
أ 

  :المقـدمـة 

  

اإلبالغیة، وقد شغلت بنظامها الخاص  إن اللغة هي محور العملیة التواصلیة و

وحظیت بدراسة نحویة  .اهتمام الباحثین اللغویین القدامى والمحدثین على مر األزمنة 

  .والمعاجم   والموسوعات  وصوتیة وداللیة وأسلوبیة، فأفردت لها المصنفات اللغویة،

كم البنـاء أساسه الكلمة ، التي أقیمت علیها الدراسات الداللیة ، واللغة نظـام مح

فكانت المنطلق الرئیس ألشهر النظریات الداللیة ، و انصب اهتمام اللغویین على 

،  الذي تحدثه الكلمة ، و من تلك النظریات الداللیة نذكر " المعنى : "  األثر الداللي 

سیاقیة ، النظریة السلوكیة ، النظریة اإلشاریة ، نظریة الحقول الداللیة ، النظریة ال: 

النظریة الرمزیة و غیرها من النظریات التي بحثت في دراسة المعنى ، وتتبعت دالالته 

عبر األزمنة ، ورصدت أهم مظاهر التطور الداللي للمعجم اللغوي الخاص بأمة معینة 

.  

، لتنصب " الفعل " : ومن الوحدات اللغویة المشكلة للنظام اللغوي ، اخترت 

  . دون غیره " الفعل الحركي " دراستي هذه علیه ، و خصصت 

أفعال الحركة في دیوان من وحي : " وكانت هذه الدراسة موسومة بعنوان 

و من خاللها أقف على داللة الفعل الحركي " . األطلس لمفدي زكریا دراسة داللیة 

  .لى سیاق شعري بین القدیم و الحدیث و تطورها من سیاق معجمي إ

وما دفعني لهذا النوع من هذه المواضیع هو میلي للدراسات اللغویة عامة    و 

و كذا ما حضي به هذا النوع من الدراسات من أهمیة واضحة . للداللیة منها خاصة 

و ما زخرت به المكتبات من مؤلفات في هذا المجال ، و التي تمثل رصیدا لغویا 

  .معتبرا للباحثین 

سبب هو جدة الموضوع من ناحیة التناول ، حیث یتبع مناهج لغویة وأهم 

  . حدیثة تعتمد نظریات داللیة حدیثة 

وارتأیت في هذه الدراسة أن یكون النص الشعري الجزائري مجاال للتطبیق  و    

، ذلك الشاعر العظیم عظمة الثورة " من وحي األطلس لمفدي زكریا " بالضبط مدونة 

تي استلهم منها شعره البطولي الثائر ، بلفظه القوي الجزل  و بأحرفه التحریریة ، و ال

  .المدویة  التي تخترق جدار الصمت 

  



ب 

إن شعر مفدي بتنوع أغراضه الفنیة ، یفیض حركیة و حیاة ، وینم عن 

: شخصیة ثوریـة حماسیـة مفعمـة بروح البطولـة و الجهـاد ، وهذا  ما یتالءم و موضوع 

  .دراسة داللیة " الفعل الحركي " 

أما الخطة المتبعة في إنجاز هذه المذكرة فهي تنقسم إلى مدخل و ثالثة فصول     و  

  .خاتمة 

  :تناولت فیه تحدید المصطلحات البارزة في المذكرة بحسب الترتیب اآلتي : المدخل 

  تعریف الفعل  –أ 

  تعریف الحركة –ب 

  تعریف الداللة  –ج 

لمدخل  إزالة اللبس و الغموض عن تلك المصطلحات وقد حاولت من خالل هذا ا 

  .و تبیان دالالتها و مقاصدها ، لتتضح الرؤى لدى القارئ 

ثم أتبعت المدخل بثالثة فصول ، مصنفة تصنیفا بحسب المجال الداللي           

"Champs sémantique "  الذي تنتمي إلیه األفعال الحركیة ، .  

  :        ه أفعال الحركة االنتقالیة ، و ینقسم إلى أقسام هي و أما الفصل األول فعالجت فی

  أفعال الحركة االنتقالیة أفقیة االتجاه : أوال 

  الدالة على الذهاب  –أ                           

  الدالة على اإلیاب  –ب                          

  اه أفعال الحركة االنتقالیة رأسیة االتج:ثانیا             

  المتجهة إلى أعلى  -أ                           

   المتجهة إلى أسفل  -ب  

  أفعال الحركة االنتقالیة المطلقة : ثالثا              

وأما الفصل الثاني فخصصته ألفعال الحركة االنتقالیة المحددة ، و قد ارتأیت 

  : أن أقسمه إلى أربعة أقسام مرتبة كاآلتي 

  أفعال الحركة االنتقالیة القویة : أوال              

  أفعال الحركة االنتقالیة المنحنیة : ثانیا              

  أفعال الحركة االنتقالیة السریعة: ثالثا  

  أفعال الحركة االنتقالیة المرتبطة بموضع محدد : رابعا 

  أفعال الحركة االنتقالیة المرتبطة بوسط سائل –أ 



ج 

  تقالیة التي تنتهي إلى ثبات و استقرارأفعال الحركة االن -ب

  :و أما الفصل الثالث فیعالج أفعال الحركة الموضعیة ، و ینقسم إلى 

  أفعال الحركة الموضعیة القویة :  أوال 

  أفعال الحركة الموضعیة الترددیة:  ثانیا   

  أفعال الحركة الموضعیة الخاصة بالرأس وما به من أعضاء :  ثالثا 

  أفعال الحركة الموضعیة الخاصة بجارحة الید        :رابعا       

  أفعال الحركة الموضعیة بعضو القدم :  خامسا 

وتتمثل في المحطة األخیرة من محطات البحث ، و هي بمثابة المصب : الخاتمة 

الذي تنتهي إلیه روافد البحث و فصوله ، وفیها ألخص ما عزمت على الوصول إلیه 

  .أن كان الموضوع فكرة حتى وصل إلى ما هو علیه  وما حققته من نتائج منذ

ولقد حرصت في هذه الدراسة أن أنطلق من نظریات اللغویین القدامى 

  .وتأصیلهم للجانب الداللي، ثم أركز على الدراسات اللغویة الحدیثة 

فبدأت بتصنیف األفعال الحركیة وفقا لنظریة الحقول الداللیة ، ثم درست كل 

حقل الداللي الواحد على حدى ، بدءا بالداللة المعجمیة ، وذلك فعل من أفعال ال

بالعودة لمعجم لسان العرب البن منظور ، ثم استشهدت بالقرآن الكریم وحددت داللة 

  .الفعل الحركي داخل النص القرآني 

في النص الشعري ، معتمدة على النظریة " الفعل " ثم انتقلت إلى دراسة 

والمقصود " . الكلمة بمعزل عن السیاق ال معنى لها : " أن  السیاقیة و التي مفادها

  .من هذا النص أن للدال دالالت عدة و متنوعة خارج السیاق 

وقد تتحول الداللة الحسیة الحركیة التي وردت في ثنایا المعجمات  إلى داللة 

في التنوع  مجازیة بفعل السیاق داخل النص الشعري حتى أصل إلى دور السیاق

  .لي للفعل الحركي الدال

وهذه النظریة السیاقیة قد أضفت بي إلى تحدید السمات الممیزة للفعل الحركي 

انطالقا من استعماالته اللغویة و بالتالي یمكنني تحدید أهم مظاهر التطور الداللي 

  .للفعل الحركي 

وبعد دراسة كل مجال داللي ، أقوم بتلخیص أهم السمات والمالمح الداللیة 

ة و التي تفضي ـانطالقا من النظریة التحلیلیـة التكوینی. ل الحركة داخل جدول ألفعا

في األخیر إلى تحدید بعض العالقات الداللیة التي تربط أفعال المجموعة بعضها 



د 

عالقة الترادف ، عالقة التضاد ، عالقة االشتراك اللفظي  عالقة : و منها . ببعض 

  .التضمین 

تطبیقي أكثر من الجانب النظري ، إن لم أقل أن و قد ركزت على الجانب ال

  .من البحث تطبیق ، ما عدا المدخل فكان للتحدید االصطالحي  90%

  :و تطرقت في بحثي هذا للمستویات اللغویة اآلتیة 

 : المستوى النحوي  -1

نوع الفعل ، وزمنه   وجهته ، وصیغ الفعل المبنیة : وذلك من خالل     

ل ، الفاعلیة  والمفعولیة، واستعنت بها في تحلیل أبیات للمعلوم والمبنیة للمجهو 

المدونة نظرا لما تحدثه من أثر داللي وما تضیفه من حركیة داخل النص 

واألمر ذاته ینطبق على ظواهر المستوى الصرفي  والصوتي . الشعري

  .واألسلوبي 

 :المستوى الصرفي  -2

غة ، الصیغة صیغة المبال:و فیه وقفت عند صیغ الفعل و داللتها    

 .الممدودة ،و المقصورة ، واسم الفاعل ،و اسم المفعول ، و المشتقات 

 :المستوى الصوتي  -3

: ومن الظواهر الصوتیة التي حاولت الوقوف عندها و تقفي أثرها الداللي    

 .ظاهرة اإلبدال الصوتي ، و ظاهرة اإلشباع الصوتي 

  

ق ، الجناس اللفظي  المشاكلة وقد أشرت إلى جوانب أسلوبیة بالغیة مثل الطبا  

والمفارقة ، واالستعارة ، و التشبیه ،و أكثرها ورودا المجاز بأنواعه ، وقد تتبعت في 

دراستي هذه المنهج الوصفي التحلیلـي والذي یهتم بوصف الظواهـر اللغویـة و تحلیلها 

  .والوقوف عندها 

وخاصة الدینـي  وعدت في كثیر من األحیان إلى الموروث األدبي والثقافي  

والتاریخي وحتى السیاسي ، وهذا ما كان إال بإیعاز من النص الشعري الذي أحالني 

  .إلى مرجعیاته 

وهذا إن دل على شيء إنما یدل على أن مفدي قد نهل من معین ال ینضب   

  .یتمثل في الحضارة العربیة اإلسالمیة بكل تأثیراتها 

لة مني قصد البحث في تطور دالالت وما كان هذا الجهد المتواضع إال محاو   



ه 

الفعل الحركي من القدیم إلى الحدیث ، وذلك سعیا إلثبات الصلة الداللیة ، بین الداللة 

  ".االستعمال اللغوي " المعجمیة و الداللة الحدیثة 

  

وأما المصادر و المراجع على قلتها قد تنوعت بین القدیم األصیل و الحدیث    

الداللة و الحركة  لمحمد : "على الدراسات المعاصرة و منها والمعاصر، وقد اعتمدت 

الزمان الداللي لكریم زكي حسام " ، " علم الداللة ألحمد مختار عمر "، "محمد داود 

اللغة العربیة معناها و " ، " الفعل تعدیته و لزومه ألبي أوس الشمسان " ، " الدین 

المدخل "  " د وتوجیه لمهدي المخزومي ي النحو العربي نقف  "، " مبناها لتمام حسان 

العالقات الداللیة " ،  "لمحمد حماسة عبد اللطیف  لدراسة المعنى النحوي الداللي

"  " كتاب الفروق ألبي هالل العسكري" ، " والتراث البالغي لعبد الواحد حسن الشیخ 

الشعر ظواهر نحویة في " ، " قراءات في النص الشعري الحدیث لبشرى البستاني  

  " .الحر لمحمد حماسة عبد اللطیف 

  

و قبل أن أختتم  هذا البحث علي أن أوفي دین من كان خیر عون لي أستاذي   

بلقاسم دفة من أولى هذا البحث عنایة خاصة و تعهده منذ أن كان : المشرف الدكتور

فكرة غامضة حتى خرج إلى النور بإشرافه و توجیهاته القیمة ، وأشكر فیه رحابة 

دره و صبره الجمیل علي ، و ما بذله من جهده و وقته في سبیل أن نصل إلى ما ص

  . انتظرناه طویال 

  

  .و أسأل اهللا التوفیق و السداد   

  

  

  

  

  

  

  

  



و 
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