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Resumen: “Los verbos de sentimiento. Entre la descripción y la teoría”. En este artículo se aborda el 
estudio de los verbos de sentimiento desde una óptica descriptiva y analítica. En la primera parte se 
calsifican los verbos de sentimiento en dos categorías o campos semánticos dependiendo de una 
serie de propiedades y características. Se establece una jerarquía que gobierna la estructura y las 
propiedades léxicas de dichos verbos. También se demuestra que las extensiones semánticas encajan 
perfectamente con la jerarquía propuesta. 
En la segunda parte se señalan los dos sentidos de cada verbo: el nucelar y el idiosincrático. El 
sentido nuclear es común a los verbos del mismo campo semántico, en tanto que el sentido 
idiosincrático sirve para distinguir cada verbo de los demás verbos de su grupo. La transición del 
sentido nuclear al idiosincrático se basa en los principios de gradabilidad y extensión temporal. 
 
Palabras clave: Lexicografía árabe. Verbos de sentimiento. Semántica árabe.  
 
Abstract: “Psych verbs between description and theorization”. The present work deals with psych 
verbs based on descriptive and analytical approach. In the first paragraph, we classify psych verbs in 
two semantic classes or fields dependent a set of properties and features. We assume a semantic 
hierarchical that governs the items construction of each class and the lexicalization of these verbs. 
Also, we demonstrate that the semantic extension seems to be consistent with the supposed 
hierarchy. 
In the second paragraph, we point out that each verb contains two meaning: nuclear meaning and 
idiosyncratic meaning. The nuclear meaning is common / shared between verbs of semantic field, 
while the idiosyncratic meaning serve to distinguish one verb from the others with witch share 
meaning aspects. The transition from nuclear meaning to idiosyncratic meaning is based on 
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gradability and time extension properties. 
 
Key words: Arabic Lexicography. Psych Verbs. Arabic Semantics. 

 
نصنف، يف الفقرة األوىل، األفعال . بناء على املنهج الوصفي التحليليالبحث األفعال النفسية  انعاجل يف هذ: ملخص البحث

النفسية إىل طبقتني أو حقلني دالليني معتمدين جمموعة من اخلصائص والسمات ، ونفرتض تراتبا دالليا يتحكم يف بناء وحدات  
  .أن التوسع الداليل يبدو منسجما مع الرتاتب املفرتض كما نبني.كل طبقة ومعجمة أفعاهلا

معىن نواة ومعىن فرادي، واملعىن النواة مشرتك بني  أفعال احلقل الداليل، يف : ويف الفقرة الثانية، نبني  أن كل فعل يتضمن معنيني
واالنتقال من املعىن النواة إىل . ملعىنحني أن املعىن الفرادي يصلح لتمييز الفعل عن األفعال األخرى اليت يتقاسم معها جوانب ا

 .املعىن الفرادي يقوم على خاصييت الدرجية واالمتداد الزمين
 

  .الدراسات املعجمية العربية، األفعال النفسية، ادراسات الداللية العربية :كلمات مفاتيح
 
 

  مقدمة
. بعض األحباث القليلة واملعدودةال نكاد جند دراسة حتليلية لألفعال النفسية يف اللغة العربية باستثناء 

ألنه طريقة من طرق التحليل والتفسري  )1(ومادام البحث فيها يف بدايته، فال ميكن أن نتجاوز املنهج الوصفي،
فهو منهج يعتمد على جتميع . بشكل علمي ومنظم، متكننا من جرد خصائص مشرتكة وأخرى مميزة

  .والتحليل واالستنتاج للوصول إىل تعميمـات مقبولة والتفسري ةقارنامل بل يتعداها إىلاملعطيات ووصفها، 
أمهية املنهج الوصفي يف دراسة األفعال النفسية تتجلى يف الكشف عن طبيعة هذه األخرية،  نإ

و  )(individuelوالبحث عن السمات واخلصائص الداللية واملعنوية هلذه األفعال من اجلانبني الفرادي 
  . حىت نتمكن من تصنيفها وحتليلها ومقارنتها )(groupe  ماعايتاجلُ 

ونبني  أن هذه  )3(-)2(نعاجل يف هذه الورقة األفعال النفسية بني املنهج الوصفي ونظرية احلقول الداللية،

                                                           
يعتمد على التحليل ، يساعد على التنبؤ مبستقبل الظاهرة يرتبط بالواقع قدر اإلمكان،أنه  من خصائص املنهج الوصفي   )1(

اختبار صحتها، يطرح  والعقل واملوضوعية، يهتم جبمع كم كبري من املعلومات عن الظاهرة، يتضمن مقرتحاٍت وحلوًال مع
يبحث يف العالقة بني  ،أكثر املناهج استخداما يف العلوم االجتماعية واإلنسانية، ما ليس صحيحاً من الفرضيات واحللول

كثرياً ما يتم يف .أشياء خمتلفة يف طبيعتها مل تسبق دراستها، فيتخري الباحث منها ما له صلة بدراسته لتحليل العالقة بينها
يصف النماذج املختلفة  ،للتوصل إىل قاعدة عامة) الستقرائية، االستـنـتاجيةا(ا املنهج استخدام الطريقة املنطقية هذ

 .واإلجراءات بصورة دقيقة كاملة
و الذي ه –أي طريقة التناول  –إن األصل يف العالقة بني املنهج والنظرية هو أن األول أساس الثانية، مبعىن أن املنهج    )2(

ذلك أنه سرعان ما . يفضى يف البداية إىل النظرية، غري أن ذلك ال يعىن أن هذه العالقة عالقة خطية ثابتة إىل ما ال اية
حيث أن املنهج يؤثر يف النظرية عندما حياول اختبارها  –أي عالقة تأثري وتأثر  –تنشأ بني املنهج والنظرية عالقة جدلية 
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األفعال تشرتك يف جمموعة من اخلصائص وختتلف يف أخرى مما جيعلها تشكل حقال دالليا تتداخل وحداته 
خرى، وأن افرتاض حذف فعل  من هذا احلقل مؤداه أن معىن الفعل احملذوف سينتقل املعجمية الواحدة باأل

كما نبني أن كل فعل من األفعال النفسية ال   )4(.إىل فعل آخر  فيتضمن معىن أوسع مما كان عليه من قبل
ميكن يكتسب قيمته إال داخل اموعة لكوا تشرتك معه يف خصائص ومسات، وبناء على هذه األخرية،  

أن نفرتض تراتبا دالليا يقوم على التوليد ويتحكم يف بناء وحدات كل طبقة من طبقات األفعال النفسية 
ونبني أن التوسع الداليل يبدو منسجما مع الرتاتب املفرتض وال ميكن أن يسري يف االجتاه . ومعجمتها

معىن نواة ومعىن فرادي، : معنيني ويف نقطة ثانية، نبني أن كل فعل من األفعال النفسية يتضمن. املعاكس
واملعىن النواة مشرتك بني  أفعال احلقل الداليل، يف حني أن املعىن الفرادي يصلح لتمييز الفعل عن األفعال 

ويقوم االنتقال من املعىن النواة إىل املعىن الفرادي على خاصييت . األخرى اليت يتقاسم معها جوانب املعىن
 .الدرجية واالمتداد الزمين

 
  طبقات األفعال النفسية .1

تشكل األفعال النفسية حقال دالليا يتضمن جمموعة من األفعال اليت تتميز عن بعضها البعض 
منثل للطبقة األوىل بالفعل أحب .  وداخل هذه األفعال ميكن التمييز بني طبقتني.  بسمات وخصائص

الطبقة الثانية، واليت منثل هلا باألفعال كره  أما. لكونه الفعل الوحيد الذي يكون نتيجة انفعاالت غريزية
تتولد نتيجة ظروف خارجية وميكن أن نسمي هذه الطبقة باألفعال النفسية الدالة ف )5(،وغضب وخاف وحزن

إذ نقول أشعر بالغضب وأشعر باخلوف وأشعر . على الشعور مقابل األفعال النفسية الدالة على اإلحساس
  .باحلزن وال نقول أشعر باحلب

                                                                                                                                  
أو من مدى اتساقها، كما أن النظرية تؤثر يف املنهج عندما توحي للباحث، أو متلى عليه،  والتأكد من مدى كفاءا

ضرورة التعديل فيه عندما ال يتم التوصل إىل النتائج املطلوبة أو عندما يتم اكتشاف حقائق أو عالقات جديدة تتعارض 
 .معه

حقل تصوري : وكل حقل داليل له جانبان. يف حقول دالليةلغة تنتظم  لك: الفاسي الفهري احلقول الداللية قائال فيعر    )(3
ومدلول الكلمة مرتبط بالكيفية اليت تعمل ا مع كلمات أخرى يف نفس احلقل املعجمي لتغطية أو . وحقل معجمي

يكثر وبقدر ما . وتكون كلمتان يف نفس احلقل الداليل إذا أدى حتليلها إىل عناصر تصورية مشرتكة. متثيل احلقل الداليل
  .عدد العناصر املشرتكة بقدر ما يصغر احلقل الداليل

ومن املبادئ اليت تبدو واردة يف تصور احلقول الداللية وانتظامها داخل اللغات الطبيعية :غاليم  يقولويف نفس االجتاه   
 .م اللغاتمبدأ داخلي، يهم بنية احلقل الداخلية، ومبدأ خارجي، يهم العالقات بني احلقول داخل معاج: مبدآن

 )دو سوسري(إن قيمة كل عنصر ال تكمن يف فراديته بل يف عالقته ضمن اموعة   (4)
تنضوي األفعال غضب وخاف وحزن وكره حتت معىن الكره املعاكس للحب ، ألا حتصل نتيجة إعاقة أو ديد أو    )5(

إمنا حتصل بسبب الظروف اخلارجية اليت  إحباط انفعال احلب فهي ليست انفعاالت غريزية و ليسـت من أصل اخللق ، و
  .مير ا اإلنسان
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تتميز الطبقة األوىل بسمات وخصائص موجبة، يف حني تتميز الطبقة الثانية بسمات وخصائص 
). بني أفعال الطبقتني أي أن هناك تناوبا يف التمظهر(توزيعا تكامليا بني الطبقتني سالبة، وهذا يفرض 

تشرتك أفعال كل طبقة يف و  )6(.فعندما يكون كبح يف خصائص أفعال الطبقة األوىل تتولد أفعال الطبقة الثانية
خصائص داللية جتعلها متعجم يف بعضها البعض وتنتظم يف سلمية داللية ويكون ذلك بناء على مفهوم 

  .الدرجية
  
  األفعال النفسية الدالة على اإلحساس.2

  الفعل أحب.1.2
ود   -فشغ- ورد الفعل أحب يف املعاجم العربية كمقابل موعة من األفعال النفسية مثل  أِنَق   

صب إليه -شهاه   -رئم   -رنا   -توحد به  –تسىب له  -أولع به -امتاط قلبه به  -وجد به  -وِمق  -
وغريها، وكأن هلذه األفعال نفس املعىن ، وخاصة تلك اليت تتناوب فيما بينها يف التعريف كما يتبني يف 

)1(.)7(   
  )وّده ومال إليه بقلبه(    أحبه) أ   )1(

  )أحبه وعلق به شديدا(    أُوِلع به) ب  
  ) أحبه  وأولع به(  شِغف به وحببه) ج  
  )ارتفع حبه إىل قلبه فأحدث به مثل اجلنون(    ُشِغف به) د  
  )   غشى حبه قلبه(    شِغف حببه) ه  
   )8()تودد وحتبب(    تومق) و  
  )لصق به وأحبه(  امتاط قلبه به) ز  
  ) تودد وأظهر احلب(    حتبب إليه) ح  
  )أحبه(    وده)  ط  

  
أن املعاجم العربية تفسر األفعال أحب وَود وأولع  )1(نالحظ من خالل املداخل املعجمية يف 

يف امليل وإذا نظرنا إىل بعض اإلضافات املثمتلة . وشغف بالتناوب وهذا يطرح تداخال دالليا فيما بينها
يف  قلبه فأحدث به مثل اجلنون وارتفع حبه إىل )ب1(يف أولع يف  وعلق به شديدا )أ1(بالقلب يف أحب يف 

، يتبني أن هذه األفعال ليس هلا نفس املعىن وأن هناك خصائص خاصة بكل فعل حتملها )ج1(شغف يف 

                                                           
  .الغضب يتولد عن انفعال احلب، فالغضب حيصل إذن نتيجة ظروف خارجية تعيق انفعال احلب   )6(

 .انظر املعجم العريب الروس واملعجم الوسيط   (7)
(8)

 يست موضوعة من باب الصدفةتتكرر يف املعاجم العربية ول نالحظ أن هذه الرتاتبية بني الود واحلب    
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  . تلك اإلضافات والغاية منها توضيح املعىن
وإذا نظرنا يف املعاجم العربية، جند أن هناك طريقة موحدة ومتعمدة يف وضع األفعال املتناوبة يف 

نالحظ أن األفعال اليت توضع يف املوقع الثاين غالبا و . ، وهذا يعين أن هلذا الوضع داللته)1(ما يف الشرح ك
وجند هذا واضحا يف أولع به إىل جانب . ما تكون للتأكيد وتدفع باملعىن للتوضيح مما مينحها توسعا  دالليا

أيضا، علق به شديدا إىل جانب أحبه كما جند، . أحبه يف ُشِغف به، ويف حتبب باإلضافة إىل تودد يف تومق
  .وميكن التمثيل  هلذا التوسيع باملعادالت التالية. يف أولع به، ومال إليه بقلبه إىل جانب ود يف أحب

  2أولع به+ 1أحبه =   ُشِغف به  )2(
        2علق به شديدا+  1أحبه=     أُوِلع به  
  2ومال إليه بقلبه+  1ود=     أحب  
    2ببحت+  1تودد=     تومق  

  
فَشَغف . أن بعض األفعال تتوسع لتدل على معاين بعضها البعض، )2(يبدو من خالل املعادلة 

 وبناء على هذه املْعَجَمة، يكون الفعل أولع . ميعجم أحب وأولع، وأولع ميعجم أحب، وأحب ميعجم ود
 )10(.علني أحب وأولعأما الفعل شغف فيجمع بني الف )9.(أوسع داللة من أحب، وأحب أوسع داللة من ود

من . وهذا يعين أن شغف أوسع داللة من أحب وأولع، وال ميكن هلذا التوسع أن يسري يف االجتاه املعاكس
هنا، نفرتض أن هناك تراتبا تنتظم على أساسه هذه األفعال لكوا تشرتك يف الداللة على التعلق واحلب، 

وإذا أخذنا ذا . املشرتك مما جيعلها تُرتب بالتَدرجويتميز كل فعل منها مبعىن إضايف إىل جانب املعىن 
االفرتاض، خنلص إىل أن هذه األفعال تدل على معىن مشرتك وختتلف يف املعىن الفرادي و يكون ذلك 

وبناء على هذا . تدرجييا، أي يف كل درجة يتولد فعل وذلك حسب طبيعة املعىن الفرادي اخلاص به
 ف يف الدرجة القصوى، و يتوسع للداللة على األفعال األخرى اليت تسفله كمااالفرتاض، يكون الفعل شغَ 

  . )3(يبني الشكل 

                                                           
ولعل ما جاء يف الفروق يف اللغة يزكي التوسيع الداليل يف الفعل أحب باملقارنة مع الفعل ود، يقول أبو هالل العسكري    )9(

يف الفرق بني احلب والود أن احلب يكون فيما يوجبه ميل الطباع واحلكمة مجيعا والود من جهة ميل الطباع فقط،  
وتقول أود أن ذاك كان (ال ترى أنك تقول أحب فالنا وأوده وتقول ُأحب الصالة وال تقول أود الصالة ويضيف قائال أ

 ).يل إذا متنيت وداده وأود الرجل ودا ومودة الود والوديد مثل احلب وهو احلبيب
(10)
  شغفه  أصاب قلبه والشغف أقصى احلب   
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  ود    أحب   أولع     شغف                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفعل اشتاق .2.2
معه إن البحث عن معىن اشتاق كفعل يف املعاجم العربية، جيعلنا نبحث عن األفعال اليت تتداخل 

 .لتوضيح هذا التداخل نعتمد املداخل املعجمية التاليةو . دالليا
  .اشتاق بعضهم إىل بعض: حتانّ /   اشتاق: حن القلب إليه) أ  )4(

  .أظهر الشوق وتكلفه: تشّوق/ نزعت نفسه ومالت إليه بأقصى قوا: اشتاق إليه) ب  
 .ليهتشوق إ: تتّوق إىل الشيء/   )11(اشتاق إليه ونزعت نفسه إليه: تاق إليه) ج  
 .اشتاق أو قلق من الشوق إليه: جنب إليه) د  

غري أن . نالحظ أن األفعال تاق وتتوق وحتان وتشوق وجنب وحن كلها وردت مبعىن اشتاق
فاشتاق يف حن  )12(.املكونات اإلضافية  يف الشرح إىل جانب اشتاق تبني أن األفعال ليس هلا نفس املعىن

 )ب4(يف اشتاق إليه املمثل هلا يف  فسه ومالت إليه بأقصى قوانزعت نليست مبعىن  )أ4(القلب إليه يف 
ونالحظ، أيضا، أن الفعل تاق  .)ج4(يف تاق إليه كما يف  اشتاق إليه ونزعت نفسه إليهوليس هلا معىن 

وهذا يعين أن تاق  وتاق من التوقان اليت تعين امليالن والشوق املفرط )13(.جيمع بني الشوق ونزوع النفس
  .شتاق وحنميعجم ا

                                                           
(11)
 التوق هو شدة الشوق ال مطلقه   

. جتد للمعىن الواحد أمساء كثرية، فتبحث عن أصل كل اسم منها، فتجده مفضي املعىن إىل معىن صاحبه :يقول ابن جين   )12(
  فما يقال عن األمساء يقال عن األفعال 

   حن واشتاق :نزع إىل أهله   (13)
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وإذا كان . ورد، كذلك، الفعل نزع مبعىن حن واشتاق، أي أن نزع أوسع داللة من حن ومن اشتاق 
اشتاق إليه يعين نزعت نفسه ومالت إليه بأقصى قوا، وحن يعين اشتاق، فإن الفعل اشتاق ميعجم الفعل 

مينحها توسعا دالليا باملقارنة حن ألن ما يدل عليه الفعل حن متضمن فيما يدل عليه الفعل اشتاق، وهذا 
  .مع حن

األفعال نزع تاق،اشتاق، حن تشرتك يف معىن نواة هو يتبني، على املستوى املالحظي،  أن كل من 
من خالل بعض اخلصائص والسمات الداللية  حندده الداللة على الشوق وختتلف يف املعىن الفرادي الذي 

  .يف الفقرة املوالية
  

  وحنالفعالن اشتاق . 3.2
  خصائص داللية مقارنة .1.3.2

  .)6- 5(لتحديد خصائص الفعلني اشتاق وحن نعتمد املعطيات 
 ) املتنيب(مغرب  املشتاق عنقاء من وأين ***وأهوى لقاءهم أهلي إىل أحن) أ  )5(

  ) حممود درويش(أحن إىل خبز أمي وقهوة أمي ) ب  
  )14(.لواحة تبادلين شوقا بشوقأشتاق بالفعل إىل رؤية ذلك كله وفهمه والبد أن ا) أ  )6(

   )15(.سيشتاق يف صمت الصحراء إىل احلي الذي ال دأ فيه احلركة) ب  
  )16(.لعلي كنت أشتاق بالفعل أن حيل يب اجلنون) ج  

نالحظ أن استعمال الفعلني اشتاق وحن خيتلف من بنية إىل أخرى وبالتايل خيتلف معه املعىن، 
الرغبة الشعورية والسمة خاصية و خلصائص أمهها خاصية التخصيص ولتوضيح هذا االختالف نعتمد بعض ا

  ].ماض±[ الزمنية
  

  ]ختصيص± [ .1.1.3.2
إذ تتميز موضوعات . موضوعات ذات خصائص خمتلفةنالحظ أن الفعلني حن واشتاق استعمال مع 

تاق أما موضوعات الفعل اش.  )ب5(و خبز أمي يف  )أ5(الفعل حن بنوع من التخصيص مثل أهلي يف 
فقد تتميز بالتخصيص كما يف قولنا اشتقت إىل زيد، وبعدم التخصيص ألا تستعمل مع موضوعات 

وأن حيل  )ب6( واحلي الذي ال دأ فيه احلركة يف )أ6(يف  مفتوحة ومائعة مثل إىل رؤية ذلك كله وفهمهكما
  .)ج6(يب اجلنون يف 

                                                           
  ..67اء طاهر،ص  (14)

(15)
 .23ص اء طاهر،   

(16)
 ..143اء طاهر، ص   



 السعدية صغري
 

 
AAM, 20 (2013) 199-216 

 

206

  .َنُحها توسعا دالليا باملقارنة مع الفعل حنإن استعمال الفعل اشتاق مع موضوعات غري ُخمصصة ميَْ  
 

 ]رغبة شعورية+ . [2.1.3.2
فالفعل اشتاق يوسم  )17(،]رغبة شعورية± [ميكن التمييز بني الفعلني حن واشتاق بناء على خاصية 

ا برغبة صرحية يف فعل الشيء تتضمن التمين والتوق واألمل، ويف املقابل جند رغبة شعورية يف الفعل حن لكنه
  .حمدودة  ألن احلنني ال يستدعي بالضرورة أن يكون َمتٍَن وتـَْوق وأَمل لفعل الشيء وتكراره

 
  ]ماض±. [3.1.3.2
لكونه يدل على أحداث وقعت يف املاضي  وال ميكن أن ] ماض [+يوسم الفعل حن بالسمة  

واليت ميكن تأويلها على  )ب5(تتكرر مرة ثانية إن مل نقل يستحيل أن تكون يف املستقبل كما يتبني يف البنية 
الّتذَكر فقط، ألن األم قد تكون ميتة ويستحيل أكل خبزها وشرب قهوا وبالتايل، ال ميكن تأويلها على 

  . التمين بالضرورة
لكونه ] مستقبل [+أو / و ]ماض [+أما الفعل اشتاق فيحتمل تأويلني، وبالتايل ميكن أن يوسم 

  . ضي وميكن أن تتكرر يف املستقبليدل على أحداث  وقعت يف املا
 ±[والسمة الزمنية  ]ختصيص± [وخاصية  ]رغبة شعورية± [نالحظ، إذن، أنه بناء على خاصية 

  . كن أن نقول إن هناك عالقة َمْعَجَمة بني الفعلني، وأن الفعل اشتاق أوسع داللة من الفعل حن، مي]ماض
تاق أسع داللة من اشتاق كما بينا يف الفقرة وإذا كان الفعل  اشتاق أوسع داللة من حن ، وأن 

  : السابقة، فإن هذا ميكننا من افرتاض تراتبية تنتظم  عليها أفعال هذه الطبقة منثل هلا بالشكل التايل
  حن  >اشتاق>تاق  )7(

  
  الفعل أعجب   .4.2

تفرد بداللته يتميز الفعل أعجب عن باقي أفعال طبقة األفعال النفسية الدالة على اإلحساس بكونه ي
وال يتداخل دالليا مع  أفعال كثرية باستثناء الفعلني أنق وأرىن ومها قليال االستعمال وميثلهما املدخالن 

   .)8( املعجميان يف
  .أعجبه: آنقه) أ  )8(

  .أعجبه: أرىن فالنا) ب  
  .)9(ولتحديد خصائص الفعل أعجب ننظر يف األمثلة 

                                                           
(17)
  .)..م بشيء تقوم على الود واحلب وقد تتضمن التمين والتوق واألملإن الرغبة الشعورية  يف القيا   
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   )18(.أعجبين األمر) أ  )9(
  حوار الصحايف أعجبين) ب  
  أعجبت بالصحايف) ج  
  أعجبين احلوار) د  
  أعجبتين املرأة) ه  

، )د-أ9(كما جاء يف ] حي± [نالحظ أن الفعل أعجب يرد مع موضوعات موسومة بالسمة 
، وإن  )ه9( اإلعجاب على معىن االستحسان والسرور وقد يتجاوزمها ليعين احلب كما يفحيث ميكن تأويل 

  .باملقارنة مع معنيي السرور واالستحسان كان هذا املعىن ضعيف
وكباقي أفعال هذه الطبقة، ميكن أن نعرب عن أعجب وحن واشتاق بالفعل أحب املمثل له 

  . باملعطيات التالية
  )19(.أحببت ما يظهر من خضرة حدائقه اجلميلة من وراء األسوار) أ  )10(

  .كم أحب الرجوع إىل أيام الشباب ) ب  
مبعىن اإلعجاب واحلنني واالشتياق ، وهذا التوسع الداليل   )ب-أ10(لبنيتني ورد الفعل أحب يف ا

يف الفعل أحب ال ميكن أن يسري يف االجتاه املعاكس، إذ ال ميكن  للفعلني أعجب واشتاق أن يتوسعا ليدل 
فالفعل أعجب ال يستدعي بالضرورة أن يكون شعورا داخليا عكس الفعل أحب الذي . على الفعل أحب

  . ض هذا الدخول بالضرورةيفر 
ومن جهة أخرى، يتميز الفعل أعجب عن الفعل اشتاق بكونه ال يشرتط بالضرورة أن يكون السبق 

وبناء على هذا . يف املعرفة فيكون نتيجة حدث حلظي خبالف اشتاق الذي يتضمن مفهوم املعرفة املسبقة
بانتهاء احلدث خبالف الفعل اشتاق  التأويل، يكون وقوع حدث اإلعجاب يف مدة زمنية حمدودة تنتهي
  . الذي يرتتب عن أكثر من حدث، قد يكون حدث اإلعجاب أحدها

  
  املعجمة وخاصية االمتداد الزمين.1.4.2

  .لتوضيح  معجمة األفعال أعجب واشتاق وأحب نعتمد بُنىاها الداللية من خالل األمثلة التالية
  أعجبين األكل التقليدي ) أ  )11(

  كل التقليدي أشتاق لأل) ب  
  أحب األكل التقليدي ) ج  

على أن حدث اإلعجاب ال يرتبط هنا حبدث مسبق وال ميكن أن يستمر يف  )أ11(تؤول البنية 
                                                           

(18)
  سرين وأُعجبُت به واستحسنته: أعجبين   

 ..23اء طاهر، ص   (19)
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  .فاإلعجاب قد يكون أثناء حدث األكل، وهذا يعين أن احلدث حلظي نتيجي . املستقبل
عرفة مسبقة باألكل التقليدي وأريد التأويل األول يعين أن هناك م: تتحتمل تأويلني )ب11(أما البنية 

وهذا يؤكد خاصية الرغبة . أما التأويل الثاين فيعين أنين مسعت عنه وأمتىن أن أتذوقه. أن أتناوله مرة ثانية
  . للقيام حبدث ما تقوم على التمين والتوق واألملالشعورية يف الفعل اشتاق اليت 

لى احلاضر وعلى املاضي وعلى املستقبل ألا أكثر من تأويل، فقد تؤول ع )ج11(وحتتمل البنية 
  .مطلقة ليست هلا بنية زمنية حتدد نقطيت البداية والنهاية )20(تدل على حالة

 )1969(وعلى غرار سلمية معجمة األلوان عند برلني وكاي بناء على خاصية االمتداد الزمين، 
ية ترتب معجمة أفعال الطبقة األوىل ميكن أن نفرتض سلم )21(، )1999(ومعجمة أفعال احلواس عند غاليم 

  :من األفعال النفسية منثل هلا بالشكل التايل
  )22(.أعجب>اشتاق >أحب  )12(

  
  طبقة األفعال النفسية الدالة على الشعور.3

ميكن إدراج األفعال النفسية الدالة على الشعور يف حقل واحد رغم اختالفها لكوا تعاكس أفعال 
وإذا كانت أفعال . كبح يف خصائص أفعال الطبقة األوىل تتولد أفعال هذه الطبقة  انفكلما ك. الطبقة األوىل

الطبقة األوىل توسم باملوجب لكوا تتضمن أفعال من قبيل أحب وأعجب، فإن أفعال الطبقة الثانية توسم 
 بالسالب ومنثل هلا باألفعال كره وغضب وخاف وحزن، وما يوحد هذه األفعال أا تشرتك يف بعض

رصد التباينات األساسية هلذه الطبقة حناول يف الفقرة املوالية . اخلصائص مما  جيعلها تتداخل فيما بينها دالليا
  . من األفعال

  
  الفعل كره.1.3

  )23(.)13(يقابل الفعل كره  جمموعة من األفعال النفسية كما تبني املداخل املعجمية يف 
 .حكره: تكّره) أ( )13( 

 .كرهه: رغم) ب( 
                                                           

(20)
ميكن استعمال احلالة يف معىن العمل إذا كان املوضوع الداخلي موسوما حبرف، وهلذا ندرج أحب يف حقل احلاالت    

  .لعمل الن موضوعاا الداخلية موسومة حبرفوندرج اشتاق وأعجب يف حقل ا
  ملس   )21(

  شم > مسع> بصر  
  ذوق  

 .يمكن أن ندرج فيها أفعال أخرى مثل  ود مبا أن السلمية املفرتضة تقوم على التوليد ف   (22)

(23)
 .انظر املعجم العريب احلديث الروس واملعجم الوسيط   
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 .كرهه: عضر) ج( 
 .كرهه: عقا) د( 
 .كرهه: قذر) ه( 
  .كرهه: هرّ ) و( 

 .جعله يكرهه وميقته: كرّه) أ )14(
 .بالغ يف الكراهية: نّقم) ب 
 .أنف منه وكرهه: نفر) ج 

. ورد مبعاين خمتلفة ، ويعد هذا من إشكاالت املعاجم العربية عامة )13(نالحظ أن الفعل كره يف  
فجعله . يتبني أن الداللة على الكره ختتلف من فعل إىل آخر )14(اخل املعجمية يف وإذا نظرنا يف املد

ونالحظ، أيضا، . يكرهه وميقته يف َكّره ال تعين بالغ يف الكراهية كمقابل لنّقم وال تعين أنف منه وكرهه يف نفر
لغة يف الكره واليت قد أن كّره جتمع بني الكره واملقت أي الكره الشديد خبالف نّقم اليت تدل على املبا

  . وهذا يعين أن كّره ختتلف عن نّقم ومها معا خيتلفان عن نفر. يصاحبها  انتقام، ونفر تعين الكره واالبتعاد
فالفعل كره،مثال، ميكن ... فعندما نقول زيد يكره عمرا ليست مبعىن  يبغضه، أو ميقته، أو حيقد عليه

ى الكره الذي تصاحبه العداوة  فينتج االبتعاد كما يف نفر منه أن يؤول على الكره، كما ميكنه أن يؤول عل
ومن الطبيعي ال تكون العداوة إال ويسبقها كره، وهذا يبني أن الفعل . اليت تعين كرهه كرها شديدا فابتعد عنه

  .عادى ُميَْعِجم الفعل كره 
ين خمتلفة، وهذا جيعلنا ما ميكن استنتاجه، بناءا على هذه التأويالت ، هو أن الفعل كره حيمل معا

 )25(-)24(نفرتض معنيني يف الفعل، معىن نواة ومعاين فرعية مولدة عنه تنتظم بناء على خاصية الدرجية،
وبالتايل يولد يف الدرجة الدنيا الفعل كره الذي يؤدي إىل االبتعاد مث يليه كره الذي يؤدي إىل العداوة وينتهي 

  .بكره الذي يُنِتج االنتقام
   

   مقارنة األفعال كره وبغض ومقتيف .2.3
جند يف املعاجم العربية أن األفعال كره ومقت وبغض تتناوب فيما بينها يف تعريف بعضها البعض، 

  )26(.تبني ذلك )15(ولعل املداخل املعجمية يف 
                                                           

ب مثال،  كلما ارتقينا يف الرتاتب ترتفع درجة الغضب واليت قد تبدأ الدرجية تعين الرتاتب يف الدرجات، ففي الغض   (24)
  .بالغضب وتنتهي باالنتقام

(25)
ويكون فراديا  )(core meaning ينبين االفرتاض على فكرة أساسية وهي أن معىن الفعل يتألف من جزئني ومها معىن نواة   

، )2002(للتوسيع انظر بريسول (ن نفس النمط الداليل بالنسبة للفعل، وبنية حدث يتقامسها الفعل مع أفعال أخرى م
  .106ص 

(26)
  .املعجم العريب احلدبث الروس   



 السعدية صغري
 

 
AAM, 20 (2013) 199-216 

 

210

  مقته ضد أحبه: كره الشئَ )  أ  )15(
   )27(كرهه:بـََغَض الشيءَ ) ب  
  أبغضه أشد البغض : مقته) ج  

لكن إذا . أن األفعال كره وبغض وحقد تتناوب فيما بينها وكأا حتمل نفس املعىن )15(ن يتبني م
نظرنا يف قول أيب هالل العسكري أو الثعاليب من بني آخرين، جند أن االختالف يف املعىن قد يربز يف نقط 

    )28(.يقول أبو هالل العسكري يف إطار الفرق بني البغض والكره. متعددة
ع للبغض ما مل يتسع بالكراهة فقيل أبغض زيدا أي أبغض إكرامه ونفعه، وال يقال أكرهه أنه قد اتس

  ..ذا املعىن كما اتسع بلفظ احملبة فقيلُ أحب زيدا مبعىن أحب إكرامه ونفعه وال يقال أريده يف هذا املعىن
ففي قولنا . أريديف هذا النص، يشبه أبو هالل العسكري الفرق بني البغض والكره بالفرق بني أحب و 

وإذا  . أريد رؤية الولد فهذا ال تعين بالضرورة أحب الولد خبالف أحب الولد اليت تعين ضمنيا أنين أريد رؤيته
كان الفعل ُأحب أوسع داللة من أُريد، فباملوازاة وبناء على التشبيه أعاله، ستكون بغض أوسع داللة من  

  )29(.مفهوم العداوة مميزا بني املقت والبغض قائالويف نفس اإلطار يضع الثعاليب ترتيبا يف .كره
  البغض مث الِقلى مث الشنآن مث الشَنف مث املْقت مث الِبْغضة وهو أشد البغض

إن وضع الثعاليب عنوان الرتتيب يف مفهوم العداوة يبني أن هناك تباينا يف مفهوم العداوة بني البغض 
ن يف النسبة، فقد يكون الكره حلظيا فينتج عنه الغضب فكالمها يدل على الكره لكنهما خيتلفا. واملقت

واالبتعاد، وقد يكون مستمرا فيولد العداوة، ولعل عبارة أشد البغض تبني نسبة الكره يف الِبْغضة وهذا مينحها 
  .توسعا دالليا وجيعلها تفوق البغض واملقت

فعال كره وبغض ومقت بناء على هذه االستنتاجات، ومن خالل ما جاء يف النصني، يتضح أن األ
ُمتْعَجم يف بعضها، وهذه املْعَجَمة متنحها التوسع الداليل عند املقارنة وجتعلها تنتظم يف تراتبية منثل هلا ب 

)16(.  
  كره    >بغض  >مقت  )16

   
  الفعالن حقد وغضب .3.3

مقت أو مل تفسر املعاجم العربية كره وبغض ومقت مبعىن حقد، كما مل تفسر حقد مبعىن كره أو 
  ).د-ب17(بغض، ويف املقابل يقرتن الفعالن حقد وكره بالفعل غضب كما يتبني يف املداخل املعجمية يف 

 تغضب عليه وتكرهه: تسّخط)  أ  )17(
                                                           

  .املقت والكره ضد احلب: الُبغض   (27)

  .413.معجم الفروق اللغوية ، ص   (28)

(29)
 .211ص ، فقه اللغة وأسرار العربية   
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 غِضب وحتّقد: تسّخم) ب  
  غضب وحقد: َضِدي عليه) ج  
  غضب وأضمر احلقد: حِسف الرجل) د  
 أغضبه وأثاره: أحلطه) ه  
  به وهيجهأغض: أمحس الرجل) و  
  .أبغضه وأحب االنتقام منه: غضب عليه) ي  

- ب17(وبني الفعلني غضب وحقد يف  )أ17(نالحظ أن هناك مجعا بني الفعلني تغضب وتكره يف 
ُلّوا بأفعال أخرى. )د مثل  تكرّه يف تسخط و  ونالحظ، أيضا، أن غضب يتموقع دائما يف املوقع األول َمتـْ

حِسف، و أثاره يف أحلط وهيج يف أمحس، وأحب االنتقام يف غضب  حتّقد يف تسّخم، وأضمر احلقد يف
  . وكل من الُكْره واِحلْقد واإلثارة واهليجان تكون نتيجة الغضب. عليه

ومن جهة أخرى، جند أن الفعل غضب يتمظهر يف مداخل معجمية متعددة ومبعان خمتلفة نتيجة 
هي أفعال خمتلفة يف معناها وتتوحد يف كوا نتيجة األفعال املصاحبة له مثل كره وحقد وانتقم  وغريها، ف

فالغضب يف َكرِه خيتلف عن الغضب يف حقد، ومها معا خيتلفان عن الغضب الذي ينتج عن . الغضب
وبناء على هذا اختالف، نفرتض أن الفعل غضب النواة تتفرع عنه أفعال جزئية ختتلف فيها درجة . االنتقام

  .)18(الغضب كما تبني املعطيات يف 
  )30()مضى منتفخا من الغضب( َأْكَعَت الرجل  )أ  )18

  أفزعين فغضبت ) ب  
  )31(.لكين تنازلت راضيا وإن أغضب هذا قومي من الغربيني) ج  
  )32(.ملاذا تقلقني روحي اليت اختارت هذه األرض املوحشة لتهيم فيها) د  
   )33(مصر دروسي؟ بفضل الطغيان الذي يكرهه هؤالء اليونان، فلماذا ال أتعلم من) ه  
  )34(.قرأت  بالفعل أم يكرهون األوروبيني بالذات وأم قتلوا منهم بعض الرحالة) و  

بل بقتضي بُعد  على الغضب وعلى القلق وهذا ال يقتضي بالضرورة العقوبة )د-أ18(تؤول البىن يف 
س دائما وغالبا وقد ينحصر الضرر يف أخذ الغاضب موقفا حلظيا ولي مؤقت للغاضب عن من غضب عليه

على الكره املؤدي إىل احلقد  )و18(وتدل البنية . فتؤول على الكره )ه18(أما البنية . ما يتم الرتاجع عنه
فإذا اعتمدنا خاصية االمتداد الزمين يف هذا التأويل، . قتلوا منهم بعض الرحالةواالنتقام ويتمثل هذا يف عبارة 

                                                           
(30)
  املعجم الوسيط   

 .79ص اء طاهر،    (31)

 .139ص اء طاهر،    (32)
(33)
  .149ص اء طاهر،    
(34)
  .52ص اء طاهر،    
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فقد يكون األول حلظيا . الغضب يف الكره و احلقد و االنتقام جند أن الغضب الذي يفيد القلق خيتلف عن
واالمتداد الزمين يف انتقم قد يكون غري حمدود، . أما الثاين فيتطلب امتدادا زمنيا قد خيتلف من فعل آلخر

وإذا كان حمدودا فقد يكون أطول من االمتداد الزمين يف الفعل حقد الذي يتولد بطبيعة احلال عن الغضب 
  .هوالكر 

بناء على خاصييت الدرجية واالمتداد الزمين، يتضح أن هناك توسعا دالليا بني األفعال انتقم وحقد 
وكره وغضب وال ميكن أن يسري هذا التوسع يف االجتاه املعاكس، إذ ال ميكن للفعل حقد، مثال، أن ميعجم 

  :رتاتبية التاليةمن افرتا ض الوكل هذا ميكننا . الفعل انتقم  ولكن ميكن أن ميعجم الفعلني كره وغضب
  غضب >كره   >حقد >انتقم  )19(

  
  الفعل خاف. 4.3

  ).20و 21(ورد الفعل خاف  مبعان متعددة  كما تبني املداخل املعجمية يف 
 .خوفه وأفزعه: َذَعره  )20(

  .خاف وفزع: ارجتف  
 .خاف وفزع: رعب  
  .خوفه وفزعه: اسرتهب، هـ  
  .أفزعه وأخافه :يبه  

  .ذعر وخاف: عفز   )21(
 .خاف وفزع: رعب  
  زتوّقع مكروها ففزع: خاف  

 
 وردت مبعىن خاف وفزع وكأن رعب )20(يف  واسرتهب وذعر وارجتفرعب  األفعالنالحظ أن 

تفسر بالتناوب  )21(أن األفعال خاف وفزع ورعب وذعر يف تعين اسرتهب وذعر وارجتف، وما يؤكد هذا 
فلو كان كذلك الكتفت املعاجم العربية بالفعل خاف دون حيحا،  وتشرتك يف معىن واحد، وهذا ليس ص

  .الرجوع إىل األفعال األخرى
صحيح أن هناك داللة مشرتكة بني هذه األفعال، وأن فهم كل فعل يرتبط بوجود األفعال األخرى 

هذه ألا تشكل حقال دالليا، أي هي أفعال ليس هلا معىن خاص ا إال بتقابلها، فلو حذف فعل من 
 . )22(ولتحديد معىن كل فعل على حدة ننظر يف األمثلة   )36( -)35(.اموعة النتقل معناه إىل الفعل اآلخر

                                                           
 )دو سوسري(قيمة كل عنصر ال تكمن يف فراديته بل يف عالقته ضمن اموعة    (35)
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  .أخافين الرجل ) أ  )22( 
  أرعبين الرجل ) ب  
  .)ظننته املسؤول(أفزعين الرجل ألنه دخل  فجأة ) ج  

ليست فيها  )ج22( فأفزعين يف. على اخلوف لكن بكيفيات خمتلفة )ج -ب -أ22(تدل البىن 
فقد حتتمل تأويلني متناوبني  )ب22(أما أرعبين يف . اليت قد تفيد القصدية )أ22(قصدية باملقارنة مع أخافين 

  .قصدي وغري قصدي
ففزع فعل حلظي . وميكن التمييز بني هذه األفعال، أيضا، بالنظر إىل خاصية االمتداد الزمين

ال ميكن التمييز فيه بني نقطيت البداية )  ل عثر وجد وصفعمثل باقي األفعال اللحظية من قبي(نتيجي
أما الفعل أرعب فقد يستغرق مدة زمنية حمدودة وخيتلف عن خاف لكونه فعل حالة فيها امتداد . والنهاية

  .زمين غري حمدود
  .بناء على خاصييت القصدية واالمتداد الزمين يف األفعال فزع ورعب وخاف نقرتح الرتاتبية التالية

  فزع> أرعب > خاف )23(
  

  الفعل حزن. 5.3
ورد الفعل حزن مبعىن أسف عليه وأكأب وحتازن وترح وشجب وغريها كما تبني املداخل املعجمية يف 

)24(.)37(  
  .أحزن: أكأب  )أ  )24(

 .حزن: أسف عليه) ب  
 .حزن: ترح) ج  
 .حزن: حتازن) ه  
 .حزن: دِجم) و  
 .حزن: الع) ز  
 .حزن: َشَجَب فالن) ح  
  .حزن: َشِجَب فالن) ط  

-أ24(إن عدم وجود إضافات إىل جانب الفعل حزن جتعل التمييز معقدا بني املداخل املعجمية يف

                                                                                                                                  
(36)
ومبا أن هذه األفعال تشكل حقال دالليا تتعلق وحداته الواحدة باألخرى، فافرتاض وجود فعلني من هذا احلقل مؤداه أن    

إىل فعل آلخر ليصبح يتضمن معىن أوسع مما كان عليه من قبل، وهذا مبدأ أساسي يف نظرية معىن فعل منه سينتقل 
 .احلقول الداللية

(37)
   املعجم العريب احلديث واملعجم الوسيط   



 السعدية صغري
 

 
AAM, 20 (2013) 199-216 

 

214

وكثريا ما يُفهم أن أكأب وأسف عليه وحتازن  والع وترح . وبالتايل يكون الوصف معقدا إىل حد ما) ط
مثال، ال يعين أكأب ألن الكآبة ال  فحزن،. ودِجم  وَشَجَب فالن مبعىن واحد وإن كان هذا غري صحيح

ولتوضيح هذا التداخل، يقول أبو هالل العسكري يف . تعين احلزن املطلق، وإمنا هو صفة من صفات احلزن
  )38(:الفرق بني الكآبة واحلزن

إن الكآبة أثر احلزن البادي على الوجه ومن مث يقال عليه كآبة وال يقال عاله حزن أو كرب ألن 
  .ولكن داللته على الوجه وتلك الدالالت تسمى كآبةاحلزن ال يرى 

يقال عليه كآبة وال يقال عاله حزن، فاحلزن ، فالكآبة هي داللة من دالالت احلزن البادي على الوجه
  .ال يرى ولكن داللته تعلو الوجه

  .مثل البث كما يف قوله تعاىل للحزن وهناك دالالت أخرى
  .إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا )25(

فاحلزن هو اهلم و الكدر أما البث . إن عطف البث على احلزن يف اآلية القرآنية يبني الفرق يف املعىن
  )39(.ويف الفرق بني احلزن والبث يقول أبو هالل العسكري. فهو شدة احلزن

: وقيل. أشد اهلم: واحلزن. البث أشد احلزن، الذي ال يصرب عليه صاحبه، حىت يبثه أو يشكوه: قيل 
  .ما بث وأظهر: ما أخفاه، ألن احلزن مستكن يف القلب، والبث: ما أبداه االنسان، واحلزن: البث

الثعالــيب يف وقد فّصل . نفهم من هذا القول أن البث ميعجم احلزن و أن البث هو احلزن الشديد
يأخذ الغم الذي : الكَمد حزن اليستطاع إمضاؤه، البـث أشد احلزن، والكرب : أوصاف احلزن قائال 

السَدُم هم فيه ندم، األسى واللهف  حزن على الشيء يفوت، الوجوم حزم يسكت صاحبه،  )40(بالنفس،
  )41(.األسف حزم مع غضب، الكآبة سوء احلال واالنكسار مع احلزن، الرتح ضد الفرح

وذا الرتاتب كان فيه ... ) الكمد والبث والكرب  واألسى و(إن وضع الثعاليب هلذه األوصاف 
  .صد وليس من باب الصدفة ألنه يدرك مدى سعة املعىنق

أيب هالل العسكري ويف قول الثعاليب، أن الفعل حزن نستنتج، بناء على األوصاف واملعاين الواردة يف قول 
  )42(.فيه درجات متفاوتة تتولد كلما ازدادت درجة احلزن وميكن وضع جزء منها يف سلمية منثل هلا بالشكل التايل

  كئب >أسف >وَجم > كَرب  )26(

                                                           
  الفروق يف اللغة   (38)
 الفروق يف اللغة   (39)

(40)
من فيه وقد كرب الرجل وهو مكروب الكرب تكاثف الغم مع ضيق الصدر وهلذا يقال لليوم احلار يوم كرب أي كرب    

 .اشتد عليه: كَربه الغم.وقد كربه إذا غمه وضيق صدره
  213فقه اللغة وأسرار العربية، ص    (41)
(42)
  .هناك أفعال أخرى ميكن إدراجها يف السلمية   
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  خصائص داللية مقارنة .6.3

  .األمثلة التاليةتشرتك األفعال كره وغضب وخاف وحزن يف جمموعة من اخلصائص سنقف على بعضها من خالل 
  .)أغضب هنا تعين أقلق(أغضبين  زيد بتدخله ) أ  )27(

  .)أخافين تعين قلقت عليه(أخافين تأخر زيد ) ب  
  .)نين تعين أقلقين رسوب زيدأحز (أحزنين رسوب زيد ) ج  

على أقلقين  )أ27(على القلق وإن كانت مبفاهيم خمتلفة، حيث ميكن تأويل البنية  )27(تؤول البىن 
فيمكن تأويلها على أقلقين رسوب  )ج27(على قلقت على زيد، أما البنية  )ب27(وتؤول البنية زيد بتدخله 

فحدث القلق يف حزن ال ميكن أن يكون حلظيا،  .الزمين خاصية االمتداد إن هذا االختالف يقوم على. زيد
وكما ميكن أن . وبالتايل، قد يستغرق مدة زمنية ال حمدودة خبالف حدث القلق يف الفعلني غضب وخاف

يكون الغضب حلظيا، ميكن أن يكون اخلوف أيضا حلظيا فيكون مبفهوم الفزع، وهذا ما يطرح إشكاال يف 
  .)28(ولتوضيح هذا اإلشكال أكثر ننظر يف البىن . الفعلني حتديد االمتداد الزمين بني

  .خفت من تدخلك يف االجتماع)أ  )28(
  .غضبت من تدخلك يف االجتماع) ب  

  )43().حالة(أخاف الشرطة ) أ  )29(
  .)عمل(أغضب من الشرطة ) ب  

اع أما حدث استغرق امتدادا زمنيا مل ينته إال بانتهاء االجتم )أ28(إن حدث اخلوف يف البنية 
زمنية حمدودة من  فقد يكون حلظيا وحيتمل تأويل مفاده أن حدث الغضب وقع يف مدة )ب28(الغضب يف 

حالة وأن  )أ29(فاخلوف يف . )ب29أ و29(ويبدو هذا واضحا يف التمييز بني البىن  )44(.زمن االجتماع
ى حدث فيه أحداث متكررة حيث فيمكن تأويلها عل )ب29(أما البنية . االمتداد الزمين فيها غري حمدود

إن االختالف بني احملدودية يف غضب وعدم احملدودية يف خاف ينب االختالف يف . االمتداد الزمين حمدود
  .االمتداد الزمين بني الفعلني

بناء على االستنتاجات أعاله، ميكن أن نفرتض سلمية ترتب األفعال حزن وخاف وغضب منثل هلا 
  .باألساس على خاصييت االمتداد الزمين واحملدودية  ، وهي سلمية تقوم)30(ب 

  غضب>خاف >حزن )30(
  

                                                           
  الفرق بني احلالة والعمل يف اللغة العربية هو أن العمل يتعدى إىل املفعول به حبرف   (43)
فاخلوف يكون فيه الضغط احلاصل على الكائن احلي من البيئة احمليطة به أقوى من . يز اخلوف عن الغضب يف الشدةيتم   (44)

  .قدراته حبسب تقديره وتقييمه فاخلائف يشعر بتهديد جدي متفوق عليه 
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  خالصة.4
بناء على املنهج الوصفي التحليلي، صنفنا األفعال النفسية إىل طبقتني أو حقلني دالليني واعتمدنا    

افرتضنا ، و )جمموعة من اخلصائص والسمات مثل التخصيص، السمات الزمنية ، االمتداد الزمين،  الدرجية
وبينا أن التوسع الداليل يبدو منسجما مع . تراتبا دالليا يتحكم يف بناء وحدات كل طبقة ومعجمة أفعاهلا

  .الرتاتب املفرتض وال ميكن أن يسري يف االجتاه املعاكس 
معىن نواة ومعىن فرادي، واملعىن النواة مشرتك بني  أفعال احلقل : كما بينا أن كل فعل يتضمن معنيني

اليل، يف حني أن املعىن الفرادي يصلح لتمييز الفعل عن األفعال األخرى اليت يتقاسم معها جوانب الد
  .واالنتقال من املعىن النواة إىل املعىن الفرادي يقوم على خاصييت الدرجية واالمتداد الزمين. املعىن
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