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  :أفعال الحركة االنتقالیة أفقیة االتجاه: أوال

  

  :الدالة على الذهاب - أ

، مرتبة ترتیبا هجائیا، والمالحظ أن  تتألف هذه المجموعة من سبعة أفعال

الحركة، االنتقـال، اتجـاه "  :القاسم المشترك ألفعالها یتمثل في بعض المالمح نحو

  .المح ممیزة خاصة بهثم ینفرد كل فعل بم" ، الذهاب والمضي  الحركـة

  

  

  

 
 الفعـــل المـــادة

 )یبـرح : بـرح (  ب ر ح 01

 )یخـرج : أخرج (  خ ر ج 02

 )یذهـب : ذهب (  ذ هـ ب 03

 )یـروح : راح  (  ر و ح 04

 )ینطلـق: انطلق (  ط ل ق 05

 )یمضي : مضى (  م ض ى 06

 )یولـي : ولـى (  ول ى 07
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  ):بـرح ی: بـرح ( ب ر ح  -1

یقع الفعل برح في مجال الحركات االنتقالیة ذات االتجاه األفقي، وتدور داللة 

الزوال عن المكان ومفارقته ؛ جاء في لسان العرب : مادته في المعجمات حول معنى 

ي فِ  ارَ صَ وَ  هُ نْ عَ  الَ زَ : يْ أَ  هُ انَ كَ مَ  حَ رَ بَ : كَ لِ وْ قَ  رُ دَ صْ مَ  احُ رَ والبَ  الَ زَ : ا وحً برُ  ا وَ حً رَ بَ  حَ رَ بَ : " 

  . )1(" ا هَ قَ ارَ فَ  َض رْ األَ  حَ رَ بَ  وَ  احِ رَ البَ 

 نْ لَ فَ : " وقد ورد هنا الفعـل في القـرآن الكریـم بالداللـة نفسهـا في قولـه عـز وجـل 

  . )2(" ي بِ ي أَ لِ  نَ ذَ أْ ى یَ تَّ حَ  َض رْ األَ  حَ رَ بْ أَ 

هو حسي، ومنها وقد استعمل مفدي زكریا هذا الفعل بدالالت متعددة، منها ما 

  :ما هو مجازي ، وهذا ما یظهر في األبیات اآلتیة 

  :الداللة الحسیة  - أ

  :              یقول مفدي

 )3(ىـرَ ا الحَ نَ ادُ بَ كْ أَ  انِ طَ وْ ى األَ لَ إِ  ادَ عَ وَ  اسنَـ دْ قُ وَ  ودِ دُ الجُ  َض رْ وا أَ حُ ارِ ن بَ إِ وَ 

  

أرض " ث والمتمثلـة في  وأول ما یلفت االنتبـاه في هذا البیت دوال األمكنـة الثال

مركب إضافي، یوحي باألصالة ألن " أرض الجدود " و". الجدود، قدسنا، األوطان 

، ألحق بهما " قدسنا وأكبادنا " تلك األرض ملكیة خاصة متوارثة ألصحابها، والدالیـن 

  .لیوحي بانصهار الذات ضمن الجماعة" نـا " ضمیر المتكلمین

، وتحمل مادته داللة " لْ اعِ فَ " على صیغة "بارحوا : " وقد ورد الفعل في قوله 

في اللغة العربیة تأتي "  لْ اعِ فَ " وتركه تركا حسیا، والصیغة " األرض " المغادرة للمكان 

  .في بعض السیاقات، إن لم نقل أكثرها للداللة على المشاركة

ألرض، ، والتي توحي بالوجود القبلي في ا"العودة " فمصدره " عاد " أما الفعل 

وهي حركة انتقالیة أفقیة دالة على اإلیاب، في مقابل الحركة الدالة على الذهاب، 

                                                 
  ).ب ر ح(، مادة  02/408ابن منظور، لسان العرب ، : ینظر  (1)
  .80سورة یوسف، اآلیة  (2)
  .120، ص1976، 1مفدي زكریا ، من وحي األطلس ، دار األنباء ، الرباط ، ط  (3)
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، مما یشكل تضادا اتجاهیا، بین الفعلین " بارحوا : " والمتمثلة في الفعل في قوله

  )4(.المذكورین 

  :ویقول

  

  

إذ " موسى علیه السالم : " یستحضر الشاعر اسما من ذاكرة التاریخ اإلسالمي

لما " یبرحون : " یقترح على قومه مغادرة دیارهم، وقد استعمل مفدي الفعل في قوله

  .یحمله من داللة ترك المكان تركا مادیا، وهذا ما اصطلح علیه باالنفصال المكاني

 داللة الترك التي تتمثل في العالقة السلبیة" یبرحون "  :ویحمل الفعل في قوله 

   )2(.بین الفاعل والمفعول به، وكأن حركة الفاعل مبتعدة عن المفعول به

 :الداللة المجازیة    -  ب

  

 )3( نِ ـنَ المِ  دَ الِ ا خَ ینَ فِ  تَ لْ ازِ مَ ا، وَ مً وْ یَ  انَـ حَ انِ وَ جَ  حْ رَ بْ تَ  مْ لَ  دُ مَّ حَ ا مُ یَ وَ 

  

، والتي "یا " مستعمال أداة النداء " محمد الخامس " ك یخاطب الشاعر المل

تستخدم لنداء المتوسط والبعید، ألنها تنتهي بصوت یعین المنادي، إلیصال ندائه إلى 

. )5( ، وهذا استعمالها في العادة كما أشار النحاة )4(المنادى البعید عنه حقیقة أو حكما

حسیا أو معنویا، ألنه قد ینزل البعید  ولكن الشاعر استخدمها في النداء القریب قربا

فالملك مقرب  )6(منزلة القریب فیستعملها إشارة إلى أنه قریب المكانة وأنه نصب العین

  .وجدانیا من الشاعر، لما یكنه هذا األخیر من عواطف المحبة واإلجالل له

                                                 
  .103، ص 1998،   3أحمد مختار عمر،علم الداللة، عالم الكتب، القاهرة ، ط: ینظر  (4)
  .110الدیوان، ص  (1)
  .261، ص 1986،) د ، ط ( أبو أوس إبراهیم الشمسان،الفعل في القرآن الكریم تعدیته ولزومه ، ذات السالسل ، الكویت، : ینظر  (2)
  .67الدیوان، ص  (3)
  .31، ص 1986،  2مهدي المخزومي ،في النحو العربي نقد وتوجیه ، دار الرائد العربي، بیروت، ط: ینظر  (4)
)  د ، ت(أحمد حسن حامد ، دار الفكر،عمان ، : ، وابن كمال باشا ، أسرار النحو ، تح  309الزمخشري ،المفصل ، ص: ینظر  (5)

  . 17،18، ص) د ، ت(في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ، و عبد السالم هارون ،األسالیب اإلنشائیة 121ص
، جامعة )مطبوعة(بلقاسم دفة ،الجملة اإلنشائیة في دیوان محمد العید محمد علي خلیفة ، رسالة ماجستیر في صفة : ینظر  (6)

  .174، ص 1995باتنة

 )1(اارَ یَـ الدِّ  ونَ حُ رَ بْ و یَ مُـ هُ لَّ عَ لَ  ىوسَـ مُ  مِ وْ ى قَ لَ ى عَ وسَ مُ  تُ بْ لَ أَ وَ     
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" ا لم یبرح جوانحن: " في قوله " لم " ولقد استعمل الشاعر أداة النفي الجازمة 

فهو ینفي الفراق الوجداني لتلك المشاعر واألحاسیس، وفي المقابل یقر ویؤكد ثبوتها 

" جوانحنا،فینا "في لفظ " نا " في نفسه وفي الشعب ككل من خالل ضمیر المتكلمین 

فلفظـة " خالد المنـن : " ورود المركب اإلضافـي : وما یؤكد ثبوت تلك الروابط المعنویة

   )1(.وأصله اللزوم المستمر" لود الخ" من " خالد " 

" لم یبرح جوانحنا : " وللسیاق الذي ورد فیه" برح " والمتأمل للفعل المضارع 

یلفـي اختالفا جلیـا بین الفـراق في هذا البیت ، وفي غیره من األبیـات السابقة، فالفراق 

وذلك ألن ترك للجوانح، وهذه الحركة لم تتحقق في الواقع ، : هنا فراق وجداني أي

ولذلك فزمن الفعل " لم " جاء منفیا بأداة نفي وقلب وجـزم وهي " الفعل المضارع   برح 

تدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي " لم یفعل " أن صیغة : ماض، أي

  . )2(المنقطع

وهو ملمح المكان  قد انفرد بملمح تمییزي خاص به،" برح " ویلحظ أن الفعل 

 :لشاعرالمتروك ، ومنه قول ا

  

  

ربع ومنه " التي تنتمي اشتقاقا إلى " المرابع : " وأول ما یستوقف القارئ دالة 

ددها للحیاة بنضارتها وتج ومرادفةتلك الفترة الزمنیة حافلة بالخصب والنماء ، " الربیع "

" مرابع " كما أن المرابع دالة مكانیة تشیر إلى المكان الذي تربع فیه القبیلة ، فكلمة   

  . )4(تحمل داللتین داللة المكان وداللة الزمان

، خالفا لغیره من الشعراء الذین "الطلل " على " المرابع " وٕایثار الشاعر لدالة 

الذي " الطلل"ارتباطا بالزمن، في مقابل تغنوا باألطالل، له داللته فالمرابع تبدو أكثر 

  .یرتبط بالمكان أكثر منه بالزمان

، مما یعكس حاجة الذات الشاعرة "یا " صاحبها حرف نداء " المرابع " ودالة 

حیث ال تزال " لم تبرح " وحنینها إلى الماضي المنصرم، وهذا ما یؤكده الفعل 

                                                 
 .128، ص 1989، 1أبو هالل العسكري ، الفروق ، طرابلس ، ط: ینظر  (1)
  . 254،  255مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجیه ، ص : ینظر  (2)
   . 146الدیوان، صا  (3)
  ) .ر ب ع (، مادة  08/102لسان العرب ،   (4)

 )3(اتِ ـایَ وَ الغِ  مَ الَ حْ أَ وَ ...امِ رَ الغَ  فَ رْ صَ  اـَوَیا َمَراِبُع َلْم َتْبَرْح َتَطاُرَحنَ 
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مثیر " أیام الصبـا والشبـاب، فالمرابـع الذكریـات تعاود الذات الشاعـرة، وتحملها إلى 

یذكرهـا بالوجـد والصبابـة، وبالزمـن الماضـي فلیـس لهـا إال أن تلوذ بالذكریات " حسـي

سفر  الجمیلة ، التي تروي ضمأها في رحلتها بین األزمنة، وهي حركة معنویة ، تمثل 

  .الذات الشاعرة بین زمن الماضي وزمن الحاضر

  :تتمثل في" برح " م المالمح الداللیة للفعل ونخلص إلى أن أه

 الذهاب والمضي  -    الحركـة  -

 ملمح المكان المتروك -        االنتقـال  -

 
 

  ) :یخـرج: أخـرج (خ ر ج  -2

في مجال الحركات االنتقالیة األفقیة ، وتدور داللته حول " أخرج " یقع الفعل 

نقیض الدخول ، جاء في لسان معنى االنتقال من مجال إلى مجال أوسع ، والخروج 

 جٌ ارِ خَ  وَ هُ ا فَ جً رَ خْ مَ ا وَ وجً رُ خُ  جُ رُ خْ یَ  جَ رَ ، خَ ولِ خُ الدُ  یُض قِ نَ  وجُ رُ الخُ :  جَ رَ خَ : " العرب 

  . )1("  هِ بِ  جَ رَ خَ وَ  هُ جَ رَ خْ أَ  دْ قَ وَ  اجٌ خرَّ وَ  وجٌ رُ خُ وَ 

  

خرج : موضع الخروج ، یقال: قد یكون المخرج: " وفي الصحاح للجوهري

   )2(. أخرجه: سنا، وهذا مخرجه، وأما المخرج فقد یكون مصدر قولك مخرجا ح

أن األول الزم والثاني متعد ، إذ " أخرج " والفعل " خرج " والفرق بین الفعل 

  . )3(بواسطتهیتدخل المؤثر الخارجي في حركة الجسم الخارج ، ویتم الخروج 

  

ا نَ جْ رَ خْ أَ ا فَ اءً مَ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  لَ زَ نْ ي أَ الذِّ  وَ هُ وَ : " وقد ورد هذا الفعل في قوله تعالى 

ي اهللا الذِّ : " وقوله      )4("ـا بً اكِ رَ تَ ا مُ ب� حَ  هِ بِ  جُ رِ خْ ا نُ رً ضِ خَ  هُ نْ ا مِ نَ جْ رَ خْ أَ فَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ  اتَ بَ نَ  هِ بِ 

  .)5(" مْ كُ ا لَ قًـ زْ رِ  اتِ رَ مَ الثَّ  نَ مِ  هِ بِ  جَ رَ خْ أَ ا فَ اءً مَ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  لَ زَ نْ أَ وَ  َض رْ األَ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ  قَ لَ خَ 

                                                 
  ).خ رج(، مادة  02/249ابن منظور، لسان العرب،   (1)
إیمیل بدیع یعقوب ، ومحمد نبیل : ، تح ) هـ 393ت(،  أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة  (2)

  . 04/354، 1999، 1طریفي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط
  .124، ص 2002محمد محمد داود ، الداللة والحركة ، دار غریب، القاهرة ، : ینظر  (3)
  . 99سورة األنعام ، اآلیة  (4)
  .32سورة إبراهیم ، اآلیة   (5)
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داللـة الخروج : قد حافظ على داللته األصلیـة " أخرج " ویلحظ من اآلیات السابقة أن الفعل 

  :، وهذا ما یظهر جلیا في الشواهد اآلتیة

 :داللة الخروج الحسي - أ

  

؟ بٍّ جُ  نْ مِ  فَ وسُ یُ  تَ جْ رَ خْ ي أَ الذِّ  تَ نْ أَ وَ  ةٍ لَّ ذَ مَ  نْ ا مِ نَ الَ نَ  دْ ا قَ مَ  یكَ ضِ رْ یُ أَ 
)1( 

     

، وقد دخلت الهمزة "أیرضیك " في هذا التركیب  االستفهام یلجأ الشاعر ألسلوب

، والذي یعكس ...ال یرضیك: على جملة فعلیة مضارعیة ، وأفاد االستفهام النفي أي

  .حیرة الذات واضطرابها ، ورغبتها في تجاوز الواقع المؤلم ، الذي جعلها أسیرة ذلیلة

  

، الدالة على الماضي "  لَ عَ فَ  دْ قَ " بصیغة " قد نالنا : " د الفعل في قولهوقد ور 

دخول قد على الفعل الماضي : " من الحال ، على حد قول إبراهیم أنیس من أن القریب

أما تمام حسان فیسمي هذه الصیغة بصیغة الماضي المنتهي .)2("یقربه من زمن الحال 

  . )3(بالحاضر

  

، یستنتج أن الشاعر له " أخرجت یوسف من جب : " تیةوالمتأمل للجملة اآل

 نْ وا أَ عُ مَ جْ أَ وَ  هِ وا بِ بُ هَ ا ذَ مَّ لَ فَ : " مرجعیة دینیة ثریة، فقد اقتبس الفكرة من قوله تعالى

وهذه القصة مأخوذة منها حیث تمثل المعادل .  )4("  بِّ الجُ  اتِ ابَ ي غیَ فِ  وهُ لُ عَ جْ یَ 

ي یأمل  في االنعتاق والنجاة كما نجا یوسف علیه الموضوعي لحالة الشاعر وشعبه الذ

  .السالم من غیاهب الجب

ویمثل خروج یوسف من الجب خروجا من بؤرة الظالم إلى النور، فهذه الحركة 

حسیة مادیة تعادل الحركة النفسیة المعنویة التي تأملها الذات الشاعرة ، التي تنتظر 

  .یدا تنتشلها من االضطهاد والسیطرة الغاشمة

                                                 
  .239ص الدیوان،  (1)
، مالك یوسف المطلبي، الزمن واللغة، الهیئة المصریة العامة  171، ص1978،  6من أسرار اللغة ،األنجلو مصریة، القاهرة، ط  (2)

  .155، ص1986، 2، و مهدي المخزومي،في النحو العربي نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، بیروت لبنان، ط106، ص 1986للكتاب،
  . 245، ص 1983،  3ن ،اللغة العربیة معناها ومبناها ، عالم الكتب ، القاهرة ، طتمام حسا: ینظر  (3)
  .15یوسف، اآلیة   (4)



   19

ویتسم البیت بالحضور المكثف لضمائر الخطاب في مقابل ضمائر الغیاب 

، وضمیر "أنت : " ، وضمیر المخاطب" أیرضیك : " كاف الخطاب:" وتتمثل في

  ". أخرجت : " المخاطب   في

  :كما ورد هذا الفعل في قوله

  

 )1( حُ الَ الفَـ  هُ ضَ رْ أَ  قُ شَ عْ یَ  بَّ صَ انْ فَ         هُ ـأَ طْ شَ  كَ انِ نَ ي جِ فِ  جَ رَ خْ أَ  عُ رْ الزَّ وَ      

  

  

" الفالح " ، "أرضه " ، "شطأه " ، "جنانك " ، "الزرع :" تستوقفنا الدوال اآلتیة

  .إلى فترة الخصب واإلثمار، ألن الزرع في حركة تجدد ونماء والتي تشیر

للقرآن الكریم لیقتبس منه ما یتالءم وموضوعاته " زكریا  مفدي" وكثیرا ما یعود 

ي فِ  مْ هُ لُ ثَ مَ وَ : " مقتبس من قوله تعالى" والزرع أخرج في جنانك شطأه : " ة، فقولهالفنی

 مُ هِ بِ  یظَ لیغِ  راعَ الزُّ  بُ جِ عْ یُ  هِ وقِ ى سُ لَ وى عَ تَ اسْ فَ  ظَ لَ غْ تَ اسْ فَ  هُ رَ آزَ فَ  هُ أَ طْ شَ  جَ رَ خْ أَ  عٍ رْ زَ كَ  یلِ جِ نْ اإلِ 

  .    )2("ارفَّ الكُ 

  

رادیة، ألنها تمت بفعل فاعل آخر یوحي بالحركة غیر اإل" أخرج " والفعل 

  .فالزرع ال یخرج شطأه لوحده إذ ال حركة له ، وٕانما تم اإلخراج من الخالق سبحانه

  ". لَ عَ فْ َأ◌َ " في األبیات السابقة بصیغة " أخرج " وقد ورد الفعل 

  

  :ونخلص إلى أهم المالمح الداللیة للفعل وتتمثل في 

  الذهاب والمضي -  الحركة                             -

 الحركة غیر الذاتیة -االنتقال                               -

  

  

  

  

                                                 
  . 116الدیوان، ص  (1)
  .29الفتح ،اآلیة   (2)

  .  1236، ص  1محمد أنس مصطفى الحن ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط: ابن كثیر ، تفسیر ابن كثیر ، تح : ینظر: فراخھ : شطأه 
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  ):یذهب: ذهب : (ذ هـ ب  -3

ینتمي هذا الفعل إلى مجموعة األفعال الحركیة االنتقالیة األفقیة الدالة على 

مطلق السیر والمرور، : الذهاب والمضي، وتدور داللته في المعجمات حول معنى

  .)1("  ورُ رُ والمُ  رُ یْ السَّ :  ابُ هَ الذَّ :  بَ هَ ذَ : " جاء في لسان العربو 

 نْ ي أَ نِ نُ زِ حْ یُ ي لَ نِّ إِ  الَ قَ : " وقد وردت مادة الفعل بالداللة نفسها في قوله تعالى 

  . )2("  هِ وا بِ بُ هَ ذْ تَ 

بتنوع السیاقات التي ورد فیها ، حیث یدل في " ذهب " كما تنوعت داللة الفعل 

" إلى: " لب األعـم على مطلق السیر والمضـي ، أمـا إذا صاحبـه حرف جر  نحو الغا

ذهب " ، وأما اقتران الفعل " ذهبت إلى المدینة : " لیتحول إلى تحدید اتجاه الحركة نحو

ذهبت : " فیدل على الهدف المتوخى من فعل الذهاب ، نحو" الالم " بحرف الجر " 

  . )3(لیفید معنى االصطحاب" مع " یرد مصاحبا للظرف ، كما " للتعلـم ، أو للترفیه 

  :و سیتضح كل ما سبق ذكره بالعودة إلى الشواهد التالیة

 :الداللة المجازیة - أ

 

 )4(َوُأِقیَم ُدوَن الالََّ◌ِجِئیَن ِجـَدارٌ  َذَهَب اَألِصیُل َعِن الدَِّخیِل َضِحیَّـةً 

  

" تضادا حـادا بین الدالین  إذا نظر الدارس لهذا البیت للوهلـة األولى ألفـى 

، ولكن إذا أمعن النظـر فسیجد صورة الدخیـل تتماهـي وصورة " األصیل والدخیل 

                                                 
  ).ذ هـ ب(، مادة  01/393ابن منظور، لسان العرب،   (1)
  .13یوسف، اآلیة  (2)
  .126محمد محمد داود ، الداللة والحركة ، ص: ینظر  (3)
  .43الدیوان، ص  (4)
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فالدخیل في بني فالن إذا انتسب : " األصیـل ، وحسب ما جاء في أساس البالغـة 

   )5(" . معهم، ولیس منهم 

" والمتمثل في الدال وهـذا التماهـي یشكـل الدال الثالـث الجامع لهذین الدالین ، 

  " .الالجئین 

اإلرادیة  توحي بالحركة غیرف " :ة ذهب األصیل عن الدخیل ضحی" أما جملة 

   .نساق مع الدخیل مسلوب اإلرادة تابعا ال متبوعاافاألصیل 

 االستسالم، بكل ما یحمله من دالالت "  ضحیة" یؤكد المعنى أكثر الدال  وما

ال تملك إرادتها ومصیرها مرهون  فهي، تأثیر الفاعلیةفالضحیة واقعة تحت  ؛ والخضوع

  .غیریة ىبقو 

ة على الماضي ـالدال " لَ عَ فَ " یغة صي على ـالمبن " بـذه" والفعل 

فعل مبني للمجهول مما یقیم ف " میأق" أما الفعل الثاني  .یمثل حركة معنویة)1(المنقطع

 ؟ حلقة شك حول الفاعل

  

 )2(يـونِ نُ جُ  مُ الَ ـحْ أَ  هِ ـیفِ  ىوَ ـطْ تُ ي وَ ـاضِ المَ  بُ هَ ذْ یَ 

  

  

 " لُ عَ فْ یَ  "المبني على صیغة  " یذهب "یستهل الشاعر هذا البیت بفعل مضارع 

 "االنقضاء ؛ م دال على المضي و ـل اسـوذلك في مقاب،  )3(االستمراریـةة على ـالدال

كما  فالطي ، فعل مضارع " تطوى "؟ والفعل الثاني  اداـأال یشكل هذا تض "الماضي

ن ـوقع بین زمنی " الماضي "والدال ،  )4("  رشنقیض الن " :جاء في لسان العرب

  . نـمضارعی

في أعماق الذات الشاعرة  عن رغبـة دفینـة نبئت االستمراریةوهذه الحركیة و 

  .الستمرار تلك األحالم ومعایشتها

  
                                                 

  .127، ص) د ، ت(، ) د ، ط(عبد الرحیم محمود، دار المعرفة ، بیروت، : الزمخشري تح   (5)

  .254، و مهدي المخزومي ، قي النحو نقد وتوجیه ، ص 106ص  ، لزمن و اللغةا،مالك یوسف المطلبي: ینظر (1) 
  .232ص ،الدیوان  (2)
  .254مهدي المخزومي ، قي النحو نقد وتوجیه ، ص ، و 97ص، الزمن و اللغة، مالك یوسف المطلبي :ینظر  (3)
  .)ر ش ن(مادة ،  05/207 ،لسان العرب،ابن منظور  (4)
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  : تتمثل في " ذهب" خلص إلى أن أهم المالمح الداللیة للفعل نو  

  . اب و المضيـالذه  -        .ة ـحركال -

  .االنتقـال  -

  

  

  

  

  ):یروح : راح ( ر و ح  -4

         األفقیة الدالة على االنتقالیةیصنف هذا الفعل ضمن أفعال الحركة 

 احَ رَ : " لسانالاء في ـ، ج يـشعر بالسیال امـ، وتشیر المعجمات إلى معناه الع الذهاب

  . )1( " يْ شِ عَ الْ بِ  هِ رِ یْ سَ  وْ أَ  هِ ابِ هَ ذَ  نْ ا مِ احً وَ رَ  وحُ رُ یَ  نُ الَ فُ 

، توحي باتساع المدى  ت متنوعةالبدال " راح"  وقد استعمل الشاعر الفعل

كما أشارت  ، ورد بمعناه الحسي الدال على السیر والذهاب ، إذ الداللي لمادة الفعل

  :أهمها ، إلیه المعجمات وبدالالت أخرى

 : داللة السیر والذهاب -

 

 )2( دِ ـیرِ الفَ  یبِ بِ الحَ بِ  جُ رْ ى البُ مَ تَ احْ فَ  دً ـیعِ وا بَ احُ رَ وَ ) اقً ادِ صَ (وا فُ رَ صَ 

  

"  :ود بعض الدوال نحـي لتحدیـاق التاریخـودة للسیـالع -أحیانا-احث ـعلى الب

ة ـوقد عمدت السلط ، فهذه األسماء لمناضلي الثورة المغربیة " صادقا عید، الحبیب

 " الحبیب" زل ـرض عـبغ " العید جباري" و " صادق حمیدة"  الفرنسیة إلى اإلفراج عن

  .)3(عن رفاقه إلضعاف قوته و النیل من عزیمته

الدالة  " فعلوا" ن على صیغة امبنی " راحوا – صرفوا"  :وله في ق نو الفعال

زمن الماضي، وفي البیت حركة صرف القائدین اللذین وقعا العلى وقوع الحدثین في 

  .االستعماریةة مسلوبي اإلرادة خاضعین للسلطة موقع المفعولی

                                                 
  ). روح (ة ماد ، 02/464 ،ن العربلسا ،ابن منظور  (1)
  .56ص ،الدیوان  (2)
  .57ص ،مصدر نفسهال: ینظر  (3)
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وفي الشطر الثاني من البیت صورة فنیة أراد الشاعر من خاللها إبراز شخصیة 

و أضاف      " البرج " الحبیب القویة و المتمیزة، فصورها حصنا منیعا یحتمي به 

" ص شخد بكل ما تحمله من دالالت التفرد و التمیز وفي الحقیقة أن یصفة الفر 

  .هو من یحتمي بالبرج ال العكس " الحبیب

  

  : " راح"ونلخص إلى أهم المالمح الممیزة للفعل 

  الذهاب و المضي -                                            الحركة -

   االنتقال-

  : )قـینطل: ق ـانطل(ق  لط   -5

، جاء في طالقاالن :ومصدره " انطلق"تشیر المعجمات في القدیم لداللة الفعل 

وقد جاء في القرآن الكریم بالداللة نفسها في  )1(" ابُ هَ الذََّ◌◌َ  :االْنِطَالُق "  :لسان العرب

  . )2("  ةِ ینَ فِ ي السَّ ا فِ بَ كِ ا رَ ذَ ى إِ تَّ ا حَ ـقَ لَ طَ انْ فَ "  :قوله تعالى

صورة تحمل حركة ذاتیة دالة على المضي بسرعة وقوة  " انطلق" ولمادة الفعل 

ى مؤثر وتمثلها ـ، وصورة تحمل حركة غیر ذاتیة تحتاج إل" فعل ان" صیغة  وتتمثل في

  . )3( المتعدیة بالهمزة " طلقأ" الصیغة الصرفیة 

، أن حركته  الدال على الذهاب االنتقاليوالمالحظ على هذا الفعل الحركي 

سیاقات في  " انطلق "ورد الفعل  دوق ،زائد  فر یدة باتجاه إال عند اقترانها بحقغیر م

  : متنوعة أهمها

  :الداللة المجازیة  -   

  :یقول الشاعر

 )4( ؟ الَ ـیلِ بَ  اِت مَ السِّ  احُ ضَّ وَ  ُض وْ الرَّ وَ  الَ ـیدِ هَ  نَ قْ لِ طَ نْ یَ  عُ اجِ وَ السَّ  نِ مَ لِ 

  

       

في  ،تستوقف القارئ لوحة تصویریة رائعة تمتزج فیها الطبیعة بالموسیقى

واإلشراق فالروض  یعیة محاطة بهالة من النورمحراب الجمال وتظهر تلك الصور الطب

                                                 
  ).  ق ل ط(مادة ،  10/226، لسان العرب، ابن منظور  (1)
  .71اآلیة  ،سورة الكهف  (2)
  .134ص ، الداللة و الحركة ،محمد محمد داود: ینظر  (3)
  .  48ص ،الدیوان (4)
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الجمال  إیقاعوالطیور فرحة مبتهجة تشدو وتردد أغانیها على  ،عطر يأخضر ند

د عناصر الغناء والجمال، لتشكل لوحة تفیض بالحیاة ویقف الشاعر حو ت، فت الطبیعي

   !! ؟تهالمن؟ وما مناسب االحتفالیةمن هذه  االستغرابموقف الدهشة و 

الذي اتصلت به نون "  لُ عِ فَ نْ یَ " بصیغة المضارع  " طلقنی" ستعمل الفعل وقد ا

 طلق شادیة في األفق في حركة حرة وذاتیةنفاألطیار ت االستمراریةالدالة على  النسوة 

.  

"   :في      صـاس الناقـلجنا : اـا موسیقیـور التي أحدثت جرسـومن الص

  ".اح وضٌ " في  " الفعٌ  "ومن صیغ المبالغة صیغة  " بلیال ،هدیال

؛ الحركة  وءبهد " الـبلی ، الـهدی"  في و تقویـة الصوتأ حي المد باأللفو وی

في التركیب تتمثل في التعبیر عن داللة الفرح  (Intonation)فوظیفة التنغیم 

  .واالبتهاج بالجو االحتفالي 

حدث عن وظاهرة التنغیم هذه التفت إلیها القدامى أمثال ابن جني ، وهو یت 

  . )1(مطل الحركات

" قـد أشـار إلیـه " مطـل الحركـات " وموضوع اإلشباع الذي دعاه ابن جني 

وهو بمعنى تقویة الصوت في المجهور وٕاضعافه في المهموس بحیث أن  )2(" سیبویه 

قد تطول وتقصر، وهو یدل على فهم اللغویین القدامى لمسألتي النبر  (Tone)النغمة 

  .ودورهما في دالالت الكلمات أو الجمل ،  )3(والتنغیم

  :ویقول 

 )4( الَ ـیجِ بْ التَّ  وَ  یمَ رِ كْ التَّ  هِ فِّ وَ یُ وَ  قْ ـلِ طَ نْ یَ  ةَ كَّ مَ  نِ ابْ ي بِ انِ سَ وا لِ عُ دَ فَ 

  

، حیث ورد  لقد وردت األفعال في تتابع و ترابط منطقي یفضي بعضه لبعض

، ویأتي الفعل الثالث "  فدعوا: " في قولهنتیجة لتداعیات الفعل األول  " قلینط" الفعل 

  ." یوفه…قلینط… فدعوا"  :نتیجة لتداعیات الفعل الثاني " یوفه" 

                                                 
    .03/123الخصائص، : ینظر (1)

  .04/202، 1977الكتاب ، المصریة للكتاب، : ینظر  (2)
بلقاسم دفة ، النبر والتنغیم في اللغة العربیة عند اللغویین العرب القدامى والمحدثین ، مجلة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة جامعة : ینظر  (3)

  . 102، جوان، ص 08باتنة، العدد
  . 50ص : الدیوان  (4)
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، مما یضفي  البؤرة التي تتحرك حولها األفعال الثالث " اللسان" ویشكل الدال 

  ." لساني" علیه خصوصیة أكثر اتصاله بیاء المتكلم في 

ة ـداللة مجازیة بخالف داللته العام "اللسـان " :  السیاق على الدال أضفىوقد 

الفصاحة وسحر و بدالالت البالغة  یموج، وأضحى اللسان "  عضو للكالم ولألكل" 

اب لأللفاظ ذات األثر ـوب من عذوبة وانسیـاع وترق له القلـالبیان، مما یؤثر في األسم

  .غـالبلی

ألن  ،)5(ادتمثل صورة مجازیة من ناحیة اإلسن " قلدعوا لساني ینط" فجملة 

وٕانما یتحرك في حالة النطق غیر أن هذه الحركة ال تعني االنطالق  ، ینطلق ال اللسان

  . أو الذهاب بعیدا

  :ومن هذا المعنى أیضا قوله

 )1(ـا نَ مَ ا الزَّ نَ قْ بَ سَ ا فَ نَ قْ لَ طَ انْ وَ                ا َـ نحَ ى المِ دَّ حَ تَ ا نَ نَ بْ ثَ وَ فَ 

  

، وهي أفعال "  سبقنا ،انطلقنا ، وثبنا" ل متتابعة ثالثة أفعا وردت في التركیب

وتتشابك فیما بینها  ،"  ، القوة ، المضي ، السرعة الحركة" :  بدالالت تسمحركیة ت

وهو بؤرة األحداث  ،"  ان" متكلمینویهیمن ضمیر ال ،واحدا  لتؤدي غرضا داللیا

   .والمحرك الرئیس لها

 باأللف  مدوالمتمثل في ال ،یز على المعنىا في التركـكما یلعب المد دورا داللی

تقویة المد  : هنا أي الصوت وٕاطالة " المحنا تحدىنو "  ،" الزمنا"  ،" قنابس" في 

یوحي بطول مدة التحدي ،  )2(الصوت بنغمة تصاعدیة، كما یسمیه بعض العلماء 

  .والصعاب ومكابدة المشاق

اإلنسان والزمن  : وهما ، في الصراعر تشیر إلى ط "ا فسبقنا الزمن" وجملة 

اق ب، منذ وجوده على هذه األرض وهو في س لتحقیق غایة اإلنسان التي ینشدها

  .وصراع أبدي مع الزمن

ملمح :  تتمثل فيو  " قـینطل" ى أن أهم المالمح الداللیة للفعل ـونلخص إل

  .القوة و السرعة

                                                 
  . 71ص،  1999، 1ط، مصر ، مكتبة اإلشعاعي، العالقات الداللیة و التراث البالغي العرب، الواحد حسن الشیخعبد  :ینظر  (5)
  .179ص، الدیوان  (1)
، و أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات ، دار الفكر المعاصر  310،  309تمام حسان ، اللغة العربیة معناها ومبناها ، ص: ینظر  (2)

  .122،  121،  120، ص1996،  1بیروت، ط
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  : )يـیمض :ي ـمض( م ض ى  -6

األفقیة الدالة على  االنتقالیةفعال الحركة یصنف هذا الفعل ضمن مجموعة أ

" :  ، ومنها ما جاء في لسان العرب هـتد، وقد أشارت المعجمات إلى داللة ما ابـالذه

  . )3("  بَ هَ ذَ وَ  الَ خَ :  اوْ ضَ مَ  وَ  اءً ضَ ا ومَ یً ضِ ي مُ ضِ مْ یَ :  ءُ يْ ى الشَّ ضَ مَ 

          قوله داللة نفسها في القرآن الكریم فيالب " مضى" وقد ورد الفعل 

  . )4(" ینَ لِ وَّ األَ  لُ ثَ ى مَ ضَ مَ ا وَ شً طْ بَ  مْ هُ نْ مِ  دُّ شَ ا أَ نَ كْ لَ هْ أَ فَ " :  تعالى

الذهاب :  ىـ، بخالف داللته العامة عل"  مضى"  وقد تنوعت داللة الفعل

مضى : " مواصلة فعل ما نحووالمضي، كالداللة على مرور الزمن، أو االستمرار و 

  .االنتهاء والموت  لةوكذا دال" في سباته 

  : سیتضح ما سبق بالعودة إلى الشواهد اآلتیة 

  : الداللة المجازیة - 

 )1( رُ اُألْعَمـا تِ انَ هَ ، وَ اُص صَ ى القِ ضَ مَ وَ  هُ ـاتُ مَ لِ كَ  تْ كَ بارَ تَ  اُص صَ ى الرَّ ضَ قَ وَ 

  

هانت   القصاص ، الرصاص" :  المتأمل للدوال الرئیسة في البیت والمتمثلة في 

  . یجدها توحي بجو الثورة "راألعما

  ".هانت  ،مضى ،قضى  " :تتسارع األحداث الثوریة في و واألفعال تتوالى

تهین الذات سفت ، دالالت التضحیة والجهاد حملفت "رهانت األعما" أما الجملة 

  .سبیل أن تعیش األرض حرةفي الشاعرة بحیاتها 

ومما  )2(الماضي المنقطعالدالة على  " فعل" بصیغته  " مضى" وقد ورد الفعل 

مضى    قضى الرصاص"  :في یضفي جماال على البیت تلك الصورة المجازیة 

  .)3( فالمجاز فیها ناتج عن اإلسناد أو النسبة " القصاص

                                                 
  ).ى ض م(مادة ،  15/273 ، لسان العرب،ابن منظور (3)

  . 08سورة الزخرف اآلیة  (4)
  . 43ص  ، الدیوان  (1)
  . 106ص ، الزمن و اللغة،  لمطلبيامالك یوسف  :ینظر  (2)
  . 71عبد الواحد حسن الشیخ ، العالقات الداللیة والتراث البالغي العربي، ص: ینظر  (3)
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  تباركت ، قضى"  : لیقتبس منه الدوال التالیة يیعود مفدي إلى المعجم القرآن

  .قافته الدینیة الواسعةحي بثو ی يوقربه هذا من النص القرآن"  القصاص

"     في  ياس اللفظـ، الذي أحدثه الجن ولم یخل النص من الجرس الموسیقي

  ."  القصاص ، الرصاص" و"  مضى ،قضى

  

 )4(يآللِ الَّ بِ ي رِ زْ یُ وَ  رَ الدُّ  لُ جِ خْ یُ  َأْوَصاِفهِ ي ي فِ رِ عْ ى شِ ضَ مَ وَ 

           

"  :الشاعر صفات بشریة نحو ، خلع فیها دارس صورة بیانیةـا یستوقف الـأول م

على ما تجود به خاطرته من شعر، حیث شخصه في  "، االزدراء  الخجل ، المضي

  . )5(إنسان صورة 

"  : اتـو یخلع علیها صف ىـ، التي ال تضاه ةـه الشعریـد ویفتخر بموهبتـوراح یعت

" الشاعر للفعل واستعمال  آللىتها فوق الدرر والمویرفع قی " والنفاسة ، الندرة  الجمال

السرعة والمضي "      ل األول من دالالت ـربما لما یحمله الفع  " راح" بدل " مضى

.  )1(" ف من السی ىأمض"  :العربي  مدة كما یقول المثل رفي أقص " الهدف نحو

  ." الذیوع واالنتشار " داللة في هذا البیت  "ى مض" حمل الفعل و 

   : تتمثل في"  مضى" ة للفعل المالمح الداللی همخلص إلى أنو    

 الذهاب -        .الحركة -

  االنتقال -

  

  

  :)  يـیول :ولـى( و ل ى  -7

یقول ابن اإلدبار واإلعراض،  :بمعنى "  ولى"  ددت المعجمات داللة الفعلـح

  . )2(" ىأَ نَ ، وَ  هُ نْ عَ  َض رَ عْ أَ :  هُ نْ ى عَ لَّ وَ ، وَ رَ بَ دْ أَ : ىلَّ وَ تَ وَ  ءُ يْ ى الشَّ لّ وَ وَ "  :منظور

  : وقوله

 )3(يدِّ وُ  هِ ارِ بَ دْ إِ بِ  رْ دِ صْ م یُ ، لَ رَ بَ دْ أَ وَ  هِ دِ وُ ـبِ  يَّ لَ ى عَ لَّ وَ  ؤٌ رُ ا امْ ذَ إِ 

                                                 
  . 87ص ،الدیوان  (4)
  . 138ص، 1988،الجزائر ، دار الشهاب ، عند سید قطب نظریة التصویر الفني ، صالح عبد الفتاح الخالدي :ینظر  (5)
  .432ص ، أساس البالغة،  الزمخشري  (1)
  ).و ل ى(، مادة  15/414لسان العرب،   (2)
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 يَّ لَ إِ  تَ لْ زَ نْ ا أَ مَ لِ ي نِّ إِ  بِّ رَ  الَ قَ فَ  لِ ى الظِّ لَ ى إِ لَّ وَ تَ  مَّ ا ثُ مَ هُ قى لَ سَ فَ " :  ومنه قوله تعالى

   . )4("ْر یقِ فَ  رٍ یْ خَ  نْ مِ 

، وذلك لتنوع "  ولى" یلفي الدارس دالالت متنوعة للفعل وبالعودة إلى المدونة 

وداللة     جعل الوجه في مواجهة الشيء:  السیاقات التي یقع فیها و أهمها داللة

  :   و الواردة في الشواهد التالیة االنتهاءالفرار وداللة 

 )5( ارِ مَ غِ  وضِ خَ ا لِ دً نَ سَ  هُ ا لَ دً غَ فَ  هُ هَ جْ ى وَ لَّ وَ  بِ رْ غَ لْ لِ  الَ  قِ رْ شَّ للِ 

          

بكل ما تحمالنه من  " الشرق والغرب" ن هما یتستوقف الدارس دالتین رئیست

 الغرب فیمثل أما " السند والوحدة ، العروبة ،العز"  : فالشرق یمثل؛  إیحاءات ودالالت

مما یعكس تضادا حادا بین القطبین وانتصار الشاعر  " القوة ، الهیمنةاالستدمـار " 

  .وذلك یعود لرافده الثقافي.  لشرقيللقطب ا

، یحرك رأسه  ویشخصه في هیئة إنسان"  المغرب العربي "ویصف الشاعر

دة كحركة ـي بالوحـ، توح ة مادیةـوحركة التوجه هي حركة حسی . یشاء أنىویتوجه 

فهو السند له في  ؛ العالقات الوطیدة بین المغرب العربي والمشرق:  أي ، معنویة

  . وتجاوز الصعابتخطي المحن 

  

 )1( اارَ ـعَ ا وَ یً زْ خِ  رُّ جُ ى یَ لَّ وَ تَ فَ  اورً زُ  سِ مْ ا أَ نَ وعَ مُ ى جُ شَ غْ یَ  اءَ جَ 

  

، لتمكین من تفكیك بعض الشفرات التي  اق التاریخيـعلى الباحث العودة للسی

مع  باحتفالـهة تظاهر القنصل الفرنسي ثـ، وفي هذا البیت حاد هـه في قراءاتـتصادف

ال ـأذی یجراد على أعقابه ـ، فع لألسف قوبل بالصد والطرد لكنهة ـجزائریوع الـالجم

  . )2(ارـوالع خیبةال

                                                                                                                                               
  .15/414ذكر في المصدر السابق ،   (3)
  . 24یة آ ، سورة القصص  (4)
  . 13ص ، الدیوان  (5)
  . 29ص ، الدیوان  (1)
  . 31ص ، المصدر نفسه :ینظر  (2)
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"  ، من الفعل ةـة بطیئـهي حرك -وليتة الجر والـحرك–ة ـوهذه الحركة المادی

ة ـي تعكس النفسیـوالت ، القدمینجر یوحي هذا الصوت بحركة و تكرار الراء  " جرر

   .المحبطة لصاحبها

ادا بین ـادا حـمما یشكل تض "ى تول ، جاء" :  یظهر التوليالمجيء  قابلففي م

الصوت ، أو ما یسمى باإلشباع دوره في إلبراز المعنى بواسطة وقد لعب مد .الفعلین

إن اإلشباع بنیة موسیقیة : وبإمكاننا أن نقول " خزیا ، وعارا " النبر والتنغیم في كلمتي 

  . )3(وقد تقصر -كما هو الحال هنا –في الكالم تحدث نغمة قد تطول 

  

◌َ وَ ا تَ ا مَ ذَ إِ  افَ الَ حَ تَ  انُ یرَ النِّ  انِ دَ قَ رْ ا الفَ مَ هُ   )4( دُ قَ رْ فَ  حَ الَ  دٌ قَ رْ ى فَ لَّ

  

   ، نـه الملكین بفرقدیـ، حیث شب ستهل الشاعر هذا البیت بصورة تشبیهیةا

  

  

الالت ه من دـال عما یحمالنـ، فض ا صفات النور والضیاءمى علیهـوأضف

  . ادـة واإلرشـالهدای

"  تحالفا"  ةفي لفظ "2  فرقد :  1فرقد" ن یماثل الداللي بین الفرقدتویظهر ال

 حلهمول الثاني ـاء األول یؤدي بالضرورة لحلـاختف"  :أي  میة بینهماو ز لوكذا العالقة ال

")1( .  

كل ، الدال على المضي ویش"  الح" ، الفعل  وقد ورد الفعل تولى في مقابل

التجلي  " : الح" ، في مقابل " اإلدبار:  التولي" : بین  اداـن تضادا حالالفع

  . )2(والظهور

  :لي ، قال الهذ عشنوالفرقدان هما نجمان متقاربان من بنات 

  

 )3( بُ عِ الَ  خُّ المُ  وَ  الَ وَ مْ األَ  فَ رَ خْ زَ  نْ مَ كَ  نْ كُ تَ  مْ لَ وَ  نِ یْ دَ قَ رْ ي الفَ صِ انَ ا یُ دً جْ مَ وَ 

                                                 
  .102، ص 08بلقاسم دفة ،النبر والتنغیم في اللغة العربیة عند القدامى والمحدثین، مجلة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، العدد: ینظر  (3)
  .36،ص ، الدیوان (4)

     . 86، 85،ص ،) ت،  د( ، )ط د ،( ، منشأة المعارف باإلسكندریة ،ص الشعري و آلیات القراءةالن ، فوزي عیسى :ینظر  (1)
  .102ص ، الداللة معل ،أحمد مختار عمر :ینظر  (2)
  . 60ص ، 2002،  2ط ، القاهرة ، دار غریب ،الزمان الداللي ،عن نقال. 02/948ین یشرح أشعار الهذل،  كریم زكي حسام الدین  (3)
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  " :ولى " م المالمح الداللیة للفعل ومن أه

  

  الحركة -

 االنتقال  -

 الذهاب و المضي -

  اإلعراض عن الشيء و الفرار  -

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وأبین في الجدول اآلتي

  

     :األفقیة الدالة على الذهاب االنتقالیةالتحلیل التكویني ألفعال الحركة  -

  

  الفعـل                     

رح  المالمح الداللیة 
بـ

رج  
خـ

أ
  

ب
هـ
ذ

  

ح
را

ق  
طلـ

ان
  

ى
ضـ

م
  

ى
ولـ

  

  +  +  +  +  +  +  +  الحركــة
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  +  +  +  +  +  +  +  االنتقــال

  +  +  +  +  +  +  +  المضـيالذهــاب و 

  -  +  -  -  +  +  +  روكـان المتـملمح المك

  -  +  +  -  -  +  -  وةـة و القـملمح السرع

       راض عن الشيء ـاإلع

  اررـ و الف
-  -  -  -  -  -  +  

  +  +  +  +  +  -  +  ة ذاتیــةـالحركـ

  -  -  -  -  -  +  -  الحركــة غیر ذاتیـة

  

  

  : أهم العالقات الداللیة بین أفعال المجموعة

  " .ى ، مض ذهب" عالقة الترادف بین  -1

  . وباقي أفعال المجموعة " ذهب:  لفعلا" عالقة التضمین بین  -2

  

  

  

  : اإلیابنتقالیة الدالة على مجموعة أفعال الحركة اال  - ب

  

  

تتألف هذه المجموعة من سبعة أفعال، مرتبة ترتیبا هجائیا، والمالحظ أن القاسم 

 اإلیاب ، نتقالاال ، الحركة: " نحومالمح الالمشترك ألفعالها، یتمثل في بعض 

  . ثم ینفرد كل فعل بمالمح ممیزة خاصة به"  والرجوع
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  الفعـــــل  المـــادة

  )يـیأت: ى ـأت(   أ ت ى  01

  )یجيء : ء اـج(   ء اج   02

  )یحضر: حضر (   ح ضـ ر  03

  )یدخل : ل ـدخ(   د خـ ل  04

  )یرجع : ع ـرج(   ر جـ ع  05

  )ود ـیع: اد ـع(   ع و د  06

  )د ــیف: د ـوف(   و ف د  07

  

  

  

  : ونتناول هذه الزمرة من أفعال الحركة االنتقالیة فیما یأتي

  

  

  

  

  

  : )يـیأت:  ـىأت( ىأ ت  -1

، وتدور ب نتقالیة الدالة على اإلیااال اتالفعل إلى مجموعة الحركینتمي هذا 
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 يءُ جِ المَ : انُ یَ تْ اإلِ  ": سانلال يف جاء ؛ المجيء: في المعجمات حول معنىته داللة ماد

  . )1("  هُ تُ ئْ جِ :  …ا انً یَ تْ إِ ا، وَ أتیً وَ  ایً تْ أَ  هُ تُ یْ تَ أَ 

"  : ىـه تعالـة نفسها في قولـم بالداللـفي القرآن الكری " ىـأت" وقد ورد الفعل 

  .)2("  ونٌ نُ جْ مَ  وْ أَ  رٌ احِ وا سَ الُ قَ  الَّ إِ  ولٍ سُ رَ  نْ م مِ ِه◌ُ لِ بْ قَ  نْ مِ  ینَ ى الذِّ تَ ا أَ مَ  كَ لِ ذَ كَ 

في المدونة بین الداللة الحسیة والداللة  " أتى" وقد تنوعت داللة مادة الفعل 

 كما سیتضح " المجيء"  :م الوارد في المعاجالمعنویة إال أنها لم تخرج عن معناها 

  :تیة من خالل الشواهد اآل

  : الداللة الحسیة-أ

  

 )3( اكَ دَ ـنَ  رِ طْ عِ كَ  تْ َعِبقَ  رَ اعِ شَ مَ بِ  اـئً نِّ هَ مُ  تُ یْ تَ أَ  دْ قَ  دِ اجِ مَ األَ  تُ یْ بَ 

  

ادى ـمن :وهو "   دـبیت األماج" ي ـ، بالمركب اإلضاف ر هذا البیتـل الشاعـیسته

إذ ال " یا " وقد حذفت أداة النداء وهي .  ائلة ونسبها المرموقدال على أصالة تلك الع

یـا بیت : والتقدیر )4(یقدر غیرها من أدوات النداء فهي أم الباب كما یقول النحاة

  ." قد أتیت مهنئا " األماجـد ، أما مضمون النداء فقد ورد جملة خبریـة 

على " قد فعل" یغة ، فدلت هذه الص"  قد" المؤكد بـ " أتى " وجيء بالفعل 

كقولـه . قربته من زمن المتكلم " قد " فأداة التحقیق .  )5(الماضي القریب من الحال

  . )6(" َقْد َسِمَع اهللا َقْوَل التِّي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اِهللا : " تعالى 

،  دةـالسعی سبةبالمناة ـ، للتهنئ ل حركي إرادي یوحي باإلسراع والتعجیلـوهو فع

التشبیه الذي غاب أحد طرفیه وهو :  ضمن هذا البیت صورة بیانیة تتمثل فيتوی

  " . الندى ،العطر ، العبق"  المشبه به حیث أشارت إلیه بعض لوازمه

، فهي ال  والتجدد رمز العطاء: عطرة  وال یمكن أن یكون المشبه به إال زهرة

  . )1(تبخل بعبقها وشذاها الذي یبهج النفوس

                                                 
  ).ى ت أ( مادة، 14/13 ، لسان العرب، ورظابن من (1)
  .52آلیة  ، سورة الذریات (2)
   .217ص ، الدیوان  (3)
  . 496، ص1989، محمد عید ، النحو المصفى ، مكتبة الشباب ، القاهرة ،  92الرماني ، معاني الحروف ، ص: ینظر (4)
واللغة  52ص ، 1987، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ، 01ج  ،عرباة الحالتعبیر الزمني عند ن،  عبد اهللا بوخلخال :ینظر (5)

  .249العربیة معناها ومبناها ، ص
  . 01المجادلة ، اآلیة (6)
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  : الداللة المجازیة - ب

  

 )2(ارِ َـ هطْ ى األَ لَ إِ  دُ عَ صْ ، یَ رٍ اهِ طَ  نْ مِ  ىـتَ أَ  نْ مَ فَ  ینَ فِ ارِ العَ  امَ مَ ا إِ رً بْ صَ 

  

إثر  " الطاهر بن عاشور" هذا البیت ارتجله الشاعر عند تعزیته، لإلمام الشیخ 

  . )3("  فاضل" وفاة ابنه اإلمام 

الجلل،  ر لهذا المصابـبالصب ليللتح " ورـبن عاش" ام ـكما یدعو الشاعر اإلم

والذي  "  إمام العارفین" ، وهذا ما یحمله المركب اإلضافي  مذكرا إیاه بمكانته العظیمة

  . یة لهذا الشیخلمیوحي بالمكانة الع

"  یصعد" ، في مقابل الفعل "  فعل" بصیغة الماضي "  أتى" وقد ورد الفعل 

، فالحركة األولى  عالن یشكالن تضادا بین الحركاتوهذان الف " لُ عَ فْ یَ : "  بصیغة

فضال عن التضاد في الزمن بین الماضي  ،، أما الثانیة فهي حركة رأسیة حركة أفقیة

طاهر الالشیخ " ة األولى ـ، الدالل نـفهو یحمل داللتی " رـطاهال"  :ال أما الد .والحاضر

اء ـرة والصفهامن معاني الط" اهر طال" ما یحمله لفظ :  ة الثانیةـوالدالل " بن عاشور

  ." األطهار، طاهر"  : الدالین:  ومن المشتقات . ةـوالعف

  

 )4( دُ ـیعِ المُ  ئُ دِ بْ المُ  هُ سُ مْ شَ  عَ لَ طْ أَ  وَ  هِ ـیفِ  بَ یْ رَ ي الَ ذِ الَّ  مُ وْ ى الیَ تَ أَ 

  

الل ـن سنة على استقـمناسبة مرور عشریفي  ، ر هذا البیتـد الشاعـلقد أنش

  . )5( ربـالمغ

ن األحیان، إلى المعجم القرآني، لینتقي منه ما یالئم ـویعود مفدي في كثیر م

          ى أسماء اهللا الحسنى فانتقى منها ما ورد في هذا ـاره علـه، فوقع اختیـموضوعات

  ".المبدئ المعید "  : البیت

                                                                                                                                               
  . 320ص، 1999،  3ط،  بیروت،  ربيعدار الكتاب ال ،دالئل اإلعجاز،  عبد القاهر الجرجاني :ینظر (1)

  . 76ص ، الدیوان  (2)
  . 76ص ، المصدر نفسه :ینظر  (3)
   . 156ص  ،السابق المصدر  (4)

  . 154ص ، المصدر السابق :ینظر (5) 
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، وهو مضمن  للفعل هو المحدث له ئالمبد : "الفروق كتاب وكما جاء في 

  .)1(" وال یقدر علیها إال اهللا تعالى"وهي فعل الشيء كرة ثاني،  ، ادةباإلع

  

بیت، یجدها تتقاطر بصفات النورانیة والضیاء الالرئیسة في  والوالمتأمل للد

فالشمس بضیائها تبدد "  شمسه،  أطلع: " ، والمتمثلة في الدالینواالنبالج  واإلشراق،

  .الجو یوحي باألمل بالتفاءل وبالحریة، وهذا  والطلوع إشراق یوم جدید الظالم

دال الیوم، ـ، وقد جاوره ال"  لَ ـعَ فَ " ة الماضي ـبصیغ " ىـأت" ل ـوقد ورد الفع

  . توحي بحركیة الزمن " ى الیومـأت"  والجملة

  .ونجد أن هاته الحركة حركة معنویة

  : والمتمثلة في " ىـأت" خلص إلى أهم المالمح الداللیة للفعل نو 

 .الحضور والمجيء  -        الحركة  -

 االنتقال -

  

  

  ):يء ـیج : اءـج( ء يج   -2

إلى  هو ینتمي، و "  اءـج" ل ـ، لمادة الفع سجلت المعجمات الداللة الحركیة

"  ربـان العـلس قد ورد في معجـمو  ؛ ابـة على اإلیـة الدالـنتقالیات االـمجال الحرك

  .)3("ىعَ سْ یَ  ةِ ینَ دِ ى المَ صَ قْ أَ  نْ مِ  لٌ جُ رَ  اءَ جَ وَ "  :ومنه قوله تعالى )2(" انُ یَ تْ اإلِ :  يءُ جِ المَ 

، التي أشارت أصالتها الداللیة  حافظت على"  جاء" مادة الفعل أن  مما یلحظو 

إلى  یسنداإلتیان والحضور، وهذا األخیر قد  : إلیها المعجمات، ویدور معناها حول

سند إلى یم ـب األعـن في الغالاد ولكـ، و إلى الجم سند إلى الحیوانیا ـكم ، انـاإلنس

  . انـاإلنس

  

  

  :في المدونة "  اءـج" یلي عرض ألهم صور الفعل  فیما و 

                                                 
  . 146أبو هالل العسكري ، الفروق ، ص  (1)
    ).يء ج(مادة  ، 01/51، لسان العرب   (2)
  . 20اآلیة ، سورة القصص   (3)
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  :یقول الشاعر

  

 )1( اـینَ زِ اعَ تَ  مْ یكُ اسِ وَ تُ  تْ اءَ جَ  مَ وْ الیَ وَ  اـنَ حُ ائِ دَ مَ  مْ یكُ افِ وَ تُ  تْ نَ كاَ  سِ مْ األَ بِ 

  

 (Jacobson) سونباكج هایكثیف الضمائر، والتي یسماالنتبـاه تشد یا ـل مو وأ

، على نحو یوحي بأن  ثمة أربعة ضمائر تتشابك فیما بینهافعصب العمل الشعري : 

 مـكُ " ، وبین ضمیر المخاطب "  اـن" ر الجمع یدال المتمثل في ضمـثمة تشابك بین ال

")2(.  

صدر ة التضاد القائمة بین الـي على عالقـوالمالحظ على هذا النص أنه بن

  .المقابلة والعجز وتسمى

مـما یضفي حركیة على " األمس، الیوم : " وال یخل النص من دوال الزمن 

  .البیت بتعاقب هاتین الفترتین 

ة المجيء ـ، وحرك ى المضيـالدال عل"  فعل" على وزن  " اءـج" وبنى الفعل 

  .وصولها وانتقالها من المرسل إلى المرسل إلیه :أي "نا زیاتع" إلى   أسندت

ل في المجاز ـ، وتتمث اال للبیتـمج العجـز ، في الصورة الفنیةفت ضوقد أ

:  في األصل ال یسند  " م تعازیناـجاءت تواسیك" یب كاإلسنـاد في التر ه ـالمرسل وعالقت

 اییصدر إال من الجنس البشري منطق فعل ال فهوٕانما یسند لإلنسان و  .لتعزیةلالمجيء 

  .فاإلسناد هنا مجازي  )3(

، فهو یزخر یة ي على عالقة تضادـهذا النص قد بن نرى أن،  رهما سبق ذكمو  

  مدائحنا"        "  تواسیكم ، توافیكم"  ،"  الیوم ، األمس: " یة اآلتات الضدیة ـبالثنائی

  ."  ، تواسیكم توافیكم : " جناس اللفظي فيالوفضال عن  ."  تعازینا

  : تتمثل في " اءـج"  : ة للفعلیلالوأهم المالمح الد

  اإلیاب والحضور -الحركة                     -

  ویسند إلى اإلنسان في الغالب األعم -    اإلنتقال                 -

  : )یحضر:  حضر(ح ض ر  -3

                                                 
  . 21ص ،  الدیوان  (1)
  . 17ص ، راءةالنص الشعري و آلیات الق، فوزي عیسى  :ینظر  (2)
  . 51ص،  2000 ، 1ط ، القاهرة ،دار الشروق ،مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي،  محمد حماسة عبد اللطیف: ینظر  (3)
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، ومن  نتقالیة الدالة على اإلیابیصنف هذا الفعل ضمن مجموعة األفعال اال

 ورُ ضُ الحُ :ضرَ حَ "  :اء فیهمعجم لسان العرب، حیث ج:  المعجمات التي حددت معناه

  . )1("ا ورً ضُ حُ  رُ ضُ حْ یَ  رَ ضَ ، حَ  ةِ بَ یْ الغَ وَ  یبِ غِ المَ  یُض قِ نَ 

 كَ بُّ رَ وَ فَ "  : وقد ورد هذا الفعل في القرآن الكریم بالداللة نفسها في قوله تعالى

  .)2(" ایَّ ثِ جُ  مُ نَّ هَ جَ  لَ وْ حَ  مُ هُ نَّ رَ ضِ حْ نُ لَ  مَّ ثُ  ینُ اطِ یَ الشَّ وَ  مُ هُ نَّ رَ شُ حْ نَ لَ 

  

" مبنى آلخر فصیغة ر، ومن ـآلخ اقـمن سی " حضر" ة الفعل ـوع داللـوتتن

  . حیث ذاتیة الحركة أو عدمها، من " حضر: َفَعَل " غیر " أحضر: َأْفَعَل 

 ر الطالب مذكرتهحضٌ " : الدالة على اإلعداد نحو " رحضٌ :  لَ عَّ فَ " وكذا صیغة 

  .هاأعدٌ  :بمعنى "

  :في المدونة " حضر" الت الفعل یلي عرض ألهم دال وفیما

 :الداللة الحسیة -

  

 )3(؟ رُ ـمَ تَ ؤْ مُ  مِ الَ سْ لإلِ  اتِ وَ مَ ي السَّ فِ  لْ هَ  هُ رـُ ضُ حْ تَ )  مِ الَ سْ اإلِ  رَ مَ تَ ؤْ مُ ( تَ فْ لِ أَ 

  

         

، وهو " ألفت" : یظهر الممدوح كمركز اهتمام من خالل ضمیر المخاطب في

، و احتجابه عن  من عالمنا إلى العالم اآلخر نتقالهاال یفارق مخیلة الشاعر، رغم 

  . األعین إلى األبد

الدالة على  " لُ عَ فْ یَ " بصیغة المضارع  " حضر" وقد استعمل الشاعر الفعل 

  . )4(االستمراریة 

، فهي كثیرا ما تأتي في العربیة للداللة على "  لُ عَ فْ یَ " رنا إلى صیغة ظوٕاذا ن

مظاهر التعبیر الزمني في اللغة العربیة حیث ، وهذا مظهر من  زمن مضى وانقضى

  . عبر عن الماضي بالمضارع أو المستقبلی

                                                 
  .)ر ض ح(مادة ،  04/196 لسان العرب،  (1)
  . 68آلیةا ، سورة مریم  (2)
  . 74ص ، دیوان  (3)
  . 245ص ، اللغة العربیة معناها ومبناها،  تمام حسان  (4)
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ومصدره  " ألفت" : ماضي یؤكده الفعل ال ، وذلك الحضور الدائم للممدوح

 . من التعودـة األلف

وهذه األداة تختص  ،"  هل" ستفهام ویستفهم الشاعر عن العالم اآلخر بأداة اال

  . )1(بطلب التصدیق 

وما  )2(" قد " التي تأتي بمعنى" هل " وتنطق بنغمة صوتیة صاعـدة خالفـا لـ 

ففي الجملة  " مؤتمر اإلسالم ولإلسالم مؤتمر" نتباه اإلبدال المكاني بین لفت االی

  . ا على اإلسالمـي الجملة الثانیة فكان تركیزه منصبف  ز على المؤتمر، أماـاألولى رك

، الذي ینهل منه  م القرآنيـإلى المعجینتمیان "  لسمواتا ، اإلسالم"  نـوالدالی

  .الشاعر في أغلب األحیان

ال عما توحي ـتساع والصفاء والبعد، فضیقترن بالعلو، واال " السماء" :  والدال

  . ، حیث تشیر إلى العالم اآلخر، الذي تحتجب الذات وراءه به من قداسة

  

  : في ةوالمتمثل "حضر" للفعل خلص إلى أهم المالمح الداللیة الممیزةنو 

  اإلنتقال    -                                الحركة -

  بغیاالبعد  ومالقد -                      تیان والحضورإلا -

  

  

  : )لـیدخ :ل ـدخ( د خ ل  -4

وقد  .تجاه األفقينتقالیة ذات االفي مجال الحركات اال"  دخل" الفعل یقع 

خل دَ  ؛وجِ رُ الخُ  یُض قِ نَ  :ولُ خُ الدُّ " : جاء في لسان العرب حیثحددت المعجمات داللته 

  .)3(" والً خُ دُ  لُ خُ دْ یَ 

 تَ یْ أَ رَ وَ  حْ تْ الفَ وَ  اهللاِ  رُ صْ نَ  اءَ ذا جَ إِ " :  ومما ورد في القرآن الكریم قوله تعالى

  .)4(" ااجً وَ فْ أَ  اهللاِ  ینِ ي دِ فِ  ونَ لُ خُ دْ یَ  اَس النَّ 

  

                                                 
  . 14، ص 1987هادي نهر ،التراكیب الغویة في العربیة ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، : ینظر  (1)
بلقاسم دفة ، النبر والتنغیم في اللغة العربیة عند القدامى والمحدثین ، مجلة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، تصدر عن جامعة : ینظر  (2)

  . 106، 105باتنة ، ص
  ).ل خ د( مادة،  11/239 ، لسان العرب  (3)
  .02،  01اآلیة ،سورة النصر  (4)
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كفعل  ، بداللته التي سجلتها المعجمات ،"  خلد" : عمل الشاعر الفعلتولقد اس

تالف السیاق اخ، ومن أهم مالمحه الداللیة ملمح المكان حیث یختلف ب حركي انتقالي

  . الذي یرد فیه

  :"  دخل" یلي عرض ألهم دالالت مادة الفعل  فیما و

  : الداللة الحسیة -

  

 )1( ودُ ـنُ البُ  عُ فِ تَ رْ تَ ا وَ هَ لُ خُ دْ نَ سَ  ادً ـهْ عَ  اءِ رَ حْ الصَّ  عَ مَ ا َلنَ  نَّ إِ وَ 

  

یؤكد المیثاق الذي یربط الشعب ؛ و "  إن" یستهل الشاعر البیت بأداة توكید 

، والذي یوحي "  ندخلها ، لنا"  : في متكلمیـنمستعمال ضمیر ال ،"  راءـالصح" بأرضه 

  . هبوحدة الشعب والتحام

  

، الثروات الخیرات: " ، بما تحمله من رموز"  الصحراء" وتستوقف القارئ دالة 

، یقابله تحدي الشعب الثائر  صرار المستعمر على نهبهاإف"  األصالة ورمز العروبة

  . الستعادتها، ورفع رایته على ترابها

وقد اتصل به  " فعلی"  المضارع ، بصیغة"  دخل" وقد استعمل مفدي الفعل 

  .)2(حرف السین الذي یحمل في صیغته داللة المستقبل القریب

توحي بإرادة شعب یتفجر قوة وحماسا، "  سندخلها" هذه الحركة الذاتیة للفعل و 

  .تحمل داللة العزم واإلرادة الفوالذیة"  فالسین"  ،لیطهر أرضه المقدسة

، فالحركة األولى  اتـكالن تضادا في اتجاه الحركیش " رفع،  دخل"  نوالفعال

  .أفقیة والثانیة رأسیة

  

حیزا  فالدخول یلزمه ، ة الممیزة لهذا الفعل ملمح المكانومن أهم المالمح الداللی

  . )3(ووقوعه حدوث الفعللما  اأو مكان

  

                                                 
  .156ص ،الدیوان  (1)
  . 72ص ، عبیر الزمني عند النحاة العربتال،  عبد اهللا بوخلخال: ینظر  (2)
     . 422ص،  الفعل في القرآن الكریم تعدیته ولزومه،  الشمسان إبراهیمأوس  أبو: ینظر  (3)
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  : )عـیرج: ع ـرج( ر ج ع  -5

وتدور  . یابنتقالیة الدالة على اإلفي مجال الحركات اال " رجع" یقع الفعل 

  .)1(" العود إلى ماكان منه البدء"  : داللته حول معنى

 مْ ـتُ عْ جَ ا رَ ذَ إِ  ةٌ ـعَ بْ سَ وَ  جِّ ي الحَ فِ  امٍ ـیّ َأ ةُ ـثَ الَ ثَ  امُ ـیَ صَ فَ  دْ جِ یَ  مْ لَ  نْ مَ فَ  " : ىـالومنه قوله تع

")2(.  

آلخر  قلكنها تختلف من سیا ، ةصلیعلى داللته األ " رجع" لقد حافظ الفعل 

 ةكملمح یؤدي إلى تحول دالل فةحسب نوعیة الحركة ذاتیة أو غیر ذاتیة واختفاء المسا

 ، في المدونة بصور عدة " رجع" وقد ورد الفعل . فعل، إلى الداللة المعنویة المجازیةال

  : أهمها

   : الداللة الحسیة -

 )3( يرِ َتْسـي ـمِ ي دَ فِ  كَ ألنَّ  يرـِ بْ صَ  يَ ـا وهِ مَ وَ  تُ عْ جَ رَ 

  

  رجعت: "  یةتر المتكلم في الدوال اآلـهیمنة ضمائ نتباهوأول ما یلفت اال

 ب فيـا، في مقابل ضمیر الخط للذات رزوالذي یؤكد الحضور البا،  " يـدم ، صبري

  ."  الكاف: " 

"   على صیغة " رجعت: " في قولـه  لـاطب الشاعر ممدوحه مستعمال الفعخوی

من  فهو یقر عودته وصبره فهذه الحركة ذاتیة صادرة ، الدالة على المضي ،"  لَ عَ فَ 

رق مخیلة الشاعر، وال ینفصل عنه انفصاال كون المرجوع له ال یفا، الذات الفاعلة

  .دمه ویسري في عروقه فهو ینصهر في وجدانیا ، 

وتوحي  ،عالقتها اإلسناد " وهي صبري"  والصورة المجازیة في صدر البیت

على ما اعتزمته من أمر لتحقیق  )4( هذه الصورة الفنیة بإرادة الذات وعزمها الشدید

  .غایاتها 

                                                 
  ) . ع ج ر(مادة  ، 08/114 ، لسان العرب  (1)
  .196اآلیة  ، سورة البقرة  (2)
  . 212الدیوان ، ص   (3)
  . 71ص ، غي الغربي الالعالقات الداللیة في التواث الب، عبد الواحد حسن الشیخ : ینظر  (4)
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  ":رجع " ح الداللیة للفعل ونخلص إلىأهم المالم

  االنتقال -        الحركة  -

  القدوم بعد الغیاب -

  

  : )ودـیع: اد ـع( ع و د  -6

، ومما جاء في اإلیاب ة الدالة على ـنتقالیل ضمن الحركات االـف هذا الفعـیصن

 لسانصاحب الورد أحیث ؛  " الرجوع إلى الشيء " : المعجمات حول معنى هذا الفعل

  .)1("  دمَ حْ أَ  دُ وْ العَ َعاَد وَ : العربي ، وفي المثل  عَ جَ رَ : ا دً وْ عَ  ودُ عُ یَ  هِ لیْ إِ  ادَ عَ : " 

  .)2(" هُ یدُ عِ نُ  قٍ لْ خَ  لَ وَّ ا أَ نَ أْ دَ ا بَ مَ كَ "  :قوله تعالىالكریم ومما جاء في القرآن 

بالداللة نفسها والتي جاءت في  " طلسمن وحي األ" :  ویرد الفعل في دیوان

  . داللة حسیة وداللة مجازیة:  لة نوعانال، ولهذه الدا المعجمات نایث

  : یلي عرض ألهمها وفیما

   يیبِ بِ حَ  اا یَ نَ دْ عُ ى وَ رَ كْ الذِّ  تِ ادَ عَ 

  .)3(ةیلَ مِ الجَ  اتِ ایَ كَ حِ لْ لِ 

مانسیة و بالر  " الحكایات الجمیلة ، حبیبي ، الذكرى"  : اطر الدوال الرئیسةقتت

یاله إلى الزمن الماضي خعود الشاعر بحیث ی ة ؛العواطف الجمیلو وباألحاسیس 

فهو "  حبیبي اـی" ،مخاطبا حبیبه وینادیه  إلى أیام شبابه وذكریاته الجمیلة ؛ المنصرم

وهذا  لحاجته ألنیس"  اـن" ته في وحدته مستعمال ضمیر الجمع سفي حاجة لمؤان

  .الضمیر هو ضمیر المعظم نفسه ومنه الشعب الذي ینتمي إلیه 

في البیت بصیغـة الماضي                  العـودة في الجملتین مرتیــن لـوقد ورد فع

الجملة أو مركزها فكل  (Focus)  وهذا الفعل هو بؤرة ،"  عدنا ، عادت: " في

مركز الجملة أو بؤرتها في الجملة " ولذلك نقول إن . )4(عناصر الجملة ترتبط به

، وذلك ألن " المسند إلیه " ال نقول الفاعل التولیدیة أو التحویلیة الفعلیة هو الفعل ، و 

  . )5("التالزم " الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة تحققان ما یسمى 
                                                 

  .)د و ع(ادة م ، 03/315لسان العرب   (1)
  . 104اآلیة  ، سورة األنبیاء  (2)
  . 138الدیوان، ص  (3)
، وینظر له بنیة الجملة الطلبیة 29، 25بلقاسم دفة ، في لنحو العربي، دار الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، الجزائر، ص: ظرین  (4)

  .  12،ص2000في السور المدنیة ،دراسة نحویة داللیة، رسالة دكتوراه دولة في اللغة العربیة والدراسات القرآنیة، مطبوعة بالحاسوب،
  . 98، ص1984،  1ایرة ، في نحو اللغة وتراكیبها ، منهج وتطبیق، دار المعرفة ، جدة ، طمعخلیل أحمد   (5)
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     حركة طبیعیة وهي حركة الزمان بین الماضي  " عادتْ "والحركة في الفعل 

ورحلتها  حركة النفس البشریة : حركة معنویة أي " ناعدْ "والحاضر، والحركة الثانیة في 

  . تقطع محطات حیاتها واحدة تلو األخرى ، بر الزمنع

" ة على الماضي ویشكل الضمیران ـالدال " لـفع" بصیغة  " عاد" وجاء الفعل 

في ضمیر :  يأ  ضمیر الحضور" هي " أي ، "  ادتـع" في اللفظ "  ضمیر الغائب

  . تضادا بین الضمائر " عدنا" اللفظ  :المتكلم 

  : -أیضا-ومن هذا قوله 

  

 )1( دُ مَ حْ أَ  دُ وْ العَ وَ  - یبَ رِ ثْ تَ  الَ  -احَ ا رَ مَ كَ  فَ وسُ یُ  نُ ابْ  ادَ عَ  اجِ رَ عْ المِ  ةَ لَ یْ الَ یَ وَ 

  

  

ا من ـ، واستحضاره نداء الشاعر للیلة اإلسراء والمعراج: نتباهاال یلفت ما وأول

زة ـمعج"    اءـة من األرض إلى السمـفهي تمثل حرك . يـخ اإلسالمـصفحات التاری

  " .  ةـهیلإ

في الماضي في "  لَ عَ فَ " وقد ورد بصیغة  " عاد" والعودة هنا تمثل حركة مادیة 

الدال على الذهاب، فالتضاد هنا بین اتجاه الحركات، اإلیاب في  " راح" مقابل الفعل 

  ."  راح ≠عاد " مقابل الذهاب 

  .، لتوضیح المعنى المقصود أكثر " والعود أحمد" الشاعر للمثل  أجلوقد 

ه من ـودة لمكان كان فیـملمح الع" :  ادـع" لمالمح الممیزة للفعل ام ـأه منو 

  .قبل

  

  

  

  : )یفـد : وفـد(و ف د  -7

ومن  اإلیاب ،نتقالیة الدالة على في مجال الحركات اال " وفد" یقع الفعل 

"  : هـاء فیـان العرب حیث جـلسمعجم  ؛ ى هذا الفعلـالمعجمات التي أشارت إلى معن

  .)2(" مَ دِ ـقَ …اودً ـفُ وُ ا وَ دً ـفْ وَ  دُ ـفِ یَ  هِ یْ ٕالَ وَ  هِ یْ لَ عَ  دَ فَ وَ 

                                                 
  .35الدیوان، ص  (1)
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، فجل السیاقات  لصیقة به لزمن بعید ،ة للفعلصلیوقد ظلت الداللة الحركیة األ

ومن  ، القدوم عادة:  ، كانت داللته تدور حول معنى"  دـوف" التي استعمل فیها الفعل 

   احبه غالبا تكلیف بمهمة ما، أنه یص ظات حول هذا الفعلو أهم الملح

  :تيكما سیتضح أكثر من خالل الشاهد اآل

 : الداللة الحسیة -

 

 )1( اـومَ رُ ي لِ ضِ فْ تُ  كِ الِ سَ المَ  لُّ كُ فَ  اـومَ رُ ا لِ یرً فِ سَ  وكَ دُ فَ وْ أَ  نْ ئِ لَ وَ 

  

  

فكل "  عجز البیتهذا المثل السائر فی ، -هنا–أول ما یستوقف الدارس  و

 "وكذا دالة المكان كل الطرق تؤدي إلى روما : بتعبیر آخر أي"  ضي لرومافالمسالك ت

  . لتلك المدینة اإلیطالیة " روما

  

 " روما "  للعاصمة اإلیطالیةالمتوجه وفي هذا البیت یخاطب الشاعر السفیر 

  ."  أوفدوك"  :في قوله " الكاف "  طباخمویظهر الخطاب من خالل ضمیر ال

، ألن الحركة هنا  المتعدي بالهمزة " أفعل"  یغةفجاء بص " أوفد" أما الفعل

  . حركة غیر ذاتیة

  

، ة ماـا تكلیف بمهمـیصاحبه غالبأنه  " دـوف" فعل بالومن أهم المالمح الخاصة 

  . بمهمة للجمهوریة التونسیة" فتحي زهیر" حیث كلف السید 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
  ).د ف و(مادة ،  03/464 ،لسان العرب  (2)
  .210ص ،الدیوان   (1)
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نتقالیة ولتوضیح ذلك سأعـرض جدول التحلیل التكویني ألفعـال الحركة اال 

  األفقیة الدالة على اإلیاب 

  

  

  لــالفع             

  المالمح الداللیة

ى
أتـ

اء  
جـ

ـر  
ض

ح
  

ـل
خ
د

  

ـع
رج

  

اد
عـ

  

فـد
و

  

  +  +  +  +  +  +  +  ةــالحرك

  +  +  +  +  +  +  +  الــنتقاال 

  +  +  +  +  +  +  +  و الرجوع اإلیـاب

ان ـك العودة إلى ما

  منه دءـالب
-  -  -  -  +  +  -  

  -  +  +  -  +  -  -  ابـغیالبعد  مو القد

ز ـارتباط الفعل بحی

  نـمعی
-  -  +  +  -  -  -  

  +  +  +  +  +  +  +  ةـة ذاتیـالحرك
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یصاحب الحركة تكلیف 

  ةـبمهم
-  -  -  -  -  -  +  

  

  :هي  أهم العالقات الداللیة بین أفعال المجموعة

  " . ، عاد رجع" و  ،"  ، جاء أتى" :  عالقة الترادف بین -1

  . أفعال المجموعة ینوب ،"  أتى"  فعلال:  عالقة التضمین بین -2

  

  

  

  

  

  :وأقسمها إلى  تجاهنتقالیة رأسیة اال أفعال الحركة اال : نیااث

  

  :نتقالیة المتجهة إلى أعلىمجموعة أفعال الحركة اال  -أ

حظ أن القاسم یلتتألف هذه المجموعة من ستة أفعال، مرتبة ترتیبا هجائیا، و 

تجاه إلى ، االالنتقالحركة، اال" : نحو ، المحالمشترك ألفعالها یتمثل في بعض الم

  . ، ثم ینفرد كل فعل بمالمح ممیزة خاصة به"  األعلى

  

  

  

  

  ـلـــالفع  ـادةــالم

  )یحمل: ل ـحم(  ح م ل  01

  )عـیرف: ع ـرف(  ر ف ع  02

  )يـیرتق: رتقى ا(  ر ق ى  03
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  )ـویسم: ا ـسم(   س م ا  04

  )دـیصع: د ـصع(  ص ع د  05

  )وـیعل :ال ــع(   ع ل و  06

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : )لـیحم: ل ـحم(ح م ل  -1

،  عُ ـفْ ى الرَّ ـمعن ؛"  حمل"  : لـمن المعاني التي حددتها المعجمات لمادة الفع

 ولٌ مُ حْ مَ  : وَ هُ فَ       ا نً الَ مْ وحُ َحْمًال  هُ لُ مِ حْ یَ  ءَ يْ الشَّ  لَ مَ حَ "  : حیث جاء في لسان العرب

  . )1("  یلٌ مِ حَ وَ 

"  : ىـه تعالـة نفسها في قولـبالداللالكریـم في القرآن  " لـحم" لفعل وقد ورد ا

  . )2("  اارً فَ سْ أَ  لُ مِ حْ یَ  ارِ مَ الحِ  لِ ثَ مَ ا كَ وهَ لُ مِ حْ یَ  مْ لَ  مَ ثُ  اةِ رَ وْ لوا التَّ ٌم◌ِ حُ  ینَ ذِ الَّ  لُ ثَ مَ 

، حیث یرد  في المدونة " حمل"  : ة نفسها یدور معنى الفعلـوحول الدالل

فهو مادي في سیاق  ، حسب السیاقبع ویختلف هذا المعنى داللیا الرف : بمعنى

  :النحو اآلتي على وذلك  ،ومعنوي في آخر

  :یقول الشاعر

  

                                                 
    ).ل م ح(مادة ،  11/174 ، لسان العرب  (1)
  . 05سورة الجمعة ، اآلیة  (2)
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 )3( والَ مُ حْ المَ  لَ امِ الحَ  یهِ فِ  تَ وْ دَ غَ فَ  ةً زَّ عِ  كَ اجِ تَ  قَ وْ فَ  كَ بَ عْ شَ  تَ لْ مَ حَ وَ 

  

 " فالكا"مستعمال ضمیر الخطاب  یخاطب الشاعر ممدوحه ویثني علیه،

  . بالمكانة الرفیعة للملك وحب الشعب له " ، عزة ، تاجك شعبك"  :وتتقاطر الدوال

وهي حركة  ،" فعل "  غةیبص "ت حمل" الماضي في قوله وقد ورد الفعل 

ى بهم إلى أعلى ـألنه ارتق ، م بالرعیةـمجازیة توحي بالصلة الوثیقة التي تربط الحاك

  . حهم التي ینشدونهامطام ، و المراتب، وحقق لهم آمالهم

" وهو مـاض   والحامـل   " لـحم: "هذا الفعل الواردة في البیت  اتـومن مشتق

  " .اسم مفعول " ، والمحمول " اسم فاعل 

الذي   ةـالمفعولی و ـةادا بین الفاعلیـ، تض"  محمول ، حامل" تان غوتشكل الصی

  .یوحي بمدى التوافق بین الطرفین وتبادلهما لألدوار

  :" حمل "  أهم المالمح الداللیة للفعل ومن

  

  إلى أعلى االتجاه -الحركة                 -

  استقرار المحمول على الجسم الحامل بعد رفعه -نتقال                اال -

  

  : )یرفع: رفع ( ر ف ع  -2

وقد    تجاه الرأسينتقالیة ذات االضمن أفعال الحركة اال " رفع" یصنف الفعل 

 دُّ ضِ :  عُ فْ الرَّ " :لمعجمات داللته على نحو ما جاء في لسان العربحددت ا

 اءِ مَ ى السَّ لَ إِ وَ "  : ومنه قوله تعالى،  )1(الَ ا عَ ذَ إِ  هِ سِ فْ نَ ا بِ اعً فَ تِ رْ اِ  ءُ يْ الشَّ  عَ فَ تَ رْ اِ ...عِ ضْ وَ ال

  . )2("  تْ عَ فِ رُ  فَ یْ كَ 

ة المجازیة، بفعل بین الداللة الحسیة والدالل " رفع" وقد تنوعت داللة الفعل 

  :يتالسیاق كما سنرى في الشاهد اآل

  

 )3(ا ؟ ودَ ـنُ بُ  اكَ ذَ ا وَ ذَ هَ  نْ ت مِ عْ فَ رَ فَ  اـفَ الَ حَ تَ  یعُ بِ الرَّ ك وَ شِ رْ عَ  یدُ عِ  لَّ هَ 

                                                 
  . 49الدیوان ، ص  (3)
  .)ع ف ر(مادة  ،08/129، لسان العرب  (1)
  .18سورة الغاشیة، اآلیة  (2)
  .122الدیوان، ص  (3)
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عید العرش أم لفصل الربیع أم لهل هي  حتفالیة،یتساءل الشاعر عن مناسبة اال

  معا؟ لالثنین

مظاهر  جوعلى ال " بنودا،  الربیع ، ید عرشكع"  : وقد أضفت الدوال التالیة

، حیث  حتفال بالربیعبین عید العرش واال ؛وبالتالي یتحقق التماثل الداللياالحتفال 

ورود واألزهار، وتغرید األطیار وفي عید للمن األلوان الزاهیة  تتزین الطبیعة بباقة

  ."  الهتافات والزغاریدرافعة الشعارات المختلفة األلوان، و " شد الجماهیرتالعرش تح

، والرفع في هذا البیت یحمل "  لَ عَ فَ " :  بصیغة الماضي " رفع" وجاء الفعل 

  .االحتفال عن  داللة اإلعالن

بأن  " ذاك ، رفعت ، عرشك: "  ب فياحي الحضور لضمائر الخطو وی

" ة ـة المغربیـر یحاور المدینـدة نجد الشاعـ؟ وبالعودة إلى القصی الخطاب موجه لمن

  . "اس ـف

 فاس"   انـدال لمكـلاالفعل  دانبداللة مجازیة، إلس " رفع" حي الفعل الحركي و وی

  .بین أسماء اإلشارة " عیدب، وذاك لل بیالقر : هذا " :  ویظهر التضاد في. "

  " :رفع " و منأهم المالمح الداللیة للفعل 

  االنتقال -        الحركة  -

  االتجاه إلى أعلى -

  : )يـیرتق: ىـارتق( ق ى  ر  -3

 حیث ؛معجم لسان العرب ؛"  ارتقى" ومن المعجمات التي حددت داللة الفعل 

  . دَ عِ صَ :  ىقَّ رَ تَ ي وَ قِ تَ رْ ى یَ قَ تَ ارْ  ا وَ وْ قَ رَ  ا وَ ی� قِ رُ  ءِ يْ ى الشَّ لَ إِ  يَ قِ رَ وَ : "  جاء فیه

  :وأنشد سیبویه لألعشى

  

 )1("  مٍ ـلَّ سُ بِ  اءِ مَ السَّ  ابَ بَ سْ أَ  یتَ قِ رَ وَ  امَ ـقَ  ینَ انِ مَ ثَ  بِّ ي جُ فِ  تَ نْ كُ  نْ ئِ لَ 

  

                 

 نْ مِ  تٌ یْ بَ  كَ لَ  ونُ كُ یَ  وْ أَ : "  في القرآن الكریم في قوله تعالى " ارتقى" وورد الفعل 

  . )2("  اءِ مَ ي السَّ ى فِ قَ رْ تَ  وْ أَ  فٍ رُ خْ زُ 

                                                 
  .)ى ق ر(مادة ،  14/331 ،لسان العرب  (1)
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ا ، وتختلف من حیث أنه حول معنى الصعود " ىـارتق" وتدور داللة الفعل 

" ل ـومن أهم الدالالت للفع . هتاق الذي ترد فیـة حسب السیـمجازی أو ةـداللة حسی

  : یلي ما " ىـارتق

 : داللة الرقي والسمو الفكري والروحي في -

  

 )3(ى ـقَ تَ ارْ ي وَ الِ عَ مَ لْ ى لِ امَ سَ تَ فَ  اـقَ لَّ ا حَ ـانَ مَ حِ ا بِ یكً لِ مَ  اـیَ 

  

في مناسبة عزیزة "  اـی "ة النداء مستعمال أدا " الحسن الثاني" یخاطب الشاعر 

  . )4(وهي عید میالد الملك الحسن الثاني ، على قلوب المغاربة

   دوالـفي ال ىـلجتت ، والتي والمنزلة الرفیعة ، ویتضمن البیت دالالت السلطان

  ."  ىق، ارت ، معالي ، تسامى ، حمانا ملیكا"  : اآلتیة

 " ارتقى  ، تسامى حلقا" :  النحو اآلتي ب متدرج علىـال في ترتیـى األفعـلاوتتو 

  . لبلوغ الغایة المنشودة واالرتقاء رتفاع بالتحلیق ثم السمواال:  يأ

 ة معنویة، أي انتقال من منزلة إلى منزلة أعلى یدل علىـاء هو حركـرتقالذا اـوه

  ."  السمو والعظمة: 

الفعل في زمن ، الدالة على حدوث  غة الماضيیبص " ىـارتق" عمل الفعل تواس

  .ى ـمض

، حیث خلع  حوي صورة بیانیة مجازیةت " اـقلا حـا ملیكا بحمانـی"  : والجملة

ة ـفالمجاز في هذه الجمل " قـالتحلی: "  وهي ،رـة من صفات الطائـعلى اإلنسان صف

 .الملك  قـیوحي بإطالة مدة تحلی "ـا حلق" في الفعل  الصوت ومد )1(ادـناتج عن اإلسن

  . تشكل حقال داللیا تربطه عالقة الترادف " ارتقى ، تسامى ا ،حلق" :  واألفعال

  .وهو األهمیة والمكانة ،ملمح یصاحب الحركة :ومن المالمح الداللیة للفعل

  

  

  : )یسمو : سما(  س م ا  -4 

                                                                                                                                               
  .93سورة اإلسراء ، اآلیة  (2)
  .182الدیوان، ص  (3)
  .182الدیوان، ص: ینظر  (4)
  .17ص، تراث البالغي الغربيالعالقات الداللیة و ال،عبد الواحد حسن الشیخ :ینظر  (1)
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 فعل حركي انتقالي، ینتمي إلى مجال الحركات الرأسیة المتجهة " سما" الفعل 

: اـمَ سَ " : ان العربـجاء في لس ؛لوـاع والعـرتفاال : ىـه حول معنـتدور داللـإلى أعلى وت

 بلَ عثَ  نْ عَ ، وَ  یتُ علِ وَ  تُ وْ لَ عَ :  مثل یتُ مِ سَ وَ  تُ وْ مَ سَ :  هُ نْ مِ  قولُ تَ ، وُ لُ العُ وَ  اعُ فَ تِ رْ االِ : وُ مُ السُّ 

  .)2(" عَ تفَ رْ اِ :  امٍ سَ  وَ هُ ا فَ وً مُ و سُ مُ سْ یَ :  ءُ يْ ا الشَّ مَ سَ  وَ : ◌َ 

الحقیقي  لستعماالالمجازي أكثر منه في ا لستعمافي اال " سما" الفعل وقد ورد 

ن عند نقطة واحدة وهي الداللة العامة، والتي یدور ـستعمالیالقي ات، ویل ةـبالنسبة للمدون

  : كما سیتضح في البیت اآلتي . رتفاع و العلواال:  معناها حول

  

  

 )3( ارُ وَ ـغْ المِ  نىَ الفَ  تَ رْ زَ نْ بَ ا بِ مَ سَ وَ  اَـ هودَ سُ أُ  ادَ هَ الجِ  ِت لَّمَ عَ  اُس رَ وْ أَ 

       

  

معقل الثوار " أوراس "  :الدال  أمل لهذا البیت یستوقفه للوهلة األولىتإن الم

، تلك  الخالدة ثورة نوفمبر ةمعلنبقممه الشامخة التي دوت منها الرصاصة األولى، 

  .نت مقبرة لألعداء، وبالرهبة فكا الجبال الشامخة التي توحي بالعظمة والشموخ

والتي  ،" أسود" ، ویتمثل في كلمة  ولهذا الدال األول دال ثان زاد المعنى قوة

  ." ، السیطرة  السلطة ، القوة"  بدالالت تنضح

، والسمو في هذا البیت  یشیر "  لَ عَ فَ " بصیغة الماضي  " سما" وقد ورد الفعل 

  . سمو معنوي:  إلى علو المنزلة والشأن أي

حیث أسند  ،، ناتجة عن اإلسناد تشكل صورة مجازیة " أوراس علمت"  ةوالجمل

  .)1(فأوراس معلم الجهاد" أوراس " إلى یم لتعلا

  . المدینة التونسیة"  نزرتب أوراس و" : ن ة الداالـومن دوال األمكن

  ."  مغوار" في  " الْ عَ فْ مِ " :  أما صیغ المبالغة فقد وردت صیغة 

  :یقول مفدي 

  

                                                 
  ).س م ا (، مادة 14/397لسان العرب،   (2)
  .45الدیوان، ص،  (3)
  .17عبد الواحد حسن الشیخ،العالقات الداللیة والتراث البالغي، ص: ینظر  (1)
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 )2(يـانِ یزَ مِ  ةِ بَ و رُ ا العُ یَ نْ ي دُ فِ  حُ جِ رْ یَ وَ  يدِ ِـ ائصَ و قَ مُ سْ ، تَ یخِ ارِ التَّ  عِ انِ ي صَ فِ وَ 

  

أغراض شعریة قدیمة قدم  دیعود الشاعر بالقارئ إلى عهود مضت، ویقف عن

،  والتـ، وینعته بصانع التاریخ والبط ر الخلیفةـدح الشاعـیمصدر البیت ففي  الشعر

 ، هـد وبه یذیع صیتـفائز بدرر شعره، وفیه ینشد أجود القصائلقصائده والالملهم وهو 

ترجح في دنیا "  : ةـملجه في ـبذات لالفتخـاروه ـراء وهذا ما یدعـو شأنه بین الشعـویعل

  . د والتمیزر ل في التفـ، فهو یأم"  العروبة میزاني

  

: "  نـالیي الدـر فـ، وهذا ما یظه اـزهی، ویبالغ في تمی هـر بنفسـد الشاعـویعت

  . واضح فیاء المتكلم تنبأ عن خصوصیته وتملكٍ  " قصائدي ومیزاني

وهذا  االستمراریة الدال على  " لُ ـعَ فْ تَ " بصیغة الحاضر  " اـسم" وقد ورد الفعل 

  . ما یعكس رغبة الذات الشاعرة في دوام هذه المنزلة الرفیعة التي حظیت بها

ذلك أن هذا الفعل  ؛ ایاال حقیقاستعم " سما" وقد استعمل الشاعر الفعل 

  . یستعمل في هذا السیاق دون غیره للتعبیر عن العزة والعظمة

  ":سما " و نخلص إلى أهم المالمح الداللیة للفعل 

  االنتقال -            الحركة  -

  یصاحب الحركة شيء من األهمیة و المكانة -

  : )دـیصع: د ـصع(ص ع د  -5

 ؛ة إلى أعلىـة والمتجهـة الرأسیـنتقالیة االیصنف هذا الفعل ضمن أفعال الحرك

 یهِ فِ وَ  انَ كَ المَ  دَ عِ صَ " :  جاء في لسان العرب ؛ رتقاءاال:  وتدور داللته حول معنى

  .)1(" افً رِ شْ ى مُ قَ تَ رْ اِ  …ا ودً عُ صُ 

 مُ لِ الكَ  دُ عَ صْ یَ  یهِ لَ إِ : "  وفي التنزیل العزیز ورد بالداللة نفسها في قوله تعالى

  .)2(" هُ عُ فَ رْ یَ  حُ الِ الصَّ  لُ مَ العَ وَ  بُ یِ الطَّ 

  

                                                 
  .40لدیوان، ص  (2)
  ). د ع ص(مادة  ،03/357 ،لسان العرب  (1)
  .10سورة فاطر،  اآلیة  (2)
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 ،اـا حركیـا، أكثر منه حسیـاستعماال مجازی " صعد" وقد استعمل الشاعر الفعل 

فتنوعت الداللة المجازیة للفعل من سیاق آلخر، فوردت في المدونة بداللة الكثرة 

أهمها  عرضأسف  ، إلى جانب دالالت مجازیة أخرى واالنتهاء والزیادة وبداللة الموت

  :أتيی فیما

  

 )3( احُ ـجَ نَ  نَّ هُ ابُ وَ جَ ، فَ هُ اتُ وَ لَ صَ  تْ دَ ـاعَ صَ تَ )  یزِ زِ عَ لْ لِ وَ  يِ وِ قَ لْ لِ  ( نْ مَ 

  

  

جوا  " صلواته ، تصاعدت ، العزیز ، القوي: "  دوال الدینیة التالیةـتضفي ال

  . بتهالبالدعاء واال  ، روحانیا على البیت تمتزج فیه أسماء اهللا الحسنى

، فیتقرب منه  ، یتوجه بها العابد إلى المعبود ة في األصل دعاء وعبادةفالصال

، وهي ذلك الرابط الوثیق بین الخالق  ، لینال رضاه ویحمده على نعمه طاعة وتقدیسا

  . والمخلوق

  

  . الدالة على الكثرة " صلوات" وقد وردت بصیغة الجمع 

حركة ذات اتجاه  ، في"  تصاعدت" : بصیغة الحاضر " صعد" ورد الفعل و 

اه السماء، ـا إلى األعلى باتجـة للیدین عند الدعاء، ورفعهمـمعلوم، تشبه الحركة الحسی

تدل على  " تصاعدت" ، والصیغة  من األرض إلى السماء ؛ من العابد إلى المعبود

  . الزیادة و الكثرة

 یهِ لَ إِ  : ي في قوله عز وجلـرة هذا البیت من النص القرآنـر فكـالشاعستقى وقد ا

  . )1("  هُ عُ فَ رْ یَ  حُ الِ الصَّ  لُ مَ العَ وَ  بُ یِ الطَّ  مُ لِ الكَ  دُ عَ صْ یَ 

 :االنتهاء  داللة الموت و -

  

 )2( ا؟ـینَ فِ  هُ ارُ تَ خْ ي تَ ذِ الَّ  تَ كْ رَ ا تَ مَ كَ  ةٍ ـقَ ثِ  اذَ  نِ یْ العَ  یرَ رِ قَ  تَ دْ عِ صَ  مْ أَ 

             

                                                 
  .13صالدیوان،   (3)
.                                                                                                                            10سورة فاطر،  اآلیة  (1)
  .21الدیوان، ص  (2)
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 ل ـ، وكأنه ماث - هللارحمه ا- " محمد الخامس" یوجه الشاعر خطابه للملك 

  ، تركت صعدت"  :یة في ضمائر الحضورتفي الدوال اآل وهذا ما یظهر ، أمامه

 ستقراریوحیان بالطمأنینة واال " العین وذا ثقةر قری" :  والمركبان اإلضافیان."  تختاره

  . النفسي للذات الراحلة

   .لى الماضية عـالدال " لَ عَ فَ " بصیغة  " صعد" : في قوله  د ورد الفعلـوق

وكأن  ،الدالة على المضارع " لُ عَ فْ تَ " فقد بني بصیغة "  تختاره" أما الفعل 

بصیغة الماضي ألن الملك مازال حیا في وجدان  " اخترته" مازال بینهم فلم یقل  راحلال

  .إال عن العیان الشاعر، وما كان غیابه ذاك

. الرفیق األعلىنتقال إلى والصعود حركة مجازیة دالة على الموت، واال

  .یؤكد تماسك الشعب المغربي" فینا "  الضمیرو 

ي ـفعل حركي انتقال " صعدت" الفعل  ات ؛التضاد في اتجاه الحركویظهر  

ات ـالذي ینتمي إلى مجال الحرك " ترك" حركته نحو األعلى، على عكس الفعل تتجه 

  . ةـة األفقیـاالنتقالی

  ":د صع"و من أهم المالمح الداللیة للفعل 

  االتجاه إلى أعلى -    االنتقال -    الحركة  -

  

  

  : )وـیعل :ال ـع(ع ل و  -6

إلى مجال الحركات، االنتقالیة المتجهة إلى أعلى، ومن  " الـع" مي الفعل تین

 ءٍ يْ شَ  لِّ و كُ ُـ لُ عُ "  : ت معناه، معجم لسان العرب حیث جاء فیهدالمعجمات التي حد

  .)3(" هُـ عُ فَ رْ أَ :  هُ ـتُ یَ الِ عَ  وَ  هُ ـیَ الَ عَ  وَ  َعَال َوَتهُ  وَ  هُ وَ ُل◌َ عُ وَ 

  )1("  اعً یَ ا شِ هَ لَ هْ أَ  لَ عَ جَ وَ  ضِ رْ ي األَ فِ  الَ عَ  نَ وْ عَ رْ فِ  نَّ إِ " ومنه قوله تعالى 

رتفاع، وتتنوع حسب السیاق الذي اال : حول معنى " عال" وتدور داللة الفعل  

زیة كما سیتضح في الشاهد مجا رفي آخو فهي في سیاق حسیة  " عال" یرد فیه الفعل 

  :تي اآل

  

                                                 
  ).ع ل ا (، مادة 15/73لسان العرب،   (3)
  . 04سورة القصص، اآلیة  (1)
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 )2( اَـ ینانِ هَ تَ  لْ بَ اقْ ا وَ نَ عَ امِ دَ مَ  فْ كِ فْ كَ  رٍ دَ ى قَ لَ ه عَ وُ لُ عْ تَ  شِ رْ العَ  ثَ ارِ وَ  اَـ ی

  

، الذي یحیل القارئ "  وارث العرش" ب اإلضافي ـالمرك االنتباهت ـأول ما یلف

وراثي الملكي في الضبط عهد الحكم البو  ،إلى مرجعیة تاریخیة، وٕالى عهود مضت

  .المغرب

حمله الصیغة من تما ل " وهـتعل" :  جاء بصیغة المضارع " الـع" والفعل 

م، ـا في دوام عرش الملك الحاكـ، وأمله رةـة الذات الشاعـ، تعكس رغب ةـاستمراری

 : فهو حركة حسیة أي . حركة صعود من مكان إلى مكان أعلى منه منزلة االعتالءو 

  . ا معنوي، وكذ انتقال حسي

وتتسارع األحداث فبوفاة الملك  " واقبل ، كفكف ، تعلوه"  : وتتوالى األفعال 

  . ورث ولده الحكم عنه واعتلى العرش مباشرة

 : وهو یكفكف دمعه"  : ة الفعل كفكفـة حدد الزمخشري داللـاس البالغـوفي أس

" تكرار العملیة  ن عنئاأي باستمرار فتكرار الكاف والفاء ینب"  یمسحه مرة بعد مرة

لى ذلك في ضمیر جب المغربي، ویتـرة عن الشعـوب الذات الشاعـوتن.)3(نفسها " المسح

  " . تهانینا ،مدامعنا"  : الجمع في

" داللة على البكائیة " " امعنا كفكف مد" المقابلة بین الجملتین  تظهرو 

اعتالء الحسن " حتفالیة داللة اال"  " تهانینا واقبل"محمد الخامس  لوفاة الملك

  ."  الثاني العرش بعد أبیه

  " :عال "و من أهم المالمح الداللیة للفعل 

  االنتقال -          الحركة  -

 یصاحبه شيء من األهمیة و المكانة -

  

  

  

   :اآلتي لوجدسأبین في ال

  

                                                 
  .22الدیوان، ص  (2)
  .395الزمحشري،أساس البالغة، ص  (3)
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  المتجهة إلى أعلى االنتقالیةألفعال الحركة  التكویني التحلیلجدول 

  

  

  لــالفع                  

ـل  لمالمح الداللیةا
مـ
ح

  

ـع
رفـ

  

رت
ا

ى
قـ

  

مــا
س

ــد  
صع

  

ال
عــ

  

  +  +  +  +  +  +  ةـــالحرك

  +  +  +  +  +  +  الـــنتقاال 

  +  +  +  +  +  +  ىـاه إلى أعلـتجاال 

استقرار الشيء المحمول 

  على الحامل بعد رفعه
+  +  -  -  -  -  

یصاحب الحركة شيء من 

  األهمیة و المكانة
-  -  +  +  -  +  

  +  +  +  +  +  +  ةـة ذاتیـالحرك

  

  

  : أهم العالقات الداللیة بین المجموعة

  " . ، سما ارتقى" ، "  ، رفع حمل" عالقة الترادف بین  -1

  .وباقي أفعال المجموعة " رفع" عالقة التضمین بین الفعل  -2

  

  

  

  

  : المتجهة إلى أسفل یةاالنتقالمجموعة أفعال الحركة  - ب
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، والمالحظ أن  ، مرتبة ترتیبا هجائیا أفعالتتألف هذه المجموعة من ثمانیة 

، اتجاه االنتقال  ، الحركة"  :بعض المالمح ، نحوالقاسم المشترك ألفعالها یتمثل في 

  . ثم ینفرد كل فعل بمالمح ممیزة خاصة به " الحركة

  

  

  

  

  ـلــالفع  ادةــالمـ

  ) طـیح: ط ـح (  ح ط ط  01

  ) رـیخ: ر ـخ (  خ ر ر  02

  )بـیسك: سكب  (  س ك ب  03

  ) بـیص: صب  (  ص ب ب  04

  ) یغرق: رق ـغ (  غ ر ق  05

  ) زلـین: زل ـن (  ن ز ل  06

  ) طـیهب: ط ـهب (  هـ ب ط  07

  )ي یهو : وى ـه (  هـ و ى  08
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  : )ط ـیح: ط ـح( ح ط ط  -1

متجهة إلى أسفل الالرأسیة  االنتقالیةفي مجال الحركات  " حط" یقع الفعل 

 : طُّ الحَ "       ربـان العـجاء في لس ؛"  زولـوالن الوضع" معنـى ه حول ـلتوتدور دال

 تُ طْ طَ حَ : ولُ تقُ ◌َ  ابِ وَ الدَّ  نِ عَ  الِ مَ حْ األَ  عُ ضْ وَ :  طُّ الحَ وَ  طَّ حَ انْ فَ  : اطً حَ  هُ طُّ حُ یَ  طَّ حَ  عُ ضْ الوَ 

 دْ قَ فَ  هِ رِ هْ ظَ  نْ ه عَ لَ زَ نْ ا أَ مَ  لُّ كُ ، وَ  هُ لَ زَ نْ أَ  : اطً حَ  هُ طُّ حُ یَ  یرِ عِ البَ  نِ عَ  لُ مْ الحَ  طَّ حَ وَ  ...ا هَ نْ عَ 

  . )1("  هُ طَّ حَ 

ة، صلی، أنها قد حافظت على داللتها األ"  حط" والمالحظ على مادة الفعل 

حركة  " الحط" و " الوضع و النزول" :  حیث استعملت في مواضع كثیرة بمعنى

هذا      موضع معین في النزول، ثم االستقرار في السرعة هامتجهة إلى أسفل تلمح فی

  . فیما یخص الجانب الحسي الحركي

واالحتقار  اإلهانة:  ، فهو یستعمل للداللة على ازيـا الجانب المعنوي المجـأم

من والتقلیل  " حقوق اإلنسان في حین تحط من قیمته يعجبا لمنظمات تدع" :  نحو

  . الشأن

  : لة منهافي المدونة إال أبیات قلی" حط " وقد قل ورود الفعل    

  

 )2( الَ و ـلُ بْ المَ  هُ احُ نَ جَ  طَّ حَ فَ  تْ دَّ شَ  َش ِـ اكرَ مُ بِ  هُ اطُ یَ نِ  انَ كَ  بٌ لْ قَ 

  

وخلع  ،شبه فیها الشاعر قلبه بالطائر ، أول ما یستوقف الدارس صورة بیانیة

، وكذا قلب  ، فالطائر یحلق في اآلفاق و یحط أینما أراد علیه أحاسیسه وعواطفه

  . یحلق ویسافر معه أینما ارتحل ، بة و اإلجالل للملكالشاعر العامر بالمح

التحلیق من  : ، یدل على حركة سابقة وهي بصیغة الماضي " حط" والفعل 

وبعد هذه الحركة یحط  ، ارتفاع وانخفاض، وانقباض وانبساط لجناحي الطائر المحلق

  . حركتهتسكن في موضع معین و 

                                                 
  ).ح ط ط (، مادة  07/272لسان العرب، : ینظر (1)
  .50الدیوان، ص (2)
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سیسها وبین الطائر الذات الشاعرة بأحا : وبالتالي یتحقق التماثل الداللي بین

حلق ، "  مراكش"  فهذا القلب معلق بالممدوح الذي یقطن بالمدینة المغربیة . المحلق

  .والشطآن لیقیم بجانب ممدوحه البحاروسافر وقطع 

ببعد المسافة بین الشاعر :  إنما توحي " ه المبلوالط جناحح" والجملة 

  . الشطآن الطائر قد قطع البحار و : بأن یوحي " مبلوال" وممدوحه، والدال 

  

  : یتمثل في " حط" ونخلص إلى أن أهم المالمح الداللیة للفعل 

  إلى األسفل االتجاه -          الحركة -

  طثبوت الشيء المتحرك بعد تمام حركة الح -         االنتقال -

  

  

  : )ر ـیخ: ر ـخ( ر  رخ   -2

، وتدور داللته في  ته نحو األسفلفعل حركي انتقالي تتجه حرك " رـخ" الفعل 

سقط وخر :  وخرالبناء"  : ان العربـجاء في لس؛  وطـالسق :المعجمات حول معنى

  . )1(" ل هوى من علو إلى أسف:  یخر خرا

"  اقً عِ ى صَ وسَ مُ  َوَخرَّ : " تعالـى م قوله ـاء في القرآن الكریـى جـحول هذا المعنو       
)2( .  

والتي تنوعت بین الداللة  صلیة ،بداللته األ " خر" ل وقد استعمل الشاعر الفع

ة هامدة كما جثخر :  رادیة نحو، وغیر اإل "خر هللا ساجدا  " :نحو اإلرادیةالحسیة 

ین أهم بوسن االنهیارالضعف و  :للداللة على ،استعمل مفدي هذا الفعل استعماال مجازیا

  : ةـیتد اآلـتلك الدالالت من خالل الشواه

  :وتداللة الم -

  :یقول الشاعر

 )3(اَـ ینرایِ الشَّ  قَّ شَ  دْ قَ  مِ زْ العَ  رَ ائِ خَ وَ  ارً حِ تَ نْ مُ  اقِ وَ سْ ي األَ فِ  رَّ ـخَ  سٍ ئِ ایَ  نْ مِ 

  

                                                 
  ).خ ر ر(، مادة  04/234لسان العرب،  (1)

 .143سورة األعراف ، آلیة )2(
 .21الدیوان، ص )3(
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عن اإلحباط  " العزم خائر "، "  منتحرا "، "  یائس" : ة التالیتكشف الدوال    

فتقادها لألمن وا ، ، وتفصح عن أزمتها الحادة ، التي تعیشها الذاتة المعانا و يالنفس

تحتجب لفتستسلم وتسقط مودعة الحیاة بكل مآسیها تاركة عالم الوجود  ، والطمأنینة

ي بجناح األمان قلیو  ، من كان یحمیها ، بعد أن فقدت لذة العیش وغادرها وراءه لألبد

ا منتحر "  : ا ورد في البیتـ، كم اـة بإرادتهـزم والیائسـرة العـل الذات الخائـحتفتر  . علیها

وقد . المعنوي االنهیارفحركة السقوط المادیة للجسم قد سبقتها حركة  " قد شق الشرایینا

  " . لَ عَ فَ  دْ قَ "  ةـصیغأمـا  ، الدالة على الماضي " لَ عَ فَ " ة ـبصیغ " رـخ" استعمل الفعل 

 .)1(، وهي تدل على الماضي القریب من الحال"  قد شق"  للفعلفاستخدمها  

 يـوالجامع بینهما هو الفعل السلب " الیائس وخائر العزم" داللي بین التماثل ال ویظهر

ا لعزیز ـوال بعد فقدهـي مصیرا مجهـدة للوعي تعانـفالذات المنتحرة فاق االنتحـار:  أي

  . علیها

  : ومن أهم المالمح الممیزة للفعل

 السرعة -        عدم تكرار الحركة -

  

 

  : )ب ـیسك: ب ـسك( س ك ب  -3

ن ـم االتجاهى ـة علـالدال االنتقالیـةفي مجال الحركات  " بـیسك" یقع الفعل 

" :  ان العربـجاء في لس ؛ الصب:  ىـمعن ي الفعلـومن معان ، إلى أسفل أعلى

ا ابً كَ سْ تِ  وَ    ا بً كْ سَ  هُ بُ كُ سْ ا یَ مَ هِ وِ حْ نَ وَ  عَ مْ الدَّ وَ  اءَ المَ  بَ كَ ، سَ اءِ المَ  بُّ صَ  : بُ كْ السَّ  بَ َك◌َ سَ 

  .)2(" بَّ صَ نْ افَ  هُ بَّ صَ :  بَ كَ سَ انْ وَ  بَ ـكِ سُ فَ 

ى استعمال هذا الفعل محصورا في معناه القدیم الخاص بالسوائل دون ـویبق

  : یةتجاء على سبیل المجاز، مما ورد في األبیات اآل غیرها من األجسام إال ما

  

 )3( ؟ اَـ ابكَ سِ نْ ا اِ هَ نْ مِ  ورُ مُ الخُ  بُ كِ سَ نْ تَ وَ  ضٍ رْ أـَ بِ  اءِ دَ هَ الشُّ  نَ مِ  ونٌ یُ لْ مَ  أَ 

  

                                                 
  .155مهدي المخزومي،في النحو العربي نقد وتوجیه،  ص  (1)
  ).س ك ب (،مادة  01/469لسان العرب،   (2)
  .144الدیوان، ص  (3)
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ون ـون والنصف ملیـأرض الملی ،یتعجب الشاعر من الحال التي آلت إلیها

، دفعها أبناءها االستقالل ، ثمنا للحریة و  شهید، والتي ارتوت بالدماء الطاهرة الزكیة

  . األبرار

، وتالشي  ، في ظل غیاب العقیدة ویمضي الشاعر في وصف تلك الحال

تنسكب  " ، في الدال لنا ضیاع الشباب في اللهو والملذات، فصور  النموذج السوي

  . " الخمور

  :  مختلفین نزمنییي تضادا بین الثنائیات و التي تمثل فمل للبیت یلتأالم و

                                                       "تضحیة   حب الوطن     انسكاب دماء الشهداء    جهاد    لماضي"-1

  .إیجابيفعل 

فعل     "وراء الحضارة الزائفة الركض      انسكاب الخمور    الضیاع  لحاضر "-2

  )1(سلبي

، فیه إطالة تحمل معنى  لدالة على المطاوعة"  فعلال" غة یص"  نسكب" والدال 

، وكأنها تلك الخمور تسقي األرض من كثرة انتشارها  اإلطالقیة واإلباحیة دون رادع

  .االجتماعیةمختلف الفئات  بین

  . "، انسكابا  تنسكب" "  االً عَ فِ نْ ، اِ  لُ عِ فَ نْ تَ " ومن المشتقات الصیغتان 

  

 )2( وبِ رُ دُّ ـال افِ طَ عْ أَ ى بِ رَ كْ الذِّ  ةُ جَ هْ مُ  هُ ـبُ كُ سْ ي تَ ذِ الَّ  رِ طْ ا العِ ذَ شَ لِ 

  

  

ف الذكرى أعطا مهجة ،شذا العطر" :  تستوقف القارئ لهذا البیت بعض الدوال

أیام عمره، إلى شبابه وذكریاته أحلى والتي تفیض بالرومانسیة وتعود به إلى "  الدروب

  . خرىالجمیلة التي تعاود اإلنسان بین الفنیة واأل

الذي یحمل داللة  ،الدالة على الحاضر " لُ عَ فْ تَ " بصیغة  " تسكبه" و الدال 

، ولهذا یقال فرس سكب  هو الصب المتتابع:  كبالسّ "  :جاء في الفروق ستمراریةاال

  .)3(" إذا كان یتابع الجري وال یقطعه

                                                 
  .105ص 1998، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،  62،  54مصطقى بیطام، الثورة الجزائریة في شعر المغرب العربي   (1)
  138الدیوان، ص  (2)
  .347أبو هالل العسكري، الفروق، ص   (3)
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  . الذكریات من صور الماضي استمراریةیؤدي إلى  " الشذا"أي تتابع المؤثر 

       ود صاحبه، وال یفارقه كلما ألم به مؤثر كشذا العطر اومنه فالذكرى حنین یع

  . " ورة المحبوبلص " : عيو أو أعطاف الدروب، وهي بمثابة المعادل الموض

حیث شبه الشاعر الذكرى  ، ویتضمن هذا البیت صورة بیانیة تتمثل في التشبیه

 ، فكلما عادت حملت معها صور الماضي ذاها الذي یعبق وینعش الروحشفي  بالزهرة

  .فتجیش نفس العاشق شوقا ولهفة

ا رحبا، ـا داللیـوهو المشبه به لیفتح بذلك أفق ، هـفیر ه حذف أحد طـوهذا التشبی

  . ویجعل القارئ یتساءل عن كنه هذا الطرف الغائب

  : لـة للفعـومن أهم المالمح الداللی

                         إلى أسفل االتجاه -                             الحركة-

  خاص بالسوائل - االنتقال                             -

  

  : )بـیص: ب ـص(ص ب ب   -4

وجاء في لسان "  كبالسّ " :  في المعجمات بمعنى " صب" فعل لقد ورد ال

 تُ بْ بَ صَ وَ  هُ ـاقَ رَ أَ  : بَ بَّ صَ تَ وَ  بَّ صَ انْ وَ  بَّ صَ ا فَ ب� صَ  هُ بُّ صُ یَ  هِ وِ حْ نَ وَ  اءَ المَ  بَّ صَ "  : ربـالع

◌َ إِ "  : ومنه قوله تعالى.  )1("  هُ تُ بْ كَ سَ : اءَ ـالمَ    . )2("  ابً صَ  اءَ ا المَ َن◌َ بْ بَ ا صَ نَّ

 و، تنتجه حركته من أعلى إلى أسفل، وه فعل حركي انتقالي " صب" فعل وال

 ـا ،غالب اسـ، ویستعمل على هذا األس لـة بالسوائـات المرتبطـمي إلى مجال الحركتین

، وهذا ما یتضح في  ، لیفید دالالت مجازیة المألوف االستعمالوأحیانا یخرج عن هذا 

  : یةتاألبیات اآل

  

 )3(الٌ وَ ـهْ أَ  هِ ینِ ثْ تُ  الَ  لِ یْ السَّ كَ  بَّ صَ انْ فَ  هُ ُـ تبَ ثْ وَ  لٍ الَ ي عِ فِ  فَ وسُ یُ  نَ ا ابْ یَّ حَ 

  

                                                 
 ).ص ب(، مادة  01/515لسان العرب، ،  )1(
 .25سورة عبس، اآلیة )2(
 .127الدیوان، ص )3(
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لتوحي  " ال تثنیه أهوال،  انصب ، وثبته"  تستوقف القارئ بعض الدوال نحو

  . الة للقائد الثوريبسوال بالشجاعة

 اـحی" :وتتوالى الحركات في ترتیب یفضي بعضه لبعض على النحو التالي

  . حرف الترتیب:  لحقته الفاء " انصب" والفعل  " نیهفانصب تث

  . )4( للداللة على المطاوعة " لَ عَ فَ نْ اِ " على وزن  " انصب" وقد جاء الفعل 

، تتمثل في التشبیه حیث شبه الشاعر القائد  صورة بیانیةعجز البیت وفي 

یندفع بقوة ألن النیل "  الكاف " ؛ مستعمال أداة التشبیه ، یل الجارفسالثوري بال

 ، هـحال هذا البطل الذي یذود عن وطن ـهحال ، هـوسرعة فیجرف كل ما یعترض سبیل

  .مخاطرویغض الطرف عن كل ما یحف سبیله من 

  

  )1( اـابَ رَ الشَّ  *تْ قَ دَ غْ أَ  اتُ انَ ا الحَ ذَ إِ  اًـ ابرَ وا شَ بُّ ا، صَ هَ وعِ بُ نْ یَ  نْ مِ وَ 

          

 كز اإلسالمي بالجزائر یوم الثامن یولیوجاء هذا البیت في مناسبة تدشین المر 

1975)2(.  

 ،ل الحاناتـة في مقابـز اإلسالمیـعائدة على المراك " اـنبوعهی" في  " الهاء" و

 ، تتجه حركته نحو األسفل ، ل أمر مرتبط بالسوائلفع"   صبوا" في قوله  والفعل

  . الطلب : ویحمل داللة

  )3("  صب یكون دفعة واحدةال" :  حسب ما جاء في الفروق" ب لصا" و

على  ، حسب السیاق الذي یرد فیهبداللته  حددفتت " شرابا" أما بالنسبة للدالة 

الذي یرى  Firth" ث فیر " م العالم اللغوي ـوعلى رأسه ، حد رأي زعماء مدرسة لندن

  .)4(أن الكلمة بمعزل عن السیاق ال معنى لها

فهي  العجزلشراب الحالل، أما في إلى ا "شرابا" البیت یشیر الدالصدر ي ـفف

  ."  من النبیذ"  ، تشیر إلى الشراب المحرم

                                                 
و الزمخشري، المفصل  04/77،76، و سیبویه، الكتاب، 726ص أبو أوس إبراهیم الشمسان، الفعل في القرآن الكریم تعدیته ولزومه، )4(

 .01/108، وشرح الكافیة 01/75، المبرد، المقتضب، ج271في علم العربیة، دار الجیل، بیروت، ص

  .321غدق كثیر، الزمخشري،أساس البالغة، ص: غدقت  **
  .144الدیوان، ص  (1)
  .144المصدر نفسه، ص  (2)
  .309أبو هالل العسكري، ص  (3)
  .68أحمد مختار عمر،علم الداللة، ص: ینظر  (4)
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من  الل وللحرامـلحلل في داللتها معنى التضاد فیستعمل ـتحم " الشراب" ة ظـففل

  . )5(لألبیض ولألسود :ظ الجون المشروب كلف

  :"  صب "و من أهم المالمح الداللیة للفعل 

  أسفلإلى  االتجاه -        ة ـالحرك -

      خاص بالسوائل -        االنتقـال  -

  تتم هذه الحركة دفعة واحدة  -

  

  : )رق ـیغ: رق ـغ( غ ر ق   -5

المتجهة إلى أسفل وتدور  االنتقالیةیصنف هذا الفعل ضمن أفعال الحركة 

ي فِ  وبُ سُ الرُّ  قُ رَ ـالغَ : "  ، جاء في لسان العرب الرسوب في الماء:  ىـداللته حول معن

  .  )1("  هُ رَ مَ ا غَ ذَ إِ  اءِ ي المَ فِ  قَ رِ ـغَ  الُ قَ ، یُ اءِ المَ 

  . )2("  ارَ مْ اِ ا ئً یْ شَ  تَ ئْ جِ  دْ قَ ا لَ هَ لَ هْ أَ  قَ رِ غْ تُ ا لِ هَ تَ قْ رَ خَ أَ  الَ قَ "  : ومنه قوله تعالى

ملمح المكان حیث یتم عادة في بیئة الماء :  ومن المالمح الممیزة لهذا الفعل

  . وملمح المسافة تحت الماء

  

مل هذا الفعل في سیاقات متنوعة مما یضفي علیه دالالت أخرى وقد استع

  : یةتكالداللة المجازیة كما سیفضح في الشواهد اآل

  

 )3( وبِ ـیُ ي الغُ ا فِ مَ بِ  یمُ لِ العَ  تَ نْ أَ  وَ  يـوبِ نُ ي ذُ نِ تْ قَ رَ غْ أَ  دْ قَ  بِّ ا رَ یَ فَ 

  

  

حرف نداء  " یـا" األداة ، و "  رب اـی" تناجي الذات الشاعرة الخالق بندائها   

للقریب والقرب في هذا السیاق قرب وجداني، لما یربط العبد بخالقه من عبادة وطاعة 

  .فاهللا سبحانه أقرب لعبده من حبل الورید  ومحبة

                                                 
عباس صادق الوهاب، سلسلة المائة كتاب، : جون الینز، اللغة والمعنى والسیاق، تر: ، وذكر في 210المرجع نفسه، ص : ینظر  (5)

 .215بغداد، ص

  
 ).غ ر ق(، مادة  10/283لسان العرب،   )1(
 .71سورة الكهف، اآلیة  )2(
 .240، صلدیوانا )3(
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الدالة على  " قد أغرقتني" :  في "َل عَ فَ  دْ قَ " وقد استعمل الشاعر الصیغة 

 دْ قَ " ة ـة المستعملـوهذه الصیغ ، ماء المتكلـوالمتصلة بی ، الـالماضي القریب من الح

ه ـوسرعة استفاقت والقریبة من زمن الحال إنما توحي بقصر فترة عصیان العبد"  لَ عَ فَ 

،  رقـه یغـجعل : أي " یغرق: أغرق"  متعدي بالهمزة " أغرقتني" والفعل  ،هـمن غفلت

  . )4( رئ نفسه من الخطأـر ویبـات فعله على الغیـي بتبعـر یلقـفالشاع

 يفه " الغیوب ، العلیم ، ذنوبي ، رب"  : أما حضور الدوال الدینیة التالیة

  ".  مفدي زكریا" : وحي بالثقافة الدینیة الواسعة للشاعرت

  

  ."  علیم" في  " یلْ عِ فَ " صیغة :  ومن صیغ المبالغة

  

 )1( اـانَ وَ ا الهَ نَ قْ رَ غْ أَ فَ  لُ یْ ى السَّ غَ طَ وَ  اَـ اندَ نِ  فِ صْ ى قَ لَ عَ  كُ لْ ى الفُ رَ جَ فَ 

  

و ـبج " أغرقنا ، غى السیلط ، قصف ، جرى الفلك" :  توحي الدوال التالیة

 ، والذي یدل على"  أغرقنا ، ندانا"  : في "النحـن " ت بتفوق وتتقاطر الدالال الثورة

بقوة  االستعمـار، وتفوقها على حالة الذل و  الذات الشاعرة ضمن الجماعة انصهار

" :  يـوتحقیق النصر ف " لـطغى السی ، داءـقصف الن ، الفلك رىـج" :  فيبسالـة و 

  ."  اـا الهوانـأغرقن

وطغى  رى فج" :  ، وتتسارع شارع األحداث على النحو التالي وتتوالى األفعال

  ."  ، الواو فاء" متصلة اتصاال وثیقا بروابط النسق  " فأغرقنا

فحذفت " ندائنا : " أي ، "  اءند" :  ، واألصل فیه"  ندانا" وٕاذا تأملنا الدال 

  . )2(توحي بسرعة القیام بالفعل  ، والتي الهمزة وورد الدال بالصیغة المقصودة

  . یتالءم مع مد الصوت عند النداء ، والذي" ندانا " في " المد " ویظهر 

  :"  رقـغ" ومن أهم المالمح الداللیة للفعل 

   إلى أسفل جاهاالت -                              الحركة -

                                                 
 .303أبو أوس إبراهیم الشمسان،الفعل في القرآن الكریم تعدیته ولزومه، ص: ینظر )4(

 .190الدیوان، ص (1)
 .74، ص2001محمد حماسة عبد اللطیف،  ظواهر نحویة في الشعر الحر، دار غریب، القاهرة، : ینظر (2)
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  الماء ةئخاص ببی -ل                             االنتقا -

  

  

  : )زلـین: زل ـن( ن ز ل   -6

معنى  ؛"  نزل" التي وردت في لسان العرب حول مادة الفعل  انيمن المع

  .)3(" رَ دَ حَ نْ اِ : لْ فَ ى سَ لَ إِ  وٍ لُ عُ  نْ مِ  لَ زَ نَ ، وَ والً زُ ، نُ  لُ زِ نْ ، یَ  لَ زَ نَ " :حیث جاء فیه االنحدار

ا هَ نْ مِ  جُ رُ خْ ا یَ مَ وَ  ضِ رْ ي األَ فِ  جُ لِ ا یَ مَ  مُ لَ عْ یَ "  : تنزیل العزیز قوله تعالىي الوجاء ف

  .)4("ا یهَ فِ  جُ رُ عْ ا یَ مَ وَ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  لُ زِ نْ ا یَ مَ وَ 

مالمح ب، وتتسم  حو األسفلـانتقالي حركي تتجه حركته ن فعل " نزل" الفعل و 

   " . ئة الحركةیوب ،المسافة ،تجاه اال" : نحو  داللیة 

ر في الشواهد ـاق الذي یرد فیه كما یظهـبفعل السی " نزل" وتتنوع داللة الفعل 

  :    ةـیتاآل

 )1( اـضَ قَ  ایَ  لْ زِ انْ ، وَ بُ طْ ا خَ یَ  مْ دِ تَ احْ وَ  اـضَ ا فَ یَ  قْ فِ اخْ ، وَ رُ حْ ا بَ یَ  بْ رِ طَ اضْ 

  

، إذا تنسجم الصیاغة التعبیریة مع  یتناغم اإلیقاع اللغوي مع اإلیقاع النفسي

، وما یحیطها من ظروف ویلتفت  للذات الشاعرة االستقراروعدم  االضطرابجو 

  . عساها تجیب النداء " یا فضا ،یا بحر" وینادیها  " فضاء ، بحر" الشاعر للطبیعة 

والتي  " انزل،  احتدم،  اخفق ، اضطرب" :  بیةلد البیت باألفعال الطـویحتش

 يتعلى النحو اآل " الواو"  : طـا بأداة الربـ، متصلة اتصاال وثیق يـق خط أفقـى وفتتوال

  . وتتسارع تسارع األحداث " وانزل،  واحتدم ، واخفق ، اضطرب"  :

"  :وـة بالحركة نحـ، وجعلها نابض ةـاال إنسانیـة أفعـر الطبیعـكسب الشاعأوقد 

  .الطائر أو القلب  وهو حركتي جناحيفالخفقان  " اـا فضـق یـاخف

   القاف ،  الطاء ، الراء" :  دة التالیةـالشدی االنفجاریةتتظافر األصوات  و

  . لیحدث التماثل النغمي والداللي بین الصوت والمعنى " الباء

  . على البیت " قضا ، فضا" كما یضفي الجناس اللفظي جرسا موسیقیا في 

                                                 
  ).ن ز ل(، مادة  11/656لسان العرب،   (3)
  .04یةسورة الحدید، اآل  (4)
  .18الدیوان، ص  (1)
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، والتي وردت "  فضاء" ي كلمة ظاهرة قصر الممدود ف: ومن الظواهر النحویة

"   ةـوكذا لفظ  قرب الفضاء ودنوه من الذات الشاعرةبالصیغة المقصورة لتوحي هذه ب

الحركة ،االنتقال االتجاه إلى ": نزل "و من أهم المالمح الداللیة للفعل .)2(" القضاء

  .أسفل

  

  : )طـیهب: ط ـهب(هـ ب ط   -7

حیث  ؛معجم لسان العرب :"  هبط"  ومن المعجمات التي حددت داللة الفعل

 نْ مِ  وطٍ بُ ي هُ فِ  طَ بَ هَ ا انْ ذَ ا إِ وطً بُ هُ  طُ بُ هْ یَ وَ  طُ بِ هْ یَ  طَ بَ هَ  ، ودِ عُ الصُّ  یُض قِ نَ  وطُ بُ الهُ  : "جاء فیه

  . )4(" ا یعً مِ ا جَ هَ نْ ا مِ طَ بِ هْ اِ  الَ قَ "  : ومنه قوله تعالى .)3("  لَ زَ نَ : اوطً بُ هُ  طَ بَ هَ ، وَ ودٍ عُ صُ 

م بمالمح س، وتت فعل حركي انتقالي تتجه حركته نحو األسفل " طـبه" والفعل 

ویلحظ أن الفرق بین ... " االتجاه  ، المكان أي المسافة ، السرعة" :  زیة نحویتمی

تحول هذه الحركة من تو )1(وق سرعة النزولفالهبوط والنزول أن الهبوط یتسم بسرعة ت

  : ما سیتضح في المدونةحسیة إلى معنویة بفعل السیاق الذي ترد فیه ك

 )2( ارِ َـ صبْ ألَ لِ  یكَ بِ أَ  یَص مِ قَ  رْ شُ نْ ا و◌َ  طٍ ـباِ هَ  مَ رَ كْ ، أَ وِت كُ لَ المَ  نَ مِ  طْ بِ اهْ وَ 

  

  

، یوم إعالن  ، فسیجد أن هذا البیت أنشد عاد القارئ للجانب التاریخي إذا ما

  . 1955نوفمبر  17 استقالل المغرب یوم

فهي ترتبط بحادثة شاعت منذ زمن  " كوتاهبط من المل" ة ر و المتأمل للعبا

وهي أن  ،المغاربة إلى الیومبأذهان حیث رسخت  ، بالمغرب واتخذت صورة العقیدة

  .)3(عندما كان منفیا " محمد الخامس" مر قد انشق عن صورة المرحوم الملك قال

والهبوط هنا حركة من  " لـافع" بصیغة األمر  " رـنش ، طـهب" وقد ورد الفعالن 

  . وهي حركة معنویة " الملكوت إلى األرض" إلى األسفل أي من  ألعلىا

                                                 
  .74محمد حماسة عبداللطیف، ظواهر نحویة في الشعر الحر، ص: ینظر  (2)
  ).هـ ب ط (، مادة  07/421لسان العرب ،   (3)
  .123سورة طه ، اآلیة   (4)
  .212محمد محمد داود، الداللة والحركة، ص: ینظر  (1)
  .11الدیوان، ص  (2)
  .11المصدر نفسه، ص  (3)
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               م الدیني ـن من المعجـقد انتقى دالی"  ديـمف "ت أن ـهذا البی فيظ ـحیلو 

  " . قمیص أبیك ، الملكوت" :  وهما

"      ، ترتبط بقصة سیدنا  ةـذو مرجعیة دینی " ص أبیكـقمی" دال األخیر ـوال

هو رمز  ؛ فارتد بصیرا"  یعقوب "على وجه  يقلفقمیص یوسف أ " علیه السالم یوسف

مثل في استقالل المغرب في هذا البیت تالتي ت ، رحةفولإلعالن عن ال ىللبشر 

  .)4(الشعري

  " .َفاِعْل ،  لْ عَ فْ اِ " على وزن " هابط ، هبطا" :  ومن المشتقات

  

  .السرعة  ملمح:  ومن أهم المالمح الداللیة الخاصة به

  

  

  

  : )وىـیه: وى ـه(هـ و ى   -8

جاء في ؛  وطُ قُ السُّ  : حول معنى المعجماتفي  " وىـه" الفعل داللة دور ت

 ... لْ فَ سْ ى أَ لَ إِ  قٍ وْ فَ  نْ مِ  طَ قَ سَ :  ىوـَ هَ انْ  ا وَ ـانیَ وَ هَ ا وَ ـیً وْ ى هَ وـِ هْ ى یَ وَ هَ : "  لسان العرب

  . )1("  لٍ ـفَ ى سَ لَ إِ  وٍ ـلُ عُ  نْ مِ  طَ قَ ا سَ ذَ ا إِ ـیً وْ هَ  مُ هْ سَّ ى الوَ هَ وَ 

  . )2("  ىوَ ا هَ ذَ إِ  مِ جْ النَّ  وَ "  : ه تعالىـوجاء في التنزیل العزیز قول 

وقد ورد هذا الفعل بداللتین أولها الداللة الحسیة كفعل حركي دال على السقوط 

 : ة فيوالمتمثل  ةـأما الثانیة فهي الداللة المعنوی ؛ لـى إلى أسفـة من أعلـسرعة بالغ

  . والموت االنتهاء، أو  ل في مجال ماـالسلوكي أو الفش االنحراف

  : يأتی ومن أهم تلك الدالالت الواردة في المدونة ما

  

 )3( ؟ الَ ـیبِ قْ ا تَ هَ اتِ نَ جَ ى وَ لَ عَ  يوِ هْ یَ  ىدَ ـالنَّ  نَ مِ  ودُ رُ الوُ  رُّ مَ حْ تَ  مَ الَ عَ وَ 

  

                                                 
  .687، ص2000محمد أنس مصطفى الخن ، مؤسسة الرسالة ، : تفسیر ابن كثیر، تح  (4)

 ).هـ و ى(، مادة  15/370لسان العرب،  )1(
 .01سورة النجم، اآلیة )2(
 .48الدیوان، ص )3(
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 االخضرارزمن الخصب و  ؛ ربیعبزمن ال " الندى ، الورود" :  ترتبط هذه الدوال

، ویزیدها  ، حیث یكتمل تفتح الورود یض بالحیاة والحركةتفوالتجدد هذه الفترة القصیرة 

فترسم لوحة طبیعیة خالبة بریشة فنان  ، الندى جماال ویحیطها لمعانا وبریقا

 ه في تساؤالت ترىـ، ویرسل تعجبه وحیرتاالحتفالیـةر من هذه ـتعجب الشاعیف.بارع

  .؟االحتفالیة لما تتزین الطبیعة بالورود، وقطرات الندى؟  " عالم"

وقد خلع الشاعر على  ،"  فعل" بصیغة الماضي  " وىـه" وقد استعمل الفعل 

آخر  نةیمیل لیقبل وج إنسانخصه في صورة شف " التقبیل" وهو إنسانیا الندى فعال 

 یهوى" ة ـل في سرعة وخفـا القبـهوكأنها تبادل ، ط على الورودـدى وهي تتساقـت النافقطر 

 ".  

روابط "        ا منـط یربطهـدون راب " تقبیال ،ي یهو  ر،تحم" ى األحداث ـوتتوال

ومن  . الربیع الستقبالإنما یوحي بلهفة الشاعر وشوقه الشدید  يوالالت، وهذا "  النسق

  :"  وىـه" أهم المالمح الداللیة الخاصة بالفعل 

  إلى أسفل االتجاه -                              الحركة -

  السرعة -                             االنتقال -

   :اآلتي جدولوسأبین في ال

                  المتجهة إلى أسفل االنتقالیةالتحلیل التكویني ألفعال الحركة  

  

الفعـل                        

  المالمح الداللیة

ط
حـ

  

ـر
خ

ب  
سكـ

  

ب
صـ

  

غ
ق
ـر

  

زل
نـ

ط  
هبـ

ى  
ـو
ه

  

  +  +  +  +  +  +  +  +  ةـالحـرك

  +  +  +  +  +  +  +  +  االنتقــال

  +  +  +  +  +  +  +  +  إلى أسفـل االتجاه

حدوث الحركة دفعة 

  دةــواح
-  -  -  +  -  -  -  -  



   69

  -  -  -  -  -  -  -  -  الحركة غیر مكررة

  +  -  -  -  -  -  +  -  ةـالسرع

  -  -  -  -  -  -  -  -  وةـالقـ

  -  -  -  -  +  +  -  -  خاص بالسوائل

ثبوت الشيء المتحرك 

  بعد تمام حركة الخط
+  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  +  +  +  -  ±  خاص ببیئة الماء

 

  :أهم العالقات الداللیة بین أفعال المجموعة 

  "نزل ، هبط : " عالقة الترادف بین -

  : المطلقة االنتقالیةمجموعة أفعال الحركة : ثالثا

  

، والمالحظ أن القاسم  مجموعة من سبعة أفعال مرتبة ترتیبا هجائیاال هذهتتألف 

ثم ینفرد كل  "االنتقال  ، حركةال" نحو : یتمثل في بعض المالمح ،المشترك ألفعالها

  . فعل بمالمح ممیزة خاصة به

  

  

  

  

  ـلــالفع  ادةــالمـ  

  ) یتحرك: تحرك  (  ك رح   01
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  )  زفـی:  زف  (  ز ف ف  02

  ) ريـیس: سرى  (  س ر ى  03

  ) ینساب: انساب  (  س ي ب  04

  ) يـیمش: مشى  (  م ش ى  05

  )  رـینث: ر ـنث (  ن ث ر  06

  )رـینش: ر ـنش (  ن ش ر  07

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : )ركـیتح: رك ـتح(ح ر ك   -1

المطلقة، ومن  االنتقالیةضمن أفعال الحركة  " تحرك"  :یصنف هذا الفعل

 ةُ كَ رَ الحَ :  كَ رَّ حَ "  : م لسان العرب حیث جاء فیهالمعجمات التي حددت معناه معج

  . )2("  هِ بِ  لَ جَ عْ تَ لِ  كَ انَ سَ لِ  هِ بِ  كْ رِّ حَ تُ  الَ "  :ومنه قوله تعالى، )1( " ونِ كُ السُّ  دَّ ضِ 

من أهم أفعال الحركة ألنه یتمتع بمدى داللي واسع جدا حیث  " تحرك" والفعل 

كما یختلف  ..."، الموضعیة  المطلقة ": یستعمل للداللة على جمیع أنواع الحركة

                                                 
  ).ح ر ك(، مادة  10/410لسان العرب،  (1)
  .16ةسورة القیامة، اآلی (2)
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، وكذا بعض المالمح "  ، الهوائیة ، البریة المائیة"  : استعماله باختالف البیئات

ومن أهم  .، وهذا حسب السیاق الذي ترد فیه والسرعةواالتجاه الممیزة للحركة كالقوة 

  : الداللة اآلتیة " تحرك" الدالالت للفعل 

  

 )3( انِ ـنَ بِ الْ بِ  امً الِ وَ عَ  كُ رُّ حَ ي تُ  دِ ـیْ األَ بِ  دَ هْ المَ  كُ رِّ حَ ا تُ م� أُ  نَّ إِ 

  

                              

، فهذا " األم " وأول ما یلفت انتباه القارئ في هذا البیت ؛ الدال ، الرئیس   

الوطن      أو "األخیر هو البؤرة الرئیسة المحركة لألحداث بكل ما یحمله من دالالت 

  " .األصل

" المهد " إیحاءات األمومة، لمجاورته للدال " األم " وفي هذا البیت یأخذ الدال 

تلك األم الحنون ، التي تتعهد ابنها بالرعایة وتحیطه حنانا وعطفا : فالمقصودة هنا هي

فهو ذلك الفضاء المكاني للحركة ولتواجد المولود والمقصود " المهد " أما الدال . وحبا 

  .ویه من مولودمن المهد هو ما یح

  : وفي البیت مفارقة تكمن في

  جمع"      األیـدي " مفرد جاوره الدال "       المهـد " الدال 

  مفرد"       البنـان " جمع جاوره الدال "      عوالم "أما الدال        

  

ومنه فاألم تحیط ولیدها ، وتمنحه كل رعایتها وحنانها، كونه فلذة كبدها وأعـز 

وال " البنان " ، فهي تشیر لهم بطرف اإلصبـع  " عوالـم "لدیها ، ومقارنة بغیره عزیز 

  " .باألیدي " تعیرهم أهمیة ، في حین تتعهد ولیدها 

فقد ورد بصیغة تفعل الدالة على االستمراریة ، وقد تكرر " تحرك " أما الفعل 

  .في عجز البیت بصیغة الحركة اإلرادیة الذاتیة 

  :  داللیة للفعلأهم المالمح ال

  . والتحول من السكون إلى الحركة االنتقالتدور كل دالالت الفعل حول معنى   -

  " بطیئة ،  سریعة ،  عادیة" :  نوع الحركة  -

  " ضعف ، قوة" :  شدة الحركة  -

                                                 
  .223الدیوان، ص (3)
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  " األرض ، فضاء"  : وسط الحركة  -

   الحركة ذاتیة -

  

  

  : )زفـی: زف (ز ف ف   -2

       ، وتدور داللته  المطلقة االنتقالیـةأفعال الحركات ف هذا الفعل ضمن ـیصن

 حیث جاء في لسان العرب ؛"  وِ طْ ة الخَ بَ ارَ قَ مُ وَ  اعُ رَ سْ اإلِ "  : حول معنى معجماتفي ال

:  مْ هِ یِ شْ ي مَ فِ  مُ وْ القَ  فَّ زَ وَ ... ایفً فِ زَ ا وَ ف� ، زَ  فّ زُ یَ  فَّ ، زَ  وِ طْ الخَ  ةُ بَ ارَ قَ مُ وَ  اعُ رَ سْ اإلِ " ... 

  .◌َ  ونعُ رِ سْ مُ  : أي  )2("  ونَ ـفُّ زُ یَ  هِ ـیْ لَ وا إِ ـلُ بَ قْ أَ فَ  " :وجاء في التنزیل العزیز )1("  واـعُ رَ سْ أَ 

وسرعة النعام  ، ف في هبوب الریحـوأصل الزفی" :  وعن الراغب األصبهاني

زف للعروس  :رـأسرع ومنه استعی:  امـ، وزفزف النع يـالتي تخلط الطیران بالمش

.  )3(ة من السرورـا ولكن للذهاب بها على خفـي السرعة ألجل مشیتهـیقتضواستعارة ما 

  : بدالالت متنوعة أهمها " زف" وقد استعمل الشاعر الفعل 

  :داللة الزواج وزفة العروس -

  

 )4( اَـ ابى جنَ عَ رْ یَ  الَ  ابِ رَ غْ األَ  نَ مِ  )جٍ لْ لعِ ( تْ ـفَّ م زُ كَ  .مِّ العَ  تُ نْ وبِ ◌َ 

  

وهي عربیة  ،ائریة بنت عمه، التي زوجت ألجنبيتأسف الشاعر لحال الجز 

 "  ل علیهمـالدخی:  أي " الغریب" داال آخر " علج" وقد ألحق الشاعر للدال ، مسلمة 

، بین  بالبون الشاسع " یرعى جنابا ال" الجملة وتوحي "  ثقافیاو اجتماعیا و  دیایعق

  ."  العلوج" ومجتمع  ،مجتمع الشاعر

  

، وهو  ي المنقطعـالدالة على الماض " فعل" صیغة ب " زف" ل ـوجاء الفع 

 زل الزوجیةـن إلى منـادي الحسي من منزل الوالدیـالم االنتقـال : أي داللة الزواج یحمل

لما فیه من  االنتقالمن  معنىبهذا ال " زف" ویستعمل الفعل  . حركة مادیة وهذه

                                                 
 ).ف  ف ز(مادة ، 09/136، لسان العرب )1(
 . 94سورة الصافات ، اآلیة )2(
 .90، نقال عن محمد محمد داود ، االداللة والحركة، ص) ز ف ف (معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم ، مادة  )3(
 .144لدیوان، صا )4(
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وي من حال العزوبیة إلى المعن االنتقال، فضال عن االنتقال سرعة، وقصر المدة في 

  .مرحلة الزواج

  

أنه بني على صیغة الفعل المبني  " زفت"  :في قوله الفعلهذا حظ على یلو 

" كم " في تركیب " زف " وتكررت هذه الحركة كثیرا بداللة وقوع الفعل  ، للمجهول

  . )1(الخبریة التي تفید التكثیر؛ فهي اسم لعدد تكرر فعله

، وحركة الفعل حركة یة غیر  ةواقعة تحت تأثیر قو  " عمبنت ال" وهذا یوحي أن 

  .  غیر ذاتیة

  

  .للحركة المصاحب فرحةملمح السرور وال: "  زف" الفعل یمیز  وأهم ملمح داللي

  

  

 

  ):ري ـیس: رى ـس( س ر ى   -3

، ومن المعجمات  المطلقة االنتقالیـةإلى مجال الحركات  " رىـس" ینتمي الفعل 

  . )2(" لْـ یر اللَّ ـیْ سَ  ى رـَ السَّ "  : حیث جاء فیه ؛ ان العربـمعجم لس ، التي حددت معناه

 )3("  رِ ْـ سا یَ ذَ إِ  لِ ـیْ اللَّ وَ "  : ىـه تعالـم في قولـة نفسها ورد في القرآن الكریـوبالدالل 

.  

 ، ة المجازیةـة والداللـبین الداللة الحسی " رىـس" ة مادة الفعل ـوقد تنوعت دالل

  : ةـعلى نحو ما جاء في المدون ،"  السیر لیال" :  في الغالب األعم على إال أنها تدل

  

  )1( اایَ حَ ضَ  نْ مِ  رٍ سْ جِ  قَ وْ ي فَ رِ سْ نَ  فَ یْ كَ  اـایَ نَ المَ  ادُ َـ ترْ نَ  فَ یْ ا كَ تنَ مْ هَ لْ أَ 

  

                                                 
نحویة، رسالة ماجستیر في اللغة العربیة بلقاسم دفة ، الجملة اإلنشائیة في دیوان محمد العید محمد علي خلیفة ، دراسة : ینظر  (1)

  .  277،  276، ص 1995، ) محطوطة بالحاسوب(
 ).س رى (، مادة  14/379لسان العرب،  (2)
 . 04سورة الفجر، اآلیة (3)

  .190الدیوان، ص  (1)
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، فهي  إلى المعجم القرآني " المنایا ، نرتاد ، ألهمتنا" :  تنتمي الدوال التالیة

وتنصهر الذات الشاعرة ضمن الجماعة . عر ذات النشأة الدینیةتعكس شخصیة الشا

  ."  ونسري ، ونرتاد ، ألهمتنا"  :تیـة انصهارا كلیا، یتجلى في الدوال اآل

اللذین یتحلى بهما الشعب  ، بالشجاعة واإلقدام " نرتاد المنایا" وتوحي الجملة 

  . فهو تكرار للحضور الفعلي "االرتداد " وأما فعل  ، الثائر

 و     "  نسري ، لْ عَ فَ نْ نَ " بصیغة الحاضر  " سرى" وقد استعمل الشاعر الفعل 

  .یستر الكائناتو سیر اللیل أي عندما یخیم الظالم  : السرى

 ، وهو من حروف الصفیرحرف مهموس: فحرف السین "سرى"وٕاذا عدنا للفعل 

الفعل في عمومه یدل  : وكذا الراء والیاء المقصورة أي ،)2( ي بحركة خفیفة متئدةـیوح

إال أن الشاعر في هذا البیت قد نقل الفعل من هذا المعنى إلى  ؛ على تلك الحركة

  ."  سري فوق جسر من ضحایان"  : معنى آخر أكثر قوة حیث قال

  " :سرى " و من أهم المالمح الداللیة للفعل 

  االنتقال  -          الحركة  -

  تحدید زمن السیر لیال -

  

  

  : )ابتینس :نسـاب ا(س ي ب   -4

المطلقة، ومن المعجمات  االنتقالیةفي مجال الحركات  " انساب" یقع الفعل 

ا ذَ ، إِ ابَ سَ انْ ى وَ عَ فْ األَ  ابَ سَ وَ " : حیث جاء فیه ؛ التي حددت معناه معجم لسان العرب

  .)3(" ىرَ ا جَ ذَ إِ :  ابَ سَ انْ وَ  اءُ المَ  ابَ سَ :  الُ قَ یُ  هِ ـنِ مَ كْ مَ  نْ مِ  جَ رَ خَ 

  

، یستعمل في الغالب األعم للداللة على  فعل حركي انتقالي " انساب" عل والف

كما یخلع علیه السیاق دالالت مجازیة  ... " المیاه،  الدماء،  للدموع" معنى السیالن 

  :یلي عرض ألهمها وغیرها من الدالالت وفیما ، متنوعة نحو المضي بتأن وهدوء

  

 )1( كَ ـعَ بَ رْ ي مَ وِ رْ اهللا، یَ  اتِ كَ رَ بَ  ىـلَ عَ  ابَ َـ سانْ فَ  اءَ المَ  تُ سْ مَ لَ وَ 

                                                 
  .87، 83، ص1996أحمد محمد قدور ،مبادئ اللسانیات، دار الفكر المعاصر، دمشق، بیروت، : ینظر  (2)
  ).س ي ب (، مادة  01/477لسان العرب،   (3)
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والتي توحي  ،"  مربعك ، یروي ، انساب ، الماء" :  الدوال التالیة اتستوقفن

و ـفي هذا البیت ه سدال الرئیـ، وال ة، تنبض بالحركة والتجددـبالطبیعة كصورة حی

  .)2(" ي من الماء كل شيء ح وجعلنا: عز وجلل ، قا الماء

، فهو كثیرا ما یستعین بالمعجم القرآني فال یخل  فة الشاعر الدینیةونظرا لثقا

  . البیت عجزفي  " بركات اهللا" الدینیة نحو  لفاظنصه من األ

  

 يیعود إلى التراث الدین " ولمست الماء فانساب" ،  البیتلصدر والمتأمل  

ضرب فقلنا ا"  :وجل ه عزـوبالضبط إلى قصة سیدنا موسى علیه السالم في قول

  .)3(" نفجرت منه اثنتا عشرة عیناابعصاك الحجر ف

في تتابع یفضي بعضه  " یروي ، انساب ، لمست" :  وتتوالى األفعال التالیة

متبعا  ،"  الماء" ورد في هذا البیت مالزما للدال  " سابنا" الفعل  أنحظ یلو .لبعض 

مقامات  " انساب "لفعل ل، غیر أن  التي ذكرتها المعجمات صلیةبذلك الداللة األ

"  انسابت العاطفة"  :وـوسیاقات أخرى یرتبط فیها بدالالت أخرى غیر هاته الداللة نح

  ..." .األفعى تانساب" ، "  الشعر انساب المشط في" ، 

  

  : والتي تتمثل في " انساب" ونلخص إلى أهم المالمح الداللیة للفعل 

  خروج الحدث من موضع ما -

  الهدوء في الحركة -

  

  

  

  ):یمشي: مشى (م ش ى   -5

                                                                                                                                               
  .131الدیوان، ص  (1)
  .30األنبیاء ، آلیة  (2)
  . 79، 78، ص 1997علي عشري زاید ، استدعاء الشخصیات التاریخیة، دار الفكر العربي، القاهرة، : ینظر  (3)
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: معنى "  ىـمش "ة الفعل ـحول دالل ، من المعاني التي وردت في لسان العرب

  .  )1("  ةٍ ادَ رَ إِ بِ  نِ یْ مَ دَ ى القَ لَ ا عَ رً یْ سَ  ْر ى آخَ لَ إِ  انٍ كَ مَ  نْ مِ  اِالْنِتَقالْ " 

 مَ لَ ظْ ا أَ ذَ إِ وَ  یهِ وا فِ شَ مَ  مْ هُ لَ  اءَ ضَ ا أَ مَ لَّ كُ "  : ومنه في الكتاب العزیز قوله تعالى

  . )2("  واامُ قَ  مْ هِ یْ لَ عَ 

  

ویسند غالبا للكائنات الحیة من إنسان  ،بداللته الحسیة"  مشى "وقد ورد الفعل 

ة كما ـیخرج عن داللته الحسیة إلى الداللة المجازی ، وحیوان أما إذا أسند إلى غیرهما

  : سیظهر في تحلیل األبیات اآلتیة

  

 )3( ؟ سٍ ـبلُ وَ  ابٍ یَ تِ رْ ي افِ  نِ یْ بَ لْ قَ  نَ یْ بَ  ىـعَ سْ تَ وَ  یمَ مِ ي النَّ شِ مْ ، تَ ومٌ جُ نُ وَ 

  

ذلك ،  هـة لجمال اللیل وسكونـم لوحة طبیعیـ، لترس ومـف الدارس دالة النجـتستوق

سیم اللیل ن، و  ون اجتذاباـالتي تجذب العیبالدرر المتأللئـة ع صالمر  البساط األسود

  .رـتحت ضوء القمى ار ـاق والسهـس العشـل الذي یؤنـالعلی

 " ىـتمش" ، وقد ورد الفعل  ةـة دائمـل في حركة طبیعیـي وتنتقـوم تمشـوتلك النج

ا الطبیعیة هركتحي بـ، ولكن النجوم ال تكتف ة على االستمراریةـالدال"  لُ ـعَ فْ تَ " بصیغة 

كان وم."  اـد بإرادتهـالقصهو :  يـفالسع" ى ـل الحدث وتسعـعتبل تف ، ةـذاتیالغیر 

ل ـفالنجوم تظهر بحلول اللی ؛"  نـبین قلبی"  : ةـاء والمسافـالحركة في هذا البیت السم

  .ارـي بظهور النهـوتختف

هدوء الحركة التؤدة "  : بـ"  لبس ، ارتیاب ، النمیم"  : ةـوتوحي الدوال اآلتی

ا بذلك یمس ، عن النهار واللیل و كنایة " نـقلبی" وتظهر الكنایة في الدال "  الحذر

  . لتقلبهما

  ":مشى "و من أهم المالمح المالمح الداللیة للفعل 

  مطلق التجول بین األماكن -    االنتقال -    الحركة  -

  

                                                 
 ).م ش ى(، مادة  15/271لسان العرب،  )1(
 .20سورة البقرة، اآلیة )2(
 .148وان، صالدی )3(
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  : )ر ـینث: ر ـنث( ن ث ر  -6

جاء  ؛ " التفریق " :، في المعجمات حول معنى"  نثر" تدور داللة مادة الفعل 

◌َ " :  في لسان العرب  زِ وْ الجَ  رِ ثْ نَ  لُ ثْ ، مِ  قارِّ فَ تَ مُ  هِ ي بِ مِ رْ تَ  كَ دِ یَ بِ  ءُ يْ الشَّ  كَ رُ ثْ نَ :  رُ ثْ النَّ

"  تْ رَ ثَ تَ نْ اِ  بُ اكِ وَ ذا الكَ إِ وَ " :  ومما ورد في التنزیل العزیز قوله تعالى.  )1(" رُ كَ السُّ وَ  زِ وْ لَّ الوَ 
)2( .  

یر وقد تنوعت داللة الفعل بین الداللة الحسیة والداللة المجازیة، فنثر الزهور غ

  : ةـیت، وهذا ما یتضح أكثر بالعودة لألبیات اآل نثر الدموع

  :یقول مفدي

  

 )3( الَ ـیخِ نَ ال زَّ هُ تَ  مُ یَ رْ ا مَ هَ تِ خْ أُ بِ  يدِ ـهْ عَ وَ  ورَ هُ الزُّ  رُ ثُ نْ تَ  مُ یَ رْ مَ 

  

مریم " إلى  شیرالبیت ی صدرففي "  مریم "یستوقف القارئ ألول وهلة الدال 

فهو یشیر إلى مریم أم المسیح علیه  العجزأما في ، "  العلوي إدریسحرم موالي  ريفه

  . )4(السالم

ذع جإلیك ب يوهز "  : قوله تعالىمن ویعود الشاعر إلى النص القرآني فیقتبس 

  ."  مریم تهز النخیال بأختها"  العجزفي  ، )5("  النخلة تساقط علیك رطبا جنیا

وعند غیره من  " يمفد" في أشعار "  مریم أم المسیح دةالسی" وقد ذكرت 

  . )6( ، والمعجزة اإللهیة الشعراء كرمز للعفة والطهارة

الدالة على الحاضر، وهو فعل حركي  " لُ عَ فْ تَ " بصیغة  " ثرتن" وجاء الفعل 

 ،حركة توزیع الزهور وتفریقها فهي حركة ذاتیة " الزهور تنثر "داللته حسیة ذاتیة إرادیة 

أم " وعصر " مریم فهري " لفرق بین عصرین عصر وبا معینة ،توحي بعادة اجتماعیة 

  ." المسیح 

حركة فالنثر  ؛ تضادا في نوعیة الحركة وشدتها " هز ،نثر" ن ویشكل الفعال

  . فحركة قویة مرتبطة بموضع معین " الهز" أما  مطلقة
                                                 

 ).ن ث ر(، مادة  05/191لسان العرب ،  )1(
 .02سورة االنفطار، اآلیة )2(
 .215الدیوان، ص )3(
 .215المصدر نفسه، ص )4(

  .25سورة مریم، اآلیة  (5)
 .93علي عشري زاید ،استدعاء الشخصیات التراثیة ، ص: ینظر (6)
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األولى بیئة  ؛ باالختالف بین البیئتین"  النخیل "و"  الزهور "ن ویوحي الداال

  .للعروبة و  ةلاألصل، فالنخلة رمز  ، والثانیة بیئة صحراویة بدویة نیةمتحضرة مد

  .الحركة ،االنتقال ، التفریق و التوزیع" :نثر"و من أهم المالمح الداللیة للفعل 

  

  : )رـینتش: ر ـانتش( رن ش  -7

یصنف هذا الفعل ضمن أفعال الحركة االنتقالیة المطلقة، ومن المعجمات التي 

 نْ ـعَ  تْ ـقَ رَّ فَ تَ :  مَ نَ الغَ وَ  لِ بِ اإلِ  تِ رَ شَ تَ انْ وَ "  : عجم لسان العرب حیث جاء فیهم اهحددت معن

  .تفرقت وتوزعت : أي.  )1("  ایهَ اعِ رَ  نْ مِ   ةٍ رَّ غِ 

 رٌ شَ بَ  مْ تُ نْ ا أَ ذَ إِ  مَّ ثُ "  :في التنزیل العزیز "انتشر" و بالداللة نفسها ورد الفعل 

  . )2(" ونَ رُ شِ تَ نْ تَ 

المدونة بداللته الحركیة، بكل أبعادها من ناحیة السرعة في لفعل وقد ورد هذا ا

قد اكتسب الفعل داللة مجازیة، یخلعها  ،وملمح المكان وبجانب هذه الداللة الحسیة

  :السیاق علیه وسنقف عند أهمها في المدونة

  :یقول الشاعر

 )3( اَـ ینالِ عَ ا مَ یَ نْ ي الدُّ فِ  رُ شُ نْ یَ  ابَ سَ انْ فَ  يـنِ طَ ى وَ لَ ي عَ امِ هَ لْ إِ  ي وَ رِ عْ شِ  تُ سْ بَ حَ 

  

وهو  ، ینتمي هذا البیت ألحد األغراض الشعریة، القدیمة قدم القصیدة العربیة

 وذلك"  األنا"  :المتكلم یـررة الذات الشاعرة بضمـهذا في سیط ویظهر .رـغرض الفخ

وتنصهر ضمن  " األنا" ثم تعود هذه  " وطني ، إلهامي،  حبست شعري"  :يـف

  ."  معالینا" : لتذكر بمفاخر أمتها في الدال ،عةالجما

 فانساب ینشر ، حبست" ،  ضي بعضه لبعضفع بشكل یـى األفعال وتتابـوتتوال

تظهر في  -هنا-والحركة  لالدال على الحا"  لُ عَ فْ یَ  "وهذا األخیر قد ورد بصیغة  " .

 ،اع صیته وانتشرثم ذ ، انتقل الخبر أول األمر بهدوءوقد "  انساب ینشر "الفعلین 

وهذه داللة   في هذا البیت تدور حول معنى الذیوع والشهرة " نشر" فداللة الفعل 

  . تضادا"  حبس،  انساب : "ن ویشكل الفعال . مجازیة

                                                 
 ).ن ش ر( ، مادة 05/207لسان العرب،  )1(
 .20م، اآلیةسورة الرو  )2(
 .22الدیوان، ص )3(
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  . عز التو  التفرق و:  ومن أهم مالمح الفعل الداللیة ملمح

  

 :سأبین في الجدول اآلتي

  المطلقة لیةاالنتقاالتحلیل التكویني ألفعال الحركة 

  

ـل                                 ـالفع                

رك  المالمح الداللیة
حـ

ت
  

ف
ز

رى  
سـ

ب  
سـا

ان
  

ى
شـ

م
  

ـر
نث

  

  
  

ـر
ش
ن

  

  +  +  +  +  +  +  +  ةــالحرك

  +  +  +  +  +  +  +  الــاالنتق

السرور والفرحة المصاحب 

  ةــالحرك
-  +  -  -  -  -  -  

 "     رـن السیـد زمـتحدی 

  " لیـال
-  -  +  ±  -  -  -  

يء من موضع ـروج الشـخ 

  ما
-  -  -  +  -  -  -  

ة في ـدوء والسهولـاله     

  الحركة
-  -  +  +  -  -  -  

  +  +  -  -  -  -  -  عـق والتوزیـالتفری

  -  -  +  -  +  -  +  مطلق التحول بین األماكن

  +  +  +  +  +  +  +  ةیـاتذة ـالحرك

  

  :أهم العالقات الداللیة بین أفعال المجموعة
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  " .نثر، نشر" : القة الترادف بینع -1

  . وباقي أفعال المجموعة " تحرك" عالقة التضمین بین الفعل  -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


	يقع الفعل " رجع " في مجال الحركات الانتقالية الدالة على الإياب . وتدور دلالته حول معنى : " العود إلى ماكان منه البدء "(1).



