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Resumen: En el presente trabajo se estudia la tipología de la pluralidad de la acción (verbal). Se 

observa que la divergencia de tipos conlleva diferentes interpretaciones. Con el fin de subrayar esa 

divergencia, nos hemos centrado en una serie de propiedades semánticas, principalmente la 
acumulación, la cuantificación, la distribución y la recopilación, entre otras propiedades. A partir de 

ello hemos abordado la cuestión partiendo de dos puntos de vista: la estructura de la acción al margen 

de la estructura y/o todos los componentes de la estructura. 
El primer punto de vista se centra en la pluralidad morfológica y léxico, expresados por el verbo 

conjugado y por la raíz del verbo, lo que denominamos pluralidad interna, frente a la pluralidad 

externa, que resulta de la correlación de las acciones con los objetos de los que se componen, y que 
queda reflejada en la pluralidad semántica expresada por la oración. 

Palabras clave: Pluralidad de la acción verbal, propiedades semánticas, acumulación, cuantificación, 

distribución, recopilación, pluralidad morfológica, pluralidad léxica.  
 

Abstract: In this article, we deal with the types of plurality of events, and we show that the 

differentiation of these types leads to different interpretations. To highlight this difference, we have 
based on a set of semantic characteristics, mainly cumulation, quantization, distribution, collection 

characteristics, and other elements. Based on these characteristics we dealt with the subject from two 

points, through the structure of the event in isolation from the structure and / or through all components 
of the structure. 
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We represent the first by morphological plurality and lexical plurality because they are expressed by 

complex verb and root-verb; this is called internal plurality, as opposed to external plurality, because 

it results from the correlation of the events with arguments with which they are composed, and we are 
represented it by the semantic plurality because it is interpreted from the sentence. 

Key-words: Plurality of (verbal) events, semantic properties, cumulation, quantization, distribution, 

collection, morphological plurality, lexical plurality. 

 

 

يل متباين هلا. وإلبراز هذا التباين بني أن متايز هذه األمناط يؤدي إىل أتو ن، أمناط تعدد احلدث، و قالامل ا، يف هذندرس .ملخص:
 وخاصيّت ،(quantization)كميم والت (cumulation)اصيّت الرتاكم إىل جمموعة من اخلصائص الداللية املتمثلة أساسا يف خ ًنرتكز ا
املوضوع من  لناتناو  إلضافة إىل عناصر أخرى. وبناء على هذه اخلصائصاب(collection) التجميع و   (distribution)لتوزيعا

 .كل مكوًنت البنية، من خالل بنية احلدث يف معزل عن الرتكيب و/أو من خالل  نقطتني
، مقابل اداخلي اددهذا تعيسمى و  من الفعل املركب ومن جذر الفعل، نمؤوال ماول ابلتعدد الصريف والتعدد املعجمي ألّنثل لألمن

 . ملةد الداليل ألنه يؤول من اجلثل له ابلتعدمنالتعدد اخلارجي لكونه ينتج عن تعالق األحداث ابملوضوعات الّت أتتلف معها، و 
 .التعدد املعجمي ،لتعدد الصريفالتوزيع، التجميع، ا، التكميم، الرتاكم، اخلصائص الداللية ،تعدد احلدث: الكلمات املفاتيح

 
 .مقدمة1

اط يؤدي إىل أتويل متباين نقدم، يف هذه الورقة، دراسة ألمناط تعدد احلدث، ونبني أن متايز هذه األمن
سا يف خاصيّت الرتاكم مثلة أساهلا. وإلبراز هذا التباين نرتكز إىل جمموعة من اخلصائص الداللية املت

(cumulative)  والتكميم(quantization)، وخاصيّت التوزيع(distribution) والتجميع (collection) 
ة احلدث يف من خالل بني ابإلضافة إىل عناصر أخرى. وبناء على هذه اخلصائص نتناول املوضوع من زاويتني،

 ابملوضوعات.معزل عن الرتكيب و/أو من خالل تعالق احلدث 
 

 .تعدد احلدث2
التعدد هو مقولة العدد يف الفعل، أي قياس عدد املرات الّت يقع فيها احلدث أو وحدات حدث. 

 (repetitive) والَتكرار (collective) ويتداخل مفهوم التعدد يف احلدث مع جمموعة من املفاهيم كاجلمع
ول كل هذه املفاهيم مبعىن واحد، لكوّنا كلها تفيد ... نتنا(cumulative) والرتاكم (intensive) والتكثري

توزيع احلدث اجملموع إىل عدد من األحداث الفرعية املتتالية. ونعتمد يف دراستنا هذه، ما تناولته األحباث 
جحفة  ،(2015-2000)، بريسول (2007-2004)، غاليم (2010)العربية والغربية )الفاسي الفهري 

 1992)وكريفكا  ،(1)(usicC 1981)، وكوزيك (ب -أ 2015 - 2007 - 2005)، صغري (2015-2006)

                                                 
، وبني التعدد احلدثي  (مركب)تعدد احلدثي الداخلي الذي يدل على وجود عدة مراحل يف حدث مفرد ميز كوزيك بني ال (1)

 .69 .ص اخلارجي ويعين وجود عدة أحداث.
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- 1998 - 2001 rifkaK )، ويو (2001 uY)  كوربيت،(2000 orbettC)(2) 1995)، ليسريسون 

asersohnL((3) . 
أفعاال مركبة فإن التعدد  إن اختالف األفعال يف طبيعة أحداثها جيعلها ختتلف يف التحليل، فإذا كانت

يف أفعل واحلركات  صقة اجلعلعن طريق مسات صرفية والّت غالبا ما متثلها الصقة التضعيف يف فّعل واليتمظهر 
ال )البسيطة يف صيغتها الطويلة يف فاعل وتفاعل. ويف مقابل هذه الطبقة من األفعال جند طبقة من األفع

 احلدث. وهذا يبني أن اركة يفالصرفية( يتحقق فيها التعدد يف اجلدر املعجمي أو بواسطة املوضوعات املش
احلدث اخلارجي الذي  التعدد قد يتحقق داخل بنية احلدث، ويسمى بتعدد احلدث الداخلي، يف مقابل تعدد

 يكون مؤوال من بنية الفعل.
  

 .تعدد احلدث الداخلي وتعدد احلدث اخلارجي3
األحداث مثل أكل وكتب  تعددتتوفر اللغة العربية على جمموعة من األفعال تفيد يف بنيتها املعجمية 

كتابة أو مثال، أو ال ورسم ورقص ومضغ وغريها، وإن كان التعدد فيها خيتلف من فعل آلخر. فحدث األكل،
تولد خالهلا أحداث تالرسم ال ميكن أن حيدث يف فرصة واحدة، بل يستغرق مدة زمنية ولو كانت قصرية، 

 سم(.فرعية من حدث الفعل )كحدث األكل والكتابة والر 
صرية هي أيضا أحداث صغرى متتالية قد تكون ق رقص و سعل ومضغ فتتكون من أما األفعال مثل

رحلة ُتكون يف جمملها ملكنها متعددة نتيجة الَتكرار، فحدث الرقص أو السعال أو املضغ يتطلب أكثر من 
نقط منفصلة، أحداث  فهي أحداث ال تدل على معناها إال بتكرارها يف أحدااث متكررة حلدث واحد مركب،

ذه األفعال متثل لطبقتني هال أجزاء هلا وال فواصل زمنية فيها ومرتاكمة. ميكن تفسري هذا االختالف بكون 
، وطبقة أحداثها نتيجة  (1) يف: طبقة أحداثها ممتدة يف الزمن تتعدد فيها مراحل احلدث كما نيجهيتني متباينت

 . (2)كما يف 
 غىن... - جرى – بىن –أكل  (1
  رن... -ملع  -رق ب (2

يتطلب حدوثها فواصل زمنية يتغري فيها احلدث. فحدث األكل، مثال،  (1)نالحظ أن األفعال يف 
يتم عرب مراحل متتالية تفرض أساسا مرحلة بداية احلدث ومرحلة ّنايته. وكل مرحلة تشغل جزءا خاصا من 

حداثها حلظية متثلها مرحلة واحدة، وال تدل فهي تفتقر إىل بنية داخلية ألن أ (2)احلدث. خبالف األفعال يف 
على معناها إال بَتكرارها كليا، أي َتكرار من نفس النمط. فالطبقة األوىل تقوم على سلسلة من األحداث 
الفرعية الّت تكون احلدث األكرب. أما الطبقة الثانية فتعرب عن التعدد بتكرار احلدث كليا يف كل مناسبة. 
                                                 

ميز كوربيت العدد يف احلدث بني العدد الذي يتكون من أكثر من حدث أو أكثر من زمن أو أكثر من مكان، وبني العدد  (2)
 ركني، أي أن احلدث يتعدد بتعدد املشاركني يف احلدث.الذي ينتج عن عدد املشا

 يرى ليسريسون أن وامسات اجلمع يف الفعل تدل على تعدد األعمال سواء املشاركون أو األزمنة أو األمكنة. (3)
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منوذجا للتعدد احلدثي الداخلي ، واألفعال  (1)احلدث. وهبذا التميز تعترب األفعال يف  فاحلدث كله هو جزء من
 (4)منوذجا للتعدد احلدثي اخلارجي. (2)يف 

 
 .التعدد الصريف4

ذات معان خمتلفة. فإحلاق  تدخل اللواصق الصرفية على اجلذور املعجمية فتنقلها إىل صور فعلية مركبة
والتاء يف تفّعل واملد يف فاعل وتفاعل يولد أتويالت التعدد والتكرار  عيف يف فّعلمهزة اجلعل يف أفعل والتض

 كما نبني يف حتليل األمثلة التالية.  (5)والتكثري واملشاركة يف احلدث،
 أ( حزنت فاطمة (3)

 ب( أحزنت فاطمة 
 أ( غلق الباب  (4)

 ب( غّلق الباب 
 أ( تعانق الرجال (5)

 ب( تعانق زيد وعمرو 
 عانق زيد عمراج(  

 
 .الصقة اجلعل والتعدد1.4

ب( على جعلت فاطمة حتزن جيعلها تقتضي أتويل جعلتها حتزن حلزين، مما 3) إن أتويل أحزن يف البنية
يفيد وصفيا املشاركة يف حدث احلزن، وهذا يعين أن احلدث وقع على الفاعل واملفعول، مما جيعله يفيد التعدد. 

تؤول على جعلتها يف حزن، فهي ال تستلزم أن أكون حزينا وإمنا مسببا يف احلزن  الّت (أ 3)خبالف َحَزن يف 
فقط. فالتعدد يف أفعل اجلعلية يؤول من حدث اجلعل وحدث الفعل من جهة، كما يؤول من املوضوعات 

 (6)املشاركة وهي حالة أخرى من التعدد.
 

 . التضعيف والتعدد2.4
كثري واملبالغة. واملقصود ابلتكثري أن حدث الفعل وقع أكـثر من إن صرفية التضعيف يف الفعل متنحه الت

وقع  (ب 4)مرة. فالتضعيف يف احلدث يكون تعبريا عن تكرار حدث واحد على موضوع واحد. فاحلدث يف 

                                                 
 .32 ، ص(2015)، وبريسول 137، ص (2007)وغاليم  69 ، ص(1981)للمزيد من التفصيل انظر كوزيك  (4)
 .وما بعدها 75 ص ،(2010)والفاسي الفهري ، 110 - 109 ص ، ص(2007)انظر صغري  (5)
 .67 - 66 ص ، ص(ب 2015) صغري (6)
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الّت ال تؤول على التكرار، وتفيد أن وقوع احلدث كان  (أ 4)نتيجة َتكرار ليتم الغلق إبحكام خبالف البنية 
 (7)دة. إن أتويل الَتكرار تفرضه الالصقة الصرفية.مرة واح

 
 . فاعل وتفاعل والتعدد3.4

لفاعل وتفاعل، ومن معانيهما املشاركة يف احلدث، وهلذا فمن أهم خصائص الصورتني  (5)متثل األمثلة 
فسمة  .(ج-ب 5)أو مفردا معطوفا كما يف  (أ 5)الفعليتني أن يكون فاعُلهما موسوما بسمة ]+مجع[ كما يف 

اجلمع يف املوضوعات تفيد تعدد احلدث ابإلضافة إىل التعدد الذي حتمله حركة املد . وهذا يعين أن التعدد 
 (8)يتحقق من جهة احلدث ومن جهة املوضوعات املوسومة بسمة اجلمع.

 
 . التعدد املعجمي 5

عال اللحظية، هي أفعال ننطلق من فرضية أن كل األفعال البسيطة يف صورهتا املعجمية، ابستتثناء األف
تتولد عنها سلسلة من األحداث الفرعية تنتج يف جمموعها  متعددة األحداث لكوّنا تتحقق عرب مراحل متعددة

أبحداث قائمة على تكرار أو تفكيك أو ّتميع أو عدد من احلدث األكرب. ويتميز بعض هذه األفعال 
  (9).(6) ة كما تبني املعطيات يفمتعجم التعدد بكيفيات خمتلفأفعال  ،األحداث الفرعية

 دعك  -الك  - مضغ - أ( عجن  (6)
 جلد -مهر  - ب( هطل 
 راكم  - مجع - حشد - قطع - ج( قسم 
 مّخس... - رّبع - د( ثّلث 

عن وضع قائم على تكرار عدد من األحداث الفرعية تشكل يف جمموعها  (أ و ب 6)تعرب األفعال يف 
. فاألول يقع داخل احلدث (ب 6)خيتلف عن تكرار احلدث يف  (أ 6)دث يف تكرار احل احلدث ككل. غري أن

ابلتكرار الداخلي لكونه  (1981)ميثل احلدث منطا مغايرا، ويسميه كوزيك  ويكون عرب مراحل، ويف كل مرحلة
ب(. 6ومنثل له ب)، (10)يكون على مستوى احلدثحيدث عرب مراحل احلدث، مقابل التكرار اخلارجي الذي 

 .(ب 6)و (أ 6)توضيح هذا التقابل نتأمل املعطيات لو 
فعجن الدقيق تعين دعكه ابملاء جبمع كفيه أو ِبلة فتماسك. والك اللقمة تعين مضغها أهون املضغ 

دعك العجني: ليَّنه. فحدث العجن واللوك والدعك هي أحداث تقوم على توايل األحداث ووأدارها يف فمه. 
، فاحلدث يتغري تدرجييا حسب مرحلة من املراحل الداخلية الّت تكون احلدث لتفيد معناها. وكل حدث يشكل

                                                 
 .158 - 157ص  ، ص(أ 2015) صغري (7)
 . 91 - 86ص  ، ص(2010)انظر الفاسي الفهري  (8)
 .128، ص. (2007)اليم وغ،  160 - 161 ص ، ص(2005)صغري  انظر (9)
 . 31، ص (2015).وبريسول 137، ص (2007)، وغاليم 69، ص (1981)للمزيد انظر كوزيك  (10)
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. وهذه املراحل تتولد عنها أحداث تتكرر وُتكون يف املراحل الّت يقتضيها إىل أن يصل إىل املرحلة النتيجة
 (ب 6)جمموعها احلدث، فهي أحداث أجزاء من احلدث، أحداث تتولد عرب مراحل احلدث. عكس البنية 

 كوّنا تفيد تكرار احلدث أبكمله يف كل مناسبة. ل
لكي يدل على معناه جيب أن يتكون من عدد من األحداث  فالفعل هطل يف بنية هطل املطر، مثال،

متتابعة ومتفرقة . فكل حدث صغري ينتقي  نزول قطرات املطر، أال وهي هطلالّت تكون يف جمموعها الفعل 
( 2001 - 1998 - 1992)خلي املطر وهذا ينسجم مع تصور كريفكا موضوعا يشكل جزءا من املوضوع الدا

من  ا. أي أن كل واحد من األحداث يوافق واحد(11)الذي يدافع فيه على توافق األحداث وتوافق املوضوعات
املوضوعات، مبعادلة كل جزء من احلدث يوافق جزءا من املوضوع، فاملوضوعات األجزاء يف البنية أعاله هي 

 طر. قطرات امل
أي حدوث الضرب على اجلسد أبكمله.  كذلك الفعل جلد، نقول جلده مبعىن ضربه وأصاب جلده

من هنا جند أحكاما مبائة جلدة أو أكثر، مما جيعلنا نفرتض أن حدث اجلْلد يستغرق مدة زمنية يتكرر فيها 
أجزاء احلدث. فاجلزء  احلدث كله. أي أن هناك أحدااث صغرى مستقلة أساسية يف تكوين احلدث، فهي مبثابة

إن هذا النمط من التكرار هو نتيجة ّتميع وتراكم أحداث صغرى من نفس النمط، وكل حدث والكل واحد. 
صغري يساهم يف تكوين احلدث األكرب، وال ميكن أن يفيد معناه إال مبجموع األحداث الصغرى. فال ميكن 

 .(12)اثهاهلذه األفعال أن تفيد التكرار/ التعدد إال برتاكم أحد
 .(ج 6)ــاكم، ومنثل له بالتوزيع والتفكيك والرت  بصورةهناك منط آخر من األفعال الّت متعجم التعدد 

 

 راكم....  -مجع  -قطع -قسم  (ج 6)
، وهذا ما جيعل بنية وقطع على تقطيع وتوزيع الشيء إىل عناصر قد تفوق االثنني تدل األفعال قسم

املرياث على ابن اهلالك  والصواب قطع احلبل إىل قطعتني، وال نقول قسم قطع احلبل إىل قطعة واحدة الحنة
. ويف االّتاه املعاكس، بل على أبناء اهلالك، ألن حدث القطع وحدث التقسيم يتولد عنهما التعدد يف حدث

ع الورق مبعىن ضم تقوم أفعال مجع وراكم وحشد على ّتميع أحداث متعددة لتكوين حدث واحد. فنقول مج
  ا.ضه إىل بعض، وحشد القوَم مبعىن مجعهم، وراكم امللفات أي مجعها ووضعها جانببع

نتيجة تفكيك وتوزيع  امثل قسم وقطع وفصل وغريه ءدد يف األفعال الّت تتضمن التجزيفإذا كان التع
رعية لتكوين احلدث إىل أحداث فرعية، فإنه يف مجع وحشد وراكم يبىن بتجميع األحداث الف حدث الفعل

 وكل هذه األفعال متعجم التعدد..األكرب. 

                                                 
، ص (2008) وبريسول، 4 ، ص(2001)، وكريفكا 199، ص (1998)ا كريفك،  49، ص (1992) للمزيد انظر كريفكا (11)

 بعدها. وما 74
 .(ب 2015 - 2007)انظر صغري  (12)
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يكون فيها التعدد ممعجما يف  جند منطا آخر من األفعال الّت دائما يف إطار األفعال الّت متعجم التعدد،
أي جعله من  رّبع املكانو  ، نقول، مثال، ثّلث الشكَل أي جعله ذا ثالثة أجزاء،(د 6)صورة العدد، كما يف 

 عَر مبعىن جعل كل قطعة منه مخسة شطور. أربعة أركان، ومّخس الش
ع تصهر العدد أربعة ورب تصهر أعدادا، فثلث تصهر العدد ثالثة ، (د 6)يبدو واضحا أن األفعال يف 

ن اجلذور املركبة الّت تتضمن و ما مييز هذا النمط من التعدد املعجم كونه يبىن م ، ومّخس تصهر العدد مخسة.
 التضعيف.
 

 .التعدد الداليل6
إذا كان التعدد الصريف يف احلدث يتحقق بتغيري يف البنية القاعدية لألفعال، وإذا كان التعدد املعجمي 
متضمنا يف اجلذور املعجمية، فإن التعدد الداليل يتحقق يف التأويل لكونه يتولد عن تفاعل مكوًنت البنية 

كميم وثنائية املوازعة واجملامعة، هذا النمط من التعدد نعتمد خاصيّت الرتاكم والت ككل. ولرصد خصائص
-(13)االمتداد [، هذا ابإلضافة إىل ظروف الزمان واملكان وبعض العبارات الّت تفيد الكثرة والعدد.±وخاصية ]

(14)  
 

 .التعدد التوزيعي والتعدد التجميعي1.6
داخلية واخلارجية(. وضوعاته )اليتجلى التعدد أساسا قي الكيفية الّت يتم هبا حتديد العالقة بني الفعل وم

 فيكون معىن الفعل هو معىن اجلملة، فكل مكون من مكوًنهتا له دور يف التأويل. 
وهبذا التعالق بني مكوًنت البنية حتدد مقولة العدد يف الفعل، فنحصل على أتويالت تتناوب بني توزيع 

 ب(. 7أ و 7)وب ننظر يف ولتوضيح هذا التنا .(15) األحداث )املوازعة( وّتميعها )األحداث اجملامعة(
 
 أكل األطفال تفاحة (أ  (7

 كلوا تفاحة أب( األطفال  

                                                 
حيث  (1992)للزمن بكونه كل زمن هو مدة، وكريفكا  (1987)ونعتمد يف حتليلنا هلذا النمط تصور كل من جاكندوف  (13)

الذي يرى فيه أن اجلذر املعجمي هو  (2010)يقرتح أن احلمول البسيطة يف اللغات الطبيعية محول مراكمة وتصور الفاسي 
 مصدر قراءة التعدد.

 .315 - 314، ص (1997)انظر كارلوطا مسيت  (14)
عية أدجمت يف واحد، أو جمموعة األحداث املفرعة أصهرت بعضها يف بعض لتكوين املقصود ابجملامعة جمموعة أحداث فر  (15)

 احلدث الرئيسي. وتقتضي القراءة اجملامعة يف تصور الفاسي الفهري تعددا يف املوضوع، لكن هذا التعدد يشبع حبمل واحد
ث فرعية، ويعرفها الفاسي الفهري بكوّنا وزِّع إىل أحدا / يف مقابل اجملامعة جند املوازعة وهي عبارة عن حدث رئيسي فرِّع

للمزيد من التفصيل انظر الفاسي )تقتضي محال متعددا يتم مبقتضاه توزيع املوضوع املتعدد على هذه احلمول املتعددة. 
 .(حول نظرية احلدث اجملموع Yu) 2001)، ويو (1999)الفهري 
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وقع جمموعا على التفاحة. أي أن األطفال اشرتكوا يف أكل تفاحة  (أ 7)نالحظ أن حدث األكل يف 
توافق ، هذا ابإلضافة إىل أن النكرة يفيد أن التفاحة واحدة )هذا ي(16)واحدة ال غري فتأويلها جمامع ابألساس

، ويبقى أتويلها على املوازعة ضعيفا ابملقارنة مع Landman(17)( 1996)مع مقياس اجملامعة عند لندمان 
الّت حتتمل أتويل املوازعة وأتويل اجملامعة أي أن كل طفل من األطفال أكل تفاحة، فوقوع  (ب 7)البنية 

احلدث بتعدد املوضوعات وهذا يتماشى احلدث على التفاحة تعدد بتعدد املوضوع اخلارجي األطفال، فتعدد 
أن التوزيع صورة التعدد. إن ما يؤكد التأويل املوازع يف هذه البنية هو صرفة اجلمع  (2000)مع تصور لندمان 

 .(18)يف الفعل الّت تؤول على أساس أّنا مجع له، وكل هذا يبني أن احلدث وقع أكثر من مرة
 

 . التعدد املكمم والتعدد الرتاكمي2.6
أي أن احملموالت  (1992)فرضية املراكمة عند كريفكا  تحليل الرتاكم والتكميم يف احلدث، نتبىنل

 . (19)يف احملموالت البسيطة مراكمة، ونعتمد خاصية احملدودية
لعد، أي بني أفعال تكون أحداثها مت التمييز يف اللغات الطبيعية بني حمموالت قابلة للعد وحمموالت غري قابلة ل

عدودة وهي ما يسمى وهي ما يسمى ابألحداث املكممة، وبني األفعال الّت تكون أحداثها غري ممعدودة 
 تناول املوضوع من زاويتني:ابألحداث الرتاكمية. ولتوضيح هذا التمايز ن

 البنية الداخلية للحدث -
 (:ب - أ 8)للنظر يف  توافق األحداث واملوضوعات -
 قفز زيد قفزة (أ (8)

 جريةجرى زيد جراي / (ب 
، كما ميكن أن تؤول على أن زيد قفز أكثر من مرة.  زيد قفز مرة واحدةعلى أن  (أ 8)تؤول البنية 

 قفزفال ميكن أن تؤول إال أتويال واحدا. وميكن أن نرجع هذا االختالف إىل كون  (ب 8)يف  جرى زيدأما 
حظ أن األفعال اللحظية ميكن أن تبىن فعال حلظيا، أما جرى فيعد من األفعال الّت تتسم خباصية االمتداد. نال

منها وحدات معدودة فنقول يف قفز قفزة. خبالف األفعال الدالة على االمتداد يف الزمن ) أفعال السريورات 
وأفعال اإلجنازات(، وإن كانت تبىن منها وحدات فهي تفيد النوع الذي ال يقبل التأويل احملدود. فالوحدات 

 .(20)لذلك ميكن عدها. يف حني العناصر غري املعدودة ليست كذلكاملعدودة تكون مبثابة حد، 

                                                 
 .(1996)مقياس اجملامعة عند لندمان  (16)
 هو صورة للتعدد. (2000)ندمان التوزيع عند ل (17)
 . 78، ص (2010) والفاسي الفهري، 84-61 ص ، ص(2008) للمزيد انظر بريسول (18)
يز يف احملموالت بني طبقتني جهيتني: طبقة حمدودة متثلها اإلمتامات واإلجنازات، وطبقة غري حمدودة متثلها احلاالت من (19)

 .(16 ، ص(2010)وبولت  316، ص (1997)للمزيد انظر كارلوطا مسيت  )واألنشطة 
 .314 - 313، ص. (1997)انظر كارلوطا مسيت  (20)
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ما خنلص إليه، هو أن األحداث الّت تشتق منها الوحدات املعدودة تتسم ابلتكميم ومنثل هلا بطبقة 
 األفعال اللحظية. أما األحداث املمتدة غري احملدودة فتوصف ابإلحالة على الرتاكم .

ع األفعال كما نبني موتكميمها ينعكس على املوضوعات الّت أتتلف إن التمييز بني تراكم األحدات 
 مع ات. إن هذا يتالءم. مبعىن جيب أن يكون توافق بني األحدث واملوضوع(10 - 9) يف حتليل البنيتني يف

وضوع حدث، مومفادها أن لكل حدث موضوع ولكل  (2001 - 1998 - 1992)قاعدة التوافق عند كريفكا 
لى األحداث. د بتعدد املوضوعات. مبعىن أن مسة التعدد يف املوضوعات تنعكس عوأن احلدث يتعد

كميم،كما يتبني من حتليل فاملوضوعات، إذن، تلعب دورا أساسيا يف إحالة األفعال على الرتاكم أو على الت
 .(10-9)البنيتني 

 
 هطل املطر (أ (9)

 ب( *هطلت قطرة مطر 
 سقطت قطرة مطر (10)

فهو يدل  (10)و (ب 9) يف قطرة مطرعلى الكتلة خبالف  (أ 9)يف  املطرارجي يدل املوضوع اخل
سقطت قطرة و هطل املطراألحداث. إذ نقول  على املعدود. هذا االختالف يف املوضوعات ينعكس على

هو تراكم جمموعة أحداث متتالية متفرقة غري قابلة للعد. يف  هطل . فالفعلهطلت قطرة مطروال نقول  مطر
 ميكن أن يتصف الفعل سقط ابالستمرارية ألنه فعل حلظي وليس فيه امتداد، وهذا ما ميكننا من بناء حني ال

نالحظ، إذن،  هطل هطلة. وال نقول يف سقط سقطة وحدات معدودة من هذه الطبقة من األفعال، نقول يف
كالمها يتصف ابإلحالة   طرمواملوضوع اخلارجي هطل ا. فالفعل مأن هناك توافقا سيميا بني الفعلني وموضوعيه
فيحيالن على  قطرة مطر واملوضوع سقط. أما الفعل قطرة مطرعلى الرتاكم، وهذا ما يربر حلن بنية هطلت 
 التكميم لكوّنا تتكون من وحدات قابلة للعد.

عدد[ يف املوضوعات. فاملوضوعات هي ]±إن خاصية الرتاكم والتكميم يف األحداث تقوم على مسة 
فإذا كان املوضوع غري معدود لكونه كتلة، فإن احلدت يكون غري حمدود، وإذا كان  ية احلدث.مقياس حمدود

عدد[يف املوضوع ]±يدل على كم لكونه قابال للعد فإن احلدث يكون حمدودا. ولتوضيح هذا التوافق بني 
 .(ب - أ 11)حمدود[ يف األفعال، ننظر يف ±و]

  
 غرست شجرا (أ (11)

  ب( غرست ثالث شجرات
على مجع معدود. فاملكون  (ب 11)يدل على اسم كتلة يف حني تدل  (أ 11)ا يف شجرنالحظ أن 

ثالث هو الذي نقل شجرا من الداللة على الكتلة إىل الداللة على مجع قابل للعد وقابل للتجزيء، ألن أصغر 
دودة، لذلك وحدة يف املعدود هي شجرة. فاملوضوع الداخلي ثالث شجرات يشكل وحدات منفصلة ومع
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ها الفرعية مرتاكمة وغري حمدودة ثفأحدا (أ 11)تؤول األحداث الفرعية يف البنية على احملدودية. عكس البنية 
 ألن املوضوع الداخلي شجرا يشكل كتلة. فاملوضوعات، إذن، هي دالة قياس، أي هي مقياس لعدد األحداث.

 .(12)ل ابلشك كميم يف احلدثبناء على هذا التحليل ميكن حتديد ثنائية الرتاكم والت
 معدود[-املوضوع ] ↔حمدود[  -احلدث ]+تراكم[ = ] (12)

 املوضوع ]+معدود[ ↔ تراكم[ =]+حمدود[ -احلدث ]
 ميكن تلخيص أمناط تعدد احلدث يف اللغة العربية يف اخلطاطة التالية. 

 
  أمناط تعدد احلدث 

 

 

 يلالتعدد الدال التعدد املعجمي التعدد الصريف
 

 

 األفعال واملوضوعات األفعال البسيطة األفعال املركبة
 

 

 تعدد مكمم - تعدد تراكمي تعدد جمامع التضعيف
 تعدد موازع -تعدد جمامع  تعدد موازع مهزة اجلعل
  تعدد عددي حركة املد

 

 

 تعدد خارجي تعدد داخلي تعدد داخلي
 
 
 .خاَتة7

 ألمناط تعدد احلدث وأتويالهتا املتباينة. وبينا أن التعدد قد يكون يف قدمنا، يف هذه الدراسة، حتليال
احلدث وقد يكون يف البنية املوضوعاتية. مثلنا لألول ابلتعدد الصريف والتعدد املعجمي ألنه مؤول من الفعل 

لق األحداث للتعدد الداخلي، مقابل التعدد اخلارجي لكونه ينتج عن تعا ذر الفعل، وهذا منوذجاملركب ومن ج
 ابملوضوعات الّت أتتلف معها، ومثلنا له ابلتعدد الداليل ألنه يؤول من البنية. 
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