
 ملصادر الحاالت مقاربة صرفية داللية التعدد الصيغي

 123 صفحة (،2016) 10املجمع، العدد 

 مقاربة صرفية داللية :التعدد الصيغي ملصادر الحاالت

 *فاتحة شعنافي

 تلخيص:

تندرج هذه الورقة ملعالجة إشكالية تعدد الصيغ املصدرية من الثالثي املجرد املشتركة معنى، 

املختلفة مبنى. ونظرا لضخامة هذا املوضوع، وطبيعة هذه الورقة، سنقتصر على تعدد الصيغ 

املصدرية من طبقة أفعال الحالة. مفترضين أن لكل صيغة مصدرية داللة محددة، تجعلها تختلف 

الالت الصيغ التي ترد إلى جانبها، وتشترك معها في املعنى. وسندعم هذا االفتراض باستثمارنا عن د

 Yacobson( 1980ملجموعة من الطروحات الهامة عن داللة الحركات الواردة عند ياكبسون )

، 1991وبوستويفسكي ) Carlson( 1977(. كما سنستثمر طرح كارلسن )1987والسغروشني )

1995 )Pustejovsky( 1985، وكليبر )Kleiber  .بخصوص داللة الحالة 

املصدر قديما  صيغالتالي: نخصص الفقرة األولى ملقاربات تعدد الورقة منظمة على النحو      

أن تعدد الصيغ املصدرية يعود إلى اختالف اللهجات. وإلثبات أن هذا التعدد  تتثبأوحديثا، والتي 

يعود إلى اعتبارات داللية، نخصص الفقرة الثانية لدالالت حركات عين األفعال في اللغة العربية، 

موضحين أن الفتحة تتسم بخاصية التحييد، التي يمكن أن يقابلها وضع حركي. وتتسم الكسرة 

الوسم التي يمكن أن يقابلها وضع ساكن، مع فارق بينهما هو: أن الكسرة أقل  والضمة بخاصية

من الضمة. وسنتعرض في الفقرة الثالثة إلى داللة الحالة الساكنة والحركية. موضحين تبعا  اوسم

تعبر عن مميزات ثابتة، في حين تعبر الحالة الحركية عن  ب( أن الحالة الساكنة1985كليبر )ـ ل

لي أو عارض، يكون أقل التصاقا بالفرد. وسنبرز في الفقرة الرابعة الفروق الداللية حدوث مرح

 بين الصيغ املصدرية املتعددة املشتركة معنى املختلفة مبنى.

 . مقاربات تعدد الصيغ املصدرية1

 . مقاربة القدماء:1. 1

يار ر تعدد اللهجات، واملعتم معالجة تعدد الصيغ املصدرية املتعددة املشتركة في املعنى بمعيا     

 الصوتي.

هو: أن تختص صيغة بمستوى معين من االستخدام، ويكون استخدام صيغة أخرى املعيار اللهجي 

بخصوص َصْرع وِصرع، قال:  في إصالح املنطق السكيت في مستوى آخر. ومن ذلك ما قاله ابن

رع لغة تميم وكالهما مصدر صرعت". ِ
رع لغة قيس والص  وقال الفراء: كان الكسائي يقول في  1الصَّ

                                                           
 الرباط –كلية علوم التربية  -جامعة محمد الخامس * 

 .31م، 1970، القاهرة، دار املعارف، إصالح املنطقابن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحق،  1 
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ره هما لغتان.
ُ
ره والك

َ
ل ك 1الك

ْ
ُل ُبخال فالُبخ

َ
 للؤم، والفعل كفعل شِقَي اوقال سيبويه: "وقالوا بِخَل يبخ

ل كالُفْقر".
ْ
ل كالَفْقر والُبخ

ْ
وقال أيضا: "أنهم قالوا بخل  2وسِعَد، وقالوا بخيل وبعضهم يقول الَبخ

 
َ
ال وبعضهم قالوا َبخ

ْ
ل تستعمل في بيئة لغوية معينة، وتستعمل  3ال".ُبخ

ْ
ويعني ذلك أن الصيغة ُبخ

ل في بيئة أخرى. ويفيد ذلك عبارة "يقول بعضهم". 
َ
يل واألمثلة كثيرة نسوق منها على سبالصيغة َبخ

د".
ْ

د" و"ُرش
َ

  ......إلخ.الذكر ال الحصر: "َسَقم" و"ُسْقم" و"َرش

صيغ مخففة من بعض أو مثقلة عن بعض، وغالبا ما يكون املعيار الصوتي: وهو قول إن بعض ال

َعل". حيث الصيغة ساكنة العين تكون مخففة 
َ
ْعل" والبناء "ف

َ
ذلك في الصيغ املصدرية على البناء "ف

من الصيغة مفتوحة العين. والصيغة مفتوحة العين تكون مثقلة عن الصيغة ساكنة العين.  وأكثر 

وقوله   4في شرحه لقوله تعالى: ))قال تزرعون سبع سنين دأبا((. فراءما يكون هذا عند الكوفيين. فال

با وكذلك كل حرف فتح أوله وسكن ثانية فثقيلة 
َ

با، وقرأ بعض قرائنا وهو حفص سبع سنين دأ
ْ

دأ

 5جائز إذا كان ثانيه همزة أو عينا أو حاء أو خاء أو هاء.

: "أهل اللغة وأكثر النحويين يقولون كل ما كان الحرف الثاني منه حرف حلق جاز ابن درستويه وقال

َعر والَنهر والَنَهر".
َ

ْعر والش
َ

"فأما ما كان ثانيه حرفا من  ابن جني:وقال  6فيه التسكين والفتح نحو: الش

حروف الحلق فإنهم يقيسونهم ويقولون إن شئت فحرك وإن شئت فسكن ويجعلون األمر في ذلك 

 7مردودا إلى املتكلم.

 . مقاربة املحدثين:2. 1

أثار تعدد الصيغ املصدرية من الثالثي املجرد انتباه اللغويين املحدثين خاصة املستشرقين.      

وأسهمت تحليالتهم القائمة على املنهج املقارن للغات السامية في اإلجابة عن هذه الظاهرة بالتطور 

"وظيفة فصل )الصيغ( هي  Brockelmann (1977)بروكلمان  اللغوي. ويظهر ذلك من خالل قول 

وصف العالقات القائمة بينها، و التغيرات التي تطرأ عليها في الجملة، وشرح أسبابها ما أمكن ذلك، 

 8وتوضيح تطوراتها البعيدة، عبر التاريخ اللغوي".

                                                           
 .90نفسه،  1 

 .34، 4، القاهرة، الهيئة العامة للنشر )د. ت(، جالكتابسيبويه أبو بشر عمرو بن قنبر،  2 

 نفسه. 3 

 .47سورة يوسف، اآلية  4 

 .47، 2م، ج1955، القاهرة، دار الكتب، القرآنمعاني الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد،  5 

 .109، 2، القاهرة، دار إحياء الكتب )د. ت(، جاملزهرالسيوطي جالل الدين،  6 

 .306، 2م، ج1954، القاهرة، مصطفى حلبي، ملنصفابن جني أبو الفتح عثمان، ا 7 

 .83م، 1977، الرياض، جامعة الرياض، فقه اللغات الساميةكارل بروكلمان،  8 



 ملصادر الحاالت مقاربة صرفية داللية التعدد الصيغي

 125 صفحة (،2016) 10املجمع، العدد 

الظاهرة بالتحول الداخلي للصيغ املصدرية. ويتضح  Fleisch. H( 1966وحلل فليش هنري )      

 1ذلك من خالل قوله: "إن تاريخ اللغات السامية هو في جانب كبير منه تاريخ التحول الداخلي".

العربية بأنها أكثر اللغات السامية تمثيال لهذا النظام. قائال: " فالعربية مثال رائع للغة ذات  ويخص  

نظامها سام ولكن هذا النظام ال يتمثل في أية لغة سامية بمثل هذا التحول الداخلي، والحق أن 

الوضوح وذلك النمو. ولذا وجدنا من املفيد أن ندرسه هنا في ذاته على أنه قمة، دون أن نضعه في 

 2إطار سام".

أن تعدد الصيغ املصدرية ناتج عن تحوالت املصدر  Kurylowicz( 1962ويرى كرلوتش )     

ْعل" التاريخية. با
ُ
ُعل" كانت موجودة قديما في العبرية، وملا دخلت "ف

ُ
لنسبة له فالصيغة املصدرية "ف

ق...
ُ
ل
ُ
ر وخ

ُ
ذ

ُ
ُعل" محصورة في بعض االستعماالت مثل: ن

ُ
 إلخ.   شغلت وظيفتها، فبقيت "ف

إن أهم ما يمكن استنتاجه من هذه املقاربات لتعدد الصيغ املصدرية املشتركة في املعنى      

د وُر واملخت
َ

م وُسْقم( و)َرش ره( و)َسقَ
ُ
ره وك

َ
ل(...لفة في املبنى مثل: )ك

ْ
ل وُبخ

َ
ل وَبخ

ْ
د( )َبخ

ْ
و: إلخ ه ش

االهتمام بهذه الظاهرة والنظر إليها من الزاوية الصرفية، دون النظر إليها من الزاوية الداللية، 

ف عنها ات داللية سنكشلتفسيرها. إذ، األرجح هو أن كل تغيير صرفي لصيغة مصدرية يكون لالعتبار 

بربط الصيغ املصدرية بأفعالها. وقبل ذلك نجد أن من األجدى إبراز دالالت الحركات في اللغة 

العربية. ونقصد حركات عين الثالثي املجرد في املاض ي، باعتبارها الحركات الداللية، ليس حركة 

حركة فائه غير الفتح بخالف حركة الفاء، التي تعد حركة معجمية؛ إذ ال نجد في اللغة العربية فعال 

 العين التي تتعاقب عليها الفتح والكسر والضم. 

 . دالالت حركات عين أفعال الحالة:2

تبعا لياكبسون والسغروشني، تعد الفتحة في حركة محايدة غير موسومة، بخالف حركة الضمة       

 تقسيم النسق الحركي العربي إلىوالكسرة، فهما حركتان عاليتان موسومتان. وتبعا لذلك، يمكن 

قسمين: قسم "الوسم" ويضم الكسرة والضمة، وقسم "التحييد" ويضم الفتحة. وحسب هذه 

الخاصية، يمكن للفتحة أن تنحو نحو الضمة أو الكسرة، في حين ال يمكن للكسرة والضمة أن 

ي املقابل بتين بفتحة، فتنحوا نحو الفتحة، باعتبارهما حركتين عاليتين، إذ ال نجد ضمة وكسرة مشو 

  3نجد الضمة مشوبة بالكسرة والكسرة مشوبة بالضم.

                                                           
 .86م، 1966، بيروت، املطبعة الكاثولكية، العربية الفصحىفليش هنري اليسوعي،  1 

 .192نفسه،  2 

ورد عند ابن جني أن الفتحة املشوبة بالكسرة هي الفتحة التي قبلها اإلمالة نحو فتحة عين "عابد" و"عارف"، وذلك  3 

أن اإلمالة إنما هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، فتميل األلف التي بعدها نحو الياء لضرب من تجانس الصوت. 

عدها ليست ألفا محضة، وهذا هو القياس؛ ألن األلف فكما أن الحركة ليست فتحة محضة، فكذلك األلف التي ب
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 ويمثل السغروشني لهذا االنسجام الحركي كاآلتي.

         (1                 ) 

                                

 

 

ونفترض أن خاصية التحييد يقابلها وضع حركي، وخاصية الوسم يقابلها وضع ساكن، وأن هذا      

السكون يكون إما سكونا ظرفيا وتقابله الكسرة، أو سكونا مالزما وتقابله الضمة. ونستدل على داللة 

 الوضع الساكن الظرفي بكون الكسرة أقل موسومية من الضمة لالعتبارات التالية:

عنصر إقحام، فمثال حركة الوصل التي هي الكسرة تقحم في الحاالت التي تخرق قيود الكسرة  )1

لخ. ففي إ البنية املقطعية كاالبتداء بالساكن، كما يظهر في الكلمات مثل: "انقطع" و"استلم"....

 مثل هذه الكلمات تقحم الكسرة )وتدرج همزة قبلها( لتعديل البنية.

التي تتميز في جميع اللغات تقريبا بكونها غير  1ة كالحروف التاجية.( الكسرة يتم تنشيطها للمماثل2

 موسومة مقارنة بالصوامت األخرى.

ورغم هذه الخصائص ال يمكن عد الكسرة غير موسومة، خاصة بالنظر إلى توزيعها املقيد في اللغة 

 3ثم الضمة. وتتلوها الكسرة، 2العربية. وعليه تكون الفتحة هي الحركة املحايدة في العربية.

 وانطالقا من هذه الخصائص الداللية يمكن لنا أن نصوغ الصياغة التالية:

 وضع حركي تحييد _    (  أ.2)

 وضع ساكن غير مالزم وسم  ب.       

 وضع ساكن مالزم وسم  ج.     

                                                           
تابعة للفتحة، فكما أن الفتحة مشوبة، فكذلك األلف الالحقة لها. وأما الفتحة املمالة نحو الضمة فالتي تكون قبل 

اة" و"َدُعا"، و"غُزا". وكما أن الحركة أيضا هنا قبل األلف ليست فت
ُ
ة" و"الزك

ُ
حة ألف التفخيم وذلك نحو: "الصال

محضة، بل هي مشوبة بش يء من الضمة. فكذلك األلف التي بعدها ليست ألفا محضة ألنها تابعة لحركة صفتها، 

فجرى عليها حكمها. وأما الكسرة املشوبة بالضمة فنحو: "ِقبل" و"ُبيع" و"غيض" و"سيف" بضم وكسر الفاء. ابن جني 

 . 53-52)د. ت(، ، دار النشر )غ. م( وسر صناعة اإلعرابأبو الفتح عثمان، 

ذ.......( حيث يرتفع  -ص -وهي الحروف األسنانية واللثوية مثل: )س )coronal(الحروف التاجية أو الشمسية  1 

 طرف اللسان عن وضعه العادي.

 (.1979من األدلة التي تبين أن الفتحة حركة محايدة، أنها أول حركة يصدرها الطفل كما بين ياكبسون رووف ) 2 

 .134، 2002، البنية الصرفية للغة العربيةزاق تورابي، عبد الر  3 
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َعَل" تدلنا على وضع حركي قد يطول أو     
َ
تفيد هذه الصياغة أن الفتحة في الصيغة الفعلية "ف

ِعَل" تدلنا على وضع ساكن غير مالزم. وتدلنا الضمة في 
َ
يقصر. وأن الكسرة في الصيغة الفعلية "ف

ُعَل" على وضع ساكن مالزم. ونرجح أن دالالت هذه الحركات، يكون 
َ
على  لها تأثير الصيغة الفعلية "ف

دالالت الصيغ املصدرية البسيطة. فعندما ترتبط باألفعال مفتوحة العين، فإنها تصف وضعا حادثا 

يعبر عن حركية، قد تطول أو تقصر لكنها ال تكون مالزمة. وعندما ترتبط باألفعال مكسورة العين، 

عا مة العين، تصف وضتصف وضعا حادثا يعبر عن سكون غير مالزم. وعندما ترتبط باألفعال مضمو 

حادثا يعبر عن سكون مالزم. وبهذه الصياغة سنرصد دالالت الصيغ املصدرية، إضافة إلى استثمار 

 طرح كل من بوستويفسكي وكارلسن، وآخرين في مقاربتهم لداللة الحالة. 

 . دالالت الحالة3

في ثالثة أنماط هي: الحاالت  ( حسب بوستويفسكيAspectual typesتتحدد األنماط الجهية )     

وتحدد الحاالت كأوضاع ال تقيم عادة باملقارنة مع أوضاع  1( واالنتقاالت.Processوالسيرورات )

 (:3)ـأخرى. فهي بالنسبة له بنيات أحادية. ويمكن أن تقابلها حاالت ذات بنيات مركبة. ونمثل لهما ب

 ب. حالة                  أ.  حالة                   (3)

           

   

 ح      ح               ح ح 

عن النمط )أ( من الحاالت بالحاالت ذات املستوى الفردي  Carlson( 1977عبر كارلسن )     

((Individual-level ( وتكون مماثلة لألنواع الطبيعةKinds Naturel أو حالة "ثبوت" كما هو مقترح )

(. وتعبر عن مميزات ثابتة وممتدة. وعبر عن النمط )ب( من الحاالت 1990)من لدن الفاس ي الفهري 

ويكون مماثال بكيفية ما إلى املنتوجات، أو حالة  Stage-level)بالحاالت ذات املستوى املرحلي )

 "حدوث" كما اقترح الفاس ي الفهري.

االت املستوى الفرق بين هذين النمطين من الحاالت، بكون ح Kleiber( 1985ويلخص كليبر )

( Disposition( ومؤهالت )Attributesالفردي/الثبوت تعبر عن مميزات ثابتة وخصائص ومنسوبات )

                                                           
مختلفة وهي: الحاالت مثل:  (aspectual types)بين ثالثة أنماط أوضاع جهية للفعل  Vandler( 1967ميز فندلر ) 1 

( والسيرورات مثل: )رقص، وجرى.....( وتحدد كأوضاع متوالية 1)حزن، وفرح، وبخل...( وتحدد كأوضاع أحادية )ح

حيث 58، ح ن( واالنتقاالت وتقسم إلى إتمامات  مثل: )وصل، وبلغ....( وتحدد كأوضاع تقارن مع أخرى 1ومتماثلة )ح

، ح ن(. وإنجازات مثل: )رسم، وصنع....( وتحدد كذلك كأوضاع تقارن مع أخرى، 1تناسب مرحلة تطور التحول )ح

بيروت دار الكتاب  أفعال الحركة في إطار املعجم املولدداللة ، ح ن(. انظر أحمد بريسول، 1وتناسب نتيجتها )ح

 .51-50، 2013الجديدة، 
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الحدوث توافق واقعا يكون  تظهر على شكل سمات عامة. في حين أن الحاالت ذات املستوى املرحلي/

املستوى  بة ملحموالتبسبب خاصيته املرحلية، أقل التصاقا بطبيعة الفرد مما هو عليه الحال بالنس

 الفردي. 

يظهر من خالل هذه اآلراء أن داللة الحالة نمطان: نمط مالزم ونمط مرحلي يعبر عن حدوث      

( التي تم توصلنا إليها من خالل دالالت الحركات في اللغة 2عرض ي غير مالزم. وحسب الصياغة )

وحالة غير مالزمة،  1ون ناتجا عن مسبب.العربية، نقترح أن داللة الحالة ثالث أنماط: نمط مرحلي يك

وحالة مالزمة. وعلى ضوء هذا التمييز، سنرصد الفروق الداللية بين الصيغ املصدرية املشتركة في 

هنا هو: أية حالة أسبق عن  املعنى املختلفة في املبنى الدالة على الحالة. السؤال الذي يواجهنا

األخرى، هل الحالة الساكنة أم الحالة الحركية؟ وهل يمكن االنتقال من حالة إلى أخرى من جميع 

 طبقات أفعال الصيغ املصدرية؟ 

( بخصوص املتناوبات الحركية على 1986لإلجابة عن هذا السؤال نتبنى طرح الفاس ي الفهري )     

 بالتراكيب التالية:عين أفعال الحالة يمثل لها 

 َحَزَن الولَد  أ. (4)

 أحَزَن زيٌد الولَد  ب. 

 َحِزَن الولُد  ج. 

  أ. (5)
َ
َهل الفتاة

َ
 ذ

  ب. 
َ
 أذهل الولُد الفتاة

  ج. 
ُ
 ذِهلت الفتاة

تبين هذه األمثلة أن هناك تناوبا حركيا يقتض ي تغييرا تركيبيا وصرفيا، إذ إن األفعال مفتوحة       

. أ( أي في بنيتها جعل باإلبدال 5. أ( و)4العين في بنيتها املتعدية تدل على وضع في حالة، كما في: )

لجعل بالسابقة ( ويختلف عن أنواع الجعل األخرى؛ اApophonic causativeالحركي الصرفي )

الهمزة، أو "ست" أو التضعيف، سواء من حيث صرفها أو داللتها. ويفيد هذا الجعل الحركية التي 

. ب(. فالفعل في اللغة العربية يأتي على ثالثة أحوال: مفتوح العين 4يفيدها الفعل أْحَزَن كما في )

َعَل( ويكثر في األفعال الدالة على األوضاع الحركية مثل: "ضر 
َ
ِعَل( )ف

َ
ب" و"قتل". ومكسور العين )ف

ُعَل( 
َ
رَِح" و"َحِزَن". ومضموم العين )ف

َ
ويكثر في األفعال الدالة على األوضاع الساكنة الظرفية مثل: "ف

ُبَح". 
َ
ُرَم" و"ق

َ
 ويكثر في األفعال الدالة على األوضاع الساكنة املالزمة مثل: "ك

زمة في )ج( ما يجعلنا نطرح سؤاال: هل "َحِزَن" مشتق من وتقابل "َحَزَن" املتعدية في )أ( "َحِزَن" الال 

 "َحَزَن" أم العكس؟ 
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دافع الفاس ي الفهري عن فرضية أن الفعل املتعدي "َحَزَن" مشتق من الفعل الالزم "َحِزَن" ما يعني 

انتقال من الحالة الساكنة إلى الحالة الحركية. وتكون الفتحة ناتجة عن سيرورة اشتقاقية مستدال 

عدم إمكان بناء "َحَزن" للجعل ألنها عليه. وهذه السيرورة تمنعها من أن تطبق عليها سيرورات ب

 (:6اشتقاقية أخرى. ويزكي هذا الطرح لحن )

 أحزن زيٌد عمرا الولَد  *( 6)

َعَل" لقيد أحادية الجعل التالي:7يعود لحن )
َ
 ( إلى استجابة "ف

 1ال يوجد إال محمول جعلي واحد على األكثر.( في البنية املحورية ألية وحدة معجمية، 7)

ويعني هذا أن حَزَن وأحَزن مبنيتان للجعل. وأن معنى حَزنه وأحزنه "جعل شخصا حزينا" أو يحزن 

بمعنى الجعل على صفة غير ثابتة وإنما حادثة. وتكون الخاصية املستنتجة هنا هي أن داللة الهمزة 

َعل. وأن الحالة الساكنة سابقة عن الحالة الحركية في أفعل تقابلها داللة الفتحة على عين 
َ
ف

ويستقيم هذا مع أفعال الحالة النفسية من طبقة: حزن، وفرح، وغضب.......إلخ، إذ ال تستقيم 

داللة مالزمة الحالة من هذه الطبقة. ودليلنا على هذا أنه ال يوجد أفعال من هذه الطبقة مضمومة 

 العين.

لصيغ املصدرية الدالة على الحالة املتعددة املشتركة معنى، املختلفة . الفروق الداللية بين ا4

 مبنى

تتوفر في اللغة العربية الكثير من الصيغ املصدرية البسيطة الدالة على الحالة، املشتركة معنًى،      

ها. ناملختلفة بناًء عبر التناوب الحركي على فاء وعين الصيغة حتى بدت للكثير من الناس أن ال فرق بي

فأصبحوا يستخدمونها من غير أن يراعوا ما بينها من فروق دقيقة في دالالتها. وتتعدد هذه الصيغ 

ْعل
َ
ْعل -إما ثنائيا على األبنية التالية: )ف

َ
َعل( )ف

َ
ْعل -ف

َ
ْعل( )ف

ُ
ْعل -ف

ُ
َعل( أو ثالثيا على ا -ِفْعل( )ف

َ
ألبنية ف

ْعل
َ
َعل -التالية: )ف

َ
ْعل(.  -ف

ُ
 ف

 ثنائي:. التعدد ال1. 4

ْعل1. 1. 4
َ
َعل -. ف

َ
 ف

من الصيغ املصدرية التي تتعدد عبر التناوب الحركي بين الفتح والسكون على عين الصيغة ندرج      

 األمثلة التالية:

ْزع (8)
َ
َزع -أ. ف

َ
 ف

 َهَمع -ب. َهْمع 
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 َعَضد -ج. َعْضد 

ر 
ْ
ر    -د. َبث

َ
 َبث

َعل" العتبارات داللية، وليس لالعتبارات لهجية، وإن     
َ
ْعل" ترد إلى جانب "ف

َ
هناك ما يؤشر أن "ف

اشتركت الصيغتان في املعنى نفسه. وما يعزز هذا الطرح، أنهما ترتبطان بفعل ورد في املعاجم العربية 

 
َ
زَِع( و)َهَمَع وَهِمَع( و)َعَضَد َعِضَد(، و)َبث

َ
َزَع وف

َ
َر(. وإن كانت املعاجم لم تشر إلى أية بصورتين: )ف

ُ
َر َبث

ْعل" ترتبط بالفعل 
َ
صيغة ترتبط بمفتوح العين، أو بمكسورها، فالراجح أن الصيغ على البناء "ف

ِعَل". وهذا هو املطرد في اللغة العربية. وتجدر اإلشارة 
َ
َعل" بالفعل "ف

َ
َعَل"، وترتبط الصيغ على "ف

َ
"ف

بأفعالها ال ينطلق من نظرية أصل االشتقاق وأن الفعل أصل واملصدر إلى أن ربط الصيغ املصدرية 

مشتق منه، ولكنه ينطلق من اشتراك كل من الفعل واملصدر في العديد من الخصائص الداللية 

 1مثل خاصية التعدي واللزوم والخصائص الجهية.

ْعل" في سياق ارتباطها بالفعل مفتوح العين2حسب الصياغة )     
َ
وضعا حادثا يعبر  (، تصف "ف

َعل" في سياق ارتباطها بالفعل مكسور العين، 
َ
عن حالة حركية عبارة عن حدث عرض ي. وتصف "ف

وضعا حادثا يعبر عن حالة ساكنة غير مالزمة. أو حالة ساكنة مالزمة في سياق ارتباطها بالفعل 

ر" في سياق ارتب
ْ
ْزع" و"َهْمع" و"عْضد" و"َبث

َ
اطها باألفعال مفتوحة مضموم العين. وعليه تصف "ف

َر"، وضعا حادثا يعبر عن حاالت عرضية من نمط حاالت 
َ
َزَع" و"َهَمَع" و"َعَضَد" و"َبث

َ
العين، "ف

ب ِ
ْزع" عن حالة نفسية،  ، حيث تعبر 2املستوى املرحلي التي تعني الحدوث العارض، الناتج عن مسب 

َ
"ف

ر" عن حالة خروج البثور، 
ْ
وتعبر "َهْمع" عن حالة همع الدمع، و "َعْضد" عن حالة عضد العظم، و"َبث

 إلخ بوصفها أحداثا عارضة يمكن أن تؤول على أنشطة مثل: "رقص" و"جري"، و"سير"...

ْزع" و"َهَمع" إلى جانب "َهْمع" و"عَ      
َ
َزع" إلى جانب "ف

َ
َضد" إلى جانب "َعْضد" العتبارات وترد "ف

داللية؛ حيث يمكن استعمالها للتعبير عن هذه الحاالت عندما تكون ساكنة غير مالزمة. وفي هذا 

ر" إلى 
َ
زَِع" و"َهِمَع" و"َعِضد". وترد الصيغة "َبث

َ
السياق تكون مرتبطة باألفعال مكسورة العين: "ف

ر" للتعبير عن هذه الحالة الساكنة
ْ
التي أصبحت مالزمة لوجه الشخص؛ أي مالزمة البثور  جانب "َبث

َر".  
ُ
 للوجه. وفي هذا السياق تكون مرتبطة بالفعل مضموم العين "َبث

 ( على النحو التالي:8وعليه يمكن إعادة كتابة )  

ْزع: ]+ وضع حادث[ ]+ حالة نفسية[ ]+ حالة حركية عارضة[  أ.  ( 9)
َ
 ف

َزع: ]+ وضع حادث[ ]+ حالة   
َ
 نفسية[ ]+حالة ساكنة غير مالزمة[ ف

 َهْمع: ]+ وضع حادث[ ]+ حالة العين[ ]+ حالة حركية عارضة[ ب. 
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 َهَمع: ]+ وضع حادث[ ]+ حالة العين[ ]+ حالة ساكنة غير مالزمة[  

 َعْضد: ]+ وضع حادث[ ]+ حالة العظم[ ]+ حالة حركية عارضة[ ج. 

 حالة ساكنة غير مالزمة[َعَضد: ]+ وضع حادث[ ]+ حالة العظم[ ]+   

ر: ]+ وضع حادث[ ]+ حالة الوجه[ ]+ حالة حركية عارضة[ د. 
ْ
 َبث

ر: ]+ وضع حادث[ ]+ حالة الوجه[ ]+ حالة ساكنة مالزمة[  
َ
 َبث

َزع     
َ
ْزع" و"ف

َ
" تشتركان في معنى الحالة النفسية، وتختلفان اختالفا دالليا الذي يبدو هو أن "ف

جزئيا في أن الصيغة األولى تدلنا على حالة حركية عرضية، وتدلنا الثانية على حالة ساكنة غير 

ر" مع فارق هو أن 
َ
ر" و"َبث

ْ
مالزمة. وينطبق الش يء نفسه على "هْمع" و"َهَمع" و"َعْضد" و"َعَضد" و"بث

ر" تدلنا ع
َ
 لى حالة ساكنة مالزمة. "َبث

ْعل2. 1. 4
َ
ْعل: -. ف

ُ
 ف

من الصيغ املصدرية التي تتعالق عبر تناوب الفتحة والضمة على فاء الصيغة ندرج األمثلة      

 التالية:

ث (10)
ْ
ث -أ. َمك

ْ
 ُمك

 ُعْجز -ب. َعْجز 

ْره 
َ
ْره      -ج.  ك

ُ
 ك

".ابن ورد في معجم  
َ

ث
ُ
"، ومضمومها "َمك

َ
ث

َ
وترتبط  1سيدة الفعل "مكث" بصورتين مفتوح العين "مك

ْعل" املرتبطة 
َ
" وهو املطرد. وقياسا على ما فسرنا به "ف

َ
ث

َ
ث" بالفعل "َمك

ْ
الصيغة املصدرية "َمك

ث". فهي في هذا السياق، يمكن استعمالها للتعبير عن حالة عارضة. ونرج
ْ
َعَل" نفسر "َمك

َ
 حبالفعل "ف

" وهي في هذا السياق تصف وضعا حادثا يعبر عن حالة 
َ

ث
ُ
ث" ترتبط بالفعل "َمك

ْ
أن الصيغة "ُمك

 مالزمة؛ بمعنى مالزمة الشخص للمكان الذي يوجد فيه. 

 2وورد الفعل "عجز" بثالث صور؛ مفتوح العين "عَجَز" ومكسورها "عِجَز" ومضمومها "عُجَز".

عَ 
َ
ث" نفسر "َعْجز". ونفترض أن وترتبط الصيغة "َعْجز" بالفعل "ف

ْ
َل"، وقياسا على ما فسرنا به "مك

الصيغة "َعَجز" ترتبط بالفعل "َعِجَز" وهو املطرد. يبقى أن الصيغة "ُعْجز" هي التي ترتبط بالفعل 

 مضموم العين "َعُجَز". ويمكن استعمالها في هذا السياق للتعبير عن حالة العجز املالزمة للشخص. 
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ْره" حيث يمكن استعمال الصيغة األولى للتعبير وترد الصيغة ا
ُ
ْره" إلى جانب الصيغة "ك

َ
ملصدرية "ك

عن حالة نفسية تتسبب فيها عوامل خارجية ما يؤشر على حالة نفسية حركية عارضة، ويرجح 

ِرَه"، 
َ
ْره" بالفعل مكسور العين "ك

ُ
َرَه. كما نرجح ارتباط الصيغة "ك

َ
ارتباطها بالفعل مفتوح العين "ك

وفي هذا السياق تستعمل للتعبير عن حالة نفسية ساكنة غير مالزمة للفرد. ونستدل على هذا 

ه . حيث ال تقبل هذ(إلخ التفسير بكون "كره" من مصادر الحالة النفسية من طبقة: )حزن، وفرح، ...

ْره: ن اوآخرين، أ الطبقة دالليا الثبوت واملالزمة. كما نعزز هذا التفسير بم ورد عند األصفهاني
َ
لك

ْره: ما يناله من ذاته وهو 
ُ
هو املشقة التي تنال اإلنسان من الخارج فيما يحمل عليه بإكراه. والك

يعافه وذلك على ضربين: أحدهما ما يعاف من حيث الطبع، والثاني: ما يعاف من حيث العقل أو 

 1الشرع.

 حو التالي:( مع إبراز الفروق الداللية، على الن10وعليه يمكن إعادة كتابة )

ث: ]+ وضع حادث[، ]+حالة[ ]+ حالة عارضة[ أ.  (11)
ْ
 َمك

 ُمكث: ]+ وضع حادث[، ]+حالة[ ]+ حالة ساكنة مالزمة[  

 َعْجز: ]+ وضع حادث[، ]+ حالة داء[ ]+ حالة عارضة[ ب. 

 ُعْجز: ]+ وضع حادث[، ]+ حالة داء[ ]+ حالة ساكنة مالزمة[  

ْره: ]+ وضع حادث[، ]+  ج. 
َ
 حالة نفسية[ ]+ حالة حركية عارضة[ك

ره: ]+وضع حادث[، ]+ حالة نفسية[، ]+ حالة ساكنة غير مالزمة[   
ُ
 ك

ْعل3. 1. 4
ُ
َعل:  -. ف

َ
 ف

م -أ.  ُسْقم (12)  َسقَ

د 
ْ

د -ب.  ُرش
َ

 َرش

م" إلى جانب الصيغة "ُسْقم" لتعبير األولى  ونفسر هذه األمثلة بمعيار داللي؛ فقد وردت الصيغة "َسقَ

عن حالة داء غير مالزمة للفرد، بينما الثانية يمكن استعمالها للتعبير عن مالزمة السقم للفرد. 

رفيتين: صورتين صودليلنا على هذا التفسير، أن الفعل الذي ترتبط به الصيغتان ورد في املعجم ب

 وترتبط "َسَقم" بالفعل "سِقَم" وهو املطرد. وترتبط "ُسْقم" بالفعل "َسُقَم". 2"َسِقَم" و"َسُقَم".

د" ما تم تطبيقه على "َسَقم" و"ُسْقم". فقد وردتا في املعجم من فعل 
ْ

د" و"ُرش
َ

وينطبق على "َرش

َد".
ُ

د" و"ُرشد" تعبران عن حالة طبع، بينما  3بصورتين صرفيتين "َرِشَد" و"َرش
َ

مع فارق هو أن "رش

م" و"ُسقم" تعبران عن حالة داء. 
َ
 "َسق
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 ( مع إبراز الفروق الداللية على النحو التالي:12وعليه يمكن إعادة كتابة )

 َسَقم: ]+ وضع حادث[، ]+ حالة داء[ ]+ حالة غير مالزمة[ أ. (13)

 داء[ ]+ حالة مالزمة[ ُسْقم: ]+ وضع حادث[، ]+ حالة  

د: ]+ وضع حادث[، ]+حالة طبع[ ]+ حالة غير مالزمة[ ب. 
َ

 َرش

د: ]+ وضع حادث[، ]+ حالة طبع[ ]+ حالة مالزمة[   
ْ

 ُرش

ْعل4. 1. 4
َ
 ِفْعل: -. ف

من الصيغ املصدرية التي تتعالق عبر التناوب الحركي بين الفتحة والكسرة على فاء الصيغة      

 لتالي:ندرج املثال ا

ق14)
ْ
ق -(  َحذ

ْ
 ِحذ

( في املعجم بصورتين صرفيتين. ونفترض 14يرد الفعل الذي ترتبط به الصيغتان املصدريتان في )

َق(. وقياسا على ما فسرنا به الصيغ 
َ
ق( بالفعل مفتوح العين )َحذ

ْ
ربط الصيغة املصدرية )َحذ

ْعل( في سياق ارتباطها بالفع
َ
َعَل(، نفسر داللاملصدرية السابقة على البناء )ف

َ
ة ل مفتوح العين )ف

ق( بالفعل )َحِذَق(. وقياسا على ما فسرنا به داللة الصيغ 
ْ
ق(. ونربط الصيغة املصدرية )ِحذ

ْ
)َحذ

ق(.
ْ
 املصدرية التي ترتبط باألفعال مكسورة العين نفسر داللة الصيغة )ِحذ

 ( صرفيا ودالليا على النحو التالي:14وعليه يمكن إعادة كتابة )

َق: ]+ حالة حركية عارضة[15)
َ
ق مرتبطة بالفعل مفتوح العين َحذ

ْ
 (  َحذ

ق: مرتبطة بالفعل مكسور العين َحِذَق: ]+ حالة ساكنة ظرفية[       
ْ
 ِحذ

 . التعدد الثالثي2. 4

ْعل1. 2. 4
َ
َعل -. ف

َ
ْعل:   -ف

ُ
 ف

نى نفسه دريتين، في املعكشفت األمثلة عن توفر اللغة العربية على اشتراك أكثر من صيغتين مص     

 منها األمثلة التالية: 

ل .أ (16)
ْ
ل -َبخ

َ
ل -َبخ

ْ
 ُبخ

 ُجْحد -َجَحد -َجْحد .ب 

 ُحْمق -َحَمق -ج. َحْمق 

ل" لدواع داللية.  و     
ْ
ل" و"َبخ

ْ
ل" إلى جانب الصيغة "ُبخ

َ
الصيغة  نرجح ارتباطترد الصيغة "َبخ

د". ونرجح ارتباط الصيغة 
َ

ل" بالفعل "َبِخَل" وفي هذا السياق ينطبق عليها ما تم تطبيقه على "َرش
َ
"َبخ
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َل" استنادا إلى ما ورد 
ُ
ل" بالفعل "َبخ

ْ
ْعل  2واألشموني، 1عند املبرد،"ُبخ

ُ
وابن عصفور. "ومن أمثلة ف

َد 
ُ

ب لبا، وقبح قبحا  في الداللة على الحسن و القبح قولهم: حُسَن ُحْسنا وَرش
ُ
دا وطُهَر طهرا  ول

ْ
ُرش

ال...
ْ
َل ُبخ

ُ
ل" ما تم    3إلخ. ولؤم لؤما وحُمَق ُحمقا وَبخ

ْ
 وفي هذا السياق ينطبق على الصيغة "ُبخ

د".
ْ

 تطبيقه على "ُرش

ل" بالفع
ْ
َل". فقد طرح بوستويفسكي وهناك ما يدعم ربط الصيغة "َبخ

َ
 راتزر وك بعد كارلسنل "َبخ

 ه يمكن للحاالت املالزمة أو ذات املستوى الفردي أن تستعمل في تأويالت عارضة كقولنا:ما مفاده أن

ُبَر فجأة. وفي هذه الحالة يمكن ربط الحاالت التي تبدو مالزمة مثل الطبائع باألفعال مفتوحة العين 
َ
ك

َل". وفي هذا السياق يمكن اس
َ
ل" بالفعل "َبخ

ْ
َعَل". وعليه يمكن ربط الصيغة "َبخ

َ
غة تعمال الصي"ف

ل" للتعبير عن حالة عارضة، رغم أن األصل هو اللزوم. بمعنى أن هذا السلوك الذي هو الطبع، 
ْ
"َبخ

 يمكن أن يكون سلوكا آنيا.

ل، في سياق ارتباطها بالفعل مفتوح العين       
ْ
وينطبق على الصيغة "َجْحد" ما تم تطبيقه على َبخ

ل" في سياق ارتباطها بالفعل 
َ
"َجَحَد". وينطبق على الصيغة "َجَحد" ما تم تطبيقه على الصيغة "َبخ

" بالفعل "َجُحَد" ألنها "َجِحَد" كما ورد في املعاجم العربية. ونرجح ارتباط الصيغة املصدرية "ُجْحد

ل".
ْ
 من الطبائع وتقبل املالزمة. وبالتالي ينطبق عليها ما تم تطبيقه على الصيغة "ُبخ

ويأتي الفعل "حمق" في كتب القدماء على ثالث صور: مفتوح العين "َحَمَق" ومكسور العين       

"، و"َحَمق" ب"َحِمَق"، وهذا "َحِمَق"، ومضمومها "َحُمَق". ونرجح ارتباط الصيغة "َحْمق" ب"َحَمَق 

هو املطرد. ويبقى من املرجح ربط "ُحْمق" بالفعل "َحُمَق". وقياسا على ما فسرنا به داللة )أ( و)ب(، 

 يمكن تفسير )ج(. مع فارق هو: أ، )ج( تدل على حالة داء.

 ( على النحو التالي:16وانطالقا من هذا يمكن إعادة كتابة )

ل: ]+ وضع ح أ. (17)
ْ
 ادث[، ]+ حالة طبع[ ]+ حالة عارضة[َبخ

ل: ]+ وضع حادث[، ]+ حالة طبع[ ]+ حالة غير مالزمة[  
َ
 َبخ

ل: ]+ وضع حادث[، ]+ حالة طبع[ ]+ حالة مالزمة[  
ْ
 ُبخ

 َجْحد: ]+ وضع حادث[، ]+ حالة طبع[ ]+ حالة عارضة[ ب. 

 َجَحد: ]+ وضع حادث[، ]+ حالة طبع[ ]+ حالة غير مالزمة[  

 د: ]+ وضع حادث[، ]+ حالة طبع[ ]+ حالة مالزمة[ُجْح   

                                                           
 .133، 2م، ج1994، القاهرة، املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، املقتضبيد املبرد، أبو عباس محمد بن يز  1 

 .133، 2، بيروت، دار الكتاب، جشرح األلفيةاألشموني،  2 

 .133، 2، جاملقربابن عصفور علي بن مؤمن،  3 
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 َحْمق: ]+ وضع حادث[، ]+ حالة داء[ ]+ حالة عارضة[ ج. 

 َحَمق: ]+ وضع حادث[، ]+ حالة داء[ ]+ حالة غير مالزمة[  

 ُحْمق: ]+ وضع حادث[، ]+ حالة داء[ ]+ حالة مالزمة[  

 الخالصة

بينا في هذه الورقة أن تعدد الصيغ املصدرية البسيطة الدالة على الحالة يعود باألساس إلى     

اعتبارات داللية؛ حيث كل صيغة تعبر عن داللة محددة، ومختلفة جزئيا عن دالالت الصيغ 

املصدرية التي تشترك معها في نفس املعنى. فعندما ترتبط الصيغة املصدرية بفعل الحالة مفتوح 

العين تأخذ تأويال على حالة حركية عارضة ناتجة عن مسبب، وعندما ترتبط بفعل حالة مكسور 

العين، تأخذ تأويال على حالة ساكنة غير مالزمة، وحين ترتبط بفعل بمضموم العين، تأخذ تأويال 

 على حالة ساكنة مالزمة هي األصل.

ذ يمكن التعبير عن الداللة نفسها وال تختص صيغة مصدرية معينة بالتعبير عن داللة معينة، إ

م مرتبطة  َعل( مثل: َسقَ
َ
بصيغ مختلفة البناء: مثل التعبير عن داللة حالة مالزمة ظرفية بالصيغة )ف

ق 
ْ
ِرَه، أو بالصيغة )ِفْعل( مثل: ِحذ

َ
ْره مرتبطة بالفعل ك

ُ
ْعل( مثل: ك

ُ
بالفعل َسِقَم. أو بالصيغة )ف

أنه ال يمكن االنتقال من داللة إلى أخرى من جميع طبقات الصيغ  مرتبطة بالفعل َحِذَق .... كما بينا

املصدرية؛ إذ يمكن االنتقال من حالة ساكنة مالزمة من طبقة املصادر التي تعبر عن حاالت نفسية 

والحاالت الطبائع، إلى حالة حركية عارضة، وال يمكن االنتقال إليها من طبقة الحاالت العاهات. كما 

ال من حالة حركية عارضة إلى حالة ساكنة مالزمة من طبقة الصيغ املصدرية الدالة ال يمكن االنتق

 إلخ.. ..على حاالت نفسية مثل: حزن وفرح وغضب
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