carga semántica del verbo”. Este artículo aborda la cuestión de la carga semántica 
del verbo desde dos aspectos diferentes. En el primero de ellos se analiza la forma de identificar el 
sentido del verbo dentro de la oración, mientras que en el segundo se ocupa de los significados 
lexicalizados en algunos verbos con el fin de determinar su carga semántica por medio del análisis 
de la fusión, fisión, homonimia y polisemia. 
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Abstract: “The Semantic Content of the Verb”. The present work deals with verb semantic content 
through two main points. We address in the first point, how to identify the verb meaning in the 
sentence. The second point deals with lexicalized meaning in some verb to determine its semantic 
content through fusion, fission, homonymy and polysemy . 
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نعاجل، . يف الفعل من خالل نقطتني أساسيتني )Semantic Content(نتناول يف هذا املقال احلمولة الداللية : ملخص البحث
يف  )Semantic Lexicalized(وندرس، يف النقطة الثانية، الداللة املعجمة . لة الفعل يف البنيةيف النقطة األوىل،كيفية حتديد دال

وظاهريت ) Fission( واإلفراغ) Fusion(شحنتها الداللية، وذلك من خالل خاصييت اإلصهار / بعض األفعال لتحديد محولتها
 .)Polysemy( وتعدد املعىن) Homonymy( االشرتاك اللفظي

 

                                                           
 . نشكر للقارئني اهولني تقوميهم ومالحظام القيمة حول مقالنا  )1(
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  .علم الداللة، احلمولة الداللية، الفعل، االشرتاك اللفظي، تعدد املعىن:  مفاتيح كلمات

 
 
  الفعل بين التركيب والداللة والصرف . 1

هذه املوضوعات تسند هلا أدوار داللية . تنتقي األفعال موضوعات حسب لزومها أو تعديها أو مها معا
من الناحية الرتكيبية وحتمل أدوارا داللية يف نفس مبعىن آخر، إن الفعل ينتقي موضوعات . بطريقة آلية

ناتج  ، وعدد املوضوعات)ضحية(ومضروب ) منفذ(ضارب : فالفعل ضرب، مثال، ينتقي موضوعني. الوقت
فإذا صنعنا . أن ما يوجد يف الرتكيب هو ضرب من اإلسقاط ملا يوجد يف الداللة يعينوهذا . الفعل داللةعن 

  ).1(ه يف مجلة كما يف فعال ، مثل أثوب، ووضعنا
  أثوب الرجل الولد الثوب) 1(

تستخلص داللة الفعل من الرتكيب، فالفعل أثوب قد يدل على حركة، أي أن هناك انتقاال لعنصر من 
إن . حتتمل تأويالت متعددة مثل ألبسه ثوبا أو اشرتى له ثوبا أو خاط له ثوبا) 1(فالبنية . مكان إىل آخر

. تحكم فيها طبيعة الفعل وموضوعاته، مما يعين أن هناك تعالقا بني الرتكيب والداللة داللة الفعل املصنوع ت
لواصق صرفية قد تنقل الفعل من الزم إىل متعد، أو من متعد إىل واحد إىل متعد إىل اثنني،  ، أيضا،هناكو 

  ).2(فتغري فيه دالليا كما يف 
  قتل ارم الرجل) أ) 2( 

  لرجلأقتل ارم زيدا ا) ب    
جعل (فاهلمزة يف أقتل نقلت الفعل من متعد إىل واحد إىل متعد إىل اثنني، فأصبح يدل على اجلعل أي  

يف حني أن املنفذ . يف البنية املنطقية هو نفسه يف البنية السطحية) أ2(وهذا يعين أن املنفذ يف  ).الرجل يُقَتل
طحية هو اجلاعل يف البنية العميقة، وقد ال يكون فقد يكون اجلاعل يف البنية الس ::::حيتمل تأويلني) ب2(يف 

. وهذا يعين أن هناك اختالفا يف وظيفة احلدث لكونه يتناوب بني املباشرة وعدم املباشرة. هو اجلاعل احلقيقي
   )2(.وبالتايل، فقتل تدل على اجلعل وأقتل تدل على التعريض

  
فما .  من األحيان سلوكات تركيبية معينة بالداللةعموما، إذا نظرنا يف بنية األفعال، جندها تقرن يف كثري 

يسند إىل اجلذر من خصائص تركيبية وداللية وصرفية يلعب دورا هاما يف حتديد إمكانات تأويل الصيغة 

                                                           
)2(  

 ).168.، ص1986للتوسيع انظر الفاسي الفهري .(نُزِع تركا ثي، أوالتعريض هو جعل تنوسي فيه فاعل الفعل الثال 
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وبالتايل، فإن هذا التفاعل بني الصرف والرتكيب والداللة يؤكد . وتأويل الرتكيب الذي تظهر فيه هذه الصيغة
وما يؤكد هذا أيضا، . العريب ال يقوم على الرتكيب فقط، ولكن يقوم أساسا على الصرف أن النظام اللغوي

أنه إذا أخذنا صيغة من الصيغ، وقلنا إن أفعل تدل على اجلعل، فقد يُطرح مشكل عندما نصطدم بـأفعل 
ا يبقى وهذا يعين أن هناك صورا، وإن كانت تستنتج من بعض املؤشرات الصرفية، فإن تأويله. املطاوعة

فالداللة، إذن، ليست موجودة يف الوحدة املعجمية وإمنا مستخلصة من . مفتوحا وحيتاج إىل تركيب لتحديده
  .الرتكيب وال تقوم خارجة عنه

  
  الفعل والبنية الموضوعية . 2

ه عدد فاختيار فعل ما، مثال، يقرتن ب. حينما نتلفظ مبفردة تتمثل يف ذهننا البنية الرتكيبية اليت تقرتن ا
. فهناك أفعال الزمة وأفعال متعدية وأفعال ميكن أن تكون الزمة ومتعدية. املوضوعات اليت ميكن أن ينتقيها

ومها معا خيتلفان عن أكل . خبالف ضرب اليت تشرتط ذلك. ف ذهب، مثال، ال ميكن أن يظهر مبوضوعني
  ).5-3(اليت تتصرف بينهما، كما يبدو من خالل األمثلة يف 

  هب الرجلذ) أ) 3(
  ذهب الرجل الولد)*ب    

  ضرب الرجل الولد) أ) 4(
  ضرب الرجل) *ب    

  أكل زيد التفاحة) أ) 5(
  أكل زيد) ب     

 له إن داللة فعل ما تتحدد بتأليفه مع املوضوعات اليت ينتقيها، كما يتضح من خالل نفس الفعل املمثل
  )3().6(ب
  ضرب الدرهم ) أ) 6(

  ضرب الولد ) ب
  الربدضربه ) ج
  ضرب الشيء) د
  ضرب الصالة) ه

                                                           
 

  .449- 448. أمثلة مأخوذة من املنجد، ص  )3(
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  ضربه على يده) و
  ضرب الزمان) ز
  ضرب األجل ) ح
  ضرب اجلزية عليهم ) ط
  ضرب احلاسب كذا) ي
  ضرب الشيء بالشيء) ك

  
فـالضرب املسبب لألذى خيتلف عن الضرب . توضح، بدون شك، داللة الفعل) 6(إن الرتاكيب املختلفة يف 

فالفعل، إذن ، ال يأخذ ). مبعىن نوع منهم(ب العملة وعن ضرب الرجال ومها خيتلفان عن ضر . الرياضي
يبدو هذا القرن أيضا شبيها مبا . وهذا القرن هو الذي يفصل املفردة عن املركب. داللته إال إذا اقرتن ببنية

  .  يسمى باالشرتاك اللفظي وتعدد املعىن كما سنبني يف الفقرة املوالية
  
  دد المعنى في الفعلاالشتراك اللفظي  وتع. 3

فإذا نظرنا يف . كثر التأليف حول املشرتك اللفظي، وهو عند اللغويني داللة لفظ على شيئني خمتلفني أو أكثر
خمتلفة، فالفعل بىن مثال أدرج حتته ما  معجم من املعاجم العربية مثال، جند لنفس الدخلة املعجمية معاين

  :يلي
  ه شاده وأقام جدران: بىن البيت) أ) 7(

  اصطنعه: بىن الرجل) ب
  أقام فيها بناء: بىن األرض) ج
  دخل عليها: بىن على أهله) د
  مسنه وعظمه: بىن الطعام بدنه) ه
   )4(.ألزم آخرها ضربا واحدا من السكون: بىن الكلمة) و

: ل التايلهنا نطرح السؤا )5(.فهذا النموذج، وغريه كثري، يقرتن، إىل حد ما، باالشرتاك اللفظي وتعدد املعاين
                                                           

  .252. ، صاملعجم العريب الروس أمثلة مأخوذة من  )4(
). احــدأي احتمــال البنــاء الواحــد ألكثــر مــن تأويــل داليل و (بــاللبس ) 1957(تقــرتن هــذه الظــاهرة مبــا يســمى عنــد شومســكي  )5(

منهــا املســتوى املعجمــي  وحيتمــل فيــه . أن اللــبس يقــع يف مســتويات متعــددة" حــدود النمــوذج املــركيب"وقــد بــني حتــت عنــوان 
  .  68. للتوسع انظر ص. اللفظ قراءات متعددة
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كلمات ( مبعان خمتلفة أو نعرب بأفعال خمتلفة) الكلمة الواحدة(كيف ميكن أن نعرب عن الفعل الواحد 
  ؟)خمتلفة

ولو افرتضنا أن . يرى الفاسي الفهري أنه لو افرتضنا أن هناك لفظا واحدا مبعان خمتلفة فسيكون هذا اعتباطا
نفهم من هذا أنه ميكن أن نستعمل عددا من   )6(.هناك ألفاظا متعددة مبعىن واحد ، فستكون مصادفة

ويبدو ذلك واضحا يف استعمال بىن الدالة على تزوج ا فلو استعملنا . األلفاظ للداللة على عدد من املعاين
بلفظ واحد عن /تزوج ا ملا طرح املشكل ألن اللغة العربية أساسها اخللق واإلبداع، وتتيح لنا أن نعرب بفعل 

لكن حينما تتيح هذا اإلمكان فإا . بلفظ واحد عن معان خمتلفة/، كما أا تتيح أن نعرب بفعل معىن واحد
  .الدخلة إىل معان متعددة/ ، ألننا ال ميكن أن نصري بنفس الفعلتقيده

  
  داللة الفعل والترجمة. 4

ن اللغات فإذا أخذنا، مثال، فعال يف لغة م. يقرتن مشكل  الرتمجة مبشكل الرتادف إىل حد ما  
) 11-8(وقابلناه بآخر يف لغة أخرى، فإنه ال يتحرك بنفس الطريقة وال يدل على نفس املعىن، ولعل األمثلة 

  .توضح ذلك
  بىن منزال) أ) 8(

  Il a construit une maison) ب     
  بىن نظرية) أ) 9(

   Il a construit une théorie) ب     
  بىن عبارة ) أ) 10( 

  Il a construit une phrase) ب    
  بىن ند) أ) 11(

  Il a construit avec marie)* ب      
يف الفرنسية توضح أن الرتمجة من لغة إىل  construireإن مقارنة الفعل بىن يف اللغة العربية مع مقابله 

ا يربر حلن أخرى، وإن كانت تقربنا من املعىن نسبيا يف بعض األحيان، فإا ال تنجح يف ذلك دائما، وهذا م
. يف الفرنسية ال ميكن أن تسلك سلوك بىن يف اللغة العربية construireمن هنا فإن لفظة ). ب11(البنية 

. يف األجنليزية كمقابل لـنظر يف معىن من املعاين يف اللغة العربية  to lookنفس الشيء نقوله بالنسبة للفظة 

                                                           
  ).1998(حماضرات تكوين طلبة الدكتوراه  )6(
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  )7(:يظهر من خالل األمثلة التالية فهذا الفعل ميكن أن يقرن حبرف فيغري داللته، كما
   to look down) أ) 12(

  احتقر) ب     
  to look for) أ) 13(

 اعتىن/ حافظ) ب    
   to look after) أ) 14(

  توقع/ حبث) ب    
وهذا التفاعل ال ميكن . يبدو، إذن، أن تفاعل الفعل مع باقي مكونات اجلملة هو الذي حيدد داللته

  .خل نسق لغوي يعتمد القالبية اإلحساس به إال دا
  
  أو المجزوئية/ )8(القالبية. 5

باملعجم الذهين، وميكن أن نقرنه بالكبس أيضا، ألن كل كلمة عبارة  )modularity(يقرتن مفهوم القالبية 
فالكلمة الصوتية ليست هي الكلمة  الصرافية، وليست هي الكلمة الرتكيبية وليست هي . عن كلمات

. بالقالبية أو ازوئية) 2000-1994(ة، وهذا املفهوم يصطلح عليه الفاسي الفهري الكلمة الداللي
وهذا يعين أن . ومضمون القالبية أن كل قالب معريف مستقل ومتفاعل مع قوالب معرفية أخرى يف نفس اآلن

يب  حبيث يشتغل كل من النظام الصريف والنظام الرتكي. هناك مكونات تشتغل مستقلة عن بعضها بعضا
والنظام الداليل بقواعده، وليس هناك عالقة مطردة ومربرة بني جمزوءة الصرف وبني جمزوءة الصوت وبني 

املستوى  ::::هذا يعين أنه عندما نتلفظ بفعل من األفعال فإننا ننظر إليه من كل املستويات. جمزوءة الرتكيب

                                                           
)7(  

  أمثلة مأخوذة من املورد 
ويعــرف  .689. ، ص1.لســان العــرب، ج. رغ فيــه اجلــواهر ليكــون مثــاال ملــا يصــاغ منهــا القالــب لغــة هــو الشــيء الــذي تفــ  )8(

مـن أهــم دالالت التصــور القــاليب أن وقـائع اللغــة ومعطياــا تتصــفان بالتعقيـد والتنــافر، وأنــه بــالنظر إىل :"غـاليم القالبيــة قــائال
رصـد دال هلـذه الوقـائع واملعطيـات، ميكـن افـرتاض  فشل النظريات األحادية الـيت تسـتخدم منطـا واحـدا مـن القواعـد يف تقـدمي

نســـق تتفاعـــل داخلـــه نظريـــات فرعيـــة مســـتقلة عـــن بعضـــها جزئيـــا، كـــل واحـــدة منهـــا متلـــك تنظيمـــا جمـــردا ومبـــادئ خاصـــة، 
وتعـــين الفرضـــية القالبيـــة، إذن، باعتبارهـــا ختصيصـــا لصـــورة النحـــو، االنتقـــال مـــن تفســـري حنـــوي ). Modular(وتســـمى قالبـــا 

".   تفســري حنــوي قــاليب يســتخدم عــددا مــن أمنــاط املبــادئ وأنســاق القواعــد الــيت تنطبــق علــى مســتويات خمتلفــةأحــادي إىل
ومــن خصــائص القالبيــة أن الكلمــة قــد تكــون ســليمة تركيبيـــا . 388-387.، ص)1999(للمزيــد مــن التفصــيل انظــر غــاليم 

الحنــة صــرافيا ألــا ختــرق قيــدا ِصــراِفيا  ل  املــرأة الرجــلأفــنت اجلمــافجملــة مثــل . لكــن لــيس هلــا مــا يربرهــا يف املســتوى الصــريف
 ).2000-1994(انظر الفاسي الفهري . مفاده أن اجلعل بواسطة اللواصق حمصور يف تطبيق واحد
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عبارة أخرى، أن الفعل الواحد هو أفعال ب. الصريف واملستوى الصويت واملستوى الرتكييب واملستوى الداليل
فالفعل يف املستوى الصويت ليس هو الفعل يف املستوى الصريف وليس هو الفعل يف املستوى الرتكييب . متعددة

  :ولتوضيح هذا االختالف أكثر ننظر يف األمثلة التالية. وليس هو الفعل يف املستوى الداليل
  أكتبه احملاضرة ) أ) 15(

  احملاضرة كّتبه) ب    
  كتب احملاضرة) ج    

يبدو أن هناك تغيريات يف املستوى الصريف وليس هناك تغيريات يف املستويني  ،على املستوى املالحظي
. فـأكتب أدرجت فيها الالصقة اهلمزة على كَتب، وكّتب ألصق ا التضعيف على كَتب. الرتكييب والداليل

، ألن الزوج كّتب وأكتب ينتقيان نفس املوضوعات وحيمالن لكن من الناحية الرتكيبة مل حيدث أي تغيري
  . نفس الداللة يف داللتهما على اجلعل

  : وميكن أن جند  تغيريات يف الصرف والداللة وليس هلا تأثري على املستوى الرتكييب ، إذ نقول مثال
  قّطع اللحم/قَطع اللحم ) أ) 16(

  كّسر النافذة/كَسر النافدة) ب       
  فّتح الباب/ فَتح الباب) ج        

إذا كانت قَطع وقّطع، مثال، تنتقي نفس عدد املوضوعات، فإما خيتلفان من الناحية الصرفية ألن فَعل 
فـَقَطع تدل على التجزيء إىل شيئني، أما قّطع . كما أما خيتلفان من الناحية الداللية. أصلية وفّعل مشتقة

  .التكثري فتدل على
  ):17(تغيريات يف الرتكيب والداللة ليست واضحة يف املستوى الصريف كما يف وميكن أن جند 

  شعلت النارُ ) أ) 17(
  شعل النارَ ) ب     

  
وأخذا مببدأ القالبية،  جند أن هناك ما يرجع إىل الصواتة،  وهناك ما يرجع إىل الصرافة، وهناك ما يرجع إىل 

  .احلمولة الداللية يف األفعالوتأليف هذه املكونات الثالثة يعطينا . الرتكيب
  
  الفعل بين اإلصهار واإلفراغ . 6

وإذا رجعنا إىل . إن احلديث عن الداللة املمعجمة يف األفعال جيعلنا نقف عند خاصييت اإلصهار واإلفراغ
من ) 1997-1993(والفاسي الفهري ) 1992(األحباث اللغوية، واملتمثلة أساسا يف أعمال هيل وكيزر 
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ن ان العمليتاوختتلف هات. لضم وإصهار بالذوبانإصهار با: جندها متيز يف اإلصهار بني عمليتني بني آخرين،
وتعترب خاصيتا اإلصهار واإلفراغ من  )9(.فما تصهره لغة ما بالضم قد تصهره أخرى بالذوبان. بني اللغات

بطاقتها اإلصهارية الكثيفة، إذ  فالكلمة العربية تتميز. بني اخلصائص األساسية اليت تتميز ا اللغة العربية
 )10(.وميكن أن نعرب عن  البنية مبفردة ونسمي هذا إصهارا. ميكن أن نعرب عن املفردة ببنية ونسمي هذا إفراغا

  :إن هذا االزدواج بني املفردة والبنية ميكن التمثيل له بالرتاكيب التالية
  هار البناء) أ) 18(

  وقع هيار يف البناء) ب    
  انفجرت األرض) أ) 19(

  وقع انفجار يف األرض) ب     
  اتفق على املشروع ) أ) 20(

  مت االتفاق على املشروع) ب    
  ضرب الولد ) أ) 21(

 وقع ضرب على الولد) ب    
  أكل الرجل) أ) 22(

  فعل الرجل أكال) ب     
 كُرب الولد) أ) 23( 

  صار إىل الكرب) ب      
فهي أفعال أصهرت . هي أمساء يف األصل…هار -كربُ   -انفجر -تفقا -ضرب -أكل: يبدو أن أفعاال مثل

  ): 24(كما سنبني يف حتليلنا للفعل كُرب املمثل له يف اجلملة .. فيها أفعال جهية من منط مت، وقع، كان
  كُرب الولد) أ) 24(

  صار الولد إىل الِكرب) ب      
هنا ينبغي أن نعي، كما يرى الفاسي الفهري،  .فالكرب اسم مصهر يف الصريورة ليدل على ما تدل عليه كرب

غري أا قد تظهر أو ال تظهر دائما، ألن هناك . أن األفعال الناقصة واألفعال اجلهية هي أفعال يف األصل
                                                           

أمـا اإلصـهار بالـذوبان فهـو حـذف بعـض . اإلصهار بالضم هو عبارة عن كلمتني بارزتني يف كلمة واحـدة مثـل مخسـة عشـر  )9(
يف ) 1998-1997(انظــــر الفاســــي الفهــــري .  لتكــــوين كلمــــة واحــــدة مثــــل ســــبعطاش يف الدارجــــة املغربيــــةأحــــرف الكلمتــــني

  .حماضرات تكوين طلبة الدكتوراه
  .168. ، ص)1998(و ،23و 21.، ص)1997(للمزيد من التفصيل انظر الفاسي الفهري   )10(
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- ب25(باملقارنة مع ) أ25(درجة صفرية ال يظهر فيها الفعل إذا مل يكن موسوما جهيا، كما نالحظ يف 
  ).ج
  زيد مريض) أ) 25(

  كان زيد مريضا) ب     
  صار زيد مريضا) ج     

وهذا يعين أن املصدر ليس هو . نفس الشيء نقوله بالنسبة للفعل ضرب، إذ نقول وقع ضرب أو مت ضرب
فضرب، إذن، ليس فعال وإمنا الفعل يف األصل هو مت أو . الفعل، وإمنا هو موضوع من موضوعات الفعل

يف هذا اإلطار يفرتض . وقع باإلضافة إىل موضوعات أخرى أما ضْرب فهو فاعل لـتم أو. صار أو كان
  ).ب26(هو) أ26(الفاسي الفهري أن أصل البنية 

  ضرب زيد عمرا) أ) 26(
  مت ضْرب زيد عمرا) ب     

فـضْرب حدث، وعمرو مفعول، مث ننقل ضرب فنصهره يف مت وننقل املوضوعات لتنتقل يف الشجرة لكي 
فهناك فعل جهي يدل على الصريورة، له فضلة . الفعل اإلعراب فيها يسند اليت ميكن أن املواقعنصل إىل 

جهية وهي مجيلة رأسها اسم حدث، فاعلها الضارب املنفذ، ومفعوهلا املضروب الضحية، مث يدمج احلدث 
و فالفعل أساسا ه. وبناء على هذا االفرتاض، ميكن القول إن األصل يف األفعال أمساء. يف الفعل اجلهي

وإذا كان تاما . مبعىن آخر، إن األصل يف الفعل أن يكون ناقصا أو جهيا. جهية قد تظهر أو ال تظهر مقولة
اليت تأيت عن طريق اإلصهار ) الشحنة(فألنه مركب من الفعل الناقص أو الفعل اجلهي ومن  احلمولة 

فـأكل، كما . هي أمساء بعبارة أخرى، إن احلمولة الداللية يف مثل هذه األفعال). إصهار الفعل إىل اسم(
يفرتض الفاسي الفهري وهيل وكيزر، هي يف احلقيقة أْكل مفرتضني أن هناك فعال خفيفا نصهر فيه حدث 

  : األكل، وذا نقول
  مت أْكل زيد تفاحة) 27(

وإذا  . إن هذا يعين أن احلديث عن الفعل أكل وغريه من األفعال الثقيلة يصاحبه فعل خفيف أو فعل كينونة
احلدث امسا  وليس فعال، فإن األصل يف األفعال هي األفعال اخلفيفة، ألا تنتج يف مرحلة أوىل وليس كان 

  .فيها حدث
  ):29-28(من بني الروائز اليت نروز ا عدم أصلية األفعال الثقيلة قابليتها لإلصهار كما توضح األمثلة 

  ضرب زيد عمرا) 28(
  وَقع ضْرب      ) أ) 29(



غريص السعدية  

 

 
AAM, 18 (2011) 225-238 

234

  ضارب زيد ) ب     
  عمرو مضروب) ج     

، )28(يف بنية واحدة املمثل هلا ب ) ج-ب-أ29(إن حدث الضرب هنا هو الذي ميّكن من إصهار البىن 
مبعىن أن هناك ثالثة محول وثالثة موضوعات، مث . فاحلدث موجود يف الفعل املصهر ويف الفاعل و املفعول

  .بواسطتها نصل إىل حممول مع ثالثة موضوعات هناك عملية اإلصهار اليت تقع بواسطة احلدث، واليت
  
  إصهار الفعل الرابطة كان نموذجا.1.6 

ال يظهر الفعل الرابطة كان إال يف حالة وجود وامسات موسومة زمنيا أو جهيا أو موجهيا كما تبني األمثلة يف 
)30:(  
  عمرو يف الكلية) أ) 30(

  سيكون عمرو يف الكلية غدا) ب     
  يكون عمرو يف الكلية يكون نشيطاعندما ) ج     

، وإذا أردنا الداللة عن العادة أو اجلهة االعتيادية نعرب )ب30(فإذا أردنا التعبري عن املستقبل نعرب باجلملة 
  ).ج30(باجلملة 

وإذا حذفت هذه العناصر من . فالرابطة  كان، إذن، هي عماد العناصر اجلهية أو الزمنية ألا تكون موسومة
  .، حينها يقع إصهار الفعل الرابطة عندما يكون يف درجة الصفر)الرابطةكان(فال داعي لظهورها اجلملة 

يف بعض اللغات، كالفرنسية واألجنليزية، للداللة  ( être/avoir) أو   (be/have)قد يستعمل فعل الكينونة 
ال ) د31(نشري إىل أن و ). ج31(وليس ) د31(، وهو ما يقابل يف العربية )ب-أ31(على امللكية كما يف 

  ).ج31(تدل على امللكية عكس 
 J’ai un stylo) أ) 31(     

   I have a pen)ب         
  يل قلم ) ج          
  كان يل قلم) د         

J’avais un crayon)              (  
عمل يف الفرنسية وإذا كان فعل الكينونة يست. نالحظ أن هناك إصهارا ألداة امللكية يف فعل الكينونة

واألجنليزية للداللة على امللكية، فإنه ال يدل على  نفس املعىن يف اللغة العربية، فال ميكن أن نقول  كان لزيد 
أن كان ال يقبل أن ) 1996-1995(ويف هذا إلطار، يفرتض الفاسي الفهري .  قلم عوض لزيد قلم
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على امللكية هي لغات يقع فيها إصهار  be/ haveيصهر فيه احلرف، ويرى أن اللغات اليت يدل فيها 
  .احلرف يف الفعل

  
بناءا على هذا، خنلص إيل أن عملية اإلصهار تقوم على سلسلة من االنتقاالت لكي نصل إىل البنية 

حبيث ننطلق من البنية اليت يكون فيها الفعل يف درجة الصفر، مث ننتقل إىل مرحلة ظهور الفعل . النهائية
ميظهر الزمن وما يدور يف فلكه من جهة وموجهات، مث نصهر الرابطة يف الفعل للوصول إىل الرابطة الذي 
وهذا . فالفعل هنا وكأنه بنية جمردة يدمج فيها احلدث وليس هو احلدث بل هو حمل للحدث. الفعل الثقيل

إن . الرجليعين أن الفعل خمتلف عن احلدث، بدليل أن أكل الرجل تعين حصل أْكل الرجل أو كان أْكل 
  :هذا ميكننا من القول  إن هناك نوعني من األفعال

  .أفعال ال يقع فيها إصهار وهي األفعال اخلفيفة والفارغة دالليا
  .أفعال يقع فيها إصهار وهي األفعال التامة هلا محولة معجمية، ألا مشتقة من اسم أو حرف

  
  دالالت اإلصهار في الفعل. 2.6

   ::::)40-33(بني دالالت متعددة وخمتلفة كما يبدو من خالل األمثلة  ميكن أن منيز يف اإلصهار
  كرب الولد) أ) 33(

  صار إىل الكرب)  ب     
  أكل التفاحة ) أ) 34(

  كان أكل التفاحة) ب    
  مرضت هند ) أ) 35(

  نزل املرض ند/ أصاب) ب       
  لعن اهللا الكاذب) أ) 36( 

  نزلت عليه اللعنة)  ب     
  أملك كتابا/ يل) أ) 37( 

  يف ملكي كتابا) ب       
  بعت فرسا ) أ) 38( 

  مت بيع الفرس) ب      
  أدخل ارم إىل السجن) أ) 39( 
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  مت إدخال ارم إىل السجن) ب       
  أعطى هندا كتابا ) أ) 40(  

  مت إعطاء الكتاب هلند ) ب       
، أو مفرغة من أفعال يف مركبات )أ40 - أ33(يف  نالحظ، يف األمثلة أعاله، أحداثا مصهرة يف أفعال كما

هذه األحداث املصهرة حتمل دالالت خمتلفة  ). ب40 -ب33(امسية باعتبارها ذيال من ذيوهلا كما يف 
، )34(، أو على الكينونة كما يف )33(ختتلف باختالف داللة األحداث، فقد تدل على الصريورة كما يف 

، أو على امللكية كما يف )36(، أو على وضع جمرد كما يف )35( كما يف) وضع حمسوس(أو على حالة 
و ميكن ). 40(، أو على تغيري كما يف )39(، أو على حركة كما يف )38(، أو على عمل كما يف )37(

أن نرجع هذا االختالف إىل طبيعة الكلمة العربية اليت تقبل أن تتمظهر بصور خمتلفة، واليت تتميز بطاقتها 
  )11(.فكلمة واحدة ميكن أن توازي مجلة. إن التعبري عن اإلصهار يقابله اإلفراغ ،وبالطبع. لكثيفةاإلصهارية ا

  
  خالصة.7

  ::::يف دراستنا للحمولة الداللية يف الفعل خلصنا إىل النقط التالية
، أن داللة الفعل تتحكم فيها طبيعة الفعل وموضوعاته، مما يعين أن هناك تعالقا بني الرتكيب والداللة* 

  .وأن ما يوجد يف الرتكيب هو ضرب من اإلسقاط ملا يوجد يف الداللة
ويف حتديد داللة الفعل اعتمدنا ظاهرة االشرتاك اللفظي وتعدد املعىن، وبينا أن اللغة العربية تتيح لنا * 

 كما.لفظ واحد عن معان خمتلفة/لفظ واحد عن معىن واحد، كما أا تتيح أن نعرب بفعل /أن نعرب بفعل 
ويف ). األفعال(اعتمدنا مشكل الرتمجة لتوضيح أن ترمجة األفعال من لغة إىل لغة يؤثر بشكل كبري يف داللتها 

خاصييت اإلصهار واإلفراغ ملا هلما من أمهية يف حتديد احلمولة الداللية يف الفعل، وميزنا نقطة ثالثة، درسنا 
يفة والفارغة دالليا واألفعال اليت يقع فيها إصهار وهي بني األفعال اليت ال يقع فيها إصهار وهي األفعال اخلف

وبينا أن األحداث املصهرة يف األفعال حتمل . األفعال التامة اليت هلا محولة معجمية مشتقة من اسم أو حرف
  .دالالت خمتلفة  ختتلف باختالف داللة األحداث

 
  

                                                           
)11(

العـــــريب وطورهــــا يف عـــــدة أعمــــال قـــــدمت يف نـــــدوات  يقــــرتن هـــــذا بفكــــرة التـــــوازي الـــــيت بــــدأها الفاســـــي الفهــــري يف املعجـــــم  
  .  وحماضرات
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