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  :الخـاتمـة 

  

تلقي هذه الدراسة الداللیة الضوء ، على أهم النظریات المشهورة على المستوى 

الداللي ، وتدخلها میدان التطبیق في النص الشعري ، مما یكسبها سمات شعریة 

جمالیة تضفي على المعنى إیحاءا وتزیده جماال ،فتدفع القارئ ألعماق النص لیصل 

عند السمات الممیزة لألصوات المشكلة للنظام اللغوي ، إلى داللته الخفیة ، ویقف 

ومن شبكة العالقات التركیبیة و الصوتیة و الداللیة ، التي تفضي إلى استكناه خفایا 

  .النص 

  

  :و من أهم النتائج التي حاولت الوصول إلیها ، سأعرضها فیما یأتي 

  

و هذا ال یظهر . دال وجود ارتباط بین الداللة المعجمیة و االستعمال اللغوي لل -1

 .إال بالمقارنة بین داللة الفعل في المعجم ، ثم استعماله اللغوي عند الجماعة اللغویة 

  

قیمة النظریة السیاقیة وأثرها في تنوع دالالت الفعل الحركي، فالكلمة بمعزل عن  -2

 . وبتنوع السیاق تتنوع داللة الفعل.أنها تحمل معاني عدة:السیاق ال معنى لها،أي

 

لكي یتمكن الدارس من الوقـوف عند ظاهرة التطـور الداللـي للفعل الحركي ،  -3

علیه بالعودة إلى السمات الداللیة الممیزة لكل فعل ، فهي تحدد التطور الداللي له ، 

على سبیل المثال كانت "زف " وخاصة من ناحیتي التخصیص والتعمیم ، فالفعل 

، أما االستعمال اللغوي للفعل في الزمن داللته المعجمیة تدور حول معنى السرعة 

الحاضر ، فهو یدل قطعا على حركة یصاحبها فرح وسرور فقد خصص الفعل لسیاق 

 .معین 

 

یالحظ على داللة الفعل الحركي بعد خروجها من المعجم ، ودخولها إلى النص  -4

 .الشعري ، أنها اكتسبت سمات جمالیـة فنیـة أكسبت المعنى جماال و إیحاءا
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ممیزات الفعل الحركي ما یحدثـه من تجدد وفاعلیـة وحیاة داخـل النص ،  من -5

 .حیث یشخص بعض الظواهر المعنویة ، و یحول المجرد إلى محسوس

 

وجود عالقة واضحة األثر بین الصوت والصیغة والمعنى ، وتترابط هذه الجوانب  -6

 .لتؤدي غرضا واحدا 

 

لداللي ، نالحظ أن بعض األفعال من خالل دراسة األفعال الحركیة وتحلیلها ا -7

تتسم بمدى داللي واسع ،وهذا یعود لتنوع استعماالتها ، فهي تختلف بین الداللة 

 .الحسیة والحركیة والداللة المجازیة مقارنة بغیرها من األفعال الحركیة 

 

تتغیر داللة الفعل الحركي بإضافة حرف بجواره ، كحروف الجر ، أو المعیة  -8

االتجاه  : ، وتؤثـر على بعض أبعاد الحركة خاصة على .." ، مع ..إلى : " نحو 

 .والمسافة ، والغایة 

 

وجود شبكة من العالقات الداللیة المتنوعة ، التي تربط أفعال المجال الداللي  -9

 .عالقة الترادف ،وعالقة التضاد ، وعالقة التضمین : الواحد بعضها ببعض ، وأهمها 

 

في تحدید داللة الفعل الحركي ، واالنتقال به من للصیغة الصرفیة أثر جلي   -10

"  اسم الفاعل و اسم المفعول " معنى إلى معنى آخر ، كالفاعلیة و المفعولیة في 

 .وصیغ المبالغة لما تحمله من تقویة و تأكید للفعل 

 

الصلة الوثیقة بین أفعال الحركة و أعضاء الجسم ، وما توحـي به من دالالت ،   -11

اإلشـارات " مؤلفـا أسمـاه " كریم زكي حسام الدین " أفرد لهذه الدراسة  ولإلشارة فقد

له داللة : له داللة القبـول،  والفعل انحنى : هز الرأس: ، فالفعل هز نحو "الجسمیـة 

 .له داللة اإلرشاد : التحیة ، أما الفعل أشار بإصبعه مثال 

  

  

     

  




