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  معناهأثر متعلَّقات الفعل يف 
  

  )*(حممود احلسن. أ

من الثابت عند النحاة أن الفعل يعمل فيما يدلّ عليه لفظه، كاملصدر والفاعل 
واملفعول به، أو فيما كان وصفًا لواحٍد من هذه، سواء كان نعًتا أو حاالً، ألن 

قالً من زمان كما يعمل أيًضا فيما يقتضيه ع )١(الوصف هو املوصوف يف املعىن،
 ويعمل يف اجلار واجملرور ألهنما قد ُيؤديان الوظائف )٢(.ومكان وعلة وُمصاِحب

  .السابقة، كما سيظهر الحقًا
َضْرًبا وهو مصدر، وضارًِبا وهو : مثالً يقتضي النطُق به» َضَرب«فالفعل 

ء فاعل، وَمضروًبا وهو مفعول به، وزماًنا ومكاًنا، وعلّة ألن عامة أفعال العقال
 وُمصاحًبا وهو املفعول )٣(تكون حمكومة بغرض، وهذا الغرض ُجعل مفعوالً ألجله،

أما املتعلقات األخرى كاملستثىن والتمييز . معه، إضافة إىل ما كان وصفًا ملا سبق
وهي أضعف تأثًريا يف الفعل . والتوابع األخرى واملنادى فمختلَف يف العامل فيها

  .ورةالصَّريح من املتعلقات املذك
وإن التأمل يف العالقات التركيبية بني الفعل من جهة، ومعموالته من جهة أخرى، 

                                                           
 .جممع اللغة العربيةعضو اهليئة الفنية يف  )*(
  .٣٠١نتائج الفكر يف النحو ص :  السهيلي)1(
  .٧٠٦، ص ٢شرح الكافية، القسم:  األستراباذي)2(
  .٢٧٧: ١اللباب يف علل البناء واإلعراب :  ينظر العكربي)3(



  )٢(اجلزء ) ٨٤( اجمللد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٠٠

ويتمثَّل أثرها إما يف . ُيظهر أن تلك املعموالت تتحكَّم يف معىن الفعل وداللته
ختصيص حدوث الفعل، وإما يف تغيري معناه، وتوجيهه وجهة ُمخاِلفة ِلما هو عليه، 

  .وِلما يقتضيه يف أصل الوضع
وممن أشار إىل هذه احلقيقة عبد القاهر اجلرجاين، حني رأى أن أمساء اجلنس، 

من شأن أمساء «: وفيها املصادر، تتأثر بالوصف فتصبح أجناًسا متنوعة، قال
  فيصري الرجل الذي هو جنس واحد،،ع بالصفةتتنوَّ فت أنِصاألجناس كلها إذا ُو

 أنواًعا ، ورجل كاتب، شاعر ورجل،ورجل قصري،  رجل ظريف:ه فقلتإذا وصفَت
العلم واجلهل :  وهكذا القول يف املصادر تقول. منها شيئًا على حدة كلٌّعدُّخمتلفة ُي

جنًسا   فتجد كل واحد من هذه املعاين،والضرب والقتل والسري والقيام والقعود
 علم:  كقولك، علم كذا وعلم كذا: فإذا وصفت فقلت.كالرجل والفرس واحلمار

 وضرب ، وضرب شديد، وعلم خفّي، وعلم جلّي،لم مكتسب وع،ضروري
 انقسم اجلنس منها أقساًما ، وما شاكل ذلك، وسري بطيء،وسري سريع، خفيف

 .ه شعًباُبشعِّرقًا، وُته ِفقُفرِّف ُتل الشيء اجملموع املؤلَّثَها َملُوكان مثَ، وصار أنواًعا
   )٤(.» وأصل متعارف يف كل جيل وأمة،عندهم وهذا مذهب معروف

هذا ما ذكره اجلرجاين عن أثر الوصف يف جعل اسم اجلنس ينقسم أنواًعا 
وقد أردُت أن أعرضه هنا، ألنه يتصل بالظاهرة املقصودة، وُيسهم يف . متعدِّدة

التمهيد هلا وتوضيحها، فاملصدر الذي تتنوَّع دالالته بالوصف هو األصل الذي 
لوصف ُيفسِّر تنوُّع دالالت الفعل املشَتق منه اشُتقَّت منه األفعال، وتنّوع دالالته با

إضافة إىل أن كل ما ينطبق على املصدر ينطبق على الفعل . مبا ُيذكر من متعلقاته
  .املشتق منه، الشتراكهما يف الداللة على احلدث
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مث أشار اجلرجاين إىل أثر اجلار واجملرور واملفعول به يف التحكم مبعىن املصدر 
ومعىن هذا الكالم . ق بالصفاتفرَّ كما ُي،التق بالصِّفرَّصدر أن ُيمن شأن امل«: فقال

تعديتك بصار ،  الضرب بالسيف: فإذا قلت، فتراه جنًسا واحًدا)بْرالضَّ( :أنك تقول
؟  بالعصا  الضرب بالسيف غري الضرب: أال تراك تقول.له إىل السيف نوًعا خمصوًصا
  ألن، يف اسم الضرب ال يوجب اتفاقهما وأن اجتماعهما،تريد أهنما نوعان خمتلفان

  )٥(:ن يف ذلك قول املتنيب ومن املثال البّي.الصلة قد فصلت بينهما وفرقتهما
 ـي ال عُن فِ  والطَّ ،ىِعَب الَوغَ وا اللَّ وَتَوهَُّم

  

 ي املَيـدانِ  عنِ فِ َهيجاِء غَُري الطَّ  ـ 
  

 انقسام هث فيحُد وأن َي،ه يف نفسه صلة املصدر تقتضي اختالفَلوال أن اختالَف
 والطعن غري : ولكان يف االستحالة كقولك،كان هلذا الكالم معىن ع ملاوتنوُّ
 بأن ،إمنا كان كل واحد من الطعنني جنًسا برأسه غري اآلخر  فقد بان إذًا أنه.الطعن

 وهكذا احلكم يف كل شيء تعدى إليه .امليدان كان هذا يف اهليجاء وذاك يف
 وأن يكون املتعدي .املصدر يقتضي اختالفه الف مفعويل فاخت.املصدر وتعلق به

 ليس إعطاؤك الكثري :ذلك تقول  وعلى.إىل هذا املفعول غري املتعدي إىل ذاك
ليس إعطاؤك معسًرا :  وهكذا إذا عديته إىل احلال كقولك.كإعطائك القليل
 قد عرفت  وإذ.كثرك وأنت ُمِلذْلك وأنت مقل كَبذْ وليس َب.كإعطائك موسًرا

  )٦(.»هذا من حكم املصدر فاعترب به حكم االسم املشتق منه
ُيستخلَص من هذا أن اجلار واجملرور واملفعول به، وغريمها مما يتعلَّق به الفعل، 

وذلك . الوضع ُتسهم يف توجيهه وجهة ُمخاِلفة ِلما هو عليه، وِلما يقتضيه يف أصل
فه عن معناه الوضعي، وإكسابه  حدوثه، مع بقاء معناه الوضعي، وإما حبرإما بتخصيص
  .وفيما يلي عرض ألثر متعلقات الفعل يف التحكم مبعناه. دالالت جديدة

                                                           
  .٣٠٩: ٤ديوانه بشرح الربقوقي : املتنيب) 5(
  .١٩٤ -١٩٣دالئل اإلعجاز ص: القاهراجلرجاين، عبد ) 6(



  )٢(اجلزء ) ٨٤( اجمللد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٠٢

  :أثر الفاعل يف معىن الفعل
يتمثَّل أثر الفاعل يف ختصيص حدوث الفعل، أو َحْرفه عن معناه األصلي 

األصل مثالً يدل يف » حاَق«فالفعل . بإكسابه دالالت متنوعة، تبًعا لتنّوع الفاعل
حاَق به السوُء َيحيُق َحيقًا، إذا نزل به وأحاطَ، : على نزول الشيء بالشيء، ُيقال

 فإذا تغيَّر الفاعل ختصََّصت داللة )٧(.وال َيِحيُق املَكُر السَّيِّئُ إالّ بِأهِلِه: قال تعاىل
، وحاَق حاَق هبم العذاُب، وحاَق هبم األعداء، وحاَق هبم الشَّرُّ: الفعل، فُيقال مثالً

يف هذه األمثلة مل خيرج عن معناه األصلي، لكنه » حاَق«فالفعل . هبم القوُم
اكتَسَب يف كل مثال ختصيًصا من الفاعل، حبيث أصبح احلَيُق أجناًسا متنوِّعة، تبًعا 

. ليَس َحيُق القومِ كَحْيقِ األعداء، أو َحيق الَعذاب: وهلذا صحَّ القول. لتنّوع الفاعل
  .  الفعل يف هذه األمثلة يتحكَّم به الفاعل كما هو واضحوختصيص حدوث

وال يقف تأثري الفاعل يف الفعل عند التخصيص، بل يتعّداُه إىل َحْرف الفعل 
  : فُيقال. عن معناه األصلي، وإكسابه دالالت متنوعة، تبًعا لتنّوع الفاعل

  .لزَمُه واشَتدَّ:  حاَق به اجلوُع-
  .ي قَطَعحاَك أ:  وحاَق هبم السيُف-
  .َوَجب:  وحاَق هبم األمُر-

فالفعل يف هذه األمثلة احنَرَف عن معناه األصلي، واكتَسَب دالالت جديدة، 
إال أن احنرافه ال يعين أنه خرج عن معناه األصلي خروًجا ُمطلقًا، ألن . بتأثري الفاعل

يها الفعل تولَّدت من  املعىن األصلي َبِقَيت حاضرة، لُتشِعَر بأن املعاين اليت احنرف إلظالل
  .املعىن األصلي، وأُِخذَت منه

ذاَب الشَّحُم : يدلّ يف األصل على الذوبان وهو املَيع، ُيقال» ذاَب«والفعل 
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 ولكنه بتأثري الفاعل يتخصَّص، كما )٨(.ذَوًبا وذََوباًنا، إذا ماَع، أي سالَ عن مجود
ذَوُب الثَّلجِ أسَرُع من ذَوبِ : ذاَب الشَّحُم، وذاَب الثَّلُج، فيصّح القول مثالً: يف

وقد ينحرف عن معناه األصلي حني يتغّير الفاعل، فيدل على اشتداد احلَّر . الشَّحمِ
  )٩(:كما يف قول ذي الرمة
 هاى َصقَراتِِ مُس اتَّقَ إذا ذاَبِت الشَّ  

  

 ميِة ُمعبِلِ رِبِأفناِن َمربوعِ الصَّ   
  

  )١٠(:ول كما يف قول ابن املعتزُحنُّاشتدَّ َحرُّها، ويدلّ على الضعف وال: أي
 ييُت وذاَب جِـسمِ   ِل إذا بَ  رَُُّسأُ

  

 ي إلَيـهِ  ى بِ يَح َتسعَ لََعلَّ الرِّ  
  

  .ُمحق بعد عقل: ذاب الرجل، أي: أي هَزل وحنَل، ويدل على احلُمق كما يف قوهلم
، إذا َخَدع الرِّيُق يف الفَم:  يدل يف األصل على اخلفاء، ُيقال)١١(»َخَدع « والفعل 

 ولكنه يف التراكيب . توارى ومل َيظَْهر:َخَدَع مين فالنٌو. خفي يف احلَلقِ وغاَب
يكتسب دالالت متنوعة تبًعا لتنوع الفاعل، فيتخصَّص حدوثه كما مرَّ سابقًا، أو 

  :ينحرف عن معناه األصلي على النحو
  .زال َعَصب وظيف رجله:  َخَدع الَبعُري-
  .ختلَّق بغري ُخلُِقه:  وخَدع،لُهقلّ ما:  وَخَدع الرَّجلُ-
  .الَح وظََهر:  وَخَدَع السراُب-
  .بانَ مّرةً وَخِفَي أُخرى:  وَخَدع الطريُق-
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  .َدَخلَ يف ُجحرِه:  وَخَدع الضَّبُّ-
  .َدَخل يف ِكناسه:  وَخَدع الظُيب-
  .أخذ يف الرََّوغاِن:  وخَدع الثعلُب-
  .فَسد:  وخَدع الشيُء والطعاُم-
  .نقَص، وإذا نقَص َخثَُر، وإذا خثر أنَتَن: االرِّيُق َخْدًع وخَدع -
  .أمَسك ومَنَع: كان فالن ُيعطي مث َخَدع، أي:  ويقال-
  . قَلَّ مطَُره:اَخْدًع وخَدع الزمانُ -
  . نقص:ديناُرخدع الو -
  . إذا تلوَّن: والرَّأُيوخَدع الدهُر -
  .  مل َتنم:اوخَدعِت العُني َخْدًع -
  . غاَرت:عُني الرجلوخَدَعت  -
  .ما َمرَّت هبا :أي ه َنعسةٌ،وما َخَدعْت بَعينِ -
  .كَسَدت: اوَخَدَعِت السُّوُق َخْدًع -
  . ارتفع وغَال:وخَدع السعُر -

ُيالَحظ من األمثلة السابقة أن للفاعل أثًرا واضًحا يف توجيه الفعل، بإكسابه 
ن املعاينَ اليت اكتسبتها األفعال يف وقد ُيقال إ. معاينَ متنوعةً تبًعا لتنّوع الفاعل

فال ُيظنَّ أن املقصوَد من . وهذا صحيح. االستعماالت السابقة هي من قبيل اجملاز
بل املقصود تفسُري بعض ظواهره . مثل هذه اإلشارات اخلروُج على اجملاز أو إلغاؤه

 فتنقل اللفظ يف اللغة، وبيان أسبابه، ومعرفة العالقات اللغوية اليت تسود يف التركيب
أي إن هذه الدراسة ال تلغي اجملاز، بل تصّب يف توضيحه، . من احلقيقة إىل اجملاز
  .وبيان أسباب نشوئه
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  :أثر املفعول به يف معىن الفعل

ويتمثل . للمفعول به أثر واضح يف توجيه الفعل املتعّدي والتحكم مبعناه
صلي، قال عبد القاهر هذا األثر يف ختصيص حدوث الفعل أو َحرفه عن معناه األ

 وأن يكون املتعدي إىل ،املصدر يقتضي اختالفه فاختالف مفعويل«: اجلرجاين
  الكثَريَك ليس إعطاُؤ:ذلك تقول  وعلى.هذا املفعول غري املتعدي إىل ذاك

قد عرفت هذا من حكم املصدر فاعترب به حكم االسم  وإذ...  القليلَكإعطائَك
  )١٢(.»املشتق منه

ا يرى أن اختالف املفعول به يؤدِّي إىل اختالف الفعل، وعبَّر عن فاجلرجاين هن
ولكن حديثه . ذلك بأثر املفعول به يف املصدر الذي هو أصل للفعل واألمساء املشتقة

اقتصر على أثر املفعول به يف ختصيص حدوث الفعل دون َحرفه عن معناه األصلي، 
ء الكثري، مستدالً على أن الفعل خيتلف ُمَمثِّالً لذلك بالفرق بني إعطاء القليل وإعطا

وسيظهر من األمثلة التالية أن أثر املفعول به يف الفعل . معناه تبًعا الختالف املفعول به
ال يقتصر على ما ذكره اجلرجاين، بل يتعدَّى ذلك إىل َحرفه عن معناه األصلي، 

  .حيِّز اجملازوإكسابه معاين متنوعة، ُتخرِجه يف الغالب من حيِّز احلقيقة إىل 
 مثالً يدل يف األصل على اجتياز الشيء، ُيقال َعَبر النهَر َعْبًرا )١٣(»َعَبر«فالفعل 

ولكي يدل هذا الفعل على معناه األصلي جيب . قطََعه من شاطئ إىل شاطئ: وُعبوًرا
فإذا تغيَّر املفعول به، . أن يكون املفعول به من األماكن والبقاع ألهنا تصلح للعبور

 تغّيره حمصوًرا يف األماكن والبقاع، حافَظَ الفعل على معناه األصلي، مع اكتسابه وكان
َعَبر النَّهَر، وَعَبَر الَبحَر، وَعَبر : ختصيًصا جيعله متميًِّزا مع كل مفعول، وذلك حنو
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فالفعل مل خيرج يف هذه األمثلة عن . الطَّريَق، وَعَبر الصحراَء، وَعَبر الوادي، وغري ذلك
االجتياز، ولكنه اكتسب يف كل مثال ختصيًصا، فأصَبح أنواًعا متمّيزة، ألن عبور معىن 

النهر ليس كعبور الطريق أو عبور الصحراء، أي إن العبور يف كل مثال يتميَّز عن 
  .وهذا عائد إىل تنوع املفعول به كما يظهر من األمثلة. العبور يف بقية األمثلة

 خرج عن األماكن والبقاع، فإن الفعل ينحرف أما إذا تغيَّر املفعول به، حبيث
  : عن معناه األصلي ويكتسب دالالت جديدة، حنو

  .َيرفَْع َصوَته بقراءِته َتَدبََّره يف َنفسِه ومل: َعًرباَيعُبُره  َعَبر الكتاَب -
   ؟؟ وما هي م َوزُنها َنظَر كَ:وَعَبر املَتاَع والدَّراِهَم َيعُبُرها َعْبًرا -
  . َتَرَك ُصوفَه عليِه َسنةً:الكَبَش َيعُبُره َعًرباَعَبَر  و-
  .َزَجَرها:  وَعَبَر الطََّري-
  . فسَّرها:  وَعَبَر الرُّؤيا َعًربا-

فالفعل يف هذه األمثلة احنرف عن معىن االجتياز، واكتسب دالالت متنوعة 
  . لتنوع املفعول بهاتبًع

ن معناه األصلي خروًجا واحنراف الفعل يف هذه األمثلة ال يعين أنه خرج ع
ُمطلقًا، ألن ظالل املعىن األصلي تبقى حاضرة، لُتشِعَر بأن املعاينَ اليت احنرف إليها 

فهي معاٍن جمازية للفعل نشأت . الفعل تولَّدت من املعىن األصلي، وأُِخذَت منه
  .بتأثري املفعول به

 فهو يدل يف )١٤(»بَضَر«ومن أمثلة تنّوع داللة الفعل، بتأثري املفعول به، الفعل 
ولكنه يكتسب معاينَ متنوعة تبًعا . َضَرَبُه َضرًبا إذا َصَدَمُه: األصل على الصَّدم، ُيقال
فالضَّرُب يف . َضَربُت زيًدا، وَضَربُت احلََجَر، وَضَربُت الفََرَس: لتنوع املفعول به، فُيقال
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صَِّص بنوع املفعول هذه األمثلة مل خيرج عن حقيقته، مع أن وقوعه يف كل مثال قد ُخ
  .به، فأصَبح الضرُب أجناًسا خمتلفة، ولكنه على كل حال مل ينحرف عن معناه األصلي

عند ختصيصه، بل يتعدَّى ذلك » َضَرب « وال يقف أثر املفعول به يف الفعل 
  :إىل َحْرفه عن معناه األصلي، وإكسابه دالالت جديدة، حنو

  .َرَسب يف األرض َدقَّه حىت :َضَرَب الَوِتَد َيضرُِبه َضرًبا -
  . طََبَعه:وَضَرَب الدِّرهَم َيضرُِبه َضرًبا -
  .َيكِسُبُه وَيطلُُبُه:  وفُالنٌ َيضرُِب املَجَد، أي-
، أي )١٥(»لِ اإلبِ أكباَديِهوا إلَُبَرَض لَباٍءي قُ ما ِفونَُمعلَلو َي« ويف احلديث -

  .لركبوها وساروا إليه
  .ُه من ِعّدِة ِلقاحٍ يف إناء واحدَحلََب:  وَضَرَب اللََّبن-
  . أَي اذكُْر هلم وَمثِّلْ هلم)١٦(،الًثَم َمُهواضرِْب لَ:  تعاىللاوق -
  .فرضها وأوَجَبها:  وَضَرَب اإلتاوةَ-
  .ذََهَب لقَضاء حاجته:  وَضَرَب اخلَالَء-
  .أبَدى، أي خرج إىل البادية:  وَضَرَب األرَض-
  . هبااسَتقَسم:  وَضَرَب الِقداَح-
  .حاَزها:  وَضَرَب مناِقَب َجّمة-
  .بناها:  وَضَرَب اخلَيمةَ-
  .نَصَبُه وَهّيأُه:  وَضَرَب الفَخَّ-

وُيشار إىل أن أثر املفعول به يف ختصيص حدوث الفعل، أو َحْرفه عن معناه 
وهذا . األصلي، خاص بالفعل املتعدي دون الالزم، ألن الالزم ال ينصب مفعوالً به
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حنراف األفعال عن معانيها الوضعية يكون يف املتعدِّي أكثر من الالزم، أي يعين أن ا
أنه ُيمكن االتساع بالفعل املتعدِّي أكثر من الالزم، بتوظيفه ألداء معاٍن كثرية، ال 

 .يتَّسع ألدائها الفعل الالزم

  :أثر املفاعيل األخرى واحلال والنعت
به، كاملفعول املطلق، واملفعول األفعال عامة تشترك يف نصب ما عدا املفعول 

وهذه . فيه، واملفعول ألجله، واملفعول معه، وما كان حاالً أو نعًتا هلذه املفاعيل
وفيما يلي عرض . املتعلَّقات يتجلَّى أثرها يف ختصيص حدوث الفعل، دون تغيري معناه

وسيكون العرض موجًزا، . لوظائف هذه األمساء، وأثرها يف ختصيص حدوث الفعل
  . يث يكفي لتوضيح الظاهرة، وال يقود إىل االستطراد أو اخلروج عن املوضوعحب

  )١٧(:  ُيذكر يف التراكيب ألداء إحدى الوظائف التاليةفاملفعول املطلق
 فاملصدر هنا ناب )١٨(.وكَلََّم اُهللا ُموَسى َتكِليًما : توكيد الفعل، كقوله تعاىل-١

كراهية إعادة وإمنا عدلوا إىل املصدر . رار اللفظعن تكرير الفعل، ألن التوكيد يكون بتك
اللفظ بعينه، وألن الفعل الثاين مجلة، واملصدر ليس جبملة، فكان أخَصر وأبعد من 

ورأى األستراباذي أن املفعول املطلق ال يؤكِّد الفعل، بل يؤكِّد املصدر . التكرير
                                                           

شرح شذور الذهب : ؛ وابن هشام٢٦٢: ١اللباب يف علل البناء واإلعراب :  العكربي)17(
 وَسلُِّموا َتسِليًما: واملفعول املطلق يكون مصدًرا للفعل كما يف قوله تعاىل. ٢٢٦ص 

 َتَبتَّلْ إلَيِهو: يف قوله تعاىل، أو مصدًرا ُيالقي الفعلَ يف االشتقاق كما ٥٦األحزاب 
قََعَد ُجلُوًسا، ألن القعود : ، أو مصدًرا يالقي الفعل يف املعىن كقوهلم٨ املزمل َتبِتيالً

وذهب سيبويه ومن . وهذا مذهب املازين واملربد واألستراباذي. واجللوَس مبعىن واحد
. رمنصوب بفعل مقدَّتابعه إىل أن املفعول املطلق، الذي ال يكون على لفظ املصدر، 

  .٣٥٢ -٣٥١، صكافية، القسم األولشرح ال: ُينظر األستراباذي
  . من سورة النساء١٦٤ اآلية )18(
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  )١٩(.الذي هو مضمون الفعل، لكنهم مسَّوه تأكيًدا للفعل توّسًعا
وهذه الوظيفة ُيؤدِّيها املصدر .  بيان نوع احلدث الذي يتضمنه الفعل-٢

فاملصدر املوضوع . املوضوع على معىن الوصف، أو املصدر املقيَّد بوصف أو إضافة
األصلي  اسم مصوغ من املصدر: هوو.  مصدر النوععلى معىن الوصف هو
  )٢١(:  يف قول الفرزدق»ِسرية «  حنو )٢٠(.وقوعه عند للداللة على صفة احلدث

 َريةًي لَقَد ساَر ابُن َشيبةَ سِ     لََعمرِ
  

 ييلِ ظاِهرةً َتجرِ  أَرتَك ُنجوَم اللَّ   
  

ويغلب على هذا املصدر، حني ُيستعَمل مفعوالً مطلقًا، أن يكون موصوفًا أو 
َمن َخَرَج ِمَن «: ث الشريفي يف احلد»ِميتة  « حنوفمن املوصوف . مضافًا
 ومن املضاف حنو )٢٢(.» ماَت ِميتةً جاِهِلّيةً،َرَق اجلَماعةَ فماَتوفا، الطَّاعِة

  )٢٣(:يف قول عنترة» ِسطْوة«
 ،فَسطا َعلَيَّ الدَّهُر ِسطوةَ غاِدرٍ    

  

 وُدـُر َيبَخلُ تارةً، وَيجُ   ـوالدَّه 
  

ألن الِفْعلة للمصدر « ويصح ذلك، . وقد يكون جمرًَّدا من الوصف واإلضافة
صفات، كصفة احلُسن أو القُبح أو الشِّّدة أو الضَّعف أو غري املختّص بصفة من ال

: فاِجللسة ليست ملطلق اجللوس، ورّبما ُيذكَر بعدها ما ُيَعيِّن الَوصف حنو. ذلك
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  )٢٤(.»َجلَسُت جِلسةً: جِلسة َحَسنة، وربَّما ُيتَرك حنو
  األصليُّاملصدُرسَتعمل مفعوالً مطلقًا لبيان النوع، إضافة إىل مصدر النوع، وُي

فأَخذْناُهم أْخذَ َعزِيزٍ : كما يف قوله تعاىل، َموُصوفًا ُمضافًا أو، للثالثي اجملرد
وُيشار إىل . َشِديًدا: أي. )٢٦(َوبِيالً أْخذًا فأَخذْناُه: وَجلَّ عزَّ وقوله، )٢٥(ُمقَتِدرٍ

 :أن املصدر املوصوف قد ُيحذَف، وتبقى صفته قائمة مقامه كما يف قوله تعاىل
َربََّك كَِثًرياواذكُْر )ِذكًرا كثًريا: ، أي)٢٧.  

فُدكَّتا :  تبيني العدد، أي عدد مّرات حدوث الفعل، كما يف قوله تعاىل-٣
 وُتؤدَّى هذه الوظيفة إما باملصدر املوضوع للعدد، وإما مبصدر )٢٨(.َدكّةً واِحدةً 

 اسم :، وهو املّرةمصدرواملصدر املوضوع للعدد هو . موصوف مبا يدلّ على العدد
  )٢٩(.لع للداللة على عدد حدوث الف،مصوغ من املصدر األصلي

واملفعول املطلق املبيِّن للعدد إما أن يكون مصدر املّرة ذاته، مفرًدا أو مثنى أو 
ضربُته َضْربةً وَضْربَتني وَضَرباٍت، وإما أن يكون مصدًرا آخر : جمموًعا، حنو

وجييء أيًضا عدًدا صرًحيا . ضربُته َضرًبا كثًريا: حنوموصوفًا مبا يدلّ على العدد، 
                                                           

  .٣٤٨  صافية، القسم األول،شرح الك: اذياألستراب) 24(
  . من سورة القمر٤٢اآلية  )25(
  . من سورة املزمل١٦ اآلية )26(
  .٢٥٨التبيان يف إعراب القرآن ص :  والعكربي؛ من سورة آل عمران٤١اآلية ) 27(
  . من سورة احلاقة١٤ اآلية )28(
هذا  وُيصاغ .١٧٩: ١ شرح شافية ابن احلاجب: ؛ واألستراباذي٤٥: ٤الكتاب : سيبويه) 29(

، الدالّ على التام األصلي للفعل من املصدر» فَْعلة «على وزن،  للفعل الثالثي اجملرد،صدرامل
صاغ املرة للفعل ُي و،وَدورة وَصولة َضربة: وحنحدث حسِّّي تقوم به األعضاء واجلوارح، 

  .لّزاِئَر إكرامةً أكَرمُت ا:حنو بإضافة تاء يف آخر املصدر األصلي، فوق الثالثي اجملرد



  حممود احلسن.  أ-أثر متعلقات الفعل يف معناه 
  

٥١١

 أو غري مميَّز حنو )٣٠(،فاجِلُدوُهم ثَمانَِني َجلدةً: ُمميًَّزا مبصدر املرة حنو قوله تعاىل
  )٣١(:يف قول عمر بن أيب ربيعة» ألفًا « 

 اسِ عاِشقًا ي النّ وال أبَصَرت َعيناَي فِ   
  

 ا َصَبوُت لَها ألف   َصبا َصبوةً إالّ   
  

واملفعول املطلق املستعمل لتوكيد الفعل خيصِّصه، مبا ُيضفيه عليه من تأكيد 
حدوثه وتقوية معناه، وُيفهم هذا التخصيص بأن الفعل املؤكَّد يتميَّز عن غري املؤكَّد 

أما املستعمل لبيان النوع أو . يف أنه ال ُيساويه يف املعىن، وإن كان ال ُيخالفه فيه
فعل ختصيًصا واضًحا، ألنه ُيقيِّده هبيئة أو عدد، فُيصبح هبذا العدد فُيخصِّص ال

  .التقييد جنًسا قائًما بذاته متميًِّزا عن غري املقيَّد
.  املصدر املعلِّل حلَدث مشارٍك له يف الزمان والفاعل)٣٢(:  وهوواملفعول ألجله

 )٣٣(.املَوِت ذََرَيجَعلُونَ أصابَِعُهم ِفي آذانِهِم ِمَن الصَّواِعقِ َح: كقوله تعاىل
مصدر منصوب ذُِكر ِعلّةً جلَعلِ األصابِع يف اآلذاِن، وزمنه وزمن اجلَعل : فاحلَذَر

  . واحد، وفاعلهما أيًضا واحد
ويعمل الفعل يف املفعول ألجله، مع أن لفظه ال يدلّ عليه، ألنه يقتضيه عقالً 

مة بغرض، وهذا الغرض وإن مل يدلّ عليه لفظًا، ألن عامة أفعال العقالء تكون حمكو
والفعل حيتاج إليه كاحتياجه إىل . ُجِعل مفعوالً ألجله منصوًبا بالفعل الذي قبله

 واملفعول ألجله ُيخصِّص حدوث الفعل، وال ُيخرجه عن معناه )٣٤(.الظرف
األصلي، ألنه ُيقيِّد الفعل بعلّة حدوٍث، فُيصبح الفعل أجناًسا متنوعة تبًعا لتنّوع 

  .قيِّدهالعلة اليت ُت
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َبل :  بيان زمان حدوث الفعل كما يف قوله تعاىل)٣٥( وظيفته واملفعول فيه
وال ُتقاِتلُوُهم ِعنَد املَسجِِد :  أو مكانه كما يف قوله تعاىل)٣٦(،لَبِثَت ِمئةَ عامٍ

 ومن الواضح أن الظرف ال ُيغيِّر املعىن األصلي للفعل، بل خيصِّصه )٣٧(.احلَرامِ
فُيصبح الفعل أجناًسا متنوعة تبًعا لتنّوع الوعاء الزماين أو . ده بوعاءفقط، ألنه ُيقيِّ

  .املكاين الذي حيويه
، »مع« االسم الذي ينصبه الفعل بوساطة واو مبعىن )٣٨(:  هوواملفعول معه

 وهذه )٣٩(.فوَربَِّك لََنحُشَرنَُّهم والشَّياِطَني: ومنه قوله تعاىل. ِسرُت والنِّيلَ: حنو
ه واَو العطف، لذلك يصح يف االسم بعدها النصب على أنه مفعول معه، الواو ُتشبِ

واألمران جائزان، إال . كما يصح محله على أنه تابع معطوف على معمول الفعل
  . إذا ُنصَّ على املصاحبة، فعنَدئٍذ جيب النصب

ويعمل الفعل يف املفعول معه ألنه يدلّ عليه عقالً، كما يدل على املفعول 
إالّ أن عمله فيه مرهون بوساطة الواو، خبالف املفاعيل األخرى، . ملكانألجله وا

  .حيث ينصبها الفعل بال وساطة
واملفعول معه ُيخصِّص الفعل ألنه ُيقيِّد فاعله أو مفعوله ُمبصاِحب، فإذا تنوَّع 

  .املصاِحب تنّوعت داللة الفعل، دون أن خيرج عن معناه األصلي
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ة َمسوق لبيان هيئة الفاعل أو املفعول به وقت  وصٌف فَْضل)٤٠(:  هيواحلال
أما كوهنا هيئة للفاعل فعاّمة األفعال الالزمة واملتعدية . وقوع الفعل املنسوب إليها

تتساوى يف نصبها، وأما كوهنا هيئة للمفعول به فهذا من اختصاص الفعل املتعدِّي، 
  .ألن الفعل الالزم ال ينصب مفعوالً به وال هيئة له

احلال اًمسا نكرةً مشتقًّا، أو ُمؤوَّلةً بذلك، وتكون مبّينةً للهيئة كما يف وجتيء 
جاَء الناُس :  أو مؤكِّدةً لصاِحبها كما يف)٤١(،فَخَرَج ِمنها خاِئفًا: قوله تعاىل

 أو مؤكِّدة لعاملها )٤٢(،آلَمَن َمن يف األرضِ كُلُُّهم َجِميًعا: قاِطبةً، وقوله تعاىل
 والعامل يف احلال هو الفعل )٤٣(.فَتَبسََّم ضاِحكًا ِمن قَوِلها: ىلكما يف قوله تعا
وقد تقدَّم أن الفعل يعمل فيما يدلّ لفظه عليه، وفيما كان وصفًا . أو ما يف معناه

ومن الواضح أن احلال يف األمثلة السابقة أكَسَبت . لذلك سواء كان حاالً أم نعًتا
  .عة تبًعا لتنّوع احلال اليت قيَّدت فاعلَه أو مفعولهالفعل ختصيًصا، جعله أجناًسا متنوِّ

 تابع مشتّق أو مؤوَّل به، ُيفيد ختصيص متبوِعِه أو توضيحه )٤٤(:  هووالنعت
بِّحِ اسَم َربَِّك َس: يف قوله تعاىل» األعلى«فمثال املشتق . مبا يتضمنه من معىن

 فاضرِْب لَُهم طَرِيقًا:  تعاىليف قوله» َيَبًسا« ومثال املُؤوَّل باملشتق )٤٥(.األعلَى
. اليابِس: َيبَِس َييَبُس، اسُتعِمل هنا مبعىن اسم الفاعل:  فهو مصدر)٤٦(.ِفي الَبحرِ َيَبًسا
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فهو اسم ذات . مَررُت برجلٍ أَسٍد، أي شجاع: ومن اجلامد املؤوَّل باملشَتق قوهلم
  .اسُتعِمل مبعىن الصفة املشبَّهة

 عالمة اإلعراب، والعامل فيه هو العامل يف والنعت ُيطابق املنعوت يف
 فالنعت جييء مرفوًعا إذا كان نعًتا للفاعل أو نائبه، وجييء منصوًبا  لذلك)٤٧(املنعوت،

ونظًرا إىل أن النعت هو املنعوت يف املعىن، لذلك . إذا كان نعًتا ألحد منصوبات الفعل
  .ليه مباشرةجيوز حذف املنعوت، وإقامة النعت مقامه، وتسليط الفعل ع

 أن ، فتعبِّر عنه وُتؤدِّي معناهنعوت، مقام املتقوم اليت النعوت، يف وُيشترط
 َحّق النَّعِت : قال املَُبرِّد، عليه دون غريه، اليت يدلّ إطالقهاه،ب الصفات اخلاصة تكون من

 ،ريهغَ فيكون خاصا به دون ، وال يقع َموِقعه حّتى يدلّ علَيه، َبعد املَنُعوتيأِتيأن 
 ألنَّ طَوِيالً أَعمُّ ،َيُجز لَم » طَوِيلٌجاَءنِي«:  فإن قُلَت. جاَءنِي إنسانٌ طَوِيل:تقول

 جاَءنِي« : مث قُلَت، ُمَتكَلٌِّمإنسانٌ جاَءنِي : فإن قُلَت. فال يدلُّ علَيه،ِمن إنساٍن
كما  والنعت ُيخصِّص الفعل، )٤٨(. به على اإلنسانتدلّ ألنََّك ،جاَز »ُمَتكَلٌِّم

  .خيصِّصه املنعوت
* * * * *  

يتضح مما سبق أن متعلَّقات الفعل ُتؤثِّر يف معناه، ويتجلَّى تأثريها إما يف 
ختصيص حدوثه، وهذه الوظيفة تؤدِّيها عامةُ املتعلقات، وإما يف حرفه عن معناه 
األصلي، وإكسابه دالالت جديدة، وهذه الوظيفة يؤدِّيها الفاعل واملفعول به، كما 

  .هر سابقًا، واجلاّر واجملرور كما سيظهر فيما يأيتظ
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  :دور اجلاّر واجملرور يف توجيه معىن الفعل
وهذا التأثري . الفعل ُيظهر الواقع اللغوي أن اجلار واجملرور يؤثِّران يف معىن

يتجلَّى يف ختصيص حدوثه، كما هو شأن عامة متعلقاته، أو حرفه عن معناه 
   .ل واملفعول بهاألصلي، كما هو شأن الفاع

  : أثر اجلار واجملرور يف ختصيص حدوث الفعل-١
يكثر استعمال اجلار واجملرور يف التراكيب، حبيث يؤدِّيان وظيفة الظرف أو 

ويف مثل هذه احلاالت تنحصر . املفعول ألجله أو املفعول معه أو احلال أو التمييز
 معناه األصلي، ألن وظيفة اجلار واجملرور يف ختصيص حدوث الفعل، دون تغيري

وظائف األمساء السابقة تصّب يف ختصيص حدوث الفعل بزمان أو مكان أو سبب 
ومجيعها ال ُتخرج الفعل عن .  لفاعله أو مفعوله أو تفسري ملُبَهمأو مصاحب أو هيئة

  .امعناه األصلي، كما ظهر سابقً
على  ، قد يتعدى بعدة من حروف اجلر:نقل البغدادي يف خزانته أن الفعل

ها ُرظهِ وإمنا ُي،املعاين كامنة يف الفعل  ألن هذه،مقدار املعىن املراد من وقوع الفعل
 :ابتداء خروجك قلَت  أن تبني فأردَت »خرجُت« : حروف اجلر، فإنك إذا قلت

 وإن أردت أن . إىل املسجد:ه قلَتن انتهاَءبيِّفإن أردت أن ُت.  من الدارخرجُت
 على :وإن أردت أن تبني أنه مقارن لالستعالء قلت.  يف ثيايب:تبني ظرفه قلت

 وجيوز أن يكون . حبسامي:والصحبة قلَت  وإن أردت أن تبني املالبسة.الفرس
  )٤٩(.بعض هذه اجملرورات يف موضع احلال

 وإن كان ال -وُيشار إىل أن ختصيص حدوث الفعل باملتعلقات املذكورة 
خاصة بينها فروق، حبسب ما ُتضفيه  ُيكسُبه دالالت - ُيخرُجه عن معناه األصلي 
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َخَرج للحرب، وخرَج : فاخلروج يف مثل. تلك املتعلقات على الفعل من خصوصية
للعمل، وخرج رياًء، وخرَج مسرًعا، وَخَرج ُمبِطئًا، وخرج يف الليل، وَخَرج يف 

 إال - وإن مل جياوز معناه األصلي -النهار، وَخَرج إىل البادية، وَخَرج إىل السوق 
أنه قد اكتسب يف كل عبارة ختصيًصا جعلَه جنًسا متميًِّزا عن غريه يف العبارات 

وفيما يلي عرض موجز الستعمال اجلار واجملرور يف ختصيص حدوث . األخرى
  .وذلك حني يؤدِّيان وظائف األمساء اليت ُتخصِّص حدوث الفعل. الفعل

 اُهللا: قوله تعاىلوظيفته، كما مّر، بيان زمان حدوث الفعل كما يف فالظرف 
 ِعنَد فاذكُُروا اَهللا:  أو مكانه كما يف قوله تعاىل)٥٠(،َيَتَوفَّى األنفَُس ِحَني َموِتها

 ومن الواضح أن الظرف ال يؤثِّر يف املعىن األصلي للفعل، بل )٥١(.املَشَعرِ احلَرامِ
 أيًضا يف معىن ولذلك فاجلار واجملرور حني يؤدِّيان وظيفَته ال يؤثِّران. هو وعاء له

:  وقوله تعاىل)٥٢(،اشَتدَّت بِِه الرِّيُح ِفي َيومٍ عاِصٍف: الفعل، كما يف قوله تعاىل
إنَّ هذا لََمكٌر َمكَرُتُموُه ِفي املَِدينِة.)٥٣(  

 وظيفته، كما تقّدم، بيان سبب حدوث الفعل، دون تغيري واملفعول ألجله
ء هذه الوظيفة مل ُيَغيِّرا معىن الفعل، كقول فإذا اسُتعمل اجلاّر واجملرور ألدا. معناه

  )٥٤(:امرئ القيس
  *فجِئُت وقَد َنَضت ِلَنومٍ ِثياَبها * 
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: ومن أمثلة استعمال اجلار واجملرور، ألداء وظيفة املفعول معه، قوله تعاىل
ادُخلُوا ِفي أَُممٍ قَد َخلَت،)وهذا االستعمال مل ُيَغيِّر معىن . مع أَُمم:  أي)٥٥
  .خول، وإمنا قَيََّده ُمبصاِحبٍ فحسبالدُّ

فالَتقَى املاُء َعلَى أمرٍ : ومن جميء اجلار واجملرور، يف موضع احلال، قوله تعاىل
  . فاجلار واجملرور أدَّيا وظيفة احلال، ومل ُيغيِّرا معىن الفعل)٥٦(.قَد قُِدَر

، وَيلَبُسونَ أساوَِر ِمن ذََهبٍ:  قوله تعاىلالتمييزومن أمثلة أدائهما وظيفة 
يف املوضعني مع جمرورها بيََّنت » ِمن« فـ )٥٧(.ِثياًبا ُخضًرا ِمن ُسنُدسٍ وإسَتَربقٍ

  .وهي وظيفة التَّمييز. جنَس األساوِر والثِّياب
وُيشار إىل أن استعمال اجلاّر واجملرور، يف الوظائف السابقة، قد يتساوى هو 

 الِعلمِ، ِلطَلَبِ ِللِعلم، وسافَرُت طَلًَباسافَرُت  :ناواستعمال األمساء املُخصَّصة ألدائها، كقول
. التعبري عن سبب السَّفَر، يف التركيب السابقإذ يستوي املفعول ألجله واجلاّر واجملرور يف 

لكن أحياًنا ال جيوز التعبري عن تلك الوظائف باألمساء، ألن كالً منها ال ُيسَتعَمل إال 
 من استعمال اجلار واجملرور، دون األمساء، للتعبري عن ويف هذه احلاالت ال بّد. بشروط

جلسُت كتابةً، ألن أحد : للِكتابِة، وال ُيقال جلسُت: فُيقال مثالً. الوظائف السابقة
  .شروط املفعول ألجله، وهو كونه مصدًرا قلبيا، غري متحقِّق

 وظيفة فاجلاّر واجملرور، حني ُيستعمالن لتقييد حدوث الفعل، إما أن يؤدِّيا
ُيمكن أن ُتؤدَِّيها األمساء، وإما أن ُيؤدِّيا وظيفة تلك األمساء حني تعجز األمساء عن 

ويف كلتا احلالتني تنحصر وظيفتهما يف ختصيص . أدائها، مبا ُيالبُِسها من شروط
  .حدوث الفعل، وما جيري جمراه، دون إخراجه عن معناه األصلي
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  : الفعل أثر اجلار واجملرور يف تغيري معىن-٢
ال يقتصر دور اجلار واجملرور على تقييد حدوث الفعل، بزمان أو مكان أو 
سبب أو غري ذلك، بل يتعدَّى هذه الوظائف إىل نوع من االندماج بالفعل وما 
جيري جمراه، حبيث يؤثِّر اجلار واجملرور يف معىن الفعل، فُيخرجانه عن داللته 

  .وجيهات خاّصةاألصلية، وُيكِسبانه دالالت متنوعة، وت
وهذا األثر قد يستبّد به حرف اجلّر، فيكون هو املتحكم يف داللة الفعل، وقد 
. يرتبط بنوع االسم اجملرور، فيكون األثر هلذا األخري، وقد يكون األثر لكليهما مًعا

  .وفيما يلي تفصيل ذلك
  : أثر حروف اجلّر يف معىن الفعل-أ

الفعل «دالالت متنوعة، ألن حلروف اجلّر أثر واضح يف إكساب الفعل 
 معىن زائد على معىن املعدَّى باحلروف املتعدِّدة ال بّد أن يكون له مع كلّ حرف

 ولبيان هذا األثر أتناول جمموعة من األفعال مبيًِّنا ما حيصل )٥٨(.»احلرف اآلخر
  .ملعانيها، حبسب حرف اجلّر الذي تقترن به

سب حرف اجلر الذي يقترن به يكتسب دالالت متنوعة حب» َرِغَب«فالفعل 
  )٥٩(: يف التركيب، من ذلك

  .إذا أحبَُّه وأراَدُه ومالَ إليه:  َرِغَب يف الشَّيء-
  .تَركَه متعمًِّدا وَزِهَد فيه:  وَرِغب عن الشيء-

، خيتلف عن معناه »يف«اكتَسَب معًنى باقترانه حبرف اجلّر » َرِغب«فالفعل 
ا إىل أن الفعل واالسم اجملرور ثابتان يف ونظًر. »عن«حني اقتَرن حبرف اجلّر 

  .التركيَبني، فهذا يعين أن حرف اجلّر هو املسؤول عن اختالف معىن الفعل
                                                           

  .٢٦١: ١بدائع الفوائد : ابن القيم) 58(
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٥١٩

فهنا َتَغيَّر معىن الرغبة . ابتَهلُت إليه وَتضرَّعُت: رِغبُت إىل اِهللا، فمعناه: أما قولنا
بل إىل نوع احلرف ولكن َتغيَُّرُه ليس عائًدا إىل نوع حرف اجلّر وحَده، . أيًضا

، ما مل يكن االسم »إىل«ألن فعل الرغبة ال ُيسَتعَمل مع . وطبيعة االسم اجملرور مًعا
  .اجملرور ذا طبيعة جتعلُُه صاحلًا ليكون حمطًّا لالبتهال والتَّضرُّع

  )٦٠(:على النحو» َعلَى وَعن«يشيع اقترانه حبريف اجلّر » َصَبَر«والفعل 
  )٦١(.واصبِْر َعلَى ما أصاَبَك: احتَملُته ومل أجَزع، قال تعاىل: َصَبرُت َعلَى الشَّيء
  )٦٢(:َحَبسُت النَّفَس عنُه، قال جمنون ليلى: وَصَبرُت َعنِ الشَّيء

 وما َصَبَرْت َعن ِذكرِِك النَّفُس ساعةً     
  

 وإن كُنُت أحياًنا كَثًريا ألُوُمها     
  

. ل معناُه يف التركيب الثاينمل ُيطابق معناه يف التركيب األوَّ» َصَبَر«فالفعل 
  .وهذا عائد إىل تغيُّر حرف اجلّر الذي اقترن به

لكنه بتأثري حروف اجلر يكتسب جمموعة . الغفلة: أصل معناه» َسها«والفعل 
  )٦٣(:من املعاين، تبًعا للحرف الذي يقترن به، على النحو

. ُه عن غري علمتركَ: وَسها يف الشَّيء. غَفَل عنه وتركه عن علم: َسها عن الشيء
  .اشتغل به عن غريه: وَسها بالشَّيء. نظََر إليه ساكن الطَّرف: وَسها إىل الشيء

لكنه حني يقترن حبروف اجلر يكتسب . النطق: أصل معناه» قالَ«والفعل 
  )٦٤(: الذي يقترن به، على النحوتبًعا للحرفجمموعة من املعاين، 

  .اجتَهدُت: وقلُت فيه. افَتَريُت: وقُلُت عليه. أخَبرُت: وقُلُت عنُه. خاطَبُتُه: قُلُت له
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٥٢٠

لكنه حني يقترن . ترجيُع الناقِة صوَتها شوقًا إىل ولدها: أصل معناه» َحنَّ«والفعل 
  )٦٥(: الذي يقترن به، على النحوحبسب احلرفحبروف اجلر يكتسب عّدة معاٍن، 

  .  دََّص: وَحنَّ عنُه. نزع واشتاق: وَحنَّ إليه. َعطَف: َحنَّ َعلَيه
  )٦٦(: يكون معناه مع حروف اجلّر كما يلي» َخال«والفعل 

. فََرغَ له، مبعىن اشتغل به دون سواه: وَخال ِللشيء. انفَرَد به: َخال بالشَّيء
: وخال عن الشيء. اقَتَصَر: وَخال َعلى الشيء. َمَضى إليه وقصده:  إىل الشَّيءوَخال

  .راَح منهاست: َخال من الشيء. أرسلَُه، تربَّأ منه
وهذا األثر . مما سبق يّتضح أن حلروف اجلّر أثًرا واضًحا يف توجيه معىن الفعل

يتمثل يف إخراج الفعل عن معناه األصلي، وإدخاله يف عالقات لغوية جديدة، 
وكل ذلك يقود إىل االتساع يف استعمال الفعل، . يكتسُب هبا دالالت متنوعة

  . يف اللغةالذي ُيعدُّ سبًبا من أسباب االتساع
ومن مراجعة األمثلة السابقة يظهر بال ريب أن الدالالت اليت يكتسبها الفعل، 
باقترانه حبروف اجلر، إمنا هي حمصلة للتفاعل بني معناه األصلي واملعاين األصلية اليت 

  .تدلّ عليها تلك احلروف
ف من جند أن االنفراد بالشيء، يف املثال األول، مؤلَّ» َخال«ففي أمثلة الفعل 

، وااللتصاق الذي هو املعىن »َخال«اخللُّو، مبعىن الفراغ وهو املعىن األصلي للفعل 
االلتصاق اجملازي به يف اخلالء، :  أي أن معىن االنفراد بالشيء هو)٦٧(األصلي للباء،

  .أو االلتصاق به دون غريه
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  ).خلو(نفسه ) 66(
  .١٤٢: ٤املقتضب : ؛ واملّربد٣٠٤: ٢الكتاب : ينظر سيبويه) 67(



  حممود احلسن.  أ-أثر متعلقات الفعل يف معناه 
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 اخللّو الفراغ للشيء مبعىن االشتغال به دون سواه، مؤلف من: ويف املثال الثاين
 أي أن معىن الفَراغ )٦٨(مبعىن الفراغ، واالختصاص الذي هو املعىن األصلي لالم،

  .االختصاص به يف اخلالء، أو االختصاص به دون غريه: للشيء هو
واملُِضّي إىل الشيء الذي فُسِّر به اخللّو إىل الشيء، يف املثال الثالث، هو حمصلة 

 إذ ميكن التعبري عن املُِضّي إىل )٦٩(،»إىل«تص به ملعىن اخللّو، ومعىن االنتهاء الذي خت
  . االنتهاء إليه يف اخلالء، أو االنتهاء إليه دون غريه: الشيء بأنه

استعلى الشَّيَء دون : وَخال على الشيء، مبعىن اقتصر عليه، ُيعبَّر عنه بالقول
  وخال عن الشيء، مبعىن)٧٠(.هو االستعالء» على«غريه، ألن املعىن األصلي لـ

جتاَوَز الشَّيَء فخال منه، ألن املعىن األصلي : أرسلَُه أو تربَّأ منه، ُيعبَّر عنه بالقول
:  وَخال من الشيء، مبعىن استراَح منه، ُيَعبَّر عنه بالقول)٧١(هو اجملاوزة،» عن«لـ

 ومثل ذلك ُيقال )٧٢(هو االبتداء، » من«ابتدأ خلوَُّه بالشيء، ألن املعىن األصلي لـ
  .لة األخرىيف األمث
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  : أثر االسم اجملرور يف معىن الفعل- ب
ولبيان هذا األثر أتناول . لالسم اجملرور أيًضا أثر واضح يف حتديد معىن الفعل

 االسم حبسب طبيعةجمموعة من التراكيب الفعلية مبيًِّنا ما حيصل فيها ملعىن الفعل، 
  .اجملرور الذي يقترن به

 تبًعا لطبيعةعاين والتوجيهات املختلفة، يكتسب جمموعة من امل» َحَمل«فالفعل 
  )٧٣(: االسم اجملرور، على النحو

وَحَملَ َعلى . كرَّ وَهَجم: وَحَمل على عُدوِّه وِقْرنه. َحقََد: َحَملَ علَى زيٍد
  .أرََّش وأفَسد بينهم: وَحَمل على َبين فُالٍن. أجَهَدها: َنفِسِه

وألن . ني تركيب وآخراختلف معناه، كما هو واضح، ب» َحَمل«فالفعل 
الفعل وحرف اجلر ثابتان يف التراكيب السابقة، فهذا يعين أن تنّوع االسم اجملرور 

  .هو املسؤول عن تغيُّر داللة الفعل
  )٧٤(: تتنوع دالالته تبًعا لتنّوع االسم اجملرور على النحو» ارَتَبَك«والفعل 

. نَشَغل به ومل يكد يتخلَّص منها: وارَتَبَك يف األمرِ. َسقَطَ: ارَتَبَك يف الَوحلِ
  .عثر واضطََرب: وارَتَبَك يف اِحلبالِة. َتَتعَتع فيه: وارَتَبَك يف كالِمِه

  )٧٥(:يتحكَّم يف دالالته االسُم اجملرور على النحو» َرَتَع«والفعل 
  .أقاَم وتنعَّم وأكَل فيه وَشرِب ما شاء يف ِخصبٍ وسعة: َرَتَع فُالنٌ يف املَكان

 قياًسا على هذا املعىن كثٌري من املعاين اجملازية القريبة منه، اليت يعود ويتولَّد
إذا : رتَع فالنٌ يف رياضِ اهلوى: نشوؤها إىل اختالف طبيعة االسم اجملرور مثل

إذا احنرف : ورَتَع يف حطام الشَّهوات ويف املعاصي. أطلق لنفسه العنان واتَّبع َهواه
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وَرَتع يف َجميمٍ . إذا سار يف طلبه: يف رياض الِعلمورتَع . فخاض فيها وتلذَّذ هبا
النبت الكثري الذي يغطِّي وجه : إذا ذاق النعيم والشقاء، ألن اجلَميم: وَهِشيم

. تقلََّب فيِه أكالً وُشرًبا: وَرَتع فالنٌ يف مال فالٍن. النبت اليابس: األرض، واهلَشيم
  .اغتاَبه: وَرتَع فالنٌ يف ِحمى فُالٍن

  )٧٦(:أيًضا يكتسب عدة دالالت حبسب االسم اجملرور على النحو اآليت» َرَمى«والفعل 
: وَرَمى فالًنا بفاِحشٍة. نظر إليه: وَرَمى فالًنا بَِعيَنيِه. أصاَبه: َرَمى فالًنا بَسهمٍ

  .أذاقَُه وباهلا وحاَرَبُه: وَرَمى فالًنا َحبربٍ. اتََّهَمه هبا
  )٧٧(:ا، تبًعا لطبيعة االسم اجملرور على النحوتتنوع دالالته أيًض» ظَِفَر«والفعل 
وأراَد كَذا . َوَجَدها: وظَِفَر بالّضالِّة. غَلََبُه: وظَِفَر بعُدوِّه. لَِحقَه: ظَِفَر بَزيٍد

  .فظَِفَر به، أي نالَُه
. يتَّضُح من األمثلة السابقة أن لالسم اجملرور أثًرا واضًحا يف توجيه معىن الفعل

يف إخراج الفعل عن معناه األصلي، وإدخاله يف عالقات لغوية وهذا األثر يتمثل 
وكل ذلك يقود إىل االتساع يف استعمال . جديدة، يكتسُب هبا دالالت متنوعة

  .الفعل، الذي ُيعدُّ سبًبا من أسباب االتساع، ونشوء اجملاز يف اللغة

* * * * *  
 يف ختصيصه أو واخلالصة أن ملتعلقات الفعل عامة تأثًريا يف معناه، يتجلى

 ويف ضوء. متنوعة، تبًعا لتنوع متعلقاته حرفه عن معناه األصلي وإكسابه معاينَ
هذه احلقيقة ُيمكن فهم بعض األسباب اليت جتعل الفعل يدلّ على معاٍن متنوعة يف 

  .التراكيب التعبريية
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  املصادر واملراجع
:  دراسة وحتقيق.حلاجب شرح الرضي لكافية ابن ا):ه٦٨٦ت( األستراباذي، رضي الدين -

  .١٩٩٦، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض ١الدكتور حيىي بشري مصري، ط
 . خزانة األدب ولّب لباب لسان العرب):ه١٠٩٣ت ( البغدادي، عبد القادر بن عمر-

  .١٩٧٩، مكتبة اخلاجني، القاهرة ١عبد السالم حممد هارون، ط: حتقيق
الدكتور :  حتقيق.شرح املعلقات العشر: )ه٥٠٢ت ( علي أبو زكرياء حيىي بن:  التربيزي-

  .١٩٩٧، دار الفكر، دمشق ١فخر الدين قباوة، ط
حممود حممد شاكر، :  قرأه وعلق عليه.دالئل اإلعجاز: )ه٤٧١ت( اجلرجاين، عبد القاهر -

  .١٩٨٤مكتبة اخلاجني، القاهرة 
  .الدولية، الرياض، دون تاريخبيت األفكار . فتح الباري): ه٨٥٢ت ( ابن حجر العسقالين -
 . ارتشاف الضرب من لسان العرب):ه٧٤٥ت ( أبو حيان، حممد بن يوسف األندلسي-

  .١٩٨٨، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ١الدكتور رجب عثمان حممد، ط: حتقيق
عبد القدوس أبو صاحل، مطبوعات جممع اللغة : حتقيق. ديوانه): ه١١٧ت ( ذو الرمة-

  .١٩٧٣العربية بدمشق 
  ):ه٥٢٨ت( الزخمشري، جار اهللا حممود بن عمر -
  .١٩٦٥ بريوت . أساس البالغة-
ترتيب .  الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل-

  .مصطفى حسني أمحد، دار الكتاب العريب، دون تاريخ: وضبط وتصحيح
  .خ دار اجليل، بريوت، دون تاري. املفصل يف علم العربية-
الدكتور :  حتقيق. األصول يف النحو):ه٣١٦ت( ابن السراج، أبو بكر حممد بن سهل -

  .١٩٩٩، مؤسسة الرسالة، بريوت ٤عبد احلسني الفتلي، ط
الشيخ :  حتقيق. نتائج الفكر يف النحو):ه٥٨١ت(السهيلي، أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا  -

  .١٩٩٢، دار الكتب العلمية، بريوت ١ طعادل عبد املوجود والشيخ علي حممد معّوض،



  حممود احلسن.  أ-أثر متعلقات الفعل يف معناه 
  

٥٢٥

عبد السالم حممد :  حتقيق وشرح. الكتاب):ه١٨٠ت( سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنرب -
  .١٩٨٨، مكتبة اخلاجني، القاهرة ٣هارون، ط

  ):ه٦١٦ت( العكربي، أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني -
، دار ١عبد اإلله نبهان، طغازي طليمات و:  حتقيق. اللباب يف علل البناء واإلعراب-

  .١٩٩٥الفكر، دمشق 
   .١٩٨٧ بريوت، اجليلدار ،٢ طالبجاوي، حممد علي :حتقيق . التبيان يف إعراب القرآن-
  .١٩٧٨ اهليئة املصرية العامة للكتاب . ديوانه):ه٩٣ت ( عمر بن أيب ربيعة -
جارية، القاهرة، أمني سعيد، املكتبة الت: صححه. ديوانه: )ه.ق٣٢ت ( عنترة بن شداد -

  .دون تاريخ
شهاب الدين أبو :  حتقيق. املقاييس يف اللغة):ه٣٩٥ت( ابن فارس، أبو احلسني أمحد -

  .١٩٩٨، دار الفكر، بريوت ٢عمرو، ط
، ١عبد اهللا إمساعيل الصاوي، ط:  عين به. ديوانه):ه١١٠ت ( الفرزدق، مهام بن غالب -

  .١٩٣٦مطبعة الصاوي، مصر 
، دار ١ ط. بدائع الفوائد):ه٧٥١ت(ية، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد  ابن قيم اجلوز-

  .١٩٩٤البيان، دمشق وبريوت 
:  حتقيق. رصف املباين يف شرح حروف املعاين):ه٧٠٢( املالقي، أمحد بن عبد النور -

  .١٩٧٥حممد أمحد اخلراط، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق 
  :)ه٢٨٦ت (د أبو العباس حممد بن يزي  املربد،-
، الرسالة مؤسسة، ٢ ط،الدايل أمحد حممد الدكتور: حتقيق.  واألدبة اللغيف الكامل -

   .١٩٩٧ وتبري
  . الكتب، دون تاريخعاملعضيمة،  اخلالق حممد عبد: حتقيق. املقتضب -
مكتبة .  بشرح عبد الرمحن الربقوقيديوانه): ه٣٥٤ت ( املتنيب، أمحد بن احلسني -

  .دون تاريخالسعادة، مصر، 
  .عبد الستار أمحد فراج، مكتبة مصر، دون تاريخ:  حتقيق وشرح. ديوانه):ه٧٨ت ( جمنون ليلى -



  )٢(اجلزء ) ٨٤( اجمللد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٢٦

 . اجلََنى الداين يف حروف املعاين):ه٧٤٩ت ( املرادي، بدر الدين احلسن بن قاسم -
، دار اآلفاق اجلديدة، ٢الدكتور فخر الدين قباوة واألستاذ حممد ندمي فاضل، ط: حتقيق
  .١٩٨٣وت بري

بيت األفكار الدولية، . صحيح مسلم): ه٢٦١ت (  مسلم بن احلجاج النيسابوري-
  .الرياض، دون تاريخ

الدكتور حممد بديع الشريف، دار : دراسة وحتقيق. ديوانه): ه٢٩٦ت (  ابن املعتز-
  .١٩٧٨املعارف، القاهرة 

  .١٩٩٢ار صادر، بريوت ، د١ ط. لسان العرب):ه٧١١ت(ابن منظور، حممد بن مكرم املصري  -
عبد املعني : حتقيق. كتاب األزهية يف علم احلروف): ه٤١٥ت( اهلروي، علي بن حممد -

   .١٩٧١مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق امللوحي، 
  ):ه٧٦١ت ( ابن هشام، مجال الدين بن يوسف األنصاري -
، دار ٨بد احلميد، طحممد حميي الدين ع:  حتقيق.أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك -

  .١٩٨٦إحياء التراث، بريوت 
  .حممد حميي الدين عبد احلميد، مل ُتذكر دار النشر وتارخيه:  حتقيق. شرح شذور الذهب-
حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة : وشرح حتقيق  . الصدىوبل دى قطر النشرح -

  .١٩٩٢ وبريوتالعصرية، صيدا 
الدكتور مازن املبارك وحممد علي محد اهللا، :  حتقيق.يب مغين اللبيب عن كتب األعار-

  .١٩٧٢، ٣ط
  .مكتبة القدسي، القاهرة، دون تاريخ. ديوان املعاين): ه٣٩٥ت ( أبو هالل العسكري -
 مكتبة املتنيب، القاهرة، . شرح املفصل):ه٦٤٣ت( ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي -

  .دون تاريخ


